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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη 
συγκροτήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 2017 Πενταµελής Επιστηµονική Επιτροπή για να 
διερευνήσει από τεχνική άποψη, σε προκαταρκτικό επίπεδο, την πρωτοφανή 
τραγωδία στη Δυτική Αττική. 

Στόχοι της Επιτροπής είναι 
1. να εντοπίσει και να αναδείξει σε σύντοµο διάστηµα τα αίτια της καταστροφής 

και - κυρίως –  
2. να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις και παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή 

για να αποτραπούν αντίστοιχες καταστροφές στο µέλλον. 

Η διατύπωση των απόψεων στηρίχθηκε σε υφιστάµενες πληροφορίες και στοιχεία 
που συλλέχθηκαν σχετικά µε τη βροχόπτωση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, 
καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τη διαχείριση πληµµυρών. Η 
διερεύνηση εστιάστηκε στην περιοχή της Μάνδρας, όπου παρουσιάστηκαν και τα 
µείζονα προβλήµατα. 

Η Επιστηµονική Επιτροπή αποτελείται από τους ακόλουθους ειδικούς επιστήµονες: 

o Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε.,  
o Διονύσης Γκούτης, µέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ,  
o Αναστάσιος Στάµου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ειδικός στο σχεδιασµό υδραυλικών 

έργων,  
o Γιώργος Κάζος, µελετητής Αντιπληµµυρικών Έργων, και  
o Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σύµβουλος του 

Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας σε θέµατα Περιβάλλοντος. 

Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση παρατίθενται οι απόψεις της Επιστηµονικής 
Επιτροπής.  
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2. ΣΥΝΟΨΗ 

2.1. Το νοµοθετικό πλαίσιο και η υφιστάµενη κατάσταση 

1. Η Οδηγiα 2007/60/ΕΚ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας µε στόχο τη µείωση των αρνητικών 
συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα.  

2. Σύµφωνα µε την Οδηγiα, θα πρέπει σε όλα τα κράτη να καταρτιστούν 
Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο Περιοχής 
Λεκάνης Απορροής Ποταµού, ώστε κάθε κράτος να είναι σε θέση να 
εκτιµήσει την έκταση των πληµµυρών στην περιοχή ευθύνης του, να 
προβλέψει τις καταστροφές που ενδέχεται να συµβούν και να λάβει όλα τα 
µέτρα για τον µετριασµό και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις 
πληµµύρες. 

3. Οι πληγείσες περιοχές περιγράφονται στο ΣΔΚΠ των Λεκανών Απορροής των 
Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής (GR06), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
(GR07) & Νήσων Αιγαίου (GR14) (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)» που 
εκπονήθηκε το 2017. Ανήκουν στις Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πληµµύρας (ΖΔΥΚΠ) και ειδικότερα στις χαµηλές ζώνες Μεγάρων -  Ν. 
Περάµου (GR06RAK0004) και Ασπροπύργου -Ελευσίνας (GR06RAK0005). 
Αυτό το ΣΔΚΠ είναι αναρτηµένο σε ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και βρίσκεται 
σε διαβούλευση. 

4. Τα δύο κύρια ρέµατα που διασχίζουν την περιοχή της Μάνδρας είναι (1) το 
ρέµα (ρ.) Σούρες, και (2) το ρ. Αγίας Αικατερίνης. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ρεµάτων αυτών είναι (1) η αλλοίωση της µορφολογίας 
τους, εξαιτίας της µεγάλης κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 
περιοχή, (2) η εµφάνιση προβληµάτων αντιπληµµυρικής προστασίας σε 
αρκετά τµήµατα των ρεµάτων, όπου η διατοµή τους είναι ανεπαρκής ή και 
ανύπαρκτη, και (3) τα µικρά τεχνικά έργα για τη διάβαση των πεζών στις 
θέσεις διασταύρωσης των ρεµάτων µε πολλούς δρόµους, τα οποία είναι 
ανεπαρκή για την διέλευση των απορροών. Το αποτέλεσµα των παραπάνω 
είναι η παρεµπόδιση της απορροής των επιφανειακών νερών προς τα 
κατάντη, µε συνέπεια να πληµµυρίζει συχνά η περιοχή, να προκαλούνται µε 
υψηλή συχνότητα ζηµιές στις παραχειµάρριες ιδιοκτησίες και σηµαντική 
όχληση στις δραστηριότητες της περιοχής. 

5. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν πραγµατοποιηθεί αντιπληµµυρικά έργα, η 
κατασκευή των οποίων συνδέεται µε τα µεγάλα έργα οδοποιίας. Τα έργα 
αυτά είχαν ως κύριο στόχο να προστατεύσουν τα µεγάλα αυτά 
συγκοινωνιακά έργα και δεν αποτελούν απόρροια µεθοδικού 
αντιπληµµυρικού σχεδιασµού για την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, 
βελτιώνουν την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, η οποία όµως 
παραµένει ατελής. 

6. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αντιπληµµυρικής προστασίας, 
εκπονήθηκε η «Μελέτη Εκτροπής Χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και 
Διευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου» για τη 
διαστασιολόγηση και κατασκευή των απαιτούµενων έργων διευθέτησης των 
χειµάρρων, που περιλαµβάνουν κυρίως (1) τη διευθέτηση του ρ. Σούρες και 
(2) την εκτροπή τµήµατος του ρ. Αγίας Αικατερίνης προς το ρ. Σούρες. Οι 
περιβαλλοντικοί όροι της µελέτης έχουν εγκριθεί τον Ιούλιο του 2014 και 
έχουν καθοριστεί οι οριογραµµές τον Ιανουάριο του 2016. Το έργο αυτό δεν 
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έχει κατασκευασθεί. 

7. Τα πληµµυρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν εντός του οικισµού της 
Μάνδρας συνδέονται άµεσα µε (1) την τοπική αποψίλωση - εκχέρσωση σε 
περιοχές των ορεινών όγκων, και (2) την έλλειψη των απαραίτητων έργων 
ανάσχεσης στις ορεινές εκτάσεις, όπως π.χ. φράγµατα ανάσχεσης και 
συγκράτησης φερτών, τοποθέτηση κορµών-φραγµάτων και ενέργειες 
αναδάσωσης. 

2.2. Η πληµµύρα του Νοεµβρίου 2017, τα πιθανολογούµενα αίτια,  
οι επιπτώσεις της και ο περιορισµός τους µε µέτρα 

1. Η βροχόπτωση στο Όρος Πατέρας χαρακτηρίστηκε ως ισχυρή και 
καταστρεπτική. Η πληµµύρα στη Μάνδρα εκτιµήθηκε ότι είχε περίοδο 
επαναφοράς τουλάχιστον 100 ετών ή και µεγαλύτερη, δηλ. πρόκειται για 
ένα εξαιρετικά σηµαντικό πληµµυρικό γεγονός που δεν είναι 
συνηθισµένο.  

2. Τα αίτια της πληµµύρας ήταν τα ακόλουθα: 
I. Η έλλειψη των απαραίτητων έργων ανάσχεσης στις ορεινές 
εκτάσεις, όπως π.χ. φράγµατα ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών, 
κορµοδέµατα και κορµοπλέγµατα, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες κλίσεις 
του υφιστάµενου υδρογραφικού δικτύου των λεκανών απορροής που 
δέχθηκαν την έντονη βροχόπτωση και οδήγησαν εξαιρετικά γρήγορα 
τα νερά στα ρέµατα της περιοχής.  

II. Τα ατελή έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή των 
οικισµών, σε συνδυασµό µε την ασυνέχεια, τη µείωση των διατοµών ή 
και την κατάργηση των κύριων ρεµάτων, εξαιτίας π.χ. επιχωµατώσεων, 
καταπατήσεων ή µη-ορθολογικής δόµησης. 

III. Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, που χαρακτηρίστηκε ως 
ισχυρή και καταστρεπτική.  

