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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ανάληψη ερευνητικού έργου 
 

Με βάση το έγγραφο υπ’ αριθμόν: ΑΔΑ Ω72ΨΟΚΝΙ-2ΕΞ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Αττικής και την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ. 
(ΔΣ00511012018) και την υπ’ αριθμ. 1718018414 (ΑΔΑ: 69Π546ΨΖΝ2-3ΨΠ) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ: 

 της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), που εδρεύει στην οδό Κότσικα 4, 
104 34 Αθήνα (ΑΦΜ 997603983, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 10561 Αθήνα (ΑΦΜ 
090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Καθηγητή 
Θωμά Σφηκόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την υλοποίηση 
της έρευνας του παρόντος έργου, Δρ. Ευθύμιο Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής, 
Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Καταστροφών του 
Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) 

2. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01- 2013), όπως ισχύει 

3. Το Π.Δ. 432/81 για την εκτέλεση έργων από τα Α.Ε.Ι. και την Y.A. 679/22.8.96 που κυρώθηκε 
με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009, και του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο 
Α’ του Ν. 3027/2002 εκδοθέντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/2005 κατά το 
μέρος που εξακολουθούν ισχύουσες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/16 

5. Το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος». 

6. Την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ. (ΔΣ00511012018) 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 2 (ΑΔΑ :Ψ5Α10ΚΝΙ-044) ανάληψη υποχρέωσης της ΠΕΔΑ. 

Την υπ’ αριθμ. 1718018414 (ΑΔΑ: 69Π546ΨΖΝ2-3ΨΠ) απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

ανατέθηκε η εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΔΑ). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΩΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». 

Το παρόν τεύχος αφορά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο αντικείμενο της προγραμματικής 

σύμβασης που περιγράφεται ως εξής: 
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«Β. Ανάλυση Τρωτότητας Υποδομών και Δομημένου Περιβάλλοντος με βάση και τα νέα 

στοιχεία που προέκυψαν από την καταστροφή που υπέστη ο Δήμος Μάνδρας. 

Γ. Αποτύπωση κινδύνου και επικινδυνότητας. Μικροζωνική διάταξη μέσα στον αστικό 

χώρο. Εκτίμηση κινδύνου και επικινδυνότητας μέσα στους οικιστικούς χώρους. Εκτίμηση 

επιπτώσεων σε βασικές υποδομές. 

Δ. Ανάλυση της περίπτωσης της Μάνδρας σε Προκαταστροφικό – Συνκαταστροφικό και 

Μετακαταστροφικό στάδιο. Επιχειρησιακά σχέδια. Υφιστάμενα σχέδια, εφαρμογή 

σχεδίων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.» 

 

1.2 Αντικείμενα και στόχοι έρευνας  
 

Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους πιο καταστροφικούς τύπους φυσικών 

καταστροφών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου είναι υπεύθυνες για ένα μεγάλο 

ποσοστό ζημιών και άλλων επιπτώσεων (BARREDO 2007, 2009, PETERSEN 2001, CHANGNON 

1999, VINET ET AL. 2012) αλλά και έναν σημαντικό αριθμό θανάτων (KUNDZEWICZ & 

KUNDZEWICZ, 2005, GAUME ET AL. 2016).   

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ο πλημμυρικός κίνδυνος 

αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της αύξησης της ραγδαιότητας των 

βροχοπτώσεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της προβλεπόμενης αλλαγής των 

χρήσεων γης με αποτέλεσμα να απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις σε κρίσιμες θέσεις του 

υδρογραφικού δικτύου και επί των υποδομών αλλά και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για 

τη μείωση του. 

Επιπρόσθετα, από τις πρόσφατες καταστρεπτικές πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή που 

διερευνάται (πλημμύρες 2013, 2014 και 2015 στο λεκανοπέδιο αλλά και του 2017 στη 

Μάνδρα Αττικής) και από άλλα καταστροφικά πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή, αλλά και 

στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο (π.χ. πλημμύρα Σαμοθράκης 2017), καθίσταται σαφές ότι στην 

ευρύτερη περιοχή καταγράφονται συνθήκες πλημμυρικού κινδύνου, οι οποίες χρήζουν 

διερεύνησης.  

Με βάση τη φύση του κλίματος της ευρύτερης περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία περισσότερο ή λιγότερο σπάνιων ακραίων καταιγίδων (Llasat et al. 2010)  και 

καταστροφικών πλημμυρών τύπου flash flood (Borga et al. 2010), αλλά και από τα 

προκαταρτικά στοιχεία και τους υφιστάμενους καταλόγους πλημμυρών, προκύπτει ότι το 

καθεστώς αυτό σε συνδυασμό με τις κρίσιμες διαφοροποιήσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

γεωπεριβάλλον (κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές και ανθρώπινες επεμβάσεις), είναι εξαιρετικά 

πιθανό να οδηγήσει στο μέλλον σε εκτεταμένες ζημιές και πιθανόν ακόμα και ανθρώπινες 

απώλειες. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη ολοκληρωμένη έρευνα κατά μήκος των 

ρεμάτων της υπό έρευνα περιοχής. 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία το μέτρο του πλημμυρικού κινδύνου ορίζεται από 

πολυάριθμες παραμέτρους, όπως είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, η στερεοπαροχή 

από τη διάβρωση των ανάντη περιοχών, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κατά μήκος του 

υδρογραφικού δικτύου, τα υφιστάμενα έργα και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή 

προϊόντων καύσης από την ταχύτητα των υδάτων. Ο πλημμυρικός κίνδυνος αυξάνεται σε 

ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά επίσης μετά από δασικές πυρκαγιές με αποτέλεσμα να 
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χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις σε κρίσιμες θέσεις του υδρογραφικού δικτύου (Robichaud 

2010) αλλά και ειδικά προσαρμοσμένη έρευνα που να λειτουργεί υπό το νέο (μετα-πυρικό) 

καθεστώς που διαμορφώνεται (Diakakis et al. 2017). 

 Το παρόν ερευνητικό έργο έχει ως σκοπό είναι η διερεύνηση του κινδύνου απωλειών 

ανθρώπινων ζωών και των επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στο γεωγραφικό χώρο των 

δήμων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, καθώς και η ανάδειξη των 

νέων ευρημάτων από την έρευνα μετά την πλημμύρα της Μάνδρας Αττικής το 2017, σε ότι 

αφορά στην τρωτότητα των κατασκευών και τη συνολική επικινδυνότητα, καθώς και το ρόλο 

των διαφόρων φορέων στην πολιτική προστασία. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα 

παραδοτέα που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα 

κατάλληλο εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική αντιμετώπισης 

διαχείρισης εκτάκτων αναγκών έτσι ώστε με ενιαίο τρόπο οι δήμοι να παρεμβαίνουν σε 

έκτακτες ανάγκες. 

Με βάση όλα τα προηγούμενα και με εργαλείο τα εξελιγμένα λογισμικά και καινοτόμα 

εργαλεία για τον προσδιορισμό πλημμυρικού κινδύνου και των πλημμυρικών φαινομένων, 

θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα, οι στόχοι της οποίας είναι ταυτόσημοι με τα 

παραδοτέα, όπως αυτά περιγράφονται στην Προγραμματική Σύμβαση: 

1. Ανάλυση Τρωτότητας Υποδομών και Δομημένου Περιβάλλοντος με βάση και τα νέα 

στοιχεία που προέκυψαν από την καταστροφή που υπέστη ο Δήμος Μάνδρας. 

2. Αποτύπωση κινδύνου και επικινδυνότητας. Μικροζωνική διάταξη σε λεπτομερή 

κλίμακα μέσα στον αστικό χώρο. Εκτίμηση κινδύνου και επικινδυνότητας σε 

λεπτομερή κλίμακα μέσα στους οικιστικούς χώρους. Εκτίμηση επιπτώσεων σε 

βασικές υποδομές. 

3. Ανάλυση της περίπτωσης της Μάνδρας σε Προκαταστροφικό – Συνκαταστροφικό και 

Μετακαταστροφικό στάδιο. Επιχειρησιακά σχέδια. Υφιστάμενα σχέδια, εφαρμογή 

σχεδίων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Η έρευνα θα λάβει υπόψη και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις 

ιδιομορφίες της υπό έρευνα περιοχής και θα είναι συμβατή με τη σχετική Ευρωπαϊκή 

(Οδηγίες 2000/60 ΕΚ, 2007/60 ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (Ν. 3013/2002, ΚΥΑ 

31822/1542/Ε103 κλπ.), που αφορά τις πλημμύρες και τον πλημμυρικό κίνδυνο. 

 

1.3 Ορισμοί  
 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:  

«Πλημμύρα» νοείται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο, υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς 

χείμαρρους, εφήμερα υδατορεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε 

παράκτιες περιοχές. 

«Κίνδυνος» (Hazard) νοείται η συνολική πιθανότητα εκδήλωσης ενός καταστροφικού 

γεγονότος. 
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«Τρωτότητα» (Vulnerability) νοείται ο βαθμός επιδεκτικότητας ή ευαλωσιμότητας ή αλλιώς 

το πόσο ευάλωτο είναι ένα σύστημα του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε έναν 

κίνδυνο. 

«Επικινδυνότητα ή Διακινδύνευση» (Risk) νοείται ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει 

χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που 

συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα. 

«Υδατορεύματα ή υδατορέματα ή ρέματα» (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και 

ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι 

κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν την διόδευσή 

τους προς άλλους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορεύματος δεν 

περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι 

καθώς και οι πλεύσιμοι ποταμοί. 

«Κοίτη»: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή 

περιοδικά νερό του υδατορεύματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές 

μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων. 

«Όχθη ρέματος»: η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου 

αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του 

υδατορεύματος. 

«Παροχή σχεδιασμού»: η παροχή πλημμύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο 

επαναφοράς (Τ), με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορεύματος, τα πιθανά 

αντιπλημμυρικά έργα και με την οποία θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας. 

«Οριοθέτηση υδατορέματος»: η επικύρωση μέσω κανονιστικής πράξης, του καθορισμού των 

οριογραμμών του υδατορεύματος σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, με στόχο την 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική 

προστασία του υδατορεύματος. 

«Διευθέτηση υδατορεύματος»: η επέμβαση στο υδατόρευμα με την εκτέλεση των 

αναγκαίων έργων με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από 

πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα 

αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορεύματος καθώς και η 

υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση. 

«Λεκάνη  Απορροής  Ποταμού»  (ή «Υδρολογική Λεκάνη»)  νοείται  η  έκταση  στην  οποία  

συγκεντρώνεται  το  σύνολο  απορροής  μέσω  διαδοχικών  ρευμάτων, ποταμών  ή  λιμνών  

και  παροχετεύεται  στη  θάλασσα  με  ενιαίο  στόμιο, εκβολές  ή  δέλτα. 

 

1.4 Νομοθετικό πλαίσιο  
 

Το παρόν ερευνητικό έργο είναι συμβατό και γίνεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την 

αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων που προκύπτουν από το υφιστάμενο νομοθετικό 

πλαίσιο: 
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Σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01‐05‐2002) περί 

«Πολιτικής Προστασίας και λοιπών διατάξεων», του Νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09‐ 12‐

2003) περί «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ» και στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 

1108Β/21‐07‐2010), η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο καθώς 

και της εγκυκλίου υπ' αριθ. Πρωτ. 7824/16‐11‐2011 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων». Επίσης στο πλαίσιο 

του ΠΔ 696/1974 (ΦΕΚ 301Α/08‐10‐1974) για τον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών 

σχεδιασμού και οι σχετικές οδηγίες, όπως η Οδηγία Μελετών Οδικών Έργων για την 

Αποχέτευση – Στράγγιση – Υδραυλικά Έργα Οδών (ΟΜΟΕ – ΑΣΥΕΟ). 

 

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του παρόντος Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος 

ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1. οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 100 αυτού όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85). 

2. η Υ.Α. 7270 / 2006 που αφορά τη Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ 

3. η Υ.Α. 3384 / 2006 που αφορά τη Συμπλήρωση του «Ξενοκράτη» 

4. η Υ.Α. 1299 / 2003 που αφορά το Γενικό Σχέδιο Π.Π. «Ξενοκράτης» 

5. το Π.Δ. 338 / 2003 που αφορά τη Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Π.Π. 

6. το Π.Δ. 151 / 2004 που αφορά τον Οργανισμός ΓΓΠΠ 

7. ο Νόμος 3613 / 2007 που αφορά Ρυθμίσεις θεμάτων ΓΓΠΠ (112, εκκενώσεις) 

8. ο Νόμος 3536 / 2007 που αφορά Ρυθμίσεις θεμάτων Π.Π. 

9. η Απόφαση 2007 Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορά το Μηχανισμό Π.Π. 

(αναδιατύπωση) 

10. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013), όπως ισχύει 

11. Το Π.Δ. 432/81 για την εκτέλεση έργων από τα Α.Ε.Ι. και την Y.A. 679/22.8.96 που 

κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009, και του κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 

3 παρ. 2 εδάφιο Α’ του Ν. 3027/2002 εκδοθέντος Οδηγού Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας 

12. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/2005 κατά το 

μέρος που εξακολουθούν ισχύουσες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/16 

13. η υπ΄ αριθμόν 5664/05-08-2017 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί 

κήρυξης του Δήμου Κυθήρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ΑΔΑ: 9ΚΓΗ465ΧΘ7-

ΡΝΨ) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση ων συνεπειών 

που προέκυψαν από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Κύθηρα στις 

4-8-2017 

14. την Εγκύκλιο 6524/2012 

15. την Υ.Α. 155126/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΟ-ΘΩΔ) 

16. την Κ.Υ.Α. 322/2013 (ΦΕΚ 679 Β) 

17. την Κ.Υ.Α. 169282/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4-ΝΘΚ) 

18. την Κ.Υ.Α. 171923/2013 (ΦΕΚ 3071 Β) 

19. την Κ.Υ.Α. 40754/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΞΟΡΙΥ5ΔΠ) 

20. την Απ. 5246/2013 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΒΛ901-ΓΓΟ) 

21. Απ. 1898/73474/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ30Ρ10-ΡΟΙ) 

22. Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) 



8 
 

23. την Κ.Υ.Α. 145026/2014 (ΦΕΚ 31 Β) 

24. Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ167 Α) 

25. την K.Y.A. 146896/2014 (ΑΔΑ: 7ΕΛΤΟ-ΩΙΩ) 

26. Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) 

27. Εγκ. 8184/2015 (ΑΔΑ:ΨΩΙΣ465ΦΘΕ-ΥΚ4) 

28. Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ138 Α) 

29. την Κ.Υ.Α. 140424/2017 (ΦΕΚ814 Β) 

30. Απ. 177772/924/2017 (ΦΕΚ2140 Β) 

31. Έγγρ. 3630/120168/17 (Έγγραφο ΥΠΑΑΤ ΑΔΑ:ΩΦΥ14653ΠΓ-Ζ0Β) 

32. Έγγρ. 7742/2017 (ΑΔΑ:6Η37465ΧΘ7-Α4Θ) 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη διαχείριση των υδάτων και την Οδηγία 

2007/60/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για 

την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.  

 

1.5 Το ζήτημα των πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή έρευνας 
 

Οι πλημμύρες αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια του παγκόσμιου πληθυσμού, 

καθώς σχετίζονται με σημαντικό τμήμα του συνόλου των ανθρώπινων απωλειών 

(KUNDZEWICZ & KUNDZEWICZ, 2005) και των οικονομικών επιπτώσεων (BARRERO, 2007; 

2009) που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές. Εκτός από τα σημαντικά ποσοστά που 

κατέχουν ανάμεσα στους υπόλοιπους τύπους φυσικών καταστροφών, οι πλημμύρες 

καταγράφουν σημαντικά απόλυτα μεγέθη, τα οποία καταδεικνύουν την εξαιρετική σημασία 

τους.  

Παράλληλα, η αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας και η επέκταση ολοένα και 

περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, οδηγούν σε 

αύξηση των καταγραφόμενων πλημμυρικών φαινομένων. Η έκταση του προβλήματος έχει 

οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες, στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα με κύριες νομοθετικές πράξεις (π.χ. Οδηγία 2007/60/ΕΚ, Νόμος 

3013/2002), οι οποίες ενισχύουν τους θεσμούς πολιτικής προστασίας και καλούν σε δράσεις 

μείωσης του κινδύνου των πλημμυρών.  

Οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι δομικού (π.χ. τεχνικά έργα) ή μη δομικού χαρακτήρα (πχ 

οριοθέτηση ζωνών κινδύνου, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης κα.). Τα τελευταία χρόνια, 

λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αυξημένου κόστους, η επιλογή των μέτρων 

μη δομικού χαρακτήρα έχει προκριθεί έναντι των παρεμβάσεων κατασκευαστικού τύπου 

(GOLIAN et al., 2010). Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί μια σειρά τεχνικών και 

μεθοδολογιών, οι οποίες εστιάζουν στη ανάλυση των πλημμυρικών φαινομένων και 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα και τα γεωπεριβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής που μελετάται.  

Η συστηματική καταγραφή πλημμυρών στον Ελληνικό χώρο έχει ξεκινήσει μόλις τις 

τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από οργανισμούς που καταγράφουν τις επιπτώσεις των 

πλημμυρικών φαινομένων, με σκοπό τη χορήγηση αποζημιώσεων (ΥΑΣ, 2011). Πρόσφατα, οι 
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DIAKAKIS et al. (2012) έδειξαν, ότι οι πλημμύρες καταγράφουν μια σημαντική αύξηση στον 

Ελληνικό χώρο τόσο σε ότι αφορά τους απόλυτους αριθμούς των συμβάντων όσο και στην 

αύξηση των επιπτώσεων. Παράλληλα, καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων (Εικ. 

1.1).  

Συγκεκριμένα, από την έρευνα έχουν προκύψει συνολικά 562 συμβάντα στην περίοδο 1880‐

2010 (συμπεριλαμβανομένου και 4 πλημμυρών το 1715, 1805, 1833 και 1879), τα οποία 

αριθμούν συνολικά 586 θύματα. 

 

Εικ. 1.1. Διακύμανση πλημμυρικών συμβάντων (επάνω) και θανάτων από πλημμύρες (κάτω) στον 

Ελληνικό χώρο, την περίοδο 1950‐2010. (Diakakis 2016). 

 

Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας και την υφιστάμενη 
βιβλιογραφία η περιοχή της Αττικής παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα πλημμυρικών 
φαινομένων στην Ελλάδα. Με βάση τους καταλόγους πλημμυρικών συμβάντων των ΕΓΥ 
(2012) και Diakakis et al. (2012) τρία τμήματα της Αττικής: 

i. Το λεκανοπέδιο Αθηνών 

ii. Το θριάσιο πεδίο (Δυτική Αττική) και 

iii. Την Ανατολική Αττική 

καταγράφουν από το 1880 μέχρι σήμερα περισσότερα απο 80 καταστροφικά πλημμυρικά 
συμβάντα και πολυάριθμα μικρότερα. Μάλιστα σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα 
(Diakakis 2014) μόνο στο λεκανοπέδιο Αθηνών καταγράφονται 54 καταστροφικές πλημμύρες 
στην περίοδο 1880-2014 (1 πλημμύρα ανά 2.5 χρόνια κατά μέσο όρο) σε διάφορα τμήματα 
της πόλης. Οι πλημμύρες αυτές έχουν προκαλέσει στο διάστημα αυτό τουλάχιστον 184 
θανάτους και ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις. Μόνο κατά τις 
πλημμύρες του 2013 και του 2014 καταγράφηκαν πάνω από 1600 κατοικίες και καταστήματα 
με ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα (Εικ. 1.2). 

Από την άλλη τα υπόλοιπα τμήματα της ΠΕΔΑ, στην περιοχή της Τροιζηνίας, στα νησιά του 
Σαρωνικού, τα Κύθηρα και τα Αντικήθυρα δεν παρουσιάζουν αντίστοιχα υψηλή συχνότητα 
όπως η περιοχή της Αττικής. Παρόλα αυτά καταγράφουν πλημμυρικά φαινόμενα, με 
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σημαντικές ζημιές (π.χ. Πλημμύρα Ύδρας 2015) αλλά και θύματα (Πλημμύρα Παλαιόπολης 
Κυθήρων 2003). 

 

 

Εικ. 1.2. Κατανομή επιπτώσεων σε κατοικίες και καταστήματα σε ζώνες πλημμυρικού κινδύνου από τις 
πλημμύρες του 2013 και του 2014 στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (Diakakis et al. 2016, Diakakis et al. 
2017). 

 

Η αστικοποίηση που έχει καταγραφεί κυρίως στις περιοχές της Αττικής (Δυτική, Ανατολική 
Αττική και Λεκανοπέδιο Αθηνών) αυξάνει σημαντικά τον πλημμυρικό κίνδυνό καθως οδηγεί: 

i. Σε απομείωση κρίσιμων διατομών των υδατορευμάτων 

ii. Σε ολοκληρωτική εξαφάνιση μικρών υδατορευμάτων ή στη μετατροπή τους σε 
δρόμους ή χώρους στάθμευσης 

iii. Σε κατασκευή υποδιαστασιολογημένων έργων που δεν μπορούν να παραλάβουν το 
υδραυλικό φορτίο σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων 

iv. Σε δραματική μείωση της ικανότητας του εδάφους να απορροφήσει μέρος των 
ομβρίων υδάτων 

 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την παρουσία κατασκευών και 
δραστηριοτήτων σε ζώνες υψηλού πλημμυρικού κινδύνου οδηγούν σε πολυάριθμα 
καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν αποτυπωθεί σε παλαιότερες μελέτες 
(Εικ. 1.3). 
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Εικ. 1.3 Αποτύπωση πλημμυρικού κινδύνου στο δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου Αθηνών σε κλίμακα 
οικοδομικού τετραγώνου (Λέκκας 2010). 

 

Παράλληλα, τα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν μια σημαντική αύξηση των πλημμυρικών 

φαινομένων στην περιοχή (Εικ. 1.4), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αντιμετώπιση των 

πλημμυρών με την αποτύπωση του κινδύνου και την επιλεγμένη εκπόνηση αντιπλημμυρικών 

δράσεων. 

 

 

Εικ. 1.4. Διακύμανση πλημμυρών ανά δεκαετία στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, μεταξύ 1940-2010. 
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Ο Λέκκας (2000) επισημαίνει την αύξηση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, των 
πλημμυρών στα όρια οικιστικών περιοχών. Κύρια αίτια της τάσης αυτής είναι κατά τον Λέκκα 
(2000) και τον Stathis (2004) ο περιορισμός της κοίτης των ρεμάτων, ο φραγμός των κοιτών, 
η μείωση των δασικών εκτάσεων λόγων των πυρκαγιών και η μείωση της κατείσδυσης εντός 
του αστικού περιβάλλοντος (Diakakis 2014). 

Μεγάλο τμήμα του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής έχει υποστεί σημαντικές 
αλλοιώσεις. Με εξαίρεση τον Κηφισό ποταμό, που στο μεγαλύτερο τμήμα του έχει υποστεί 
σημαντικές τεχνικές επεμβάσεις, είναι δυνατόν εντός του οικιστικού ιστού να διαχωριστούν 
4 βασικές κατηγορίες ρεμάτων: 

• Κλειστά διευθετημένα ρέματα 
• Μπαζωμένα ή υποδιαστασιολογημένα ρέματα 
• Ανοικτά μη διευθετημένα ρέματα 
• Ανοικτά διευθετημένα ρέματα 

Παράλληλα είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημανθούν οι διαφορές στην τρωτότητα των 
υποδομών και των διαφορετικών χρήσεων γης στις πλημμύρες. Τόσο στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία όσο και στην περιοχή έχουν επισημανθεί διαφορές στην ευαλωτότητα των 
υποδομών στα πλημμυρικά φαινόμενα όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη (Εικ. 1.5). 
Οι διαφορές στο πόσο ευάλωτες είναι οι ανθρώπινες υποδομές στα πλημμυρικά φαινόμενα 
οφείλονται σε διαφορές στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την τοποθέτηση των 
υποδομών αυτών, όπως θα παρουσιασθεί λεπτομερώς στη συνέχεια. 

 

 

Εικ. 1.5. Χάρτης τρωτότητας του αστικού ιστού στις πλημμύρες με βάση τους Λέκκας et al. 2010 στην 
περιοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην Αττική. 

 

Συνεκτιμώντας, λοιπόν, τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το πλούσιο ιστορικό πλημμυρών της 
περιοχής έρευνας, προκύπτει επιτακτική ανάγκη για ανάλυση των στοιχείων τρωτότητας και 
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η εκτίμηση της συνολικής διακινδύνευσης των υποδομών και του αστικού ιστού, καθώς και 
η ανάπτυξη δράσεων για το μετριασμό των επιπτώσεων μέσα και από τις εμπειρίες και τα 
επιστημονικά δεδομένα που προέκυψαν από την καταστροφική πλημμύρα της Μάνδρας. 

 

1.6 Σκοπιμότητα Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος  
 

Με δεδομένο, όπως αναφέρεται παραπάνω, ότι οι πλημμύρες και οι υδρομετεωρολογικοί 

κίνδυνοι εν γένει αποτελούν έναν από τους πιο καταστροφικούς κινδύνους, καθώς 

προκαλούν σημαντικές ανθρώπινες απώλειες (π.χ. πρόσφατη πλημμύρα Μάνδρας) και 

σημαντικές επιπτώσεις σε υποδομές και περιουσίες. Παράλληλα καταγράφουν και έναν 

σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. μείωση της παραγωγής, καταστροφές 

σε τουριστικές περιοχές, προβλήματα στην αγροτική παραγωγή).  Οι δράσεις μείωσης του 

κινδύνου μπορεί να είναι δομικού (πχ τεχνικά έργα) ή μη δομικού χαρακτήρα (πχ οριοθέτηση 

ζωνών κινδύνου, συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης κα.). Τα τελευταία χρόνια, λόγω των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αυξημένου κόστους, η επιλογή των μέτρων μη δομικού 

χαρακτήρα έχει και εδώ προκριθεί έναντι των παρεμβάσεων κατασκευαστικού τύπου, ειδικά 

σε πλημμύρες τύπου “flash flood”. 

Διαπιστώνοντας το πλούσιο ιστορικό καταστροφικών πλημμυρικών επεισοδίων στην 

περιοχή έρευνας, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών έστρεψε τμήμα των ερευνητικών του ενδιαφερόντων στην ευρύτερη 

περιοχή, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πλημμύρα της Μάνδρας το Νοέμβριο του 2017, 

με 24 θύματα και εκτεταμένες καταστροφές. 

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» συγκεντρώνει μια σπάνια σε 

ειδικότητες, πλήθος και εμπειρία κρίσιμη μάζα επιστημόνων, που παγίως καλλιεργεί την 

έρευνα σε θέματα, όπως οι φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, πλημμύρες, 

πυρκαγιές κλπ.), τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα: 

1. Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί από τον 

Φεβρουάριο του 2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με περισσότερους 

από 200 ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές αυτή τη στιγμή, ενώ σημαντικό είναι να 

σημειωθεί η ολοκληρωθείσα δεκαετής λειτουργία του δι‐ιδρυματικού ΠΜΣ «Πρόληψη και 

Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» που επίσης εδράστηκε στο Τμήμα μας. 

2. Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ανήκουν το Εργαστήριο Μελέτης και 

Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και το Εργαστήριο Τεκτονικής και Γεωλογικών 

Χαρτογραφήσεων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην έρευνα σχετικά με τις φυσικές 

κατατροφές και την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου φαινομένων όπως οι 

πυρκαγιές και τα επακόλουθα τους φαινόμενα των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και της 

διάβρωσης. 

3. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσεται πάγια ερευνητική δραστηριότητα, δοκιμάζονται, 

τροποποιούνται ή διαμορφώνονται νέες μεθοδολογίες στην έρευνα των φυσικών, 

τεχνολογικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και συνεχώς εκπονούνται ερευνητικές εργασίες 
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και προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, μεταξύ 

άλλων στα εξής θέματα: 

 Εκτίμηση και Χαρτογράφηση Φυσικών Κινδύνων και Διακινδύνευσης (σεισμοί, 

πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, διάβρωση, κλπ.)  

 Εκτίμηση τρωτότητας, κινδύνου και διακινδύνευσης υδατικών πόρων (συστήματα 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων). 

4. Στα ίδια πλαίσια, οποτεδήποτε συμβεί μια φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, τα μέλη των 

παραπάνω εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών κινητοποιούνται κατά το δέον και 

ανάλογα με το γνωστικό πεδίο για τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση και επεξεργασία τους 

και την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων που διοχετεύονται προς την ελληνική και 

διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και προς το ελληνικό κράτος και τις δομές της 

αυτοδιοίκησης, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, συνθήκες που δεν υπάρχουν στα 

συνήθη μελετητικά γραφεία, αλλά διαμορφώνονται μόνο σε περίπτωση προκήρυξης 

κάποιου έργου που τις προδιαγράφει και ποτέ αυθορμήτως. 

Το Πανεπιστήμιο εκ της αποστολής του οφείλει να παράγει νέα επιστημονική γνώση, την 

οποία στη συνέχεια διαθέτει στην κοινωνία και στην οικονομία για χρήση και ανάπτυξη, και 

εν προκειμένω δοκιμάζονται και αναπτύσσονται μεθοδολογίες που δεν έχουν παγιωθεί και 

προδιαγραφεί θεσμικά ή κανονιστικά, ώστε να ανατεθούν σε μελετητές. 

Με την εκδήλωση των καταστροφικών πλημμυρών του 2017 στη Μάνδρα, κινητοποιήθηκε 

άμεσα το σχετικό διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό και προσέτρεξε στην περιοχή, ενώ 

απευθύνθηκε από τον διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος πρόσκληση προς τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. 

Η ερευνητική ομάδα ενεργοποιήθηκε με πρώτο μέλημα την ασφάλεια της περιοχής και με 

δεδομένη την εμπειρία και τη γνώση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα : 

• Εφαρμόζει, αξιολογεί και πιστοποιεί πρωτότυπες επιστημονικές μεθοδολογίες οι πρώτες 

δοκιμές των οποίων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έγιναν από το Τμήμα Γεωλογίας κατα τις 

πλημμύρες της Ποταμούλας Αιτωλοακαρνανίας το 2008, του Λίλαντα Ευβοίας το 2009, της 

Ρόδου το 2013 της Αθήνας το 2013 και 2014, όπου επίσης κινητοποιήθηκε άμεσα και 

συνέβαλε στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Στις μεθοδολογίες 

αυτές χρησιμοποιούνται σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία όπως αισθητήρες σε μή 

επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου ΣμηΕΑ 

• Διερευνά τον πλημμυρικό κίνδυνο με την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων μεθοδολογιών 

σε περιοχές που δεν έχει γίνει στο παρελθόν εκτίμηση του κινδύνου και που βρίσκονται εκτός 

των περιοχών που καλύπτουν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων (ΥΠΕΚΑ). Μέσω της εν λόγω έρευνας τίθεται το θέμα της συμπλήρωσης 

των εν λόγω σχεδίων. 

• Από τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι περιοχές με γεωπεριβαλλοντικές 

ιδιαίτερότητες και χώρους εξαιρετικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος αποτελούν 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις στον Ελληνικό χώρο που έχουν υποστεί πλημμυρικές 

καταστροφές στο παρελθόν. Από την εφαρμογή πρωτότυπων μεθοδολογιών εκτίμησης του 

κινδύνου σε λεκάνες απορροής με τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες, προκύπτουν πολύτιμα 

συμπεράσματα για τη λειτουργία των μεθοδολογιών αυτών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Τέλος τονίζεται ότι το ερευνητικό έργο έχει ως σκοπό τη συνδρομή ερευνητικών ευρημάτων 

για τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο των απωλειών ανθρώπινων ζωών και των 

επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από πιθανά πλημμυρικά 

φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στο γεωγραφικό χώρο των Δήμων που ανήκουν στην 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής με βάση το παρόν ερευνητικό έργο και τα παραδοτέα 

που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο 

εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική αντιμετώπισης διαχείρισης 

εκτάκτων αναγκών έτσι ώστε με ενιαίο τρόπο οι Δήμοι να παρεμβαίνουν σε έκτακτες 

ανάγκες. 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση αντίστοιχων υπηρεσιών σε 

διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία προκειμένου να εκπονηθεί ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τη μείωση των επιπτώσεων από πλημμυρικά 

φαινόμενα στους δήμους που ανήκουν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Η Περιφέρεια  Αττικής  βρίσκεται  στο  κεντρικό  τμήμα  της  χώρας με διοικητικά τμήματα 

και στο νότιο τμήμα της, στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα .  Έχει  έκταση  περίπου 3812.5  km2 

και  καλύπτει  ένα σχετικά μικρό τμήμα  της συνολικής έκτασης της επικράτειας. Έδρα της 

είναι η Αθήνα, η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η  Περιφέρεια  Αττικής  

γεωγραφικά  διακρίνεται  σε  δύο μεγάλες  υποενότητες,  την  «Περιφέρεια Πρωτευούσης» 

και το «υπόλοιπο Αττικής».  Η «Περιφέρεια Πρωτευούσης» περιλαμβάνει το πολεοδομικό 

συγκρότημα Αθήνας – Πειραιά και οριοθετείται  από  το  όρος  Αιγάλεω,  το  Ποικίλο  όρος, 

την  Πάρνηθα,  τον  Υμηττό  και  την  Πεντέλη  (λεκανοπέδιο  της  Αθήνας),  αποτελώντας  το  

11,2%  της συνολικής  έκτασης  της  Περιφέρειας Αττικής, έχοντας τα χαρακτηριστικά μιας 

Μητροπολιτικής περιοχής. 

H δυτική και η ανατολική Αττική καλύπτει   το   88,8%   της   συνολικής   έκτασης   της   

Περιφέρειας   και περιλαμβάνει  ουσιαστικά  την  περιαστική  ζώνη  του  Λεκανοπεδίου  της  

Αθήνας  και  ένα  πλέγμα μικρότερων  πόλεων  του οποίου οι κοινωνικοοικονομικές 

δραστηριότητες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τη μητροπολιτική περιοχή του 

λεκανοπεδίου. 

Η Περιφέρεια Αττικής συγκροτείται από τις παρακάτω οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ):  

1. Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

2. Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών   

3. Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών   

4. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών  

5. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  

6. Π.Ε. Δυτικής Αττικής  

7. Π.Ε. Πειραιώς  

8. Π.Ε. Νήσων 

 

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) είναι ένα συλλογικό σώμα 

αποτελούμενο από 66 Δήμους μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής 

συμπεριλαμβανομένου και των νησιών του Αργοσαρωνικού. 

Ο  μόνιμος  πληθυσμός  της  Περιφέρειας  Αττικής  κατά  την  απογραφή  του  2011  ανερχόταν  

σε 3.828.434  κατοίκους  μειωμένος  κατά  1,7%  περίπου  σε σχέση  με  την  απογραφή  του  

2001 ακολουθώντας την γενικότερη πορεία σε επίπεδο χώρας. Αν και κατέχει χωρικά μόλις 

το 2,9% της επικράτειας του ελλαδικού χώρου, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει  το  35,4%  

του  συνολικού  μόνιμου  πληθυσμού  της  χώρας,  όπως  φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα, 

επιβεβαιώνοντας τον Μητροπολιτικό της χαρακτήρα (Πίνακας 2.1).  
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Πίνακας 2.1. Πληθυσμός των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής  με βάση την απογραφή του 2011. 

Γεωγραφικός  
κωδικός  
Καλλικράτη 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 

3 ΑΤΤΙΚΗ 3,828,434 

35 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,828,434 

351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,828,434 

35145 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1,029,520 

3514501 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664,046 

3514502 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 61,308 

3514503 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 59,345 

3514504 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 33,628 

3514505 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 71,026 

3514506 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 78,153 

3514507 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 26,458 

3514508 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 35,556 

35146 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 592,490 

3514601 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 72,333 

3514602 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 59,704 

3514603 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 30,741 

3514604 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49,642 

3514605 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 71,259 

3514606 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 31,153 

3514607 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 29,891 

3514608 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 67,134 

3514609 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 44,539 

3514610 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34,934 

3514611 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 26,968 

3514612 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 74,192 

35147 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 489,675 

3514701 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139,981 

3514702 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 26,550 

3514703 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 62,529 

3514704 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 69,946 

3514705 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 84,793 

3514706 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 58,979 

3514707 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 46,897 

35148 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 529,826 

3514801 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100,641 

3514802 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71,294 

3514803 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 41,720 

3514804 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 87,305 

3514805 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 51,356 

3514806 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 40,413 

3514807 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 73,076 

3514808 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 64,021 

35149 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502,348 

3514901 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106,943 
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Πίνακας 2.1 (συν.). Πληθυσμός των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής  με βάση την απογραφή του 2011. 

Γεωγραφικός  
κωδικός  
Καλλικράτη 

Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός 

3514902 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 48,399 

3514903 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 40,193 

3514904 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 30,307 

3514905 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25,102 

3514906 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33,423 

3514907 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 20,040 

3514908 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 26,668 

3514909 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 54,415 

3514910 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 20,266 

3514911 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29,002 

3514912 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 33,821 

3514913 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 33,769 

35150 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160,927 

3515001 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29,902 

3515002 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 30,251 

3515003 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 17,885 

3515004 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 36,924 

3515005 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 45,965 

35151 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 448,997 

3515101 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163,688 

3515102 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 91,045 

3515103 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 63,445 

3515104 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 105,430 

3515105 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 25,389 

35152 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 74,651 

3515201 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 39,283 

3515202 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 1,966 

3515203 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1,142 

3515204 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13,056 

3515205 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 4,041 

3515206 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 3,993 

3515207 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 4,027 

3515208 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 7,143 

 

Η Περιφέρεια Αττικής είναι μια από τη σημαντικότερες της χώρας, καθώς εκτός του 

εκτεταμένου πληθυσμού, καταγράφονται και πολύ σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές 

δραστηριότητες και ισχυρή παρουσία κρίσιμων υποδομών για την οικονομία της χώρας και 

το κοινωνικό σύνολο. Σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες, στην Αττική 

παρουσιάζεται η υψηλότερη συγκέντρωση  ατόμων που εργάζονται στον τριτογενή τομέα, ο 

οποίος συμβάλει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και της περιφέρειας. 

