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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Οι πλθμμφρεσ αποτελοφν ζναν από τουσ πιο καταςτροφικοφσ τφπουσ φυςικϊν 

καταςτροφϊν, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου είναι υπεφκυνεσ για ζνα μεγάλο 

ποςοςτό ηθμιϊν και άλλων επιπτϊςεων (BARREDO 2007, 2009, PETERSEN 2001, 

CHANGNON 1999, VINET ET AL. 2012) αλλά και ζναν ςθμαντικό αρικμό κανάτων 

(KUNDZEWICZ & KUNDZEWICZ, 2005, GAUME ET AL. 2016).   

Με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία και τθ μζχρι ςιμερα εμπειρία, ο πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ 

αναμζνεται να αυξθκεί τα επόμενα χρόνια λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ραγδαιότθτασ των 

βροχοπτϊςεων και τθσ προβλεπόμενθσ αλλαγισ των χριςεων γθσ με αποτζλεςμα να 

χρειάηονται άμεςεσ παρεμβάςεισ ςε κρίςιμεσ κζςεισ του υδρογραφικοφ δικτφου αλλά και 

μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι για τθ μείωςθ του. 

Επιπρόςκετα, από τισ πρόςφατεσ καταςτρεπτικζσ πλθμμφρεσ ςτθν ευρφτερθ περιφζρεια 

(πλθμμφρεσ 2013, 2014 και 2015 ςτο λεκανοπζδιο αλλά και του 2017 ςτθ Μάνδρα) και από 

παλαιότερα καταςτροφικά πλθμμυρικά γεγονότα ςτθν περιοχι, αλλά και ςτον ευρφτερο 

Ελλθνικό χϊρο (π.χ. πλθμμφρα Σαμοκράκθσ 2017), κακίςταται ςαφζσ ότι ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι καταγράφονται ςυνκικεσ πλθμμυρικοφ κινδφνου, οι οποίεσ χριηουν διερεφνθςθσ.  

Με βάςθ τθ φφςθ του κλίματοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, το οποίο χαρακτθρίηεται από τθν 

παρουςία περιςςότερο ι λιγότερο ςπάνιων ακραίων καταιγίδων (Llasat et al. 2010)  και 

καταςτροφικϊν πλθμμυρϊν τφπου flash flood (Borga et al. 2010), αλλά και από τα 

προκαταρτικά ςτοιχεία και τουσ υφιςτάμενουσ καταλόγουσ πλθμμυρϊν, προκφπτει ότι το 

κακεςτϊσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ κρίςιμεσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν χϊρα ςτο 

γεωπεριβάλλον (κλιματικι αλλαγι, πυρκαγιζσ και ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ), είναι 

εξαιρετικά πικανό να οδθγιςει ςτο μζλλον ςε εκτεταμζνεσ ηθμιζσ και πικανόν ακόμα και 

ανκρϊπινεσ απϊλειεσ. Κατά ςυνζπεια, κρίνεται απαραίτθτθ ολοκλθρωμζνθ ζρευνα κατά 

μικοσ των ρεμάτων τθσ υπό ζρευνα περιοχισ. 

Με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία το μζτρο του πλθμμυρικοφ κινδφνου ορίηεται από 

πολυάρικμεσ παραμζτρουσ, όπωσ είναι θ ραγδαιότθτα των βροχοπτϊςεων, θ 

ςτερεοπαροχι από τθ διάβρωςθ των ανάντθ περιοχϊν, οι ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ κατά 

μικοσ του υδρογραφικοφ δικτφου, τα υφιςτάμενα ζργα και θ μεταφορά ογκωδϊν 

αντικειμζνων ι προϊόντων καφςθσ από τθν ταχφτθτα των υδάτων. Ο πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ 

αυξάνεται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςθμαντικά επίςθσ μετά από δαςικζσ πυρκαγιζσ με 

αποτζλεςμα να χρειάηονται άμεςεσ παρεμβάςεισ ςε κρίςιμεσ κζςεισ του υδρογραφικοφ 

δικτφου (Robichaud 2010) αλλά και ειδικά προςαρμοςμζνθ ζρευνα που να λειτουργεί υπό 

το νζο (μετα-πυρικό) κακεςτϊσ που διαμορφϊνεται (Diakakis et al. 2017). 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ με τίτλο: «ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ ΝΕΩΝ ΕΞΤΠΝΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» είναι θ προσ όλουσ επικοινωνία τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ και των ανεπανόρκωτων βλαβϊν που δθμιουργεί ςε ανκρϊπινο και οικονομικό 

επίπεδο, κακϊσ και θ διερεφνθςθ τρόπων αντιμετϊπιςθσ των ςχετικϊν φαινομζνων από 

τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Για τθν πλθρότθτα και ςυνεκτικότθτά του, το εν λόγω κείμενο κα περιλαμβάνει ακριβείσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα πρόςφατα ακραία πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθ χϊρα μασ, τθ 
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ςυχνότθτα των καταςτρεπτικϊν πλθμμυρϊν, κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ ςε υποδομζσ και 

περιουςίεσ. 

Θ απειλι τθσ επιδείνωςθσ των πλθμμυρικϊν φαινομζνων ςτο άμεςο μζλλον, κακιςτά 

απαραίτθτθ τθν αναβάκμιςθ τθσ προςπάκειασ αντίλθψθσ του κινδφνου, μζςω τθσ χριςθσ 

νζων ζξυπνων εργαλείων υψθλισ τεχνολογίασ, ςε ςυνδυαςμό με υψθλισ ανάλυςθσ 

καταγραφζσ πλθμμυρικϊν φαινομζνων διαχρονικά. Ωσ προτεραιότθτα κρίνεται απαραίτθτο 

θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ να γίνει ςτο Λεκανοπζδιο Αττικισ, όπου θ αυξανόμενθ τρωτότθτα 

κακιςτά πολφ επιβλαβι και επικίνδυνθ τθν εκδιλωςθ πλθμμυρϊν. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ και ιεράρχθςθ των περιοχϊν υψθλοφ 

κινδφνου πλθμμυρϊν ςε υψθλι ανάλυςθ (κλίμακα οικοδομικοφ τετραγϊνου), εντόσ των 

ορίων του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ του Λεκανοπεδίου Ακθνϊν, θ λεπτομερισ 

χαρτογραφικι αποτφπωςθ του και θ ανάδειξθ νζων τρόπων αντιμετϊπιςθσ των 

πλθμμυρϊν, με τα χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

 Συνεκτιμϊντασ όλα τα προθγοφμενα και με εργαλείο τα εξελιγμζνα λογιςμικά και 

καινοτόμα εργαλεία για τον προςδιοριςμό πλθμμυρικοφ κινδφνου και των πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων, κα πραγματοποιθκεί εκτεταμζνθ ζρευνα, με τα παρακάτω παραδοτζα: 

1. Ανάπτυξθ μεκοδολογικοφ εργαλείου 

2. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων μελζτθσ  

3. Ρροτάςεισ μελζτθσ. 

Θ μελζτθ κα λάβει υπόψθ και κα ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ 

ιδιομορφίεσ τθσ υπό ζρευνα περιοχισ και κα είναι ςυμβατι με τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι 

(Οδθγίεσ 2000/60 ΕΚ, 2007/60 ΕΚ) και εκνικι νομοκεςία (Ν. 3013/2002, ΚΥΑ 

31822/1542/Ε103 κλπ.), που αφορά τισ πλθμμφρεσ και τον πλθμμυρικό κίνδυνο. 

 

1.2 Οριςμοί  
 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιςχφουν οι παρακάτω οριςμοί:  

«Ρλθμμφρα» νοείται θ προςωρινι κάλυψθ από νερό εδάφουσ το οποίο, υπό φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ, δεν καλφπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλθμμφρεσ από ποτάμια, ορεινοφσ 

χείμαρρουσ, εφιμερα υδατορεφματα τθσ Μεςογείου και πλθμμφρεσ από τθ κάλαςςα ςε 

παράκτιεσ περιοχζσ. 

«Κίνδυνοσ» (Hazard) νοείται θ ςυνολικι πικανότθτα εκδιλωςθσ ενόσ καταςτροφικοφ 

γεγονότοσ. 

«Τρωτότθτα» (Vulnerability) νοείται ο βακμόσ επιδεκτικότθτασ ι ευαλωςιμότθτασ ι αλλιϊσ 

το πόςο ευάλωτο είναι ζνα ςφςτθμα του φυςικοφ ι ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςε ζναν 

κίνδυνο. 

«Επικινδυνότθτα ι Διακινδφνευςθ» (Risk) νοείται ο ςυνδυαςμόσ τθσ πικανότθτασ να λάβει 

χϊρα πλθμμφρα και των δυνθτικϊν αρνθτικϊν ςυνεπειϊν για τθν ανκρϊπινθ υγεία, το 

περιβάλλον, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, που 

ςυνδζονται μ’ αυτι τθν πλθμμφρα. 
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«Υδατορεφματα ι υδατορζματα ι ρζματα» (μθ πλεφςιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρζματα και 

ρυάκια): οι φυςικζσ ι διευκετθμζνεσ διαμορφϊςεισ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ που είναι 

κφριοι αποδζκτεσ των υδάτων τθσ επιφανειακισ απορροισ και διαςφαλίηουν τθν διόδευςι 

τουσ προσ άλλουσ αποδζκτεσ ςε χαμθλότερεσ ςτάκμεσ. Στθν ζννοια του υδατορεφματοσ δεν 

περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά ζργα όπωσ αρδευτικζσ και αποςτραγγιςτικζσ τάφροι 

κακϊσ και οι πλεφςιμοι ποταμοί. 

«Κοίτθ»: θ φυςικι ι διευκετθμζνθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ ςτθν οποία ρζει μόνιμα ι 

περιοδικά νερό του υδατορεφματοσ. Δεν περιλαμβάνονται ςτθν ζννοια αυτι οι περιοχζσ 

μόνιμθσ ι περιοδικισ κατάκλυςθσ των υγροτόπων. 

«Πχκθ ρζματοσ»: θ γραμμι που ενϊνει τα άνω άκρα κάκε πρανοφσ τθσ κοίτθσ (φρφδι), 

όπου αυτι αποτελεί διακριτό μορφολογικό ςτοιχείο του περιβάλλοντοσ χϊρου του 

υδατορεφματοσ. 

«Ραροχι ςχεδιαςμοφ»: θ παροχι πλθμμφρασ, όπωσ υπολογίηεται για ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο επαναφοράσ (Τ), με τθν οποία κα μελετθκεί θ δίαιτα του υδατορεφματοσ, τα 

πικανά αντιπλθμμυρικά ζργα και με τθν οποία κα κακοριςτοφν οι γραμμζσ πλθμμφρασ. 

«Οριοκζτθςθ υδατορζματοσ»: θ επικφρωςθ μζςω κανονιςτικισ πράξθσ, του κακοριςμοφ 

των οριογραμμϊν του υδατορεφματοσ ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο, με ςτόχο τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ απορροισ των επιφανειακϊν νερϊν και τθν περιβαλλοντικι 

προςταςία του υδατορεφματοσ. 

«Διευκζτθςθ υδατορεφματοσ»: θ επζμβαςθ ςτο υδατόρευμα με τθν εκτζλεςθ των 

αναγκαίων ζργων με ςκοπό τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ροισ, τθ μείωςθ των κινδφνων 

από πλθμμφρεσ και τον ζλεγχο των διαβρϊςεων και των αποκζςεων φερτϊν υλικϊν. Στα 

ζργα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και θ εκτροπι του υδατορεφματοσ κακϊσ και θ 

υποκατάςταςι του με κλειςτό ι ανοιχτό τεχνικό ζργο ςτθν ίδια ι διαφορετικι κζςθ. 

«Λεκάνθ  Απορροισ  Ροταμοφ»  (ι «Υδρολογικι Λεκάνθ»)  νοείται  θ  ζκταςθ  ςτθν  οποία  

ςυγκεντρϊνεται  το  ςφνολο  απορροισ  μζςω  διαδοχικϊν  ρευμάτων, ποταμϊν  ι  λιμνϊν  

και  παροχετεφεται  ςτθ  κάλαςςα  με  ενιαίο  ςτόμιο, εκβολζσ  ι  δζλτα. 

 

1.3 Νομοκετικό πλαίςιο  
 

Το παρόν Εφαρμοςμζνο Ερευνθτικό Ρρόγραμμα είναι ςυμβατό και γίνεται ςτο πλαίςιο των 

απαιτιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν κινδφνων που προκφπτουν από το 

υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο: 

Σε εθνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/01‐05‐2002) περί 

«Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και λοιπϊν διατάξεων», του Νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/09‐ 12‐

2003) περί «Ρροςταςίασ και διαχείριςθσ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2000/60/ΕΚ» και ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 

1108Β/21‐07‐2010), θ οποία ενςωματϊνει τθν Οδθγία 2007/60/ΕΚ ςτο εκνικό δίκαιο κακϊσ 

και τθσ εγκυκλίου υπ' αρικ. Ρρωτ. 7824/16‐11‐2011 Εγκυκλίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τίτλο «Σχεδιαςμόσ και δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων». Επίςθσ ςτο πλαίςιο 

του ΡΔ 696/1974 (ΦΕΚ 301Α/08‐10‐1974) για τον προςδιοριςμό των βαςικϊν μεγεκϊν 
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ςχεδιαςμοφ και οι ςχετικζσ οδθγίεσ, όπωσ θ Οδθγία Μελετϊν Οδικϊν Ζργων για τθν 

Αποχζτευςθ – Στράγγιςθ – Υδραυλικά Ζργα Οδϊν (ΟΜΟΕ – ΑΣΥΕΟ). 

 

Αναλυτικότερα ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Εφαρμοςμζνου Ερευνθτικοφ Ρρογράμματοσ 

ελιφκθςαν υπόψθ τα ακόλουκα: 

1. οι διατάξεισ του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρκρου 100 αυτοφ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με αυτζσ του άρκρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85). 

2. θ Υ.Α. 7270 / 2006 που αφορά τθ Σφςταςθ Υποςτθρικτικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ 

ΧΒΡ 

3. θ Υ.Α. 3384 / 2006 που αφορά τθ Συμπλιρωςθ του «Ξενοκράτθ» 

4. θ Υ.Α. 1299 / 2003 που αφορά το Γενικό Σχζδιο Ρ.Ρ. «Ξενοκράτθσ» 

5. το Ρ.Δ. 338 / 2003 που αφορά τθ Σφςταςθ Επιςτθμονικοφ Κζντρου Ρ.Ρ. 

6. το Ρ.Δ. 151 / 2004 που αφορά τον Οργανιςμόσ ΓΓΡΡ 

7. ο Νόμοσ 3613 / 2007 που αφορά υκμίςεισ κεμάτων ΓΓΡΡ (112, εκκενϊςεισ) 

8. ο Νόμοσ 3536 / 2007 που αφορά υκμίςεισ κεμάτων Ρ.Ρ. 

9. θ Απόφαςθ 2007 Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. που αφορά το Μθχανιςμό Ρ.Ρ. 

(αναδιατφπωςθ) 

10. Το ΡΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013), όπωσ ιςχφει 

11. Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και των Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/2005 κατά 

το μζροσ που εξακολουκοφν ιςχφουςεσ μετά τθ δθμοςίευςθ του Ν. 4412/16 

12. τθν Εγκφκλιο 6524/2012 

13. τθν Υ.Α. 155126/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΤΟ-ΘΩΔ) 

14. τθν Κ.Υ.Α. 322/2013 (ΦΕΚ 679 Β) 

15. τθν Κ.Υ.Α. 169282/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4-ΝΘΚ) 

16. τθν Κ.Υ.Α. 171923/2013 (ΦΕΚ 3071 Β) 

17. τθν Κ.Υ.Α. 40754/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΗΞΟΙΥ5ΔΡ) 

18. τθν Απ. 5246/2013 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (ΑΔΑ:ΒΛ901-

ΓΓΟ) 

19. Απ. 1898/73474/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΗ3010-ΟΙ) 

20. Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) 

21. τθν Κ.Υ.Α. 145026/2014 (ΦΕΚ 31 Β) 

22. Ρ.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ167 Α) 

23. τθν K.Y.A. 146896/2014 (ΑΔΑ: 7ΕΛΤΟ-ΩΙΩ) 

24. Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) 

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

26. Ρ.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ138 Α) 

27. τθν Κ.Υ.Α. 140424/2017 (ΦΕΚ814 Β) 

28. Απ. 177772/924/2017 (ΦΕΚ2140 Β) 

29. Ζγγρ. 3630/120168/17 (Ζγγραφο ΥΡΑΑΤ ΑΔΑ:ΩΦΥ14653ΡΓ-Η0Β) 

30. Ζγγρ. 7742/2017 (ΑΔΑ:6Θ37465ΧΘ7-Α4Θ) 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000 για τθ διαχείριςθ των υδάτων 

και τθν Οδθγία 2007/60/ΕΚ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ 

Οκτωβρίου 2007 για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ.  
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1.4 Σο ηιτθμα των πλθμμυρών ςτθν ευρφτερθ περιοχι ζρευνασ 
 

Οι πλθμμφρεσ αποτελοφν ςθμαντικό ηιτθμα για τθν αςφάλεια του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, 

κακϊσ ςχετίηονται με ςθμαντικό τμιμα του ςυνόλου των ανκρϊπινων απωλειϊν 

(KUNDZEWICZ & KUNDZEWICZ, 2005) και των οικονομικϊν επιπτϊςεων (BARRERO, 2007; 

2009) που οφείλονται ςε φυςικζσ καταςτροφζσ. Εκτόσ από τα ςθμαντικά ποςοςτά που 

κατζχουν ανάμεςα ςτουσ υπόλοιπουσ τφπουσ φυςικϊν καταςτροφϊν, οι πλθμμφρεσ 

καταγράφουν ςθμαντικά απόλυτα μεγζκθ, τα οποία καταδεικνφουν τθν εξαιρετικι ςθμαςία 

τουσ.  

Ραράλλθλα, θ αφξθςθ τθσ πλθκυςμιακισ πυκνότθτασ και θ επζκταςθ ολοζνα και 

περιςςότερων ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου, οδθγοφν ςε 

αφξθςθ των καταγραφόμενων πλθμμυρικϊν φαινομζνων. Θ ζκταςθ του προβλιματοσ ζχει 

οδθγιςει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ςτθν ενίςχυςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου τόςο ςτθν 

Ευρϊπθ όςο και ςτθν Ελλάδα με κφριεσ νομοκετικζσ πράξεισ (π.χ. Οδθγία 2007/60/ΕΚ, 

Νόμοσ 3013/2002), οι οποίεσ ενιςχφουν τουσ κεςμοφσ πολιτικισ προςταςίασ και καλοφν ςε 

δράςεισ μείωςθσ του κινδφνου των πλθμμυρϊν.  

Οι δράςεισ αυτζσ μπορεί να είναι δομικοφ (π.χ. τεχνικά ζργα) ι μθ δομικοφ χαρακτιρα (πχ 

οριοκζτθςθ ηωνϊν κινδφνου, ςυςτιματα ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ κα.). Τα τελευταία χρόνια, 

λόγω των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και του αυξθμζνου κόςτουσ, θ επιλογι των μζτρων 

μθ δομικοφ χαρακτιρα ζχει προκρικεί ζναντι των παρεμβάςεων καταςκευαςτικοφ τφπου 

(GOLIAN et al., 2010). Στο πλαίςιο αυτό ζχει αναπτυχκεί μια ςειρά τεχνικϊν και 

μεκοδολογιϊν, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθ ανάλυςθ των πλθμμυρικϊν φαινομζνων και 

χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με το εκάςτοτε πρόβλθμα και τα γεωπεριβαλλοντικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ που μελετάται.  

Θ ςυςτθματικι καταγραφι πλθμμυρϊν ςτον Ελλθνικό χϊρο ζχει ξεκινιςει μόλισ τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ, κυρίωσ από οργανιςμοφσ που καταγράφουν τισ επιπτϊςεισ των 

πλθμμυρικϊν φαινομζνων, με ςκοπό τθ χοριγθςθ αποηθμιϊςεων (ΥΑΣ, 2011). Ρρόςφατα, 

οι DIAKAKIS et al. (2012) ζδειξαν, ότι οι πλθμμφρεσ καταγράφουν μια ςθμαντικι αφξθςθ 

ςτον Ελλθνικό χϊρο τόςο ςε ότι αφορά τουσ απόλυτουσ αρικμοφσ των ςυμβάντων όςο και 

ςτθν αφξθςθ των επιπτϊςεων. Ραράλλθλα, καταγράφεται ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

κυμάτων (Εικ. 1.1).  

Συγκεκριμζνα, από τθν ζρευνα ζχουν προκφψει ςυνολικά 562 ςυμβάντα ςτθν περίοδο 

1880‐2010 (ςυμπεριλαμβανομζνου και 4 πλθμμυρϊν το 1715, 1805, 1833 και 1879), τα 

οποία αρικμοφν ςυνολικά 586 κφματα. 
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Εικ. 1.1. Διακφμανςθ πλθμμυρικϊν ςυμβάντων (επάνω) και κανάτων από πλθμμφρεσ (κάτω) ςτον 

Ελλθνικό χϊρο, τθν περίοδο 1950‐2010. (Diakakis 2016). 

 

 

 

 

Εικ. 1.2. Κατανομι επιπτϊςεων ςε κατοικίεσ και καταςτιματα ςε ηϊνεσ πλθμμυρικοφ κινδφνου από 
τισ πλθμμφρεσ του 2013 και του 2014 ςτο Λεκανοπζδιο τθσ Ακινασ (Diakakis et al. 2016, Diakakis et 
al. 2017). 
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Θ αςτικοποίθςθ που ζχει καταγραφεί κυρίωσ ςτισ περιοχζσ τθσ Αττικισ (ιδιαίτερα ςτο 
Λεκανοπζδιο Ακθνϊν) αυξάνει ςθμαντικά τον πλθμμυρικό κίνδυνό κακωσ οδθγεί: 

i. Σε απομείωςθ κρίςιμων διατομϊν των υδατορευμάτων 

ii. Σε ολοκλθρωτικι εξαφάνιςθ μικρϊν υδατορευμάτων ι ςτθ μετατροπι τουσ ςε 
δρόμουσ ι χϊρουσ ςτάκμευςθσ 

iii. Σε καταςκευι υποδιαςταςιολογθμζνων ζργων που δεν μποροφν να παραλάβουν το 
υδραυλικό φορτίο ςε περιπτϊςεισ ζντονων βροχοπτϊςεων 

iv. Σε δραματικι μείωςθ τθσ ικανότθτασ του εδάφουσ να απορροφιςει μζροσ των 
ομβρίων υδάτων 

 

Πλοι οι παραπάνω παράγοντεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν παρουςία καταςκευϊν και 
δραςτθριοτιτων ςε ηϊνεσ υψθλοφ πλθμμυρικοφ κινδφνου οδθγοφν ςε πολυάρικμα 
καταςτροφικά πλθμμυρικά φαινόμενα τα οποία ζχουν αποτυπωκεί ςε παλαιότερεσ μελζτεσ 
(Εικ. 1.3). 

 

 

 

 

 

Εικ. 1.3 Αποτφπωςθ πλθμμυρικοφ κινδφνου ςτο δυτικό τμιμα του Λεκανοπεδίου Ακθνϊν ςε κλίμακα 
οικοδομικοφ τετραγϊνου (Λζκκασ 2010). 
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Ραράλλθλα, τα επιςτθμονικά ευριματα δείχνουν μια ςθμαντικι αφξθςθ των πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων ςτθν περιοχι (Εικ. 1.4), γεγονόσ που κακιςτά απαραίτθτθ τθν αντιμετϊπιςθ 

των πλθμμυρϊν με τθν αποτφπωςθ του κινδφνου και τθν επιλεγμζνθ εκπόνθςθ 

αντιπλθμμυρικϊν δράςεων. 