3. Οι δυνητικές επιπτώσεις από την πληµµύρα αναλύονται σε 4 κατηγορίες: (1) 
στον πληθυσµό, (2) οικονοµικές, (3) περιβαλλοντικές και (4) πολιτιστικές. Οι 
επιπτώσεις στον πληθυσµό έχουν προτεραιότητα, και ειδικότερα αυτές που 
αφορούν την ανθρώπινη ζωή. Στο συγκεκριµένο πληµµυρικό επεισόδιο 
υπήρξε απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, γεγονός που επισκιάζει όλα τα 
υπόλοιπα. Όµως, σηµαντικότατες ήταν οι επιπτώσεις και στις υπόλοιπες 
κατηγορίες και ιδιαίτερα στις οικονοµικές δραστηριότητες. 

4. Οι επιπτώσεις της πληµµύρας είναι σηµαντικά µικρότερες, όταν γίνεται 
ορθή διαχείρισή της µε κατάλληλα µέτρα που αφορούν τα ακόλουθα: (1) 
Πρόληψη, (2) Προστασία, (3) Ετοιµότητα, και (4) Αποκατάσταση 
(ατοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και άλλες µορφές αποκατάστασης).  

2.3. Προτάσεις για λύσεις και παρεµβάσεις 

Στη διατύπωση των προτάσεων έχει προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών, 
µε βάση την οποία προτείνεται η άµεση ολοκλήρωση των ακολούθων έργων και 
ενεργειών: 

1. Τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή των 
οικισµών. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν άµεσα οι ενέργειες για τη µείωση 
του υφιστάµενου υψηλού κινδύνου σε περίπτωση επανάληψης του 
φαινοµένου, όπως π.χ. η αποµάκρυνση των επιχωµατώσεων, ο 
καθαρισµός της κοίτης των ρεµάτων, η αποκατάσταση των 
κατασκευών και υποδοµών που έχουν υποστεί βλάβες κ.α. Τονίζεται η 
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ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων υγιεινής εξαιτίας της 
προκληθείσας υποβάθµισης της ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης. 

2. Τα απαραίτητα έργα ανάσχεσης στις ορεινές εκτάσεις, όπως π.χ. φράγµατα 
ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών, κορµοδέµατα και κορµοπλέγµατα. 

Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως επείγοντα, οπότε συνιστάται να εξεταστεί η 
δυνατότητα πραγµατοποίησής τους µε διαδικασίες «επείγοντος» (fast-track), 
χωρίς καθυστερήσεις, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας, ώστε να αποδοθούν στο 
κοινωνικό σύνολο σε σύντοµο διάστηµα.  

3. Τα συνιστώµενα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας µε την ενίσχυση και  
οργάνωση της κατάλληλης πολιτικής προστασίας για να µην υπάρχουν 
ανθρώπινες απώλειες. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  
✓ Η υλοποίηση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στα Σχέδια 
Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003) και το 
πρόσφατο έγγραφο 7742/1-11-2017 της ΓΓΠΠ για τις πληµµύρες. 

✓ Η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού Επιχειρησιακού Συστήµατος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληµµυρών µε τη χρήση σύγχρονων 
επιστηµονικών µεθόδων πρόβλεψης, µέτρησης-καταγραφής, και 
µαθηµατικών µοντέλων υδρολογίας και υδραυλικής (διόδευσης 
πληµµύρας).  

✓ Η οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης-ενηµέρωσης των πολιτών, 
αλλά και των τοπικών Αρχών, σε θέµατα αντιµετώπισης πληµµυρών, 
ιδιαίτερα στις πληγείσες περιοχές, καθώς και σε όσες περιοχές κρίνεται 
ότι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο.  

Επίσης, προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Στοχευµένος αντιπληµµυρικός σχεδιασµός για την ευρύτερη περιοχή, ο 
οποίος θα εντοπίσει και θα ιεραρχήσει τυχόντα επιπλέον έργα, τόσο στην 
ορεινή όσο και στην πεδινή ζώνη.  

2. Εφαρµογή των Μέτρων που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης 
Κινδύνων Πληµµύρας, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν εξειδικευµένες 
δράσεις στις περιοχές που επλήγησαν. 

3. Αναβάθµιση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 
Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ – ΥΠΕΝ/ΕΓΥ), η οποία πρέπει να αποτελέσει την 
ενοποιηµένη βάση που θα συγκεντρώνει τα πλέον έγκυρα και πρόσφατα 
υδροµετεωρολογικά στοιχεία, από όλους τους Φορείς, µε επαρκή χωρική 
κάλυψη.  

Τέλος, συνιστάται η πραγµατοποίηση άµεσων ενεργειών για την επίλυση των 
διαφόρων χρόνιων προβληµάτων της χώρας που συµβάλλουν, καθένα µε τον 
τρόπο του, σε τραγικά αποτελέσµατα. Τέτοια είναι: 
✓ Η γραφειοκρατία που εµποδίζει την ταχεία εξέλιξη των διαδικασιών που 
σχετίζονται µε την παραγωγή έργων. Ειδικότερα, τονίζεται η δυσκολία µε 
την οποία παράγονται οι τεχνικές µελέτες στη χώρα µας, από τη στιγµή 
που ανακύπτει το πρόβληµα που πρέπει να µελετηθεί µέχρι τη στιγµή που θα 
«ωριµάσει» ώστε να κατασκευασθούν τα σχετικά τεχνικά έργα. Οι 
καθυστερήσεις είναι πολύ µεγάλες και οφείλονται κυρίως στις καθυστερήσεις 
της δηµόσιας διοίκησης στην έκδοση εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων.  

✓ Ο µη-ορθολογικός πολεοδοµικός σχεδιασµός, ο οποίος στις συνήθεις 
περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο ακολουθεί την ανάπτυξη και δεν προηγείται 
αυτής. Τα ρέµατα καλύπτονται για τη δηµιουργία δρόµων, προβλέποντας 
στην καλύτερη περίπτωση κάποιο τεχνικό έργο διόδευσης της ροής που 
συνέρεε στο ρέµα αυτό.  

✓ Η πολυδαίδαλη νοµοθεσία, η οποία δεν διευκολύνει την απλή και γρήγορη 
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επίλυση των θεµάτων που ανακύπτουν. 
✓ Η ευθυνοφοβία, που οδηγεί στην αποφυγή λύσης ενός θέµατος, ενόψει 
ενδεχόµενης κατηγορίας από κάποιον που θίγεται, έστω και καταχρηστικά.  

✓ Η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατικών φορέων. 
✓ Η προχειρότητα στην αντιµετώπιση των θεµάτων. Συνήθως, τα 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται τοπικά και αποσπασµατικά χωρίς συνολικό 
σχεδιασµό. 

✓ Τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα, ιδίως σχετικά µε την ιδιοκτησία 
και τη χρήση της γης. 

✓ Η ανεπαρκής περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση, µε 
αποτέλεσµα να παραβιάζονται οι νόµοι της φύσης, άλλοτε από αδιαφορία, 
άλλοτε από µικροσυµφέροντα, χωρίς συνειδητοποίηση ότι τελικά κάθε 
πολίτης θα θιγεί από την αντίδραση της φύσης. 

✓ Η έλλειψη εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών. 
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3. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1. Η Οδηγία για τις πληµµύρες, τα ΣΔΚΠ και οι πληγείσες 
περιοχές  

1. Η Οδηγiα 2007/60/ΕΚ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας µε στόχο τη µείωση των αρνητικών 
συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα.  

2. Σύµφωνα µε την Οδηγiα 2007/60/ΕΚ, θα πρέπει σε όλα τα κράτη να 
καταρτιστούν Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (ΣΔΚΠ) σε 
επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού, ώστε κάθε κράτος να είναι σε 
θέση να εκτιµήσει την έκταση των πληµµυρών στην περιοχή ευθύνης του, να 
προβλέψει τις καταστροφές που ενδέχεται να συµβούν και να λάβει όλα τα 
µέτρα για τον µετριασµό και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις 
πληµµύρες. 

3. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στα 
Κατευθυντήρια Κείµενα, οι Γενικοί Στόχοι της διαχείρισης του κινδύνου 
πληµµύρας που έχουν καθοριστεί στην χώρα µας (βλ. ΣΔΚΠ) είναι: 
✓ Mετριασµός της έκθεσης στην πληµµύρα 
✓ Μείωση της πιθανότητας πληµµύρας 
✓ Ενίσχυση της ετοιµότητας για την αντιµετώπιση των πληµµυρών 
✓ Βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης 

4. Η Οδηγία έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο µε την Κ.Υ.Α. H.Π. 
31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήµερα. 