Σημαντική η συνεισφορά του εμπορίου και του τουρισμού.  Εκτός από το εμπόριο, άλλοι 

σημαντικοί κλάδοι του τομέα των υπηρεσιών, είναι αυτός των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, των μεταφορών, κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων. Αυτή η υψηλή συγκέντρωση 

των υπηρεσιών οφείλεται στο γεγονός ότι τα κεντρικά γραφεία των περισσότερων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται στην Αττική, για λόγους εγγύτητας προς την δημόσια 
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διοίκηση και τα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και λόγω της υψηλής συγκέντρωσης της 

έρευνας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Ο δευτερογενής τομέας είναι επίσης σημαντικός στο ΥΔ Αττικής. Ο μεταποιητικός τομέας 

στην Αττική κυριαρχείται από τομείς “χαμηλής‐μεσαίας τεχνολογίας”, όπως η βιομηχανία 

τροφίμων‐ποτών, τα μεταλλικά προϊόντα, τα χημικά‐φαρμακευτικά προϊόντα, τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ναυπηγεία.  

Οι γεωργικές δραστηριότητες εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Μαραθώνα, στον 

Αυλώνα, στα Μέγαρα, στα νησιά και σε ζώνες όπου δεν αναπτύσσονται ασύμβατες με την εν 

λόγω δραστηριότητα χρήσεις γης, ενώ ως δυναμικοί κλάδοι καταγράφονται η ανθοκομία, τα 

κηπευτικά, οι αμπελοκαλλιέργειες και τα αλιευτικά  προϊόντα  και  οι  υδατοκαλλιέργειες.   

Στη Δυτική Αττική συγκεντρώνονται μονάδες θερμοκηπίων έντασης κεφαλαίου και 

σημαντικό κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί η αμπελουργία, η ελαιοκομία και 

η λαχανοκομία. Το Θριάσιο Πεδίο είναι κύριο τμήμα της Δυτικής Αττικής. Οριοθετείται από 

το Όρος Πατέρας στα δυτικά, την Πάρνηθα στα βόρεια και το Ποικίλο και Αιγάλεω Όρος στα  

νοτιοανατολικά. Στο νότο βρέχεται από τον Κόλπο της Ελευσίνας. Οφείλει την ονομασία  του 

στον αρχαίο αττικό Δήμο Θρίας, που τοποθετείται στη σημερινή θέση της πόλης του 

Ασπροπύργου. Σήμερα, η  περιοχή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές 

περιοχές της  χώρας,  αντιμετωπίζοντας  σοβαρά περιβαλλοντικά  προβλήματα. Τα  κυριότερα 

αστικά  κέντρα  της  περιοχής  είναι  η  Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος, η  Μάνδρα  και  η  Μαγούλα. 

Η υδρολογική  λεκάνη  του  έχει  έκταση  περίπου  480 km2 και  ορίζεται  από  τα όρη  Πατέρας, 

Πάρνηθα  και  Αιγάλεω. Η  περιοχή  του  Θριάσιου  πεδίου  αποτελεί  τμήμα  του  υδατικού 

διαμερίσματος της Αττικής (GR06) βάσει της 2007/60/ΕΚ Οδηγίας.  

Στην Ανατολική Αττική επίσης σημαντικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα αποτελούν η 

αμπελουργία, η ελαιοκομία, οι θερμοκηπιακές, οι κηπευτικές και οι δενδρώδεις  

καλλιέργειες και τα  φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Στην Νησιωτική περιοχή τέλος, παράγονται 

ελαιόλαδο, σταφύλι/κρασί, φιστίκια κελυφωτά (ΠΟΠ φιστίκι  Αιγίνης), κηπευτικά, 

ανθοκομικά, αρωματικά. 

Το νοτιότερο άκρο της περιοχής έρευνας είναι τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα. Τα Κύθηρα 

βρίσκονται στην νότια Ελλάδα, ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, στο σημείο που 

το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό πέλαγος συναντώνται. Είναι νησί επιμήκες, με μήκος 29 

χιλιόμετρα και πλάτος 18 χιλιόμετρα. Έχουν έκταση 279,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μήκος 

των ακτογραμμών του είναι περίπου 90 χιλιόμετρα.  

Σε ότι αφορά τα Κύθηρα με βάση την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός των μόνιμων 

κατοίκων των Κυθήρων ανέρχεται στους 3.354 κατοίκους, αριθμός που σε ποσοστό αποτελεί 

μόλις το 1/6 των Κυθηρίων που βρίσκονται εκτός νησιού. Με βάση την απογραφή του 2011 

ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων των Κυθήρων ανέρχεται στους 4.041 κατοίκους 

(Πίνακας 2.1). 

Η ανάπτυξη των Κυθήρων και των Αντικυθήρων είναι ήπιας μορφής, και εντάσσεται στην 

τάση του Αγροτουρισμού, του τοπίου για τον εξερευνητή - συνδυάζοντας και την εξερεύνηση 

του φυσικού τοπίου, με διαδρομές και άλλες δραστηριότητες μέσα στο φυσικό περιβάλλον, 

αλλά και για την εξερεύνηση του ιστορικού πολιτιστικού με τα διάφορα πολιτιστικά και 

ιστορικά αξιοθέατα του νησιού, προσφέροντας μια “εναλλακτική” τουριστική αφήγηση. 
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2.2 Ανάλυση γεωμορφολογικών δεδομένων 
 

Η ευρύτερη περιοχή της Αττικής μπορεί να χαρακτηρίστεί κυρίως επίπεδη και λοφώδης. 

Κύρια στοιχεία του αναγλύφου της Αττικής είανι τέσσερα βουνά με υψόμετρο πάνω από 

1.000 m (Πάρνηθα με 1.413 m, Κιθαιρώνας με 1.401 m, Πεντέλη με 1.108 m, Υμηττός με 1.025 

m), ενώ οι περισσότερες πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. Στο βόρειο και 

δυτικό τμήμα της περιοχής ορθώνονται οι ορεινοί όγκοι Πάρνηθας, Κιθαιρώνα, Πατέρα και 

Γερανείων, στο ανατολικό τμήμα αναπτύσσεται στα βόρεια η Πεντέλη με τα βουνά 

Γραμματικού – Μαραθώνα και οι ορεινές μάζες Υμηττού και Λαυρεωτικής. Στο μέσον της 

περιοχής εκτείνεται η λεκάνη του Κηφισού που διαρρέεται από τον ομώνυμο ποταμό με 

κατεύθυνση από Β.ΒΑ προς Ν.ΝΔ. Στο ανατολικό τμήμα υπάρχει ακόμα η εσωτερική λεκάνη 

των Μεσογείων με την παράκτια ζώνη Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, ενώ στα δυτικά οι λεκάνες 

Θριασίου πεδίου και Μεγάρων. 

 

 

Εικ. 2.1. Χάρτης μορφολογικού αναγλύφου της περιοχής έρευνας (Αττική). 
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Σε ότι αφορά την περιοχή της Τροιζηνίας και των γύρω νήσων, το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται 

από έντος κλίσεις, με σχεδόν καθολική απουσία επίπεδων περιοχών, αν εξαιρέσει κανείς 

περιορισμένες εκτάσεις κοντά στις ακτές όπως το πεδινό τμήμα της Τροιζήνας. Το 

υδρογραφικό δίκτυο αναπτύσσεται σε μικρές λεκάνες απορροής γύρω από μικρά σχετικά 

υψώματα κυρίως στις Σπέτσες, στην Ύδρα, τα Μέθανα, τον Πόρο και το Αγκίστρι.  

 

 

Εικ. 2.2. Χάρτης μορφολογικού αναγλύφου της περιοχής έρευνας (Τροιζηνία και νησιά). 

 

Σε ότι αφορά τα Κύθηρα, το ανάγλυφο του νησιού χαρακτηρίζεται από ποικολομορφία: στο 

κεντρικό και νότιο τμήμα είναι γενικά ομαλό, με ήπιες μορφολογικές κλίσεις ενώ στο βόρειο 

είναι εντονότερο. Το μεσογειακό κλίμα του νησιού, σε συνδυασμό με την αρκετή υγρασία 

και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν κυρίως το χειμώνα, επιτρέπουν την ανάπτυξη 

πλούσιας βλάστησης. Σε πολλά σημεία του νησιού υπάρχουν πηγές που ρέουν όλο το χρόνο. 

Το νησί δομείται από δύο κύριες οροσειρές, μια στα ανατολικά και μια δυτικά, ανάμεσα στις 

οποίες υπάρχει ένα ομαλό οροπέδιο. Οι ψηλότερες κορυφές της ανατολικής οροσειράς είναι 

το Κουτσοκέφαλο (324 μ.), το Βουνό του Διγενή (474 μ.), η Αγία Μονή (348 μ.) και ο Άγιος 

Γεώργιος (321 μ.) και της δυτικής είναι η Σκληρή (432 μ.), ο Μερμηγκάρης (506 μ.), η Βίγλα 

(476 μ.) και η Αγία Ελένη (433 μ.). Αυτές οι δύο οροσειρές διακλαδίζονται σε μικρότερα 

βουνά, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν βαθιά φαράγγια. 
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Ζώνες υψηλών μορφολογικών κλίσεων εντοπίζονται (α) στη δυτική, στη νότια και σε τμήμα 

της βορειοανατολικής παράκτιας ζώνης και (β) σε ζώνες έντονης κατά βάθος διάβρωσης 

ορισμένων χειμάρρων (π.χ. Κακός Ποταμός, Πρινολάγκαδο, Περάτη, Κακό Λαγκάδι). Οι 

υψηλές μορφολογικές κλίσεις στη νοτια-νοτιοδυτική παράκτια ζώνη συνδέονται με την στην 

ύπαρξη νεοτεκτονικών ρηγμάτων, που διαμορφώνουν εν γένει και την ακτογραμμή, σε 

συνδυασμό με την επικρατούσα λιθολογία, η οποία συνίσταται σε δυσδιάβρωτους 

ανθρακικούς σχηματισμούς. Το εσωτερικό το νησιού, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από μικρές 

μορφολογικές κλίσεις και εν γένει ήπιο ανάγλυφο, εξαιρουμένων των περιοχών κατά βάθος 

διάβρωσης. 

Σε γενικές γραμμές το σύνολο της περιοχής έρευνας παρουσιάζει πεδινές εκτάσεις που 

απειλούνται περισσότερο από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και σημαντικές μορφολογικές 

κλίσεις και πολλούς ορεινούς όγκους, που προσδίδουν στην περιοχή συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την υδρολογία, όπως: μικρές υδρολογικές λεκάνης, μικρούς 

χρόνους συγκέντρωσης, μεγάλες ταχύτητες ροής των υδάτων κατά τη ροή στις μεγάλες 

μορφολογικές κλίσεις, ύπαρξη αλλουβιακών ριπιδίων στα όρια μεταξύ ορεινών όγκων και 

πεδινών εκτάσεων. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται το ανάγλυφο των ανωτέρω περιοχών (Εικ. 2.1 – 2.3), 

καθώς και οι κυριότεροι οικισμοί. 

 

 

Εικ. 2.3.  Χάρτης μορφολογικού αναγλύφου της περιοχής έρευνας (Κύθηρα και Αντικύθηρα). 
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2.2.1 Λεπτομερής αποτύπωση του αναγλύφου 

 

Η λεπτομερής αποτύπωση του αναγλύφου στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ψηφιακού 

μοντέλου αναγλύφου ή επιφανείας με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση, δίνει περισσότερα στοιχεία 

για τον κίνδυνο πλημμυρών σε μια περιοχή. Η λεπτομερής αυτή αποτύπωση του αναγλύφου 

και η ανάλυσή του μπορεί να αναδείξει τη μορφολογία της κοίτης και του ενεργού 

πλημμυρικού πεδίου, γεγονός που βοηθάει στην αναγνώριση των χώρων που απειλούνται 

από πλημμύρες. Παράλληλα, η χρήση του μοντέλου επιφανείας, αναδεικνύει αντικείμενα και 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στη ροή ή να υποστούν 

ζημιές κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. Στην παρακάτω εικόνα, παρουσιάζεται το 

ανάγλυφο της περιοχής της Μάνδρας σε ανάλυση 5cm σε μορφή ψηφιακού μοντέλου 

αναφλύφου επιφανείας (DSM) (Εικ. 2.4). 

 

 

Εικ. 2.4. Εικόνα ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου επιφανείας ανάλυσης στην κλίμακα των 5 εκ. Η 

λεπτομερής αυτή αποτύπωση του αναγλύφου και η ανάλυσή του μπορεί να αναδείξει τη μορφολογία 

της κοίτης και του ενεργού πλημμυρικού πεδίου, γεγονός που βοηθάει στην αναγνώριση των χώρων 

που καταγράφουν πλημμυρικό κίνδυνο. Παράλληλα, η χρήση του μοντέλου επιφανείας, αναδεικνύει 

αντικείμενα  και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στη ροή ή να 

υποστούν ζημιές κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. Η εικόνα είναι από την περιοχή του ρέματος Αγ. 

Αικατερίνης στη Μάνδρα, Αττικής. 
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2.2.2. Μορφολογικές κλίσεις και μορφολογικές ασυνέχειες 

 

Από πλευράς μορφολογικών κλίσεων στην Αττική μεγάλες τιμές παρουσιάζονται 

περιφερειακά των ορεινών όγκων των Γερανείων, του όρους Πατέρας, του Κιθαιρώνα, της 

Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης. Στα περιθώρια αυτών των όγκων σχηματίζονται 

όπως προαναφέρθηκε αλλουβιακά ριπίδια, τα οποία έχουν πολύ σημαντική παρουσία 

πλημμυρικών φαινομένων από τη φύση τους. 

Σε ότι αφορά την περιοχή της Τροιζηνίας και των γύρω νήσων, αυτή κυριαρχείται από υψηλές 

τιμές κλίσεων, κατά μήκος του ορεινού άξονα της χερσονήσου (διεύθυνση ΒΔ‐ΝΑ), αλλά και 

στα Μέθανα και σε ορισμένα νησιά (π.χ. Ύδρα). 

Στα Κύθηρα, οι μεγάλες κλίσεις περιορίζονται σε ορισμένα σημεία περιφερειακά του νησιού. 

Το νησί των Κυθήρων αλλά και τα Αντικύθηρα χαρακτηρίζονται από σχετικά ομαλό ανάγλυφο 

και επομένως ήπιες κλίσεις  στην κεντρική περιοχή.  

Οι μορφολογικές κλίσεις και η διακύμανση των τιμών τους καθώς και ο προσανατολισμός των 

πρανών παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες (Εικ. 2.5‐2.10). 

 

 

Εικ. 2.5. Ανάγλυφος χάρτης μορφολογικών κλίσεων της περιοχής έρευνας (Αττική). 
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Εικ. 2.6. Ανάγλυφος χάρτης μορφολογικών κλίσεων της περιοχής έρευνας (Τροιζηνία και νησιά). 

 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των γεωμορφολογικών δεδομένων προκύπτει ότι το 

σύνολο της περιοχής έρευνας (αλλά κυρίως η Δυτική και η Ανατολική Αττική και το 

Λεκανοπέδιο) παρουσιάζει πεδινές εκτάσεις στις οποίες στρέφεται το ενδιαφέρον σε ότι 

αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο. Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται και από τα 

συμπεράσματα για τον πλημμυρικό κίνδυνο που παρουσιάζονται στο πρώτο τεύχος της 

παρούσας έρευνας. 

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές μορφολογικές κλίσεις και πολλοί ορεινοί όγκοι, που 

δημιουργούν μικρές λεκάνες απορροής με μεγάλη κλίση στα ορεινά τους τμήματα (ανάντη 

τμήματα). Αυτό οδηγεί σε σχετικά μικρούς χρόνους συγκέντρωσης των υδάτων και επομένως 

καθιστά την περιοχή ευαίσθητη σε καταιγίδες μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης (όπως 

αυτή της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα). Οι μεγάλες κατά τόπους μορφολογικές κλίσεις 

οδηγούν σε μεγάλες ταχύτητες ροής των υδάτων κυρίως στα ανάντη των πεδινών τμημάτων. 

Οι μεγάλες ταχύτητες ενισχύουν τη διάβρωση και επομένως τη στερεομεταφορά κατά τη 

διάρκεια της πλημμύρας, η οποία όπως καταγράφεται στα επόμενα κεφάλαια αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο τρωτότητας και επικινδυνότητας.  
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Τέλος, ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι μορφολογικές ασυνέχειες (όριο μεταξύ ορεινού 

όγκου και πεδιάδας), όπου η δυναμική των λεκανών απορροής που δημιουργείται από τις 

μεγάλες κλίσεις οδηγεί στη δημιουργία αλλουβιακών ριπιδίων (alluvial fans). Τα αλλουβιακά 

ριπίδια αποτελούν φυσικό χώρο πλημμύρας και η εγκατάσταση οικισμών ή ανθρωπινων 

δραστηριοτήτων επί μιας τέτοιας γεωμορφής ενέχει κινδύνους. Παράδειγμα τέτοιας 

διάταξης αποτελεί ο οικισμός της Μάνδρας, ο οποίος είναι ανεπτυγμένος επί ενός 

αλλουβιακού ριπιδίου που έχει διαμορφωθεί από το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης και 

αποτελεί φυσικό χώρο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. 

 

 

Εικ. 2.7. Ανάγλυφος χάρτης (shaded relief map) μορφολογικών κλίσεων της περιοχής έρευνας (Κύθηρα 

και Αντικύθηρα). 
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Εικ. 2.8. Χάρτης προσανατολισμού πρανών της περιοχής έρευνας (Αττική). 

 

 

Εικ. 2.9. Χάρτης προσανατολισμού πρανών της περιοχής έρευνας (Τροιζηνία και νησιά). 
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Εικ. 2.10. Χάρτης προσανατολισμού πρανών της περιοχής έρευνας (Κύθηρα και Αντικύθηρα). 

 

2.3 Ανάλυση υδρογραφικού δικτύου 
 

Σε ότι αφορά το υδρογραφικό δίκτυο είναι σαφές ότι η κατανομή, η διαβάθμιση και η 

κατάταξή του επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γεωμορφολογία της περιοχής 

έρευνας και τις ιδιαιτερότητές της. Παράλληλα, σε μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι γνωστό 

ότι ρόλο έχουν παίξει και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις κυρίως όμως στην μορφολογία της 

κοίτης και όχι στο σχήμα και τις υπόλοιπες ιδιότητες του υδρογραφικού δικτύου. 

Σημαντικότερα,  από  περιβαλλοντική  και  υδρολογική  άποψη,  τμήματα  του υδρογραφικού 

δικτύου είναι: στο λεκανοπέδιο Αθηνών ο ποταμός Κηφισός, ο Ιλισός και το ρέμα της 

Πικροδάφνης, το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή της Ηλιούπολης στο νότιο τμήμα του 

Λεκανοπεδίου. Εντός του δικτύου του Κηφισού, ένα από τα σημαντικά ρέματα της λεκάνης 

είναι το ρέμα της Εσχατιάς στην δυτική και βορειο-δυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου, το 

οποίο ξεκινά από τις ΝΔ παρυφές του ορεινού όγκου της Πάρνηθας και έχει καταγράψει 

σημαντικά καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν. Ο Κηφισός,  ο  οποίος  

προστατεύεται  από  το  Π∆  632∆/94, πηγάζει από την Πάρνηθα και την Πεντέλη και δέχεται 
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τα ύδατα πλήθους ρεμάτων καθώς και μεγάλη ρύπανση από αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα, διατηρεί στο βόρειο τμήμα περισσότερο  φυσικό  χαρακτήρα. 

Στην Ανατολική Αττική ο Χάραδρος, ρέμα Ραφήνας, Ερασίνου, Κερατέας και άλλα μικρότερα 

κυρίως στην περιοχή της Νέας Μάκρης, του Λαυρίου και αλλόυ. Στη  Δυτική  Αττική 

σημαντικά υδρογραφικα δίκτυα αποτελούν  ο  Σαρανταπόταμος  και ο Γιαννούλας (ή η 

Γιαννούλα),  τα  οποία  εκβάλλουν  στον  κόλπο  της Ελευσίνας, καθώς και τα ρέματα Σούρες 

(Μάνδρα) και Κουλουριώτικο (Νέα Πέραμος).  

Η  προστασία και αποκατάστασή του Κηφισού θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το 

περιβάλλον της Αττικής. Οι εκβολές του Κηφισού ιδίως αλλά και του Ιλισού  χαρακτηρίζονται  

από  σοβαρά  περιβαλλοντικά  προβλήματα  και θεωρούνται από πολλύς επίσης  στρατηγικής  

σημασίας  για το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας. Σε  ό,τι  αφορά τον  Ασωπό,  είναι  

γνωστή  η  σοβαρή  ρύπανση  που  συγκεντρώνει  στη  Βοιωτική κυρίως  περιοχή  της  η  

λεκάνη  του  ποταμού,  εξ  αιτίας της  ρυπαίνουσας    βιομηχανικής,  αλλά  και της  αγροτικής  

χρήσης. 

Σε ότι αφορά το Θριάσιο πεδίο και γενικότερα τη Δυτική Αττική το  υδρογραφικό  δίκτυο της  

ευρύτερης  περιοχής  αποτελείται  από  τον  Σαρανταπόταμο δυτικά, το ρ. Γιαννούλας νότια, 

τον Βοιωτικό Ασωπό βόρεια με την κλειστή καρστική λεκάνη των Σκούρτων και τον Κηφισό 

ανατολικά. Την  περιοχή  αυτή  διαρρέουν  πολλά  ρέματα, μεταξύ  των  οποίων  τα  

σημαντικότερα από  τα Ανατολικά  προς  τα  Δυτικά είναι: το  ρ. Αγ. Γεωργίου  ή  Γιαννούλας  

(με συμβάλλοντα το ρ. Μαύρης Ώρας και Διυλιστηρίων), το ρ. Αγ. Ιωάννου, ο χ. 

Σαρανταπόταμος, με συμβάλλοντα (τα ρ. Μικρό και Μεγάλο Κατερίνη) και το ρ. Σούρες, (με 

συμβάλλοντα τα ρ. Αγ. Αικατερίνης και ρ. Λούτσας). Τα  ρέματα αυτά  καταλήγουν  στη  στενή  

παραλία  Ασπροπύργου-Ελευσίνας  μήκους  περίπου 8,00km και συγκεκριμένα,στο τμήμα 

από το ύψος των Κρατικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου μέχρι τα Διυλιστήρια Λάτση. Σήμερα, 

οι  πεδινές  κοίτες  των  ρεμάτων  στο  μεγαλύτερο  τμήμα  τους  δεν  έχουν  επαρκή 

διατομή,με  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζονται  συχνά  προβλήματα  πλημμυρών  τα  οποία,  

όπως συμβαίνει  συνήθως,  εντοπίζονται  εκεί  όπου  έχουν  γίνει  ανθρωπογενείς  

επεμβάσεις, δηλαδή αλλοίωση (καταπάτηση)  της  φυσικής  κοίτης  από  κατασκευές,  όχι  

πάντοτε  παράνομες,  από ανεπαρκείς  οχετούς  σε  διασταυρώσεις  με  δρόμους  ή  ακόμη  

από  τις  λεγόμενες  Ιρλανδικές διαβάσεις κλπ.  

 

Σε ότι αφορά την περιοχή της Τροιζηνίας, αναπτύσσονται μικρές σε μέγεθος λεκάνες 

απορροής, με ρέματα εφήμερης ροής με μικρού μήκους κλάδους, τόσο στο τμήμα της 

Πελοποννήσου όσο και στα γύρω νησιά που ανήκουν στην περιοχή έρευνας. Σε ότι αφορά τα 

Κύθηρα, η μεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη του νησιού είναι αυτή του Ρέματος Περιστεριώνα, 

στην οποία ανήκουν και τα Ρέματα Μύλου και Μακρώνα, με έκταση 38.26 km2 (Πίνακας 2.2). 

Το ρ. Περιστεριώνα, μαζί με το ρ. Κακού Ποταμού (έκταση 21.6 km2), είναι οι μοναδικοί 

κλάδοι 5ης τάξης κατά Strahler αναπτύσσονται στο νησί. Μαζί με το ρ. Πλατύ, το ρ. Βλυχάδας 

και τον Κακό Ποταμό – ρ. Αγριοσυκιάς, αποτελούν τις κύριες λεκάνες απορροής που οι κλάδοι 

τους εκβάλλουν στον κόλπο του Αγ. Νικολάου. 

 

2.3.1 Ιδιαιτερότητες υδρογραφικού δικτύου  
 

Τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και κυρίως η μορφλογία της κοίτης σε όλη την 

περιοχή έρευνας, καταγράφουν σημαντικές διαφορές, που έχουν ιδιαίτερη σημασία και 
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επιδρούν σημαντικά στα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε όρισμένες περιοχές τα ρέματα έχουν 

σημαντικό εύρος κοίτης με αποτέλεσμα να επιτρέπουν μεγαλύτερη παροχή αιχμής, καθώς η 

δυναμική της λεκάνης απορροής στις θέσεις αυτές, δημιουργεί μια μορφολογία στην κοίτη 

που επιτρέπει αντίστοιχες παροχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πρόσθετος όγκος υδάτων 

εκτός του ρέματος κατά κανόνα είναι μικρότερος και επομένως λιγότερο καταστρεπτικός.  

Από την άλλη πλευρά σε ορισμένες θέσεις της περιοχής έρευνας τα ρέματα υφίστανται 

σημαντική μείωση στο εύρος της κοίτης. Το φαινόμενο αυτό είναι κατά κανόνα 

ανθρωπογενές (όχι σε όλες τις περιπτώσεις), και έχει ως συνέπεια μεγαλύτερος όγκος 

υδάτων να οδηγείται εκτός ρέματος και μια πιθανή πλημμύρα να γίνεται πιο καταστρεπτική. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η μορφολογία και το εύρος 

(διαστάσεις) της φυσικής κοίτης, είναι κάτι που έχει διαμορφωθεί από την υδρολογία αυτής 

και κυρίως από τις πλημμυρικές παροχές του παρελθόντος και θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στο σχεδιασμό έργων και πολεοδομικού ιστού. Με βάση αυτά, δεν θα πρέπει να 

κατασκευάζονται έργα με διατομές μικρότερες αυτών της εκάστοτε κοίτης στο σημείο 

κατασκευής, καθώς  η φυσικές διαστάσεις μιας κοίτης δεν διαμορφώνονται τυχαία αλλά με 

βάση τη δυναμική της σε ότι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικ. 2.11, Εικ. 2.12) παρουσιάζεται ένα ρέμα της περιοχής έρευνας 

(ρέμα Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα) σε δύο θέσεις όπου παρουσιάζει μεγάλο και 

μικρότερο εύρος κοίτης αντίστοιχα, οδηγούμενο σε πολύ διαφορετική πλημμυρική 

συμπεριφορά σε ότι αφορά τις επιπτώσεις. 

 

 

Εικ. 2.11. Ρέμα Αγίας Αικατερίνης ανάντη του οικισμού της Μάνδρας όπου οι ανθρώπινες παρεμβάσεις 

δεν έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κοίτη του ρέματος, με αποτέλεσμα να καταγράφει μεγάλο 

εύρος. Στο συγκεκριμένο σημείο ο όγκος και η έκταση των υδάτων κατά την πλημμύρα του 2017, εκτός 

κοίτης ήταν αρκετά περιορισμένα. 
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Εικ. 2.12. Ρέμα Αγίας Αικατερίνης εντός του οικισμού της Μάνδρας όπου οι ανθρώπινες παρεμβάσεις 

έχουν περιορίσει την κοίτη του ρέματος σε πολύ σημαντικό βαθμό. Κατά την καταιγίδα του Νοεμβρίου 

2017, η έκταση και ο όγκος των υδάτων που κινήθηκε εκτός της κοίτης ήταν εξαιρετικά μεγαλύτερα από 

ότι στην παραπάνω περίπτωση και πολύ πιο καταστροφικά. 

 

2.4 Γεωλογική έρευνα 
 

2.4.1 Εισαγωγή 
 

Η γεωλογική δομή του της Αττικής περιλαμβάνει μεταλπικούς σχηματισμούς του 

Τεταρτογενούς και Νεογενούς στις πεδινές περιοχές, ενώ στις λοφώδεις εξάρσεις και τους 

ορεινούς όγκους εμφανίζεται το αλπικό κυρίως υπόβαθρο αποτελούμενο από 

μεταμορφωμένα και μη μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως εναλλαγές μαρμάρων, 

σχιστόλιθων, ηφαιστειακών τόφφων, ασβεστόλιθων, δολομιτών, και μεταψαμμιτών. Κατά 

τόπους, εμφανίζονται οφιόλιθοι και πυριγενή πετρώματα. Η ΒΔ περιοχή χαρακτηρίζεται 

κυρίως από μη μεταμορφωμένα πετρώματα, τα οποία πλευρικά, στις νότιες και ανατολικές 

παρυφές της Πάρνηθας και του όρους Αιγάλεω, μεταβαίνουν στα μεταμορφωμένα 

πετρώματα της κεντρικής και νότιας Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα,  τα  πεδινό  τμήματα  του  ΥΔ  καλύπτεται  κυρίως  από  αλλουβιακές 

αποθέσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις κυρίως στο εσωτερικό τμήμα των 

λεκανών. Τα ιζήματα  του  Τεταρτογενούς  συνίστανται  από  ερυθρούς  πηλούς,  

αργιλοπηλίτες  με  διάσπαρτες κροκάλες  και  λατύπες  διαφόρου  μεγέθους,  παλαιούς  και  

σύγχρονους κώνους κορημάτων, ποταμοχερσαία κρόκαλο ‐ λατυποπαγή, χειμάρρειες 

αποθέσεις αναβαθμίδες, παράκτιες άμμους.  
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Τα νεογενή ιζήματα απαντούν κυρίως στις νότιες και ανατολικές παρυφές της Πεντέλης και 

στην περιοχή  μεταξύ  μεταμορφωμένων  και  μη  μεταμορφωμένων  πετρωμάτων. Τα 

κλαστικά ιζήματα συνίστανται από ολισθόλιθους, ογκόλιθους, κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, 

αργίλους και ερυθρούς πηλούς.  

Στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας και της Πεντέλης, στο Πικέρμι, στη Ραφήνα (θαλάσσια 

ιζήματα), στη  λεκάνη  Μεσογαίας  στη  Καλογρέζα,  στο  Μαρούσι  και  στη  περιοχή 

Περιστερίου – Λιοσίων απαντώνται  ποταμολιμναία  ιζήματα,  ανωτέρου  Μειόκαινου  

κατωτέρου  Πλειόκαινου,  που συνίστανται από μάργες, τραβερτίνες, μαργαϊκούς 

ασβεστόλιθους και αργίλους σε εναλλαγή με κροκαλοπαγή. Επίσης εμφανίσεις νεογενών 

ποταμολιμναίων ιζημάτων, αναφέρονται στο Κάλαμο, το Μαρκόπουλο και τον Ωρωπό. Στους 

ορεινούς όγκους που περιβάλλουν την Αττική αλλά και στους λόφους που αναπτύσσονται 

μέσα στο λεκανοπέδιο της περιοχής εμφανίζεται το αλπικό υπόβαθρο, το οποίο  

αντιπροσωπεύεται  από  σχηματισμούς  της  Ενότητας  Υποπελαγονικής,  του  αλλόχθονου 

καλύμματος των Αθηνών, αλλά και των σχετικά αυτοχθόνων μεταμορφωμένων της Αττικής. 

Οι αλλόχθονοι αλπικοί σχηματισμοί διακρίνονται σε δύο επί μέρους ενότητες, την 

υπερκείμενη Ενότητα Αθηνών και την υποκείμενη Ενότητα Αλεποχωρίου.  

Οι  σχηματισμοί  της  Υποπελαγονικής  Ενότητας  δομούν  τους  ορεινούς  όγκους  του  

Αιγάλεω,  του Ποικίλου,  της  Πάρνηθας,  της  Σαλαμίνας  (περιοχή  μεταξύ  πόλης  Σαλαμίνας,  

Παλουκίων  και Αμπελακίων)  και  της  Αίγινας  (λόφοι  Δραγωνέρα,  Παλιόμυλοι  και  

Τσιντράρη,  Άγιος  Μηνάς  και Παρλιάγκος). Η Ενότητα της Υποπελαγονικής συνίσταται από 

μια κύρια  σειρά  ανθρακικών σχηματισμών (ανθρακική πλατφόρμα).  

Ο εν λόγω κλαστικός σχηματισμός αναπτύσσεται κυρίως στις βόρειες απολήξεις του Ποικίλου 

όρους και στις νότιες παρυφές της Πάρνηθας. Οι σχηματισμοί της Ενότητας Αθηνών δομούν 

το μεγαλύτερο τμήμα του Λεκανοπεδίου και εμφανίζονται επιφανειακά στα ανώτερα 

τμήματα των λόφων του κεντρικού και δυτικού τμήματος της λεκάνης. Η ενότητα 

Αλεποβουνίου εντοπίζεται μόνο στο ανατολικό περιθώριο του Λεκανοπεδίου (κατά μήκος 

των δυτικών προπόδων του Υμηττού) και αποτελείται από ένα ανώτερο τεκτονικό κάλυμμα 

που περιλαμβάνει συμπαγείς παχυστρωματώδεις κρυσταλλικούς  ασβεστόλιθους  και  ένα  

κατώτερο  τεκτονικό  κάλυμμα που  συνίσταται  από  μεταμορφωμένα  έως  

ημιμεταμορφωμένα  ψαμμιτικά,  σχιστομαργαϊκά  στρώματα  και  φυλλίτες (Φυλλιτικό 

κάλυμμα). Συχνή είναι η παρουσία βασικών και υπερβασικών πυριγενών πετρωμάτων.  

Οι μεταμορφωμένοι σχηματισμοί της Αττικής κυριαρχούν στην Πεντέλη και τον Υμηττό.. Στην 

Αίγινα απαντώνται σε μεγάλη έκταση ηφαιστειακά  πετρώματα,  λάβες  και  πυροκλαστικά  

υλικά  που  γεωλογικά εντάσσονται στο ηφαιστειακό  τόξο  του  νοτίου  Αιγαίου.   

Γενικότερα, οι αλπικοί σχηματισμοί δομούν το σύνολο των ορεινών όγκων του δυτικού 

λεκανοπεδίου (Αιγάλεω,Ποικίλο Όρος), ενώ μέσα στο ίδιο το λεκανοπέδιο σχηματίζουν το 

γεωλογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχουν αποτεθεί οι μεταλπικοί σχηματισμοί. 

Με βάση λιθοστρωματογραφικά και τεκτονικά κριτήρια οι αλπικοί σχηματισμοί μπορούν να 

διακριθούν σε 2 κύριες γεωτεκτονικές ενότητες: α) Την σχετικά αυτόχθονη ενότητα της 

Υποπελαγονικής και β) την αλλόχθονη ενότητα των Αθηνών. 
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Από λιθολογική και πετρογραφική άποψη μπορούν να διακριθούν μέσα στην Ενότητα των 

Αθηνών δύο βασικά λιθολογικά συστήματα, τα οποία παρουσιάζουν βασικές λιθοφασικές 

διαφορές και διαφορετικούς χαρακτήρες τεκτονικής παραμόρφωσης (Papanikolaou et al. 

2007). Εξ άλλου τα δύο αυτά λιθολογικά σύνολα που αποτελούν δύο επιμέρους «τεκτονικές 

ενότητες» Το πρώτο, συνίσταται από λευκούς συμπαγείς ανακρυσταλλωμένους ως επί το 

πλείστον ασβεστόλιθους, οι οποίοι εμφανίζονται άστρωτοι σε υφαλώδη και γενικά νηρητική 

φάση. Από την άλλη, το δεύτερο σύστηματης ενότητας, αντιστοιχεί σ’ένα σύνθετο 

πετρολογικό σύνολο - μείγμα (melange) πετρωμάτων, που αποτελείται από περισσοτέρους 

του ενός λιθολογικούς τύπους, είναι δε γνωστό από παλαιότερα με την ονομασία 

«σχιστόλιθοι των Αθηνών» (Μαρίνος et al. 1971). Στο μικτό αυτό πετρολογικό σύστημα 

περιλαμβάνονται κλαστικά ιζήματα, όπως ψαμμίτες, άργιλοι, ψαμμούχες μάργες και 

γραουβάκες, πηλίτες, καθώς επίσης και πλακώδεις πελαγικοί ασβεστόλιθοι ενίοτε με 

πυριτικές ενδιαστρώσεις και άλλοτε με κονδύλους πυριτιολίθων. 

Οι σχηματισμοί που λαμβάνουν μέρος στη γεωλογική δομή του λεκανοπεδίου Αττικής, 

διακρίνονται σε αλπικούς και μεταλπικούς. Οι αλπικοί εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους 

που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο αλλά και στους μικρούς λόφους που αναπτύσσονται μέσα 

σε αυτό, ενώ οι μεταλπικοί καταλαμβάνουν το εσωτερικό του λεκανοπεδίου, όπου 

καλύπτουν ασύμφωνα τους υποκείμενους αλπικούς σχηματισμούς. (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.α., 

2004a) 

Επί όλων των προηγουμένων σχηματισμών επικάθονται Τεταρτογενείς Αποθέσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα φερτά υλικά των ποταμών του Λεκανοπεδίου, τις παράκτιες αποθέσεις, 

τις ποτάμιες αναβαθμίδες, τις πλευρικές αποθέσεις κορημάτων, τα ριπίδια και τους κώνους 

κορημάτων των περιφερειακών ορεινών όγκων. 

 

2.4.2. Αλπικοί Γεωλογικοί Σχηματισμοί Αττικής 
 

Οι αλπικοί σχηματισμοί που δομούν το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου των Αθηνών, 

διακρίνονται στις κάτωθι γεωτεκτονικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται με την μορφή 

τεκτονικών καλυμμάτων, επωθημένες η μία πάνω στην άλλη (από την κατώτερη προς την 

ανώτερη). Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών και της 

γεωτεκτονικής τους θέσεις καθώς και εικόνες που περιέχουν χάρτες και στρωματογραφικές 

στήλες της περιοχής (Εικ. 2.13-2.18). 