 

 

Εικ. 1.4. Διακφμανςθ πλθμμυρϊν ανά δεκαετία ςτο λεκανοπζδιο τθσ Ακινασ, μεταξφ 1940-2010. 

 

Ο Diakakis (2014) επιςθμαίνει τθν αφξθςθ, κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν, 
των πλθμμυρϊν ςτα όρια οικιςτικϊν περιοχϊν. Κφρια αίτια τθσ τάςθσ αυτισ είναι κατά τον 
Stathis (2004) ο περιοριςμόσ τθσ κοίτθσ των ρεμάτων, ο φραγμόσ των κοιτϊν, θ μείωςθ των 
δαςικϊν εκτάςεων λόγων των πυρκαγιϊν και θ μείωςθ τθσ κατείςδυςθσ εντόσ του αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ (Diakakis 2014). Μεγάλο τμιμα του υδρογραφικοφ δικτφου τθσ περιοχισ 
ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλοιϊςεισ. Με εξαίρεςθ τον Κθφιςό ποταμό, που ςτο μεγαλφτερο 
τμιμα του ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ τεχνικζσ επεμβάςεισ, είναι δυνατόν εντόσ του 
οικιςτικοφ ιςτοφ να διαχωριςτοφν 4 βαςικζσ κατθγορίεσ ρεμάτων: 

• Κλειςτά διευκετθμζνα ρζματα 
• Μπαηωμζνα ι υποδιαςταςιολογθμζνα ρζματα 
• Ανοικτά μθ διευκετθμζνα ρζματα 
• Ανοικτά διευκετθμζνα ρζματα 

Συνεκτιμϊντασ, λοιπόν, τα ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με το πλοφςιο ιςτορικό πλθμμυρϊν τθσ 
περιοχισ ζρευνασ, προκφπτει επιτακτικι ανάγκθ για εκτίμθςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου 
και ανάπτυξθ δράςεων για τθ μείωςθ του και το μετριαςμό των επιπτϊςεων. 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

2.1 Ειςαγωγι 
 

Γεωγραφικά θ Ρεριφζρεια  Αττικισ  βρίςκεται  ςτο  κεντρικό  τμιμα  τθσ  χϊρασ .  Ζχει  

ζκταςθ  περίπου 3.80  km2 και  καλφπτει  λιγότερο από 3%  τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ 

επικράτειασ. Ζδρα τθσ είναι θ Ακινα, θ οποία αποτελεί και τθν πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ. Θ  

Ρεριφζρεια  Αττικισ  γεωγραφικά  διακρίνεται  ςε  δφο μεγάλεσ  υποενότθτεσ,  τθν  

«Ρεριφζρεια Ρρωτευοφςθσ» και το «υπόλοιπο Αττικισ».  Θ «Ρεριφζρεια Ρρωτευοφςθσ» ι 

το Λεκανοπζδιο Ακθνϊν περιλαμβάνει το πολεοδομικό ςυγκρότθμα Ακινασ – Ρειραιά και 

οριοκετείται  από  το  όροσ  Αιγάλεω,  το  Ροικίλο  όροσ, τθν  Ράρνθκα,  τον  Υμθττό  και  τθν  

Ρεντζλθ  (λεκανοπζδιο  τθσ  Ακινασ),  αποτελϊντασ  το  11,2%  τθσ ςυνολικισ  ζκταςθσ  τθσ  

Ρεριφζρειασ Αττικισ, ζχοντασ τα χαρακτθριςτικά μιασ Μθτροπολιτικισ περιοχισ. 

H δυτικι και θ ανατολικι Αττικι καλφπτει   το   88,8%   τθσ   ςυνολικισ   ζκταςθσ   τθσ   

Ρεριφζρειασ   και περιλαμβάνει  ουςιαςτικά  τθν  περιαςτικι  ηϊνθ  του  Λεκανοπεδίου  τθσ  

Ακινασ  και  ζνα  πλζγμα μικρότερων  πόλεων  του οποίου οι κοινωνικοοικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ είναι πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τθ μθτροπολιτικι περιοχι του 

λεκανοπεδίου. 

Θ Ρεριφζρεια Αττικισ ςυγκροτείται από τισ παρακάτω οκτϊ (8) Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ 

(ΡΕ) με ςυνολικά 66 Διμουσ:  

1. Ρ.Ε. Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν 

2. Ρ.Ε. Βορείου Τομζα Ακθνϊν   

3. Ρ.Ε. Δυτικοφ Τομζα Ακθνϊν   

4. Ρ.Ε. Νοτίου Τομζα Ακθνϊν  

5. Ρ.Ε. Ανατολικισ Αττικισ  

6. Ρ.Ε. Δυτικισ Αττικισ  

7. Ρ.Ε. Ρειραιϊσ  

8. Ρ.Ε. Νιςων 

 

Ο  μόνιμοσ  πλθκυςμόσ  τθσ  Ρεριφζρειασ  Αττικισ  κατά  τθν  απογραφι  του  2011  

ανερχόταν  ςε 3.828.434  κατοίκουσ  μειωμζνοσ  κατά  1,7%  περίπου  ςε ςχζςθ  με  τθν  

απογραφι  του  2001 ακολουκϊντασ τθν γενικότερθ πορεία ςε επίπεδο χϊρασ. Αν και 

κατζχει χωρικά μόλισ το 2,9% τθσ επικράτειασ του ελλαδικοφ χϊρου, θ Ρεριφζρεια Αττικισ 

ςυγκεντρϊνει  το  35,4%  του  ςυνολικοφ  μόνιμου  πλθκυςμοφ  τθσ  χϊρασ,  όπωσ  φαίνεται  

ςτον παρακάτω πίνακα, επιβεβαιϊνοντασ τον Μθτροπολιτικό τθσ χαρακτιρα (Ρίνακασ 2.1).  
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Πίνακασ 2.1. Πλθκυςμόσ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  με βάςθ τθν απογραφι του 2011. 

Γεωγραφικόσ 
κωδικόσ 

Καλλικράτη 
Περιγραφή Μόνιμοσ Πληθυςμόσ 

3 ΑΣΣΙΚΗ 3,828,434 

35 ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ 3,828,434 

351 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 3,828,434 

35145 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1,029,520 

3514501 ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 664,046 

3514502 ΔΘΜΟΣ ΒΥΩΝΟΣ 61,308 

3514503 ΔΘΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 59,345 

3514504 ΔΘΜΟΣ ΔΑΦΝΘΣ - ΥΜΘΤΤΟΥ 33,628 

3514505 ΔΘΜΟΣ ΗΩΓΑΦΟΥ 71,026 

3514506 ΔΘΜΟΣ ΘΛΙΟΥΡΟΛΕΩΣ 78,153 

3514507 ΔΘΜΟΣ ΚΑΙΣΑΙΑΝΘΣ 26,458 

3514508 ΔΘΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΘΔΟΝΟΣ 35,556 

35146 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 592,490 

3514601 ΔΘΜΟΣ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ 72,333 

3514602 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ 59,704 

3514603 ΔΘΜΟΣ ΒΙΛΘΣΣΙΩΝ 30,741 

3514604 ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 49,642 

3514605 ΔΘΜΟΣ ΚΘΦΙΣΙΑΣ 71,259 

3514606 ΔΘΜΟΣ ΛΥΚΟΒΥΣΘΣ - ΡΕΥΚΘΣ 31,153 

3514607 ΔΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ 29,891 

3514608 ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 67,134 

3514609 ΔΘΜΟΣ ΡΑΡΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΓΟΥ 44,539 

3514610 ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 34,934 

3514611 ΔΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΘΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 26,968 

3514612 ΔΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 74,192 

35147 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 489,675 

3514701 ΔΘΜΟΣ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 139,981 

3514702 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΑΑΣ 26,550 

3514703 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΟΥ 62,529 

3514704 ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 69,946 

3514705 ΔΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 84,793 

3514706 ΔΘΜΟΣ ΡΕΤΟΥΡΟΛΕΩΣ 58,979 

3514707 ΔΘΜΟΣ ΧΑΪΔΑΙΟΥ 46,897 

35148 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 529,826 

3514801 ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100,641 

3514802 ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΘΜΘΤΙΟΥ 71,294 

3514803 ΔΘΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 41,720 

3514804 ΔΘΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 87,305 

3514805 ΔΘΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ - ΑΓΥΟΥΡΟΛΘΣ 51,356 

3514806 ΔΘΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΟΥ 40,413 

3514807 ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ 73,076 

3514808 ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΘΟΥ 64,021 

35149 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 502,348 

3514901 ΔΘΜΟΣ ΑΧΑΝΩΝ 106,943 

 



 

17 
 

Πίνακασ 2.1 (ςυν.). Πλθκυςμόσ των Διμων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  με βάςθ τθν απογραφι του 
2011. 

Γεωγραφικόσ 
κωδικόσ 

Καλλικράτη 
Περιγραφή Μόνιμοσ Πληθυςμόσ 

3514902 ΔΘΜΟΣ ΒΑΘΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΘΣ 48,399 

3514903 ΔΘΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 40,193 

3514904 ΔΘΜΟΣ ΚΩΡΙΑΣ 30,307 

3514905 ΔΘΜΟΣ ΛΑΥΕΩΤΙΚΘΣ 25,102 

3514906 ΔΘΜΟΣ ΜΑΑΘΩΝΟΣ 33,423 

3514907 ΔΘΜΟΣ ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 20,040 

3514908 ΔΘΜΟΣ ΡΑΙΑΝΙΑΣ 26,668 

3514909 ΔΘΜΟΣ ΡΑΛΛΘΝΘΣ 54,415 

3514910 ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ 20,266 

3514911 ΔΘΜΟΣ ΣΑΩΝΙΚΟΥ 29,002 

3514912 ΔΘΜΟΣ ΣΡΑΤΩΝ - ΑΤΕΜΙΔΟΣ 33,821 

3514913 ΔΘΜΟΣ ΩΩΡΟΥ 33,769 

35150 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 160,927 

35151 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 448,997 

3515101 ΔΘΜΟΣ ΡΕΙΑΙΩΣ 163,688 

3515102 ΔΘΜΟΣ ΚΕΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ 91,045 

3515103 ΔΘΜΟΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ 63,445 

3515104 ΔΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΘ ΕΝΤΘ 105,430 

3515105 ΔΘΜΟΣ ΡΕΑΜΑΤΟΣ 25,389 

35152 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ 74,651 

 

2.2 Κοινωνικο-οικονομικι δραςτθριότθτα 
 

Το Λεκανοπζδιο Ακθνϊν είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, κακϊσ εκτόσ 

του εκτεταμζνου πλθκυςμοφ, καταγράφονται και πολφ ςθμαντικζσ κοινωνικο-οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ και ιςχυρι παρουςία κρίςιμων υποδομϊν για τθν οικονομία τθσ χϊρασ και 

το κοινωνικό ςφνολο. Σε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτο Λεκανοπζδιο 

Ακθνϊν παρουςιάηεται θ υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ  ατόμων που εργάηονται ςτον τριτογενι 

τομζα, ο οποίοσ ςυμβάλει ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ αλλά και τθσ 

περιφζρειασ. Σθμαντικι θ ςυνειςφορά του εμπορίου και του τουριςμοφ είναι μεταξφ των 

πιο ςθμαντικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν υπό μελζτθ περιοχι.  Εκτόσ από το εμπόριο, άλλοι 

ςθμαντικοί κλάδοι του τομζα των υπθρεςιϊν, είναι αυτόσ των χρθματοπιςτωτικϊν 

υπθρεςιϊν, των μεταφορϊν, κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και άλλων. Αυτι θ υψθλι 

ςυγκζντρωςθ των υπθρεςιϊν οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα κεντρικά γραφεία των 

περιςςότερων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα βρίςκονται ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν, για λόγουσ 

εγγφτθτασ προσ τθν δθμόςια διοίκθςθ και τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων αλλά και λόγω τθσ 

υψθλισ ςυγκζντρωςθσ τθσ ζρευνασ και των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Ο δευτερογενισ 

τομζασ είναι επίςθσ ςθμαντικόσ ςτο Λεκανοπζδιο και ςτθν Αττικι γενικότερα. Ο 

μεταποιθτικόσ τομζασ ςτθν Αττικι κυριαρχείται από τομείσ “χαμθλισ‐μεςαίασ 

τεχνολογίασ”, όπωσ θ βιομθχανία τροφίμων‐ποτϊν, τα μεταλλικά προϊόντα, τα χθμικά‐

φαρμακευτικά προϊόντα, τα κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα και τα ναυπθγεία.  

Οι γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ εντοπίηονται κυρίωσ εκτόσ του Λεκανοπεδίου Ακθνϊν, ςτθν 

περιοχι του Μαρακϊνα, ςτον Αυλϊνα, ςτα Μζγαρα, ενϊ ωσ δυναμικοί κλάδοι 
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καταγράφονται θ ανκοκομία, τα κθπευτικά, οι αμπελοκαλλιζργειεσ και τα αλιευτικά  

προϊόντα  και  οι  υδατοκαλλιζργειεσ.  Στθ  Δυτικι  Αττικι ςυγκεντρϊνονται μονάδεσ 

κερμοκθπίων ζνταςθσ κεφαλαίου και ςθμαντικό κομμάτι τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ 

αποτελεί θ αμπελουργία, θ ελαιοκομία και θ λαχανοκομία.  

 

2.2 Γεωμορφολογία – Τδρογραφικό δίκτυο 
 

2.2.1 Γεωμορφολογία 
 

Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Αττικισ μπορεί να χαρακτθρίςτεί κυρίωσ επίπεδθ και λοφϊδθσ. 

Κφρια ςτοιχεία του αναγλφφου τθσ Αττικισ είανι τζςςερα βουνά με υψόμετρο πάνω από 

1.000 m (Ράρνθκα με 1.413 m, Κικαιρϊνασ με 1.401 m, Ρεντζλθ με 1.108 m, Υμθττόσ με 

1.025 m), ενϊ οι περιςςότερεσ πεδινζσ εκτάςεισ βρίςκονται ςτθν παράκτια ηϊνθ. Στο 

βόρειο και δυτικό τμιμα τθσ περιοχισ ορκϊνονται οι ορεινοί όγκοι Ράρνθκασ, Κικαιρϊνα, 

Ρατζρα και Γερανείων, ςτο ανατολικό τμιμα αναπτφςςεται ςτα βόρεια θ Ρεντζλθ με τα 

βουνά Γραμματικοφ – Μαρακϊνα και οι ορεινζσ μάηεσ Υμθττοφ και Λαυρεωτικισ. Στο μζςον 

τθσ περιοχισ εκτείνεται θ λεκάνθ του Κθφιςοφ που διαρρζεται από τον ομϊνυμο ποταμό με 

κατεφκυνςθ από Β.ΒΑ προσ Ν.ΝΔ. Στο ανατολικό τμιμα υπάρχει ακόμα θ εςωτερικι λεκάνθ 

των Μεςογείων με τθν παράκτια ηϊνθ Μαρακϊνα – Νζασ Μάκρθσ, ενϊ ςτα δυτικά οι 

λεκάνεσ Θριαςίου πεδίου και Μεγάρων. 

Στισ παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηεται το ανάγλυφο των ανωτζρω περιοχϊν (Εικ. 2.1), 

κακϊσ και οι κυριότεροι οικιςμοί. 
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Εικ. 2.1. Χάρτθσ μορφολογικοφ αναγλφφου τθσ Αττικισ. 

 

Από πλευράσ μορφολογικϊν κλίςεων ςτθν Αττικι μεγάλεσ τιμζσ παρουςιάηονται 

περιφερειακά των ορεινϊν όγκων των Γερανείων, του όρουσ Ρατζρασ, του Κικαιρϊνα, τθσ 

Ράρνθκασ, του Υμθττοφ και τθσ Ρεντζλθσ. Οι μορφολογικζσ κλίςεισ και θ διακφμανςθ των 

τιμϊν τουσ κακϊσ και ο προςανατολιςμόσ των πρανϊν παρουςιάηεται ςτισ παρακάτω 

εικόνεσ (Εικ. 2.2-2.3). 
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Εικ. 2.2. Ανάγλυφοσ χάρτθσ μορφολογικϊν κλίςεων τθσ Αττικισ. 

 

 

Εικ. 2.3. Χάρτθσ προςανατολιςμοφ πρανϊν τθσ Αττικισ. 
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2.2.2 Τδρογραφικό δίκτυο 
 

Σθμαντικότερα,  από  περιβαλλοντικι  και  υδρολογικι  άποψθ,  τμιματα  τθσ  Λεκάνθσ  

απορροισ  Λεκανοπεδίου Αττικισ είναι:  ςτο λεκανοπζδιο Ακθνϊν ο ποταμόσ Κθφιςόσ, ο 

Ιλιςόσ και το ρζμα τθσ Ρικροδάφνθσ, το οποίο αναπτφςςεται ςτθν περιοχι τθσ Θλιοφπολθσ 

ςτο νότιο τμιμα του Λεκανοπεδίου.  

Ιδιαίτερθ  ςθμαςία  για   το  περιβάλλον,  τθν   ανάπτυξθ   κακϊσ  και  για   τθν   

αντιπλθμμυρικι προςταςία  ςτθν  πρωτεφουςα  ζχει ο Κθφιςόσ,  ο  οποίοσ  προςτατεφεται  

από  το  Ρ∆  632∆/94.  Ο Κθφιςόσ, που πθγάηει από τθν Ράρνθκα και τθν Ρεντζλθ και 

δζχεται τα φδατα πλικουσ ρεμάτων κακϊσ και μεγάλθ ρφπανςθ από αςτικά και 

βιομθχανικά απόβλθτα, διατθρεί ςτο βόρειο, ανοικτό τμιμα  του  φυςικό  χαρακτιρα  και  

θ  κατάςταςι  του  είναι  αναςτρζψιμθ.  Θ  προςταςία  και αποκατάςταςι του κεωρείται 

ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. Οι εκβολζσ του Κθφιςοφ ιδίωσ αλλά και του Ιλιςοφ  χαρακτθρίηονται  

από  ςοβαρά  περιβαλλοντικά  προβλιματα  και  θ  επίλυςι  τουσ  απαιτεί ειδικό  

πρόγραμμα  διαχείριςθσ  κακϊσ  αποτελοφν  μζροσ του,  επίςθσ  ςτρατθγικισ  ςθμαςίασ  

για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ Αττικισ, Φαλθρικοφ Πρμου. Σε  ό,τι  αφορά τον  Αςωπό,  

είναι  γνωςτι  θ  ςοβαρι  ρφπανςθ  που  ςυγκεντρϊνει  ςτθ  Βοιωτικι κυρίωσ  περιοχι  τθσ  

θ  λεκάνθ  του  ποταμοφ,  εξ  αιτίασ τθσ  ρυπαίνουςασ    βιομθχανικισ,  αλλά  και τθσ  

αγροτικισ  χριςθσ. 

Το ρζμα  Χαλανδρίου  πθγάηει  από  τισ  παρυφζσ  τθσ  Ρεντζλθσ  και  χφνεται  ςτθν  περιοχι  

των Χαλανδραίων, ςβινοντασ ςτα Τουρκοβοφνια. Το ρζμα Ρεντζλθσ – Χαλανδρίου, θ κοίτθ, 

τα πρανι αυτοφ  και  οι  παραρεμάτιεσ  εκτάςεισ  που  βρίςκονται  ςε  εντόσ  και  εκτόσ  

ςχεδίου  περιοχζσ  των όμορων  ∆ιμων  χαρακτθρίηονται  ωσ  προςτατευόμενθ  περιοχι  

(ΦΕΚ  659∆/6.9.1995).  Μζςα  ςτα όρια  τθσ  περιοχισ  αυτισ  κακορίηονται  ηϊνεσ  

προςταςίασ,  χριςεισ  γθσ,  όροι  και  περιοριςμοί δόμθςθσ και λοιποί όροι και περιοριςμοί.   

Σιμερα, οι  πεδινζσ  κοίτεσ  των  ρεμάτων  ςε οριςμζνεσ κζςεισ ι ςε τμιματά τουσ δεν  

ζχουν  επαρκι διατομι,με  αποτζλεςμα  να  παρουςιάηονται  ςυχνά  προβλιματα  

πλθμμυρϊν  τα  οποία,  όπωσ ςυμβαίνει  ςυνικωσ,  εντοπίηονται  εκεί  όπου  ζχουν  γίνει  

ανκρωπογενείσ  επεμβάςεισ, δθλαδι αλλοίωςθ τθσ  φυςικισ  κοίτθσ  από  καταςκευζσ,  όχι  

πάντοτε  παράνομεσ,  από ανεπαρκείσ  οχετοφσ  ςε  διαςταυρϊςεισ  με  δρόμουσ  ι  ακόμθ  

από  τισ  λεγόμενεσ  Ιρλανδικζσ διαβάςεισ κλπ.  

 

Θ διάταξθ του υδρογραφικοφ δικτφου και τα κφρια υδατορζματα ςτθν περιοχι ζρευνασ 

παρουςιάηονται ςτισ παρακάτω εικόνεσ (Εικ. 2.4-2.5). 
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Εικ. 2.4. Χάρτθσ υδρογραφικοφ δικτφου τθσ Αττικισ. 
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Εικ. 2.5.  Χάρτθσ υδρογραφικοφ δικτφου του Λεκανοπεδίου Ακθνϊν (προςαρμοςμζνοσ από Diakakis 

2014), με τουσ κφριου ποταμοφσ και υδατορρζματα, τθ χτιςμζνθ αςτικι περιοχι και τα διοικθτικά 

όρια των Διμων 

 

2.3 Περιβάλλον και υδάτινα αποκζματα 
 

2.3.1 Τδατικά αποκζματα 
 

Σφμφωνα με το Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Αττικισ (ΕΓΥ 2013), ςχεδόν ςτο ςφνολό τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ανικει ςτο υδατικό 

διαμζριςμα Αττικισ (GR06). Το εγκεκριμζνο  Σχζδιο  Διαχείριςθσ  των  Λεκανϊν  Απορροισ  

Ροταμϊν  του  Υδατικοφ  Διαμερίςματοσ Αττικισ   (ΦΕΚ1004/Β/2013)   αποτελεί   ζγγραφο   

ςτρατθγικοφ   ςχεδιαςμοφ   για   το   Υδατικό Διαμζριςμα. Δθμιουργεί ζνα πλαίςιο που 

ςτοχεφει ςτθν αποτροπι τθσ περαιτζρω υποβάκμιςθσ των υδατικϊν πόρων και  ςτθ 

μακροπρόκεςμθ προςταςία και βελτίωςθ τθσ κατάςταςισ τουσ. Το  Σχζδιο  Διαχείριςθσ  

των  Λεκανϊν  Απορροισ  Ροταμϊν του  Υδατικοφ  Διαμερίςματοσ  Αττικισ περιλαμβάνει  

ςχεδόν  ολόκλθρο  το  Νομό  Αττικισ  (74,9%),  τα  νθςιά  Αίγινα,  Σαλαμίνα  και 
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Μακρόνθςο,  μικρό  τμιμα  του  Νομοφ  Βοιωτίασ  (1,4%)  και  του  Νομοφ  Κορινκίασ  

(12,9%).  Το Υδατικό  Διαμζριςμα  Αττικισ,  περιλαμβάνει  τθ  Λεκάνθ Απορροισ  του  

Λεκανοπεδίου  Αττικισ (GR26), ςυμπεριλαμβανομζνων και των νιςων Αίγινασ και 

Αγκιςτρίου. Αναπτφςςεται ςε περιοχι με  πολυςχιδζσ  ανάγλυφο  που  χαρακτθρίηεται  από  

επιμικουσ  ανάπτυξθσ  και  μεταβαλλόμενθσ διεφκυνςθσ ορεινζσ μάηεσ, που διακρίνονται 

ενδιάμεςα από πεδινζσ λεκάνεσ.  Θ  ςθμαντικότερθ  ηιτθςθ  φδατοσ  ςτο  ΥΔ  Αττικισ  

προορίηεται  για  φδρευςθ  ενϊ  οι  ηθτιςεισ  για άρδευςθ,  βιομθχανία  και  κτθνοτροφία  

είναι  ςαφϊσ  μικρότερεσ.  Θ  φδρευςθ  καλφπτεται  από επιφανειακοφσ   πόρουσ   υδάτινων   

ςωμάτων   εκτόσ   του   Υδατικοφ   Διαμερίςματοσ   (ΕΥΔΑΡ/ Υδραγωγεία  Εφθνου,  Μόρνου  

και  Υλίκθσ).  Ειδικότερα, ςτο  υδροδοτικό  ςφςτθμα  τθσ  Ακινασ αξιοποιοφνται  υδατικοί  

πόροι,  οι  οποίοι  είναι  κατά κφριο  λόγο  επιφανειακοί  (ποταμοί  Μόρνοσ, Εφθνοσ,  Β.  