5. Τα ΣΔΚΠ συντάσσονται για συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της σχετικής 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ της ΕΕ και εφαρµόζονται σε επίπεδο Περιοχής 
Λεκάνης Απορροής Ποταµού, η οποία ταυτίζεται µε το Υδατικό 
Διαµέρισµα. Με την ολοκλήρωση του ΣΔΚΠ: 
i. Εφαρµόζεται η Οδηγία 2007/60/ΕΚ και αποκτάται το βασικό εργαλείο 

εθνικού προγραµµατισµού/ κεντρικού µηχανισµού αναφοράς προς την 
ΕΕ. 

ii. Δηµιουργείται σύγχρονη εθνική υποδοµή για το σχεδιασµό των έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας. 

iii. Αποκτάται συνολική εικόνα για την επικινδυνότητα και τους κινδύνους 
πληµµύρας από τα κύρια ρέµατα της χώρας µας. 

iv. Αναπτύσσονται και εφαρµόζονται µεθοδολογίες και εργαλεία, µε στόχο 
την τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων για τον καθορισµό προτεραιοτήτων, 
προσαρµόσιµα σε νέα δεδοµένα και σε τοπική κλίµακα. 

v. Θεσµοθετείται εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός για τη διαχείριση των 
κινδύνων πληµµύρας, µε παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς δράσης.  

Με βάση τον αρχικό σχεδιασµό της Οδηγίας, τα ΣΔΚΠ θα έπρεπε να έχουν 
ετοιµαστεί στα τέλη του 2015. Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραµµα, η 
ολοκλήρωση και έγκρισή τους στην Ελλάδα αναµένεται στις αρχές του 2018. 
Τα ΣΔΚΠ προβλέπεται να αναθεωρούνται σε τακτά διαστήµατα µε την πρώτη 
αναθεώρηση να προβλέπεται για το έτος 2021. 

6. Τα ΣΔΚΠ αποτελούν το εργαλείο για την εφαρµογή αντιπληµµυρικής 
πολιτικής στη χώρα µας (αντίστοιχο µε των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών). 
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Δεν συνιστούν τεχνικές µελέτες για την κατασκευή έργων, αλλά εργαλεία 
για την άσκηση πολιτικής και για τον προγραµµατισµό ενεργειών, τα οποία 
αναπτύσσονται για πρώτη φορά στη χώρα µας.  

7. Οι πληγείσες περιοχές περιγράφονται στο ΣΔΚΠ των Λεκανών Απορροής των 
Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής (GR06), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
(GR07) & Νήσων Αιγαίου (GR14) (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)», το οποίο 
εκπονήθηκε το 2017 (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ). Ανήκουν στις Ζώνες δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πληµµύρας (ΖΔΥΚΠ) και ειδικότερα στις χαµηλές ζώνες 
Μεγάρων -Ν. Περάµου (GR06RAK0004) και Ασπροπύργου -Ελευσίνας 
(GR06RAK0005). Σε αυτό το ΣΔΚΠ, το οποίο είναι αναρτηµένο σε ειδική 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και βρίσκεται σε διαβούλευση (http://floods.ypeka.gr/
index.php/sxedia-diaxeirisis/attiki-gr06), περιλαµβάνονται η αξιολόγηση του 
πληµµυρικού κινδύνου και κυρίως οι δράσεις που πρέπει να δροµολογηθούν 
για τη διαχείρισή του. 

3.2. Νοµοθετικό πλαίσιο µελετών αντιπληµµυρικών έργων 

1. Τα αντιπληµµυρικά έργα στη χώρα µας, όπως και όλα τα τεχνικά έργα, 
µελετώνται µε Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζονται στο Προεδρικό 
Διάταγµα 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α/8-10-1974). Παρότι έχει διαπιστωθεί η 
ανάγκη αναθεώρησης-επικαιροποίησης του θεσµικού αυτού πλαισίου, ακόµη 
και οι µελέτες που εκπονούνται αυτή την εποχή διέπονται από αυτό το Π.Δ. 
Πρόσφατα , το Υπουργείο Υποδοµών προχώρησε σε ενέργειες 
επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών που σχετίζονται µε τις µελέτες 
αντιπληµµυρικών έργων, χωρίς όµως ακόµα να έχει ολοκληρωθεί η σχετική 
εργασία. 

2. Ορισµένοι Φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, η ΔΟΥ 
του Υπ. Υποδοµών κλπ., έχοντας διαπιστώσει τις ελλείψεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του 1974, προχώρησαν κατά καιρούς στην έκδοση οδηγιών 
µε στόχο τη βελτίωση του περιεχοµένου των µελετών, οι οποίες όµως δεν 
αντικαθιστούν το ΠΔ 696/1974. Ειδικά, στον τοµέα των αντιπληµµυρικών 
έργων, τα οποία επηρεάζονται σηµαντικά από την κλιµατική αλλαγή, είναι 
επιτακτική η ανάγκη σύνταξης ενός νέου πλαισίου Τεχνικών Προδιαγραφών 
που να ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες. 

3.3. Χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου, των κυρίων ρεµάτων 
της περιοχής, των κατασκευασµένων και των υπό µελέτη έργων 

1. Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής Μάνδρας. Το υδρογραφικό δίκτυο 
στην ανάντη περιοχή της Μάνδρας παρουσιάζει µια γενικότερα συγκλίνουσα 
δοµή, καταλαµβάνοντας έκταση που χαρακτηρίζεται από µεγάλες 
µορφολογικές κλίσεις. Οι ορεινές κοίτες των χειµάρρων είναι καλώς 
διαµορφωµένες, χωρίς να παρουσιάζουν πληµµυρικά προβλήµατα.  

Τα δύο κύρια ρέµατα στην περιοχή της Μάνδρας είναι (1) το ρέµα (ρ.) 
Σούρες, και (2) το ρέµα Αγίας Αικατερίνης. 

Σηµαντικά χαρακτηριστικά των ρεµάτων αυτών είναι τα ακόλουθα (βλ. 
Φωτογραφίες 1, 2 και 3): 
✓ Η αλλοίωση της µορφολογίας του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, 

εξαιτίας της µεγάλης κατασκευαστικής δραστηριότητας στην ευρύτερη 
περιοχή.  

✓ Η εµφάνιση προβληµάτων πληµµυρών σε αρκετά τµήµατα των 
ρεµάτων, όπου η διατοµή τους είναι ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη.   

✓ Τα µικρά τεχνικά έργα για τη διάβαση των πεζών ή οχηµάτων, στις 
θέσεις διασταύρωσης των ρεµάτων µε πολλούς δρόµους, µικρότερης ή 
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µεγαλύτερης σηµασίας, καθώς και για την προσπέλαση σε 
παρακείµενες ιδιοκτησίες, τα οποία είναι ανεπαρκή για την διέλευση 
των απορροών. 

Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η παρεµπόδιση της απορροής των 
επιφανειακών νερών προς τα κατάντη από κτίσµατα και έργα 
οδοποιίας µε αποτέλεσµα να πληµµυρίζει συχνά η περιοχή, να 
προκαλούνται µε υψηλή συχνότητα ζηµιές στις παραχειµάρριες 
ιδιοκτησίες και σηµαντική όχληση στις δραστηριότητες της περιοχής.  

!  

Φωτογραφία 1. Έξοδος φυσικής κοίτης ρ. Αγ. Αικατερίνης από την περιοχή 
επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην οδό Οµήρου. Άποψη προς τα κατάντη. 

!  

Φωτογραφία 2. Φυσική κοίτη του ρ. Σούρες βορειοανατολικά της παλαιάς 
εθνικής οδού Ελευσίνας - Θηβών. Άποψη προς τα κατάντη. 
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Φωτογραφία 3. Φυσική κοίτη του ρ. Σούρες. Διέλευση µέσα από το οικόπεδο των 
εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήµου Μάνδρας. Δίδυµος σωληνωτός 

αγωγός. Άποψη προς τα κατάντη. 