Ενότητα Αττικής: Πρόκειται για του αυτόχθονο αλπικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

επικάθονται οι υπερκείμενοι σχηματισμοί. Αποτελείται από μεταμορφωμένους 

σχηματισμούς Μεσοζωικής – Τριαδικής ηλικίας, που δομούν τον Υμηττό και Πεντέλη, 

αποτελούν τους κατώτερους τεκτονικούς σχηματισμούς και διαχωρίζονται περαιτέρω στις 

κάτωθι υποενότητες : 

Ενότητα Βάρης: Περιλαμβάνει σχιστόλιθους και μεταβασικά πετρώματα που μεταπίπτουν σε 

μια ακολουθία δολομιτικών μαρμάρων, Τριαδικής ηλικίας, ενώ παρουσιάζει  μια πολύπλοκη 

τεκτονική δομή, με παρουσίαση ισοκλινών πτυχών και εσωτερικών ολισθήσεων. 

Ενότητα Υμηττού: Αποτελείται από μια ακολουθία μαρμάρων και δολομιτών, η οποία με 

μετάβαση περνάει σε σχιστολιθικά πετρώματα. Τεκτονικά υπέρκειται της Ενότητας Βάρης, 
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ενώ παρουσιάζει ισοκλινείς πτυχές χιλιομετρικής κλίμακας, με αποτέλεσμα την επανάληψη 

των ιδίων οριζόντων. 

Ενότητα Πεντέλης: Περιλαμβάνει μια μετα-ηφαιστειοϊζηματογενή ακολουθία στη βάση, η 

οποία με μετάβαση περνάει σε μια παχιά ακολουθία μαρμάρων. 

 

 

 
Εικόνα 2.13. Γεωτεκτονικές Ενότητες Λεκανοπεδίου Αθηνών (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.α., 2004a). 

 

Ενότητα Αλεποβουνίου: Αποτελείται από μικρής μεταμόρφωσης πετρώματα, εν μέρει 

Τριαδικής ηλικίας και αναπτύσσεται σε μια ζώνη παράλληλα με τις παρυφές του Υμηττού. 

Εντός της ενότητας διακρίνονται δυο ξεχωριστά τεκτονικά καλύμματα: 

Ανώτερο Τεκτονικό Κάλυμμα Αλεποβουνίου: Περιλαμβάνει συμπαγείς κρυσταλλικούς 

παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθους, με ασαφή στρώση.  

Κατώτερο Τεκτονικό Κάλυμμα ΑλεποβουνίουΣυνίσταται από αμυδρώς μεταμορφωμένα έως 

ημι-μεταμορφωμένα σχιστομαργαϊκά πετρώματα και φυλλίτες, οι οποίοι παρουσιάζονται 

έντονα σχιστοποιημένοι, ιδιαίτερα κάτω από την τεκτονική επαφή με το Ανώτερο Τεκτονικό 

Κάλυμμα Αλεποβουνίου. 
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Υποπελαγονική Ενότητα: Αποτελείται από μια ηφαιστειοϊζηματογενή και ανθρακική 

ακολουθία, ηλικίας Ανωτέρου Παλαιοζωϊκού – Ανωτέρου Ιουρασικού. Υπέρκειται της 

Ενότητας Αλεποβουνίου και παρατηρείται κατά μήκος της δυτικής παρυφής του 

Λεκανοπεδίου, από την περιοχή του Κερατσινίου έως τα Άνω Λιόσια. Εντός της ενότητας 

διακρίνονται οι κάτωθι δύο βασικοί σχηματισμοί: 

Σχηματισμός Βάσης Ενότητας: Πρόκειται για ένα κλαστικό σχηματισμό, ο οποίος αποτελείται 

από εναλλαγές αργιλικών σχιστών, πηλιτών, ψαμμιτών, χαλαζιακών κροκαλοπαγών, τόφφων 

και τοφφιτών, μέσα στις οποίες συναντώνται επίσης ασβεστόλιθοι, αρκόζες, γραουβάκες, 

καθώς και τεμάχια λαβών (χαλαζιακός κερατοφύρης). 

Κύριος Σχηματισμός Ενότητας: Αποτελείται από ασβεστόλιθους και δολομιτικούς 

ασβεστόλιθους, νηριτικής φάσεως, ενώ αποτελούν προς τα άνω την κανονική συνέχεια του 

προαναφερθέντος κλαστικού σχηματισμού βάσης. 

 

Ενότητα Αθηνών: Πρόκειται για την ανώτερη γεωτεκτονικά ενότητα του Λεκανοπεδίου των 

Αθηνών, με μικρές όμως επιφανειακές εμφανίσεις λόγω του γεγονότος ότι καλύπτεται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό από επικαθήμενες μεταλπικές αποθέσεις. Εντός της Ενότητας Αθηνών 

διακρίνονται τα κάτωθι δύο διαφορετικά λιθολογικά και πετρογραφικά σύνολα, τα οποία 

παρουσιάζουν διαφορετικούς χαρακτήρες τεκτονισμού και μπορούν επομένως να 

χαρακτηρισθούν ως δύο επιμέρους τεκτονικά καλύμματα. 

Ανώτερο Τεκτονικό Κάλυμμα: Συνίστανται από λευκούς συμπαγείς ανακρυσταλλωμένους 

ασβεστόλιθους Άνω Κρητιδικής ηλικίας και νηριτικής φάσεως, οι οποίοι καταλαμβάνουν 

κυρίως τις κορυφές των λόφων Φιλοπάππου, Σικελίας, Άρειου Πάγου, Ακροπόλεως, 

Λυκαβηττού, Στρέφη και Τουρκοβουνίων. 

Κατώτερο Τεκτονικό Κάλυμμα:  Χαρακτηρίζεται ως ένα μείγμα (melange) πετρωμάτων, Άνω 

Κρητιδικής ηλικίας κυρίως, το οποίο περιλαμβάνει κλαστικά ιζήματα, όπως ψαμμίτες, 

αργίλους, ψαμμούχες μάργες και γραουβάκες, τοφφικά ηφαιστειοκλαστικά ιζήματα, 

πηλίτες, σχίστες και πλακώδεις ασβεστόλιθους πελαγικής φάσεως. Το συγκεκριμένο 

πετρολογικό μείγμα αναφέρεται συχνά και ως Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι. 

 

Οφιόλιθοι: Εμφανίζονται στο εσωτερικό όλων σχεδόν των ανωτέρων αλπικών ενοτήτων και 

αποτελούνται από βασικά και υπερβασικά πυριγενή πετρώματα, κυρίως πρασινίτες. 

Παρατηρούνται κυρίως κατά μήκος των τεκτονικών επαφών των διαφόρων καλυμμάτων. 
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Εικόνα 2.14. Γεωλογική Δομή Λεκανοπεδίου Αθηνών (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.α., 2004a). 

 

 
 
Εικόνα 2.15. Γεωλογικός – Τεκτονικός Χάρτης Λεκανοπεδίου Αττικής (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.α., 2002) 
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Βοιωτική Ζώνη: Χαρακτηριστικό της αποτελεί ο Βοιωτικός Φλύσχης, ο οποίος υπέρκεινται 

της Σχιστοκερατολιθικής Διάπλασης ηλικίας Ανώτερο Δογγέριο- Μέσο Μάλμιο. Σε αυτούς 

τους σχηματισμούς παρεμβάλλονται ή επίκεινται τεκτονικά υπερβασικά πετρώματα.  

Ασβεστόλιθοι Λιασίου – Δογγερίου υπόκεινται της Σχιστοκερατολιθικής διάπλασης. Κατά το 

Μέσο – Άνω Τριαδικό έως το Κατώτερο Ιουρασικό εντοπίζονται Ασβεστόλιθοι και Δολομίτες, 

ενώ κατά το Κατώτερο – Μέσο Τριαδικό ένα σύμπλεγμα από κερατόλιθους, ψαμμίτες και 

σχιστόλιθους.  Ο συγκεκριμένος σχηματισμός απαντά στη δυτική Αττική. 

 

 
Εικ. 2.16 Στρωματογραφική στήλη βοιωτική ζώνη. 

 

Εντοπίζεται ακόμη μια σειρά εναλλασσόμενων αργιλοψαμμιτικών πετρωμάτων με 

ενστρώσεις ασβεστολίθων ηλικίας Λιθανιθρακοφόρο - Πέρμιο.  

 

Μεταξύ της Ενότητας Αττικής και της Πελαγονικής στην εν λόγω περιοχή απαντάται ένα 

σύνολο σχηματισμών ου ανήκουν στις Εξωτερικές ζώνες. Πρόκειται για τις Ενότητες: 

 

Αφιδνών – Τουρκοβουνίων, όπου είναι αμεταμόρφωτα πετρώματα που πιθανότατα 

αποτελούν μέλη της Βοιωτικής Ζώνης.  
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Ενότητα Νεοελληνικού Τεκτονικού Καλύμματος, που αποτελείται από μεταμορφωμένα 

πετρώματα  υψηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας (HP – LT). 

 

 

 
Εικ. 2.17. Περιγραφική στρωματογραφική στήλη Λεκανοπεδίου Αθηνών. 

 

 

2.4.3 Νεογενενείς σχηματισμοί 
 

Θαλάσσιοι Σχηματισμοί: Η κύρια εμφάνιση αυτών των σχηματισμών (Πλειοκαινικής ηλικίας) 

εντοπίζεται στην περιοχή της Πειραϊκής χερσονήσου και αποτελούνται από κίτρινες 

ψαμμιτικές μάργες, κροκαλολατυποπαγή, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους με ψαμμιτικές 

ενδιαστρώσεις και ασβεστόλιθους. 

 

Ηπειρωτικοί Σχηματισμοί: Εμφανίζονται στη περιοχή της Μεταμόρφωσης, ανατολικά των 

Αχαρνών, στη Φιλοθέη, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και πέριξ των περιοχών αυτών και 

αποτελούνται από Πλειοκαινικής ηλικίας άμμους και αργίλους με αραιές, μη ρυθμικές και 

όχι εκτεταμένες παρεμβολές λιγνιτικών οριζόντων. 
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Θαλάσσιοι Ασβεστόλιθοι: Πρόκειται για ανθρακικά πετρώματα Άνω Μειοκαινικής Ηλικίας, 

τα οποία καταλαμβάνουν τις κορυφές λόφων στο νότιο τμήμα του λεκανοπεδίου (Καλλιθέα, 

Παλαιό Φάληρο, Άλιμος). 

 

Παράκτιες και Παράλιες Φάσεις: Αποτελούν Άνω Μειοκαινικής ηλικίας σχηματισμούς, οι 

οποίοι καταλαμβάνουν επίσης μεγάλο μέρος του νοτίου τμήματος του Λεκανοπεδίου των 

Αθηνών, εκτεινόμενοι από την Καλλιθέα και τη Νέα Σμύρνη έως τον Άγιο Δημήτριο και από 

το Παλαιό Φάληρο έως το Καλαμάκι και τον Άλιμο. Περιλαμβάνουν ένα πλήθος λιθολογιών 

αποτελούμενο από εναλλαγές αργίλων και ιλύων, ψαμμιτούχων μαργών, κροκαλοπαγών, 

λατυποπαγών και κροκαλολατυποπαγών. 

 

Λιμναίοι Σχηματισμοί: Εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου (Ανθούπολη, 

Άσπρα Χώματα, Νέα Λιόσια, Άγιοι Ανάργυροι, Νέο Ηράκλειο – Καλογρέζα, Πεύκη, Φυλή, 

Θρακομακεδόνες) και αποτελούνται από μαργαϊκούς ασβεστόλιθους, ψαμμούχες μάργες 

και μάργες. Η ηλικία των σχηματισμών είναι Άνω Μειοκαινική. 

 

2.4.4 Τεταρτογενείς σχηματισμοί 
 

Ανθρωπογενείς Αποθέσεις: Πρόκειται για υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για 

επιχωματώσεις και μεγάλη ανομοιογένεια στη σύστασή τους, αποτελούμενα κυρίως από 

αργίλους, άμμους, λατύπες, ογκόλιθους και γενικότερα εδαφικό υλικό μεγάλου εύρους 

κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

 

Αλλουβιακές Αποθέσεις: Αποτελούν ουσιαστικά τις προσχώσεις του Κηφισού ποταμού και 

των παραποτάμων του και συνίσταται σε αποθέσεις αργίλων, ιλύος και χαλαρών 

κροκαλοπαγών. 

 

Παράκτιες Αποθέσεις: Παρουσιάζουν περιορισμένη έκταση, κυρίως στη περιοχή του Αγίου 

Κοσμά και αποτελούνται κυρίως από άμμους και ασύνδετες κροκάλες που έχουν αποτεθεί 

λόγω κυματικής γενικότερης θαλάσσιας δράσης. 

 

Πλευρικά Κορήματα: Χαρακτηρίζονται ως χαλαρές αποθέσεις αποτελούμενες από γωνιώδεις 

λατύπες και εμφανίζονται κυρίως στις εκβολές ρεμάτων και χειμάρρων, ως προϊόν απόθεσης 

πλημμυρικών κυρίως παροχών. 

 

Διλουβιακές Αποθέσεις: Αποτελούν αποθέσεις λεπτομερών κλασμάτων ιλύος και αργίλου, 

προερχόμενες από την αποσάθρωση των υποκείμενων σχηματισμών 

 

Πλευρικά Κορήματα και Ριπίδια: Πρόκειται για αποθέσεις που αναπτύσσονται σχεδόν 

γραμμικά κατά μήκος κλιτύων και ρηξιγενών ζωνών, καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του 

λεκανοπεδίου, ενώ η σύστασή τους ποικίλει αναλόγως της λιθολογίας του μητρικού 

πετρώματος τροφοδοσίας. 
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Ριπίδια: Παρουσιάζονται ως εμφανίσεις αποθέσεων κορηματικού τύπου, με τη μορφή κώνου 

κορημάτων ή ριπιδίου και χαρακτηρίζονται από εναλλαγές αδρομερών και λεπτομερών 

υλικών. 

 

2.4.5. Γεωλογία Κυθήρων 
 

Στην Περιοχή των Κυθήρων εντοπίζονται αλπικοί σχηματισμοί τριών διαφορετικών 

ενοτήτων: 

 

 Ενότητα Πίνδου: Όπου απαντώνται ο Φλύσχης Πίδου , Ανωκρητιδικοί 

Ασβεστόλιθοι, Ερυθρές μάργες που ονομάζονται πρώτος φλύσχης, Ερυθροί 

Πηλίτες, Ραδιολαρίτες και Πηλίτες Καστελίου, καθώς και Κλαστικά Τριαδικού. 

 Ενότητα Τρίπολης: Κατά το Ηώκαινο εντοπίζονται ασβεστόλιθοι και Δολομιτικοί 

Ασβεστόλιθοι, στο Παλαιόκαινο παχυστρωματώδεις Ασβεστόλιθους κατά το 

Ιουρασικό και Κρητιδικό απαντώνται Δολομιτικοί Ασβεστόλιθοι και Δολομίτες. 

Χαρακτηρίζτικό της ενότητας αποτελεί η ηφαιστειοϊζηματογενής σειρά που 

ονομάζεται Στρώματα Τυρού. 

 Ενότητα Άρνας: Επικρατούν σχιστόλιθοι και χαλαζίτες. 

 

 
Εικ. 2.18 Γενική στρωμογραφική στήλη (απλοποιημένη) των Κυθήρων. 
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2.4.6 Υδρογεωλογικές συνθήκες και υδροπερατότητα 
 

Στην ευρύτερη περιοχή του της Αττικής αναπτύσσονται τρία είδη υδροφόρων συστημάτων, 

το πρώτο μέσα  στις  τεταρτογενείς  και  νεογενείς  αποθέσεις  (κοκκώδες  σύστημα),  το  

δεύτερο  μέσα  στα υδροπερατά μάρμαρα και στους ασβεστόλιθους (καρστικό σύστημα) και 

το τρίτο, τοπικά στην μάζα τεκτονισμένων πυριγενών πετρωμάτων, όπου αναπτύσσεται 

ρωγματικού τύπου υδροφορία μικρής δυναμικότητας. Τα κοκκώδη υδροφόρα συστήματα 

αναπτύσσονται στις ιζηματογενείς λεκάνες του ΥΔ Αττικής (Λεκάνη Κηφισού, πεδινές 

περιοχές Μαραθώνα, Μεσογείων, Μεγάρων,  Λουτρακίου και  παράκτιες  περιοχές  Αττικής)  

εντός  των  τεταρτογενών  και  νεογενών  αποθέσεων  οι  οποίες δημιουργούν αλλεπάλληλους 

υδροφόρους ορίζοντες, ελεύθερους ή μερικώς υπό πίεση εντός των αμμοχαλικωδών 

ενστρώσεων.  

Τα νεογενή ιζήματα παρουσιάζουν λιθοστρωματογραφικές εναλλαγές υδροπερατών και 

ημιπερατών έως υδροστεγανών πετρωμάτων με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν υπόγεια 

υδροφορία με τη μορφή επάλληλων υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων. 

Η τροφοδοσία αυτών των συστημάτων προέρχεται από τις βροχοπτώσεις,  τις  επιφανειακές 

απορροές και από πλευρικές μεταγγίσεις υπόγειων υδάτων από τα περιβάλλοντα  

πετρώματα.  

 

2.4.7 Καρστικοποίηση 
 

Καρστικά υδροφόρα συστήματα αναπτύσσονται στα καρστικά, ανθρακικά πετρώματα 

(μάρμαρα, ασβεστόλιθοι) τα οποία δομούν μεγάλο μέρος των ορεινών όγκων της Πάρνηθας, 

του Υμηττού, της Πεντέλης, των Γερανείων όρων, του όρους Πατέρα, Αιγάλεω και του 

Μαραθώνα. Τα πετρώματα αυτά παρουσιάζουν  σημαντική  επιφανειακή  εξάπλωση,  

κατακερματισμό  και  έντονη  καρστικότητα.  Η έντονη  καρστικότητα  σε  ορισμένα σημεία  

όπως  στο όρος  Πατέρα  δημιουργεί  ιδιόμορφα γεωμορφολογικά πεδία με πλήθος 

επιφανειακών καρστ, πόλγες (περιοχή Δρεβενοχωρίων), αλλά και υπόγειων καρστ υπό τη 

μορφή καταβοθρών (περιοχή Σκούρτα). Γενικά οι υπόγειες υδροφορίες που αναπτύσσονται  

σε  αυτά  τα  συστήματα  χαρακτηρίζονται  από  υψηλή  δυναμικότητα.  Ρωγματικά υδροφόρα 

συστήματα αναπτύσσονται στα πυριγενή πετρώματα της περιοχής τα οποία εμφανίζονται 

τεκτονισμένα  με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  συνθηκών  υπόγειας  υδροφορίας,  κυρίως  

στο επιφανειακό αποσαθρωμένο τμήμα των σχηματισμών. Τέτοια συστήματα 

αναπτύσσονται στις μάζες των οφιολιθικών πετρωμάτων που δομούν την κεντρική ορεινή 

περιοχή των Γερανείων όρων και στα ηφαιστειακά πετρώματα που απαντώνται στο κεντρικό 

και νότιο τμήμα της Αίγινας. Η δυναμικότητα αυτής  της  υδροφορίας  χαρακτηρίζεται  μικρή  

και  οι  υδροφορίες  που αναπτύσσονται είναι περιορισμένες και τοπικής σημασίας. Στους 

παρακάτω χάρτες παρουσιάζονται οι βασικές υδρολιθολογικές ενότητες (Εικ.2.19-2.21). 
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Εικ. 2.19. Yδρολιθολογικός χάρτης της περιοχής έρευνας. 
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Εικ. 2.20. Υδρολιθολογικός χάρτης της περιοχής Τροιζηνίας 

 



45 
 

 

Εικ. 2.21. Υδρολογιθολοιγκός χάρτης Κυθήρων 

 

2.4.9. Στερεοπαροχή και πλημμυρικά φαινόμενα 
 

Οι γεωλογικές συνθήκες αποτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα σε σχέση με την 

πλημμυρογένεση, τόσο σε ότι αφορά την σχέση κατείσδυσης – απορροής όσο και την 

στερεοπαροχή κατά τη διάρκεια πλημμύρας. Η τελευταία είναι εξαιρετικά κρίσιμη ιδίως σε ότι 

αφορά στην τρωτότητα των υδραυλικών έργων και των έργων επί της κοίτης, τα οποία κατά τη 

διάρκεια ξαφνικών πλημμυρών φράζουν κρίσιμες διατομές (Εικ. 2.22 – 2.24). 
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Εικ. 2.22. Εικόνα υδραυλικού έργου μετά την πλημμύρα της Μάνδρας. Στη φωτογραφία φαίνεται η 

απόθεση αδρόκοκκων υλικών σε όλο το πλάτος και μήκος της διατομής με αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική ακύρωση του τεχνικού έργου. 

 

 

Εικ. 2.23. Εικόνα υδραυλικού έργου μετά την πλημμύρα της Μάνδρας. Στη φωτογραφία φαίνεται η 

απόθεση αδρόκοκκων υλικών σε όλο το πλάτος και μήκος της διατομής με αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική ακύρωση του τεχνικού έργου. 
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Εικ. 2.24. Εικόνα υδραυλικού έργου μετά την πλημμύρα της Μάνδρας. Στη φωτογραφία φαίνεται η 

απόθεση αδρόκοκκων υλικών σε όλο το πλάτος και μήκος της διατομής με αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική ακύρωση του τεχνικού έργου. 

 

Τα φαινόμενα αυτά και ο συνολικός όγκος της στερεοπαροχής σε σχέση με τις υφιστάμενες 

υποδομές, θέτει ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό τους. Παρότι, η μεθοδολογία πίσω από 

το σχεδιασμό έχει ισχυρή επιστημονική βάση, δημιουργούνται ερωτηματικά για την 

πληρότητα και την αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων (π.χ. βροχομετρικών) πάνω στα οποία 

βασίζεται ο σχεδιασμός. Παράλληλα, δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με το κατά πόσο 

οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται (σύμφωνα με τις επίσης κατευθύνσεις π.χ. ΟΜΟΕ ΑΣΥΕΟ 

κλπ.) λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα «στερεοπαροχή». Στο μελλον, σε εθνικό επίπεδο 

κρίνεται χρήσιμο να διερευνηθούν και να συζητηθούν τα παραπάνω ζητήματα μεταξύ των 

αρμοδίων φορέων. 

Σε κάθε περίπτωση, η πλημμύρα της Μάνδρας δεν είναι η μόνη περίπτωση στην οποία τα 

φερτά υλικά έχουν παρουσία ή έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη καταστροφικότητα 

μιας πλημμύρας. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε εντός της περιοχής έρευνας στο 

Μαραθώνα (πλημμύρες 1998, 2001, 2005), στον Κηφισό (2002, 2014, 2015 κ.α.), στη Ραφήνα 

και άλλες, και εκτός της περιοχής έρευνας στο Λουτράκι (1994), στη Σαμοθράκη (2017) και 

πολλές άλλες. 

 

2.5 Χρήσεις γης 
 

Σε γενικές γραμμές από πλευράς χρήσεων γης στην Αττική επικρατούν οι φυσικές εκτάσεις 

με πρώτη τα δάση που αν και μπορούν να διακριθούν σε υποκατηγορίες καταλαμβάνει 

περίπου 45% της συνολικής έκτασης. Ακολουθούν οι δενδροκαλλιέργειες με περίπου 18%, οι 

αστικές περιοχές (με κύρια φυσικά το πολεοδομικό συγκρότημα του λεκανοπεδίου) σε 

ποσοστό περίπου 13%. Ακολούθως παρουσιάζονται κατηγορίες όπως χορτολιβαδικές 

εκτάσεις (περίπου 7.5%), γυμνό έδαφος (περίπου 9.5%), γραμμικές καλλιέργειες (3.6%), 
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οικισμοί με αραιή δόμηση (1.1%), καλλιέργειες σιτηρών (1.1%), πυκνές καλλιέργειες (1.3%) 

και άλλες χρήσεις (1%). 

Σε ότι αφορά τα Κύθηρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος CORINE για το έτος 

2012, στο νησί των Κυθήρων κατεγράφησαν (MedINA report, Ιούνιος 2017) στην κατηγορία 

των γεωργικών περιοχών, ελαιώνες σε ποσοστό 11,31%, σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 

σε ποσοστό 8,26%, γη που καλύπτεται κυρίως από γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής 

βλάστησης (7,49%), ενώ τα λιβάδια αποτελούν το 3,17% της έκτασης και η μη αρδεύσιμη 

αρόσιμη γη το 3,13%, «τεχνητές επιφάνειες» (διακοπτόμενη αστική δόμηση, αεροδρόμια, 

χώροι οικοδόμησης) σε ποσοστό 1,75% της έκτασής του,, εκτάσεις δασών και ημιφυσικών 

περιοχών, που φαίνεται να καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του νησιού, με τη σκληροφυλλική 

βλάστηση να επικρατεί σε ποσοστό 38,35% επί του συνόλου του νησιού, ενώ ακολουθούν οι 

εκτάσεις με αραιή βλάστηση (17,11%) και στην υπόλοιπη έκταση, μικτό δάσος (4,68%), 

φυσικοί βοσκότοποι (2,36%), απογυμνωμένοι βράχοι (1,63%), μεταβατικές δασώδεις-

θαμνώδεις εκτάσεις (0,60%) και δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων (0,16%).  Χάρτες με την 

χωρική κατανομή των χρήσεων γης στην περιοχή έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω (Εικ. 

2.24-2.26). 

Οι διαφορετικές χρήσεις γης, παρουσιάζουν και διαφορετική ευπάθεια στα πλημμυρικά 
φαινόμενα. Κατά κανόνα, οι χρήσεις που χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση πληθυσμού και 
υποδομών είναι πιο ευάλωτες στις πλημμύρες ενώ οι χρήσεις που καταγράφουν την απουσία 
του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του (π.χ. υδάτινες μάζες, βάλτοι κ.α.) είναι λιγότερο 
ευάλωτες. 
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Εικ. 2.24 Χωρική κατανομή της κάλυψης γης στην Αττική, σύμφωνα με το Corine 2012. 
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Εικ. 2.25 Χωρική κατανομή της κάλυψης γης στην περιοχή της Τροιζηνίας και την περιφέρεια νήσων, 

σύμφωνα με το Corine 2012. 
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Εικ. 2.26 Χωρική κατανομή της κάλυψης γης στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, σύμφωνα με το Corine 

2012. 
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2.6 Υποδομές 
 

Στην Αττική είναι ανεπτηγμένο ένα εξαιρετικά εκτεταμένο οδικό δίκτυο και δίκτυο 

μεταφορών με πολυάριθμα αεροδρόμια και ελικοδρόμια, λιμάνια και άλλες υποδομές 

μεταφορών. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο, εντοπίζονται οι εξής οδικοί άξονες: 

1) Αυτοκινητόδρομος Α1 (ή 1)Εύζωνοι – Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Αθήνα – Πειραιάς, 

2) Αυτοκινητόδρομος Α6 (ή 6) Ελευσίνα – Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια – Αμαρούσιο – Γέρακας 

– Παλλήνη – Κορωπί – Μαρκόπουλο, καθώς και οι εξής κάθετοι άξονες: Α61Μαρκόπουλο – 

Καλύβια – Κερατέα – Λαύριο (υπό μελέτη), Α62 Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Κορωπί, Α63 

Ηλιούπολη – Υμηττός – Παιανία (υπό μελέτη), Α64 Αργυρούπολη – Ηλιούπολη – Αγ. 

Παρασκευή – Παλλήνη – Πικέρμι, Α65 Άνω Λιόσια – Αιγάλεω – Ασπρόπυργος και Α642 

Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αγ. Παρασκευή, 3) Αυτοκινητόδρομος Α8 Ελευσίνα – 

Μέγαρα – Κόρινθος – Αίγιο – Ρίο, 4) Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας 89 Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος 

– Λαύριο, 5) Οδός Ταχείας Κυκλοφορίας 91 Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού, 6) Εθνική Οδός 1 

Αθήνα – Δεκέλεια – Αταλάντη – Καμένα Βούρλα – Θερμοπύλες – Λαμία – Στυλίδα – Αλμυρός 

– Βελεστίνο – Λάρισα – Τέμπη – Κατερίνη – Αλεξάνδρεια – Ν. Χαλκηδόνα – Γέφυρα – 

Πολύκαστρο – Εύζωνοι, 7) Εθνική Οδός 3 Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά – Μπράλος – Λαμία – 

Φάρσαλα – Λάρισα – Τύρναβος – Ελασσόνα – Σέρβια – Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Βεύη – 

Φλώρινα – Νίκη (σύνορα), 8) Εθνική Οδός 8Αθήνα – Κόρινθος – Ξυλόκαστρο – Δερβένι – Αίγιο 

– Ρίο – Πάτρα, 9) Εθνική Οδός 54 Αθήνα – Σταυρός – Ραφήνα 10) Εθνική Οδός 56 Αθήνα – 

Πειραιάς, 11) Εθνική Οδός 58Οδός Αεροδρομίου Ελευσίνας, 12) Εθνική Οδός 81Άνοιξη – 

Καπανδρίτι – Κάλαμος, 13) Εθνική Οδός 83Αθήνα – Κηφισιά – Άνοιξη – Μαραθώνας – 

Ραφήνα, 14) Εθνική Οδός 85Ραφήνα – Πόρτο Ράφτη – Λαύριο, 15) Εθνική Οδός 87Γλυκά  

Νερά  –  Παλλήνη  –  Χριστούπολη  –  Σπάτα,  16)  Εθνική  Οδός  89Σταυρός – Παιανία – 

Μαρκόπουλο – Λαύριο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Σούνιο και 17) Εθνική Οδός 

91Αθήνα – Λεωφ. Συγγρού – Γλυφάδα – Βουλιαγμένη – Βάρκιζα – Λαγονήσι – Σαρωνίδα – 

Παλ. Φώκαια – Σούνιο – Προέκταση προς Κ. Ποσειδωνία – Λαύριο. Επίσης,  διέρχονται  οι  

εξής  σιδηροδρομικές  γραμμές:  1)  Σιδηρόδρομοι  Πειραιώς  –  Αθηνών  – Πελοποννήσου 

(Σ.Π.Α.Π.) και συγκεκριμένα η Γραμμή 1: Πειραιάς – Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Κυπαρισσία 

– Ζευγολατιό – Καλάμια και 2) Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) και συγκεκριμένα ο 

Κλάδος 1: Πειραιάς – Αθήνα – Λάρισα – Ελληνοτουρκικά Σύνορα (Εικ. 2.27, 2.28). 

Εντός των ορίων της Αττικής, απαντώνται έντεκα κύρια επιβατικά και εμπορικά λιμάνια: 

(Λιμένας Πειραιώς, Λιμένας Ελευσίνας, Λιμένας Ραφήνας, Λιμένας Αγίας Μαρίνας, Λιμένας  

Λαυρίου,  Λιμένας  Σκάλας Ωρωπού,  Λιμένας  Παλουκίων  (Σαλαμίνα),  Λιμένας  Σεληνίων 

(Σαλαμίνα), Λιμένας Μεγαλοχωρίου (Αγκίστρι), Λιμένας Αίγινας και  Λιμένας Αγία Μαρίνα 

(Αίγινα). Στο υδατικό διαμέρισμα Αττικής και εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ GR06RAK0006 

εντοπίζεται το Φράγμα του Μαραθώνα, επί του ποταμού Χάραδρου, στο σημείο που 

διασταυρώνεται με τον ποταμό Βαρνάβα. Τέλος, εντός των ορίων της Αττικής, εντοπίζονται 

εννέα εν ενεργεία  και τέσσερις  αδρανείς  Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ),  

ένας  σε  λειτουργία  και  δύο ανενεργοί ΧΥΤΑ, εφτά (7) ανενεργοί, δεκατέσσερις (14) 

αποκατεστημένοι και δύο (2) ενεργοί ΧΑΔΑ. 

Σε ότι αφορά τα Κύθηρα, σε επίπεδο υποδομών, διαθέτουν σύγχρονο και πλήρως 

εξοπλισμένο και επανδρωμένο αεροδρόμιο, αλλά και δύο κύρια και λειτουργικά λιμάνια 

καθώς κι άλλα μικρότερα δευτερεύοντα, ενώ διαθέτουν επίσης και ένα εκτενές οδικό δίκτυο 

(Εικ. 2.29).  
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Η συγκοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα διεξάγεται ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς και η 

συχνότητα των δρομολογίων και των πτήσεων εξαρτώνται από την εποχή, αλλά και τις 

επικρατούσες συνθήκες στην ακτοπλοΐα και αεροπλοΐα κάθε φορά. Το νησί συνδέεται με 

πλοίο με την Κρήτη (Καστέλι Κισσάμου) και με την Πελοπόννησο (Γύθειο και Καλαμάτα), ενώ 

τοπικό πλοίο το συνδέει και με τη Νεάπολη, που είναι η πλησιέστερη πελοποννησιακή ακτή. 

Συνήθως υπάρχει και σύνδεση με τον Πειραιά και τα Αντικύθηρα, το λιγότερο μια φορά 

εβδομαδιαίως. Η διαδρομή για την Κρήτη διαρκεί 4 ώρες, για τα Αντικύθηρα 2 ώρες, για τη 

Νεάπολη 1 ώρα, για το Γύθειο 2,5 ώρες, για την Καλαμάτα 4,5 ώρες και τον Πειραιά 6,5 ώρες. 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» (ΚΑΚΘΩ) βρίσκεται 

στα Σύμπετρα και απέχει από τη πόλη των Κυθήρων 24 km. Η πρώτη προσγείωση σε αυτό το 

αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1971. 

Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες διεξάγονται από τον Κεντρικό Λιμένα Διακοφτίου. Τα Κύθηρα 

διαθέτουν δύο ακόμη λιμένες: τον λειτουργικό λιμένα της Αγίας Πελαγίας και τον λιμένα 

Καψαλίου, που δεν χρησιμοποιείται για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά λειτουργεί ως 

μαρίνα για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Υπάρχουν κι άλλα δευτερεύοντα λιμάνια, 

όπως της Πλατειάς Άμμου και του Αβλέμονα καθώς και μικρά λιμανάκια, όπως του Λιμνιώνα 

στο δυτικό τμήμα των Κυθήρων. Η απόσταση του Κεντρικού Λιμένα Διακοφτίου από τον 

Πειραιά είναι 106 ναυτικά μίλια (ν.μ.), από τη Σούδα 83 ν.μ., από τη Νεάπολη 14 ν.μ. και από 

το Γύθειο 38 ν.μ. 

 

 

Εικ. 2.27. Χάρτης οδικού δικτύου στην περιοχή της Αττικής. 
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Εικ. 2.28. Χάρτης οδικού δικτύου στην περιοχή της Τροιζηνίας και νήσων. 

 

Οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες διεξάγονται από τον Κεντρικό Λιμένα Διακοφτίου. Τα Κύθηρα 

διαθέτουν δύο ακόμη λιμένες: τον λειτουργικό λιμένα της Αγίας Πελαγίας και τον λιμένα 

Καψαλίου, που δεν χρησιμοποιείται για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αλλά λειτουργεί ως 

μαρίνα για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Υπάρχουν κι άλλα δευτερεύοντα λιμάνια, 

όπως της Πλατειάς Άμμου και του Αβλέμονα καθώς και μικρά λιμανάκια, όπως του Λιμνιώνα 

στο δυτικό τμήμα των Κυθήρων. Η απόσταση του Κεντρικού Λιμένα Διακοφτίου από τον 

Πειραιά είναι 106 ναυτικά μίλια (ν.μ.), από τη Σούδα 83 ν.μ., από τη Νεάπολη 14 ν.μ. και από 

το Γύθειο 38 ν.μ. 
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Εικ. 2.29. Χάρτης οδικού δικτύου των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. 

 

2.7 Αστικοποίηση και ανθρώπινες παρεμβάσεις 
 

Βασικοί παράγοντες της μη αναστρέψιμης διατάραξης της φυσικής ισορροπίας, και εν τέλει 

της σημαντικής επίδρασης επί των υδατορεμάτων, ήταν σε μεγάλο βαθμό οι ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις στις παραρεμάτιες περιοχές, όπως η αυθαίρετη δόμηση και οι 

οικοπεδοποιήσεις λόγω της έντασης της αστικοποίησης, η εγκατάσταση βιομηχανικών δίπλα 

σε ρέματα, η ρύπανση του περιβάλλοντος -ατμοσφαιρική και υδατική- και η έλλειψη 

σχεδιασμού στο οδικό δίκτυο λόγω των ανεπαρκών και πρόχειρων τεχνικών έργων αλλά και 

της έλλειψης ευρύτερου σχεδιασμού για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων 

υδάτων. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ομβρίων υδάτων κατασκευάστηκε χωρίς συνολική 

στρατηγική και προοπτική να μελετηθεί από κοινού με τα επιμέρους τμήματά του, τα οποία 

εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τοπικές ανάγκες.  

Η κατάργηση ή η διευθέτηση των ρεμάτων με τον εγκιβωτισμό και την κάλυψή τους, η 

μείωση ή η διευθέτηση της διατομής τους κατά την κατακόρυφη ή την οριζόντια διάστασή 

τους και η αντικατάστασή τους με το οδικό δίκτυο ή ακόμη και με οικοδομήματα, περιόρισαν 
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την δυναμικότητά τους. Οι επεμβάσεις αυτές στην λεκάνη απορροής των ρεμάτων είχε ως 

αποτέλεσμα την διατάραξη της υδραυλικής ισορροπίας τους, η οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την αποχέτευση ομβρίων υδάτων αλλά και με την παροχέτευσή τους από 

τους ορεινούς όγκους, αυξάνοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο σε πολλές περιοχές της Αττικής 

και ιδιαίτερα της Δυτικής Αθήνας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή της Αττικής καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός 

πλημμυρικών γεγονότων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις τασυμβάντα αυτά συνδέονται με συγκεκριμένα τμήματα του 

υδρογραφικού δικτύου ενώ σε άλλες με αστοχίες του δικτύου ομβρίων ή και συνδυασμό των 

δύο.  

Τα συμβάντα αυτά έχουν τις περισσότερες φορές χαρακτηριστικά αστικών πλημμυρών ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται χαρακτηριστικά ξαφνικών πλημμυρών (flash 

floods), όπως για παράδειγμα στην καταστροφική πλημμύρα της Μάνδρας το 2017 αλλά και 

άλλες.  