Κθφιςόσ,  Χάραδροσ,  λίμνθ  Υλίκθ).  Οι  υδατικοί  πόροι,  με  τισ  ςθμερινζσ  ςυνκικεσ 

λειτουργίασ, διακρίνονται ςε κφριουσ (Μόρνοσ, Εφθνοσ) και βοθκθτικοφσ (Υλίκθ, 

Μαρακϊνασ).  

Σφμφωνα  με  το  Σχζδιο  Διαχείριςθσ  Υδάτων-  ΥΔ  Αττικισ,  τα  υδατικά  ςυςτιματα  ςτθν  

Αττικι διακρίνονται  ςε  ςυςτιματα Επιφανειακϊν  Υδάτων, Υπόγεια  Υδατικά  Συςτιματα, 

Ιδιαιτζρωσ Τροποποιθμζνα Υδατικά Συςτιματα (ΙΤΥΣ) και ςε Ρροςτατευόμενεσ Ρεριοχζσ.  

Συςτιματα επιφανειακϊν υδάτων προςδιορίηονται  για  τισ  κατθγορίεσ: ποτάμια  (ςφνολο  

14  και μικουσ 125,64 km), λίμνεσ (2,98 km2) και παράκτια, που είναι αυτά που βρίςκονται 

ςε απόςταςθ ενόσ ναυτικοφ  μιλίου από τθν  ακτι (4.029,55  km2). Στθν κατθγορία λίμνεσ, 

δεν προςδιορίηονται φυςικζσ λίμνεσ, εντοπίηεται μόνο θ Τεχνθτι Λίμνθ του Μαρακϊνα 

ζκταςθσ 2,98 km2.   

Σε ότι αφορά το  μθτρϊο   των   προςτατευόμενων   περιοχϊν   ςφμφωνα   με   τα   

οριηόμενα,   τθσ  Οδθγίασ  2000/60/ΕΚ,  περιλαμβάνει  τισ  ακόλουκεσ  κατθγορίεσ: Ρεριοχζσ  

που  προορίηονται  για  τθν  άντλθςθ  νεροφ  για  ανκρϊπινθ  κατανάλωςθ  (θ  Τεχνθτι 

Λίμνθ  Μαρακϊνα  και  τα  ςυςτιματα  υπογείων  υδάτων  Λουτρακίου,  Κεντρικϊν  

Γερανείων  – Καλαμακίου και Βορειοανατολικισ Ράρνθκασ) Υδατικά ςυςτιματα που ζχουν  

χαρακτθριςτεί  ωσ  φδατα αναψυχισ,  ςυμπεριλαμβανομζνων περιοχϊν που ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ φδατα κολφμβθςθσ (224 ςθμεία – ακτζσ κολφμβθςθσ). Ρεριοχζσ   

ευαίςκθτεσ   ςτθν   παρουςία   κρεπτικϊν   ουςιϊν.   Στο   ΥΔ   Αττικισ   δεν   ζχουν 

αναγνωριςτεί  ζωσ  ςιμερα  περιοχζσ  ευπρόςβλθτεσ  ςτθ  νιτρορφπανςθ.   

Ωςτόςο,  ςφμφωνα  με  τα διακζςιμα  ςτοιχεία  μετριςεων,  ςτα  υπόγεια  υδατικά  

ςυςτιματα  Μεγάρων  –  Αλεποχωρίου, Μαρακϊνα  και  Μεςογαίασ  παρατθροφνται  

αυξθμζνεσ  ςυγκεντρϊςεισ  νιτρικϊν  που  ςυνδζονται και  με  τθν  αγροτικι  

δραςτθριότθτα  που  αναπτφςςεται ςτισ  περιοχζσ  αυτζσ.  Αντίκετα,  ζχουν αναγνωριςτεί 

δφο ευαίςκθτεσ περιοχζσ με κριτιριο τθν ευαιςκθςία ςε φαινόμενα ευτροφιςμοφ, τα   

παράκτια   υδάτινα   ςυςτιματα   κόλποσ   Ελευςίνασ   και Ζςω   Σαρωνικόσ   –   Ψυττάλεια 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ακτϊν Ρεράματοσ Ρεριοχζσ  που  προορίηονται  για  τθν  

προςταςία  των  οικοτόπων  ι  των  ειδϊν  (9  περιοχζσ ενταγμζνεσ ςτο δίκτυο NATURA 

2000) Ρεριοχζσ που προορίηονται για τθν προςταςία υδρόβιων ειδϊν με οικονομικι 

ςθμαςία. Στο ΥΔ Αττικισ δεν εντοπίηονται αντίςτοιχεσ περιοχζσ. 
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2.3.2 Τπόγεια αποκζματα υδάτων 
 

Πςον  αφορά  ςτα υπόγεια  υδατικά  ςυςτιματα,  ςυνολικά  ζχουν  οριοκετθκεί  24  ςτο  

Υδατικό Διαμζριςμα  Αττικισ  που  καλφπτουν  ζκταςθ  3104  km2  με  μζγιςτθ  και  μζςθ  

ζκταςθ  444  km2  και 130 km2, αντίςτοιχα. 

Τα  υπόγεια  αποκζματα  νεροφ  ςτθν  Αττικι  είναι  περιοριςμζνα  ςε  ςχζςθ  με  το  

ςυνολικό  υπόγειο δυναμικό  τθσ  χϊρασ.  Ο  φυςικόσ  εμπλουτιςμόσ  των  υπόγειων  

υδροφόρων  πραγματοποιείται ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ. Σ’ αυτοφσ και ςτισ παρυφζσ τουσ τα 

νερά κινοφνται κυρίωσ ςε ανκρακικά πετρϊματα και μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ 

ςχετικά καλισ ποιότθτασ.  Στο εςωτερικό του λεκανοπεδίου, λόγω γεωλογικισ δομισ και 

ταυτόχρονα μεγαλφτερθσ ζνταςθσ ανκρωπογενϊν  δραςτθριοτιτων,  θ  ποιότθτα  των  

υπόγειων  υδάτων  δεν  είναι  καλι.  Μεταξφ Λυκαβθττοφ και Φιλοπάππου κακϊσ και 

βόρεια των Τουρκοβουνίων θ ρφπανςθ είναι μικρότερθ, γεγονόσ  που  αποδίδεται  ςτθν  

φπαρξθ  ελεφκερων  χϊρων.  Υπόγεια  νερά  κακισ  ποιότθτασ εντοπίηονται εκατζρωκεν του 

Κθφιςοφ, λόγω αςτικϊν και βιομθχανικϊν αποβλιτων και ςτο νότιο τμιμα  του  

λεκανοπεδίου,  που  οριοκετείται  κατά  τθ  νοθτι  γραμμι ∆ραπετςϊνα, Ρειραιάσ, 

Καλλικζα, Αργυροφπολθ, Βουλιαγμζνθ. Στθν  Αττικι  θ  ρφπανςι των  υδάτων οφείλεται  ςε  

μεγάλο  βακμό  ςτα  αςτικά  και  βιομθχανικά απόβλθτα.  

 Οι ρυπαντικζσ πιζςεισ λόγω των μεταλλευτικϊν και λατομικϊν δραςτθριοτιτων είναι 

ςυγκριτικά μικρότερθ κακϊσ θ ρφπανςθ που προκαλοφν ςυνικωσ περιορίηεται ςτισ 

ςυγκεντρϊςεισ των αιωροφμενων ςτερεϊν. Θ υφαλμφρινςθ των υδάτων οφείλεται ςτισ  

αυξθμζνεσ  γεωτριςεισ  για  άρδευςθ  και  φδρευςθ. Ππωσ  επιςθμάνεται  ςε  ςχετικζσ  

ζρευνεσ,  το  καλαςςινό  νερό  ςε  οριςμζνεσ  περιοχζσ  ζχει διειςδφςει  βακιά  μζςα  ςτθν  

ξθρά.  Ραράδειγμα  θ  Θλιοφπολθ,  όπου  υφάλμυρο  νερό  εντοπίηεται ςε γεωτριςεισ ςτισ 

νότιεσ παρυφζσ του Υμθττοφ, αλλά και τα Μεςόγεια όπου το καλαςςινό νερό από τον 

Ευβοϊκό ζχει προχωριςει βακιά μζςα ςτθν ξθρά.  Επιπρόςκετα,  ιδιαίτερα  ςθμαντικι  είναι  

θ  ρυπαντικι πίεςθ  των  υδάτων  από  τα  απόβλθτα  των κτθνοτροφικϊν   εγκαταςτάςεων,   

οι   οποίεσ   δεν   ακολουκοφν   ζνα   ςυγκεκριμζνο   –   βζλτιςτο ςφςτθμα  διαχείριςθσ  των  

αποβλιτων  τουσ.  Σφμφωνα  με το  ςχζδιο  διαχείριςθσ  υδάτων  ΥΔ Αττικισ,  οι  

επιφανειακζσ  απορροζσ  από  τισ  καλλιεργοφμενεσ  εκτάςεισ  και  τθν  κτθνοτροφία 

ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτα ρυπαντικά φορτία. Το οργανικό φορτίο λόγω των 

ανεπεξζργαςτων αςτικϊν λυμάτων ςυνειςφζρει πάνω από το 60% ςτο ςυνολικό, ενϊ 

μεγαλφτερθ είναι θ επίδραςθ του  φορτίου  αηϊτου   και  φωςφόρου   λόγω  τθσ  γεωργικισ 

δραςτθριότθτασ   (75%   και  90% αντίςτοιχα).  Θ  γεωργικι  δραςτθριότθτα  ςυμβάλλει  

ςτθν  ρφπανςθ  των  υδάτων  με  τθν  απορροι κρεπτικϊν,  αηϊτου  και  φωςφόρου  που  

προζρχονται  από τα  φυτοφάρμακα,  τα  βιοκτόνα  και  τα προϊόντα  λίπανςθσ.  

 Πςον  αφορά  τθν  Αττικι,  οι  υψθλζσ  φορτίςεισ  εντοπίηονται  ςτισ  υπολεκάνεσ δυτικά και 

βορειοανατολικά του ΥΔ και ςτα νθςιά Σαλαμίνα και Αίγινα. Ειδικότερα  για  τα  υπόγεια  

υδατικά  ςυςτιματα  των  νθςιϊν  τθσ Ρεριφζρειασ  Αττικισ  οι  επιπτϊςεισ  είναι ιδιαίτερα  

δυςμενείσ  και  ζχουν  μεταβάλλει  τθν  ποςοτικι  και  χθμικι  τουσ  κατάςταςθ  λόγω  τθσ 

εκτεταμζνθσ αςτικοποίθςθσ, τθσ ρφπανςθσ και των αυξθμζνων απολιψεων υπόγειου νεροφ 

που ζχει ευνοιςει τθ καλάςςια διείςδυςθ. 
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2.3 Γεωλογία και υδρογεωλογία 
 

2.3.1 Ειςαγωγι 
 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ γεωλογικι δομι του τθσ Αττικισ περιλαμβάνει μεταλπικοφσ 

ςχθματιςμοφσ του Τεταρτογενοφσ και Νεογενοφσ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ, ενϊ ςτισ λοφϊδεισ 

εξάρςεισ και τουσ ορεινοφσ όγκουσ εμφανίηεται το αλπικό κυρίωσ υπόβακρο αποτελοφμενο 

από μεταμορφωμζνα και μθ μεταμορφωμζνα πετρϊματα, όπωσ εναλλαγζσ μαρμάρων, 

ςχιςτόλικων, θφαιςτειακϊν τόφφων, αςβεςτόλικων, δολομιτϊν, και μεταψαμμιτϊν. Κατά 

τόπουσ, εμφανίηονται οφιόλικοι και πυριγενι πετρϊματα. Θ ΒΔ περιοχι χαρακτθρίηεται 

κυρίωσ από μθ μεταμορφωμζνα πετρϊματα, τα οποία πλευρικά, ςτισ νότιεσ και ανατολικζσ 

παρυφζσ τθσ Ράρνθκασ και του όρουσ Αιγάλεω, μεταβαίνουν ςτα μεταμορφωμζνα 

πετρϊματα τθσ κεντρικισ και νότιασ Αττικισ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα,  τα  πεδινό  τμιματα  του  ΥΔ  καλφπτεται  κυρίωσ  από  αλλουβιακζσ 

αποκζςεισ, οι οποίεσ καταλαμβάνουν μεγάλεσ εκτάςεισ κυρίωσ ςτο εςωτερικό τμιμα των 

λεκανϊν. Τα ιηιματα  του  Τεταρτογενοφσ  ςυνίςτανται  από  ερυκροφσ  πθλοφσ,  

αργιλοπθλίτεσ  με  διάςπαρτεσ κροκάλεσ  και  λατφπεσ  διαφόρου  μεγζκουσ,  παλαιοφσ  και  

ςφγχρονουσ κϊνουσ κορθμάτων, ποταμοχερςαία κρόκαλο ‐ λατυποπαγι, χειμάρρειεσ 

αποκζςεισ αναβακμίδεσ, παράκτιεσ άμμουσ.  

Τα νεογενι ιηιματα απαντοφν κυρίωσ ςτισ νότιεσ και ανατολικζσ παρυφζσ τθσ Ρεντζλθσ και 

ςτθν περιοχι  μεταξφ  μεταμορφωμζνων  και  μθ  μεταμορφωμζνων  πετρωμάτων. Τα 

κλαςτικά ιηιματα ςυνίςτανται από ολιςκόλικουσ, ογκόλικουσ, κροκαλοπαγι, ψαμμίτεσ, 

αργίλουσ και ερυκροφσ πθλοφσ.  

Στισ νότιεσ παρυφζσ τθσ Ράρνθκασ και τθσ Ρεντζλθσ, ςτο Ρικζρμι, ςτθ αφινα (καλάςςια 

ιηιματα), ςτθ  λεκάνθ  Μεςογαίασ  ςτθ  Καλογρζηα,  ςτο  Μαροφςι  και  ςτθ  περιοχι 

Ρεριςτερίου – Λιοςίων απαντϊνται  ποταμολιμναία  ιηιματα,  ανωτζρου  Μειόκαινου  

κατωτζρου  Ρλειόκαινου,  που ςυνίςτανται από μάργεσ, τραβερτίνεσ, μαργαϊκοφσ 

αςβεςτόλικουσ και αργίλουσ ςε εναλλαγι με κροκαλοπαγι. Επίςθσ εμφανίςεισ νεογενϊν 

ποταμολιμναίων ιηθμάτων, αναφζρονται ςτο Κάλαμο, το Μαρκόπουλο και τον Ωρωπό. 

Στουσ ορεινοφσ όγκουσ που περιβάλλουν τθν Αττικι αλλά και ςτουσ λόφουσ που 

αναπτφςςονται μζςα ςτο λεκανοπζδιο τθσ περιοχισ εμφανίηεται το αλπικό υπόβακρο, το 

οποίο  αντιπροςωπεφεται  από  ςχθματιςμοφσ  τθσ  Ενότθτασ  Υποπελαγονικισ,  του  

αλλόχκονου καλφμματοσ των Ακθνϊν, αλλά και των ςχετικά αυτοχκόνων μεταμορφωμζνων 

τθσ Αττικισ. Οι αλλόχκονοι αλπικοί ςχθματιςμοί διακρίνονται ςε δφο επί μζρουσ ενότθτεσ, 

τθν υπερκείμενθ Ενότθτα Ακθνϊν και τθν υποκείμενθ Ενότθτα Αλεποχωρίου.  

Οι  ςχθματιςμοί  τθσ  Υποπελαγονικισ  Ενότθτασ  δομοφν  τουσ  ορεινοφσ  όγκουσ  του  

Αιγάλεω,  του Ροικίλου,  τθσ  Ράρνθκασ,  τθσ  Σαλαμίνασ  (περιοχι  μεταξφ  πόλθσ  

Σαλαμίνασ,  Ραλουκίων  και Αμπελακίων)  και  τθσ  Αίγινασ  (λόφοι  Δραγωνζρα,  

Ραλιόμυλοι  και  Τςιντράρθ,  Άγιοσ  Μθνάσ  και Ραρλιάγκοσ). Θ Ενότθτα τθσ 
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Υποπελαγονικισ ςυνίςταται από μια κφρια  ςειρά  ανκρακικϊν ςχθματιςμϊν (ανκρακικι 

πλατφόρμα).  

Ο εν λόγω κλαςτικόσ ςχθματιςμόσ αναπτφςςεται κυρίωσ ςτισ βόρειεσ απολιξεισ του 

Ροικίλου όρουσ και ςτισ νότιεσ παρυφζσ τθσ Ράρνθκασ. Οι ςχθματιςμοί τθσ Ενότθτασ 

Ακθνϊν δομοφν το μεγαλφτερο τμιμα του Λεκανοπεδίου και εμφανίηονται επιφανειακά 

ςτα ανϊτερα τμιματα των λόφων του κεντρικοφ και δυτικοφ τμιματοσ τθσ λεκάνθσ. Θ 

ενότθτα Αλεποβουνίου εντοπίηεται μόνο ςτο ανατολικό περικϊριο του Λεκανοπεδίου (κατά 

μικοσ των δυτικϊν προπόδων του Υμθττοφ) και αποτελείται από ζνα ανϊτερο τεκτονικό 

κάλυμμα που περιλαμβάνει ςυμπαγείσ παχυςτρωματϊδεισ κρυςταλλικοφσ  αςβεςτόλικουσ  

και  ζνα  κατϊτερο  τεκτονικό  κάλυμμα που  ςυνίςταται  από  μεταμορφωμζνα  ζωσ  

θμιμεταμορφωμζνα  ψαμμιτικά,  ςχιςτομαργαϊκά  ςτρϊματα  και  φυλλίτεσ (Φυλλιτικό 

κάλυμμα). Συχνι είναι θ παρουςία βαςικϊν και υπερβαςικϊν πυριγενϊν πετρωμάτων.  

Οι μεταμορφωμζνοι ςχθματιςμοί τθσ Αττικισ κυριαρχοφν ςτθν Ρεντζλθ και τον Υμθττό.. 

Στθν Αίγινα απαντϊνται ςε μεγάλθ ζκταςθ θφαιςτειακά  πετρϊματα,  λάβεσ  και  

πυροκλαςτικά  υλικά  που  γεωλογικά εντάςςονται ςτο θφαιςτειακό  τόξο  του  νοτίου  

Αιγαίου.   

Γενικότερα, οι αλπικοί ςχθματιςμοί δομοφν το ςφνολο των ορεινϊν όγκων του δυτικοφ 

λεκανοπεδίου (Αιγάλεω,Ροικίλο Προσ), ενϊ μζςα ςτο ίδιο το λεκανοπζδιο ςχθματίηουν το 

γεωλογικό υπόβακρο πάνω ςτο οποίο ζχουν αποτεκεί οι μεταλπικοί ςχθματιςμοί. 

Με βάςθ λικοςτρωματογραφικά και τεκτονικά κριτιρια οι αλπικοί ςχθματιςμοί μποροφν να 

διακρικοφν ςε 2 κφριεσ γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ: α) Τθν ςχετικά αυτόχκονθ ενότθτα τθσ 

Υποπελαγονικισ και β) τθν αλλόχκονθ ενότθτα των Ακθνϊν. 

Από λικολογικι και πετρογραφικι άποψθ μποροφν να διακρικοφν μζςα ςτθν Ενότθτα των 

Ακθνϊν δφο βαςικά λικολογικά ςυςτιματα, τα οποία παρουςιάηουν βαςικζσ λικοφαςικζσ 

διαφορζσ και διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ τεκτονικισ παραμόρφωςθσ (Papanikolaou et al. 

2007). Εξ άλλου τα δφο αυτά λικολογικά ςφνολα που αποτελοφν δφο επιμζρουσ «τεκτονικζσ 

ενότθτεσ» Το πρϊτο, ςυνίςταται από λευκοφσ ςυμπαγείσ ανακρυςταλλωμζνουσ ωσ επί το 

πλείςτον αςβεςτόλικουσ, οι οποίοι εμφανίηονται άςτρωτοι ςε υφαλϊδθ και γενικά 

νθρθτικι φάςθ. Από τθν άλλθ, το δεφτερο ςφςτθματθσ ενότθτασ, αντιςτοιχεί ς’ζνα ςφνκετο 

πετρολογικό ςφνολο - μείγμα (melange) πετρωμάτων, που αποτελείται από περιςςοτζρουσ 

του ενόσ λικολογικοφσ τφπουσ, είναι δε γνωςτό από παλαιότερα με τθν ονομαςία 

«ςχιςτόλικοι των Ακθνϊν» (Μαρίνοσ et al. 1971). Στο μικτό αυτό πετρολογικό ςφςτθμα 

περιλαμβάνονται κλαςτικά ιηιματα, όπωσ ψαμμίτεσ, άργιλοι, ψαμμοφχεσ μάργεσ και 

γραουβάκεσ, πθλίτεσ, κακϊσ επίςθσ και πλακϊδεισ πελαγικοί αςβεςτόλικοι ενίοτε με 

πυριτικζσ ενδιαςτρϊςεισ και άλλοτε με κονδφλουσ πυριτιολίκων. 

Οι ςχθματιςμοί που λαμβάνουν μζροσ ςτθ γεωλογικι δομι του λεκανοπεδίου Αττικισ, 

διακρίνονται ςε αλπικοφσ και μεταλπικοφσ. Οι αλπικοί εντοπίηονται ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ 

που περιβάλλουν το λεκανοπζδιο αλλά και ςτουσ μικροφσ λόφουσ που αναπτφςςονται 

μζςα ςε αυτό, ενϊ οι μεταλπικοί καταλαμβάνουν το εςωτερικό του λεκανοπεδίου, όπου 

καλφπτουν αςφμφωνα τουσ υποκείμενουσ αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ. (ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ κ.α., 

2004a) 
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Επί όλων των προθγουμζνων ςχθματιςμϊν επικάκονται Τεταρτογενείσ Αποκζςεισ, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν τα φερτά υλικά των ποταμϊν του Λεκανοπεδίου, τισ παράκτιεσ αποκζςεισ, 

τισ ποτάμιεσ αναβακμίδεσ, τισ πλευρικζσ αποκζςεισ κορθμάτων, τα ριπίδια και τουσ κϊνουσ 

κορθμάτων των περιφερειακϊν ορεινϊν όγκων. 