2. Το ρέµα Σούρες. Ο πρώτος κλάδος του ρ. Σούρες είναι το ρ. Αγίας 
Σωτήρας, το οποίο ξεκινά από τις κορυφές Μάλια και Δραµπαλέτα δυτικά-
νοτιοδυτικά της Αγίας Σωτήρας, διέρχεται νότια αυτής και ακολουθώντας την 
παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας, φθάνει στο ύψος της Μάνδρας, από 
όπου συνεχίζει ως ρ. Σούρες.  

 Σε πολλά τµήµατα, η φυσική κοίτη του ρέµατος παρουσιάζει στενώσεις, οι 
οποίες µπορεί να οφείλονται σε προσχώσεις από φερτά υλικά, σε 
καταπτώσεις υλικών, ή και σε ανθρώπινες επεµβάσεις για επεκτάσεις 
οικοπέδων. 

Σε εφαρµογή παλαιοτέρων µελετών κατασκευάσθηκε, από την Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ, έργο εκτροπής του ρ. Σούρες προς τον π. Σαρανταπόταµο και 
διευθετήθηκε τµήµα του, µήκους 2200 m, από την εκβολή του στον π. 
Σαρανταπόταµο µέχρι τα νοτιοανατολικά όρια της πόλης της Μάνδρας (Χ.Θ. 
2+200). Η διατοµή που κατασκευάσθηκε είναι ορθογωνική από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και κατά τµήµατα ανοικτή ή κλειστή για τη διέλευση οδών 
πρόσβασης στις διάφορες βιοτεχνίες που είναι εγκαταστηµένες στην περιοχή. 
Η προς τα κατάντη της εκτροπής αποκοπείσα φυσική κοίτη του ρέµατος, 
µήκους περίπου 2,4 km, που εκβάλλει στην θάλασσα, εξυπηρετεί πλέον την 
αποχέτευση των κατάντη πεδινών περιοχών, στις οποίες παρουσιάζεται 
εντατική οικοδοµική δραστηριότητα. Στο τµήµα αυτό η φυσική κοίτη του 
ρέµατος παρουσιάζει στενώσεις που µπορεί να οφείλονται σε προσχώσεις από 
φερτά υλικά και καταπτώσεις υλικών ή/και σε ανθρώπινες επεµβάσεις. 
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Διάβαση κάτω από την Π.Ε.Ο. Αθήνας – Θήβας 

!  !  

Ανάντη και κατάντη του τεχνικού έργου διάβασης Π.Ε.Ο. Αθήνας – Θήβας  

Φωτογραφίες 4. Απόψεις του ρ. Σούρες  

3. Το ρέµα Αγ. Αικατερίνης. Ξεκινά δυτικά της Μάνδρας από την κορυφή 
Κοροπούλη και µε πορεία προς τα ανατολικά φθάνει στο δυτικό όριο της 
πόλης της Μάνδρας. Η φυσική κοίτη του είναι σαφής και καλά εγκιβωτισµένη 
στα ανάντη, αλλά χάνεται στα όρια της επέκτασης του σχεδίου πόλης της 
Μάνδρας σε απόσταση περίπου ενός χιλιοµέτρου, στα δυτικά της πόλης. Τα 
πληµµυρικά νερά διαχέονται επιφανειακά στην περιοχή της επέκτασης του 
σχεδίου πόλης, φθάνουν στην πόλη και µέσω των δρόµων αυτής 
παροχετεύονται προς τα κατάντη. Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι η 
πόλη της Μάνδρας πλήττεται συχνά από τις υπερχειλίσεις του ρέµατος. 

Για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα αυτά, κατασκευάσθηκε πλακοσκεπής 
αγωγός όµβριων, διαστάσεων 2,00 m Χ 1,70 m, µε φρεάτια υδροσυλλογής 
(βλ. Φωτογραφία 5), ο οποίος µέσω των οδών Κοροπούλη και Αγ. 
Αικατερίνης εκβάλλει στο ρ. Σούρες στο ύψος της διακλάδωσης προς Μάνδρα 
της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θήβας. Η διατοµή αυτού του αγωγού 
είναι ανεπαρκής για τη µεταφορά των πληµµυρικών απορροών του ρέµατος.  
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Φωτογραφία 5. Οδός Οµήρου του σχεδίου πόλεως Μάνδρας. Αρχή 
κατασκευασµένου αγωγού οµβρίων Κοροπούλη. Διακρίνονται τα φρεάτια 

υδροσυλλογής. Άποψη προς την οδό Αγ. Αικατερίνης. 

4. Η υφιστάµενη µελέτη για την περιοχή της Μάνδρας. Παρατίθεται το 
σχετικό ιστορικό: 

i. Ιούλιος 2012. Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής (Δ10) αναθέτει τη «Μελέτη Εκτροπής Χειµάρρου Αγ. 
Αικατερίνης και Διευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου 
Πεδίου» µε σκοπό τη διαστασιολόγηση και κατασκευή των 
απαιτούµενων έργων διευθέτησης των χειµάρρων, ώστε αφενός να 
οδηγούνται µε ασφάλεια οι πληµµυρικές παροχές της πεδινής κοίτης 
των χειµάρρων προς τον τελικό αποδέκτη και αφετέρου να 
αναβαθµιστεί γενικώς το φυσικό περιβάλλον των χειµάρρων (και 
ιδιαίτερα του ρ. Σούρες) από τις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις που 
υφίσταται σήµερα.  

ii. Ιούλιος 2014. Υποβάλλεται η αναθεωρηµένη µελέτη και εγκρίνονται 
οι Περιβαλλοντικοί Όροι της από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση 
Αττικής (Φ11/5091/13/2-7-2014). 

iii. Ιανουάριος 2016. Επικυρώνεται ο καθορισµός των οριογραµµών 
που αφορούν τη µελέτη από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής 
(Φ11/6657/29-1-2016). 

Στη µελέτη αυτή προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Για το ρ. Σούρες. Τµήµα του ρέµατος θα διευθετηθεί µε αγωγό 
ορθογωνικής διατοµής από σκυρόδεµα που περιλαµβάνει 
αναβαθµούς (βλ. Εικόνα 1). Το τµήµα αυτό έχει συνολικό µήκος 
περίπου 1,7 km και εκτείνεται από τη Χ.Θ. 2+200 (πέρας του 
κατασκευασθέντος από την Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ τµήµατος), µέχρι τη 
Χ.Θ. 3+940 (συµβολή της εκτροπής µε το ρ. Αγ. Αικατερίνης στο 
νοτιοανατολικό όριο της πόλης της Μάνδρας). 

2. Για το ρ. Αγ. Αικατερίνης θα κατασκευαστεί εκτροπή του τµήµατος 
ανάντη του σχεδίου πόλεως της Μάνδρας µε κλειστό αγωγό δίδυµης 
ορθογωνικής διατοµής που θα ακολουθεί τους δρόµους του σχεδίου 
πόλεως στο βόρειο όριό της και θα εκβάλλει στο ρ. Σούρες στη θέση 
Χ.Θ. 3+900, περίπου 1,6 km ανάντη της εκβολής Κοροπούλη και της 
διασταύρωσης µε την εθνική οδό Ελευσίνας-Θηβών.  
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Εικόνα 1. Μορφολογία άµεσης περιοχής του έργου. Με µπλε χρώµα σηµειώνεται η 
υπό µελέτη διευθέτηση του ρέµατος Σούρες, µε κόκκινο η υπό µελέτη µερική 
εκτροπή του ρέµατος Αγ. Αικατερίνης και µε πράσινο χρώµα ο υφιστάµενος 

αγωγός Κοροπούλη. Λήφθηκε από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου  

5. Αντιπληµµυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο των 
µεγάλων έργων οδοποιίας. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
προκαλούντο από την ανεπάρκεια των διατοµών των ρεµάτων για την 
παροχέτευση των πληµµυρικών υδάτων, κατά το παρελθόν εκπονήθηκαν 
από διάφορους φορείς (ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) µελέτες σε 
διάφορα στάδια. Το θέµα των αντιπληµµυρικών έργων στη συγκεκριµένη 
περιοχή αποτελεί αντικείµενο µελετών από το 1996, ενώ για την ευρύτερη 
περιοχή του Θριασίου Πεδίου έχουν ανατεθεί µελέτες από το 1979. Στην 
ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σηµαντικά αντιπληµµυρικά έργα, η κατασκευή 
των οποίων συνδέεται µε τα µεγάλα έργα οδοποιίας που έχουν 
πραγµατοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΕΟ Αθηνών 
Κορίνθου). Τα έργα αυτά είχαν ως κύριο στόχο να προστατεύσουν τα µεγάλα 
αυτά συγκοινωνιακά έργα και δεν αποτελούν απόρροια µεθοδικού 
αντιπληµµυρικού σχεδιασµού για όλη την περιοχή.  