Σημαντικό ρόλο στο πλημμυρικό καθεστώς της περιοχής έχει διαδραματίσει επίσης η 

οικιστική πίεση και ο φτωχός σχεδιασμός χρήσεων γης τα οποία οδηγούν στην γειτνίαση 

κατασκευών με το υδρογραφικό δίκτυο.  Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά την τρωτότητα 

των πόλεων.  Σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζεται αρνητικά (αυξάνεται) ακόμα και η ίδια 

η πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρών καθώς μειώνεται σημαντικά η παροχετευτικότητα των 

ρεμάτων.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δραματική μείωση της δυνατότητας κατείσδυσης λόγω της 

ανάπτυξης αστικού ιστού σε μεγάλο τμήμα της έκτασης των υδρολογικών λεκανών γεγονός 

το οποίο ενισχύει την ποσότητα απορροής ενώ παράλληλα μειώνει το χρόνο αποστράγγισης, 

με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των απορροών αιχμής.  

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες περιοχή της Αττικής έχει 

αστικοποιηθεί με ταχείς ρυθμούς,  χωρίς επαρκή σχεδιασμό, φαινόμενο το οποίο έχει 

συνοδευτεί από σημαντική αύξηση της οικονομικής αξίας της περιοχής και της σημασίας των 

υποδομών εν κινδύνω. Έτσι από τις αρχές του αιώνα,  αλλά κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες 

παρουσιάζονται πλημμυρικά γεγονότα στην περιοχή με σημαντικές επιπτώσεις και θύματα. 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται έργα και παρεμβάσεις σε ρέματα της Αττικής (Εικ. 

2.30-2.35). 
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Εικ. 2.30. Κατασκευή του δίδυμου οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πηγή: (ΑΚΤΩΡ, 2016). 

 

 

 

Εικ. 2.31. Δίδυμος κλειστός ορθογωνικός οχετός από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ρέμα της Εσχατιάς 

παρά την οδό Φλέβας. Πηγή: (ΑΚΤΩΡ, 2016). 
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Εικ. 2.32 Εργασίες Διευθέτησης ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού 

Ευπυρίδων). Πηγή: (Intrakat, 2015). 

 

 

Εικ. 2.33. Υποχώρηση του εδάφους επί της οδού Λ. Κατσώνη έπειτα από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 

2015. Πηγή: (Παλμός, 2017). 
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Εικ. 2.34. Εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό (5.5.2017). Πηγή: (ΕΥΔΕ Κατασκευής 

Υδραυλικών Υποδομών, 2017). 

 

 

Εικ. 2.35. Η πλημμύρα παρά της οδού Λ. Κατσώνη. Πηγή: (Γιάννης Ελαιοτριβάρης, 2017). 
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2.7.1 Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 
 

Όπως περιγράφεται παραπάνω οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, επί του υδρογραφικού 

δικτύου, αποτελούν πολύ κρίσιμο ζήτημα σε ότι αφορά την εκδήλωση των πλημμυρών αλλά 

και των επιπτώσεων τους.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται και πάλι από τη διερεύνηση της περιοχής της 

Μάνδρας και του ρόλου που παίζουν οι κατασκευές εντός και επί του ρέματος στη στερεο-

μεταφορά και την πλημμυρική παροχή (Εικ. 2.36, 2.37). 

Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, επιδεινώνουν το πρόβλημα των πλημμυρών με 

διαφορετικούς τρόπους, όπως φαίνεται από την διερεύνηση της περίπτωσης της Μάνδρας 

αλλά και άλλες στην περιοχή έρευνας: 

- μειώνουν τη διατομή της κοίτης με αποτέλεσμα, η υπερχείλιση να παρουσιάζεται με 

μεγαλύτερη συχνότητα, καθώς η απορροή υπερβαίνει πιο συχνά το όριο (threshold) 

παροχετευτικότητας της κοίτης 

- αυξάνουν την έκθεση αξιών (assets) και ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο καθώς, η 

εκτατάσταση δραστηριοτήτων επί ή πλησίων των κοιτών, δημιουργεί απειλή επί των 

εν λόγω κατασκευών και των χρηστών τους. Για παράδειγμα η κατασκευή μιας 

Ιρλανδικής διάβασης εντός μιας κοίτης, θέτει σε κίνδυνο τόσο την εν λόγω υποδομή 

όσο και τους χρήστες της 

- οι παρεμβάσεις αυτές αυξάνουν τόσο την έκθεση, όσο και την πιθανότητα 

εκδήλωσης μιας πλημμύρας, οδηγώντας στην αύξηση της συνολικής 

επικινδυνότητας. 

 

 
Εικ. 2.36. Ρέμα Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας πριν την πλημμύρα του 1996. Διακρίνεται η 

κατασκευή κτιρίου επί της κοίτης και ένας πλακοσκεπής αγωγός με ορθογώνια διατομή, ο οποίος 

διοχετεύει τα ύδατα κατάντη της κατασκευής.  
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Εικ. 2.37. Ρέμα Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας μετά την πλημμύρα του 1996. Διακρίνεται η 

κατασκευή κτιρίου επί της κοίτης το οποίο μετά την πλημμύρα (κάτω φωτογραφία) έχει προκαλέσει 

υπερχείλιση του ρέματος και συγκέντρωση φερτών υλικών ανάντη.  

 

2.7.2 Ο ρόλος της αστικοποίησης  
 

Σημαντική παράμετρος στη μελέτη της υποβάθμισης των υδατορευμάτων είναι το ποσοστό 

της αστικοποίησης (urbanization).  Oπως είναι φανερό η αστικοποίηση είναι μια διαδικασία  

με πολλές φυσικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. Ειδικά στον Ελληνικό χώρο 

η οικιστική πίεση σε περιοχές όπως η Αττική έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό στην 

επέκταση του αστικού ιστού και στο γενικότερο σχεδιασμό (ή απουσία αυτού) στην περιοχή 

έρευνας. 

Συγκεκριμένα με τον όρο αστικοποίηση περιγράφουμε διαδικασίες όπως:  η αλλαγή των 

υδρολογικών δεδομένων που αντιστοιχούν στο υδατόρευμα, η αλλαγή των υδραυλικών και 

άλλων φυσικών χαρακτηριστικών του υδατορεύματος, η αλλαγή του οικοσυστήματος του 

υδατορεύματος, η αλλαγή επί της βιοποικιλότητας και της ποιότητα του νερού. Παράλληλα, 

αστικοποίηση συμπεριλαμβάνει τοποθέτηση σημαντικών αξιών (assets) και 

κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων πλησίον υδατορευμάτων και εντός ζωνών 

πλημμυρικού κινδύνου. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η εγκατάσταση υποδομών 

του αστικού περιβάλλοντος στο δίκτυο του Κηφισού και του Ιλισού (Εικ. 2.38). Οι εν λόγω 

κατασκευές (επί του ρέματος ή και πλησίον αυτού) με την εγκατάστασή τους βρίσκονται υπό 

την απειλή πλημμυρών, αυξάνοντας την έκθεση αξιών σε κίνδυνο και φυσικά την τρωτότητα 

του ανθρώπου και των δρατηριοτήτων του στις πλημμύρες. 
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Εικ. 2.38 Εκτατάσταση υποδομών και κατοικιών επί και πλησίων του υδρογραφικού δικτύου στο 

λεκανοπεδίο της Αθήνας. 

 

Ο ρόλος της αστικοποίησης συγκεκριμένα στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών, έχει αποδειχθεί ότι 

έχει οδηγήσει σε ενίσχυση των πλημμυρικών φαινομένων. Σε πρόσφατη έρευνα των Diakakis 

et al. 2014, διαπιστώνεται ότι η επέκταση του αστικού ιστού οδηγεί σε αύξηση και αντίστοιχη 

χωρική επέκταση των πλημμυρικών φαινομένων, λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία των νέων 

τμημάτων του (προαστίων) (Εικ. 2.39). 

 

 

 

Εικ. 2.39. Εξέλιξη του αστικού ιστού στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας από το 1880 έως το 2010 (στην πάνω 

σειρά), παράλληλα με την εξέλιξη του χώρου εκδήλωσης των πλημμυρικών φαινομένων στο ίδιο 

διάστημα. Είναι εμφανές από τη σύγκριση ότι καθώς ο αστικός ιστός εξαπλώνεται, τόσο τα πλημμυρικά 

φαινόμενα επεκτείνονται προς τα νέα τμήματά του (πηγή: Diakakis et al. 2014). 
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Η υδρολογία των πλημμυρών επηρεάζεται άμεσα λόγω αλλαγής του χρόνου συγκέντρωσης 

και του όγκου της πλημμύρας, γεγονότα τα οποία οφείλονται στις έντονα αδιαπέρατες 

επιφάνειες των αστικών περιοχών.  Η έκταση του φαινομένου αλλαγής των χαρακτηριστικών 

της πλημμύρας λόγω του φαινομένου της αστικοποίησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 

φύση της επιφάνειας γης που μετατρέπεται σε αστική γη, από τον σχεδιασμό του αστικού 

υδρολογικού συστήματος αποχέτευσης και από τις κλιματικές συνθήκες.   

Τα σημαντικότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αστικών επιφανειών είναι ότι είναι 

λιγότερο διαπερατά από ότι οι περισσότερες από τις επιφάνειες τις οποίες αντικαθιστούν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσματα πλημμυρικά υδρογραφήματα των περιοχών αυτών να τείνουν 

σε μεγαλύτερες μέγιστες τιμές, οι οποίες πραγματοποιούνται και σε συντομότερα χρονικά 

διαστήματα, αντικατοπτρίζοντας έτσι τον μεγαλύτερο όγκο απορροής και την γρήγορη 

πορεία που διανύει αυτός όταν διέρχεται από αστικές περιοχές. Η διαπερατότητα των 

αστικών επιφανειών παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Γι’ αυτό ένας προσεκτικός 

αστικός σχεδιασμός μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα υδρολογικά αποτελέσματα της 

αστικοποίησης. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

3.1 Μεθοδολογία 
 

Η ανάγκη εκτίμησης της τρωτότητας και κινδύνου μιας περιοχής όσον αφορά διάφορα 

φαινόμενα, εφαρμόστηκε αρχικά για την εκτίμηση της επικινδυνότητας – κινδύνου σε 

επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετέπειτα εξαπλώθηκε σε άλλες διεργασίες με 

έμφαση τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμύρες, διάβρωση 

εδαφών κτλ.).  

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η εκτίμηση της τρωτότητας, είναι η ταξινόμηση των 

μοναδιαίων τμημάτων της κάθε φορά υπό διερεύνηση περιοχής σε κατηγορίες τρωτότητας, 

δηλαδή ευπάθειας, ως προς την εξεταζόμενη παράμετρο (πολύ υψηλή, υψηλή, μέτρια, 

χαμηλή, πολύ χαμηλή κ.ο.κ.).  

Η ταξινόμηση αυτή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν την διεργασία που αποτιμάται και δίδοντας σχετικούς συντελεστές βαρύτητας 

σε αυτούς.   

Ως «Τρωτότητα» (Vulnerability) νοείται ο βαθμός επιδεκτικότητας ή ευαλωσιμότητας ή 

αλλιώς το πόσο ευάλωτο είναι ένα σύστημα του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

σε έναν κίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρουσα έννοια αφορά τις πλημμύρες. 

Σε οικιστικό περιβάλλον, η εξεταζόμενη παράμετρος, από την οποία προκύπτει και η 

κατηγορία τρωτότητας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, σε μεγάλη ανάλυση καθώς επηρεάζεται 

από κατασκευαστικές λεπτομέρειες των οικοδομών, για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία σε 

όλο το εύρος της περιοχής έρευνας (ΠΕΔΑ). 

Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε η χαρτογράφηση και αποτύπωση των 

χρήσεων γης, και η βαθμονόμησή τους με βάση το πόσο ευάλωτες είναι στα πλημμυρικά 

φαινόμενα, σε συνδυασμό με την έκθεση αξιών σε κίνδυνο ώστε να καλύπτεται όλη η 

περιοχή έρευνας. Εντός του οικιστικού περιβάλλοντος έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάλυση 

με τη χαρτογράφηση των κρίσιμων υποδομών. Οι κρίσιμες υποδομές χαρτογραφήθηκαν 

ξεχωριστά λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν σε ότι αφορά την τρωτότητά τους, τη 

συνολική διακινδευση ζωών και αξιών, αλλά και της κρισιμότητάς τους κατά την φάση του 

συν-καταστροφικού και μετα-καταστροφικού σταδίου. 

Από τη βαθμονόμηση αυτή προέκυψε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης και 

του οικιστικού ιστού με βάση το οποίο έγινε τελικά η χαρτογράφηση της τρωτότητας και της 

έκθεσης (Πιν. 3.1).  
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Πίν. 3.1. Αντιστοίχηση κατηγορίας τρωτότητας με κατηγορία χρήσης γης και υποδομής. 

Κατηγορία τρωτότητας Κατηγορία χρήσης γης / υποδομής 

Πολύ Υψηλή 
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Δημαρχεία, Αστυνομικά τμήματα, 
Σταθμοί πυροσβεστικής, Κρίσιμα υπουργεία,  

Υψηλή 

Κατοικίες, Τράπεζες Μονές/ Εκκλησίες, Κέντρα Νεότητας, 
Δημόσιες υπηρεσίες / ΔΕΚΟ, χώροι στάθμευσης, Φυλακές, 
Στρατόπεδα, Κοινωφελείς χώροι, Κινηματογράφοι/Θέατρα, 
Βιομηχανικές μονάδες, Μουσεία, λοιπός οικιστικός ιστός. 

Μέση 
Πράσινες αστικές εκτάσεις, Αθλητικοί χώροι, Γήπεδα, Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις, Κολυμβητήρια,Χώροι Αθλοπαιδείας 

Χαμηλή Αγροτικές εκτάσεις, λιβάδια, ελαιώνες, αμπελώνες 

Πολύ Χαμηλή 

Σώματα νερού , Υγρότοποι λιμνοθάλασσες, βάλτοι, έλη, 
παραλίες, θίνες, δάση, εκτάσεις σκληροφυλλικής βλάστησης, 
ανοικτές εκτάσεις χέρσες ή με λίγη φυσική βλάστηση 

 

Για τη δημιουργία των χαρτών τρωτότητας ακολουθήθηκε διαδικασία μεταβολής των 

γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή κανάβου (raster) και η πρόσθεση των κρίσιμων υποδομών 

σε μορφή raster (μετασχηματισμένο από vector) για τη δημιουργία της «Πολύ Υψηλής» 

κατηγορίας τρωτότητας. 

Κατά τη δημιουργία των πινακίδων με τα αποτελέσματα, αναπτύχθηκαν ορισμένοι χάρτες σε 

υψηλότερη ανάλυση σε περιοχές, όπου η σημασία των πλημμυρών και των υποδομών το 

επέβαλε να παραχθεί λεπτομερέστερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων.  

 

3.2 Αποτελέσματα 
 

Από την ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας προέκυψαν χάρτες 

τρωτότητας πλημμυρών, οι οποίοι δομούνται από 5 διαφορετικές ζώνες τρωτότητας (Πολύ 

Χαμηλή, Χαμηλή, Μέση , Υψηλή και Πολύ Υψηλή).  

Η περιοχή έρευνας είναι κατανεμμημένη σε φύλλα χάρτη ίσου μεγέθους (15 Χ 20km). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η διανομή αυτή εστιάζει σε συγκεκριμένα τμήματα αυτών των 

φύλλων τα οποία παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται η διανομή των χαρτών (Εικ. 3.1), η οποία έχει διατηρηθεί η ίδια (για λόγους 

σύγκρισης και αντιστοίχισης) από την διερεύνηση του κινδύνου (Τεύχος Α’, του παρόντος 

ερευνητικού έργου). 

Τμήματα της περιοχής έρευνας τα οποία δεν καλύπτονται από τη διανομή, απουσιάζουν από 

την ανάλυση λόγω έλλειψης συστηματικών δεδομένων.  
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Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουσιάζονται και περιγράφεται αναλυτικά η τρωτότητα, οι 

οποίοι εκτός του παρόντος Κεφαλαίου, παρουσιάζονται επίσης και στο Παράρτημα του 

παρόντος τεύχους. 

Με βάση το ανωτέρω σύστημα κατηγοριοποίησης οι χάρτες που παράχθηκαν στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας με τις κρίσιμες υποδομές παρουσιάζονται παρακάτω στις Εικ. 3.2-

3.27). 

 

 
Εικ. 3.1. Διανομή των χαρτών κινδύνου στην περιοχή έρευνας, όπως αναπτύχθηκε στην διερεύνηση 

του κινδύνου (Τεύχος Α, του παρόντος ερευνητικού έργου). Με αριθμούς παρουσιάζονται τα φύλλα 

χαρτών, ενώ με γράμματα (α και β) οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση 

στους παρακάτω χάρτες. 
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3.2.1. Ευρύτερη περιοχή βόρειας – βορειοανατολικής Αττικής 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 1, 2 και 3. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από Χαμηλή και Πολύ Χαμηλή τρωτότητα στο μεγαλύτερο τμήμα 

της, με περιορισμένες περιοχές Μέσης έως Υψηλής κυρίως στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, 

όπου υπάρχουν οι κύριοι οικισμοί. Στα κεντρικά τμήμα της περιοχής η ύπαρξη μικρών 

οικισμών επίσης οδηγεί σε αύξηση της τρωτότητας, αλλά το κεντρικό τμήμα χαρακτηρίζεται 

από εκτάσεις φυσικής βλάστησης (δάση, σκληροφυλλική βλάστηση κ.α.) και αγροτικές 

περιοχές (μικτές καλλιέργειες, ελαιώνες κ.α.), γεγονός το οποίο διατηρεί την τρωτότητα της 

περιοχής σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι στο βόρειο παραλιακό μέτωπο. 

 

3.2.2. Ευρύτερη περιοχή Μαραθώνα - Νέας Μάκρης 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 6 και 7. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από Πολύ Χαμηλή και Χαμηλή τρωτότητα στο κεντρικό τμήμα το 

οποίο κυριαρχείται από τον ορεινό όγκο της Πεντέλης (με εκτάσεις φυσικής βλάστησης) και 

τη Λίμνη του Μαραθώνα και τη γύρω περιοχή με αγροτικές εκτάσεις και δάση ή εκτάσεις 

σκληροφυλλικής βλάστησης. Στο ανατολικό και δυτικό τμήμα του χάρτη, είναι 

διαμορφωμένος αστικός ιστός. Στις θέσεις αυτές τα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια 

της Αθήνας καθώς και οι οικισμοί του Μαραθώνα, της Παραλίας του Μαραθώνα και της Νέας 

Μάκρης, στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο, καταγράφουν υψηλή και κατά θέσεις πολύ 

υψηλή τρωτότητα.  

 

3.2.2. Περιοχή Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 10 και 11. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από Χαμηλή τρωτότητα στο κεντρικό τμήμα το οποίο κυριαρχείται 

από την πεδινή έκταση των Μεσογείων (βόρειο τμήμα της πεδιάδας), η οποία στο 

μεγαλύτερο μέρος της χαρακτηρίζεται από αγροτικές εκτάσεις (αμπέλια, ελαιώνες κ.α.). Στην 

περιφέρεια της πεδινής έκτασης βρίσκονται οικισμοί της Ραφήνας και της Αρτέμιδας 

(ανατολικό παραλιακό μέτωπο), καθώς και της Παιανίας, του Κορωπίου, του Γέρακα και 

άλλων μικρότερων (υψηλή και κατά θέσεις πολύ υψηλή τρωτότητα). Στο κέντρο της πεδιάδας 

είναι εγκατεστημένος ο οικισμός των Σπάτων και το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (υψηλή και 

μέση τρωτότητα αντίστοιχα).  

 

3.2.3. Περιοχή Ερασίνου (Μεσόγεια) 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 10, 11 και 13. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από Πολύ Χαμηλή και Χαμηλή τρωτότητα στην πεδινή έκταση των 

Μεσογείων (νότιο τμήμα της πεδιάδας), η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της χαρακτηρίζεται 
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από αγροτικές εκτάσεις και εκτάσεις σκληροφυλλικής ή άλλης φυσικής βλάστησης. 

Εξαιρέσεις αποτελούν οι οικισμοί του Κορωπίου, του Κουβαρά, των Καλυβίων και του 

Μαρκόπουλου που χαρακτηρίζονται από υψηλή και κατά θέσεις πολύ υψηλή τρωτότητα. 

Αντίστοιχα το ίδιο επίπεδο τρωτότητας καταγράφεται στο νότιο και νοτιοδυτικό άκρο της 

περιοχής με τους παραλιακούς οικισμούς της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρης και των 

υπόλοιπων νοτιότερα έως την περιοχή του Λαγονησίου. 

 

3.2.4.Παραλιακή ζώνη Πόρτο Ραφτη – Σούνιο - Λαγονήσι 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 13, 14, 15 και 

16. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη τρωτότητα στην παραλιακή περιοχή με τον 

οικιστικό ιστό της Αναβύσου, του Λαυρίου, του Σουνίου και άλλων οικισμών. Παράλληλα, η 

κεντρική περιοχή, χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη τρωτότητα λόγω απουσίας πολλών 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικισμών. 

 

3.2.5.Περιοχή λεκανοπεδίου και νοτίων προαστίων 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 5, 6, 9, 10 και 

12. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη τρωτότητα σε όλη την 

Περιφέρεια, με ένα πολύ μικρό ποσοστό της έκτασης να καταγράφει τρωτότητα μικρότερη 

από μέση. Το μεγαλύτερο τμήμα του λεκανοπεδίου προσδιορίζεται ως περιοχή υψηλής 

τρωτότητας. Ειδικότερα υπάρχουν ορισμένα τμήματα της περιοχής (πιο εκτεταμένα από 

οποιαδήποτε άλλη εντός της περιοχής έρευνας) που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωμένες 

κρίσιμες υποδομές και επομένως από πολύ υψηλή τρωτότητα. Οι περιοχές αυτές κυρίως 

απαντούν στο κέντρο της πόλης και κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων των Λεωφ. 

Κηφισίας και Μεσογείων, βορειοανατολικά του κέντρου. 

 

3.2.7. Περιοχή Μάνδρας  - Νέας Περάμου – Ελευσίνας - Μεγάρων 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 4, 5, 8, και 9. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλή και χαμηλή τρωτότητα των ορεινών όγκων 

με φυσική κυρίως βλάστηση και κάποιες αγροτικές εκτάσεις, η οποία μεταβαίνει στο νότιο 

τμήμα της Δυτικής Αττικής σε μέση και υψηλή τρωτότητα. Το τμήμα της περιοχής με την 

υψηλότερη τρωτότητα είναι η πεδιάδα του Θριασίου όπου οι βιομηχανική δραστηριότητα 

και οι οικισμοί του Ασπρόπυργου, της Μάνδρας, της Μαγούλας και της Ελευσίνας 

καταγράφουν μέση έως υψηλή τρωτότητα και κατά θέσεις πολύ υψηλή. Στην πεδιάδα των 

Μεγάρων η τρωτότητα είναι κυρίως χαμηλή, λόγω των αγροτικών εκτάσεων, με εξαίρεση τον 

οικιστικό ιστό των Μεγάρων (υψηλή τρωτότητα). 
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3.2.8. Περιοχή Κυθήρων 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στο χάρτη με αριθμό: 20. Τα Κύθηρα 

παρουσιάζουν γενικά πολύ χαμηλή και χαμηλή τρωτότητα σε πολύ μεγάλο μέρος της 

έκτασής τους, καθώς κυριαρχούνται από εκτάσεις φυσικής βλάστησης (κυρίως 

σκληροφυλλική θαμνώδης) και αγροτικές εκτάσεις. Στις λίγες θέσεις όπου υπάρχουν οικισμοί 

η τρωτότητα καθίσταται μέση και υψηλή. 

 

3.2.9. Περιοχή Αίγινας – Ύδρας - Τροιζηνίας 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 17, 18, 19. Η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλα ποσοστά πολύ χαμηλής και χαμηλής τρωτότητας 

καθώς επικρατούν οι εκτάσεις φυσικής βλάστησης και οι αγροτικές περιοχές. Πολύ μικρά 

τμήματα των νησιών και της Τροιζηνίας διατηρούν οικιστικούς ιστούς μικρού εύρους και 

κατά κανόνα παραλιακούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή τρωτότητα.  
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Εικ. 3.2. Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 1). 
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Εικ. 3.3.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 2). 
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Εικ. 3.4.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 3). 
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Εικ. 3.5.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής – περιοχή Μάνδρας  (Αρ. Χάρτη 4). 
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Εικ. 3.6.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής – περιοχή Μάνδρας  (Αρ. Χάρτη 4α). 
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Εικ. 3.7.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής – περιοχή Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια  (Αρ. Χάρτη 5). 
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Εικ. 3.8.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής– Άνω Λιόσια  (Αρ. Χάρτη 5α). 
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Εικ. 3.9.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειοανατολικής Αττικής – Περιοχή Κηφισιάς – Μαραθώνα (Αρ. Χάρτη 6). 
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Εικ. 3.10.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειας Αττικής – Περιοχή Κηφισιάς (Αρ. Χάρτη 6α). 
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Εικ. 3.11.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Βόρειοανατολικής Αττικής – Κόλπος Μαραθώνα (Αρ. Χάρτη 7). 
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Εικ. 3.12.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου (Αρ. Χάρτη 8). 
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Εικ. 3.13.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου (Αρ. Χάρτη 9). 
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Εικ. 3.14.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – Βόρειο τμήμα (Αρ. Χάρτη 9α). 



84 
 

 
Εικ. 3.15.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – Νότιο τμήμα (Αρ. Χάρτη 9β). 
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Εικ. 3.16.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή των Μεσογείων – Μεγάλο Ρέμα (Αρ. Χάρτη 10). 
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Εικ. 3.17.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – Ανατολικό τμήμα (Αρ. Χάρτη 10α). 
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Εικ. 3.18.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή των εκβολών Μεγάλου Ρέματος και Ερασίνου (Αρ. Χάρτη 11). 
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Εικ. 3.19.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή των νότιων προαστίων της Αθήνας – Γλυφάδα (Αρ. Χάρτη 12) 
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Εικ. 3.20.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Νότιας Αττικής – Βάρη – Λαγονήσι (Αρ. Χάρτη 13). 
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Εικ. 3.21.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής – Περιοχή Δασκαλειού (Αρ. Χάρτη 14). 
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Εικ. 3.22.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Αναβύσσου (Αρ. Χάρτη 15). 
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Εικ. 3.23. Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Νότιας Αττικής – Λεγρενά – Θορικό (Αρ. Χάρτη 16). 
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Εικ. 3.24.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή Τροιζηνίας (Μέθανα)(Αρ. Χάρτη 17). 
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Εικ. 3.25.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή Τροιζηνίας (Αρ. Χάρτη 18). 
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Εικ. 3.26.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή της Ύδρας (Αρ. Χάρτη 19). 
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Εικ. 3.27.  Χάρτης τρωτότητας απέναντι στις πλημμύρες στην περιοχή των Κυθήρων (Αρ. Χάρτη 20).
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Τονίζεται ότι οι κρίσιμες υποδομές (συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείων, κέντρων υγείας, 

Δημαρχείων, αστυνομικών τμημάτων και τμημάτων τροχαίας, σταθμών πυροσβεστικής και 

υποργείων) χαρτογραφήθηκαν εξ’αρχής στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα επικαιροποιημένα και ακριβή στοιχεία. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται ένα δείγμα χάρτη με τις κρίσιμες υποδομές στην περιοχή του λεκανοπεδίου 

(Εικ. 3.28). 

 

 

Εικ. 3.28. Χάρτης κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών. 
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4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

4.1 Προσέγγιση - Μεθοδολογία 
 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα αξιοποιεί τους χάρτες κινδύνου 

που αναπτύχθηκαν στο Τεύχος Α’ του παρόντος ερευνητικού έργου και αποτυπώνουν τη 

διαβάθμιση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή έρευνας. Δείγμα των χαρτών που 

δημιουργήθηκαν παρατίθεται στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 4.1). 

 

 

Εικ. 4.1. Χάρτης κινδύνου πλημμυρών στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών και συγκεκριμένα το 

νότιο μέρος του, στο Φαληρικό όρμο (Φύλλο 9β από το Τεύχος Α’ του παρόντος ερευνητικού έργου). 

 

Η πλημμυρική επικινδυνότητα αποτυπώθηκε στην περιοχή μελέτης ως συνδυασμός του 

πλημμυρικού κινδύνου (flood hazard) που αναλύθηκε στο Τεύχος Α’ (του παρόντος έργου) 

και της Τρωτότητας, η οποία αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος, 

σύμφωνα με την εξίσωση: 

 

Risk = Hazard × Vulnerability 
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Η εξίσωση χρησιμοποιήθηκε απλοποιημένη συμβατικά, μέσω της υπέρθεσης των χαρτών 

κινδύνου και τρωτότητας σε περιβάλλον GIS και μαθηματικών πράξεων (πολλαπλασιασμού) 

σε μορφή raster. Η ανάλυση των χαρτών που χρησιμοποιήθηκε  ισούται με 2 Χ 2μ. 

Η μαθηματική πράξη μεταξύ των δύο raster χαρτών ακολούθησε τον αλγόριθμο που 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα με πολλαπλασιασμό των 3 επιπέδων διαβάθμισης του 

χάρτη Κινδύνου, με τα 5 επίπεδα διαβάθμισης του χάρτη Τρωτότητας (Πίν. 4.1). Ο εν λόγω 

πολλαπλασιασμός οδηγεί σε 11 διαφορετικές διαβαθμίσεις επικινδυνότητας (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10, 12, 15), οι οποίες ομαδοποιήθηκαν για λόγους ευκολίας σε 5 βαθμούς 

επικινδυνότητας. 

 

Πίν. 4.1. Σύστημα πολλαπλασιασμού μεταξύ χαρτών τύπου raster με 3 και 5 επίπεδα διαβάθμισης 

(χάρτες Κινδύνου και Τρωτότητας). 

Πολλαπλασιασμός 
μεταξύ χαρτών 

Διαβάθμιση χάρτη Τρωτότητας 

1 2 3 4 5 

Διαβάθμιση χάρτη 
Πλημμυρικού 

Κινδύνου 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

 

 

Στους παρακάτω χάρτες (Εικ. 4.2-4.4) παρουσιάζεται ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε 

(Πίν. 4.1) με τα αποτελέσματά του σε ρεαλιστικό χάρτη. Στην αλληλουχία των χαρτών 

φαίνονται οι χάρτες με μορφή raster που πολλαπλασιάσθηκαν για να προκύψει η 

πλημμυρική επικινδυνότητα (Εικ. 4.4). 
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Εικ. 4.2. Χάρτης κινδύνου πλημμυρών με διαβάθμιση τριών (3) ζωνών. 

 

 

 

Εικ. 4.3 Χάρτης τρωτότητας στις πλημμύρες με διαβάθμιση πέντε (5) ζωνών. 
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Εικ. 4.4. Χάρτης επικινδυνότητας πλημμυρών με διαβάθμιση πέντε (5) κατηγοριών (πολύ 

χαμηλής,χαμηλής, μέσης, υψηλής και πολύ υψηλής με την αντίστοιχη χρωματική διαβάθμηση (βαθύ 

πράσινο έως κόκκινο). 

 

4.2 Αποτελέσματα 

 

Από την ανάλυση του κινδύνου και της τρωτότητας (όπως περιγράφεται στο Κεφ. 4.1) 

προέκυψαν χάρτες επικινδυνότητας πλημμυρών, οι οποίοι δομούνται από 5 διαφορετικούς 

βαθμούς επικινδυνότητας (Πολύ Χαμηλός, Χαμηλός, Μέσός , Υψηλός και Πολύ Υψηλός).  

Η περιοχή έρευνας είναι κατανεμμημένη σε φύλλα χάρτη ίσου μεγέθους (15 Χ 20km). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η διανομή αυτή εστιάζει σε συγκεκριμένα τμήματα αυτών των 

φύλλων τα οποία παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση. Στην παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζεται η διανομή των χαρτών (Εικ. 4.5), η οποία έχει διατηρηθεί η ίδια (για λόγους 

σύγκρισης και αντιστοίχισης) από την διερεύνηση του κινδύνου (Τεύχος Α’, του παρόντος 

ερευνητικού έργου) και της τρωτότητας. 

Τμήματα της περιοχής έρευνας τα οποία δεν καλύπτονται από τη διανομή, απουσιάζουν από 

την ανάλυση λόγω έλλειψης συστηματικών δεδομένων.  

Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι χάρτες, οι 

οποίοι εκτός του παρόντος Κεφαλαίου, παρουσιάζονται επίσης και στο Παράρτημα του 

παρόντος τεύχους. 

Με βάση το ανωτέρω σύστημα κατηγοριοποίησης οι χάρτες που παράχθηκαν στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας με τις κρίσιμες υποδομές παρουσιάζονται παρακάτω στις Εικ. 4.6-

4.31). 
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Εικ. 4.5. Διανομή των χαρτών κινδύνου στην περιοχή έρευνας. Με αριθμούς παρουσιάζονται τα φύλλα 

χαρτών, ενώ με γράμματα (α και β) οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση 

στους παρακάτω χάρτες. 
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4.2.1. Ευρύτερη περιοχή βόρειας – βορειοανατολικής Αττικής 

 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 1, 2 και 3. Η 

συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει σχετικά υψηλές μορφολογικές κλίσεις και σχετικά 

περιορισμένη ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου σε μικρές λεκάνες απορροής, οι οποίες 

αποστραγγίζονται στο νότιο Ευβοϊκό, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής, ενώ 

επικρατούν στα ορεινά των λεκανών (νότιο τμημα της περιοχής), κυρίως εκτάσεις φυσικής 

βλάστησης και αγροτικές εκτάσεις.   

Λόγω της γεωμορφολογίας και του γεωδυναμικού καθεστώτος τους, τα εν λόγω ρέματα 

ακόμα και σε επίπεδο κύριου κλάδου παρουσιάζουν μεγάλες τιμές κλίσης, με αποτέλεσμα τα 

ύδατα κατά την απορροή τους να παρουσιάζουν υψηλή ενέργεια και μεγάλες ταχύτητες, 

χαρακτηριστικά που ενισχύουν τον κίνδυνο και την καταστρεπτικότητα μιας πλημμύρας στην 

περιοχή. Η παρουσία οικισμών στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αυξάνει την επικινδυνότητα 

στην περιοχή σημαντικά με αποτέλεσμα οι μεγαλύτερες τιμές της να καταγράφονται στο 

τμήμα αυτό και στις στενές κοιλάδες που διαμορφώνουν τα υδατορέματα αυτά.  

Στις εκβολές των υδρογραφικών αυτών δικτύων στις μικρές πεδινές εκτάσεις που 

διαμορφώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής, αναπτύσσονται αλλουβιακά ριπίδια, τα 

οποία καταγράφουν την μεγάλη μεταφορική ικανότητα των ρεμάτων αυτών. Λόγω του ότι η 

ροή κατά την υπερχείλιση τέτοιων συστημάτων (αλλουβιακών ριπιδίων) καταλαμβάνει λόγω 

της μορφολογίας μεγάλη έκταση και κινείται απρόβλεπτα, τα ριπίδια αυτά παρουσιάζουν 

ιστορικό σε όλη την έκτασή τους και κατά συνέπεια, το σύνολο της περιοχής που 

καταλαμβάνουν κινδυνεύει από πλημμύρες. Παράλληλα, η ύπαρξη των ριπιδίων και τα 

γεωλογικά τους και ιζηματολογικά τους χαρακτηριστικά, αποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά 

των πλημμυρών στην περιοχή είναι συγγενή με φαινόμενα λασπορροών ή πλημμυρών με 

μεγάλο φορτίο φερτών υλικών από τα ανάντη των λεκανών.  

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη οικισμών κάθετα τη ροή του νερού, κατά μήκος της παραλίας έχει 

βρεθεί σε άλλες τοποθεσίες ότι δυσκολεύει την ομαλή απορροή των πλημμυρικών υδάτων 

προς τη θάλασσα. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε επιδείνωση των πλημμυρικών 

φαινομένων, και εξάπλωση του φαινομένου σε μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού ιστού. 

Ιδιαίτερη δε προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση του κινδύνου πλημμυρών, μετά 

από πυρκαγιές στην περιοχή, καθώς ένα μεγάλο μερος των λεκανών απορροής 

καταλαμβάνεται από δάση. Με βάση την επιστημονική γνώση (Shakesby and Doerr 2006) 

αλλά και παρατηρήσεις από τον ελληνικό χώρο (Diakakis et al. 2017), είναι διαπιστωμένο ότι 

μετά από πυρκαγιές, σε υδρολογικές λεκάνες με μεγάλες κλίσεις, παρουσιάζεται αυξημένη 

συχνότητα πλημμυρών με στοιχεία λασπορροών ή με μεγάλο φορτίο φερτών υλικών και 

θραυσμάτων βλάστησης. Ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις εν λόγω 

περιοχές, καθώς η στρατηγική μείωσης του κινδύνου και η επιλογή των αντιπλημμυρικών 

μέτρων θα πρέπει να συνυπολογίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. 
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4.2.2. Ευρύτερη περιοχή Μαραθώνα - Νέας Μάκρης 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 6 και 7. Η 

συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει μικρές ή και πολύ μικρές λεκάνες απορροής οι οποίες 

απορρέουν στον κόλπο του Μαραθώνα στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο.  

Σε ότι αφορά την πεδιάδα του Μαραθώνα, ο πλημμυρικός κίνδυνος εκτείνεται σε μεγάλη 

έκταση καθώς η διαμόρφωση των ρεμάτων, οι πολύ μικρές κλίσεις, αλλά και η διαμόρφωση 

θινών στην παραλιακή ζώνη (οι οποίες δημιουργούν εμπόδιο στη ροή), οδηγούν στην 

εξάπλωση των πλημμυρικών υδάτων σε μεγάλο μέρος της πεδινής έκτασης. Η ομαλή 

απορροή διαταράσσεται και από τον οικισμό που είναι κατασκευασμένος στην παραλιακή 

ζώνη του Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη. Σε συνδυασμό με τις θίνες, ο οικισμός 

(συμπεριλαμβανομένου οικοδομών, οδών κ.α.) δημιουργεί μια τοπογραφική ανύψωση που 

αφήνει περιορισμένες εξόδους των υδάτων προς τη θάλασσα σε περίπτωση πλημμύρας.  