 

2.3.2. Αλπικοί χθματιςμοί Αττικισ 
 

Οι αλπικοί ςχθματιςμοί που δομοφν το μεγαλφτερο μζροσ του Λεκανοπεδίου των Ακθνϊν, 

διακρίνονται ςτισ κάτωκι γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ παρουςιάηονται με τθν μορφι 

τεκτονικϊν καλυμμάτων, επωκθμζνεσ θ μία πάνω ςτθν άλλθ (από τθν κατϊτερθ προσ τθν 

ανϊτερθ). Ραρακάτω ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν και 

τθσ γεωτεκτονικισ τουσ κζςεισ κακϊσ και εικόνεσ που περιζχουν χάρτεσ και 

ςτρωματογραφικζσ ςτιλεσ τθσ περιοχισ (Εικ. 2.13-2.18). 

Ενότητα Αττικήσ: Ρρόκειται για του αυτόχκονο αλπικό υπόβακρο πάνω ςτο οποίο 

επικάκονται οι υπερκείμενοι ςχθματιςμοί. Αποτελείται από μεταμορφωμζνουσ 

ςχθματιςμοφσ Μεςοηωικισ – Τριαδικισ θλικίασ, που δομοφν τον Υμθττό και Ρεντζλθ, 

αποτελοφν τουσ κατϊτερουσ τεκτονικοφσ ςχθματιςμοφσ και διαχωρίηονται περαιτζρω ςτισ 

κάτωκι υποενότθτεσ : 

Ενότθτα Βάρθσ: Ρεριλαμβάνει ςχιςτόλικουσ και μεταβαςικά πετρϊματα που μεταπίπτουν 

ςε μια ακολουκία δολομιτικϊν μαρμάρων, Τριαδικισ θλικίασ, ενϊ παρουςιάηει  μια 

πολφπλοκθ τεκτονικι δομι, με παρουςίαςθ ιςοκλινϊν πτυχϊν και εςωτερικϊν ολιςκιςεων. 

Ενότθτα Τμθττοφ: Αποτελείται από μια ακολουκία μαρμάρων και δολομιτϊν, θ οποία με 

μετάβαςθ περνάει ςε ςχιςτολικικά πετρϊματα. Τεκτονικά υπζρκειται τθσ Ενότθτασ Βάρθσ, 

ενϊ παρουςιάηει ιςοκλινείσ πτυχζσ χιλιομετρικισ κλίμακασ, με αποτζλεςμα τθν επανάλθψθ 

των ιδίων οριηόντων. 

Ενότθτα Πεντζλθσ: Ρεριλαμβάνει μια μετα-θφαιςτειοϊηθματογενι ακολουκία ςτθ βάςθ, θ 

οποία με μετάβαςθ περνάει ςε μια παχιά ακολουκία μαρμάρων. 
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Εικόνα 2.6. Γεωτεκτονικζσ Ενότθτεσ Λεκανοπεδίου Ακθνϊν (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ κ.α., 2004a). 

 

Ενότητα Αλεποβουνίου: Αποτελείται από μικρισ μεταμόρφωςθσ πετρϊματα, εν μζρει 

Τριαδικισ θλικίασ και αναπτφςςεται ςε μια ηϊνθ παράλλθλα με τισ παρυφζσ του Υμθττοφ. 

Εντόσ τθσ ενότθτασ διακρίνονται δυο ξεχωριςτά τεκτονικά καλφμματα: 
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Ανϊτερο Σεκτονικό Κάλυμμα Αλεποβουνίου: Ρεριλαμβάνει ςυμπαγείσ κρυςταλλικοφσ 

παχυςτρωματϊδεισ αςβεςτόλικουσ, με αςαφι ςτρϊςθ.  

Κατϊτερο Σεκτονικό Κάλυμμα ΑλεποβουνίουΣυνίςταται από αμυδρϊσ μεταμορφωμζνα 

ζωσ θμι-μεταμορφωμζνα ςχιςτομαργαϊκά πετρϊματα και φυλλίτεσ, οι οποίοι 

παρουςιάηονται ζντονα ςχιςτοποιθμζνοι, ιδιαίτερα κάτω από τθν τεκτονικι επαφι με το 

Ανϊτερο Τεκτονικό Κάλυμμα Αλεποβουνίου. 

 

Τποπελαγονική Ενότητα: Αποτελείται από μια θφαιςτειοϊηθματογενι και ανκρακικι 

ακολουκία, θλικίασ Ανωτζρου Ραλαιοηωϊκοφ – Ανωτζρου Ιουραςικοφ. Υπζρκειται τθσ 

Ενότθτασ Αλεποβουνίου και παρατθρείται κατά μικοσ τθσ δυτικισ παρυφισ του 

Λεκανοπεδίου, από τθν περιοχι του Κερατςινίου ζωσ τα Άνω Λιόςια. Εντόσ τθσ ενότθτασ 

διακρίνονται οι κάτωκι δφο βαςικοί ςχθματιςμοί: 

χθματιςμόσ Βάςθσ Ενότθτασ: Ρρόκειται για ζνα κλαςτικό ςχθματιςμό, ο οποίοσ 

αποτελείται από εναλλαγζσ αργιλικϊν ςχιςτϊν, πθλιτϊν, ψαμμιτϊν, χαλαηιακϊν 

κροκαλοπαγϊν, τόφφων και τοφφιτϊν, μζςα ςτισ οποίεσ ςυναντϊνται επίςθσ 

αςβεςτόλικοι, αρκόηεσ, γραουβάκεσ, κακϊσ και τεμάχια λαβϊν (χαλαηιακόσ κερατοφφρθσ). 

Κφριοσ χθματιςμόσ Ενότθτασ: Αποτελείται από αςβεςτόλικουσ και δολομιτικοφσ 

αςβεςτόλικουσ, νθριτικισ φάςεωσ, ενϊ αποτελοφν προσ τα άνω τθν κανονικι ςυνζχεια του 

προαναφερκζντοσ κλαςτικοφ ςχθματιςμοφ βάςθσ. 

 

Ενότητα Αθηνϊν: Ρρόκειται για τθν ανϊτερθ γεωτεκτονικά ενότθτα του Λεκανοπεδίου των 

Ακθνϊν, με μικρζσ όμωσ επιφανειακζσ εμφανίςεισ λόγω του γεγονότοσ ότι καλφπτεται ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό από επικακιμενεσ μεταλπικζσ αποκζςεισ. Εντόσ τθσ Ενότθτασ Ακθνϊν 

διακρίνονται τα κάτωκι δφο διαφορετικά λικολογικά και πετρογραφικά ςφνολα, τα οποία 

παρουςιάηουν διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ τεκτονιςμοφ και μποροφν επομζνωσ να 

χαρακτθριςκοφν ωσ δφο επιμζρουσ τεκτονικά καλφμματα. 

Ανϊτερο Σεκτονικό Κάλυμμα: Συνίςτανται από λευκοφσ ςυμπαγείσ ανακρυςταλλωμζνουσ 

αςβεςτόλικουσ Άνω Κρθτιδικισ θλικίασ και νθριτικισ φάςεωσ, οι οποίοι καταλαμβάνουν 

κυρίωσ τισ κορυφζσ των λόφων Φιλοπάππου, Σικελίασ, Άρειου Ράγου, Ακροπόλεωσ, 

Λυκαβθττοφ, Στρζφθ και Τουρκοβουνίων. 

Κατϊτερο Σεκτονικό Κάλυμμα:  Χαρακτθρίηεται ωσ ζνα μείγμα (melange) πετρωμάτων, Άνω 

Κρθτιδικισ θλικίασ κυρίωσ, το οποίο περιλαμβάνει κλαςτικά ιηιματα, όπωσ ψαμμίτεσ, 

αργίλουσ, ψαμμοφχεσ μάργεσ και γραουβάκεσ, τοφφικά θφαιςτειοκλαςτικά ιηιματα, 

πθλίτεσ, ςχίςτεσ και πλακϊδεισ αςβεςτόλικουσ πελαγικισ φάςεωσ. Το ςυγκεκριμζνο 

πετρολογικό μείγμα αναφζρεται ςυχνά και ωσ Ακθναϊκοί Σχιςτόλικοι. 

 

Οφιόλιθοι: Εμφανίηονται ςτο εςωτερικό όλων ςχεδόν των ανωτζρων αλπικϊν ενοτιτων και 

αποτελοφνται από βαςικά και υπερβαςικά πυριγενι πετρϊματα, κυρίωσ πραςινίτεσ. 

Ραρατθροφνται κυρίωσ κατά μικοσ των τεκτονικϊν επαφϊν των διαφόρων καλυμμάτων. 
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Εικόνα 2.7. Γεωλογικι Δομι Λεκανοπεδίου Ακθνϊν (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ κ.α., 2004a). 

 

 
 
Εικόνα 2.8. Γεωλογικόσ – Σεκτονικόσ Χάρτθσ Λεκανοπεδίου Αττικισ (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ κ.α., 2002) 
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Μεταξφ τθσ Ενότθτασ Αττικισ και τθσ Ρελαγονικισ ςτθν εν λόγω περιοχι απαντάται ζνα 

ςφνολο ςχθματιςμϊν ου ανικουν ςτισ Εξωτερικζσ ηϊνεσ. Ρρόκειται για τισ Ενότθτεσ: 

 

Αφιδνϊν – Τουρκοβουνίων, όπου είναι αμεταμόρφωτα πετρϊματα που πικανότατα 

αποτελοφν μζλθ τθσ Βοιωτικισ Ηϊνθσ.  

Ενότθτα Νεοελλθνικοφ Τεκτονικοφ Καλφμματοσ, που αποτελείται από μεταμορφωμζνα 

πετρϊματα  υψθλισ πίεςθσ και χαμθλισ κερμοκραςίασ (HP – LT). 

 

 

 
Εικ. 2.9. Περιγραφικι ςτρωματογραφικι ςτιλθ Λεκανοπεδίου Ακθνϊν. 

 

 

2.3.3 Νεογενενείσ ςχθματιςμοί 
 

Θαλάςςιοι Σχθματιςμοί: Θ κφρια εμφάνιςθ αυτϊν των ςχθματιςμϊν (Ρλειοκαινικισ 

θλικίασ) εντοπίηεται ςτθν περιοχι τθσ Ρειραϊκισ χερςονιςου και αποτελοφνται από κίτρινεσ 

ψαμμιτικζσ μάργεσ, κροκαλολατυποπαγι, μαργαϊκοφσ αςβεςτόλικουσ με ψαμμιτικζσ 

ενδιαςτρϊςεισ και αςβεςτόλικουσ. 
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Θπειρωτικοί Σχθματιςμοί: Εμφανίηονται ςτθ περιοχι τθσ Μεταμόρφωςθσ, ανατολικά των 

Αχαρνϊν, ςτθ Φιλοκζθ, το Μαροφςι, το Χαλάνδρι και πζριξ των περιοχϊν αυτϊν και 

αποτελοφνται από Ρλειοκαινικισ θλικίασ άμμουσ και αργίλουσ με αραιζσ, μθ ρυκμικζσ και 

όχι εκτεταμζνεσ παρεμβολζσ λιγνιτικϊν οριηόντων. 

Θαλάςςιοι Αςβεςτόλικοι: Ρρόκειται για ανκρακικά πετρϊματα Άνω Μειοκαινικισ Θλικίασ, 

τα οποία καταλαμβάνουν τισ κορυφζσ λόφων ςτο νότιο τμιμα του λεκανοπεδίου 

(Καλλικζα, Ραλαιό Φάλθρο, Άλιμοσ). 

Ραράκτιεσ και Ραράλιεσ Φάςεισ: Αποτελοφν Άνω Μειοκαινικισ θλικίασ ςχθματιςμοφσ, οι 

οποίοι καταλαμβάνουν επίςθσ μεγάλο μζροσ του νοτίου τμιματοσ του Λεκανοπεδίου των 

Ακθνϊν, εκτεινόμενοι από τθν Καλλικζα και τθ Νζα Σμφρνθ ζωσ τον Άγιο Δθμιτριο και από 

το Ραλαιό Φάλθρο ζωσ το Καλαμάκι και τον Άλιμο. Ρεριλαμβάνουν ζνα πλικοσ λικολογιϊν 

αποτελοφμενο από εναλλαγζσ αργίλων και ιλφων, ψαμμιτοφχων μαργϊν, κροκαλοπαγϊν, 

λατυποπαγϊν και κροκαλολατυποπαγϊν. 

Λιμναίοι Σχθματιςμοί: Εμφανίηονται ςτο βόρειο τμιμα του λεκανοπεδίου (Ανκοφπολθ, 

Άςπρα Χϊματα, Νζα Λιόςια, Άγιοι Ανάργυροι, Νζο Θράκλειο – Καλογρζηα, Ρεφκθ, Φυλι, 

Θρακομακεδόνεσ) και αποτελοφνται από μαργαϊκοφσ αςβεςτόλικουσ, ψαμμοφχεσ μάργεσ 

και μάργεσ. Θ θλικία των ςχθματιςμϊν είναι Άνω Μειοκαινικι. 

 

2.3.4 Σεταρτογενείσ ςχθματιςμοί 
 

Ανκρωπογενείσ Αποκζςεισ: Ρρόκειται για υλικά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ για 

επιχωματϊςεισ και μεγάλθ ανομοιογζνεια ςτθ ςφςταςι τουσ, αποτελοφμενα κυρίωσ από 

αργίλουσ, άμμουσ, λατφπεσ, ογκόλικουσ και γενικότερα εδαφικό υλικό μεγάλου εφρουσ 

κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ 

Αλλουβιακζσ Αποκζςεισ: Αποτελοφν ουςιαςτικά τισ προςχϊςεισ του Κθφιςοφ ποταμοφ και 

των παραποτάμων του και ςυνίςταται ςε αποκζςεισ αργίλων, ιλφοσ και χαλαρϊν 

κροκαλοπαγϊν. 

Ραράκτιεσ Αποκζςεισ: Ραρουςιάηουν περιοριςμζνθ ζκταςθ, κυρίωσ ςτθ περιοχι του Αγίου 

Κοςμά και αποτελοφνται κυρίωσ από άμμουσ και αςφνδετεσ κροκάλεσ που ζχουν αποτεκεί 

λόγω κυματικισ γενικότερθσ καλάςςιασ δράςθσ. 

Ρλευρικά Κοριματα: Χαρακτθρίηονται ωσ χαλαρζσ αποκζςεισ αποτελοφμενεσ από 

γωνιϊδεισ λατφπεσ και εμφανίηονται κυρίωσ ςτισ εκβολζσ ρεμάτων και χειμάρρων, ωσ 

προϊόν απόκεςθσ πλθμμυρικϊν κυρίωσ παροχϊν. 

 Διλουβιακζσ Αποκζςεισ: Αποτελοφν αποκζςεισ λεπτομερϊν κλαςμάτων ιλφοσ και αργίλου, 

προερχόμενεσ από τθν αποςάκρωςθ των υποκείμενων ςχθματιςμϊν 

Ρλευρικά Κοριματα και ιπίδια: Ρρόκειται για αποκζςεισ που αναπτφςςονται ςχεδόν 

γραμμικά κατά μικοσ κλιτφων και ρθξιγενϊν ηωνϊν, καταλαμβάνουν μεγάλο μζροσ του 

λεκανοπεδίου, ενϊ θ ςφςταςι τουσ ποικίλει αναλόγωσ τθσ λικολογίασ του μθτρικοφ 

πετρϊματοσ τροφοδοςίασ. 

ιπίδια: Ραρουςιάηονται ωσ εμφανίςεισ αποκζςεων κορθματικοφ τφπου, με τθ μορφι 

κϊνου κορθμάτων ι ριπιδίου και χαρακτθρίηονται από εναλλαγζσ αδρομερϊν και 

λεπτομερϊν υλικϊν. 
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2.3.6 Τδρογεωλογία 
 

Στθν ευρφτερθ περιοχι του τθσ Αττικισ αναπτφςςονται τρία είδθ υδροφόρων ςυςτθμάτων, 

το πρϊτο μζςα  ςτισ  τεταρτογενείσ  και  νεογενείσ  αποκζςεισ  (κοκκϊδεσ  ςφςτθμα),  το  

δεφτερο  μζςα  ςτα υδροπερατά μάρμαρα και ςτουσ αςβεςτόλικουσ (καρςτικό ςφςτθμα) 

και το τρίτο, τοπικά ςτθν μάηα τεκτονιςμζνων πυριγενϊν πετρωμάτων, όπου αναπτφςςεται 

ρωγματικοφ τφπου υδροφορία μικρισ δυναμικότθτασ. Τα κοκκϊδθ υδροφόρα ςυςτιματα 

αναπτφςςονται ςτισ ιηθματογενείσ λεκάνεσ του ΥΔ Αττικισ (Λεκάνθ Κθφιςοφ, πεδινζσ 

περιοχζσ Μαρακϊνα, Μεςογείων, Μεγάρων,  Λουτρακίου και  παράκτιεσ  περιοχζσ  

Αττικισ)  εντόσ  των  τεταρτογενϊν  και  νεογενϊν  αποκζςεων  οι  οποίεσ δθμιουργοφν 

αλλεπάλλθλουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ, ελεφκερουσ ι μερικϊσ υπό πίεςθ εντόσ των 

αμμοχαλικωδϊν ενςτρϊςεων.  

Τα νεογενι ιηιματα παρουςιάηουν λικοςτρωματογραφικζσ εναλλαγζσ υδροπερατϊν και 

θμιπερατϊν ζωσ υδροςτεγανϊν πετρωμάτων με αποτζλεςμα να αναπτφςςουν υπόγεια 

υδροφορία με τθ μορφι επάλλθλων υπό πίεςθ ι μερικϊσ υπό πίεςθ υδροφόρων 

οριηόντων. Θ τροφοδοςία αυτϊν των ςυςτθμάτων προζρχεται από τισ βροχοπτϊςεισ,  τισ  

επιφανειακζσ απορροζσ και από πλευρικζσ μεταγγίςεισ υπόγειων υδάτων από τα 

περιβάλλοντα  πετρϊματα. Καρςτικά υδροφόρα ςυςτιματα αναπτφςςονται ςτα καρςτικά, 

ανκρακικά πετρϊματα (μάρμαρα, αςβεςτόλικοι) τα οποία δομοφν μεγάλο μζροσ των 

ορεινϊν όγκων τθσ Ράρνθκασ, του Υμθττοφ, τθσ Ρεντζλθσ, των Γερανείων όρων, του όρουσ 

Ρατζρα, Αιγάλεω και του Μαρακϊνα. Τα πετρϊματα αυτά παρουςιάηουν  ςθμαντικι  

επιφανειακι  εξάπλωςθ,  κατακερματιςμό  και  ζντονθ  καρςτικότθτα.  Θ ζντονθ  

καρςτικότθτα  ςε  οριςμζνα ςθμεία  όπωσ  ςτο όροσ  Ρατζρα  δθμιουργεί  ιδιόμορφα 

γεωμορφολογικά πεδία με πλικοσ επιφανειακϊν καρςτ, πόλγεσ (περιοχι Δρεβενοχωρίων), 

αλλά και υπόγειων καρςτ υπό τθ μορφι καταβοκρϊν (περιοχι Σκοφρτα). Γενικά οι υπόγειεσ 

υδροφορίεσ που αναπτφςςονται  ςε  αυτά  τα  ςυςτιματα  χαρακτθρίηονται  από  υψθλι  

δυναμικότθτα.  ωγματικά υδροφόρα ςυςτιματα αναπτφςςονται ςτα πυριγενι πετρϊματα 

τθσ περιοχισ τα οποία εμφανίηονται τεκτονιςμζνα  με  αποτζλεςμα  τθ  δθμιουργία  

ςυνκθκϊν  υπόγειασ  υδροφορίασ,  κυρίωσ  ςτο επιφανειακό αποςακρωμζνο τμιμα των 

ςχθματιςμϊν. Τζτοια ςυςτιματα αναπτφςςονται ςτισ μάηεσ των οφιολικικϊν πετρωμάτων 

που δομοφν τθν κεντρικι ορεινι περιοχι των Γερανείων όρων και ςτα θφαιςτειακά 

πετρϊματα που απαντϊνται ςτο κεντρικό και νότιο τμιμα τθσ Αίγινασ. Θ δυναμικότθτα 

αυτισ  τθσ  υδροφορίασ  χαρακτθρίηεται  μικρι  και  οι  υδροφορίεσ  που αναπτφςςονται 

είναι περιοριςμζνεσ και τοπικισ ςθμαςίασ. Στουσ παρακάτω χάρτεσ παρουςιάηονται οι 

βαςικζσ υδρολικολογικζσ ενότθτεσ. 

 

2.4 Χριςεισ γθσ 
 

Σε γενικζσ γραμμζσ από πλευράσ χριςεων γθσ ςτθν Αττικι επικρατοφν οι φυςικζσ εκτάςεισ 

με πρϊτθ τα δάςθ που αν και μποροφν να διακρικοφν ςε υποκατθγορίεσ καταλαμβάνει 

περίπου 45% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ. Ακολουκοφν οι δενδροκαλλιζργειεσ με περίπου 18%, 

οι αςτικζσ περιοχζσ (με κφρια φυςικά το πολεοδομικό ςυγκρότθμα του λεκανοπεδίου) ςε 

ποςοςτό περίπου 13%. Ακολοφκωσ παρουςιάηονται κατθγορίεσ όπωσ χορτολιβαδικζσ 
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εκτάςεισ (περίπου 7.5%), γυμνό ζδαφοσ (περίπου 9.5%), γραμμικζσ καλλιζργειεσ (3.6%), 

οικιςμοί με αραιι δόμθςθ (1.1%), καλλιζργειεσ ςιτθρϊν (1.1%), πυκνζσ καλλιζργειεσ (1.3%) 

και άλλεσ χριςεισ (1%). Χάρτεσ με τθν χωρικι κατανομι των χριςεων γθσ ςτθν περιοχι 

ζρευνασ παρουςιάηονται παρακάτω (Εικ. 2.10). 

 

 

Εικ. 2.10. Χωρικι κατανομι τθσ κάλυψθσ γθσ ςτθν Αττικι, ςφμφωνα με το Corine 2012. 

 



 

36 
 

  



 

37 
 

 

2.5 Κλιματικζσ ςυνκικεσ 
 

Σε ότι αφορά το κλίμα τθσ Αττικισ, αυτό χαρακτθρίηεται μεςογειακό, με εξαίρεςθ τα υψθλά 

ςθμεία, όπου το κλίμα είναι ορεινό. Το μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 411mm και 

κυμαίνεται από 350mm ςτο λεκανοπζδιο Αττικισ μζχρι 1.000mm ςτα ορεινά τμιματα 

(Ράρνθκα), ενϊ οι θμζρεσ βροχισ κυμαίνονται από 50 μζχρι 100 ετθςίωσ. Θ χιονόπτωςθ 

είναι ςπάνια ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, ενϊ αυξάνει ςθμαντικά ςτο εςωτερικό του. Θ μζςθ 

ετιςια κερμοκραςία κυμαίνεται από 16°C μζχρι 18°C, ανάλογα με το υψόμετρο και τθν 

απόςταςθ από τθ κάλαςςα, ενϊ το ετιςιο κερμομετρικό εφροσ είναι περίπου 16°C. 

Ψυχρότεροσ μινασ είναι ο Ιανουάριοσ, ενϊ οι μινεσ Ιοφλιοσ και Αφγουςτοσ είναι οι 

κερμότεροι του ζτουσ. Ρερίπου όμοιο κλίμα καταγράφεται και ςτθν περιοχι τθσ Τροιηθνίασ 

και των γφρω νθςιϊν.  