Σε κάθε περίπτωση, βελτιώνουν την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής 
συνολικά, η οποία όµως παραµένει ατελής λόγω του ότι  

➢ είτε δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα συνοδά τοπικά 
έργα που θα συλλέγουν και θα κατευθύνουν τις απορροές στους 
αποδέκτες,  

➢ είτε οι αποδέκτες δεν φτάνουν ολοκληρωµένα µέχρι τη 
θάλασσα.  

3.4. Ο ρόλος των πυρκαγιών και της αποψίλωσης-εκχέρσωσης στην 
πληµµύρα 

1. Τα δάση και γενικότερα η βλάστηση, είναι στοιχεία που επιδρούν θετικά στην 
πρόληψη πληµµυρικών φαινοµένων. Αντίστοιχα, οι πυρκαγιές και η 
αποψίλωση-εκχέρσωση, πέραν της ευρύτερης περιβαλλοντικής υποβάθµισης, 
επιβαρύνουν σηµαντικά τις συνθήκες απορροής, αφού µειώνεται το ποσοστό 
των νερών της βροχής που κατακρατείται, ενώ αυξάνονται δραµατικά οι 
ποσότητες φερτών υλών που συµπαρασύρονται από τις απορροές των 
όµβριων υδάτων. Η επιβάρυνση αυτή βαίνει µειούµενη σε συνάρτηση µε τον 
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βαθµό αποκατάστασης της βλάστησης, που γίνεται µε φυσικό ή µε τεχνητό 
τρόπο (αναδάσωση). 

2. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το Όρος Πατέρας έχει απωλέσει εξαιτίας 
των πυρκαγιών από το 1978 µέχρι σήµερα περίπου 65.500 στρέµµατα 
δάσους και δασικών εκτάσεων (βλ. Εικόνα 2). Σύµφωνα µε το Εθνικό 
Π α ρ α τ η ρ η τ ή ρ ι ο Δ α σ ι κ ώ ν Π υ ρ κ α γ ι ώ ν – Ε π α Δ α Π ( h t t p : / /
epadap.web.auth.gr/), στις τελευταίες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο 
Όρος Πατέρας και τα Δερβενοχώρια οι καµένες εκτάσεις ανέρχονται σε 5.055 
και 10.178 στρέµµατα, αντίστοιχα. Αν και ένα πολύ µεγάλο τµήµα αυτών 
των εκτάσεων έχει αποκατασταθεί µέσω φυσικής αναγέννησης, υπάρχουν 
περιοχές, χαµηλής κυρίως βλάστησης, στην ευρύτερη περιοχή κατάντη του 
Όρους Πατέρας, όπου έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα αποψίλωσης και 
εκχερσώσεων για αγροτική ή/και οικιστική χρήση. 

  

Εικόνα 2: Καµένες Εκτάσεις Δυτικής Αττικής µε έτος αναφοράς το 2016 
(Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών – ΕπαΔαΠ, http://

epadap.web.auth.gr/) 
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4. Η Π Λ Η ΜΜ Υ Ρ Α Τ Ο Υ Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 7 , Τ Α 
ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

4.1. Χαρακτηριστικά της πληµµύρας του Νοεµβρίου 2017 

1. Σύµφωνα µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ, 2017), το κινητό 
µετεωρολογικό ραντάρ XPOL του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης κατέγραψε «µε χωρική ανάλυση 150 m και χρονική 
ανάλυση 2 min, ζώνη πολύ ισχυρής βροχόπτωσης (περισσότερο από 200 
mm συνολική βροχόπτωση) στην πλαγιά του Όρους Πατέρας, πάνω από τη 
Νέα Πέραµο και τη λεκάνη απορροής των ρεµάτων που συρρέουν στη 
Μάνδρα, µήκους περίπου 18 km και πλάτους 4 km µε προσανατολισµό από 
νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά. Το συνολικό ύψος βροχής στον πυρήνα 
του συµβάντος ξεπέρασε τα 200 mm σε χρονικό διάστηµα 6 ωρών µε 
µεγαλύτερη ένταση κυρίως στις 5 µε 8 π.µ. τοπική ώρα (3 µε 6 UTC) στις 
15/11, που αποτελεί µια πάρα πολύ ισχυρή και σχετικά σύντοµη 
βροχόπτωση. Τα τοπικά µέγιστα της στιγµιαίας βροχόπτωσης στο Όρος 
Πατέρας έφτασαν µέχρι τα 120-140 mm/h». Επίσης, «Για να εκτιµηθεί το 
µέγεθος της καταστρεπτικής βροχόπτωσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην 
Ελευσίνα το µέσο ύψος συνολικής ετήσιας βροχής είναι 373 mm, µε 59 mm 
να πέφτουν το µήνα Νοέµβριο, ενώ χρησιµοποιώντας δεδοµένα των 
τελευταίων 114 ετών από τον ιστορικότερο µετεωρολογικό σταθµό της 
Ελλάδας, που βρίσκεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο, είναι 
61 mm για τον µήνα Νοέµβριο» (βλ. Εικόνα 3). 

!  
Εικόνα 3: Χωρική απεικόνιση της συνολικής βροχόπτωσης (Πηγή: Δελτίο 

τύπου ΕΑΑ, 20/11/2017) 

2. Τα νερά της ισχυρής βροχόπτωσης στο Όρος Πατέρας κινήθηκαν µε 
εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα προς τα κατάντη, συλλέγοντας ταυτόχρονα νερά 
από άλλα µικρότερα ρέµατα και µεταφέροντας φερτά υλικά, όπως χώµατα, 
πέτρες και άλλα αντικείµενα, ακολουθώντας το «φυσικό τους δρόµο». Ο 
δρόµος αυτός ήταν µια από τις δύο κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης της 
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Μάνδρας. Επειδή είχαν προηγηθεί βροχές στην περιοχή τις προηγούµενες 
ηµέρες, το έδαφος ήταν κορεσµένο και δεν µπόρεσε να συγκρατήσει 
σηµαντικές ποσότητες από τα νερά της βροχής µε αποτέλεσµα την αύξηση 
του όγκου των νερών που απορρέουν και τελικά πληµµυρίζουν. Ιδιαίτερα 
αρνητικό χαρακτηριστικό της πληµµύρας ήταν οι µεγάλες ποσότητες 
στερεοµεταφοράς (λασποροής), εξαιτίας της σηµαντικής διάβρωσης των 
ορεινών όγκων.  

Στη Νέα Πέραµο, το κύριο ρέµα της περιοχής (ρ. Γιώργου) δέχθηκε πολύ 
σηµαντικές ποσότητες νερού και τις διοχέτευσε προς τη θάλασσα, σε άλλα 
σηµεία µε υδραυλική επάρκεια και σε άλλα σηµεία ανεπαρκώς. Στη θέση που 
το ρέµα διασταυρώνεται µε την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, το 
υφιστάµενο τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε την περίοδο 1993-1994, 
ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά, χωρίς να προκληθεί βλάβη στην Εθνική Οδό. 
Ανάντη του τεχνικού αυτού έργου, η ροή υπήρξε ακανόνιστη, εντός και 
εκτός της φυσικής κοίτης του ρέµατος, ενώ κατάντη η ροή ακολούθησε τη 
διευθετηµένη κοίτη, προκαλώντας φθορές στα πρανή, µέχρι τη θέση της 
παλαιάς σιδηροδροµικής γραµµής, όπου δεν υπήρχε τεχνικό έργο 
αντίστοιχης επάρκειας και η παροχή διαχύθηκε σε ευρύτερη έκταση. 
Γενικότερα, στη Νέα Πέραµο δεν υπάρχουν κατάλληλα έργα διοχέτευσης των 
οµβρίων στη θάλασσα, θέµα το οποίο προκαλεί πολλά προβλήµατα σε 
έντονες βροχοπτώσεις. Επιπλέον, η στερεοπαροχή που µεταφέρεται στη 
θάλασσα δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα επιχωµάτωσης της παραλίας και 
του µικρού λιµανιού. 