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται και από το ιστορικό της περιοχής. Τα δύο ρέματα 

(Ραπεντώσας και Χάραδρου) έχουν πλούσιο ιστορικό πλημμυρών σε μεγάλο μέρος της 

Πεδιάδας του Μαραθώνα. Η κατασκευή του φράγματος στη δεκαετία του 1930, έχει μειώσει 

τον κίνδυνο και τη συχνότητα εκδήλωσης πλημμυρών σε ένα από τα 2 κύρια ρέματα της 

περιοχής (τον Χάραδρο) όπως διαπιστώνεται από σχετικές έρευνες (Diakakis 2010).  

Με βάση το ιστορικό στην περιοχή της Πεδιάδας του Μαραθώνα, το μεγαλύτερο πρόβλημα 

καταγράφεται στην θέση των Πατητηρίων στην ευρύτερη περιοχή του Βρανά, η οποία 

διατρέχεται από το ρέμα της Ραπεντώσας.  Οι κατασκευές και επομένως η τρωτότητα ανάντη 

της θέσης Πατητήρια είναι χαμηλότερη από ότι στα κατάντη (παραλία).  Κατά συνέπεια η 

υψηλότερη επικινδυνότητα εμφανίζεται στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας κοντά στην 

παραλία του Μαραθώνα, πρακτικά κοντά στην εκβολή του ρέματος της Ραπεντώσας και 

γύρω από αυτήν. 

Σε ότι αφορά τη Νέα Μάκρη, εντός του οικισμού απορρέουν σχετικά μικρές λεκάνες 

απορροής, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αποστραγγίζονται από μικρά ρέματα τα οποία 

εξαφανίζονται μέσα στον πολεοδομικό ιστό ή αντικαθίστανται από πλακοσκεπείς αγωγούς 

(όπως και στην περίπτωση του ρέματος Ραπεντώσας). Η διαμόρφωση αυτή δημιουργεί 

κινδύνους υπερχείλισης των ρεμάτων αυτών κατά τη διάρκεια ή μετά έντονων 

βροχοπτώσεων μικρής διάρκειας, στις οποίες είναι ευαίσθητες οι εν λόγω λεκάνες. Η ομαλή 

αποστράγγιση των λεκανών αυτών δεν επιτυγχάνεται λόγω της διαμόρφωσης του 

πολεοδομικού ιστού παράλληλα προς την ακτογραμμή.  

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει οδηγήσει σε ενίσχυση του προβλήματος των πλημμυρών και σε 

άλλες περιοχές (π.χ. πλημμύρα Νέας Περάμου 2017) και χρήζει συνολικής αντιμετώπισης, με 

διάνοιξη των οδών του νερού προς τη θάλασσα. Το ιστορικό της περιοχής επιβεβαιώνει τη 

φύση του προβλήματος, καθώς οι πλημμύρες ξεκινούν σε μεγάλο βαθμό στα ανάντη (δυτική 

πλευρά) του οικισμού. Τέλος στο βόρειο τμήμα του οικισμού γύρω από το έλος της Βρεξίζας, 

καταγράφεται υψηλή επικινδυνότητα κυρίως από ύδατα απου απορρέουν από την περιοχή 

του Βρανά και το ρέμα της Ραπεντώσας, τα οποία τροφοδοτούν τον εν λόγω βάλτο και 

πλήττουν τις γύρω υποδομές. 
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4.2.3. Περιοχή Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 10 και 11. Ο 

πλημμυρικός κίνδυνος στην εν λόγω λεκάνη καταγράφεται κατά μήκος του κύριου κλάδου, 

όχι μόνο κοντά στην ακτογραμμή αλλά σε μεγάλο μήκος στη χέρσο (inland), στη δυτική 

πλευρά της (Παλλήνη, Λεοντάριο, Πικέρμι κ.α.).  

Οι χαμηλές μορφολογικές κλίσεις του κύριου κλάδου αλλά και οι σημαντικές υπολεκάνες που 

ρέουν προς το νότο από τα πρανή της Πεντέλης, επεκτείνουν τη ζώνη πλημμύρας προς τα 

ανάντη της λεκάνης, αντίθετα με το παράδειγμα των λεκανών του βόρειου τμήματος της 

Αττικής όπου η μορφολογία περιορίζει τις ζώνες κινδύνου κοντά στην ακτογραμμή.  

Η ζώνη υψηλής επικινδυνότητας στην περίπτωση του Μεγάλου Ρέματος, λαμβάνει 

μεγαλύτερη έκταση κοντά στην εκβολή. Με βάση την ανάλυση των συμβάντων στην περιοχή 

αλλά και την ευρύτερη γνώση που υπάρχει στις πλημμυρικές απορροές, θα πρέπει να 

τονισθεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις γέφυρες και τους αγωγούς κατά 

μήκος του κυρίου ρέματος, όπου συχνά μειώνεται δραματικά η παροχετευτική ικανότητα 

λόγω απόθεσης φερτών. Η πρόσφατη πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά και το Μάτι (Ιούλιος 2018), 

αναμένεται να επιδεινώσει το πλημμυρικό πρόβλημα στο Μεγάλο Ρέμα πιθανόν σε μικρό 

βαθμό, καθώς τόσο τα φερτά υλικά όσο και τα θραύσματα βλάστησης αναμένεται να 

αυξηθούν στα κατάντη της λεκάνης απορροής.  

 

4.2.4. Περιοχή Ερασίνου (Μεσόγεια) 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 10, 11 και 13. 

Η λεκάνη απορροής του Ερασίνου παρουσιάζει γενικά χαμηλές κλίσεις, ενώ σημαντικό ρόλο 

στον όγκο απορροής παίζουν τα υπόγεια νερά, καθώς σημαντικές πηγές βγαίνουν εντός της 

κοίτης του κύριου κλάδου του ποταμού στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την εκβολή του στη 

θάλασσα. Το υδρογραφικό δίκτυο του Ερασίνου έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις με σημαντικότερη αυτή της κατασκευής πλακοσκεπών αγωγών κατά μήκος της 

Αττικής οδού και έργων αποστράγγισης κατά μήκος της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου. Τα 

περισσότερα προβλήματα εξαιτίας των πλημμυρών στην εν λόγω λεκάνη προκύπτουν με 

βάση το ιστορικό σε δύο περιοχές.  

Αφενός στα ανάντη όπου οι μικρές ρεματίες που απορρέουν από τα ανατολικά πρανή του 

Υμηττού και των άλλων υψομάτων εισρέουν εντός οικισμών όπως η Παιανία και το Κορωπί 

και δημιουργούν προβλήματα. Αφετέρου κοντά στις εκβολές όπου ο Ποταμός Ερασίνος 

υπερχειλίζει την κοίτη του σε μια ευρεία σχετικά περιοχή πλήττοντας υποδομές του οδικού 

δικτύου και τον αρχαιολογικό χώρο της Βραυρώνας (Ναός Αρτέμιδας).  

Επιπρόσθετα προβλήματα εμφανίζονται στον κλάδο που απορρέει από το Νότο περνώντας 

από τον οικισμό των Καλυβίων και του Κουβαρά. Στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης τα 

πλημμυρικά προβλήματα είναι αφενός σπανιότερα, αλλά δεν υπάρχουν και σημαντικές 

υποδομές ή και  εκτεταμένος αστικός ιστός. Η απουσία αυτή υποδομών αναδεικνύει τα 

προβλήματα στα περιφερειακά της λεκάνης (Κορωπί, Κουβαρά, Καλύβια, Μαρκόπουλο, 

Παιανία) και φυσικά στην εκβολή της (Ναός Αρτέμιδας) που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

επικινδυνότητα. Γενικότερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές της παρούσας έρευνας, η 
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περιοχή των Μεσογείων δεν καταγράφει σημαντικά υψηλή επικινδυνότητα σε μεγάλη 

έκταση. 

  

4.2.5.Παραλιακή ζώνη Πόρτο Ραφτη – Σούνιο - Λαγονήσι 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 13, 14, 15 και 

16. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν παρουσιάζει όσο πλούσιο ιστορικό πλημμυρών όσο το 

τμήμα Ραφήνας, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα. Παρόλα αυτά η περιοχή του Λαγονησίου και 

της Αναβύσσου καταγράφουν σημαντικά πλημμυρικά συμβάντα. Στις περιπτώσεις των 

λεκανών που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα και εκβάλουν στο Πόρτο Ραφτη, το Λαύριο, 

τα Λεγρενά, την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και άλλων, το ανάγλυφο 

χαρακτηρίζεται ήπιο, οι μορφολογικές κλίσεις παρουσιάζουν σχετικά μικρές τιμές, ενώ σε 

όλες τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο στο πλημμυρικό πρόβλημα διαδραματίζει η ανάπτυξη 

του πολεοδομικού ιστού των ανωτέρω οικισμών παράλληλα με την ακτογραμμή. Η διάταξη 

αυτή όπως και στο Μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη δυσχεραίνει την ομαλή αποστράγγιση με 

αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου τοπικά, κυρίως στα ανάντη όρια του πολεοδομικού 

ιστού.  

Οι βαθμοί πλημμυρικής επικινδυνότητας στις περιοχές αυτές παρουσιάζουν εξάπλωση 

παράλληλη στην ακτή, λόγω της δυσχέρειας των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας να 

κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, μέσα στους πολεοδομικούς ιστούς των ανωτέρω οικισμών. 

Μάλιστα με βάση το ιστορικό κυρίως οι οικισμοί από την πλευρά του Σαρωνικού (μεταξύ 

Βάρης και Σαρωνίδας) καταγράφουν πλημμυρικά φαινόμενα κοντά στο παραλιακό τους 

μέτωπο, στο οποίο η πλημμυρική επικινδυνότητα είναι και υψηλότερη. 

 

4.2.6.Περιοχή λεκανοπεδίου και νοτίων προαστίων 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 5, 6, 9, 10 και 

12. Στο λεκανοπέδιο παρουσιάζονται διαφορετικές συνθήκες πλημμυρικής επικινδυνότητας 

σε διαφορετικές περιοχές με ποικίλα χαρακτηριστικά.  

Στο βόρειο τμήμα του λεκανοπεδίου (περιοχές Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Θρακομακεδόνων 

το πρόβλημα εντοπίζεται κοντά στις κοίτες του δικτύου του Κηφισού με περιορισμένες 

επιπτώσεις, καθώς τα πλημμυρικά ύδατα οριεθετούνται έντονα από την μορφολογία του 

ποταμού, ο οποίος παρουσιάζει πρανή με μεγάλες κλίσεις που περιορίζουν το πλημμυρικό 

πεδίο αποτελεσματικά. Παρότι διαπιστώνεται έντονη ρύπανση και ανθρωπογενή υλικά εντός 

της κοίτης σε αυτή την περιοχή το πλημμυρικό πρόβλημα είναι περιορισμένο σε επιπτώσεις 

σε παρακείμενες κατασκευές από τη διάβρωση κατά κύριο λόγο. Δεν υπάρχουν εκτεταμένες 

περιοχές πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας, αλλά κυρίως επιμήκεις, κατά μήκος 

των υδατορευμάτων. 

Στο βορειοδυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου (περιοχή Άνω Λιοσίων και Αχαρνών) το 

πρόβλημα των πλημμυρών είναι ιδιαίτερα έντονο καθώς κυρίως το ρέμα της Εσχατιάς, το 

οποίο συμβάλει στον Κηφισό νοτιότερα, διαθέτει ιδιαίτερα στενή οδό κίνησης προς τα 

κατάντη, λόγω πολύ εκτεταμένων ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Υψηλός κίνδυνος 

παρουσιάζεται σε πολύ μεγάλο πλάτος (το μεγαλύτερο στην Αττική), καταλαμβάνοντας το 
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κεντρικό τμήμα της πόλης των Αχαρνών (κυρίως οδοί Παγκάλου, Δεκελείας, Αγίας Τριάδος 

κ.α.). Αντίστοιχα η περιοχή των Άνω Λιοσίων (πιο δυτικά) παρουσιάζει σημαντικό 

πλημμυρικό κίνδυνο και επικινδυνότητα, στην θέση Λίμνη και στα σημεία αποστράγγισης 

των ρεμάτων προς και από την Αττική Οδό προς την περιοχή του Ζεφυρίου. Στα σημεία αυτά 

καταγράφονται και κρίσιμες υποδομές, αλλά κυρίως πυκνός αστικός ιστός (π.χ. κέντρο 

Αχαρνών), ο συνδυασμός του οποίου με τον υψηλό κίνδυνο, καθιστά την επικινδυνότητα 

υψηλή. 

Κατάντη του τμήματος αυτού το ρέμα της Εσχατιάς οδηγείται στην περιοχή του Ζεφυρίου, 

του Καματερού και από εκεί στην περιοχή του Ιλίου και του Μπουρναζίου, όπου συμβάλει 

με τον κύριο κλάδο του Κηφισού. Στο μήκος αυτό τα τελευταια χρόνια εκπονούνται έργα 

κάλυψης της κοίτης από πλακοσκεπή αγωγό, αναδιαμορφώνοντας τα υδραυλικά 

χαρακτηριστικά της κοίτης και επομένως επιφέροντας αλλαγές στο ζήτημα των πλημμύρων. 

Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα η περιοχή καταγράφει τις πιο σοβαρές από 

πλευράς επιπτώσεων πλημμύρες στο σύνολο της περιοχής έρευνας με συμβάντα όπως αυτό 

του 1961 (33 νεκροί), του 1977 (36 νεκροί) αλλά και νεότερα (πλημμύρα Οκτωβρίου 2015 – 

4 νεκροί). Η πυκνότητα των κατασκευών του αστικού ιστού είναι εξαιρετικά μεγάλη με 

αποτέλεσμα ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ανθρώπινες κατασκευές στον κίνδυνου αλλά και 

στην τρωτότητα να είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η περιοχή του Μπουρναζίου πλήττεται από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο τμήμα του υδρογραφικού δικτύου, λόγω 

παλαιότερης διαμόρφωσης της κοίτης και τις μορφολογικές κλίσεις που οδηγούν ύδατα 

υπερχειλίζοντα από το ρέμα της Εσχατιάς (στην περιοχή της Φλέβας Ρουβικώνος) προς την 

περιοχή του Μπουρναζίου. Στην περιοχή αυτή τόσο οι περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού 

κινδύνου, όσο και υψηλής και πολύ υψηλής επικινδυνότητας παρουσιάζουν μεγάλη έκταση, 

κάτι που επιβεβαιώνεται από το πρόσφατο ιστορικών πλημμυρών (βλ. πλημμύρες 2013, 

2014 και 2015 στην περιοχή). 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στο χάρτη με αριθμό: 9. Στην περιοχή 

αυτή υδατορέματα όπως το Χαιδαρρόρεμα, το Ρέμα Καναπίτσας και άλλα στην δυτική 

πλευρά της Αθήνας από το Περιστέρι μέχρι πιο νότια στα Καμίνια Πειραιά ρέουν από δυσμάς 

προς ανατολάς προς τον κύριο κλάδο του Κηφισού. Τα ρέματα διαρρέουν κατά κύριο λόγω 

αστική περιοχή και σε πολλές θέσεις διοχετεύονται σε πλακοσκεπείς αγωγούς και σε δίκτυα 

ομβρίων. Κοντά στη συμβολή των ρεμάτων αυτών στην κύρια κοίτη του Κηφισού 

παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες του 2014 στην 

περιοχή Τσαλαβούτα. Επίσης σημαντική είναι η συχνότητα πλημμυρών στην περιοχή των 

Αγίων Αναργύρων στα Μανιάτια Πειραιά, όπου τα ύδατα χρησιμοποιούν όπως και σε άλλες 

περιπτώσεις το οδικό δίκτυο για να κινηθούν προς τα κατάντη και την κεντρική κοίτη του 

Κηφισού. 

Στην περιοχή εκβολής του Κηφισού και του Ιλισού και της Καλλιθέας – Τζιτζιφιών τα 

πλημμυρικα φαινόμενα δεν είναι πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις αρχές του 

αιώνα (Diakakis et al. 2014). Λόγω των τεχνικών έργων κατά μήκος των δύο κύριων ποταμών 

τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν γίνει πιο αραιά με τελευταίο στον Κηφισό το 2002 και στον 

Ιλισσό το 2013 (οριακή υπερχείλιση). Πλημμυρικό ιστορικό καταγράφεται στην περιοχή της 

Καλλιθέας και στις Τζιτζιφιές σε συγκεκριμένες θέσεις που οριοθετούνται στον αντίστοιχο 

χάρτη. 

Στην περιοχή των νοτίων προαστίων τα υδατορέματα ρέουν από τα δυτικά πρανή του Υμητού 

και των νοτιότερων υψωμάτων προς τη θάλασσα. Η ανάπτυξη πυκνού πολεοδομικού ιστού 

κατά μήκος της ακτογραμμής κατά περιπτώσεις μειώνει την διαθέσιμη έκταση του 
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πλημμυρικού πεδίου και σε ορισμένες θέσεις και τις διαστάσεις των κοιτών και των αγωγών 

που αποστραγγίζουν τα ύδατα, ιδίως κοντά στην ακτογραμμή. Παραδείγματα πλημμύρων 

των τελευταίων ετών έχουν καταγραφεί στην εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης, που 

διαρρέει περιοχές της Ηλιούπολης και του Αλίμου, και άλλα μικρότερα ρέματα στην περιοχή 

του αεροδρομίου και της Γλυφάδας. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι με βάση το πλημμυρικό ιστορικό των τελευταίων χρόνων στο 

σύνολο του λεκανοπεδίου υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στην κύρια 

κοίτη του Κηφισού επηρεάζονται από τις πλημμύρες που συμβαίνουν στους επιμέρους 

κλάδους (π.χ. Ρέμα Εσχατιάς κ.α.). Οι πλημμύρες αυτές και η διάχυση των υδάτων επί του 

πολεοδομικού ιστού είναι πιθανό να οδηγούν στην καθυστέρηση των υδάτων προς την κύρια 

κοίτη. 

Επιπρόσθετα, πρόσφατα ευρήματα από έρευνες δείχνουν ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στο 

λεκανοπέδιο, έχουν την τάση να μετακινούνται γεωγραφικά προς τα νέα τμήματα του 

αστικού ιστού (Diakakis et al. 2014). Με βάση την ίδια έρευνα, φαίνεται ότι τις τελευταίες 

δεκαετίες η συχνότητα των πλημμυρών στις βορειοδυτικές παρυφές του λεκανοπεδίου 

(Ζεφύρι, Καματερό, Άνω Λιόσια, Αχαρνές) αυξάνεται πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλο τμήμα 

του. Κατά συνέπεια θα πρέπει σε αυτές τις περιοχές να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη 

μείωση του κινδύνου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ενημέρωση του πληθυσμού. 

 

4.2.7. Περιοχή Μάνδρας - Νέας Περάμου - Ελευσίνας 
 

Το τμήμα αυτό της περιοχής έρευνας, παρουσιάζεται στους χάρτες με αριθμό: 4, 5, 8, και 9. 

Στην περιοχή αυτή η πρόσφατη πλημμύρα του Νοεμβρίου 2017, με 24 θύματα και 

εκταταμένες ζημιές κατέδειξε την πλημμυρική λειτουργία, τον τρόπο κίνησης των υδάτων και 

τα χαρακτηριστικά των πλημμυρών στην περιοχή. Η δε σπανιότητα της πλημμύρας 

(Andreadakis et al. 2017), η οποία εικάζεται ότι μπορεί να είναι της τάξης των 200 - 500 ετών, 

ανέδειξε τις περιοχές που κινδυνεύουν με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Η πλημμύρα έπληξε 

την περιοχή της Μάνδρας και της Νέας Περάμου και στον χάρτη κινδύνου, η ακριβής χάραξη 

των περιοχών που πλημμύρησαν (όπως περιγράφονται από τους Andreadakis et al. 2017) 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ώστε να καθοριστούν τα όρια των ζωνών πλημμύρας. Η 

έντονη παρουσία φερτών υλικών από το όρος Πατέρας αλλά και η ένταση των επιπτώσεων 

εντός του οικισμού της Μάνδρας σε σχέση με αυτόν της Ελευσίνας ήταν επίσης πολύ χρήσιμα 

συμπεράσματα.  

Η περιοχή της Μάνδρας και της Ελευσίνας πλήττονται από τα ρέματα Σούρες και Αγίας 

Αικατερίνης. Το πρώτο κινείται σε μια στενή κοιλάδα η οποία φιλοξενεί έναν κύριο οδικό 

άξονα προς Θήβα (ο οποίος κατατράφηκε κατά την πλημμύρα) και διοχετεύται στα βόρεια 

και ανατολικά όρια του οικισμού της Μάνδρας και απο εκεί ρέει προς την Ελευσίνα. 

Αντίστοιχα, το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης ρέει από τους πρόποδες του Πατέρα προς τον 

οικισμό της Μάνδρας και εισχωρεί στον οικιστικό της ιστό αφού πρώτα η κοίτη του 

εκφυλίζεται και χάνει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της. Η ύπαρξη αγωγών ομβρίων μέσα 

στον οικισμό δεν είναι επαρκείς και σε συνδυασμό με τα φερτά υλικά το νερό διοχετεύεται 

εντός του οικισμού κυρίως επί της οδού Κοροπούλη αλλά και στις γύρω παράλληλες και 

κάθετες. Στις ΝΑ παρυφές της πόλης συμβάλει με τον Σούρες και από εκει διοχετεύονται προς 

Ελευσίνα. Κατά την πλημμύρα του Νοεμβρίου 2017, ο ίδιος ο οικισμός της Μάνδρας καθώς 
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και οι οδικοί άξονες που έχουν κατασκευασθεί κάθετα στη ροή ανάσχεσαν το κύμα της 

πλημμύρας με αποτέλεσμα η ενέργεια των υδάτων να είναι πολύ λιγότερη κοντά στην 

ακτογραμμή και στην Ελευσίνα. Οι υποδομές διαφέρουν αν εξετασθούν σε όλο το εύρος της 

λεκάνης, με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες και άλλα. Η επικινδυνότητα είναι χαμηλή 

έως και πολύ υψηλή σε κρίσιμες θέσεις. 

Αντιστοίχως στη Νέα Πέραμο, όπου διαμορφώνεται ένα αλλουβιακό ριπίδιο, τα ρέματα που 

υπερχείλισαν κατά την πλημμύρα του 2017 ανέδειξαν την φύση των πλημμυρών στην 

περιοχή με φαινόμενα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών υλικών προς τη θαλάσσια περιοχή. 

Όπως και στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο της Αττικής, οι οικισμοί δυσχεραίνουν 

αναντίρρητα την ομαλή απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο και 

την επικινδυνότητα τοπικά. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της επίδρασης είναι η 

διαπλάτυνση των πλημμυρικών ζωνών κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Νοεμβρίου 

2017, όπου η κατάκλυση έλαβε πολύ σημαντική έκταση σε σχέση με ανάντη.  

Στην περίπτωση των Μεγάρων, η επικινδυνότητα αυξάνεται κυρίως μέσα στην πόλη, 

ξεκινώντας από τις δυτικές και βορειοδυτικές παρυφές της, από όπου εισέρχονται τα ρέματα 

με την νέα και την παλαιότερη χάραξη. Κατά μήκος των χαράξεων αυτών ο κίνδυνος και η 

επικινδυνότητα είναι υψηλότερες από τις υπόλοιπες περιοχές της λεκάνης, τουλάχιστον 

τοπικά. Εκτός της πόλης των Μεγάρων ανατολικότερα στη Λάκκα Καλόγηρου παρουσιάζεται 

υψηλή επικινδυνότητα καθώς η λεκάνες απορροής στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν 

σημαντική δυναμική και έχουν διαμορφωμένο πλημμυρικό πεδίο κοντά στην ακτή που 

δείχνει ότι υπάρχει ιστορικό πλημμυρών. Παράλληλα, η παρουσία αραιού αστικού ιστού και 

ανθρώπινων υποδομών ενισχύει την επικινδυνότητα. 

 

4.2.8. Περιοχή Κυθήρων και Ύδρας 
 

Ειδικότερα τα Κύθηρα, έχουν καταγράψει επεισόδια πλημμυρικών παροχών τα τελευταία 

χρόνια με πιο σημαντικό αυτό του 2003, το οποίο εκδηλώθηκε στο κεντρικό /ανατολικό 

τμήμα του νησιού (περιοχή Παλαιόπολης κ.α.) με έντονες απορροές, υψηλές ταχύτητες 

υδάτων και ισχυρή παρουσία φερτών υλικών. Ο χώρος στον οποίο έλαβε χώρα το 

περιστατικό αυτό δεν καταγράφει σημαντικές υποδομές και επομένως δεν καταγράφηκαν 

σημαντικές υλικές ζημιές.  

Η περιοχή των Κυθήρων σε σχέση με τις υπόλοιπες της περιοχής έρευνας χαρακτηρίζονται 

από την απουσία υποδομών κοντά στα υδατορέματα. Λόγω του ειδικού γεωλογικού 

καθεστώτος των Κυθήρων, τα υδατορρέματα δημιουργούν φαράγγια, τα οποία δεν 

επιτρέπουν την κατασκευή αστικού ιστού ή υποδομών κοντά τους. Το αποτέλεσμα αυτής της 

διαμόρφωσης είναι ότι η επικινδυνότητα είναι συστηματικά χαμηλότερη σε σχέση με την 

υπόλοιπη περιοχή έρευνας, όπου τα ρέματα ρέουν διαμέσου του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος. 

Σημειώνεται όμως ότι η ένταση των φαινομένων διαμόρφωσε επικίνδυνες συνθήκες για την 

ανθρώπινη ζωή. Ο κίνδυνος  με βάση τα αποτελέσματα διαμορφώνεται υψηλός στην περιοχή 

της Παλαιόπολης στην πεδινή έκταση κοντά στην παραλία. Επιπρόσθετα, ανάντη του 

οικισμού του Μυλοποτάμου καταγράφεται υψηλός κίνδυνος κυρίως κατά την είσοδο του 

ομώνυμου ρέματος στον οικισμό από τα νότια, όπου οι διατομές (γέφυρες κλπ.) περιορίζουν 

την παροχετευτικότητα του ρέματος.  
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Οι 2 αυτες περιοχές που αναδεικνέονται στην παρούσα έρευνα αποτελούν εξαίρεση. Για το 

νησί των Αντικυθήρων δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, αλλά αναμένεται ο πλημμυρικός 

κίνδυνος να είναι περιορισμένος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν καταγράφεται πλημμυρικό 

ιστορικό. 

Σε ότι αφορά την Ύδρα, το νησί χαρακτηρίζεται από τις μικρές υδρολογικές λεκάνες, οι οποίες 

παρουσιάζουν μικρό πλημμυρικό δυναμικό και απουσία υποδομών. Εξαίρεση αποτελεί το 

λιμάνι της Ύδρας όπου τόσο το πλημμυρικό δυναμικό της λεκάνης, αλλά και οι κρίσιμες 

υποδομές που είναι εγκατεστημένες, καθιστούν την πλημμυρική επικινδυνότητα υψηλή σε 

μία σχετικά μικρή γεωγραφικά περιοχή. 
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Εικ. 4.6. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 1). 
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Εικ. 4.7. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 2). 
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Εικ. 4.8. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειας Αττικής (Αρ. Χάρτη 3). 
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Εικ. 4.9. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής – περιοχή Μάνδρας (Αρ. Χάρτη 4). 
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Εικ. 4.10. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής – Μάνδρα (Αρ. Χάρτης 4α) 



117 
 

 
Εικ. 4.11. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Δυτικής Αττικής – περιοχή Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια (Αρ. Χάρτη 5). 
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Εικ. 4.12. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων – Αχαρνών στο Λεκανοπέδιο Αθηνών (Αρ. Χάρτη 5α). 
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Εικ. 4.13. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειοανατολικής Αττικής – Περιοχή Κηφισιάς – Μαραθώνα (Αρ. Χάρτη 6). 
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Εικ. 4.14. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειας Αττικής – Περιοχή Κηφισιάς (Αρ. Χάρτη 6α). 
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Εικ. 4.15. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Βόρειοανατολικής Αττικής – Κόλπος Μαραθώνα (Αρ. Χάρτη 7). 



122 
 

 
Εικ. 4.16 Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου (Αρ. Χάρτη 8). 
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Εικ. 4.17. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου (Αρ. Χάρτη 9) 
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Εικ. 4.18. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – Βόρειο τμήμα (Αρ. Χάρτη 9α). 
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Εικ. 4.19. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – Νότιος τομέας και ρ. Πικροδάφνης (Αρ. Χάρτη 9β) 
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Εικ. 4.20 Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των Μεσογείων – Μεγάλο Ρέμα (Αρ. Χάρτη 10). 



127 
 

 
Εικ. 4.21. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου – ανατολικό τμήμα (Αρ. Χάρτη 10α). 
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Εικ. 4.22 Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των εκβολών Μεγάλου Ρέματος και Ερασίνου (Αρ. Χάρτη 11) 
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Εικ. 4.23. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των νότιων προαστίων της Αθήνας – Γλυφάδα (Αρ. Χάρτη 12) 
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Εικ. 4.24. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Νότιας Αττικής – Βάρη – Λαγονήσι (Αρ. Χάρτη 13) 
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Εικ. 4.25. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής – Περιοχή Δασκαλειού (Αρ. Χάρτη 14) 
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Εικ. 4.26. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Αναβύσσου (Αρ. Χάρτη 15) 
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Εικ. 4.27. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Νότιας Αττικής – Λεγρενά – Θορικό (Αρ. Χάρτη 16) 
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Εικ. 4.28. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τροιζηνίας (Μέθανα)(Αρ. Χάρτη 17) 
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Εικ. 4.29. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τροιζηνίας (Αρ. Χάρτη 18) 
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Εικ. 4.30. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Τροιζηνίας (Ύδρα) (Αρ. Χάρτη 19) 
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Εικ. 4.31. Χάρτης βαθμού πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή των Κυθήρων (Αρ. Χάρτη 20) 
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4.3 Γενικές παρατηρήσεις / παραδοχές 

 

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της μεθοδολογίας 

προσδιορίζουν τον πλημμυρικό κίνδυνο, την τρωτότητα και την επικινδυνότητα κατά μήκος 

των ρεμάτων και υποδεικνύουν τα σημεία και τις περιοχές υψηλού κινδύνου φέροντας 

συγκεκριμένες υποθέσεις μεθοδολογίας. 

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι συνθήκες επικινδυνότητας και κινδύνου και ειδικότερα η 

έκταση και οι θέσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν δραματικά σε ένα περιβάλλον που 

επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει λόγω των γρήγορων και 

σημαντικών αλλαγών που μπορεί να παρουσιαστούν στο υδρολογικό και υδραυλικό 

καθεστώς μιας λεκάνης.  

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η αιφνίδια (ή απρογραμμάτιστη) μείωση της 

παροχετευτικότητας ενός ρέματος από εκφόρτωση αδρανών υλικών ή από την κατασκευή 

κάποιου είδους κατασκευής γειτονικά σε κάποιο υδατόρεμα ή το φράξιμο κάποιου αγωγού 

ή διατομής από υλικά που μεταφέρει το ίδιο το νερό. 

Μία άλλη περίπτωση είναι η αύξηση της τρωτότητας λόγω ανάπτυξης ή αλλαγής χρήσεων 

γης μέσα στο αστικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας νέας κατοικίας, η 

μετακίνηση μιας κρίσιμης υπηρεσίας ή η συγκέντρωση πληθυσμού εντός των ζωνών 

αυξημένης επικινδυνότητας. Παράλληλα όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η διαβάθμιση της τρωτότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες που δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ή να υπολογισθούν για όλες τις κατασκευές 

της περιοχής έρευνας. Για το λόγο αυτό μπορεί τοπικά να υπάρχουν μικροδιαφορές μεταξύ 

των κατασκευών σε επίπεδο τρωτότητας. Μια μελλοντική έρευνα της τρωτότητας θα 

επωφελούταν από τη μελέτη κάθε κατασκευής ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο 

δείγμα κατασκευών που διερευνήθηκαν εξασφαλίζει την ασφάλεια των συμπερασμάτων του 

παρόντος, 

Επίσης όπως αναφέρεται παραπάνω, θα πρέπει να τονισθεί ότι η παρουσία φερτών υλικών 

είναι δυνατόν να αλλάξει τις συνθήκες κινδύνου, μέσω του φραξίματος των διατομών σε 

εκτεταμένο βαθμό. Παρακάτω, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα που δείχνει το ρόλο των 

φερτών υλικών σε αντίστοιχες υποδομές (Εικ. 4.8). 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η διαδικασία εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου θα πρέπει να 

επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό την επικαιροποίηση. 

Παράλληλα, τα ρέματα θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι 

σίγουρο ότι βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση καθώς οι συνθήκες κινδύνου είναι 

πιθανό να αλλάξουν άρδην λόγω μιας εφήμερης αλλαγής στο υδραυλικό καθεστώς τους. 

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την συγκεκριμένη 

ανάλυση, βασίζονται σε στατιστικά και παρατηρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Κλιματικά 

γεγονότα όπως ακραίες, πολύ σπάνιες καταιγίδες είναι απίθανό, αλλά δυνατό, να 

εκδηλωθούν και να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις συνθήκες ροής ή να αποτελέσουν ένα 

ακραίο επεισόδιο στον φυσιολογικό κύκλο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τα 

υφιστάμενα στατιστικά και παρατηρήσεις. Ένα από αυτά τα επεισόδια έλαβε χώρα κατά την 

πλημμύρα της Μάνδρας το Νοέμβριο του 2017, διαφοροποιώντας σε πολλούς τομείς τη 

θεώρηση και τα υφιστάμενα δεδομένα. Θα πρέπει να τονισθεί λοιπόν ότι οι ζώνες κινδύνου 
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που έχουν προκύψει από την παρούσα ανάλυση είναι δυνατόν να ξεπερασθούν κατά τη 

διάρκεια ενός τέτοιου επεισοδίου. 

 

 

Εικ. 4.32. Περίπτωση ολικού φραξίματος διατομών τεχνικών έργων από την πλημμύρα της Μάνδρας το 

Νοέμβριο του 2017. 

 

  



140 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟ- ΣΥΝ- ΜΕΤΑ- 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 

5.1 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των οργάνων 

 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων οργάνων στην πολιτική προστασία ορίζονται 

από τους σχετικούς νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω 

υποκεφάλαια. Τα όργανα πολιτικής προστασίας εμπλέκονται τόσο στην πρόληψη (προ-

καταστροφικό στάδιο), όσο και στην διαχείριση της καταταστροφής (Συν-καταστροφικό) και 

το Μετά-καταστροφικό στάδιο. 

 

5.1.1. Πολιτική προστασία 

Σε ότι αφορά την πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας 

και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές 

(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές 

καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και 

πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: 

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται 

μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 

αποκατάστασης, 

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και 

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την 

αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας. 

Η πολιτική προστασία έχει διάφορα στάδια ετοιμότητας. Με βάση το Ν. 3013/2002, 

κατάσταση «κινητοποίησης πολιτικής προστασίας» είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση 

της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των 

δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση 

κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε: 
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α. Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην 

οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής 

προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδίασμά ετοιμότητας. 

β. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η 

κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας 

απαιτείται: ί. ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 

δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, fiou αναλαμβάνουν δράση σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ii. κινητοποίηση δυναμικού και μέσων 

επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. 

Στο δυναμικό και στα μέσα πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται: 

α. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων 

και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών. 

β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις 

επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την 

αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., 

Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α., Ε.Μ.Υ.). 

γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές 

πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο 

σχεδίασμά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την 

υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις 

ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. 

δ. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή 

καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που 

ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο 

κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών. 

ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της 

καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση των πολιτών 

και των χειριστών των μέσων. 
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5.1.2 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την 

οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και 

αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση όλων των 

φάσεων προετοιμασίας, κινητοποίησης και συντονισμού δράσης της πολιτικής προστασίας. 

Για το σκοπό αυτόν: 

α. Προετοιμάζει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της χώρας, για την 

αντιμετώπιση πιθανών, κάθε μορφής, καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού 

σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου. 

β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του 

δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου 

καταστροφών και γ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, 

κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των 

προκαλούμενων ζημιών. 

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: 

α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής, στον τομέα της 

πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων. 

β. Συντονίζει όλες τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

των καταστροφών. 

γ. Εξασφαλίζει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση όλων των προγραμμάτων, 

σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας. 

δ. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας από 

τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού της χώρας 

και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 

υπηρεσίες. 

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την 

κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. 
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στ. Έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου, για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική 

μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των 

ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των 

ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους 

αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης 

παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην τελική, απολογιστική, έκθεση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Γ ια την επίτευξη των σκοπών της: 

α. Οργανώνει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με ειδικευμένα στελέχη πολιτικής 

προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη 

των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού 

Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών, που διατίθενται για την επάνδρωση 

του Κέντρου Επιχειρήσεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού. 

β. Οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών 

φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την 

έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, για την 

αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και 

παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. 

γ. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, 

τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 

αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

δ. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και τους 

ειδικευμένους εθελοντές πολιτικής προστασίας και για τον ίδιο σκοπό μπορεί να τις ενισχύει 

και να τις χρηματοδοτεί. 

ε. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους φορείς για τη σύνταξη 

κανονισμών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, 

τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών και εγκρίνει 

νομαρχιακά και τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας, ανά κατηγορία κινδύνου. 

στ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο 

πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία 

για την πολιτική προστασία της χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδίασμά Πολιτικής Προστασίας. 
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ζ. Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς 

κατάρτισης, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως σχεδιάζει 

ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών εθελοντικών οργανώσεων 

πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να χρηματοδοτεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για την πολιτική προστασία της χώρας. Επίσης 

εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική 

προστασία. 

η. Σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του 

επόμενου άρθρου, καθώς και με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

συγκεντρώνει επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες και διατηρεί κέντρο τεκμηρίωσης σε 

ζητήματα πολιτικής προστασίας. 

θ. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους 

διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών και 

συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες 

πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα και  

ι. Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της χώρας. 