Ραρακάτω παρουςιάηονται πίνακεσ και διαγράμματα με γενικά κλιματολογικά ςτοιχεία 

χαρακτθριςτικϊν ςτακμϊν τθσ περιοχισ ζρευνασ. Λόγω των πολυάρικμων ςτακμϊν και του 

μεγάλου όγκου των δεδομζνων κρίκθκε ότι ςτθν παροφςα ζρευνα δεν κα παρατθκεί το 

ςφνολο των διακζςιμων μετεωρολογικϊν και κλιματικϊν δεδομζνων, το οποίο μπορεί 

εφκολα να ςυλλεχκεί από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Θ διακφμανςθ τθσ ετιςιασ κερμοκραςίασ και του υετοφ ςτθν περίοδο 1970-2000 και εντόσ 

του ζτουσ για το ςτακμό του Ελλθνικοφ (ενδεικτικό του Λεκανοπεδίου) παρουςιάηεται ςτισ 

παρακάτω εικόνεσ και πίνακεσ (Εικ. 2.28-2.32).  
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Πίνακασ 2.2 Μθνιαίεσ βροχοπτϊςεισ ςτακμοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (mm) για τα ζτθ 1950‐1999. 
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Εικ. 2.11. Μζςεσ μθνιαίεσ βροχοπτϊςεισ ςτακμοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν και Ελευςίνασ(ςε mm) για 

τα ζτθ 1950‐1999. Η ςφγκριςθ γίνεται μεταξφ των δφο χαρακτθριςτικϊν ςτακμϊν τθσ Δυτικισ Αττικισ 

και του Λεκανοπεδίου. 

 

 

Εικόνα. 2.12. Διακφμανςθ μζςθσ ετιςιασ κερμοκραςίασ ςτο ςτακμό του Ελλθνικοφ (1971-2000) (ΕΜΤ 

2017). 
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Εικόνα. 2.13.. Διακφμανςθ μζςθσ μθναίασ κερμοκραςίασ ςτο ςτακμό του Ελλθνικοφ (1970-2000) 

(ΕΜΤ 2017). 

 

 

 

Εικόνα 2.14. Διακφμανςθ μζςθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ ςτο ςτακμό του Ελλθνικοφ  (1971-2000) (ΕΜΤ 

2017). 
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Εικόνα. 2.15. Διακφμανςθ μζςου μθνιαίου υετοφ ςτο ςτο ςτακμό του Ελλθνικοφ  (1970-2000) (ΕΜΤ 

2017). 
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Πίνακασ 2.3. Mθνιαίο φψοσ υετοφ ςε χιλιοςτά ςτο ςτακμό των Κυκιρων (1971 – 2010). 

ΕΤΟΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ   

  1971 94.5 102.7 72.6 11.3 1.7 1.5 31.4 
 

47.8 8 66 77.7 

  1972 73.7 44 47.4 35.3 3.3 
   

1.7 86.5 16.1 44.5 

  1973 71.6 73.6 21.6 40.3 
    

4.7 75.3 71.6 68.4 

  1974 131.5 74.1 80.4 13.7 0.9 0.4 
 

18 19.5 22.1 112.8 65.5 

  1975 77.3 35.2 50 11.1 6.3 0.8 
 

19.1 0.3 20.7 103.7 97.8 

  1976 39.3 91.2 75.9 31.1 6.1 
 

1.4 0.8 
 

93 126 69.1 

  1977 48.6 11.6 3.6 75.7 
  

9.4 
 

11.1 5 97.4 141 

  1978 112.4 101.4 43.4 59.8 1.7 
   

50.5 44.2 66.3 104.3 

  1979 107.6 70.7 11.2 30 68.8 
 

5.4 
  

15.6 144.8 79.1 

  1980 104 84.1 47.2 26.3 2.7 24.2 
 

0.6 2.1 93.7 20 113 

  1981 135.4 73.1 6 10.5 7.7 
 

11.3 1.8 
 

18.1 141 126.4 

  1982 81.8 67.3 147.6 40.6 16.8 
    

17.1 93.2 156.2 

  1983 24.8 59.1 70.2 15.5 16.5 1.9 6.6 
 

1.6 26.3 121.6 151.8 

  1984 78.8 113.4 26.5 60.5 
   

2 0.4 27.7 189.1 71.7 

  1985 184.8 83.2 95.5 82 1.1 
    

79.5 40.2 28.4 

  1986 158.7 108.8 37.9 13.6 25.4 
    

198.9 112.9 123.2 

  1987 103.6 49.9 118.5 76.1 0.3 
    

16.3 159.9 39.8 

  1988 205.3 70.1 122.9 2.9 2.9 
   

0.3 45.6 121.7 196.9 

  1989 24.3 5.1 33.1 4.1 6 
   

22.6 93.4 65.2 18 

  1990 62.4 56.7 
 

26.5 
 

2.3 
 

3.1 6.4 13.3 43.2 163.4 

1991 42.7 37.3 26.1 43.3 33.6 0.2 
 

31.4 
 

43.9 43.7 160.8 

1992 36.9 59.1 84.7 14.9 7.2 10.1 
   

9 95.4 80 

1993 24.1 140.5 40.6 12.1 4.5 
    

0 137.6 28.3 

1994 
 

109.9 9.3 17.6 12.5 
    

134.1 139.5 73.4 

1995 164.4 16.9 15.1 11.5 0.9 1.6 
  

5.2 22.1 28.1 87 

1996 132.5 107.3 117.1 4.2 12.6 
   

37.7 30.2 58.1 68.7 

1997 48.2 60.5 66.6 19.3 0 
  

23.2 
 

20.4 35.8 89.7 

1998 113.5 11.8 95.7 24 
 

0.1 
   

16.5 163.7 191 

1999 36.7 61.7 48.2 
 

0.7 2.6 
 

1.2 22.2 2.8 66.9 66.3 

2000 44.3 76.6 16.6 9 4.8 
   

7.8 55.2 90 259.9 

2001 41.8 97 41.3 74.2 11.3 
   

4.6 
 

287.3 140.3 

2002 66 18.4 38.4 14 0.9 
  

4.5 61.9 74.6 145 205.4 

2003 119.9 140.4 94.1 72.8 22.4 
  

0.7 3.1 141.3 102.9 297 

2004 136.4 
 

52.5 10.9 4.4 0.8 1.7 
 

93.8 30.4 78.8 97 

2005 229.8 87.8 23.9 7.7 9.9 
 

2.1 
 

5.2 9.6 146.4 84.8 

2006 
        

50.5 166.6 76.2 10.5 

2007 36.9 63.4 22.9 0.2 25.4 5.9 
  

0.6 36.7 58.2 108.6 

2008 49.6 72.2 93.1 70.6 10.1 
   

28.1 9.3 124.3 64.7 

2009 172.7 77.2 64.2 34.6 9.6 
   

12.5 32.8 
  2010 102.3 84.1 4.5 

  
5.1 

  
1.8 4.4 

  M/O 92.6 71.0 54.4 29.9 10.3 4.1 8.7 8.9 18.7 47.2 99.8 106.6 
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3. ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 

3.1 Ιςτορικό καταςτροφικών πλθμμυρών 
 

Θ περιοχι ζρευνασ καταγράφει ζναν ςθμαντικό αρικμό πλθμμυρικϊν επειςοδίων και 

καταςτροφικϊν πλθμμυρικϊν ςυμβάντων, ςε διάφορα τμιματά τθσ, τα οποία μζχρι ςιμερα 

ζχουν καταγραφεί με λεπτομζρεια αλλά όχι ςε ζνα κοινό αρχείο. 

Μετά από τθν ενδελεχι ζρευνα ςε διαφορετικζσ πθγζσ δεδομζνων (Ρίνακασ 3.1) 

καταγράφθκαν πολυάρικμα πλθμμυρικά γεγονότα διαφορετικϊν εντάςεων ςε ζνα μεγάλο 

χρονικό φάςμα από το 1880 μζχρι και το 2017.  

 

Πίνακασ 3.1. Πθγζσ δεδομζνων ιςτορικϊν πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι ζρευνασ. 

Σφποσ Πηγήσ Λεπτομζρειεσ Κάλυψη 

Βάςεισ δεδομζνων 

Βάςθ Ρλθμμυρϊν ςτθν Ελλάδα (Diakakis et al. 2012) 1880-2010 

Βάςθ Καταγραφισ Ιςτορικϊν Ρλθμμυρϊν (ΕΓΥ 2012) 1896-2011 

Υπθρεςία Αποκατάςταςθσ Σειςμοπλικτων - Οριοκζτθςθ 

πλθμμυρϊν (ΥΑΣ 2016) 
1994-2018 

Βάςθ Ακραίων Καιρικϊν Φαινομζνων  (Papagiannaki et al. 2013) 2001-2011 

Επιςτθμονικά άρκρα, 

Διατριβζσ, Μελζτεσ 

Κρθτικοφ  2005, Diakakis et al. 2012, Papagiannaki et al. 2013,  

Valaoras 1992, Diakakis 2014 
- 

Τφποσ 

Εφθμερίδεσ εκνικισ κυκλοφορίασ 

(Κακθμερινι, Τα Νζα, ιηοςπάςτθσ, Ζκνοσ, Ελευκεροτυπία, 

Εμπρόσ, Ελευκερία, Μακεδονία) 

1911-2018 

Τοπικζσ Εφθμερίδεσ 2010-2018 

 

Στουσ Ρίνακεσ 3.2α, β, γ, δ παρουςιάηονται οι θμερομθνίεσ, οι κζςεισ, ο αρικμόσ των 

κυμάτων και τα τμιματα του υδρογραφικοφ δικτφου που πλθμμφριςαν ςτθν περιοχι τθσ 

ζρευνασ με βάςθ τισ ανωτζρω βάςεισ δεδομζνων και άλλα ςτοιχεία που ςυνκζκθκαν ςε ζνα 

κατάλογο. 
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Πίνακασ 3.2α Κατάλογοσ πλθμμυρικϊν γεγονότων που ζχουν καταγραφεί ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΡΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΝΑΣΟΙ 

1886 Ηιηζζός Κέληρο ηες πόιες 0 

22 Οθηωβρίοσ 1887 Ηιηζζός Κέληρο ηες πόιες 1 

14 Νοεκβρίοσ 1896 Κεθηζζός, Ηιηζζός, Κσθιοβόροσ Πεηραηάς, Μοζτάηο, Κέληρο ηες πόιες 62 

5 Νοεκβρίοσ 1899 Κεθηζζός, Κσθιοβόροσ Πεηραηάς, Κέληρο ηες πόιες, Μεηακόρθωζε 7 

26 Ηοσλίοσ 1901 Κεθαιαρίοσ Κεθηζηά 0 

15 Μαίοσ 1906 Βάβοσια Πεηραηάς 0 

23 Νοεκβρίοσ 1925 Ποδολίθηες, Κεθηζζός, Ηιηζζός Νέα Ηωλία, Φάιερο, Κέληρο ηες πόιες, Σδηηδηθηές 13 

5 Νοεκβρίοσ 1928 Κεθηζζός Μοζτάηο, Φάιερο 0 

21 Φεβροσαρίοσ 1930 Κεθηζζός, Ηιηζζός Κέληρο ηες πόιες, Φάιερο 1 

26 Οθηωβρίοσ 1930 Κεθηζζός, Ηιηζζός Κέληρο ηες πόιες, Φάιερο 2 

17 Οθηωβρίοσ 1933 Ηιηζζός, Βάβοσια Πεηραηάς, Κέληρο ηες πόιες 0 

2 Γεθεκβρίοσ 1933 Ηιηζζός, Κεθηζζός Κέληρο ηες πόιες, Φάιερο 2 

6 Φεβροσαρίοσ 1934 Ηιηζζός, Σδηηδηθηές Σδηηδηθηές, Κέληρο ηες πόιες 0 

22 Νοεκβρίοσ 1934 Κεθηζζός Νέα Ηωλία, επόιηα, Φάιερο 7 

26 Ηοσλίοσ 1936 Κεθηζζός Πεηράιωλα 0 

5 Νοεκβρίοσ 1936 Σδηηδηθηές Καιιηζέα, Σδηηδηθηές, Μοζτάηο 2 

29 Οθηωβρίοσ 1938 Ποδολίθηες Νέα Ηωλία 0 

6 Νοεκβρίοσ 1939 Ηιηζζός Καιιηζέα 0 

18 επηεκβρίοσ 1949 Κεθηζζός, Ηιηζζός Παηήζηα, Νέα Ηωλία, Μοζτάηο 0 

23 Γεθεκβρίοσ 1950 Σδηηδηθηές Σδηηδηθηές, Νέα κύρλε 0 

30 επηεκβρίοσ 1951 Πεηρούποιε Πεηρούποιε, Νίθαηα 1 

23 Γεθεκβρίοσ 1952 Αζηηθές πιεκκύρες Κακίληα, Ίιηολ 0 

8 Οθηωβρίοσ 1955 Αζηηθές πιεκκύρες, Σδηηδηθηές Σδηηδηθηές, Ηιίζηα, Χαιάλδρη 2 

13 Οθηωβρίοσ 1955 Ηιηζζός Φάιερο, Μοζτάηο 0 

6 Νοεκβρίοσ 1961 Κεθηζζός, Μητειή, Ποδολίθηες Περηζηέρη, Ίιηολ, Μοζτάηο, Ρέληες 33 

26 επηεκβρίοσ 1962 Κεθηζζός Νέα Ηωλία, Πεηραηάς 0 

19 Φεβροσαρίοσ 1965 Καλαπηηζέρε, Μητέιε Σδηηδηθηές, Πεηράιωλα, Διιεληθό 0 

30 Οθηωβρίοσ 1972 Κεθηζζός Ρέληες 0 

2 Νοεκβρίοσ 1977 Κεθηζζός, Ηιηζζός Μητειή Ίιηολ, Περηζηέρη, Πεηρούποιε, Ρέληε 36 

10 Γεθεκβρίοσ 1977 Κοθθηλαρά Χαιάλδρη, Νέα Ηωλία 3 

28 Οθηωβρίοσ 1978 Αζηηθές πιεκκύρες Πεηρούποιε, Περηζηέρη, Φάιερο 0 

30 Μαίοσ 1979 Ρέκαηα Γισθάδας Αργσρούποιε, Γισθάδα 1 

7 Οθηωβρίοσ 1980 Μητειή Ίιηολ, Πεηρούποιε, Αλάργσροη 0 

27 Οθηωβρίοσ 1980 Αζηηθές πιεκκύρες, Χείκαρροη 
Εεθσρίοσ 

Πεηρούποιε, Κοθθηληά 0 

23 Ηαλοσαρίοσ 1981 Μητειή Αζήλα, Περηζηέρη 0 

27 Οθηωβρίοσ 1986 Αζηηθές πιεκκύρες Περηζηέρη, Ίιηολ, Νέα Ηωλία, Ηιίζηα 0 

23 Μαρηίοσ 1987 Αζηηθές πιεκκύρες Πεηραηάς, Καιιηζέα, Μοζτάηο 0 

25 Φεβροσαρίοσ 1988 Μητειή, Χαηδαρόρεκα Περηζηέρη, Ίιηολ,Σαύρος 0 

5 Οθηωβρίοσ 1989 Αζηηθές πιεκκύρες Κεθηζηά, Βόρεηα ηκήκαηα ηες ιεθάλες 0 

15 Ηαλοσαρίοσ 1991 Πηθροδάθλες Ζιηούποιε, Άιηκος 1 

21 Νοεκβρίοσ 1993 Ρέκαηα Γισθάδας Γισθάδα 0 

31 Ηαλοσαρίοσ 1994 Μητειή Άλω Ληόζηα, Ίιηολ, Αταρλές 2 

21 Οθηωβρίοσ 1994 Κεθηζζός, Ποδολίθηες, Γισθιαδα Νέα Ηωλία, Γισθάδα, Χαιάλδρη 5 

12 Ηαλοσαρίοσ 1997 Κεθηζζός, Ποδολίθηες Φηιαδέιθεηα 0 

26 Μαρηίοσ 1998 Μητειή Κακαηερό, Εεθύρη, Άλω Ληόζηα 0 

8 Ηοσιίοσ 2002 Κεθηζζός Μοζτάηο, Ρέληες 1 

18 Ασγούζηοσ 2002 Κεθηζζός Μοζτάηο, Ρέληες 0 

7 Νοεκβρίοσ 2002 Κεθηζζός Μοζτάηο, Ρέληες 0 

8 Νοεκβρίοσ 2004 Αζηηθές πιεκκύρες Πεηραηάς 0 

19 Γεθεκβρίοσ 2004 Ακαροσζίοσ Μαρούζη 0 

23 Νοεκβρίοσ 2005 Ρέκαηα Γισθάδας Γισθάδα 0 

24 Μαίοσ 2007 Μητειή Κακαηερό, Αταρλές, Εεθύρη,  Άλω Ληόζηα 0 

3 Φεβροσαρίοσ 2013 Ρ. Χαιαλδρίοσ Χαιάλδρη, ΒΑ προάζηηα 1 

Οθηώβρες 2014 Ρ. Μητειή, Ρ. Φιέβας θ.α. Γσηηθά προάζηηα 0 

Οθηώβρηος 2015 Ρ. Μητειή, Ρ. Φιέβας θ.α. Γσηηθά προάζηηα 5 
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Ακολουκεί φωτογραφικό υλικό από πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν περιοχι μελζτθσ (Εικ. 3.1-

3.18). 

 

 

Εικ. 3.1. Πλθμμυριςμζνθ αίκουςα ςχολείου ςτθ Παλλινθ (Crash, 2014). 

 

Εικ. 3.2. Φωτογραφία του Κθφιςοφ με πλθμμυρικζσ παροχζσ. 
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Εικ. 3.3. Φωτογραφία του Κθφιςοφ κατά τθ διάρκεια πλθμμφρασ το 2002. 

 

 

 

Εικ. 3.4. Φωτογραφία από τθν περιοχι τθσ Νζασ Ιωνίασ μετά τθν πλθμμφρα του Ποδονίφτθ το 1994 
(Πθγι: Ριηοςπάςτθσ 1994). 
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Εικ. 3.5. Φωτογραφία από τθν περιοχι του Περιςτερίου κατά τθ διάρκεια τθσ πλθμμφρασ του 2014. 

 

 

Εικ. 3.6 Πλθμμυριςμζνθ οδόσ ςτθν ανιςόπεδθ διαςτάυρωςθ τθσ Λεωφόρου Ακθνϊν με τθ Λεωφόρο 

Καβάλασ ςτθν περιοχι του Αιγάλεω το 2013. 
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Εικ. 3.7. Πλθμμυριςμζνθ οδόσ (Λεωφόροσ Πειραιϊσ) ςτθν περιοχι του Σαφρου. 

 

 

 

Εικ. 3.8. Διάςωςθ κατά τθ διάρκεια ξαφνικισ πλθμμφρασ ςτθν περιοχι του Χαλανδρίου το 

Φεβρουάριο του 2013. 
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Με βάςθ τα ιςτορικά ςτοιχεία και τα δεδομζνα και τισ περιγραφζσ ιςτορικϊν πλθμμυρϊν, 

δθμιουργικθκε μια βάςθ ιςτορικϊν δεδομζνων με πλθροφορίεσ για τθ κζςθ και τον χρόνο 

που ζπλθξαν διάφορα πλθμμυρικά γεγονότα τθν περιοχι ζρευνασ. Τα ςτοιχεία αυτά 

προβλικθκαν ςε περιβάλλον GIS, ϊςτε να προςδιοριςκεί θ χωρικι κατανομι τουσ και κατ’ 

επζκταςθ να οριοκετθκεί ο χϊροσ που επλιγθ από κάκε πλθμμυρικό ςυμβάν.  

 

3.2 Χαρακτθριςτικά πλθμμυρών 
 

Από τθ ανάλυςθ του ιςτορικοφ και τθν εξζταςθ του οπτικοφ υλικοφ προκφπτει, ότι οι 

πλθμμφρεσ προκαλοφνται από υψθλισ ζνταςθσ – μικρισ διάρκειασ καταιγίδεσ. Με βάςθ τισ 

καταγραφζσ και το οπτικό υλικό που είναι διακζςιμο προκφπτει, ότι οι πλθμμφρεσ ζχουν τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

(α) Αιφνίδια άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων 

Από το οπτικό υλικό (φωτογραφίεσ και βίντεο) που είναι διακζςιμο, και το είδοσ των 

καταιγίδων προκφπτει, ότι οι πλθμμφρεσ τθσ περιοχισ ζρευνασ χαρακτθρίηονται από ταχεία 

άνοδο τθσ ςτάκμθσ των υδάτων, γεγονόσ που τουσ προςδίδει χαρακτιρα αιφνίδιων 

πλθμμυρϊν (flash floods). Ραράλλθλα, ςε κάποιεσ κζςεισ τμιμα των πλθμμυρικϊν 

φαινομζνων ςυμβαίνει εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ και επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν 

επίδραςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν ομαλι αποςτράγγιςθ των υδάτων προσ τα 

κατάντθ, κακϊσ επθρεάηεται από τουσ υφιςτάμενουσ πλακοςκεπείσ αγωγοφσ. 

(β) Διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ροισ υδάτων κατά κζςεισ 

Από το οπτικό υλικό που είναι διακζςιμο αλλά και τισ επιπτϊςεισ των πλθμμυρϊν ςε κινθτά 

αντικείμενα (κυρίωσ αυτοκίνθτα), διαπιςτϊνονται διαφορζσ ςτισ ταχφτθτεσ ροισ των 

υδάτων κατά κζςεισ. Σε οριςμζνεσ κζςεισ τα πλθμμυρικά φδατα καταγράφουν χαμθλζσ 

ταχφτθτεσ, ενϊ ςε άλλεσ διαπιςτϊνονται υψθλζσ ταχφτθτεσ ροισ. 

(γ) Υψθλι διαβρωτικι ικανότθτα 

Κατά τθν ζρευνα πεδίου διαπιςτϊκθκαν κατά κζςεισ (παραπλεφρωσ των υπερχειλιςμζνων 

ρεμάτων) υποςκαφζσ του εδαφικοφ ςχθματιςμοφ, λόγω τθσ υψθλισ ταχφτθτασ των 

υδάτων, οι οποίεσ ζχουν ςυντελζςει ςτο παρελκόν ςε περαιτζρω επιπτϊςεισ επί των 

υποδομϊν (οδικό δίκτυο, καταρρεφςεισ τοιχίων κλπ.) όπωσ για παράδειγμα ςτθν 

περίπτωςθ κζςεων ςτθν Ραλαιόπολθ.  

(δ) Υψθλι περιεκτικότθτα ςε φερτά υλικά 

Από το οπτικό υλικό, τισ περιγραφζσ και από τισ επιπτϊςεισ των πλθμμυρϊν, όπωσ 

καταγράφθκαν από τθν ζρευνα πεδίου, προκφπτει υψθλι περιεκτικότθτα των πλθμμυρικϊν 

υδάτων ςε φερτά υλικά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κραφςματα βλάςτθςθσ (vegetation 

debris). Τα φερτά αυτά υλικά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ελαχιςτοποίθςαν τθν παροχετευτικι 

δυνατότθτα των αγωγϊν ομβρίων απομειϊνοντασ κρίςιμεσ διατομζσ. 