3. Σύµφωνα µε ειδικούς επιστήµονες (βλ. Δηµοσιεύµατα, 2017), η πληµµύρα 
στη Μάνδρα εκτιµήθηκε ότι είχε περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 100 ετών 
ή και µεγαλύτερη, δηλ. πρόκειται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
πληµµυρικό γεγονός που δεν είναι συνηθισµένο.  

4. Σηµειώνονται τα ακόλουθα: (1) Τα αντιπληµµυρικά έργα στην Ελλάδα 
σχεδιάζονται για περίοδο επαναφοράς (Τ) από 2 έτη (τοπικά δίκτυα) µέχρι 50 
έτη (κύριοι συλλεκτήρες, σηµαντικοί αποδέκτες), ενώ για κατοικηµένες 
περιοχές (π.χ. ρέµα Ξηριά στην Κόρινθο) µπορεί να φτάσει τα Τ= 100 έτη. 
(2) Ο π. Κηφισός, που αποτελεί τον αποδέκτη των οµβρίων του 
λεκανοπεδίου της Αθήνας µπορεί να ανταποκριθεί σε πληµµύρα περιόδου 
επαναφοράς 20 µέχρι 50 ετών.  

5. Σύµφωνα µε υπολογισµούς που έγιναν στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ για 
βροχόπτωση µε περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη αναµένεται να επηρεαστούν 
οι οικισµοί  
a. Λάκκα Καλογήρου, Νέα Πέραµος και Μέγαρα της χαµηλής  ζώνης 

Μεγάρων-Ν. Περάµου, και  
b. Μάνδρα και Ελευσίνα της χαµηλής ζώνης Ασπροπύργου-Ελευσίνας. 

Ο κίνδυνος πληµµύρας, αντιστοίχως, είναι υψηλός  
a. στην περιοχή των οικισµών Μεγάρων και Λάκκας Καλογήρου, και 
b. στην περιοχή των οικισµών Μάνδρας, Ελευσίνας, καθώς και ανατολικά 

των οικισµών Μαγούλας και Ασπρόπυργου. 

Ο πολύ υψηλός κίνδυνος εντοπίζεται σε τµήµατα των παραπάνω 
περιοχών και οφείλεται στο συνδυασµό της πολύ υψηλής τρωτότητας 
µε τη πολύ υψηλή επικινδυνότητα.  

6. Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση που προβλέπεται στην Οδηγία 2007/60 
της ΕΕ η πληµµύρα στην περιοχή της Μάνδρας χαρακτηρίζεται ως 
ακολούθως: 
➢ Αίτια: Υπερχείλιση ρέµατος (Α11) και τοπική καταιγίδα (Α12). 
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➢ Μηχανισµοί πληµµύρας: Φυσική υπερχείλιση (Α21, δηλ. κατάκλυση µιας 
περιοχής από νερό το οποίο ξεπερνάει την φέρουσα ικανότητα ή τη 
στάθµη του εδάφους), παρεµπόδιση ροής (Α24, δηλ. παρεµπόδιση που 
οφείλεται σε περιορισµό της ροής εντός ενός αγωγού ή ποτάµιου 
συστήµατος). 

➢ Χαρακτηριστικά πληµµύρας: Ραγδαία πληµµύρα (Α31) µε πρόσθετα 
χαρακτηριστικά τη µεταφορά λάσπης (Α36), την µεγάλη ταχύτητα (Α37) 
και µεγάλο βάθος (Α38). 

4.2. Αίτια πρόκλησης της πληµµύρας και µέτρα αποφυγής-
περιορισµού τους  

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, τα αίτια της πληµµύρας ήταν τα ακόλουθα: 

1. Η έλλειψη των απαραίτητων έργων ανάσχεσης στις ορεινές εκτάσεις, 
όπως π.χ. φράγµατα ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών, κορµοδέµατα και 
κορµοπλέγµατα, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες κλίσεις του υφιστάµενου 
υδρογραφικού δικτύου των λεκανών απορροής που δέχθηκαν την έντονη 
βροχόπτωση και οδήγησαν εξαιρετικά γρήγορα τα νερά στα ρέµατα της 
περιοχής, αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία για  
✓ τον µη περιορισµό της επιφανειακής απορροής των υδάτων, 
✓ τη µη συγκράτηση των εδαφών,  
✓ την αύξηση του κίνδυνου και της έντασης των πληµµυρών,  
✓ τον κορεσµό των εδαφών και  
✓ την συνεπακόλουθη εκδήλωση φαινοµένων λασπορροών µε φερτά 
υλικά. 

2. Τα ατελή έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή των οικισµών, 
σε συνδυασµό µε την ασυνέχεια, µείωση των διατοµών ή και κατάργηση των 
κύριων ρεµάτων, εξαιτίας π.χ. επιχωµατώσεων, καταπατήσεων ή µη-
ορθολογικής δόµησης. 

3. Τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως 
ισχυρή και καταστρεπτική.  

4.3. Επιπτώσεις της πληµµύρας και µέτρα για την ορθή διαχείρισή 
της  

1. Οι δυνητικές επιπτώσεις από την πληµµύρα, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2007/60/ΕΚ, αναλύονται σε 4 κατηγορίες: (1) στον πληθυσµό, (2) 
οικονοµικές, (3) περιβαλλοντικές και (4) πολιτιστικές. Οι επιπτώσεις στον 
πληθυσµό έχουν προτεραιότητα, και ειδικότερα αυτές που αφορούν την 
ανθρώπινη ζωή. Στο συγκεκριµένο πληµµυρικό επεισόδιο υπήρξε απώλεια 
σε ανθρώπινες ζωές, γεγονός που επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα. Όµως, 
σηµαντικότατες ήταν και οι επιπτώσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες, ιδιαίτερα 
στις οικονοµικές δραστηριότητες. 

2. Τα µέτρα που λαµβάνονται για την ορθή διαχείριση της πληµµύρας έχουν 
στόχο τον περιορισµό και, αν είναι δυνατόν, την εξάλειψη των επιπτώσεών 
της πληµµύρας και περιλαµβάνουν:  

✓ Πρόληψη (αποφυγή, µετεγκατάσταση, µείωση επιπτώσεων) 
✓ Προστασία (Φυσική Διαχε ίρ ιση Πληµµύρας/Διαχε ίρ ιση 
επιφανειακής απορροής, ρύθµιση ροής, έργα σε υδατορέµατα και 
πληµµυρικές κοίτες, διαχείριση oµβρίων υδάτων κ.α.). 

✓ Ετοιµότητα, δηλ.  
✓ ενέργειες πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης,  
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✓ κατάστρωσης και εφαρµογής σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο 
Περιφέρειας και Δήµου, και 

✓ ενηµέρωσης-ετοιµότητας του κοινού. 
✓ Ατοµική και κοινωνική αποκατάσταση και στη συνέχεια 
περιβαλλοντική και άλλων µορφών αποκατάσταση, µετά την 
εκδήλωση του φαινοµένου. 
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Στη διατύπωση των προτάσεων έχει προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών, 
µε βάση την οποία προτείνεται η άµεση υλοποίηση των ακολούθων έργων και 
ενεργειών: 

1. Τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή των 
οικισµών. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνουν άµεσα οι ενέργειες για τη µείωση 
του υφιστάµενου υψηλού κινδύνου σε περίπτωση επανάληψης του 
φαινοµένου, όπως π.χ. η αποµάκρυνση των επιχωµατώσεων, ο 
καθαρισµός της κοίτης των ρεµάτων, η αποκατάσταση των 
κατασκευών και υποδοµών που έχουν υποστεί βλάβες κ.α. Τονίζεται, η 
ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων υγιεινής εξαιτίας της 
προκληθείσας υποβάθµισης της ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης. 