 

5.1.3. Αρμοδιότητες μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης, 

αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης  

Θέματα που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων 

διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης ρυθμίζονται με το 

αρθ. 7 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/2014). Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, 

μπορεί να μελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και 

εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα ή να τα αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω 

αρμοδιότητες – μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής 

προστασίας και εργασίες συντήρησης - στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στις οικείες 
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Περιφερειακές Ενότητες και οικείες Περιφέρειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ. 7 

του Ν. 4258/2014. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα3, 

μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

Για υδατορέματα που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός της κοίτης σε ορεινή και 

πεδινή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 (διαχωρισμός της 

κοίτης σε ορεινή και πεδινή σύμφωνα με το Ν.Δ 3881/58 και την κοινή εγκύκλιο 

ΒΥΕ/35081/6.4.83 των Υπουργείων Δημ. Έργων και Γεωργίας), ώστε να καθοριστούν οι 

περιοχές ευθύνης των αντίστοιχων υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον 

προγραμματισμό, κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, μεταξύ των 

αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αντίστοιχων Δ/νσεων 

Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και των αντίστοιχων Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. 

Για τα έργα των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών υποδομών αρμοδιότητας της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάθεση και εκτέλεση 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και η παροχή τεχνικής 

συνδρομής σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των 

αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, που εκτελούνται από άλλους φορείς ή 

επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία, είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης 

Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), της Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών, 

Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών, η οποία ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής στην υλοποίηση 

των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών (Άρθ. 39, ΠΔ 123/20176). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα της κοιλάδας του 

ποταμού Έβρου, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Έβρου, η οποία συστάθηκε με το 

άθρ. 60 του ΠΔ 123/20176, ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα έργα 

αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών 

έργων της κοιλάδας του ποταμού Έβρου ανήκει στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010 (Π.Δ. 54/2011, ΦΕΚ 135/Α΄/2011 – Π.Δ. 10/2012, 13/Α΄/2012). 
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5.1.4 Αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων  

Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις 

αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια 

που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος (αρθ. 4 του Ν 

4258/2014 – ΦΕΚ 94/Α΄/2014). Διευκρινίζεται ότι ο προγραμματισμένος καθαρισμός – άρση 

προσχώσεων κοίτης υδατορέματος δεν αποτελεί έργο πολιτικής προστασίας και εκτελείται 

από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/3147/12-10-1998 και τα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα7, 

μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες καθαρισμού8 και 

αστυνόμευσης ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, που ανήκαν στους 

Δήμους, στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Περιφέρειες, περιήλθαν 

πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστάθηκαν με τον Ν. 3852/2010 και ασκούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. 

Διευκρινίζεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού κλειστών ρεμάτων έχει η 

Περιφέρεια, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ 

ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων. 

Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τα άρθρα 204 παράγραφος Ε.4. και 206 παράγραφος 1 του Ν. 

3852/2010 για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου οι αρμοδιότητες 

καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα 

αποδόθηκαν στους οικείους Δήμους. 

Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων καθαρισμού και 

αστυνόμευσης ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, καθορίζεται με 

σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το 

χρόνο έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις 

του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3852/2010, δηλαδή οι αρμοδιότητες 

του άρθρου 204 ασκούνται από την Περιφέρεια. 

Επίσης, κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) με 

το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 209 του Ν.3852/2010, στους ορεινούς-μειονεκτικούς 

Δήμους12 έχει αποδοθεί η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων, την 

οποία ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις νησιωτικών Δήμων που ταυτόχρονα έχουν το 

χαρακτηριστικό της ορεινότητας ή της μειονεκτικότητας, ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 
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209 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012, ως 

αυτοτελούς διάταξης η οποία καλύπτει Δήμους και με τα δύο χαρακτηριστικά (34021/16-9-

2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.). Δηλαδή, οι νησιωτικοί και ορεινοί ή μειονεκτικοί Δήμοι έχουν την 

αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων, την οποία ασκούν είτε αυτοτελώς 

είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε ένα υδατόρεμα όπου έχουν εκτελεστεί έργα διευθέτησης - 

αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. ευθυγράμμιση και / ή εκβάθυνση κοίτης, κατασκευή 

αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και / ή συρματοκιβωτίων 

προστασίας αναχωμάτων κ.ο.κ.), η εργασία καθαρισμού του υδατορέματος από τους 

αρμόδιους ορεινούς μειονεκτικούς Δήμους χωρίς τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα (μητρώο 

έργου κ.ο.κ.), ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών στις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές 

υποδομές. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η κοινοποίηση στην αρμόδια τεχνική 

υπηρεσία του οικείου Δήμου, από τον φορέα κατασκευής και συντήρησης του 

αντιπλημμυρικού έργου, βασικών στοιχείων του έργου, όπως των αρχικών μελετών του 

έργου, του μητρώου του έργου, του εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης, του Φακέλου 

Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κλπ., καθώς επίσης και όλου του ιστορικού - αρχείου 

επεμβάσεων συντήρησης, προκειμένου αυτός να προχωρήσει στις κατά λόγο αρμοδιότητας 

εργασίες καθαρισμού του υδατορέματος. 

Σε ένα υδατόρεμα όπου δεν έχουν εκτελεστεί έργα διευθέτησης - αντιπλημμυρικής 

προστασίας η εργασία του καθαρισμού περιορίζεται στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά 

υλικά ή άλλα εμπόδια (πάσης φύσεως ξένων υλικών, κλπ.) που δυσκολεύουν την ελεύθερη 

απορροή των υδάτων του υδατορέματος. 

Τυχόν επιπλέον εργασίες από τους ανωτέρω Δήμους, όπως εκβάθυνση και διαμόρφωση της 

κοίτης του υδατορέματος κλπ., κατά κανόνα εμπίπτουν στην κατηγορία των 

αντιπλημμυρικών έργων, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η εκχώρηση 

αρμοδιότητας και η τήρηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για την μελέτη, 

ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών 

συντήρησης (παράγραφος 1.2 του παρόντος). 

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη δασικής βλάστησης σε υδατορέματα, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 άρθρου 3 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, προσδίδει δασικό 

χαρακτήρα στις υποκείμενες εκτάσεις και εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία ως προς την 

προστασία τους. Για τα υδατορέματα όπου απουσιάζει η δασική βλάστηση, εφόσον 

περικλείονται από δάση (της παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/1979) ή δασικές εκτάσεις (των παρ. 2 

και 3 άρθρου 3 Ν. 998/1979), ή συνορεύουν με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αποτελώντας 

μέρος του δασικού οικοσυστήματος, αποκτούν τον χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών, στα 

πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης του φυσικού χώρου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν 

εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. 
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Συνεπώς, σε ότι αφορά τον καθαρισμό των υδατορεμάτων, αυτός θα πρέπει να γίνεται από 

την αρμόδια υπηρεσία μετά την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της δασικής υπηρεσίας. 

Εξαιρούνται από τα παραπάνω οι περιπτώσεις υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός 

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (εκτός των περιπτώσεων πάρκων και αλσών για τα 

οποία δεν υπάρχει αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας) (130938/2294/22-05-2013 έγγραφο 

της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας). 

Τέλος, σχετικά με την αστυνόμευση ρεμάτων, όσον αφορά την εξόρυξη, αμμοληψία κ.λ.π. 

εντός ή εκτός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων κ.λ.π. ή σε ιδιωτικό χώρο, αρμόδιες υπηρεσίες 

είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η Διεύθυνση Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

5.1.5. ‘Εργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικά σε δασικές 

εκτάσεις  

Στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις οι αρμοδιότητες προγραμματισμού, μελέτης και 

εκτέλεσης έργων και εργασιών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων, όπως επίσης και του 

προγραμματισμού, μελέτης και εκτέλεσης αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων 

(κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις, κλπ) ανήκουν στις κατά 

τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Σε δάση και δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από 

πυρκαγιές ο προγραμματισμός, η μελέτη και η εκτέλεση αντιπλημμυρικών και 

αντιδιαβρωτικών έργων (κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις, 

κλπ), εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες δασικές αρχές. 

Στα ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση τα ανωτέρω έργα πραγματοποιούνται υπό των 

ιδιοκτητών ή διακατόχων, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες από τις αρμόδιες δασικές 

αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (άρθρα 16 και 42 του Ν.998/79). 

Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Δασικές Υπηρεσίες για τη μελέτη και εκτέλεσή 

τους, αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

εξέδωσε το 2017 σχετικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας 

και οι ενέργειες αποκατάστασης σε δάση και δασικές εκτάσεις που διέπονται από τις 
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διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και που η φυσική τους βλάστηση έχει πρόσφατα 

καταστραφεί από πυρκαγιές. 

 

5.1.6 Συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων  

Μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης 

ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα, οι φορείς διαχείρισης των έργων 

εγγείων βελτιώσεων (Ο.Ε.Β. και Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με το 1348/140676/7-11-2014 έγγραφο 

της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρέπει να προβούν στον έλεγχο και, όπου 

απαιτείται, στη συντήρηση του στραγγιστικού δικτύου των έργων δικαιοδοσίας τους. 

Η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και 

εγκαταστάσεων είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και 

Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΔ 97/2017). 

Ζητήματα τα οποία αφορούν έργα και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ρυθμίζονται με το 

άρθρο 46 του Ν. 4456/2017. Σύμφωνα με την παρ. 1α΄ του άρθρου 46 του Ν.4456/17, η 

Περιφέρεια έχει πλέον την εποπτεία, ήτοι τον διοικητικό, τεχνικό και διαχειριστικό-

οικονομικό έλεγχο των αντικειμένων των ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, των Προσωρινών Διοικουσών 

Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού 

Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ). 

Με την ΚΥΑ 3252/99092/22-09-2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα 

εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 

Ειδικότερα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Περιφέρειες περιλαμβάνονται: 

• Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των 

εγγειοβελτιωτικών έργων. 

• Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης 

εγγειοβελτιωτικών έργων, εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ. 

• Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας 

εγγειοβελτιωτικών έργων. 
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• Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών 

έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ. 

• Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων 

δικαιοδοσίας των ΟΕΒ και η εκτέλεση τους. 

• Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται 

μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ. 

• Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες 

διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη 

αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς 

και η εκτέλεση τους. 

• Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης 

από τους ΟΕΒ. 

• Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που 

έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά. 

Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και μελετών και για 

την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ 5α΄ του άρθρου 46 του Ν.4456/17, καταργείται η 

αρμοδιότητα των Δήμων, όπως αναφερόταν στην παρ 5 του αρθ. 94 του Ν. 3952/2010, στην 

άσκηση εποπτείας, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών 

Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3881/1958. 

 

5.1.7 Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην καλή λειτουργία και συντήρησης 

δικτύου ομβρίων  

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του οδικού δικτύου είναι υπεύθυνος και 

για τη συντήρηση του αντίστοιχου δικτύου ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 

Β.2. της ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007). 

Η συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών περιλαμβάνει εργασίες όπως ο 

καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών των 

φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών 

των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, των φρεατίων επίσκεψης, καθώς 

και των αγωγών του δικτύου ομβρίων (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-3-2007, ΦΕΚ 

398/Β΄/2007). 
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Ειδικότερα, το έργο αυτό περιλαμβάνει κυρίως: 

 Τον έλεγχο από τυχόν φθορές και κατά περίπτωση συντήρηση – επισκευή για την 

καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής, του 

σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης, των καλυμμάτων των 

φρεατίων επίσκεψης των αγωγών ομβρίων και των συνδετήριων αγωγών. 

 Τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής και του 

σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, 

 Τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού 

ομβρίων, 

 Τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών ομβρίων και τον κατά περίπτωση 

καθαρισμό αυτών, 

Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι μετά την εφαρμογή του 

Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι αρμοδιότητες για τη 

συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

(επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο πλην 

αυτοκινητόδρομων), περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 

3852/10 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του 

Ν.3852/2010). 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (πλην αυτοκινητόδρομων), όπως προκύπτει από τις 

αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών 

Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006), ανήκει 

στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου. Σε 

περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η ευθύνη κατανέμεται 

τμηματικά σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης. 

Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που 

συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους που 

συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010). 

Ειδικότερα για τους Δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου 

(Νησιωτικοί Δήμοι) και για τις αρμοδιότητες κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των 

οδών των οποίων η συντήρηση ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των 

αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (αρθ. 204 περ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μέχρι την 

έκδοση των σχετικών αποφάσεων για το χρόνο έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους, 

συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

206 του Ν.3852/2010, δηλαδή οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται από την 
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Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτό σχετικής προθεσμίας (παρ 1, του 

αρθ. 31 του Ν.4257/14, ΦΕΚ 93/Α΄/2014) 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό 

μικρότερο από 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 3852/2010, εφόσον 

υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Περιφερειάρχη από τον οικείο Δήμο, ύστερα από απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, η 

εκτέλεση έργων και μελετών, συνεπώς και η συντήρηση του υπόλοιπου οδικού δικτύου 

(δημοτικοί οδοί κ.τ.λ.) αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου αντίστοιχα. 

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής, πλέον των ανωτέρω μεταφέρθηκε από 1-9-2011 και 

η αρμοδιότητα συντήρησης των οδών που η συντήρησή τους ανήκε στις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ 

(ΔΚΕΣΟ, ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται πλέον 

ως οργανικές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 - ΦΕΚ 

398/Β΄/2007, ΥΑ Δ17α/06/19/ΦΝ443/6-02-2009 - ΦΕΚ 299/Β΄/2009, Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 

87/Α΄/2010Ν, Ν.4018/2011 - ΦΕΚ 215/Α΄/2011, ΥΑ.44403/2011 – ΦΕΚ 2494/Β΄/2011). 

Σημειώνεται ότι για το λεκανοπέδιο Αττικής η αρμοδιότητα καθαρισμού, συντήρησης και 

λειτουργίας των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετηρίων 

αγωγών με τους αποδέκτες, που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της 

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., έχει μεταφερθεί από 1/1/2008 

στους οικείους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, με 

εξαίρεση τις οδούς στις οποίες η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει πλέον στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

Τέλος, κατ’εξαίρεση στην Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα και ευθύνη καθαρισμού και 

συντήρησης των αγωγών (και των οικείων φρεατίων) παντορροϊκού συστήματος του Νομού 

Αττικής, ήτοι αγωγών που παροχετεύουν ενιαία όμβρια και ακάθαρτα και οι οποίοι 

βρίσκονται κάτωθεν των οδών των οποίων η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκε σε υπηρεσίες 

της Γ.Γ.Δ.Ε./ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και όσον αφορά την συντήρηση του δικτύου ομβρίων 

υδάτων κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρμόδιοι φορείς 

λειτουργίας και συντήρησής τους, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

«Φορείς λειτουργίας και συντήρησης Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου»). 

Με βάση τις ανωτέρω αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, προκύπτει η 

υποχρέωσή τους στον τακτικό έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης, όπου τούτο κρίνεται 

απαραίτητο, του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους. 



154 
 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται, εφόσον συντρέχουν 

λόγοι, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών (Δ/νση Τεχνικών Έργων) για τις οδούς 

αρμοδιότητάς τους (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο) και από τις αρμόδιες των Δήμων 

(ΔΕΥΑ, τεχνικές υπηρεσίες) στο δημοτικό οδικό δίκτυο, κατά κανόνα, πριν την έναρξη των 

χειμερινών βροχοπτώσεων. 

Ο έλεγχος και καθαρισμός / συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής πρέπει επίσης να 

γίνεται και μετά από κάθε σημαντικό γεγονός βροχής (ραγδαία βροχή – καταιγίδα), ειδικά σε 

αστικές περιοχές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα, σε 

περίπτωση που τούτο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, στον προγραμματισμό περιοδικού 

ελέγχου και συντήρησης, όπου αυτό απαιτείται, του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών 

αρμοδιότητάς τους. 

 

5.1.8 Κατανομή αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της χώρας  

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο του 

συντονιστικού της ρόλου και με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που 

εμπλέκονται σε έργα και δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου, αλλά και της χωρικής 

κατανομής των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ανά φορέα, προχώρησε στην χαρτογραφική 

αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας με 

την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Η ανωτέρω χαρτογραφική απεικόνιση αποβλέπει κυρίως στην υποβοήθηση του έργου των 

φορέων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των 

συνεπειών στο οδικό δίκτυο της χώρας από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. 

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ στο αμέσως προσεχές 

διάστημα θα προχωρήσει σε ειδική έκδοση της ανωτέρω χαρτογραφικής αποτύπωσης της 

κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας με την χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και θα την αποστείλει σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς προς υποβοήθηση του έργου τους. 

Ειδικότερα, στην έκδοση αυτή θα περιλαμβάνονται 67 χάρτες σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας, διάστασης Α4 (21x29,7 cm) και κλίμακας από 1:100.000 έως 1:525.000 ανάλογα με 

την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας 

Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται ως υπόβαθρο η διοικητική διαίρεση σε επίπεδο Δήμου, 

καθώς και το οδικό δίκτυο κατανεμημένο ανά φορέα αρμοδιότητας συντήρησης (Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, Εταιρίες Παραχώρησης, Περιφέρειες, Δήμοι). 



155 
 

Η διάσταση των χαρτών επιλέχθηκε να είναι Α4 (21x29,7 cm) με σκοπό να είναι εύκολη η 

θέαση και η αναπαραγωγή τους, χωρίς να απαιτούνται εκτυπωτές μεγάλης διάστασης. 

 

5.1.9. Αρμοδιότητες στον έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων 

υδάτων στους αυτοκινητόδρομους 

Για τα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων οι αρμοδιότητες συντήρησης του 

αντίστοιχου δικτύου ομβρίων υδάτων προσδιορίζονται στον Πίνακα 1 της εγκυλίου 

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (Αρ. Πρωτ. 7742/1-11-2017). 

Στα υπόλοιπα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων που δεν έχουν δοθεί σε παραχώρηση ή 

κατασκευάζονται, καθώς επίσης και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων 

Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – κόμβος Μεταμόρφωσης που 

ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής (ΔΚΕΣΟ). 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και όσον αφορά την συντήρηση του δικτύου ομβρίων 

υδάτων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας και συντήρησής 

τους, αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1. «Φορείς λειτουργίας και 

συντήρησης αυτοκινητοδρόμων»). 

 

5.2 Ετοιμότητα και απόκριση 

 

5.2.1 Ετοιμότητα και απόκριση Περιφερειών και Δήμων 

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην 

ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Περιφέρειες και οι 

Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των 

συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, μπορούν να προσδιοριστούν 

θεματικά στις παρακάτω ενότητες: 

 Εξασφάλιση ετοιμότητας δυναμικού και μέσων (μηχανήματα έργων, κλπ) των 

οργανικών μονάδων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 

διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 

 Επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

από πλημμύρες από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών καθώς και τα 

Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. 
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Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον 

πόρων προς ενίσχυση του έργου τους 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 

Αντιπεριφερειαρχών, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 

εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας 

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

 Σύγκληση των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) με ευθύνη των Δημάρχων και 

σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε 

δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων. 

 Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και 

το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. 

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων. 

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, στην αρχή κάθε έτους οι Περιφερειάρχες με 

απόφασή τους, η οποία εκδίδεται κατ’ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που 

αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών και συνοδεύεται 

από την πρόβλεψη για τη δέσμευση της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017), θα καθορίζουν το ωράριο 

λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, ως προς την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά 

συμβάντα, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες του έτους, τις Κυριακές και 

τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους (άρθρο 29 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 

 

5.2.2 Μνημόνια ενεργειών 

Με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Γραφείων 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρούν στη 

σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών για την άμεση απόκριση και διευκόλυνση 

του έργου τους. 

Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο 

δίδονται, σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας, με σαφήνεια 
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απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην παρ Β 

του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

Στα πλαίσια αυτά στο μνημόνιο ενεργειών, την ευθύνη σύνταξης του οποίου έχουν οι 

ανωτέρω, θα περιγράφονται τα ακόλουθα: 

 ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους 

(ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ), 

 κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας (Δήμος, 

Περιφέρεια) για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα 

έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου με τηλέφωνα 

επικοινωνίας των επιχειρησιακά υπευθύνων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για λόγους 

άμεσης κινητοποίησης πρέπει να κοινοποιείται στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων. 

 

5.2.3 Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από ιδιωτικούς 

φορείς για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές, δύνανται να καταρτίζουν εκ των προτέρων 

μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών οι οποίοι αποδέχονται να 

παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο Δήμος ή η 

Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις 

Τεχνικών έργων των Περιφερειών, όπως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε 

συνεργασία με τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν 

κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές (Εκτελεστική, Οικονομική Επιτροπή, 

κλπ) σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου 

εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, 

μηχανήματα έργου, κλπ) και θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή 

ειδοποίησής τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, 

κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά 

ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα. 
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Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 

επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα της εκ μέρους της 

Περιφέρειας ή του Δήμου πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων, η δε σύναψη της 

σχετικής σύμβασης συντελείται ως εξαρτώμενη εκ γεγονότος μέλλοντος και αβέβαιου 

(αναβλητική αίρεση) ευθύς αμέσως όταν συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αιρέσεως) 

(άρθ.185, 201 ΕΠ. Α.Κ.). Ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομικές πράξεις επί των οποίων 

στηρίζεται άμεσα δημόσια δαπάνη, αφού η πραγματοποίησή της εξαρτάται από αβέβαια 

πραγματικά γεγονότα (εκδήλωση συμβάντων με καταστροφικές συνέπειες οφειλόμενα σε 

φυσικά αίτια, όπως πλημμυρικά συμβάντα, κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. 

προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών, αποστέλλει ανά τρίμηνο τα στοιχεία του 

Μητρώου Μηχανημάτων Έργων όλης της Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), ανά Περιφερειακή 

Ενότητα και ανά Είδος Μηχανήματος έργου χωριστά για κάθε φορέα, όπως αυτά 

κοινοποιούνται στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22), της Γενικής 

Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων17 (πρώην Διεύθυνση Μητρώων 

(Δ13) της Γενικής Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Ειδικότερα στο εν λόγω Μητρώο Μηχανημάτων 

Έργων καταγράφονται στοιχεία που αφορούν το είδος, το εργοστάσιο, τον τύπο του Μ.Ε., 

κ.λ.π. ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

 

5.2.4 Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των 

διοικητικών τους ορίων, κρίνεται απαραίτητο με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 

Αντιπεριφερειαρχών να συγκληθούν το συντομότερο δυνατό από τη λήψη του παρόντος τα 

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων με 

σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Στα ανωτέρω ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν 

πρωτίστως θέματα σχετικά α) με την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 

Περιφερειακών ενοτήτων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση 

εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές 

πράξεις, κλπ) και β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων 

(ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων. 
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Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στις ανωτέρω συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ να διευκρινιστούν έγκαιρα, 

ζητήματα που αφορούν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών και 

των Δήμων σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμού και αστυνόμευσης 

των υδατορεμάτων στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και 

ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργιάς και συντήρησης του δικτύου ομβρίων 

υδάτων στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στις αστικές περιοχές. 

Στα ΣΟΠΠ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Οργανισμών 

Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων 

Περιφερειακών Ενοτήτων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των 

εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, 

αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ). 

Στη συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΟΠΠ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των 

Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) ρυθμίστηκαν θέματα 

λειτουργίας των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν.3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η Δ/νση Σχεδιασμού και 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το 8332/21-11-2016 έγγραφό της, με 

το οποίο καλούσε τους Περιφερειάρχες όπως με σχετική εντολή τους προς τις αυτοτελείς 

Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

Αντιπεριφερειάρχες που προεδρεύουν των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας 

(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, να συντάξουν τους κανονισμούς λειτουργίας όλων 

των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων 

τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, τις αποφάσεις συγκρότησης 

των αντίστοιχων ΣΟΠΠ, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ). 

Ειδικότερα για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, λόγω των 

αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται κατά την κρίση του να 

συγκαλέσει και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο. Ομοίως για την Μητροπολιτική 

Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 

λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δύναται επίσης κατά την 

κρίση του να συγκαλέσει και το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο. 

Σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία του Μητροπολιτικού Συντονιστικού οργάνου της 

Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 



160 
 

εκκρεμεί αλληλογραφία μεταξύ της υπηρεσίας μας και της Αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκφράσει τις 

απόψεις της για τη σύσταση των Συντονιστικών Μητροπολιτικών Οργάνων με το ΑΠ 2110/17-

04-13 σχετικό έγγραφό της. 

 

5.2.5 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (ΣΤΟ) 

Στο πλαίσιο του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας για την 

ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός των 

διοικητικών ορίων των Δήμων, κρίνεται απαραίτητο με ευθύνη των Δημάρχων να 

συγκληθούν το συντομότερο δυνατό από τη λήψη του παρόντος τα Συντονιστικά Τοπικά 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που 

εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

Στα ανωτέρω ΣΤΟ των Δήμων κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν πρωτίστως θέματα σχετικά 

α) με την ετοιμότητα των υπηρεσιών των Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής 

προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός 

αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ) και β) με το συντονισμό δράσεων πολιτικής 

προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Στα ΣΤΟ να κληθούν και εκπρόσωποι της οικείας ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού φρεατίων 

υδροσυλλογής και μέτρων προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι πλημμυρικού κινδύνου, 

κλπ. 

Επίσης, στα ΣΤΟ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των 

Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των 

αντίστοιχων Δήμων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των 

εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, 

αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ). 

Στην συνέχεια, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των ΣΤΟ να διαβιβαστούν, με ευθύνη των 

Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Περιφέρειας και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των 

Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των 
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Περιφερειών της Χώρας16, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού 

πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο 

Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των 

Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο), 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας 

των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων19. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της με το οποίο καλούσε 

τους Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τα οικεία Γραφεία Πολιτικής Προστασίας, 

να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, 

σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των 

αντίστοιχων Σ.T.O., καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ). 

 

5.2.6 Ετοιμότητα και απόκριση αποκεντρωμένων διοικήσεων  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3013/2002, σύμφωνα με τις οποίες ο Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας (αρθ. 

11 του Ν.3013/2002), καθώς και τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως 

αυτές αποδίδονται στο άρθρο 280 του Ν.3852/2010, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο 

πλαίσιο προετοιμασίας / ετοιμότητας για τον κίνδυνο πλημμυρών, θα πρέπει να: 

 συμμετέχουν δια των αρμοδίων οργανικών τους μονάδων στα Συντονιστικά Τοπικά 

Όργανα των οικείων Δήμων και στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των 

οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο αμοιβαίας ενημέρωσης και 

συνεργασίας, 

 εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν για την 

υποστήριξη του έργου των Δήμων και των Περιφερειών στην αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, εφόσον 

τούτο κριθεί αναγκαίο, 

 συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στην ενημέρωση των 

Δήμων για ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων, που εκδίδονται από την Γ.Γ.Π.Π., 

 συμβάλλουν δια των αρμοδίων Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας στη άμεση 

ενημέρωση των οικείων Δήμων προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης 

ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων 
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καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. σύμφωνα με 

το ειδικό προειδοποιητικό σήματος που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π. δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ., 

 συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και 

ηλεκτρονικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 

5.2.7 Ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας  

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά 

φαινόμενα κλπ., γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας (Ν. 3013/2002 - ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής 

Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών 

(συμπεριλαμβανομένων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων), καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη 

διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές 

οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να 

αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. 

Ειδικότερη ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε επίπεδο νομού, με βάση τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους, 

γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και τις 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, 

σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας. 

Επισημαίνεται ότι η ΓΓΠΠ έχοντας υπόψη τα ατυχήματα που έχουν συμβεί τα προηγούμενα 

έτη στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα 

(Ιρλανδικές διαβάσεις), έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας, καθώς και 

ενημερωτικό βίντεο (www.civilprotection.gr). 
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5.2.8 Κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας 

Η αυξημένη ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των 

καιρικών φαινομένων. 

Επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών 

καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 

142/Α΄/1997). 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων οφείλουν να ενημερώνονται σε 

καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες 

προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές δημοσιεύονται και στην 

ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (http://www.emy.gr). 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των 

καιρικών φαινομένων (υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ)20. 

Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την 

ετοιμότητα των φορέων. Τα επίπεδα ετοιμότητας καθορίζονται από τον αντίστοιχο 

σχεδιασμό τους. 

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και 

αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, 

όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. 

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, με 

συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, 

συμπεριλαμβάνονται και φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις λειτουργίας και συντήρησης 

του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών, λειτουργίας και 

συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ, προκειμένου να δρομολογούν δράσεις που 

συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους. 
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Με βάση τα παραπάνω, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από σχετική αλληλογραφία, να διαθέτει 

επικαιροποιημένο κατάλογο με αριθμούς FAX όλων των εμπλεκόμενων φορέων στους 

οποίους θα αποστέλλονται οι προγνώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και 

προειδοποιήσεις, προκειμένου να ενημερώνονται. 

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών 

φαινόμενων, η περαιτέρω κοινοποίησή τους, μέσω FAX, προς τους υπεύθυνους Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόησή τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής 

Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή 

τους προς τους Δήμους. 

Νοείται ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής 

Προστασίας των Δήμων που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά 

σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία 

Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) που εκδίδονται από την ΕΜΥ, 

δύναται μετά από πάγια εντολή των Περιφερειαρχών και Δημάρχων να ενημερώνουν τους 

υπεύθυνους των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Περιφερειών και 

των Δήμων αντίστοιχα, προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους. 

Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία 

Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα 

οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό 

της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων καιρικών 

φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από 

ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα 

(www.civilprotection.gr). 

 

5.2.9 Ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την 

εκδήλωση πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους 

αρμόδιους προς τούτο φορείς. 

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή 

πληροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση 

και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη 
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διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο. 

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης 

ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση 

στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου 

ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να 

συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή 

(Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299 10-04-2003 ΦΕΚ 

423/ Β΄/2003). Τη δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες 

του Π.Σ, οι οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν 

άμεσα τις διοικητικά ανώτερες δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης 

και Δήμαρχος), καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ. 

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των 

αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. 

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με την Δ/νση 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας 

των Δήμων προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που 

επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας. 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

(ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/Α΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν 

πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα (ζημιές, θύματα, 

κτλ.), ενημερώνουν άμεσα: 

 τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για 

συμβάντα αρμοδιότητάς τους, 

 τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, 

Περιφερειάρχης και Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης), 

 το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική 

έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 - ΦΕΚ 423/Α΄/2003). 
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Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την 

βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί 

αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου 

πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με την 

μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ 

(www.astynomia.gr). 

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να 

λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή 

σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που 

διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας και την επικρατούσα 

κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την 

αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα (5301/4/16-

λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφό μας). 

 

5.3 Εμπλοκή οργάνων στο Συνκαταστροφικό και μετακαταστροφικό στάδιο 

 

5.3.1. Εμπλοκή οργάνων και φορέων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

(βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη) 

Όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης λόγω πλημμυρών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, 

αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τα πιθανά 

αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από το σχεδιασμό 

τους μνημόνια ενεργειών και κλιμακώνουν την επιχειρησιακή τους δράση βάσει των 

αναγκών για την υλοποίηση των κύριων και υποστηρικτικών δράσεων αντιμετώπισης και 

αποκατάστασης των συνεπειών της καταστροφής. 
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Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης των επιχειρήσεων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό 

απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις επιπτώσεις 

του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται: 

 η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο 

λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων, 

 η έκταση της καταστροφής, και 

 το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής). 

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών 

μετά την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους 

κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας 

κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ), 

καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό 

δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή 

ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται 

να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή 

σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει 

αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014). 

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή 

περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδοστρώματος του 

οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν 

σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων βροχοπτώσεων και προκύπτει άμεσος 

κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους 

αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς 

λειτουργίας και συντήρησης της οδού προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, 

μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η 

ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό 

και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας 

οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι 

Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που έχουν κυρωθεί οι 

Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της 
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ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες 

αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των παραχωρησιούχων εταιρειών. 

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου 

παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, 

ενημέρωση των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη 

των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση 

ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που 

πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις 

παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας. 

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 

και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των 

χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη 

μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των 

συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 

πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους 

Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς τραυματιών σε 

νοσηλευτικές μονάδες. 

Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την 

έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Συντονιστικό 

Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθ. 

21 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014). 

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής 

Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών. 

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου 

ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, 

παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια και κοπή δέντρων) από τις υπηρεσίες 

της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των 

πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως 

της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους, αιτούνται μέσω του 199 

ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων 

(ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., ΕΚΑΒ, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων. 
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Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά αρμοδιότητάς 

τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων 

από κτήρια και κοπή δέντρων), αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σύμφωνα με 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η Διοίκηση Έλεγχος & 

Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, 

σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. 

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα 

τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και 

κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών 

μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 

Μετά την εκδήλωση πλημμυρών το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το οποίο 

υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό 

των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν 

αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του 

αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών, όπως 

ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή 

τραυματιών/ασθενών, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, 

επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, 

Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές 

από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

 

5.3.2 Δράσεις Γενικής Γραμματείας Πολ. Προστασίας στο συν- και μετά-καταστροφικό 

στάδιο  

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την εκδήλωση πλημμυρικών συμβάντων 

και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει) είναι κυρίως αρμόδια για τα παρακάτω: 

 Συντονισμός δράσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση πλημμυρικών 

συμβάντων, 

 Λήψη απόφασης κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 
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 Οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και κυρίως για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση 

ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων μέσω των Δήμων, όταν 

συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) 

κατά τα πρώτα 24ωρα, από τις διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ για το σκοπό αυτό, με 

σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

 Υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες, 

όταν το δυναμικό και τα μέσα σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων - Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας, 

 Λήψη απόφασης, μετά από σχετικό αίτημα των ΟΤΑ, για την ενεργοποίηση του 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει 

καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές 

υποχωρήσεις, καθιζήσεις), 

 Εντολή στην Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service / Mapping 

της Ε.Ε., 

 Ενημέρωση του κοινού για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και την παροχή 

οδηγιών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των 

καταστροφών, 

 Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας - ΚΣΟΠΠ για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο, 

 Υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο έργο της 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων 

 Έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη 

περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, 

 Υποστήριξη των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας στο έργο της αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων 



171 
 

 Υποβολή αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus Emergency 

Management Service / Mapping της Ε.Ε., ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal 

Point) στη χώρα μας και ως εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ενεργοποίηση του 

 Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων 

 Υποστηρίζει το έργο του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα θέματα ενεργοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ή άλλων διεθνών οργανισμών και 

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για την παροχή βοήθειας στη χώρας μας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων. 

 

5.3.3 Επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης 

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές 

πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω πλημμυρικών υδάτων, 

διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος ή λόγω κατολισθητικών φαινομένων κλπ, διαβιβαστούν στις 

κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση 

όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με 

εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του 

Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο 

χερσαίο χώρο. 

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με 

έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την 

άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση αυτών και ενίσχυση των 

δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται. 

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, 

ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Π.Σ. σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 

99/Α΄/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιείται 

η ΕΜΑΚ. 

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την ευχερή και 

άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης 

μέσα και περιμετρικά της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων 

των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 
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Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω των πλημμυρών 

σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α΄/1985). Το 

παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί 

έκτακτες ανάγκες λόγω πλημμυρών, συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι 

αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων 

αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων 

μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, 

διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής 

περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε έκτακτο περιστατικό καθώς και σε Νοσοκομεία 

άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη 

συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη 

γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε 

περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην 

πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και 

Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. (ΠΔ 376/1988, 

ΦΕΚ 169/Α΄/1988). 

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα του 

ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να 

αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα 

απαιτούνται. 

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να 

υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε συνεργασία 

με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ. 

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός 

του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να 

αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. 

Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να 

αιτηθεί από: 

 τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη 

αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη 

διάθεση μηχανημάτων έργου, κλπ., 

 τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική 

απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για 

τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την 
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περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία 

σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, 

 τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΠ, κλπ), 

ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 

κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή 

ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω 

φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος για τεχνική υποστήριξη 

βάσει των αρμοδιοτήτων του, 

 το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και 

διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα. 

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να 

τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς. 

 

5.3.4 Εμπλοκή Δήμων στο συν- και μετά-καταστροφικό στάδιο  

Οι Δήμαρχοι, ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού 

τους ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από 

πλημμύρες, αμέσως μετά την πρώτη ενημέρωσή τους για την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων εντός των διοικητικών τους ορίων, επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των 

Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου να εκτιμήσουν τις 

επιπτώσεις από την εκδήλωση φαινομένων. 

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες 

που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του 

καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των 

Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του 

Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με: 

 την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων 

(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο 

Δήμος, 

 την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της 

κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα 

περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ., 



174 
 

 τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) 

από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για 

τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, 

 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών όταν η εξελισσόμενη 

ή επικείμενη καταστροφή περιορίζεται στα όρια του Δήμου, 

 την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες, 

κλπ.) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε 

άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη 

διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των 

πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των 

μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους, 

 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς 

επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, 

 ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου και τη 

λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονα καιρικά 

φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά φαινόμενα, 

 την γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής 

γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες α) που οι ιδιοκτησίες τους 

έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία ή β) για άμεση συνδρομή 

συνεργείων του Δήμου για την άρση εμποδίων πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, την 

απομάκρυνση φερτών υλικών για την διευκόλυνση απορροής πλημμυρικών υδάτων, 

κλπ., 

 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 

καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους, 

 την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο 

πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. 

Επίσης, ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010). 
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Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και 

ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών 

μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζουν, κατά την 

κρίση τους και βάσει του σχεδιασμού τους, οι μαθητές και το προσωπικό να παραμείνουν 

συγκεντρωμένοι σε ασφαλή χώρο εντός των σχολικών συγκροτημάτων και ενημερώνουν τις 

τοπικές αρχές (Π.Υ., ΕΛ.ΑΣ, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας οικείου Δήμου) για άμεση 

συνδρομή στο έργο της ασφαλούς αποχώρησης των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα 

και την εν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες 

τους. 

Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν για την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 

ενίσχυση του έργου του δύναται να ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς 

φορείς ή να αιτηθεί μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από την οικεία Περιφέρεια ή από 

όμορους Δήμους ή άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ). 