(ε) Χρονικι διάρκεια 
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Από τισ αναφορζσ και τισ αναλυτικζσ περιγραφζσ προκφπτει ότι θ κατάκλυςθ από τα 

πλθμμυρικά φδατα διαρκεί ςτθν περιοχι λιγότερο από 24 ϊρεσ και προκφπτει από 

καταιγίδεσ υψθλισ ζνταςθσ και μικρισ διάρκειασ. Τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ περιοχι πλιτεται από πλθμμφρεσ τφπου “flash flood“ ι ξαφνικζσ 

πλθμμφρεσ. Κατά ςυνζπεια, οποιεςδιποτε δράςεισ ι μζτρα για τθ μείωςθ του κινδφνου κα 

πρζπει να εςτιάηουν ςε αυτόν τον τφπο πλθμμφρασ και ςτα ςυγκεκριμζνα φυςικά 

χαρακτθριςτικά. 

Ππωσ προκφπτει από τα προκαταρκτικά ςτοιχεία τθσ ζρευνασ και τθν υφιςτάμενθ 
βιβλιογραφία θ περιοχι τθσ Αττικισ παρουςιάηει τθν υψθλότερθ ςυχνότθτα πλθμμυρικϊν 
φαινομζνων ςτθν Ελλάδα. Με βάςθ τουσ καταλόγουσ πλθμμυρικϊν ςυμβάντων των ΕΓΥ 
(2012) και Diakakis et al. (2012) θ Αττικι καταγράφει από το 1880 μζχρι ςιμερα 
περιςςότερα απο 80 καταςτροφικά πλθμμυρικά ςυμβάντα και πολυάρικμα μικρότερα. 
Μάλιςτα ςφμφωνα με τα επιςτθμονικά ευριματα (Diakakis 2014) μόνο ςτο λεκανοπζδιο 
Ακθνϊν καταγράφονται 54 καταςτροφικζσ πλθμμφρεσ ςτθν περίοδο 1880-2014 (1 
πλθμμφρα ανά 2.5 χρόνια κατά μζςο όρο) ςε διάφορα τμιματα τθσ πόλθσ. Οι πλθμμφρεσ 
αυτζσ ζχουν προκαλζςει ςτο διάςτθμα αυτό τουλάχιςτον 184 κανάτουσ και ανυπολόγιςτεσ 
ηθμιζσ ςε κατοικίεσ, υποδομζσ και επιχειριςεισ. Μόνο κατά τισ πλθμμφρεσ του 2013 και του 
2014 καταγράφθκαν πάνω από 1600 κατοικίεσ και καταςτιματα με ηθμιζσ από τα 
πλθμμυρικά φαινόμενα. 
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4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ 
 

4.1 Προςζγγιςθ - Μεκοδολογία 
 

Θ μεκοδολογία που αναπτυχκθκε ςτθν παροφςα ζρευνα αξιοποιεί τα υπάρχοντα δεδομζνα 

πλθμμυρικοφ κινδφνου τα οποία πρόςφατα ζχουν δθμοςιευκεί από τθν Ειδικι Γραμματεία 

Υδάτων ςτο πλαίςιο του δθμοςιευμζνου Σχεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρλθμμφρασ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ 2017). Αναλυτικά ιςτορικά ςτοιχεία πλθμμφρϊν που 

ςυγκροτικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ, χρθςιμοποιικθκαν για να εξετάςουν 

χϊρουσ οι οποίοι δεν καλφπτονται από τα υφιςτάμενα δεδομζνα πλθμμυρικοφ κινδφνου, 

λόγω τθσ φφςθσ τθσ μεκοδολογίασ που χρθςιμοποιικθκε για να παραχκοφν, αλλά και των 

παραδοχϊν τθσ ίδιασ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ προςζγγιςθσ (ΕΓΥ 2017). Θ αξιοποίθςθ 

ιςτορικϊν δεδομζνων ςτο ηιτθμα των πλθμμυρϊν ςτθ χϊρα μασ, αλλά και εν γζνει ςτθ 

περιοχι τθσ Μεςογείου, κεωρείται ςφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ βιβλιογραφία 

επιβεβλθμζνθ για τθν ρεαλιςτικι αποτίμθςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν. 

Θ καινοτομία τθσ μεκοδολογίασ ζγκειται ςτο ότι ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα 2 

προςεγγίςεων αλλθλοεμπλζκοντασ τα ςε ζνα αποτζλεςμα που αφορά τον πλθμμυρικό 

κίνδυνο εςτιάηοντασ ςτθν πιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ υδραυλικισ προςομοίωςθσ 

(validation) κεφαλαιοποιϊντασ το πλοφςιο αρχείο και τισ καταγραφζσ του Λεκανοπεδίου 

τθσ Ακινασ. 

 

 

Εικ. 4.1. χθματικι αποτφπωςθ των δφο βαςικϊν πυλϊνων τθσ μεκοδολογίασ που αναπτφχκθκε. 

 

Τα ιςτορικά δεδομζνα κεωρείται ότι ελζγχουν και πιςτοποιοφν τθ ρεαλιςτικότθτα των 

αποτελεςμάτων των μοντελοποιιςεων (model validation) και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

Προζδιοριζμός 
πλημμσρικού κινδύνοσ 

Υδρασλική προζομοίωζη 
Κεθαλαιοποίηζη 

ιζηορικών καηαγραθών 
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καλφπτουν περιοχζσ εκτόσ του δθμοςιευμζνου Σχεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρλθμμφρασ 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ 2017). 

Σε ότι αφορά τθν μεκοδολογία που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτο εν λόγω Σχζδιο (ΕΓΥ 2017) 

αυτι ςυνοψίηεται ςτθ χριςθ του υδραυλικοφ μοντζλου FLO-2D και αναλφεται από τθν 

ομάδα ζργου (εντόσ του Σχεδίου) ωσ εξθσ: 

«Το FLO‐2D το οποίο χρθςιμοποιικθκε είναι ζνα διδιάςτατο μοντζλο διόδευςθσ 

πλθμμυρϊν που προςομοιϊνει τθν πλθμμυρικι ροι εντόσ καναλιοφ (φυςικοφ ι τεχνθτοφ), 

τθν επιφανειακι απορροι ςε πεδιάδεσ αλλά και τθ ροι ςε αςτικό περιβάλλον. Το 

πρόγραμμα είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ϊςτε να προςομοιϊνει λεπτομερϊσ το εκάςτοτε 

πλθμμυρικό κακεςτϊσ μιασ περιοχισ (με δεδομζνθ τοπογραφία), με τθν προςκικθ 

δεδομζνων όπωσ βροχόπτωςθ, διικθςθ, μεταφορά ιηθμάτων κ.α. Ρρόκειται για εμπορικό 

μοντζλο, εγκεκριμζνο από τθν Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ των 

ΘΡΑ ‐ FEMA (Federal Emergency Management Agency) για τθν εκπόνθςθ χαρτϊν 

επικινδυνότθτασ πλθμμφρασ. 

Το μοντζλο λειτουργεί ςτθν βάςθ των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, όπου θ κίνθςθ του 

πλθμμυρικοφ όγκου πραγματοποιείται εντόσ ορκογωνικοφ κανάβου ςτθν περίπτωςθ τθσ 

κατάκλυςθσ πεδιάδασ (2D) και εντόσ διατομϊν κατά τθν διόδευςθ εντόσ υδατορεφματοσ 

(1D). Θ εξζλιξθ του πλθμμυρικοφ κφματοσ ςε δφο διαςτάςεισ πραγματοποιείται μζςω 

αρικμθτικισ ολοκλιρωςθσ των εξιςϊςεων ποςότθτασ κίνθςθσ. Οι κεμελιϊδεισ εξιςϊςεισ 

για τθν κίνθςθ του ρευςτοφ περιλαμβάνουν τθν εξίςωςθ ςυνζχειασ και τθν εξίςωςθ 

διατιρθςθσ τθσ κίνθςθσ (δυναμικό κφμα)». 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τθσ μεκοδολογίασ ςτθν οποία βαςίςκθκαν τα 

αποτελζςματα και επομζνωσ μζροσ των δεδομζνων τθσ μεκοδολογίασ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ μπορεί να βρεκεί ςτθν αναφορά «Σχζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Ρλθμμφρασ των 

Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Αττικισ» (ΕΓΥ 2017). 

Στθν παροφςα ζρευνα ζγινε παρουςίαςθ με υπόβακρο ψθφιακοφ μοντζλου αναγλφφου και 

χάρτθ ςκιαςμζνου αναγλφφου. 

Θ παροφςα ζρευνα με ςκοπό να εντοπίςει τισ περιοχζσ, οι οποίεσ καταγράφουν πλθμμυρικό 

κίνδυνο, πζραν αυτϊν που προκφπτουν από τα ανωτζρω δεδομζνα, διεξιγαγε μια 

ςτρατθγικι εκτίμθςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου βαςιςμζνθ ςε ανάλυςθ διαφορετικϊν 

γεωλογικϊν και γεωμορφολογικϊν κριτθρίων. Θ πολυκριτιριακι αυτι ανάλυςθ βαςίςτθκε 

ςε παραμζτρουσ που προτείνονται ςε διεκνι εγχειρίδια (Martini και Loat, 2007) για τθν 

περιοχι τθσ Μεςογείου και τα οποία ζχουν να κάνουν με: 

 Τα γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά και τισ ειδικζσ γεωμορφζσ τθσ περιοχισ. 

 Τισ μορφολογικζσ κλίςεισ. 

 Τθν οριοκζτθςθ του πλθμμυρικοφ πεδίου. 

 Τθν δθμιουργία αλλουβιακϊν ριπιδίων. 

 Τθν φπαρξθ ποτάμιων αναβακμίδων. 

 Τθν λεπτομερι καταγραφι των ενεργϊν αναβακμίδων με τθν ζννοια του ενεργοφ 
πλθμμυρικοφ πεδίου. 

 Τισ πλθμμυρικζσ αποκζςεισ (flood deposits) προερχόμενεσ από ιςτορικζσ 
υπερχειλίςεισ των ρεμάτων τθσ περιοχισ ζρευνασ. 

 Τθν μορφολογία και το βάκοσ τθσ κοίτθσ. 
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 Τθν μορφι του υδρογραφικοφ δικτφου με ζμφαςθ ςτισ κζςεισ, όπου ςυμβάλουν 
διαφορετικοί 

 

Ραράλλθλα, ζγινε προβολι των ιςτορικϊν πλθμμυρϊν ςε περιβάλλον GIS. Αναλυτικότερα 

οι επιπτϊςεισ κάκε πλθμμυρικοφ ςυμβάντοσ τθσ τελευταίασ 10 ετίασ όπωσ προζκυψαν από 

ςτοιχεία τθσ ΔΑΕΦΚ και τθσ Ρυροςβεςτικισ χρθςιμοποιικθκαν για να οριοκετθκοφν οι 

χϊροι που υπζςτθςαν καταςτροφζσ από πλθμμυρικά φαινόμενα ςτο παρελκόν. Άλλεσ 

καταγραφζσ όπωσ θ ακριβισ οριοκζτθςθ μιασ πλθμμφρασ (π.χ. παράδειγμα Μάνδρασ – Εικ. 

3.19) χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ. 

Στισ παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηονται παραδείγματα επιπτϊςεων πλθμμυρϊν του 

παρελκόντοσ προβεβλθμζνεσ ςε περιβάλλον GIS (Εικ 4.2 - 4.5). 

 

Εικ. 4.2. Ζθμιζσ από τθν πλθμμφρα τθσ 22ασ Φεβρουαρίου 2013 ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν (τοιχεία: 

Πυροςβεςτικό ϊμα 2013). 
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Εικ. 4.3. Ζθμιζσ από τθν πλθμμφρα του Οκτωβρίου 2014 ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν (τοιχεία: 

Πυροςβεςτικό ϊμα 2015 και ΔΑΕΦΚ 2015). 
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Εικ. 4.4. Ζθμίεσ από πλθμμφρικά φαινόμενα (μαφρα ςθμεία) κατά τθν πλθμμφρα του Οκτωβρίου 2014 

ςτθν Δυτικι Ακινα και τον Πειραιά. Με κίιτρινο παρουςιάηεται θ ζκταςθ τθσ πλθμμφρασ ςτο ςενάριο 

των Σ=1000 ετϊν από το χεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνου Πλθμμφρασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων 

(ΕΓΤ 2017). Είναι εμφανζσ ότι υπάρχουν ςυγκεντρϊςεισ ηθμιϊν (π.χ. κόκκινο πλαίςιο) οι οποίεσ 

οφείλονται ςε πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι οι οποίεσ βρίςκονται εκτόσ τθσ 

περιοχισ κινδφνου με βάςθ τα αποτελζςματα του χεδίου. Σο παράδειγμα είναι από τθν περιοχι των 

Καμινίων Πειραιά. 
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Εικ. 4.5. Ζθμίεσ από πλθμμφρικά φαινόμενα (μαφρα ςθμεία) κατά τθν πλθμμφρα του Οκτωβρίου 2014 

και Οκτωβρίου 2015, ςτθν Δυτικι Ακινα. Με κίιτρινο παρουςιάηεται θ ζκταςθ τθσ πλθμμφρασ ςτο 

ςενάριο των Σ=1000 ετϊν από το χεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνου Πλθμμφρασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 

Τδάτων (ΕΓΤ 2017). Είναι εμφανζσ ότι υπάρχουν ςυγκεντρϊςεισ ηθμιϊν (π.χ. κόκκινα πλαίςια) οι 

οποίεσ οφείλονται ςε πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι οι οποίεσ βρίςκονται εκτόσ 

τθσ περιοχισ κινδφνου με βάςθ τα αποτελζςματα του χεδίου, κακϊσ λόγω τθσ προςζγγιςθσ που 

ακολουκικθκε δεν εξετάςτθκαν οι εν λόγω κλάδοι του υδρογραφικοφ δικτφου. Σο παράδειγμα είναι 

από τθν ευρφτερθ περιοχι των Διμων Ιλίου και Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ. 

 

Ακολοφκωσ, μζςω των επιπτϊςεων αυτϊν όριοκετικθκαν περιοχζσ που επλιγθςαν από τα 

αντίςτοιχα ςυμβάντα. Σε περιοχζσ με υψθλι ςυγκζντρωςθ ηθμιϊν τα πολφγωνα που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν οριοκζτθςθ καταχωρικθκαν ωσ περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου. 

Αντίςτοιχα, οι περιοχζσ μζςθσ πυκνότθτασ οριοκετικθκαν ωσ περιοχζσ μζςου κινδφνου, 

ενϊ οι περιοχζσ με χαμθλι πυκνότθτα επιπτϊςεων, κεωρικθκαν περιοχζσ χαμθλοφ 

κινδφνου. Ρεριπτϊςεισ μεμονωμζνων ςτο χϊρο επιπτϊςεων κυρίωσ κτιρίων δεν 



 

57 
 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Θ διάταξθ παρουςιάηεται ςτο παράδειγμα τθσ Εικ. 

4.6. 

 

 

Εικ. 4.6. Παράδειγμα οριοκζτθςθσ ηωνϊν χαμθλοφ (κίτρινο), μζςου (πορτοκαλί) και υψθλοφ κινδφνου 

(καφζ) με βάςθ τθν πυκνότθτα των ιςτορικϊν ηθμιϊν από πλθμμυρικά φαινόμενα. Οι ηθμίεσ από 

πλθμμφρικά φαινόμενα παρουςιάηονται ωσ μαφρα ςθμεία κατά τθν πλθμμφρα του Οκτωβρίου 2014 

και Οκτωβρίου 2015, ςτθν Δυτικι Ακινα. Σο παράδειγμα είναι από τθν ευρφτερθ περιοχι των Διμων 

Ιλίου και Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ και αντιςτοιχεί ςτθν περιοχι όπου παρουςιάηονται τα 

κόκκινα πλαίςια τθσ Εικ. 4.4. Μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ περιουςιϊν που υπζςτθςαν ηθμιζσ, δεν 

ςυμπεριλιφκθκαν ςτισ ηϊνεσ πλθμμυρικοφ κινδφνου. 

 

Στθ ςυνζχεια οι περιοχζσ αυτζσ υψθλοφ, μζςου και χαμθλοφ κινδφνου προςαρτικθκαν ςε 

πολφγωνα που είχαν οριοκετιςει τθν ζκταςθ πλθμμυρικϊν ςυμβάντων και ςτα δεδομζνα 

του Σχεδίου Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρλθμμφρασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ 2017). 

Σθμειϊνεται ότι τα δεδομζνα του Σχεδίου προςαρμόςτθκαν και αναδιαμορφϊκθκαν ςε πιο 



 

58 
 

ρεαλιςτικι βάςθ, με βάςθ τθν οριοκζτθςθ ιςτορικϊν πλθμμυρϊν (π.χ. πλθμμφρα Ακινασ 

2013 και 2014). 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ επιλζχκθκε αφενόσ  για να αξιοποιιςει το ςθμαντικό και καλισ 

ποιότθτασ αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ που ζγινε ςτο πλαίςιο του Σχεδίου Διαχείριςθσ 

Κινδφνου Ρλθμμφρασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων (ΕΓΥ 2017) και αφετζρου να 

ςυμπεριλάβει τθ ςυςτθματικι ςφγχρονθ γνϊςθ που προκφπτει από τθν ανάλυςθ του 

ιςτορικοφ πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι ζρευνασ (π.χ. Εικ. 4.7 όπου παρουςιάηεται θ χωρικι 

διάςταςθ των πλθμμυρϊν τθσ Ακινασ 2014 ωσ παράδειγμα). 

 

 

Εικ. 4.7. Χάρτθσ τθσ ζκταςθσ και του βάκουσ πλθμμφρασ (inundation depth) του γεγονότοσ του 2014, 

με χρωματικι κλίμακα, όπωσ εκτιμικθκε από τουσ Diakakis et al. 2014  
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5. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΗ 
 

5.1 Κφρια ευριματα 
 

Από τθν ανάλυςθ που ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ προζκυψαν χάρτεσ 

κινδφνου πλθμμυρϊν, οι οποίοι δομοφνται από τρεισ διαφορετικζσ ηϊνεσ κινδφνου 

(Χαμθλοφ, Μζςου και Υψθλοφ). Θ περιοχι ζρευνασ είναι κατανεμμθμζνθ ςε φφλλα χάρτθ 

ίςου μεγζκουσ (15 Χ 20km). Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ διανομι αυτι εςτιάηει ςε 

ςυγκεκριμζνα τμιματα αυτϊν των φφλλων τα οποία παρουςιάηονται ςε μεγαλφτερθ 

ανάλυςθ.  

Στα παρακάτω υποκεφάλαια παρουςιάηονται και περιγράφονται αναλυτικά οι χάρτεσ (Εικ. 

5.1-5.8). 

Στο λεκανοπζδιο παρουςιάηονται διαφορετικζσ ςυνκικεσ πλθμμυρικοφ κινδφνου ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ με ποικίλα χαρακτθριςτικά.  

Στο βόρειο τμιμα του λεκανοπεδίου (περιοχζσ Κθφιςιάσ, Μεταμόρφωςθσ, 

Θρακομακεδόνων το πρόβλθμα εντοπίηεται κοντά ςτισ κοίτεσ του δικτφου του Κθφιςοφ με 

περιοριςμζνεσ επιπτϊςεισ, κακϊσ τα πλθμμυρικά φδατα οριεκετοφνται ζντονα από τθν 

μορφολογία του ποταμοφ, ο οποίοσ παρουςιάηει πρανι με μεγάλεσ κλίςεισ που 

περιορίηουν το πλθμμυρικό πεδίο αποτελεςματικά. Ραρότι διαπιςτϊνεται ζντονθ ρφπανςθ 

και ανκρωπογενι υλικά εντόσ τθσ κοίτθσ ςε αυτι τθν περιοχι το πλθμμυρικό πρόβλθμα 

είναι περιοριςμζνο ςε επιπτϊςεισ ςε παρακείμενεσ καταςκευζσ από τθ διάβρωςθ κατά 

κφριο λόγο. 

Στο βορειοδυτικό τμιμα του Λεκανοπεδίου (περιοχι Άνω Λιοςίων και Αχαρνϊν) το 

πρόβλθμα των πλθμμυρϊν είναι ιδιαίτερα ζντονο κακϊσ κυρίωσ το ρζμα τθσ Εςχατιάσ, το 

οποίο ςυμβάλει ςτον Κθφιςό νοτιότερα, διακζτει ιδιαίτερα ςτενι οδό κίνθςθσ προσ τα 

κατάντθ, λόγω πολφ εκτεταμζνων ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων. Υψθλόσ κίνδυνοσ 

παρουςιάηεται ςε πολφ μεγάλο πλάτοσ (το μεγαλφτερο ςτθν Αττικι), καταλαμβάνοντασ το 

κεντρικό τμιμα τθσ πόλθσ των Αχαρνϊν (κυρίωσ οδοί Ραγκάλου, Δεκελείασ, Αγίασ Τριάδοσ 

κ.α.). Αντίςτοιχα θ περιοχι των Άνω Λιοςίων (πιο δυτικά) παρουςιάηει ςθμαντικό 

πλθμμυρικό κίνδυνο ςτθν κζςθ Λίμνθ και ςτα ςθμεία αποςτράγγιςθσ των ρεμάτων προσ και 

από τθν Αττικι Οδό προσ τθν περιοχι του Ηεφυρίου. 

Κατάντθ του τμιματοσ αυτοφ το ρζμα τθσ Εςχατιάσ οδθγείται ςτθν περιοχι του Ηεφυρίου, 

του Καματεροφ και από εκεί ςτθν περιοχι του Ιλίου και του Μπουρναηίου, όπου ςυμβάλει 

με τον κφριο κλάδο του Κθφιςοφ. Στο μικοσ αυτό τα τελευταια χρόνια εκπονοφνται ζργα 

κάλυψθσ τθσ κοίτθσ από πλακοςκεπι αγωγό, αναδιαμορφϊνοντασ τα υδραυλικά 

χαρακτθριςτικά τθσ κοίτθσ και επομζνωσ επιφζροντασ αλλαγζσ ςτο ηιτθμα των πλθμμφρων. 

Από τθ δεκαετία του 1960 μζχρι και ςιμερα θ περιοχι καταγράφει τισ πιο ςοβαρζσ από 

πλευράσ επιπτϊςεων πλθμμφρεσ ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ ζρευνασ με ςυμβάντα όπωσ 

αυτό του 1961 (33 νεκροί), του 1977 (36 νεκροί) αλλά και νεότερα (πλθμμφρα Οκτωβρίου 

2015 – 4 νεκροί). Θ πυκνότθτα των καταςκευϊν του αςτικοφ ιςτοφ είναι εξαιρετικά μεγάλθ 

με αποτζλεςμα ο ρόλοσ που διαδραματίηουν οι ανκρϊπινεσ καταςκευζσ ςτον κίνδυνου 
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αλλά και ςτθν τρωτότθτα να είναι ιδιαίτερα υψθλόσ. Θ περιοχι του Μπουρναηίου πλιττεται 

από τα πλθμμυρικά φαινόμενα ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα του υδρογραφικοφ δικτφου, λόγω 

παλαιότερθσ διαμόρφωςθσ τθσ κοίτθσ και τισ μορφολογικζσ κλίςεισ που οδθγοφν φδατα 

υπερχειλίηοντα από το ρζμα τθσ Εςχατιάσ (ςτθν περιοχι τθσ Φλζβασ ουβικϊνοσ) προσ τθν 

περιοχι του Μπουρναηίου. 