2. Τα απαραίτητα έργα ανάσχεσης στις ορεινές εκτάσεις, όπως π.χ. φράγµατα 
ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών, κορµοδέµατα και κορµοπλέγµατα. 

Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως επείγοντα, οπότε συνιστάται να εξεταστεί η 
δυνατότητα πραγµατοποίησής τους µε διαδικασίες «επείγοντος» (fast-track), 
χωρίς καθυστερήσεις, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας, ώστε να αποδοθούν στο 
κοινωνικό σύνολο σε σύντοµο διάστηµα.  

3. Τα συνιστώµενα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας µε την ενίσχυση και  
οργάνωση της κατάλληλης πολιτικής προστασίας για να µην υπάρχουν 
ανθρώπινες απώλειες. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  
✓ Η υλοποίηση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στα Σχέδια 
Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003) και το 
πρόσφατο έγγραφο 7742/1-11-2017 της ΓΓΠΠ για τις πληµµύρες. 

✓ Η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού Επιχειρησιακού Συστήµατος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πληµµυρών µε τη χρήση σύγχρονων 
επιστηµονικών µεθόδων πρόβλεψης, µέτρησης-καταγραφής, και 
µαθηµατικών µοντέλων υδρολογίας και υδραυλικής (διόδευσης 
πληµµύρας).  

✓ Η οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης-ενηµέρωσης των πολιτών, 
αλλά και των τοπικών Αρχών, σε θέµατα αντιµετώπισης πληµµυρών, 
ιδιαίτερα στις πληγείσες περιοχές, καθώς και σε όσες περιοχές κρίνεται 
ότι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο.  

Επίσης, προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Στοχευµένος αντιπληµµυρικός σχεδιασµός για την ευρύτερη περιοχή, ο 
οποίος θα εντοπίσει και θα ιεραρχήσει τυχόντα επιπλέον έργα, τόσο στην 
ορεινή όσο και στην πεδινή ζώνη.  

2. Εφαρµογή των Μέτρων που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης 
Κινδύνων Πληµµύρας, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν εξειδικευµένες 
δράσεις στις περιοχές που επλήγησαν. 

3. Αναβάθµιση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 
Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ – ΥΠΕΝ/ΕΓΥ), η οποία πρέπει να αποτελέσει την 
ενοποιηµένη βάση που θα συγκεντρώνει τα πλέον έγκυρα και πρόσφατα 
υδροµετεωρολογικά στοιχεία, από όλους τους Φορείς, µε επαρκή χωρική 
κάλυψη  

Τέλος, συνιστάται η πραγµατοποίηση άµεσων ενεργειών για την επίλυση των 
διαφόρων χρόνιων προβληµάτων της χώρας που, καθένα µε τον τρόπο του, 
συµβάλλουν σε τραγικά αποτελέσµατα. Τέτοια είναι: 
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✓ Η γραφειοκρατία που εµποδίζει την ταχεία εξέλιξη των διαδικασιών που 
σχετίζονται µε την παραγωγή έργων. Ειδικότερα, τονίζεται η δυσκολία µε 
την οποία παράγονται οι τεχνικές µελέτες στη χώρα µας, από τη στιγµή 
που ανακύπτει το πρόβληµα που πρέπει να µελετηθεί µέχρι τη στιγµή που 
θα «ωριµάσει» ώστε να κατασκευασθούν τα σχετικά τεχνικά έργα. Οι 
καθυστερήσεις είναι πολύ µεγάλες και οφείλονται κυρίως στις 
καθυστερήσεις της δηµόσιας διοίκησης στην έκδοση εγκρίσεων και 
αδειοδοτήσεων.  

✓ Ο µη-ορθολογικός πολεοδοµικός σχεδιασµός, ο οποίος στις συνήθεις 
περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο ακολουθεί την ανάπτυξη και δεν 
προηγείται αυτής. Τα ρέµατα καλύπτονται για τη δηµιουργία δρόµων, 
προβλέποντας στην καλύτερη περίπτωση κάποιο τεχνικό έργο διόδευσης 
της ροής που συνέρεε στο ρέµα αυτό.  

✓ Η πολυδαίδαλη νοµοθεσία, η οποία δεν διευκολύνει την απλή και 
γρήγορη επίλυση των θεµάτων που ανακύπτουν. 

✓ Η ευθυνοφοβία, που οδηγεί στην αποφυγή λύσης ενός θέµατος, ενόψει 
ενδεχόµενης κατηγορίας από κάποιον που θίγεται, έστω και καταχρηστικά.  

✓ Η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των κρατικών φορέων. 
✓ Η προχειρότητα στην αντιµετώπιση των θεµάτων. Συνήθως, τα 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται τοπικά και αποσπασµατικά χωρίς συνολικό 
σχεδιασµό. 

✓ Τα αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα, ιδίως σχετικά µε την ιδιοκτησία 
και τη χρήση της γης. 

✓ Η ανεπαρκής περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση, µε 
αποτέλεσµα να παραβιάζονται οι νόµοι της φύσης, άλλοτε από αδιαφορία, 
άλλοτε από µικροσυµφέροντα, χωρίς συνειδητοποίηση ότι τελικά κάθε 
πολίτης θα θιγεί από την αντίδραση της φύσης. 

✓ Η έλλειψη εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαµβάνονται σε µορφή Πίνακα οι Άξονες Δράσης Διαχείρισης 
Κινδύνων Πληµµύρας, Είδη Μέτρων ανά Άξονα και Τύπο Δράσης Διαχείρισης 
Κινδύνων Πληµµύρας, όπως αυτά περιλαµβάνονται στο ΣΔΚΠ. Η Επιτροπή 
υιοθετεί τους παραπάνω άξονες και µέτρα. 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

1. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής (Φ11/5091/13/2-7-2014). Απόφαση µε 
αριθµ. πρωτ. Φ11/5091/02−07−2014  έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από 
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού, 
Τµήµα Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού, http://www.patt.gov.gr/site/
i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=8837:2013-11-26-10-45-38&catid=1
33&Itemid=23 

2. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής (Φ11/6657/29-1-2016). Απόφαση µε 
αριθµ. πρωτ. Φ11/6657/29-1-2016 για τον καθορισµό των οριογραµµών που 
αφορούν τη µελέτη Εκτροπής Χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης 
Χειµάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου. 

3. Δηµοσιεύµατα (2017). Χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης και της πληµµύρας. 
http://www.skai.gr/news/environment/art ic le/360674/ethniko-
asteroskopeio-athinon-horis-proigoumeno-i-neropodi-sti-mandra/  
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=916147 
http://news247.gr/eidiseis/reportaz/lagoyvardos-epesan-100-tonoi-nerou-
se-ena-stremma-se-3-wres.4940853.html 

4. Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10 του τ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ), «Οριστική Μελέτη Εκτροπής Χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και 
Διευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου». 

5. Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Δ10) του τ. 
ΥΠΥΜΕΔΙ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Εκτροπή Χειµάρρου Αγ. 
Αικατερίνης και Διευθέτησης Χειµάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου. 

6. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ, 2017). Δελτίο τύπου στις 20/11/2017, 
h t t p : / / w w w . n o a . g r / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=1074:deltio-typou-ethnikou-
asteroskopeiou-athinon&catid=86:news-eaa-greek&lang=el&Itemid=428. 

7. ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN 

8. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ (2017), Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταµών του Υδατικού Διαµερίσµατος Αττικής, http://
floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis/attiki-gr06 

9. ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010, Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010, «Αξιολόγηση 
και διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πληµµύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2007», http://ypeka.gr/L inkCl ick.aspx?
fileticket=uYW45%2fcUUKI%3d&tabid=508 

10. ΦΕΚ 301/Α/8-10-1974, https://www.e-nomothesia.gr/epaggelmata-
tekhnes/mekhan iko i -a rkh i tek tones-mekhano logo i /p roedr iko-
diatagma-696-1974-fek-301a-8-10-1974.html 

11. ΦΕΚ Β 423/10.04.2003: «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
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Πολιτικής Προστασίας µε την συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 
12. Το υπ’ αριθµ. 7742/01-11-2017 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας: «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων». 