Η εν συνεχεία διαχείριση συνεπειών από τους Δήμους συνδέεται με δράσεις που αφορούν: 

 την παροχή βοήθειας στους πληγέντες - προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που λόγω 

καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, 

 τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, 

προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την 

κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση 

οικοσκευής, 

 τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων 

υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών 

αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των 

πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους, 

 την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την 

απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας, 

 τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 

συντήρησης του Δήμου, 

 την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά 

φαινόμενα του Δήμου (Τοπικές Κοινότητας, Δημοτικά Διαμερίσματα) σε Κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
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της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ). 

 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή 

εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, 

εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-

08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

ΓΓΠΠ. 

Οι Δήμοι για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών στους πολίτες δύνανται να 

δημοσιοποιούν άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο οι πολίτες 

θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

τις ζημιές που έχουν υποστεί, καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, 

τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό 

επίδομα - παράγραφος 5.1 του παρόντος) 

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, 

το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού 

και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου. 

Επίσης, προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, ο Δήμαρχος δύναται να συγκαλέσει το 

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.). 

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων σε συνεργασία με την Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.ΥΓ2/49487/5-8-2011 έγγραφο του 

ΥΥΚΑ, Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) προβαίνουν άμεσα σε 

υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή 

βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα 

και με τα προβλεπόμενα στην Γ1δ/Γ.Π. οικ.59565/4-8-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 

 

5.3.5 Εμπλοκή Περιφερειών στο συν- και μετά-καταστροφικό στάδιο  

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως 

αυτές διαμορφώνονται από πληροφορίες που συνδέονται με το καταστροφικό φαινόμενο, 

στα πλαίσια του συντονιστικού τους ρόλου κατά κανόνα δρομολογούν αρχικά δράσεις που 

συνδέονται με: 
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 την κινητοποίηση, δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, του επιχειρησιακά 

εμπλεκόμενου δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών και 

την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους 

φορείς, 

 την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., 

ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, κλπ), με μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια ή δύναται να 

εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, 

 την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της 

κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα 

περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ., 

 τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όταν η 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, 

 τη συνδρομή στο έργο των Δήμων στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες, 

 την άμεση συγκρότηση συνεργείων για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 

αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή 

άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ), 

 την ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο 

Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται 

από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.), πλημμυρικά 

φαινόμενα, 

 τη συνεχή επικοινωνία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη με 

τους Δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από την εκδήλωση των 

πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων 

πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία 

διαχείριση των συνεπειών, 

 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 

καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους. 

 την υποβολή εισήγησης για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά 

φαινόμενα σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-

7ΒΞ). 



178 
 

 την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή 

εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, 

εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-

08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 

ΓΓΠΠ, 

 τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας μετά την εκδήλωση του 

καταστροφικού φαινομένου. 

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα παροχής βοήθειας στους πληγέντες, 

συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων 

δρόμων αρμοδιότητας των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των 

σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ. 

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, 

εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα 

της Περιφέρειας (αρθ. 186 του Ν3852/2010). 

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από 

πλημμύρες, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του 

Αντιπεριφερειάρχη. 

Εν συνεχεία, οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα 

με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, έχοντας υπόψη 

τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (Π.Σ., Δήμοι, κλπ) και 

τις επιπτώσεις του καταστροφικού φαινομένου σε έργα και υποδομές αρμοδιότητας 

Περιφέρειας, συγκροτούν κατάλληλα συνεργεία για: 

 την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητάς τους με την 

απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας, 

 την αποκατάσταση λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας 

συντήρησης της Περιφέρειας, 

 την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 

εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πληγεί από πλημμύρες. 
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Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που έχει άμεσα διαθέσιμα η Περιφέρεια, ή 

δύναται να εξασφαλίσει μέσω μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, δεν επαρκούν 

για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρών, δύναται να αιτηθεί μέσω του 

ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ συνδρομή από άλλους φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ). 

Για τα πάσης φύσεως αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας το έργο της άμεσης 

αποκατάστασης της λειτουργίας τους υποστηρίζεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία 

με εντολή Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη συντονίζουν το έργο της 

διάθεσης δυναμικού και μέσων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 

από την καταστροφή. 

 

5.3.6. Εμπλοκή αποκεντρωμένων διοικήσεων στο συν- και μετά-καταστροφικό στάδιο 

Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες (Ν. 3013/2002 

– ΦΕΚ 102/Α΄/2002), κατά κανόνα δρομολογούν άμεσα δράσεις που συνδέονται με: 

 την κινητοποίηση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση της 

επικοινωνίας με τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, 

ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., κλπ.), 

 τη συμβολή του προσωπικού και των μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την 

εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, 

 την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την εκδήλωση 

καταστροφικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις τους, 

 τη συμμετοχή στα ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ΣΤΟ των Δήμων που 

συνεδριάζουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από 

πλημμύρες. 

Σε περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο 

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του 

αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου 

δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή, κατόπιν σχετικής 

συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
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5.3.7. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο μετά-καταστροφικό στάδιο λόγω 

επαγόμενων φαινομένων 

Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή 

τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, 

κλπ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες των πλημμυρών καταστροφές, 

αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, μετά από 

σχετική ενημέρωσή τους. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών φαινομένων 

προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται (κατά κανόνα από τις αρμόδιες κατά 

τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου) οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ) για τη διενέργεια 

αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους 

από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας της εξέλιξης των 

έντονων βροχοπτώσεων ή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή του 

Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ως τεχνικού συμβούλου, στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς 

άξονες, από και προς την πληγείσα από πλημμύρες περιοχή. Νοείται ότι η ανωτέρω ενέργεια 

έχει σαν άμεσο στόχο τη μερική άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και 

όχι κατ’ ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγείσα από 

πλημμύρες περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιμάνια, 

γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) 

προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο 

έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από πλημμύρα για τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας τους. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση 

της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους 

υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας. 
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Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν 

άμεσα τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τις κατά τόπους υπηρεσίες της 

ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., σε περιπτώσεις εκφόρτισης της πλημμυρικής εισροής από τους 

υπερχειλιστές των εγκαταστάσεών τους. 

 

5.3.8. Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (συν-καταστροφικό στάδιο) 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας 

περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, 

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. 

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των 

πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα 

εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. 

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει 

θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη 

απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. 

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η 

αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν 

επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται ρητά ότι: 

 Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί 

ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου 

πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο, 

 Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα 

Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να 

εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, 

 Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 

περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση 

λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και 

εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους, 
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 Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση 

έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

πλημμυρικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα 

θέματα: 

 Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας 

τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε 

εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των 

οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του 

καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, 

τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον 

κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς 

ασφαλή χώρο,25 

 Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την 

προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη 

στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή 

τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης, 

 Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως 

η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση 

αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και να 

μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει 

το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί 

βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει). 

 Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση: 

 από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράσυρση 

από πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα, εγκλωβισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων, κλπ), 

 από χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι 

οποίοι παρασύρθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα, και 

 από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα. 

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ 

αιτίας πλημμυρών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους. 
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Στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης 

για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι 

των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, στις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου δύναται να 

ξεπεράσει την προστασία που παρέχουν τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους σε 

κατοικημένες περιοχές, ή όποιος άλλος έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των 

αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή που εξελίσσεται η καταστροφή. 

Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να 

εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων 

Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την 

εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η 

συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) ως τεχνικού 

συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976), όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με 

οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις 

υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου 

απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις 

υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν 

διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, 

οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες. 

Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, 

Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας 

Υγείας, εφόσον συντρέχουν λόγοι. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών 

φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, 

δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών. 

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της 

υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό 

την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους 
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λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών 

τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

κλπ). 

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση 

αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν 

άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχες το 

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας, προς 

υποβοήθηση του έργου τους. 

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από 

φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα 

(κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή 

η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε 

κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό 

επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο 

υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής 

τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω 

ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την 

Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν. 2800/2000 - ΦΕΚ 41/Α΄/2000, Ν. 

3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 

73/Α΄/2014). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 

παρ.2 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της 

απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών. 

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απομάκρυνσή 

τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων 

κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν 

αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή 

περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η 

παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής 

βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/85 - ΦΕΚ 217/Α΄/1985). 

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδικασία 

της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015). 

 

5.4 Ο ρόλος των εθελοντικών οργανώσεων 

Βάσει του άρθρου 119 παρ.2 του Ν.4249/2014, οι ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις 

Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως ότου ολοκληρωθεί η 

πιστοποίηση και ένταξη στο Μητρώο Εθελοντών με τη διαδικασία και μέσα στις προθεσμίες 

που προβλέπονται. 

Ως εκ τούτου, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διέπονται από τα προβλεπόμενα στο Ν.3013/2002 και 

σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν 

να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των 

Περιφερειών και των Δήμων. 

Τονίζεται ότι οι δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι 

για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να 

αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά 

Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων. 

Ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων που αναλαμβάνουν δράσεις, βάσει αποφάσεων του 

ΣΟΠΠ, γίνεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ή από το Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για 

τον σκοπό αυτό. 

Τέλος, σύμφωνα υπ. αριθμ. 187/2015 Γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Ν.Σ.Κ., 

η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, η διάταξη του 

άρθρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει άμεση νομική ισχύ για τους ήδη 

ενταγμένους εθελοντές, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών (τα 

6776/5-10-2015 και 7026/14-10-2015 έγγραφα της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού 

– Εκπαίδευσης και Εκδόσεων της ΓΓΠΠ). 

Με βάση το νόμο 3013/2002 η δημιουργία συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας 

για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών αποτελεί αποστολή 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω σκοπού, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. 
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Εθελοντικές Οργανώσεις, που μπορούν να ενταχθούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, στο ανωτέρω Μητρώο και με ειδικότερη αναφορά στο χώρο δράσης 

τους (σύνολο επικράτειας, περιφέρεια, νομος, δήμος), είναι νομικά πρόσωπα ο σκοπός των 

οποίων, όπως προκύπτει από το οικείο καταστατικό, πρέπει να επικεντρώνεται στη 

δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση 

των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών. 

Ο καθορισμός των κριτηρίων δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, η τηρούμενη 

διαδικασία για την εγγραφή τους οτο οικείο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, ο χαρακτηρισμός τους ως εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και τοπικών, 

η δυνατότητα χρήσης από τα μέλη τους των αναγκαίων μέσων και εξοπλισμού που διαθέτουν 

οι Ο.Τ.Α., καθώς και η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά 

Νομαρχιακά Όργανα και Συντονιστικά Τοπικά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή 

τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ίδιων Οργάνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Ειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι, ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, εγγράφονται στο οικείο Μητρώο είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία, είτε λόγω 

της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης είτε λόγω ύπαρξης 

αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στα καθήκοντα 

πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται, επιχειρησιακά, απευθείας 

στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία και τους κατανέμει σε αντίστοιχες 

ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας τους. 

Ο καθορισμός των ειδικότερων προσόντων και κριτηρίων, η διαδικασία εγγραφής τους στο 

Μητρώο, καθώς και η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους γίνεται με την υπουργική 

απόφαση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 β.ιι του παρόντος άρθρου. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, 

προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο 

οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών, που 

έχουν περιληφθεί στο αντίστοιχο Μητρώο. 

Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού, μέσων και 

αναλώσιμων αγαθών, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και των 

Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται από το Επιστημονικό και 
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Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 του παρόντος, κατόπιν ειδικού 

προγράμματος που εκπονεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και οι ενταγμένοι, στο 

αντίστοιχο Μητρώο, Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, που είναι υπάλληλοι του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η 

οποία δεν προσυπολογίζεται στη διάρκεια της κανονικής ετήσιας άδειάς τους. 

Θέματα, που συνάπτονται με την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω από ατυχήματα, κατά 

τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση καταστροφών, την ιατρική και 

φαρμακευτική περίθαλψή τους, τα έξοδα νοσηλείας, καθώς και με την αποζημίωσή τους για 

έξοδα μετακίνησης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας. 

Σε ότι αφορά την περίπτωση της Μάνδρας, η επέμβαση και η συμμετοχή εθελοντικών 

οργανώσεων ως συγκροτημένες οντότητες ήταν σημαντική και περιορίσθηκε κατά κύριο 

λόγο στο συν και μετα-καταστροφικό στάδιο. Κατά τη διάρκεια του μετα-καταστροφικού 

σταδίου πολυάριθμες εθελοντικές οργανώσεις ενεπλάκησαν στην φύλαξη χώρων, διάθεση 

τροφίμων και νερού, καθαρισμό χώρων, καθώς και συγκέντρωση , φύλαξη και διάθεση ειδών 

πρώτης ανάγκης που προσφέρονταν ως βοήθεια από διάφορες πλευρές, χρήση 

μηχανημάτων και αυτοκινήτων για διάφορες δράσεις. Επίσης ορισμένες από τις οργανώσεις 

συμμετείχαν με διασώστες και συνέδραμαν σε απεγκλωβισμούς και αναζήτηση ατόμων. 

Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν περισσότερες από 9 οργανώσεις, όπως (ονόματα 

αναφέρονται ενδεικτικά καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για το σύνολο): 

- Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου – Χολαργού 

- Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης Διάσωσης ΕΔΔΔ Ροδόπολης 

- Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγ. Στεφάνου 

- Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου 

- Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής 

- Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ηλιούπολης 

- Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής 

- Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα 



188 
 

- Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Εκάλης 

Η έκταση του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων δεν μπορεί να καταγραφεί πλήρως λόγω 

της φύσης των δράσεων και της κατάστασης κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Παρόλα 

αυτά εκτιμάται ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρολο, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας και 

προστασίας των ανθρώπινων ζωών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης των δράσεων του μετα-

καταστροφικού σταδίου. 

 

5.5 Τρωτότητα δομημένου περιβάλλοντος και υποδομών 

Η τρωτότητα των κατασκευών και των υποδομών σε ένα οικιστικό σύνολο παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές ανά κατασκευή, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ειδικές 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως  

 ανοίγματα,  

 χαρακτηριστικά των θεμελιών,  

 τρόπος θεμελίωσης  

 γειτνιάζονται κτίρια,  

 ύπαρξη υπογείων,  

 γκαραζόπορτες,  

 παράθυρα τύπου court anglais,  

 ανοίγματα αερισμού,  

 μέγεθος οικοδομής,  

 σύνολο ορόφων,  

 ακάλυπτες πλευρές της οικοδομής,  

 θεμελίωση σε ποταμοχειμάρριες αποθέσεις,  

 ύπαρξη υαλοπινάκων στο ισόγειο  

 άλλα χαρακτηριστικά μιας κατασκευής. 

Το τελικό αποτέλεσμα της κατάστασης μιας κατασκευής μετά την πλημμύρα εξαρτάται 

φυσικά και από τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας στη συγκεκριμένη θέση, όπως το ύψος 
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του νερού, η ταχύτητα του νερού, το περιεχόμενο σε φερτά υλικά (π.χ. αυτοκίνητα, 

ογκολίθους κ.α.).  

 

5.5.1. Δείκτες τρωτότητας από πλημμύρες με βάση την καταστροφή στη Μάνδρα 

Παράλληλα, καθίσταται σαφές ότι καταγράφεται μια διαβάθμιση στην ένταση των 

επιπτώσεων, από απλή κατάκλυση των χώρων του κτιρίου έως και καταστροφή των δομικών 

στοιχείων ενός κτιρίου ή και ολική κατάρρευσή του (Εικ. 5.1). 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται κατασκευές διαφορετικής τρωτότητας με 

διαφορετικές επιπτώσεις από την πλημμύρα της Μάνδρας (Εικ. 5.2 – 5.11). 
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Εικ. 5.1. Βλάβες σε κατασκευές από την πλημμύρα της Μάνδρας σε αυξανόμενη ένταση από 

απλή κατάκλυση κατοικίας έως και ολική κατάρρευση της κατασκευής. 
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Εικ. 5.2. Βλάβες σε πόρτες γκαράζ και ανοίγματα προς υπόγειο χώρο. Ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία τρωτότητας σε οικοδομές. 
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Εικ. 5.3. Χαρακτηριστική εικόνα βλάβης σε κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου η 

τοιχοποιία έχει υποστεί ζημιές. Το κτίριο είναι από περιοχή με πολύ υψηλή στάθμη και 

πλημμυρικά ύδατα μεγάλης ταχύτητας. Η βλάβη προέρχεται από σύγκρουση με αντικείμενο 

που παρασύρθηκε. 
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Εικ. 5.4. Βλάβη σε πετρόκτιστο κτίριο από την πλημμύρα στη Μάνδρα. Ο τύπος της 

κατασκευής είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία τρωτότητας στις πλημμύρες. Από την 

εξέταση των επιπτώσεων στη Μάνδρα προκύπτει ότι τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατέγραψαν κατά πολύ μικρότερες επιπτώσεις και όχι στο φέροντα οργανισμό. 

 

 

Εικ. 5.5. Βλάβη σε κτίριο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους χωρίς οπλισμό από την 

πλημμύρα στη Μάνδρα. Ο τύπος της κατασκευής είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία 

τρωτότητας στις πλημμύρες όπως προκύπτει από την εξέταση των επιπτώσεων στη Μάνδρα. 
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Εικ. 5.6. Βλάβη στη μάντρα σχολικού κτιρίου από φερτά υλικά και υψηλή ταχύτητα των 

υδάτων. Από την πλημμύρα της Μάνδρας (2017). 

 

 

Εικ. 5.7. Βλάβη σε κτίριο κατασκευασμένο από ευτελή υλικά με μεταλλικό σκελετό χωρίς 

οπλισμό ή τοιχοποιία μετά την πλημμύρα στη Μάνδρα. Ο τύπος της κατασκευής είναι από 

τα σημαντικότερα στοιχεία τρωτότητας. Τα κτίρια με παρόμοιο τύπο κατασκευής υπέστησαν 

εξαιρετικά εκτεταμένες ζημιές. 
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Εικ. 5.8. Βλάβη σε πετρόκτιστο κτίριο από την πλημμύρα στη Μάνδρα. Ο τύπος της 

κατασκευής είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία τρωτότητας στις πλημμύρες. Από την 

εξέταση των επιπτώσεων στη Μάνδρα προκύπτει ότι τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατέγραψαν κατά πολύ μικρότερες επιπτώσεις και όχι στο φέροντα οργανισμό. 
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Εικ. 5.9. Κατάκλυση υπόγειου και περιβάλλοντος χώρου από την πλημμύρα στη Μάνδρα 

(2017). Η ύπαρξη υπόγειου χώρου ή περιβάλλοντος χώρου σε υψόμετρο χαμηλότερου του 

δρόμου ή του γύρω χώρου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο τρωτότητας. Τα κτίρια με 

υπόγειους χώρους κατέγραψαν σημαντικότερες ζημιές σε σχέση με τα υπόλοιπα (από την 

πλημμύρα της Μάνδρας 2017). 
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Εικ. 5.10. Κατάκλυση χώρου πυλωτής και περιβάλλοντος χώρου από την πλημμύρα στη 

Μάνδρα (2017). Η ύπαρξη πυλωτής ή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο τρωτότητας, καθώς 

τα αντικείμενα που αποθηκεύονται εντός του χώρου υφίστανται σημαντικές ζημιές. 

 

Συμπερασματικά, ορισμένα χαρακτηριστικά των οικοδομών παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

τρωτότητα κάθε κατασκευής όπως ανοίγματα, χαρακτηριστικά των θεμελιών, τρόπος 

θεμελίωσης, γειτνιάζονται κτίρια, ύπαρξη υπογείων, γκαραζόπορτες, παράθυρα τύπου court 

anglais, ανοίγματα αερισμού, μέγεθος οικοδομής, σύνολο ορόφων, ακάλυπτες πλευρές της 

οικοδομής, θεμελίωση σε ποταμοχειμάρριες αποθέσεις, ύπαρξη υαλοπινάκων στο ισόγειο 

άλλα χαρακτηριστικά μιας κατασκευής όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες (Εικ. 

5.11). 
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Εικ. 5.11. Εικόνες από κατασκευές που έχουν υποστεί πλημμύρα. Οι κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες τους που αποτελούν στοιχεία τρωτότητας. Στις εικόνες παρουσιάζονται πόρτες, 

γκαραζόπορτες και παράθυρα κάτω από την επιφάνεια του δρόμου, ράμπες προς υπόγεια, 

κατασκεύες τύπου court anglais, πιλοτές κ.α. 

 

5.5.2. Τρωτότητα υδραυλικών υποδομών και έργων 

 

Εκτός από τις κτιριακές υποδομές, σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια πλημμύρας 

υφίστανται και οι υποδομές μεταφορών (transportation infrastructure). Και σε αυτή την 

περίπτωση όπως και στα κτίρια, η έκταση των τελικών επιπτώσεων επηρεάζεται τόσο από τα 

χαρακτηριστικά της πλημμύρας τοπικά, όσο και από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής. 
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Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται υποδομές διαφορετικής τρωτότητας με 

διαφορετικές επιπτώσεις από την πλημμύρα της Μάνδρας (Εικ. 5.12-5.25). 

 

 

Εικ. 5.12. Κατάκλυση οδού κατά την πλημμύρα της Μάνδρας.  
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Εικ. 5.13. Υποσκαφή υποβάθρου αναχώματος οδού και καταστροφή της ασφάλτου κατά την 

πλημμύρα της Μάνδρας. 

 

 

Εικ. 5.14. Υποσκαφή υποβάθρου αναχώματος πεζοδρομίου και καταστροφή και 

απομάκρυνση των τσιμεντοπλακών κατά την πλημμύρα της Μάνδρας. 
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Εικ. 5.15. Υποσκαφή υποβάθρου αναχώματος πεζοδρομίου και καταστροφή και 

απομάκρυνση των τσιμεντοπλακών κατά την πλημμύρα της Μάνδρας στην κεντρική οδό 

Κοροπούλη. 

 

 

Εικ. 5.16. Υποσκαφή υποβάθρου αναχώματος πεζοδρομίου και καταστροφή και μετακίνηση 

των τσιμεντοπλακών κατά την πλημμύρα της Μάνδρας στην κεντρική οδό Κοροπούλη. 
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Εικ. 5.17. Υποσκαφή υποβάθρου γέφυρας και αποκόληση ασφάλτινου καταστρώματος και 

κιγκλιδωμάτων 

 

 

Εικ. 5.18.  Υποσκαφή υποβάθρου αναχώματος οδού και καταστροφή της ασφάλτου κατά την 

πλημμύρα της Μάνδρας, από υδατόρεμα (Σούρες) που ρέει παράλληλα με το ανάχωμα της 

οδού. 
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Εικ. 5.19 Υποσκαφή υποβάθρου γέφυρας και αποκόληση ασφάλτινου καταστρώματος και 

κιγκλιδωμάτων. 

 

 

Εικ. 5.20 Κατάκλυση ανισόπεδης διάβασης της εθνικής οδού με πλημμυρικά ύδατα κατά την 

πλημμύρα της Μάνδρας. 
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Εικ. 5.21 Κατάκλυση ανισόπεδης διάβασης της Αττικής οδού με πλημμυρικά ύδατα κατά την 

πλημμύρα της Μάνδρας. 

 

 

Εικ. 5.22. Κατάρρευση αναχώματος ασφάλτινης οδού και έντονα φαινόμενα διάβρωσης του 

περιβάλλοντος χώρου, καταστροφή της ασφάλτινης επιφάνειας και θραύση πλακοσκεπούς 

αγωγού από την πλημμύρα της Νέας Περάμου. 
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Εικ. 5.23. Πλευρική διάβρωση αναχώματος οδού και υποσκαφή από την πλημμύρα της Νέας 

Περάμου. 

 

 

Εικ. 5.24. Συσσωρευμένα οχήματα, εντός της πόλης της Μάνδρας, κατά την πλημμυρα του 

Νοεμβρίου 2017. 
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Εικ. 5.25. Φαινόμενα έντονης διάβρωσης σε χωμάτινο οδικό δίκτυο από κάθετες ροές 

υδάτων στα ανάντη της λεκάνης του Σούρες μετά την πλημμύρα της Μάνδρας.   

 

5.5.3 Σύνθεση – Συμπεράσματα επί της τρωτότητας 

 

Με βάση τις παρατηρήσεις για τα στοιχεία τρωτότητας των κατασκευών και των υποδομών 

και έργων και με βάση τις βλάβες που παρατηρήθηκαν στο πεδίο, προκύπτουν δύο 

σημαντικά συμπεράσματα: 

α) Η τρωτότητα στις κατασκευές είναι ένα μέγεθος που κρίνεται από κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες μιας οικοδομής και αφορά κυρίως τα χαρακτηριστικά της. Μπορεί να 

καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική επίπτωση που θα έχει το κτίριο από μια πλημμύρα. Η 

τελική επίπτωση όμως θα επηρεασθεί και από τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας τοπικά και 

μπορεί να κινηθεί από αμελητέα έως και καταστροφικά (ολική κατάρρευση). Σε γενικές 

γραμμές οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα διαπιστώνεται ότι αντιδρούν καλύτερα 

και είναι λιγότερο τρωτές από τις πετρόκτιστες ή τις μεταλλικές/ξύλινες κατασκευές ή της 

κατασκευές από ευτελή υλικά. 

β) Διαπιστώνεται ότι η έκταση των επιπτώσεων στις υποδομές μεταφορών μπορεί να είναι 

εξαιρετικά υψηλή, δημιουργώντας κίνδυνο για τους χρήστες του δικτύου μεταφορών, υψηλό 

κόστος επισκευής και επίσης έμμεσους κινδύνους, όπως δυσκολίες στην πρόσβαση και σε 

προσπάθειες εκκένωσης και διάσωσης. Η πρόσβαση στους τόπους καταστροφών είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την προστασία της ζωής και των περιουσιών. 
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Παράλληλα, από την διερεύνηση των επιπτώσεων σε όλο το εύρος της υδρολογικής λεκάνης 

του Ρ. Σούρες παρατηρήθηκε η συγκέντρωση ζημιών κτιριακών υποδομών στην αστική 

περιοχή της Μάνδρας, ενώ οι επιπτώσεις σε έργα και υποδομές καταγράφουν μεγαλύτερη 

χωρική εξάπλωση  

 

 

 

5.6 Επιχειρησιακά σχέδια 
 

5.6.1. Βασικές αρχές 
 

Ο βασικές αρχές των σχεδίων και της σχεδίασης προκύπτουν από το Σχέδιο «Ξενοκράτης». 

Οι αρμόδιοι για σχεδίαση, πέραν των άλλων σημαντικών στοιχείων, για την πραγματοποίηση 

του έργου τους, πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη και τα ακόλουθα: α. Νομοθεσία 

Τα σχέδια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις, που είναι έξω από τα πλαίσια της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ρυθμίσεις 

που δεν καλύπτονται νομικά να γίνονται σχετικές εισηγήσεις προς επίλυση του θέματος. β. 

Οργάνωση 

Γ ια το σχεδιασμό να συσταθούν ομάδες με σύνθεση ανάλογη των αναγκών της σχεδιάσεως. 

Τα επιχειρησιακά σχέδια να είναι όσο γίνεται λεπτομερή, εξειδικευμένα, κατανοητά, σαφή 

και ευχερώς εφαρμόσιμα από τις επιχειρησιακές δυνάμεις. Τα λαμβανόμενα υπόψη στη 

σχεδίαση στοιχεία θα πρέπει να είναι επίκαιρα και επαρκή και αν είναι δυνατόν οργανωμένα, 

συστηματοποιημένα και σε ηλεκτρονική μορφή, για την εύκολη χρήση τους. γ. Εκτέλεση 
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Τα σχέδια θα πρέπει να έχουν απλότητα, πληρότητα, σαφήνεια και επάρκεια. Να 

συμβάλλουν στη σύντομη εμφάνιση της πραγματικής επιχειρησιακής καταστάσεως και στην 

αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης, κινητοποίησης, δράσης και αντιμετώπισης των 

καταστροφικών φαινομένων, αποκατάστασης ζημιών και αρωγής στους πληγέντες. Ο 

συντάκτης των σχεδίων διευκολύνεται στην πληρότητα του έργου του, εάν, πέραν των 

λοιπών δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα: 

(1) Ποιος (ενεργεί) 

(2) Τι (θα ενεργήσει) 

(3) Πότε (θα ενεργήσει) 

(4) Που (θα ενεργήσει) 

(5) Γιατί (θα ενεργήσει) 

Ως γενική οδηγία, θεωρείται ορθό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και Υπουργείων, όπως άλλωστε επιβάλλεται, αλλά και συνεργασία 

μεταξύ Υπουργείων και υφισταμένων υπηρεσιών υπόχρεων για σχεδίαση μέχρι τελικής 

διαμορφώσεως και εγκρίσεως των σχεδίων. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη σχεδίαση κρίνεται αναγκαίο, ως γνωστόν, όλες 

οι υπηρεσίες πέραν των σχετικών οδηγιών προς τα υφιστάμενα κλιμάκια να προσδιορίσουν 

τις αναγκαίες γενικές και ειδικές απαιτήσεις σχεδίασης και να επισημάνουν έστω ενδεικτικά 

τους βασικούς άξονες επί της επιχειρησιακής τους φιλοσοφίας. 

Η σχεδίαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες σε δυναμικό και μέσα 

ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επισημαίνεται ότι η σχεδίαση πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέσα στα οριζόμενα χρονικά πλαίσια, γι’ αυτό επιβάλλεται η επίβλεψη για την 

συμμόρφωση. 

 

5.6.2. Διοικητική Μέριμνα, Συντονισμός και επικοινωνίες 
 

Με τον όρο Διοικητική Μέριμνα, εννοούμε την κάλυψη των αναγκών, τόσο των Δυνάμεων 

Πολιτικής Προστασίας όσο και των πληγέντων, σε απαιτήσεις μέσων, στέγασης, σίτισης, 

ιματισμού, υγειονομικής περίθαλψης, κινήσεων, καυσίμων, φωτισμού, θέρμανσης, 

οικονομικών δαπανών κ.λπ. 

Όλο αυτό το σύστημα με τα επί μέρους τμήματα διοικητικής μέριμνας, πρέπει να 

υλοποιηθούν με μέριμνα των κατά περίπτωση αρμοδίων συναρμοδίων φορέων κατά τον επί 

μέρους σχεδιασμό αντιμετώπισης των συγκεκριμένων καταστροφικών φαινομένων, ώστε να 

είναι εμφανής η εκδήλωση της πρόνοιας του κράτους στον πολίτη. Προς τούτο απαιτείται η 

έκδοση λεπτομερών οδηγιών επί του θέματος. 

Πλέον των ανωτέρω να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη σχεδίαση και τα θεσμικά πλαίσια που 

προβλέπουν επιπρόσθετα μέτρα αρωγής στους πληγέντες (οικονομική βοήθεια κ.λπ.). 
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Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών φαινομένων, γίνεται, αναλόγως του είδους ή της έντασης της καταστροφής 

(Γενική, Περιφερειακή, Τοπική), από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τους 

οικείους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Νομάρχες αντίστοιχα. Οι ανωτέρω στο 

έργο τους συνεπικουρούνται, από τους επικεφαλής των δυνάμεων που ενεργούν στον τομέα 

ευθύνης των. 

Το Εθνικό Κέντρο Χειρισμού κρίσεων (Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων ΓΓΠΠ), πρέπει να έχει 

σαφή εικόνα της καταστάσεως και συνεχή ενημέρωση με πληροφορίες, εκτιμήσεις και 

προβλέψεις προκειμένου να συνδράμει κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις 

επιχειρησιακές και λοιπές δυνάμεις. 

Σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων 

γίνονται κατά τον πλέον συντονισμένο τρόπο με τα υφιστάμενα δίκτυα του ΟΤΕ, της κινητής 

και δορυφορικής τηλεφωνίας, καθώς και με τα ειδικά δίκτυα ασυρμάτων επικοινωνιών του 

Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και των άλλων 

επιχειρησιακών φορέων (Ε.Δ, ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, ΕΚΑΒ, κλπ), αναλόγως των κατά περίπτωση 

δυνατοτήτων και των προς αντιμετώπιση φαινομένων. 

 

5.6.3. Βασικές απαιτήσεις σχεδίασης  
 

Προκειμένου το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», να αποτελέσει βάση σχεδίασης και ενεργείας του 

κρατικού μηχανισμού προς αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο 

κατά τη σχεδίαση να ληφθούν υπόψη, πέραν των άλλων οι παρακάτω απαιτήσεις. 

1.Προσδιορισμού υπευθύνων για σχεδίαση κατά περίπτωση. 

2.Καθορισμού των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και του είδους της μεταξύ τους 

συνεργασίας. 

3.Αξιολόγησης των κινδύνων και χαρτογράφησης ευπαθών περιοχών με σκοπό την 

πληρέστερη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη δράση των αρμοδίων υπηρεσιών. 

4.Παροχής οδηγιών σχεδίασης και ενεργείας στα υφιστάμενα κλιμάκια. 

5.Καθορισμού ρόλων και ευθυνών ανά καταστροφικό φαινόμενο, των εμπλεκομένων στην 

εν γένει διαχείριση κρίσεων. 

6.Δημιουργίας συστήματος επικοινωνίας για συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων στην 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. 

7.Συλλογής, επεξεργασίας και εκμεταλλεύσεως πληροφοριών μέσω δικτύων καλώς 

λειτουργούντων σε όλα τα επίπεδα. 

8.Δημιουργίας ενιαίου συστήματος προειδοποίησης, ενεργειών και αναφορών. 

9.Προσδιορισμού των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα. 
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10.Ενημέρωσης του πληθυσμού όπου και όταν ενδείκνυται για την αυτοπροστασία του και 

επιβοήθηση του έργου του κράτους και ακόμη ψυχολογικής υποστήριξης αυτού για 

διατήρηση του ηθικού του και αποφυγή πανικού. 

11.Πρόβλεψης υπάρξεως δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας για τη στήριξη του έργου των 

επιχειρησιακών δυνάμεων και παροχή αρωγής στους πληγέντες. 

12.Πρόβλεψης εναλλακτικών μορφών ενεργείας για την συνέχιση λειτουργίας βασικών 

συστημάτων εφαρμογής του σχεδίου. 

13.Επιλογής χώρων και ανάπτυξης υποδομών ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των 

πληγέντων. 

Μέριμνας ορθής χρήσης υδατικών πόρων σε περίπτωση σχετικών αναγκών. 

15.Μέριμνας πρόληψης, περιστολής και θεραπείας όσο γίνεται των βλαπτικών συνεπειών 

των κινδύνων επί των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. 

16.Αντιμετώπισης μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων κάθε είδους. 

17.Πρόβλεψης μεταφοράς υλικών και μέσων αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων 

και υποστήριξης πληγέντων, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε 

περιοχής. 

18.Προμήθειας φαρμακευτικού υλικού (εμβολίων, ορών κ.λπ.) για αντιμετώπιση 

περιστατικών βιοτρομοκρατίας. 

19.Πρόβλεψης του αναγκαιούντος εξοπλισμού και μέσων για την αντιμετώπιση ΠΡΒΧ 

απειλών (βιοτρομοκρατίας). 

20.Πρόβλεψης αποτελεσματικού ελέγχου απομόνωσης περιοχών. 

21.Πρόβλεψης για ύπαρξη αρμοδίου οργάνου στον τόπο της καταστροφής για τοπική 

εκτίμηση, ταχεία, τεκμηριωμένη και αντικειμενική ενημέρωση της Κεντρικής εξουσίας, της 

πραγματικής «εικόνας» του μεγέθους της καταστροφής. 

22.Πρόβλεψης σχετικών κονδυλίων και διαδικασιών άμεσης χορήγησης οικονομικής 

βοήθειας. 

23.Πρόβλεψης για την συνδρομή των Εθελοντικών Οργανώσεων στη φάση της επέμβασης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

24.Αξιοποίησης σημαντικών στοιχείων, εμπειριών και πληροφοριών που περιέχονται σε 

ιστορικά και στατιστικά αρχεία καθώς και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις 

προσομοιώσεις και τις ασκήσεις προσαρμοσμένων σεναρίων. 

25.Άμεσης εκδήλωσης της πρόνοιας του Κράτους για  αποκατάσταση ζημιών και παροχή 

αρωγής στους πληγέντες.  

Τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες συντάσσουν βάση του γενικού σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», τα επί 

μέρους ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων με συντονιστή 

στη σχεδίαση τη Γενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 
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2.Τα συντασσόμενα ανά φορέα ειδικά σχέδια, προ της αποστολής στη ΓΓΠΠ για έγκριση, να 

ελέγχονται για την πληρότητά τους από τις προϊστάμενες υπηρεσίες. 

3.Μετά την έγκριση, από τη Γενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα σχέδια καθίστανται 

εκτελεστά και κοινοποιούνται, με μέριμνα των συντακτών, σε όλους τους εμπλεκόμενους 

υπόχρεους για σχεδίαση φορείς προκειμένου να εναρμονίσουν τα συντασσόμενα από 

αυτούς σχέδια. 

4.Ιδρύονται, οργανώνονται και εξοπλίζονται κέντρα επιχειρήσεων, όπου από τον νόμο 

προβλέπονται για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση και συντονισμό των 

εμπλεκομένων δυνάμεων. Τα κέντρα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και 

επιπλέον να έχουν τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της 

αποστολής τους. 

5.Τα σχέδια να είναι προσαρμοσμένα στα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά, να 

έχουν προβλεπτικότητα και ελαστικότητα στην εφαρμογή και να συμβάλλουν σημαντικά 

στην αντιμετώπιση των καταστάσεων. 

6.Τα κείμενα των σχεδίων δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται ως τελικά, αλλά ως 

υποκείμενα σε αναθεώρηση ανάλογα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και την 

οργανωτική δομή της δημόσιας διοίκησης. 

7.Γ ια την υποστήριξη των σχεδίων επιβάλλεται και η εκπαίδευση των στελεχών, η 

ενημέρωση του πληθυσμού όπου αυτή απαιτείται και η πραγματοποίηση ασκήσεων για 

περισσότερη εξοικείωση με τις προς εκτέλεση αποστολές. 