Το τμιμα αυτό τθσ περιοχισ ζρευνασ, παρουςιάηεται ςτο χάρτθ με αρικμό: 9. Στθν περιοχι 

αυτι υδατορζματα όπωσ το Χαιδαρρόρεμα, το ζμα Καναπίτςασ και άλλα ςτθν δυτικι 

πλευρά τθσ Ακινασ από το Ρεριςτζρι μζχρι πιο νότια ςτα Καμίνια Ρειραιά ρζουν από 

δυςμάσ προσ ανατολάσ προσ τον κφριο κλάδο του Κθφιςοφ. Τα ρζματα διαρρζουν κατά 

κφριο λόγω αςτικι περιοχι και ςε πολλζσ κζςεισ διοχετεφονται ςε πλακοςκεπείσ αγωγοφσ 

και ςε δίκτυα ομβρίων. Κοντά ςτθ ςυμβολι των ρεμάτων αυτϊν ςτθν κφρια κοίτθ του 

Κθφιςοφ παρουςιάηονται πλθμμυρικά φαινόμενα, όπωσ για παράδειγμα οι πλθμμφρεσ του 

2014 ςτθν περιοχι Τςαλαβοφτα. Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ςυχνότθτα πλθμμυρϊν ςτθν 

περιοχι των Αγίων Αναργφρων ςτα Μανιάτια Ρειραιά, όπου τα φδατα χρθςιμοποιοφν όπωσ 

και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ το οδικό δίκτυο για να κινθκοφν προσ τα κατάντθ και τθν κεντρικι 

κοίτθ του Κθφιςοφ. 

Στθν περιοχι εκβολισ του Κθφιςοφ και του Ιλιςοφ και τθσ Καλλικζασ – Τηιτηιφιϊν τα 

πλθμμυρικα φαινόμενα δεν είναι πολφ ςυχνά τα τελευταία χρόνια ςε ςχζςθ με τισ αρχζσ 

του αιϊνα (Diakakis et al. 2014). Λόγω των τεχνικϊν ζργων κατά μικοσ των δφο κφριων 

ποταμϊν τα πλθμμυρικά φαινόμενα ζχουν γίνει πιο αραιά με τελευταίο ςτον Κθφιςό το 

2002 και ςτον Ιλιςςό το 2013 (οριακι υπερχείλιςθ). Ρλθμμυρικό ιςτορικό καταγράφεται 

ςτθν περιοχι τθσ Καλλικζασ και ςτισ Τηιτηιφιζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ που οριοκετοφνται 

ςτον αντίςτοιχο χάρτθ. 

Στθν περιοχι των νοτίων προαςτίων τα υδατορζματα ρζουν από τα δυτικά πρανι του 

Υμθτοφ και των νοτιότερων υψωμάτων προσ τθ κάλαςςα. Θ ανάπτυξθ πυκνοφ 

πολεοδομικοφ ιςτοφ κατά μικοσ τθσ ακτογραμμισ κατά περιπτϊςεισ μειϊνει τθν διακζςιμθ 

ζκταςθ του πλθμμυρικοφ πεδίου και ςε οριςμζνεσ κζςεισ και τισ διαςτάςεισ των κοιτϊν και 

των αγωγϊν που αποςτραγγίηουν τα φδατα, ιδίωσ κοντά ςτθν ακτογραμμι. Ραραδείγματα 

πλθμμφρων των τελευταίων ετϊν ζχουν καταγραφεί ςτθν εκβολι του ρζματοσ τθσ 

Ρικροδάφνθσ, που διαρρζει περιοχζσ τθσ Θλιοφπολθσ και του Αλίμου, και άλλα μικρότερα 

ρζματα ςτθν περιοχι του αεροδρομίου και τθσ Γλυφάδασ. 

Θα πρζπει να τονιςκεί ότι με βάςθ το πλθμμυρικό ιςτορικό των τελευταίων χρόνων ςτο 

ςφνολο του λεκανοπεδίου υπάρχουν ενδείξεισ ότι τα πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν κφρια 

κοίτθ του Κθφιςοφ επθρεάηονται από τισ πλθμμφρεσ που ςυμβαίνουν ςτουσ επιμζρουσ 

κλάδουσ (π.χ. ζμα Εςχατιάσ κ.α.). Οι πλθμμφρεσ αυτζσ και θ διάχυςθ των υδάτων επί του 

πολεοδομικοφ ιςτοφ είναι πικανό να οδθγοφν ςτθν κακυςτζρθςθ των υδάτων προσ τθν 

κφρια κοίτθ. 
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Εικ. 5.1.  Γενικόσ χάρτθσ  κινδφνου πλθμμυρϊν ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν.
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Εικ. 5.2. Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι των Άνω Λιοςίων – Αχαρνϊν ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν. 
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Εικ. 5.3. Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Αττικισ – Περιοχι Κθφιςιάσ. 
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Εικ. 5.4. Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι του Λεκανοπεδίου – Βόρειο τμιμα. 
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Εικ. 5.5. Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι του Λεκανοπεδίου – Νότιοσ τομζασ και ρ. Πικροδάφνθσ . 
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Εικ. 5.6.  Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι του Λεκανοπεδίου – ανατολικό τμιμα . 
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Εικ. 5.7.  Χάρτθσ κινδφνου πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι των νότιων προαςτίων τθσ Ακινασ – Γλυφάδα. 
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5.2. Παρατθριςεισ και  παραδοχζσ 

 

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι τα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ τθσ μεκοδολογίασ 

προςδιορίηουν τον πλθμμυρικό κίνδυνο κατά μικοσ των ρεμάτων και υποδεικνφουν τα 

ςθμεία και τισ περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου φζροντασ ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ 

μεκοδολογίασ. 

Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι οι ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ και κινδφνου και ειδικότερα θ 

ζκταςθ και οι κζςεισ μποροφν να διαφοροποιθκοφν δραματικά ςε ζνα περιβάλλον που 

επθρεάηεται από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό ςυμβαίνει λόγω των γριγορων και 

ςθμαντικϊν αλλαγϊν που μπορεί να παρουςιαςτοφν ςτο υδρολογικό και υδραυλικό 

κακεςτϊσ μιασ λεκάνθσ.  

Ζνα τζτοιο ενδεχόμενο είναι θ αιφνίδια (ι απρογραμμάτιςτθ) μείωςθ τθσ 

παροχετευτικότθτασ ενόσ ρζματοσ από εκφόρτωςθ αδρανϊν υλικϊν ι από τθν καταςκευι 

κάποιου είδουσ καταςκευισ γειτονικά ςε κάποιο υδατόρεμα ι το φράξιμο κάποιου αγωγοφ 

ι διατομισ από υλικά που μεταφζρει το ίδιο το νερό. 

Μία άλλθ περίπτωςθ είναι θ αφξθςθ τθσ τρωτότθτασ λόγω ανάπτυξθσ ι αλλαγισ χριςεων 

γθσ μζςα ςτο αςτικό περιβάλλον, όπωσ για παράδειγμα θ δθμιουργία μιασ νζασ κατοικίασ, 

θ μετακίνθςθ μιασ κρίςιμθσ υπθρεςίασ ι θ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ εντόσ των ηωνϊν 

αυξθμζνθσ επικινδυνότθτασ.  

Επίςθσ όπωσ αναφζρεται παραπάνω, κα πρζπει να τονιςκεί ότι θ παρουςία φερτϊν υλικϊν 

είναι δυνατόν να αλλάξει τισ ςυνκικεσ κινδφνου, μζςω του φραξίματοσ των διατομϊν ςε 

εκτεταμζνο βακμό. Ραρακάτω, παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα που δείχνει το ρόλο των 

φερτϊν υλικϊν ςε αντίςτοιχεσ υποδομζσ (Εικ. 5.8). 

Συμπεραςματικά, λοιπόν, θ διαδικαςία εκτίμθςθσ του πλθμμυρικοφ κινδφνου κα πρζπει να 

επαναλαμβάνεται τουλάχιςτον ανά κάποιο χρονικό διάςτθμα με ςκοπό τθν 

επικαιροποίθςθ. Ραράλλθλα, τα ρζματα κα πρζπει να ελζγχονται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα ϊςτε να είναι ςίγουρο ότι βρίςκονται ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ κακϊσ 

οι ςυνκικεσ κινδφνου είναι πικανό να αλλάξουν άρδθν λόγω μιασ εφιμερθσ αλλαγισ ςτο 

υδραυλικό κακεςτϊσ τουσ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να τονιςκεί ότι τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ςυγκεκριμζνθ 

ανάλυςθ, βαςίηονται ςε ςτατιςτικά και παρατθριςεισ των τελευταίων δεκαετιϊν. Κλιματικά 

γεγονότα όπωσ ακραίεσ, πολφ ςπάνιεσ καταιγίδεσ είναι απίκανό, αλλά δυνατό να 

εκδθλωκοφν και να διαφοροποιιςουν ςθμαντικά τισ ςυνκικεσ ροισ ι να αποτελζςουν ζνα 

ακραίο επειςόδιο ςτον φυςιολογικό κφκλο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφκεί από τα 

υφιςτάμενα ςτατιςτικά και παρατθριςεισ. Ζνα από αυτά τα επειςόδια ζλαβε χϊρα κατά 

τθν πλθμμφρα τθσ Μάνδρασ το Νοζμβριο του 2017, διαφοροποιϊντασ ςε πολλοφσ τομείσ τθ 

κεϊρθςθ και τα υφιςτάμενα δεδομζνα. Θα πρζπει να τονιςκεί λοιπόν ότι οι ηϊνεσ κινδφνου 

που ζχουν προκφψει από τθν παροφςα ανάλυςθ είναι δυνατόν να ξεπεραςκοφν κατά τθ 

διάρκεια ενόσ τζτοιου επειςοδίου. 
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Εικ. 5.8.. Περίπτωςθ ολικοφ φραξίματοσ διατομϊν τεχνικϊν ζργων από τθν πλθμμφρα τθσ Μάνδρασ 

το Νοζμβριο του 2017. Σονίηεται ότι θ μοντελοποίθςθ και αποτίμθςθ του κινδφνου εν γζνει που 

αποτυπϊνεται ςτθν παροφςα μελζτθ, βαςίηεται ςε υποκζςεισ (όπωσ όλεσ οι μεκοδολογικζσ 

προςεγγίςεισ υδραυλικισ και υδρολογίασ) οι οποίεσ είναι πικανό κατά τθ διάρκεια ενόσ ακραίου 

γεγονότοσ (π.χ. Σ=500) να τροποποιθκοφν με δραματικό τρόπο. τθν περίπτωςθ του παραδείγματοσ 

τθσ φωτογραφίεσ εκτιμάται ότι τα φερτά υλικά μείωςαν ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό (τθσ τάξθσ του 90-

95%) τθν δυνατότθτα του υδατορρζματοσ να παροχετεφςει νερό με αποτζλεςμα να επιδεινϊςουν τισ 

ςυνκικεσ πλθμμφρασ. 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

6.1 Βαςικά ςυμπεράςματα 
 

Από τα αποτελζςματα προκφπτει το κφριο ςυμπζραςμα ότι ςε ζνα μεγάλο τμιμα του 

Λεκανοπεδίου Ακθνϊν καταγράφεται υψθλόσ πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ, ακόμα και γφρω από 

κρίςιμεσ υποδομζσ ι και ηωτικζσ περιοχζσ τθσ ευρφτερθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ. 

Θ ζκταςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου τόςο από πλευράσ ζνταςθσ όςο και από πλευράσ 

γεωγραφικισ κατανομισ εκτιμάται ότι δφναται  

Α) να επθρεάςει βαςικζσ κοινωνικο-οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τοπικά τισ 

διαφορεσ περιοχζσ που πλιττονται ι και ευρφτερα τισ λειτουργείεσ τθσ κοινωνίασ που 

εκτείνονται και εκτόσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ Ακινασ, όπωσ ςτο υπόλοιπο τθσ Αττικισ ι και 

όλθσ τθσ χϊρασ, όπωσ οι μεταφορζσ, το εμπόριο και άλλεσ. 

Β) να επιφζρει ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςε υποδομζσ και περιουςίεσ, ανάλογα και με τθν 

τρωτότθτα (ευπάκεια) κάκε μιασ από αυτζσ ωσ μονάδεσ 

Γ) να επιφζρει απϊλεια ανκρϊπινων ηωϊν, που μπορεί να αφοροφν κυρίωσ άτομα που 

κινοφνται ςε οχιματα ι και άτομα που ηουν ι εργάηονται ςε υπόγειουσ χϊρουσ ι και 

ιςόγεια διαμερίςματα/χϊρουσ εργαςίασ. 

Σε ότι αφορά τθν τρωτότθτα και τθν επίδοςθ των υδραυλικϊν ζργων, ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ 

ςτερεοπαροχισ ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ, κζτει ερωτιματα ςχετικά με τισ 

προδιαγραφζσ του ςχεδιαςμοφ τουσ, αν μελετιςει κανείσ πλθμμφρεσ του παρελκόντοσ. 

Από αυτά τα γεγονότα προκφπτει ότι τα διάφορα αντιπλθμμυρικά ζργα που περιλαμβάνουν 

πλακοςκεπείσ αγωγοφσ κλπ, καταγράφουν ςθμαντικά προβλιματα που ςχετίηονται με τθν 

απομείωςθ τθσ παροχετευτικισ τουσ δυνατότθτασ λόγω φερτϊν υλικϊν (ανκρωπογενϊν 

και φυςικϊν). Ραρότι, θ μεκοδολογία πίςω από το ςχεδιαςμό ζχει ιςχυρι επιςτθμονικι 

βάςθ, δθμιουργοφνται ερωτθματικά για τθν πλθρότθτα και τθν αξιοπιςτία των διακζςιμων 

ςτοιχείων (π.χ. βροχομετρικϊν) πάνω ςτα οποία βαςίηεται ο ςχεδιαςμόσ. Ραράλλθλα, 

δθμιουργοφνται ερωτιματα ςε ςχζςθ με το κατά πόςο οι μεκοδολογίεσ που 

ακολουκοφνται (ςφμφωνα με τισ επίςθσ κατευκφνςεισ π.χ. ΟΜΟΕ ΑΣΥΕΟ κλπ.) λαμβάνουν 

υπόψθ τον παράγοντα «ςτερεοπαροχι». Στο μελλον, ςε εκνικό επίπεδο αλλά και τοπικά 

κρίνεται χριςιμο να διερευνθκοφν και να ςυηθτθκοφν τα παραπάνω ηθτιματα μεταξφ των 

αρμοδίων φορζων. 

Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο και γενικότερα το δίκτυο μεταφορϊν από τισ ιςτορικζσ 

πλθμμφρεσ και τισ επιπτϊςεισ τουσ προκφπτει ότι είναι εξαιρετικά ευπακζσ ςτα πλθμμυρικά 

φαινόμενα. Τα αποτζλεςματα αυτισ τθσ ευπάκειασ είναι πολφπλευρα. Αφενόσ επθρεάηεται 

θ αςφάλεια των χρθςτϊν του δικτφου. Ζχει βρεκεί ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό των κανάτων 

από πλθμμυρικά φαινόμενα προζρχεται από κφματα που βρίςκονταν μζςα ςε αυτοκίνθτα. 

Μάλιςτα ςτθ Μάνδρα ζνα μεγάλο ποςοςτό των κυμάτων ιταν αυτοκινθτιςτζσ.Εκτόσ από 

τθν αςφάλεια, θ απϊλεια πρόςβαςθσ ςε ςθμεία κρίςιμα για διαςϊςεισ και το κλείςιμο 

μεγάλων τμθμάτων του οδικοφ δικτφου δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ςτισ κοινωνικο-

οικονομικζσ διεργαςίεσ και παράλλθλα οδθγεί ςε ςθμαντικά κζματα για τθν αςφάλεια των 

επιχειριςεων διάςωςθσ. Τζλοσ, το κόςτοσ των επιπτϊςεων ςτισ υποδομζσ μεταφορϊν είναι 
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υψθλό λόγω τόςο των άμεςων ηθμιϊν, όςο και των ζμμεςων επιπτϊςεων (μεταφορζσ 

επιβατϊν και εμπορευμάτων). 

Σθμειϊνεται ότι θ γεωμορφολογία είναι ζνασ παράγοντασ που επιδρά ςτο πρόβλθμα των 

πλθμμυρϊν και κα πρζπει να μελετάται ςε περιςςότερο βάκοσ, ςε ότι αφορά τον 

πλθμμυρικό κίνδυνο. Θ μελζτθ τθσ γεωμορφολογίασ μπορεί να προβλζψει τισ κζςεισ που 

κινδυνεφουν να πλθμμυρίςουν και να αναδείξει τα τμιματα του αςτικοφ ιςτοφ που 

βρίςκονται ςε αυτζσ. 

 

6.2 Προτάςεισ Μελζτθσ 
 

Θ μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια ςε ςυνδυαςμό με τα 

δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν ςτο πεδίο, αναδεικνφει το πρόβλθμα των πλθμμυρϊν ςε 

διάφορεσ περιοχζσ και ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςτθν περιοχι ζρευνασ. 

Συγκεκριμζνα, οι χάρτεσ κατανομισ του πλθμμυρικοφ κινδφνου οριοκετοφν τισ περιοχζσ με 

αυξθμζνο κίνδυνο εκδιλωςθσ πλθμμυρϊν, κυρίωσ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ τθσ υπό μελζτθ 

περιοχισ, ςτα πλθμμυρικά πεδία των μεγάλων υδρογραφικϊν ςυςτθμάτων, αλλά και ςτα 

υπόλοιπα μικρότερα υδατορζματα. 

Εκτόσ από τθ φυςικι τάςθ των ρεμάτων, διαπιςτϊκθκαν και υποδομζσ που παρουςιάηουν 

ελαττϊματα αλλά και ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ που δυςχεραίνουν το πρόβλθμα. 

Ραράλλθλα, από τθν ζρευνα αναγνωρίςκθκαν και υποδομζσ ι και αντιπλθμμυρικά ζργα / 

παρεμβάςεισ που ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου. 

Ωσ κφρια ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα προκφπτουν τα εξισ: 

 

i. Για τθν αποτελεςματικότερθ απομείωςθ του κινδφνου και τθν άμβλυνςθ του φαινομζνου  

των πλθμμυρϊν με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ ενδείκνυται ζνασ ςυνδυαςμόσ 

μζτρων, δομικϊν και μθ δομικϊν. 

ii. Ο ςυνδυαςμόσ μζτρων είναι απαραίτθτοσ για να υπάρχει θ επικυμθτι απόδοςθ ςτθ 

μείωςθ του κινδφνου 

iii. Θα πρζπει να τονιςκεί ότι ακόμα και με τθν εφαρμογι όλων των μζτρων, τα πλθμμυρικά 

φαινόμενα δεν πρόκειται να παφςουν εντελϊσ. Οι πλθμμφρεσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο 

που ςυμβαίνει ςε τμιματα τθσ περιοχισ και κα πρζπει να κεωρείται πικανό ότι κα 

εμφανιςκοφν πλθμμυρικά φαινόμενα ςτο μζλλον. Είναι όμωσ εφικτό μζςα από 

παρεμβάςεισ να μειωκεί θ πικανότθτα ςοβαρϊν επιπτϊςεων, αλλά όχι να μθδενιςτεί 

εντελϊσ. 

iv. Τα αποτελζςματα των διαφορετικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν, οδθγοφν ςε μία 

γενικι ςτρατθγικι προςζγγιςθ ηωνοποίθςθσ των λεκανϊν κατά μικοσ του εκάςτοτε κφριου 

κλάδου. Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικι αυτισ κάκε υδρολογικι λεκάνθ χωρίηεται ςε 3 μζρθ: 

(α) τισ ορεινζσ περιοχζσ, (β) τισ ενδιάμεςεσ περιοχζσ και (γ) τισ πεδινζσ περιοχζσ και οι 

παρεμβάςεισ που ςχεδιάηονται ςτο μζλλον κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ το ρόλο που 

διαδραματίηουν ςτθν λειτουργία κάκε ηϊνθσ. Για παράδειγμα θ φφςθ και θ ςτόχευςθ των 

παρεμβάςεων κα πρζπει να είναι διαφορετικι ςτον άνω ρου, με τθ φφςθ και τθ ςτόχευςθ 
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των παρεμβάςεων που γίνονται ςτον κάτω ρου (πεδινι περιοχι). Κατά ςυνζπεια, ςτισ ηϊνεσ 

αυτζσ (υψθλι, ενδιάμεςθ και χαμθλι), λόγω τθσ διαφορετικισ τουσ ςυνειςφοράσ ςτθν 

εκδιλωςθ τθσ πλθμμφρασ, αντιςτοιχεί διαφορετικοφ τφπου προςζγγιςθ και κατθγορίεσ 

μζτρων και δράςεων. 

Για τον προςδιοριςμό των κζςεων κατά μικοσ των ρεμάτων, όπου απαιτοφνται 

παρεμβάςεισ, ςυνυπολογίςκθκαν τα παραπάνω ευριματα τθσ ζρευνασ: 

i. Ρλθμμυρικόσ κίνδυνοσ. 

ii. Εκτιμϊμενο βάκοσ υδάτων (μζςω υδραυλικισ προςομοίωςθσ, θ οποία ζχει 

εκπονθκεί ςτθν περιοχι). 

iii. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ τεχνικϊν ζργων και ςχεδιαςμοφσ για νζα τεχνικά ζργα 

iv. Υποδομζσ ςε κίνδυνο και ο τφποσ τουσ 

v. Τισ επιπτϊςεισ διαδοχικϊν πλθμμυρϊν (2009 και 2020) 

vi. Ρικανότθτα ςτερεοπαροχισ εμπλουτιςμζνθ με κραφςματα βλάςτθςθσ, τα οποία 

είναι πικανό να μειϊςουν δραματικά τισ κρίςιμεσ διατομζσ των υφιςτάμενων 

τεχνικϊν ζργων. 

 

Για τθν ανάπτυξθ ςχεδίου ςτοχευμζνων παρεμβάςεων, ζγινε αναλυτικι ζρευνα πεδίου, 

ϊςτε να καταγραφεί θ κατάςταςθ ςτισ κοίτεσ των κυριότερων ποταμϊν και υδατορεμάτων, 

οι ςυνκικεσ ροισ και βλάςτθςθσ, τα υλικά των πρανϊν και του πλθμμυρικοφ πεδίου και οι 

ενδεδειγμζνεσ παρεμβάςεισ. 

 

Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ζχουν ςχεδιαςκεί ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ ςτόχου τθσ 

απομείωςθσ του πλθμμυρικοφ κινδφνου με προτεραιότθτα τθν προςταςία ανκρϊπινων και 

ακολοφκωσ τθν προςταςία υποδομϊν και περιουςιϊν ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ υπό ζρευνασ 

περιοχι. 

 

6.2.1 Μθ δομικζσ προτάςεισ δράςεων και μζτρων 
 

α) Μζτρα ςυντήρηςησ υποδομϊν και υδατορευμάτων 

 

Μια κατθγορία δράςεων πρϊτθσ προτεραιότθτασ κα πρζπει να είναι θ ςυντιρθςθ των 

ςυνκθκϊν ομαλισ αποςτράγγιςθσ των υδάτων κατά μικοσ του υδρογραφικοφ δικτφου. 