13. http://civilprotection.gr/el 
(ιστοσελίδα Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας) 

14. http://www.copernicus.eu/ 
(ιστοσελίδα Προγράµµατος της ΕΕ για την παροχή πληροφοριών βασισµένες 
σε δορυφορικά και επίγεια δεδοµένα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. AΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Σύµφωνα µε τα Κατευθυντήρια Κείµενα για την εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/
ΕΚ (Guidance Document No. 29 A compilation of reporting sheets adopted by 
Water Directors Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC)), προσδιορίζονται τέσσερις Άξονες Δράσης για τη 
Διαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας 

Πηγή: CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

Τα µέτρα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πληµµύρας διακρίνονται ανάλογα µε τον 
Άξονα Δράσης της Διαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (Πρόληψη, 
Προστασία, Ετοιµότητα, Αποκατάσταση) στον οποίον αναφέρονται, όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ Περιγραφή

Πρόληψη

Πρόληψη ζηµιών από πληµµύρες µε : 
• αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιοµηχανιών σε ζώνες 
πληµµύρας 

• προσαρµογή των αποδεκτών πληµµυρικού κινδύνου και 
ενσωµάτωση του πληµµυρικού κινδύνου στα µελλοντικά σχέδια 
ανάπτυξης 

• προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης 
• ενσωµάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του 
κράτους (κυρίως χωρικής διευθέτησης)

Προστασία
Λήψη µέτρων, κατασκευαστικών και µη κατασκευαστικών, για τη 
µείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα πληµµύρα σε συγκεκριµένες 
περιοχές.

Ετοιµότητα
Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν σε επεισόδια πληµµύρας, σχέδια και µέτρα έκτακτης 
ανταπόκρισης σε περίπτωση πληµµύρας.

Αποκατάσταση
Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και 
µετριασµός κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων στον πληγέντα 
πληθυσµό.
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Είδη Μέτρων ανά Άξονα και Τύπο Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων 
Πληµµύρας 
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Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση Περιγραφή Μέτρου

Πρόληψη

Αποφυγή (Μ21)

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης 
νέων ή επιπρόσθετων αποδεκτών 
πληµµυρικού κινδύνου, όπως 
πολιτικές χρήσεων γης ή κανονισµοί.

Μετεγκατάσταση 
(Μ22)

Μέτρα για την αποµάκρυνση 
αποδεκτών πληµµυρικού κινδύνου 
από πληµµυρικές ζώνες 

Μείωση επιπτώσεων 
(Μ23)

Μέτρα για την προσαρµογή των 
αποδεκτών πληµµυρικού κινδύνου 
ώστε να µειωθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις από ένα πληµµυρικό 
γεγονός (σε κτίρια, δίκτυα κοινής 
ωφελείας, κλπ.)

Άλλη πρόληψη (Μ24)

Άλλα µέτρα για την αναβάθµιση της 
πρόληψης πληµµυρικού κινδύνου 
(µπορεί να περιλαµβάνουν 
µοντελοποίηση και εκτίµηση της 
τρωτότητας στην πληµµύρα, 
προγράµµατα ή πολιτικές 
συντήρησης, κλπ.) 
Ενσωµάτωση Οδηγίας σε άλλες 
πολιτικές και στρατηγικές του κράτους 
(κυρίως χωρικής διευθέτησης).

Προστασία

Φυσική Διαχείριση 
Πληµµύρας/Διαχείριση 
επιφανειακής 
απορροής (Μ31)

Μέτρα για τη µείωση της ροής µέσα σε 
φυσικά ή τεχνητά συστήµατα 
αποστράγγισης, διατάξεις 
αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης της 
ροής και ενίσχυσης της κατείσδυσης, 
κλπ. Περιλαµβάνουν έργα 
διαµόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής 
και πληµµυρικής κοίτης και φύτευσης 
της όχθης των ρεµάτων.

Ρύθµιση ροής (Μ32)

Μέτρα που περιλαµβάνουν 
παρεµβάσεις για την ρύθµιση/
ανάσχεση της ροής, όπως η 
κατασκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση 
έργων συγκράτησης του νερού (π.χ. 
φράγµατα ή λεκάνες κατακράτησης ή 
ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης της 
ροής) τα οποία επιφέρουν σηµαντική 
επίπτωση στη υδρολογική δίαιτα.

Έργα σε υδατορέµατα 
και πληµµυρικές κοίτες 
(Μ33)

Μέτρα που αφορούν παρεµβάσεις σε 
κοίτες υδατορεµάτων, ορεινά 
υδατορέµατα, δέλτα ποταµών, 
παράκτια ύδατα και πληµµυρικά 
πεδία, όπως η κατασκευή, 
τροποποίηση ή καθαίρεση 
κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, 
έργα διαχείρισης φερτών υλών, 
αναχώµατα κλπ.
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Διαχείριση oµβρίων 
υδάτων (Μ34)

Μέτρα που περιλαµβάνουν 
παρεµβάσεις για  έλεγχο του όγκου 
της απορροής και για την µείωση της 
έκτασης της πληµµύρας, συνήθως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές 
περιοχές, όπως ο έλεγχος του 
ποσοστού σφράγισης εδάφους, η 
αναβάθµιση τεχνητών συστηµάτων 
αποχέτευσης και η αειφορική 
διαχείριση των συστηµάτων 
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 
(SUDS).

Άλλη προστασία (Μ35)

Άλλα µέτρα για την αναβάθµιση της 
προστασίας έναντι των πληµµυρών 
που µπορεί να περιλαµβάνουν 
προγράµµατα και πολιτικές 
συντήρησης των υποδοµών 
αντιπληµµυρικής προστασίας ή/και 
προστασίας των ιδιωτικών 
κατασκευών (π.χ. αποµόνωση 
εισόδων ιδιοκτησιών).

Ετοιµότητα

Πρόγνωση και έγκαιρη 
προειδοποίηση (Μ41)

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 
αναβάθµιση συστηµάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης ή πρόγνωσης 
πληµµυρών.

Σχέδια έκτακτης 
ανάγκης (Μ42)

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 
αναβάθµιση του σχεδιασµού έκτακτης 
ανταπόκρισης σε πληµµυρικά 
γεγονότα.

Ενηµέρωση και 
ετοιµότητα του κοινού 
(Μ43)

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την 
αναβάθµιση της ενηµέρωσης και της 
ετοιµότητας του κοινού σε 
πληµµυρικά γεγονότα (π.χ. 
υποστήριξη οµάδων εθελοντών 
εµπλοκής σε συνθήκες πληµµύρας)

Άλλη ετοιµότητα (Μ44)

Άλλα µέτρα για την ανάπτυξη ή την 
αναβάθµιση της ετοιµότητας σε 
πληµµυρικά γεγονότα για την µείωση 
των δυσµενών επιπτώσεων από αυτά 
(π.χ. καθαρισµός ρεµάτων).

Αποκατάσταση /
Απολογισµός 
(Οι δράσεις 
προγραµµατισµού 
περιλαµβάνονται 

Ατοµική και κοινωνική 
αποκατάσταση (Μ51)

Δραστηριότητες καθαρισµού και 
αποκατάστασης (σε κτίρια, υποδοµές, 
κλπ.). Δράσεις υποστήριξης της 
σωµατικής και  ψυχικής υγείας,  
περιλαµβανοµένης της διαχείρισης 
άγχους. Οικονοµική βοήθεια έναντι 
φυσικών καταστροφών (επιδοτήσεις, 
φόροι) περιλαµβανοµένης νοµικής 
βοήθειας, βοηθήµατος ανεργίας λόγω 
φυσικής καταστροφής, προσωρινή ή 
µόνιµη µετεγκατάσταση.

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση Περιγραφή Μέτρου
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Πηγή: CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

περιλαµβάνονται 
στην ετοιµότητα)

Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση (Μ52)

Δραστηριότητες καθαρισµού και 
αποκατάστασης (προστασία έναντι 
µούχλας, ασφάλεια νερού φρεάτων 
και γεωτρήσεων και διασφάλιση 
περιεκτών επικίνδυνων υλικών)

Άλλη αποκατάσταση 
(Μ53)

Αποτίµηση εµπειριών από πληµµυρικά 
γεγονότα, συµβόλαια ασφάλισης, κλπ.

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση Περιγραφή Μέτρου
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