8.Κατά την εκπόνηση των σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία, τα οποία 

αναφέρονται στις εθελοντικές οργανώσεις και τους ειδικευμένους εθελοντές Πολιτικής 

Προστασίας για την υποβοήθηση στο έργο της πολιτείας. 

9.Κατά τη σχεδίαση να προβλέπονται μέτρα ορθής εκτιμήσεως των αναγκαίων ειδών 

βοηθείας προς τους πληγέντες, καταγραφής αυτών και ορθολογικής διαχειρίσεως. 

10.Πρόνοια κατά τη σχεδίαση να λαμβάνεται και για την πρόληψη των ατυχημάτων των 

επιχειρησιακών δυνάμεων.  

 

5.6.4 Κινητοποίηση δυναμικού 
 

Για την κινητοποίηση του δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας απαιτείται η δημιουργία ενός 

συστήματος ενεργειών σε τέσσερις (4) ΦΑΣΕΙΣ: 

1.ΦΑΣΗ 1 Συνήθης ετοιμότητα (Κωδικός Σ) 

2.ΦΑΣΗ 2 Αυξημένη ετοιμότητα (Κωδικός Α) 

3.ΦΑΣΗ 3 Άμεση ΚινητοποίησηΕπέμβαση (Κωδικός Ε) 

4.ΦΑΣΗ 4 Αποκατάσταση Αρωγή 

ΦΑΣΗ 1η ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (ΤΛ 
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Η φάση αυτή, περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες του Κρατικού μηχανισμού, που συμβάλλουν 

στην προετοιμασία του για τα επόμενα στάδια ενεργειών. Ειδικότερα αξιολογούνται τα 

πρώτα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην εμφάνιση ή επικείμενο ερχομό 

καταστροφικών φαινομένων για το σχηματισμό βάσιμης εκτίμησης της καταστροφής. 

Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την συνεννόηση 

μεταξύ των εμπλεκομένων και λήψη αποφάσεων. Καταγράφονται τα μέσα πολιτικής 

προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια και καταλληλότητα αυτών. Γίνονται 

προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέματος τα κλιμάκια της πολιτικής 

προστασίας.  

 

5.6.5. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και σχεδιασμός  
 

1.Συντάσσει το γενικό σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και εγκρίνει τα ειδικά σχέδια που συντάσσονται 

από τους αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας. 

2.Σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει τη δράση για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση 

και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

3.Προετοιμάζει το δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της χώρας για την 

αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων στα πλαίσια των σχετικών σχεδίων ανά 

κατηγορία κινδύνου. 

4.Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του 

δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλής κινδύνου 

καταστροφών. 

5.Συντονίζει σε όλες τις φάσεις το έργο αντιμετώπισης των καταστροφών καθώς και την 

αποκατάσταση των προκαλουμένων ζημιών. 

6.Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της 

πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων. 

7.Τηρεί ειδικό φάκελο για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης 

καταστροφή, στον οποίο περιέχονται στοιχεία ενεργειών για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται 

εκθέσεις απολογισμού δράσης τον επί μέρους αρμοδίων φορέων και προτάσεις για βελτίωση 

των δράσεων. 

8.Οργανώνει και λειτουργεί σε 24ωρη βάση κέντρο επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας 

καταλλήλως εξοπλισμένο. 

9.Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς το έργο της 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, 

τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης, όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς 

αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
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10.Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και τους 

ειδικευμένους εθελοντές. 

11.Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους φορείς για την σύνταξη 

κανονισμών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, 

τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών. 

12.Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς την 

εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της 

πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

13.Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους 

διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών και 

συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες 

πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα. 

14.Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το 

χαρακτηρισμό καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την 

κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

15.Προβαίνει με απόφασή της στο χαρακτηρισμό των καταστροφών ως περιφερειακών 

μικρής ή μεγάλης έντασης και τοπικών μικρής ή μεγάλης έντασης. 

16.Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και 

μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίησή τους. 

17.Καταγράφει τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίησή 

τους. 

18.Καταρτίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς το ετήσιο πρόγραμμα 

προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων που αναγκαιούν για την πολιτική προστασία της 

χώρας. 

19.Εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ημερήσιο δελτίο πρόγνωσης κινδύνου 

πυρκαϊάς. 

20.Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε άλλο 

αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της χώρας. 

 

5.6.6. Περιφέρειες Χώρας και σχεδιασμός 
 

1.Συντάσσουν για την περιοχή ευθύνης τους σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, 

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως αυτές φαίνονται στην προσθήκη 2 του 

παραρτήματος Α του παρόντος σχεδίου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης του παραρτήματος 

ΣΤ και τις λοιπές οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων. 

2.Αναλύουν και εξειδικεύουν τις βασικές απαιτήσεις και τις οδηγίες σχεδίασης του παρόντος 

σχεδίου και των Υπουργείων κατά το μέτρο που τους αφορούν και εκδίδουν οδηγίες 

σχεδίασης προς τις Νομαρχιακές τους Αυτοδιοικήσεις για την εκ μέρους των σχεδίαση. 
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3.Διαβιβάζουν τα συντασσόμενα σχέδια στη Γενική Γ ραμματεία Πολιτικής Προστασίας για 

έγκριση. 

4.Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, όσον αφορά την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών και τη διάθεση του 

απαραίτητου δυναμικού και μέσων. 

5.Ευθύνονται για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας 

κατά το μέρος που αναφέρεται σε προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την 

περιφέρειά τους. 

6.Τηρούν στοιχεία του υπάρχοντος στους Νομούς της περιοχής τους δυναμικού και μέσων. 

7.Προγραμματίζουν και εκτελούν έργα ορεινής υδρονομικής για την συγκράτηση εδαφών 

και αποφυγή πλημμυρών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, καθώς επίσης και 

έργα αναδασώσεων όπου αυτό απαιτείται. 

8.Συνεργάζονται με τις περιφερειακές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων 

Ασφαλείας και λοιπών φορέων για την εναρμόνιση των σχεδίων τους. 

9.Χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από φυσικές, 

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. 

10.Οργανώνουν στα πλαίσια των υφισταμένων δυνατοτήτων κέντρα επιχειρήσεων. 

11.Προγραμματίζουν και ζητούν τις απαιτούμενες οικονομικές πιστώσεις με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό τους για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων τους. 

12.Κινητοποιούν, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, τις κρατικές υπηρεσίες στους Νομούς 

της περιφέρειάς τους και παρέχουν τα αναγκαία κρατικά μέσα για την αντιμετώπιση των 

φαινομένων. Σε περιπτώσεις δε μεγάλων καταστροφών ενισχύουν τον πληγέντα Νομό με 

δυναμικό και μέσα από άλλους Νομούς της περιοχής τους. 

13.Ενεργούν και ο’τιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία ή 

άλλες θεσμικές διατάξεις. 

14.Ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κάθε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, την εξέλιξή τους και τα λαμβανόμενα μέτρα. 

15.Συγκροτούν όταν εκ των πραγμάτων απαιτείται δευτεροβάθμια επιτροπή εκτιμήσεως 

ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικά φαινόμενα.  
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5.7 Γενικά συμπεράσματα από την περίπτωση της Μάνδρας 
 

Σε ότι αφορά στα νέα δεδομένα που αναδείχθηκαν από την πλημμύρα της Μάνδρας και την 

σημαντική καταστροφή που ακολούθησε, προκύπτουν τα εξής: 

 

1. Σε ότι αφορά την τρωτότητα του οικιστικού ιστού, αυτή μπορεί να καθοριστεί όχι στο 

σύνολο αλλά σε επίπεδο κατασκευής, καθώς παίζουν ρόλο, όπως έχει τονισθεί και σε 

προηγούμενα κεφάλαια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές της κάθε 

οικοδομής περιλαμβάνουν:  

α. ύπαρξη ανοιγμάτων αερισμού ή πρόσβασης (π.χ. πόρτες, παράθυρα) χαμηλότερα 

από την επιφάνεια του εδάφους 

β. ύπαρξη πιλοτής και ράμπας χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους 

γ. ύπαρξη υαλοπινάκων και άλλων εύθραστων υλικών (π.χ. βιτρίνες καταστημάτων) 

δ. ύπαρξη υπόγειων χώρων 

ε. το υλικό κατασκευής (τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι πιο ανθεκτικά από 

τα πετρόκτιστα, τα οποία παρουσιάζουν ακόμα και καταρρεύσεις ή ζημιές στο 

φέροντα οργανισμό), σε συνδυασμό με το επίπεδο συντήρησης της οικοδομής 

Μελλοντικές αποτιμήσεις της  τρωτότητας θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κτιρίου και η 

τεχνογνωσία να περάσει με τη μορφή ενημέρωσης στους κατοίκους ώστε να μπορούν να 

αξιολογήσουν μόνοι τους την τρωτότητα της περιουσίας τους και να λάβουν κατάλληλα 

μέτρα (π.χ. σακιά με άμμο, κλείσιμο άχρηστων ανοιγμάτων κ.α.). 

 

2. Σε ότι αφορά την τρωτότητα και την επίδοση των υδραυλικών έργων, ο συνολικός όγκος 

της στερεοπαροχής σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις 

προδιαγραφές του σχεδιασμού τους. Παρότι, η μεθοδολογία πίσω από το σχεδιασμό έχει 

ισχυρή επιστημονική βάση, δημιουργούνται ερωτηματικά για την πληρότητα και την 

αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων (π.χ. βροχομετρικών) πάνω στα οποία βασίζεται ο 

σχεδιασμός. Παράλληλα, δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με το κατά πόσο οι 

μεθοδολογίες που ακολουθούνται (σύμφωνα με τις επίσης κατευθύνσεις π.χ. ΟΜΟΕ ΑΣΥΕΟ 

κλπ.) λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα «στερεοπαροχή». Στο μελλον, σε εθνικό επίπεδο 

κρίνεται χρήσιμο να διερευνηθούν και να συζητηθούν τα παραπάνω ζητήματα μεταξύ των 

αρμοδίων φορέων. 

Σε κάθε περίπτωση, η πλημμύρα της Μάνδρας δεν είναι η μόνη περίπτωση στην οποία τα 

φερτά υλικά έχουν παρουσία ή έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη καταστροφικότητα 

μιας πλημμύρας. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε εντός της περιοχής έρευνας στο 

Μαραθώνα (πλημμύρες 1998, 2001, 2005), στον Κηφισό (2002, 2014, 2015 κ.α.), στη Ραφήνα 

και άλλες, και εκτός της περιοχής έρευνας στο Λουτράκι (1994), στη Σαμοθράκη (2017) και 

πολλές άλλες. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μην θεωρείται δεδομένο ότι τα υδραυλικά έργα θα είναι 

επαρκή για την παροχέτευση πλημμυρικής παροχής, όταν λαμβάνονται υπόψη περίοδοι 
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επαναφοράς όπως 20 ή 50 έτη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο σχεδιασμός αφορά μόνο υδάτινη μάζα 

χωρίς να προβλέπουν παρουσία φερτών υλικών και των επιπτώσεών τους. Τα φερτά υλικά 

είναι δυνατό να φράξουν μια διατομή (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) με αποτέλεσμα μεγάλος 

όγκος των υδάτων να διοχετεύεται εκτός της διατομής και να προκαλεί ακόμα εντονότερα 

πλημμυρικά φαινόμενα. 

 

3. Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο και γενικότερα το δίκτυο μεταφορών, από την πλημμύρα της 

Μάνδρας (2017), προκύπτει ότι είναι εξαιρετικά ευπαθές στα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα 

αποτέλεσματα αυτής της ευπάθειας είναι πολύπλευρα. Αφενός επηρεάζεται η ασφάλεια των 

χρηστών του δικτύου. Έχει βρεθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων από πλημμυρικά 

φαινόμενα προέρχεται από θύματα που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητα. Μάλιστα στη 

Μάνδρα ένα μεγάλο ποσοστό των θυμάτων ήταν αυτοκινητιστές.Εκτός από την ασφάλεια, η 

απώλεια πρόσβασης σε σημεία κρίσιμα για διασώσεις και το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων 

του οδικού δικτύου δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις κοινωνικο-οικονομικές 

διεργασίες και παράλληλα οδηγεί σε σημαντικά θέματα για την ασφάλεια των επιχειρήσεων 

διάσωσης. Τέλος, το κόστος των επιπτώσεων στις υποδομές μεταφορών είναι υψηλό λόγω 

τόσο των άμεσων ζημιών, όσο και των έμμεσων επιπτώσεων (μεταφορές επιβατών και 

εμπορευμάτων).  

 

4. Η γεωμορφολογία είναι ένας παράγοντας που επιδρά στο πρόβλημα των πλημμυρών και 

θα πρέπει να μελετάται σε περισσότερο βάθος, σε ότι αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο. Η 

μελέτη της γεωμορφολογίας μπορεί να προβλέψει τις θέσεις που κινδυνεύουν να 

πλημμυρίσουν και να αναδείξει τα τμήματα του αστικού ιστού που βρίσκονται σε αυτές. Στην 

περίπτωση της Μάνδρας, η πόλη είναι χτισμένη σε ένα τμήμα ενός αλλουβιακού ριπιδίου. 

Τα ρίπίδια όπως αναφέρεται σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι περιοχές που από τη φύση 

τους παρουσιάζουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα με μεγάλο όγκο φερτών υλικών. Κατά 

συνέπεια με βάση τη γεωμορφολογία, ήταν δυνατό κάποιος να αναγνωρίσει ότι ο χώρος που 

είναι φτιαγμένη η Μάνδρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε πλημμυρικά φαινόμενα. Ένας από 

τους λόγους για τους οποίους τα φαινόμενα ήταν πιο εκτενή και πιο καταστροφικά στη 

Μάνδρα σε σχέση με την Ελευσίνα που βρίσκεται στην ίδια υδρολογική λεκάνη είναι και 

αυτός. Η φυσική δηλαδή τάση της λεκάνης να δημιουργεί έντονες πλημμύρες στο τμήμα του 

αλλουβιακού ριπιδίου (εκεί που βρίσκεται η Μάνδρα). 

 

5. Σε σχέση με τα επιχειρησιακά σχέδια και την δράση των φορέων, από την έρευνα 

προκύπτει ότι τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για τα δύο παραπάνω είναι ελάχιστα, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιολογηθεί η δράση κάθε φορέα στα διάφορα στάδια της 

καταστροφής συστηματικά. Αυτό συνεπάγεται, θεωρείται αρνητικό καθώς συνεπάγεται ότι 

δεν μπορούν εύκολα να αναδειχθούν οι δράσεις που έφεραν καλό αποτέλεσμα και οι 

δράσεις που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Επιπλέον δεν μπορεί εύκολα να τεκμηριωθεί η 

απουσία των απαιτούμενων δράσεων ή ποιότητα και η πληρότητα αυτών που έλαβαν χώρα 

σε κάθε στάδιο της καταστροφής. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο να τηρείται αρχείο με 

τις δράσεις κάθε φορέα και να εξετάζεται αναλυτικά μετά από κάθε καταστροφή. 

  



217 
 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

 

 Δρ. Ευθύμης Λέκκας 

Καθηγητής Δυναμικής, 
Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης 

Γεωλογίας και Φυσικών 
Καταστροφών 

 
 

 

 

  



218 
 

  



219 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
ACREMENT, G. J., SCHNEIDER, V. R. (1984). Guide for selecting Manning’s roughness 
coefficients for natural channels and flood plains. United States Geological Survey Water 
Supply Paper 2339. 
 
ALPERT, P., BEN-GAI, T., BAHARAD, A., BENJAMINI, Y., YEKUTIELI, D., COLACINO, M., 
DIODATO, L., HOMAR, V., RAMIS, C., ROMERO, R., MICHAELIDES, S., MANES, A., (2002) The 
paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total 
values. Geophys Res Lett, 29, 10. 1029/2001GL013554 
 
ANDREADAKIS E., DIAKAKIS M., NIKOLOPOULOS E.I., SPYROU N.I. GOGOU M.E. 
KATSETSIADOU N.K.. DELIGIANNAKIS G., GEORGAKOPOULOS A., ANTONIADIS ZACHARIAS, 
MELAKI MARIA, LEKKAS E., KALOGIROS J. (2018) Characteristics and impacts of the 
November 2017 catastrophic flash flood in Mandra, Greece. Geophysical Research Abstracts 
Vol. 20, EGU2018-12215,  EGU General Assembly 2018, Viena, 8 April. 
 
BARREDO, J. I. (2007). Major flood disasters in Europe: 1950–2005. Natural Hazards, 42(1), 
125‐148. 
 
BARREDO, J. I. (2009). Normalised flood losses in Europe: 1970–2006. Natural Hazards and 
Earth System Sciences, 9(1), 97‐104. 
 
BORGA, M., ANAGNOSTOU, E. N., BLÖSCHL, G., & CREUTIN, J. D. (2010). Flash floods: 
Observations and analysis of hydro-meteorological controls. Journal of Hydrology, Volume 
394, Issues 1–2, Pages 1-284 (17 November 2010) Edited by Marco Borga, Emmanouil N. 
Anagnostou, Gunter Bloschl and Jean Dominique Creutin. 
 
BRUNETTI, M., COLACINO, M., MAUGERI, M., NANNI, T., (2001) Trends in the daily intensity 
of precipitation in Italy from 1951 to 1996. Int. J. Climatol, 21, 299-316. 
 
CHANGNON, S. A. (1999). Record flood-producing rainstorms of 17–18 July 1996 in the 
Chicago metropolitan area. Part III: Impacts and responses to the flash flooding. Journal of 
Applied Meteorology, 38(3), 273-280. 
 
CHOW, V.T., MAIDMENT, D. R., MAYS, L. W. (1988). Applied Hydrology. McGraw‐Hill, New 
York. 
 
CORINE (2012). CORINE Land Cover system. European Environment Agency. 
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0‐landcover 
 
COWAN, W.L. (1956). Estimating hydraulic roughness coefficients. Agricultural Engineering, 
37:473 475. 
 
DAVIS, S. N. & DE WIEST, R. J. M. (1966). Hydrogeology. (New York: John Wiley & Sons.). 
 
DIAKAKIS M. (2010) Flood history analysis and its contribution to flood hazard assessment. 
The case of Marathonas in Greece. In: Bulletin of the Geological Society of Greece. 43 (3), 
1323-1334. 
 

http://www.eea.europa.eu/publications/COR0‐landcover


220 
 

DIAKAKIS M. (2011) A method for flood hazard mapping based on basin morphometry: 
application in two catchments in Greece. Natural Hazards, 56 (3): 803-814.  
 
DIAKAKIS M. (2012) Rainfall thresholds for flood triggering. The case of Marathonas in Greece. 
Natural Hazards, 60 (3), 789-800.  
 
DIAKAKIS M. (2014) Flood seasonality in Greece and its comparison to seasonal distribution 
of flooding in selected areas across southern Europe. Journal of Flood Risk Management. DOI: 
10.1111/jfr3.12139.  
 
DIAKAKIS M. (2016) Have flood mortality qualitative characteristics changed during the last 
decades? The case of Greece. Environmental Hazards, 15 (2), 148-159.  
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G. (2013) Vehicle-related flood fatalities in Greece. 
Environmental Hazards, 12, 3-4, 278-290.  
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G. (2015) Flood fatalities in Greece: 1970-2010. Journal of 
Flood Risk Management. Wiley. DOI: 10.1111/jfr3.12166.  
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G., KATSETSIADOU K., ANTONIADIS Z., MELAKI M. (2017) 
Mapping and classification of direct flood impacts in the complex conditions of an urban 
environment. The case study of the 2014 flood in Athens, Greece. Urban Water Journal, DOI: 
10.1080/1573062X.2017.1363247   
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G., KATSETSIADOU K., LEKKAS E. (2015) Hurricane Sandy 
mortality in the Caribbean and continental North America. Disaster Prevention and 
Management: An International Journal. 24 (1), 132-148 
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G., PALLIKARAKIS A., SKORDOULIS M. (2017) Identifying 
elements that affect the probability of buildings to suffer flooding in urban areas using Google 
Street View. A case study from Athens metropolitan area in Greece. International Journal of 
Disaster Risk Reduction, 22, 1-9. 
 
DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G., PALLIKARAKIS A., SKORDOULIS M. (2016) Factors 
controlling the spatial distribution of flash flooding in the complex environment of a 
metropolitan urban area. The case of Athens 2013 flash flood event. International Journal of 
Disaster Risk Reduction, 18, 171-180.  
 
DIAKAKIS M., E. I. NIKOLOPOULOS., MAVROULIS S., VASSILAKIS E., KORAKAKI E. (2018) The 
role of wildfires in inducing hydrogeomorphological disasters in the Mediterranean. A case 
from Greece. Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-11897, EGU General 
Assembly 2018, Viena, 8 April. 
 
DIAKAKIS M., E. I. NIKOLOPOULOS., MAVROULIS S., VASSILAKIS E., KORAKAKI E. (2017) The 
effects of the 2007 Peloponnese forest fires in rainfall-triggered flood and mass-movement 
phenomena. A 10-years lasting impact. Proceedings of the 11th International Hydrogeological 
Congress, Athens October 4-6, 2017, pp. 173-182. 
 
DIAKAKIS M., FOUMELIS M., GOULIOTIS L., LEKKAS E. (2011) Preliminary flood hazard and 
risk assessment in Western Athens Metropolitan area. In: Lambrakis N., Stournaras G., 
Katsanou K. (Eds.) Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 1, 147-154, Springer. 



221 
 

Diakakis M., Katsetsiadou K., Pallikarakis A. (2013) Flood fatalities in Athens, Greece: 1880-
2010. Bulletin of the Geological Society of Greece. Vol. 47, 3, 1407-1416. 
 
DIAKAKIS M., LEKKAS E., STAMOS I., MITSAKIS E. (2016) Vulnerability of transport 
infrastructure in Greece to high intensity rainstorms in small rural catchments. European 
Journal of Transport and Infrastructure Research, 16 (1), 114-127.  
 
DIAKAKIS M., PALLIKARAKIS A., KATSETSIADOU K. (2014) Using a spatio-temporal GIS 
database to monitor the spatial evolution of urban flooding phenomena. The case of Athens 
metropolitan area in Greece. ISPRS International Journal of Geo-Information, 3, 96-101.  
 
DIAKAKIS M., PRISKOS G., SKORDOULIS M (2018) Public perception of flood risk in flash flood 
prone areas of Eastern Mediterranean: the case of Attica Region in Greece.  International 
Journal of Disaster Risk Reduction, 28, 404–413.  
 
DIAKAKIS M., XATHOPOULOS G., GREGOS L. (2016) Analysis of forest fire fatalities in Greece: 
1977-2013. International Journal of Wildland Fire. 25(7), 797-809.  
 
DIAKAKIS, M. (2010). Flood history analysis and its contribution to flood hazard assessment. 
The case of Marathonas in Greece. In: Bulletin of the Geological Society of Greece. 43 (3), 
1323‐1334. 
 
DIAKAKIS, M. (2014). An inventory of flood events in Athens, Greece, during the last 130 
years. Seasonality and spatial distribution. Journal of Flood Risk Management, 7, 4, 332‐343. 
 
DIAKAKIS, M., ANDREADAKIS, E., FOUNTOULIS, G. (2011). Flash flood event of Potamoula, 
Greece. Hydrology, geomorphic effects and damage characteristics. In: Lambrakis N., 
Stournaras G., Katsanou K. (Eds.) Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 1, 
163‐170, Springer. 
 
DIAKAKIS, M., DELIGIANNAKIS, G., MAVROULIS, S. (2011). Flooding in Peloponnese, Greece: 
a contribution to flood hazard assessment. In: Lambrakis N., Stournaras G., Katsanou K. (Eds.) 
Advances in the of Aquatic Environment, Vol. 1, 199‐206, Springer. 
 
DIAKAKIS, M., MAVROULIS, S., DELIGIANNAKIS, G. (2012) Floods in Greece, a statistical and 
spatial approach. Natural Hazards, 62 (2), 485‐500. 
 
EASTERLING, D.R., EVANS, J.L., GROISMAN, P.YA., KARL, T.R., KUNKEL, K.E. AND AMBENJE, 
P., (2000) Observed variability and trends in extreme climate events: A brief review. Bull Amer 
Meteorol Soc, 81, 417-425.  
 
ESRI (2011). ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research 
Institute. 
 
FAUCHEREAU, N., TRZASKA, S., ROUAULT, M., AND RICHARD, Y., (2003) Rainfall variavility 
and changes in Southern Africa during the 20th century in the global warming context. Natural 
Hazards, 29, 139-154. 
 
FLAMANT A. A. (1891). Mécanique appliquée – Hydraulique. Baudry et Cie, coll. Encyclopédie 
des travaux publics, Paris, (réimpr. 1900), 686 p. 74. 
 



222 
 

GAUME, E., M. BORGA, M.C. LLASAT, S. MAOUCHE, M. LANG, M. DIAKAKIS, 2016. 
Mediterranean extreme floods and flash floods. Into Hydro-meteorological extremes, chapter 
3, The Mediterranean Region under Climate Change. A Scientific Update (coordinated 
byAllEnvi).133-144. IRD Éditions Institut de Recherche pour le Développement, Marseille, 
2016, ISBN : 978-2-7099-2219-7 
 
GOLIAN, S., SAGHAFIAN, B., & MAKNOON, R. (2010). Derivation of probabilistic thresholds of 
spatially distributed rainfall for flood forecasting. Water Resources Management, 24(13), 
3547‐ 3559. 
 
GROISMAN, P.YA., KNIGHT, R.W., EASTERLING, D.R., KARL, T.R., HEGERL, G.C., (2005) Trends 
in intense precipitation in the climate record. J Climate, 18(9), 1326-1350. 
 
HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER (2002) HEC‐RAS User’s manual, November 2002. US 
Army Corps of Engineers. 
 
HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER (2010) HEC‐RAS River Analysis System. Hydraulic 
Reference Manual. Version 4.1. US Army Corps of Engineers. 
 
KALOGIROS J., RETALIS A., KATSANOS D., NIKOLOPOULOS E., DIAKAKIS M., AND 
ANDREADAKIS E. (SUBMITTED) An extreme flash flood event in Greece: Observations and 
atmospheric-hydrological modeling. 11th HyMeX Workshop, 29 May - 2 June 2018, Lecce, 
Italy. 
 
KARL, T.R., KNIGHT, R.W., PLUMMER, N., (1995) Trends in high-frequency climate variability 
in the twentieth century. Nature, 377, 217-220.  
 
KUNDZEWICZ, Z. W., & KUNDZEWICZ, W. J. (2005). Mortality in flood disasters. In Extreme 
weather events and public health responses (pp. 197‐206). Springer Berlin Heidelberg. 2005. 
 
LEKKAS E., DIAKAKIS, M., KROUSTALLI, M. (2014). The use of GIS in the systematic recording 
of extreme weather events impact. The case of Rhodes flood. (In Greek) In: Proceedings of 
Panhellenic Conference: SafeRhodes 2014 New Technologies and Civil Protection: The use of 
new technologies in prevention and management of natural disasters. The role of civil 
protection. 
 
LEKKAS, & S. (1988). Les unites structurales dans l'ile de Cythere. Bull. Soc. Geol. Greece, 
20(1), 159-173. 
 
LODE, S., ROMER, T., VÖLS, S., XYPOLIAS, P., ZULAUF, G. (2008). The pre-Alpine basement 
rocks of Kythira (Greece). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 
159(3), 457-468. doi: 10.1127/1860-1804/2008/0159-0457. 
 
LYBERIS, N., ANGELIER, J., BARRIER, E. LALLEMANT, S. (1982). Active deformation of a 
segment of arc: the strait of Kythira, Hellenic arc, Greece. Journal of Structural Geology, 4(3), 
299-311. 
 
MANNING, R. (1891). On the flow of water in open channels and pipes. Inst. Civ. Eng. Ireland 
Trans. 20, pp. 161–207. 
 



223 
 

MARSELLOS, & E., A. (2006). Mapping of the detachment fault in Kythera Island and study of 
the related structural shear sense indicators. (Master of Science), University at Albany, State 
University of New York, New York. 
 
MARSELLOS, E., A., KIDD, W.S.F. (2008). Extension and exhumation of the Hellenic forearc 
Ridge in Kythera. Journal of Geology, 116, 640-651. 
 
MATSANGOURAS, I.T., NASTOS, P.T., BLUESTEIN, H.B., SIOUTAS, M.V., (2013) A climatology 
of tornadic activity over Greece based on historical records. Int J Climatol, 
DOI: 10.1002/joc.3857 
 
MERZ, B., KREIBICH, H., SCHWARZE, R., & THIEKEN, A. (2010). Review article" Assessment of 
economic flood damage". Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(8), 1697. 
 
MITSAKIS E., STAMOS I., DIAKAKIS M., SALANOVA GRAU J.P. (2014) Impacts of high intensity 
storms on urban transportation: Applying traffic low control methodologies for quantifying 
the effects. International Journal of Environmental Science and Technology, 11 (8), 2145-
2154. 
 
MOODY, J. A. (2011). An Analytical Method for Predicting Postwildfire Peak Discharges. 
Scientific Investigations Report 2011–5236. U.S. Department of the Interior U.S. Geological 
Survey. 
 
NASTOS P.T., MATZARAKIS., 2008, Variability of tropical days over Greece within the second 
half of the twentieth century. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 93, pp. 75–89. 
 
NASTOS P.T., ZEREFOS C.S., 2007, On extreme daily precipitation totals at Athens, Greece. 
Advances in Geosciences, Vol. 10, pp. 59-66. 
 
NASTOS, P.T., FOUNDA, D., (2008) Variability of warm and cold spells in Athens, Greece, 
during the last 110 years. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-00000, 2008 
 
NASTOS, P.T., KAPSOMENAKIS, J., (2014) Regional climate model simulations of extreme air 
temperature in Greece. Abnormal or common records in the future climate? Atmos Res, Vol. 
152, pp. 43-60. 
 
NASTOS, P.T., MATSANGOURAS, I.T., 2013, A proposed Atmospheric Hazards Early Warning 
System (AHEWS) incorporated in the new structure of the Greek Regional Administration 
"Kallikratis". Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and 
Geohazards, DOI:10.1080/17499518.2013.773817 
 
NASTOS, P.T., MATSANGOURAS, I.T., CHRONIS, T.G., 2014, Spatio-temporal analysis of 
lightning activity over Greece - Preliminary results derived from the recent state precision 
lightning network. Atmospheric Research, Vol. 144, pp. 207-217. 
 
NASTOS, P.T., MATZARAKIS, A., 2012, The effect of air temperature and human thermal 
indices on mortality in Athens. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 108, pp. 591–599, 
DOI 10.1007/s00704-011-0555-0. 
 
NASTOS, P.T., POLITI, N., KAPSOMENAKIS, J., (2013), Spatial and Temporal Variability of the 
Aridity Index in Greece. Atmospheric Research,  119, 140-152. 



224 
 

 
NIKAS K., ANTONAKOS A., KALLERGIS G., AND KOUNIS G. (2010). International 
Hydrogeological Map of Europe: Sheet D6 “Athina”. Bulletin of the Geological Society of 
Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress Patras. XLIII, No 4: p. 1821-1830. 
 
NRCS (2004). Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall, Part 630 Hydrology, National 
Engineering Handbook. Natural Resources Conservation Service. US Department of 
Agriculture. 
 
PEREIRA S., DIAKAKIS M., DELIGIANNAKIS G., ZÊZERE J.L. (2017) Flood Mortality in Portugal 
and Greece (Western and Eastern Mediterranean). International Journal of Disaster Risk 
Reduction. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.03.007  
 
PETERSEN, M. S. (2001). Impacts of flash floods. In Coping with flash floods (pp. 11-13). 
Springer, Dordrecht. 
 
PHILANDRAS, C.M., METAXAS, D.A., NASTOS, P.T., REPAPIS, C.C., 1999, Climate Variability 
and Urbanization in Athens. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 63, pp. 65-72. 
 
PRICE, C., YAIR, Y., MUGNAI, A., LAGOUVARDOS, K., LLASAT, M. C., MICHAELIDES, S., ... & 
GARROTE, L. (2011). Using lightning data to better understand and predict flash floods in the 
Mediterranean. Surveys in geophysics, 32(6), 733. 
 
ROBICHAUD, P. R. (2010). Postfire treatment effectiveness for hillslope stabilization. DIANE 
Publishing. 
 
SOIL CONSERVATION SERVICE (1972). National Engineering Handbook, Section 4 Hydrology, 
Washington US. 
 
STATHIS D. 2004. Extreme rainfall events and flood genesis in Greece. Proceedings of the 7th 
Panhellenic Geografical Conference of the Hellenic Geographical Society (7PGC/HGS), 
Mytilene, Greece, 1–8, 2004.). 
 
STRUCKMEIER, W., MARGAT, J. (ED.) (1995). Hydrogeological Maps: a Guide and a Standard 
Legend. Int. Contibution to Hydrogeol., Vol. 17; Hannover. 
 
SUTCLIFFE, J. V. (1978). Methods of flood estimation: a guide to the Flood Studies Report. 
 
THORNTHWAITE, C.W., (1948) An approach toward a rational classification of climate. 
Geographical Review (American Geographical Society) 38(1), 55–94. doi:10.2307/210739. 
http://jstor.org/stable/210739. 
 
THORNWAITE, C. W. (1933). The climates of the earth. Geographical Review,23, 433‐440. 
 
UNEP, (1992) World Atlas of Desertification. Edward Arnold, London. 
 
UNESCO, (1979) Map of the world distribution of arid regions. Explanatory note. Man and 
Biosphere (MAB). 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.03.007
http://jstor.org/stable/210739


225 
 

USDA (1991). Engineering field handbook: chapter 2‐‐estimating runoff. In: National 
engineering handbook. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Soil Conservation 
Service: part 650. 
 
VINET, F., LUMBROSO, D., DEFOSSEZ, S., & BOISSIER, L. (2012). A comparative analysis of the 
loss of life during two recent floods in France: the sea surge caused by the storm Xynthia and 
the flash flood in Var. Natural hazards, 61(3), 1179-1201. 
 
XYPOLIAS, P., DORR, W., ZULAUF, G. (2006). Late Carboniferous plutonism within the pre-
Alpine basement of the External Hellenides (Kithira, Greece): evidence from U-Pb zircon 
dating. Journal of the Geological Society, 163(3), 539-547. doi: 10.1144/0016-764904-114. 
 
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, Α. (2012). Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για επίλυση 
προβλημάτων Περιβαλλοντικής Υδρογεωλογίας στο Νομό Κορίνθιας.  Διδακτορική Διατριβή.  
Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (1991). Τοπογραφικός χάρτης φύλλο «Κύθηρα», κλίμακας 
1:50.000. 
 
ΔΑΝΑΜΟΣ, & Γ. (1991). Παρουσία της ηφαιστειοϊζηματογενούς σειράς Τυρού στα Κύθηρα. 
Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας., XXV(1), 399-404. 
 
ΔΑΝΑΜΟΣ, & Γ. (1992). Συμβολή στη Γεωλογία και Υδρογεωλογία της νήσου των Κυθήρων. 
(Διδακτορική Διατριβή), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (2015). Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα http://geodata.gov.gr 
 
ΕΓΥ (2012). Κατάλογος πλημμυρών στην επικράτεια. Ειδική Γραμματεία Υδάτων. ΥΠΕΚΑ. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ (2016) Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας. 
Εφαρμογή Οδηγίας 2007 / 60/ΕΚ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας. 
 
ΕΛΣΤΑΤ (2011). Νόμιμος Πληθυσμός στην Επικράτεια. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. 
http://www.statistics.gr/ 
 
ΕΜΥ (2017) Μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού Κυθήρων. Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία. 
 
ΕΤΥΜΠ (2015) Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας. 
http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/index.html 
 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ., Ι. ΜΑΡΚΟΝΗΣ, Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, Σ.Μ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ, Ν. ΜΑΜΑΣΗΣ, 
ΚΑΙ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (2010) Υδρολογική μελέτη ισχυρών βροχοπτώσεων στη λεκάνη του 
Κηφισού, Μελέτη διαχείρισης Κηφισού, Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων – 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Εξάρχου 
Νικολόπουλος Μπενσασσών, Denco, Γ. Καραβοκύρης, κ.ά., 154 pages, Αθήνα. 
 
ΝΑΣΤΟΣ, Π.Θ., (2008), Χωροχρονική μεταβλητότητα της βροχής στην Ελλάδα. Proccedings of 
8th International Hydrogeological Congress of Greece, Vol. 2, 651-660. 
 

http://geodata.gov.gr/
http://www.statistics.gr/
http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/index.html


226 
 

ΟΜΟΕ‐ΑΣΥΕΟ (2002) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων‐Αποχέτευση‐Στράγγιση‐Υδραυλικά 
έργα οδών. Τεύχος 8. Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Έργων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 
 
ΟΠΕΚΕΠΕ (2015). Εδαφολογικός Χάρτης Ελλάδας, Κλίμακα 1:30.000. 
 
ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1981): Υδρογεωλογική έρευνα νησιού Κυθήρων. Υδρ. και. Υδρογεωλ. 
Έρευνες. ΙΓΜΕ (Εκδ.), No 36, 45σ., Αθήναι. 
 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. ΚΑΙ ΔΑΝΑΜΟΣ Γ., (1991). Αντιστοίχηση της γεωτεκτονικής θέσης των 
Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του ελληνικού τόξου. Δελτίο Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρείας, XXV(1), 65-80. 
 
ΣΤΑΜΟΣ, Α. & ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. (2004) Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης με τη χρήση μαθηματικών 
μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών – Ερευνητικό Έργο. Τομέας Υδατικών 
Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
 
ΥΑΣ (2011) Αρχείο Οριοθετήσεων Πλημμυρών. Αρχείο Υπηρεσίας Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων. ΥΠΟΜΕΔΙ. 
 
  



227 
 

Παράρτημα: Χάρτες 
 

Το παράρτημα χαρτών που ακολουθεί, αποτελεί τμήμα του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού 

Προγράμματος με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΔΑ). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» και συνιστά οδηγό ιεράρχησης του πλημμυρικού 

κινδύνου με βάση σχετικούς αναλυτικούς χάρτες. Προηγείται σχήμα με τη διανομή των 

χαρτών που ακολουθούν για την διευκόλυνση του αναγνώστη. 

 

Εικ. Π1. Διανομή φύλλων χάρτη τρωτότητας και επικινδυνότητας. 
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