Ππωσ ζχει ιδθ ςθμειωκεί, πικανζσ αλλαγζσ ςτθν ομαλι αποςτράγγιςθ των υδρολογικϊν 

λεκανϊν, όπωσ είναι θ προςωρινι μείωςθ τθσ διατομισ ενόσ ρζματοσ, αλλάηουν δραματικά 

τισ ςυνκικεσ κινδφνου. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι το φράξιμο αγωγϊν από κραφςματα 

βλάςτθςθσ, απορρίμματα και άλλα αντικείμενα. Τζτοιεσ δράςεισ ςυντιρθςθσ είναι οι 

παρακάτω: 
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Πίν. 8.1 Μζτρα ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ υποδομϊν και υδατορευμάτων 

Α/Α Προτεραιότητα Περιγραφή Δράςησ 

1 1θσ προτεραιότθτασ 

Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ για κακαριςμό ρεμάτων (φυςικϊν κοιτϊν) ςτα 
βαςικά τμιματά τουσ γφρω και ανάντθ των οικιςμϊν και κοντά ςτισ εκβολζσ. 
Εκτόσ από τον ετιςιο προγραμματιςμό, κα πρζπει να γίνονται τακτικοί ζλεγχοι, 
ϊςτε να καταγράφεται τυχόν ανάγκθ κακαριςμοφ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων 
που φιλοξενοφν γζφυρεσ ι άλλεσ υποδομζσ οι οποίεσ είναι επικίνδυνο να 
φράξουν λόγω των φερτϊν υλικϊν. Ο κακαριςμόσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται 
από ςυντιρθςθ πρανϊν, απομάκρυνςθ βλάςτθςθσ, θ οποία πικανόν να 
μειϊνει τθ διατομι των ρεμάτων. Είναι ςθμαντικό θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ να 
γίνεται ετθςίωσ ςτο τζλοσ του καλοκαιριοφ. 

2 1θσ προτεραιότθτασ 
Συντιρθςθ και απομάκρυνςθ φερτϊν υλικϊν και απορριμμάτων από 
πλακοςκεπείσ αγωγοφσ. 

3 1θσ προτεραιότθτασ Τακτικόσ ζλεγχοσ και κακαριςμόσ φρεατίων ομβρίων. 

4 2θσ προτεραιότθτασ 
Τακτικόσ ζλεγχοσ και κακαριςμόσ ρείκρων του οδικοφ δικτφου. Συλλογι των 
φερτϊν υλικϊν και των κραυςμάτων βλάςτθςθσ και απομάκρυνςι τουσ. 

 

 

β) Δράςεισ βελτίωςησ τησ επιχειρηςιακήσ ετοιμότητασ 

 

Πίν. 8.2 Δράςεισ βελτίωςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ. 

Α/Α Προτεραιότητα Περιγραφή Δράςησ 

1 1θσ προτεραιότθτασ 

Ραρακολοφκθςθ των μετεωρολογικϊν προγνϊςεων φορζων μζςω διαδικτφου. 
Συγκζντρωςθ τθσ πλθροφορίασ  ςε περίπτωςθ που αναμζνεται καταιγίδα. 
Ραράλλθλθ παρακολοφκθςθ των μετεωρολογικϊν ςτοιχείων ςε πραγματικό 
χρόνο από το διαδίκτυο μζςω εφαρμογϊν όπωσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου 
Ακθνϊν. http://stratus.meteo.noa.gr/ αλλά και άλλων. Μζςω τθσ 
παρακολοφκθςθσ είναι ςκόπιμθ θ ςυνεχισ ςφγκριςθ των τιμϊν ορίων 
βροχόπτωςθσ που προκαλοφν πλθμμυρικά φαινόμενα, τα οποία προκφπτουν 
από το παρόν τεφχοσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ενίςχυςθ τθσ 
ετοιμότθτασ, παράλλθλα και ςε ςυμβουλευτικό επίπεδο με τθν επίςθμθ 
ενθμζρωςθ και διαδικαςίεσ που προβλζπονται για τθν πρόγνωςθ επικίνδυνων 
καιρικϊν φαινομενων (ΕΔΡΕΚΦ) και άλλεσ τεχνολογίεσ (112 κλπ). 

2 1θσ προτεραιότθτασ 

Μελζτθ και εναρμόνιςθ των κανόνων τθσ Ρεριφζρειασ με τθν Εγκφκλιο για τισ 
Ρλθμμφρεσ τισ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ  υπ' αρικ. πρωτ. 
8794/06-12-2019 με τίτλο: «Γενικό Σχζδιο Εκτάκτων Αναγκϊν και 
Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν 
Φαινομζνων με τθν κωδικι ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ». 

3 1θσ προτεραιότθτασ 

Ετιςια καταγραφι των οργάνων και των μζςων που ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ 
πολιτικισ προςταςίασ και ςτισ επιχειριςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, και διάκεςθ των 
καταλόγων ςε όςουσ εμπλζκονται ςτισ υπθρεςίεσ πολιτικισ προςταςίασ. 
Ανάρτθςθ καταλόγων μζςων και ςτοιχείων επικοινωνίασ ςτθ Διεφκυνςθ 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και τα αντίςτοιχα γραφεία των Διμων, 
εντόσ τθσ ευκφνθσ των οποίων βρίςκεται θ περιοχι ζρευνασ. 

4 1θσ προτεραιότθτασ 

Οδικι ςιμανςθ κινδφνου πλθμμφρασ ςε κζςεισ του οδικοφ δικτφου, όπου το 
οδόςτρωμα κινδυνεφει να καλυφκεί από πλθμμυρικά φδατα. Οι κζςεισ που κα 
πρζπει να λάβει χϊρα αυτι θ δράςθ είναι ςε διαςταυρϊςεισ του οδικοφ 
δικτφου με το υδρογραφικό δίκτυο, ςε περιπτϊςεισ ιρλανδικϊν διαβάςεων και 
ςε γζφυρεσ με ςυχνι κυκλοφορία. 

http://stratus.meteo.noa.gr/
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5 1θσ προτεραιότθτασ 

Τακτικι ςυνζλευςθ του ΣΟΡΡ όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο 3013/2002 και 
το νζο πλαίςιο πολιτικισ προςταςίασ υπ' αρικ. πρωτ. 8794/06-12-2019 με 
τίτλο: «Γενικό Σχζδιο Εκτάκτων Αναγκϊν και Άμεςθσ/Βραχείασ Διαχείριςθσ των 
Συνεπειϊν από τθν Εκδιλωςθ Ρλθμμυρικϊν Φαινομζνων με τθν κωδικι 
ονομαςία «ΔΑΔΑΝΟΣ», για τον ςυντονιςμό των δράςεων μεταξφ των διμων 
και υπθρεςιϊν, όπωσ το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ και άλλεσ. 

6 2θσ προτεραιότθτασ 
Διατιρθςθ αρχείου πλθμμυρικϊν καταςτροφϊν και αναλυτικι καταγραφι 
ςτοιχείων του πλθμμυρικοφ ιςτορικοφ με πλθροφορίεσ για το φψοσ, τθν 
ζκταςθ των υδάτων και του κόςτουσ των επιπτϊςεων. 

7 2θσ προτεραιότθτασ 
Απαγόρευςθ δραςτθριοτιτων εντόσ των υδρογραφικϊν δικτφων (Νόμοσ 
3852/10) 

8 1θσ προτεραιότθτασ 

Λιψθ ειδικϊν μζτρων, τα οποία μποροφν να εξειδικευκοφν και να 
αποφαςιςκοφν από κοινοφ ςε επίπεδο Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ι ΣΟΡΡ 
ςτισ περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου όταν προκφπτει πρόγνωςθ επικίνδυνων 
καιρικϊν φαινομζνων. 

9 1θσ προτεραιότθτασ 
Επικαιροποίθςθ του χάρτθ κινδφνου τθσ περιοχισ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ 
Ρεριφζρειασ ςε επίπεδο ΥΡΕΝ ςτα πρότυπα του υφιςτάμενου χάρτθ, αλλά με 
διορκϊςεισ ςε ό,τι αφορά τισ παρατθριςεισ  

 

γ) Δράςεισ ενημερωτικοφ χαρακτήρα 

 

Μια κατθγορία δράςεων κα πρζπει να ςτοχεφςει ςτθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν τθσ 

περιοχισ και ιδίωσ τθσ περιοχισ με πλθμμυρικό κίνδυνο, κακϊσ θ διαδικαςία τθσ πολιτικισ 

προςταςίασ και θ μείωςθ του κινδφνου κάκε φυςικισ καταςτροφισ ξεκινάει από τθ 

μικρότερθ κοινωνικι ομάδα, δθλαδι το άτομο και τθν οικογζνεια. Για τθν ενθμζρωςθ των 

πολιτϊν κα πρζπει να εκπονθκοφν οι εξισ δράςεισ. 

 

Πίν. 8.3 Δράςεισ ενθμερωτικοφ χαρακτιρα. 
Α/Α Προτεραιοότητα Περιγραφή Δράςησ 

1 1θσ προτεραιότθτασ 

Ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων ςτισ τοπικζσ δθμόςιεσ, περιφερειακζσ και δθμοτικζσ 
υπθρεςίεσ (π.χ. ιατρεία, ΚΕΡ, δθμαρχεία, κτίριο τθσ Ρεριφζρεια, εγκαταςτάςεισ άκλθςθσ ι 
άλλων χριςεων που ςυγκεντρϊνουν κοινό), ςτα ςχολεία και ςτα μζρθ όπου 
ςυγκεντρϊνεται πλθκυςμόσ (π.χ. πλατείεσ). Οι πινακίδεσ αυτζσ κα πρζπει να περιζχουν 
πλθροφορίεσ για τθν προςταςία από πλθμμφρεσ με βάςθ τισ οδθγίεσ που παρζχει θ Γενικι 
Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Οι οδθγίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν παρακάτω 
διεφκυνςθ. 
http://civilprotection.gr/el/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%C
E%B5%CF%82 

2 1θσ προτεραιότθτασ 

Διάχυςθ πλθροφορίασ ςχετικά με τον κίνδυνο πλθμμυρϊν και τθν προςταςία από αυτζσ, 
μζςω του ειδικοφ φυλλαδίου με «Οδθγίεσ Ρροςταςίασ από Ρλθμμφρεσ». Το υλικό μπορεί 
να αναρτθκεί ςτο website τθσ Ρεριφζρειασ ι και Διμων ι και να τυπωκεί, ϊςτε να είναι 
διακζςιμο από χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ του κοινοφ (Δθμαρχείο, κτίρια τθσ Ρεριφζρειασ, 
Εκκλθςία, ΚΕΡ κ.α.)  Το φυλλάδιο οδθγιϊν είναι διακζςιμο ςτον ιςτότοπο τθσ ΓΓΡΡ ςτθν 
διεφκυνςθ: 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fcivilprotection.gr%2Fsites%2Fdefault
%2Fgscp_uploads%2Ffloods_new_tree_2015_out.pdf 

3 1θσ προτεραιότθτασ 

Δεδομζνου ότι από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ βρζκθκε ότι ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 
ςχολείων βρίςκεται εντόσ ηωνϊν πλθμμυρικοφ κινδφνου, είναι ςθμαντικό να γίνει 
ενθμζρωςθ για τον κίνδυνο πλθμμυρϊν και τισ οδθγίεσ προςταςίασ ςε ςχολικά 
ςυγκροτιματα πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, χρθςιμοποιϊντασ το 
ανωτζρω υλικό ωσ βάςθ. Καμπάνια ειδικισ εκπαίδευςθσ ςε ομάδεσ του πλθκυςμοφ που 
είτε ζχουν ειδικζσ ανάγκεσ, είτε βρίςκονται ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου. Θ εκπαίδευςθ 
αυτι κα πρζπει να γίνει από εξειδικευμζνο προςωπικό και να εςτιάηει ςτθ μείωςθ του 
κινδφνου και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ετοιμότθτασ των πολιτϊν. 
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δ) Ενίςχυςη τησ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου 

 

Πίν. 9.4 Δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ αςφάλειασ του οδικοφ δικτφου. 
Α/Α Προτεραιότητα Περιγραφή Δράςησ 

1 1θσ προτεραιότθτασ 

Εγκατάςταςθ οδικισ ςιμανςθσ που να προειδοποιεί για τον κίνδυνο διζλευςθσ ενόσ 
τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ ςε περίπτωςθ πλθμμφρασ. Τα τελευταία χρόνια το 
μεγαλφτερο ποςοςτό κανάτων (περίπου 80%) από πλθμμυρικά φαινόμενα ςυμβαίνει 
όταν χριςτεσ οχθμάτων προςπακοφν να διαςχίςουν χειμάρρουσ από γζφυρεσ ι 
ιρλανδικζσ διαβάςεισ κατά τθ διάρκεια πλθμμφρασ.  Μάλιςτα ςε ποςοςτό 75% ζχει 
διαπιςτωκεί ότι αυτό ςυμβαίνει, παρότι τα κφματα βρίςκονται εξ αρχισ ςε κζςθ 
αςφαλείασ. 

2 1θσ προτεραιότθτασ 

Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςε κρίςιμεσ διαβάςεισ ποταμϊν. Από τθν ζρευνα ζχει βρεκεί ότι 
περιςςότεροι από τουσ κανάτουσ πλθμμυρϊν ςυμβαίνουν τισ βραδυνζσ ϊρεσ, λόγω τθσ 
δυςκολίασ εκτίμθςθσ των ςυνκθκϊν κάτω από ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ ορατότθτασ. Για 
το λόγο αυτό είναι ςθμαντικό να υπάρχουν καλζσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ ςτισ κφριεσ 
διαβάςεισ του υδρογραφικοφ δικτφου. Σε περίπτωςθ που θ παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ 
από το δίκτυο κεωρείται δαπανθρι, προτείνεται να γίνει χριςθ φωτοβολταϊκϊν πάνελ 
για τθν θλεκτροδότθςθ.  

3 1θσ προτεραιότθτασ 

Εγκατάςταςθ μεταλλικϊν ςτθκαίων και οριοδεικτϊν (οριοδείκτεσ φψουσ, βάκουσ), οι 
οποίοι κα λειτουργοφν ωσ δείκτεσ ςιμανςθσ των ορίων τθσ οδοφ. Θ ανάγκθ αυτι 
προκφπτει από το γεγονόσ κατά τθ διάρκεια πλθμμφρασ δεν διακρίνονται τα όρια του 
οδοςτρϊματοσ με κίνδυνο οδθγοί ι και πεηοί να οδθγθκοφν κατά λάκοσ εντόσ του 
ρζματοσ με αποτζλεςμα να παραςυρκοφν. Οι κζςεισ που κα πρζπει να εγκαταςτακοφν 
είναι ςε διαςταυρϊςεισ του οδικοφ δικτφου με το υδρογραφικό δίκτυο, ςε περιπτϊςεισ 
ιρλανδικϊν διαβάςεων και ςε γζφυρεσ με ςυχνι κυκλοφορία (π.χ. γζφυρεσ Αφρατίου, 
Φφλλων, Βαςιλικοφ και άλλεσ. 

 

ε) Ενίςχυςη τησ ζγκαιρησ προειδοποίηςησ (early warning) 

 

Από τθ μελζτθ του προβλιματοσ των πλθμμυρϊν ςτθν περιοχι κα πρζπει να κεωρείται 

πικανό, ακόμα και αν εφαρμοςκοφν όλα τα μζτρα, ότι τα φαινόμενα πλθμμυρϊν δεν κα 

εξαφανιςκοφν. Είναι πικανό ότι περιςςότερο ι λιγότερο ςφοδρά πλθμμυρικά ςυμβάντα κα 

εξακολουκιςουν να ςυμβαίνουν. 

  

Για το λόγο αυτό ζνα από τα πιο ςθμαντικά μζτρα που κα πρζπει να εφαρμοςκοφν για τθν 

καλφτερθ προςταςία ανκρϊπινων ηωϊν και περιουςιϊν είναι θ ςτρατθγικι τθσ ζγκαιρθσ 

προειδοποίθςθσ, ςε ρόλο ςυμβουλευτικό και εντόσ των ορίων που επιτρζπει το υφιςτάμενο 

κεςμικό πλαίςιο. 

 

Για μια τζτοια εφαρμογι χρειάηεται θ εγκατάςταςθ ςτακμθγράφων (υδρολογικϊν οργάνων 

που μετροφν το βάκοσ του νεροφ) ςε κρίςιμα ςθμεία των ποταμϊν που ερευνϊνται ςτθν 

παροφςα. Τα όργανα μποροφν να τοποκετθκοφν είτε ςτον πυκμζνα των ρεμάτων, είτε ςε 

γζφυρεσ ανάλογα με το ποιά είναι θ βζλτιςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ (κάτι που κα πρζπει να 

εκτιμθκεί επί τόπου με τον προμθκευτι των οργάνων) και θ επικυμθτι τεχνολογία των 

οργάνων. Τα όργανα ζχουν τθν δυνατότθτα να καταμετροφν τθ ςτάκμθ ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα (βιμα 5 ι 10 λεπτϊν) και να μεταδίδουν τθν πλθροφορία με τθ χριςθ 

τθλεμετρίασ (χριςθ τεχνολογίασ GPRS ι GSM) ςε ζνα τερματικό που κα πρζπει να 

εγκαταςτακεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ 

ωσ κακ φλθν αρμόδια υπθρεςία. Θ πλθροφορία μπορεί να αποκθκεφεται ςε υπολογιςτι 
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server που κα εγκαταςτακεί από τον προμθκευτι τον οργάνων. Ο υπολογιςτισ αυτόσ κα 

αναρτά ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα τθν διακφμανςθ τθσ ςτάκμθσ ςε πραγματικό χρόνο.  

 

Θ εφαρμογι κα μπορεί να εντοπίςει μια απότομθ αλλαγι ςτάκμθσ ι μια πολφ υψθλι 

ςτάκμθ (πζραν ενόσ ορίου) και να μεταδϊςει ςιμα ςυναγερμοφ προσ κάποιο υπολογιςτι 

ι/και κάποιο/α κινθτά τθλζφωνα. Με τον τρόπο αυτό το ςφςτθμα που κα εγκαταςτακεί κα 

μπορεί να ειδοποιεί ζναν ι περιςςότερουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ για επικίνδυνα υψθλι 

ςτάκμθ ςτο ποτάμι, πριν αυτι φτάςει τα προκακοριςμζνα όρια επιφυλακισ, ϊςτε να δοκεί 

χρόνοσ για τθν ενεργοποίθςθ των υπεφκυνων φορζων και των εμπλεκόμενων δυνάμεων 

και προςϊπων. Θ αποςτολι ςιματοσ ςυναγερμοφ μπορεί να γίνει με ζνα απλό SMS. Με 

βάςθ τισ υφιςτάμενεσ προςφορζσ ςτθν αγορά, θ παροχι αυτι προςφζρεται από τον 

προμθκευτι των οργάνων. Μια τζτοια εφαρμογι πικανόν να προχποκζτει (ανάλογα με τθν 

τοποκζτθςθ) μια ςφντομθ υδραυλικι μελζτθ για τον προςδιοριςμό του ορίου (threshold) 

τθσ ςτάκμθσ πζρα από το οποίο κα δίνεται το ςιμα. 

 

6.2.2 Δομικζσ προτάςεισ δράςεων και μζτρων 
 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία οι παρεμβάςεισ ξεκινοφν 

από τισ ανάντθ ι τισ ορεινζσ περιοχζσ, ζτςι ϊςτε να αμβλφνει τα χαρακτθριςτικά του 

φαινομζνου των πλθμμυρϊν εν τθ γενζςει τουσ. Θα πρζπει ςε αυτό το ςθμείο να ςθμειωκεί 

ότι θ κινθτιριοσ δφναμθ του φαινομζνου είναι καταιγίδεσ υψθλισ ζνταςθσ, οι οποίεσ κατά 

κφριο λόγο πλιττουν τισ περιοχζσ υψθλότερου υψομζτρου. 

Αναλυτικότερα, ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, που κακορίηονται ςτο εςωτερικό των λεκανϊν 

ανάντθ των ςθμείων των κοιτϊν που ςθμειϊνεται θ απότομθ αφξθςθ τθσ ενζργειασ 

χειμάρρου, το φαινόμενο τθσ πλθμμφρασ δεν ζχει ακόμθ ξεκινιςει. Πμωσ, αυτζσ οι 

περιοχζσ αποτελοφν το χϊρο ςυλλογισ του κφριου όγκου του νεροφ ςε χειμάρρουσ που κα 

καταλιξει ςτα πλθμμυρικά πεδία των χαμθλϊν περιοχϊν. Στισ κζςεισ αυτζσ, οι 

παρεμβάςεισ μποροφν να είναι εξαιρετικά ουςιαςτικζσ για τθν άμβλυνςθ (όχι τθν πλιρθ 

απομείωςθ) του φαινομζνου των πλθμμυρϊν με δομικά μζτρα και κυρίωσ με φράγματα 

ανάςχεςθσ με ςκοπό τον από-ςυγχρονιςμό τθσ απόκριςθσ του υδρογραφικοφ δικτφου ςτισ 

βροχοπτϊςεισ. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ ορεινζσ περιοχζσ εκτιμάται ότι  κα πρζπει να αναπτυχκοφν μικρά 

φράγματα ανάςχεςθσ τθσ απορροισ και ςυγκράτθςθσ ςτερεϊν ςε περιοχζσ που εχει 

παρατθρθκεί ζντονθ διάβρωςθ. Αυτζσ οι περιοχζσ προςδιορίηονται ωσ ορεινζσ περιοχζσ 

αυξθμζνθσ κλίςθσ κυρίωσ ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ Ράρνθκασ και τθσ Ρεντζλθσ οι οποίεσ 

ζχουν υποςτεί επαναλαμβανόμενεσ δαςικζσ πυρκαγιζσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ κα πρζπει 

να είναι μικρά ζργα δαςικισ υδρονομίασ που κα εφαρμοςκοφν ςε μικρισ τάξθσ 

υδατορρζματα που αποςτραγγίηουν μικρζσ υπολεκάνεσ, ςτισ οποίεσ επικρατοφν ωσ επί το 

πλείςτον εφκρυπτα και ευδιάβρωτα υλικά. Ραράλλθλα, ςτα ανάντθ των λεκανϊν, 

προτείνεται να εφαρμοςκοφν ζργα ςτακεροποίθςθσ πρανϊν και μείωςθσ του κινδφνου 

αςτακειϊν, όπωσ τοίχοι αντιςτιριξθσ και άλλα γεωτεχνικοφ χαρακτιρα ζργα και 

παρεμβάςεισ από ςκυρόδεμα ι ςυρματοκιβϊτια τφπου Σαρηανζτι.  

 

Στισ ενδιάμεςεσ περιοχζσ, δθλαδι ανάμεςα ςτα υψθλά ςθμεία των κοιτϊν, όπου αυξάνεται 

θ ενζργεια χειμάρρου και ςτισ χαμθλζσ πεδινζσ περιοχζσ, το κζμα είναι πιο περίπλοκο, γιατί 
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πρόκειται ςυνικωσ για τισ περιοχζσ που θ απορροι «φορτίηεται» με ενζργεια, λόγω τθσ 

μεγάλθσ υψομετρικισ διαφοράσ. Συνικωσ, πρόκειται για περιοχζσ που θ απορροι ζχει ιδθ 

ςυγκεντρωκεί ςε λίγουσ κλάδουσ, ορεινοφσ ποταμοφσ, οι οποίοι ξεκινοφν από ςχετικά 

μεγάλα υψόμετρα και καταλιγουν απευκείασ ςτισ χαμθλζσ περιοχζσ. Στισ κζςεισ αυτζσ 

προτείνονται δομικά μζτρα, κυρίωσ μεγαλφτερων διαςτάςεων, για ςυγκράτθςθ των φερτϊν 

υλικϊν και μείωςθ τθσ ταχφτθτασ ροισ. 

 

Στισ πεδινζσ περιοχζσ, όπου με βάςθ τθν ζρευνα είναι οι πλζον επικίνδυνεσ, οι 

παρεμβάςεισ που προτείνονται είναι δομικζσ και μθ δομικζσ. Ρρόκειται για περιοχζσ όπου 

ενδείκνυνται κεςμικζσ (διοικθτικζσ) και κανονιςτικζσ παρεμβάςεισ, κυρίωσ ωσ προσ τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ φυςικισ λειτουργίασ του πλθμμυρικοφ πεδίου και τθν προςταςία των 

ευαίςκθτων περιοχϊν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που αυξάνουν τθν τρωτότθτα των 

περιοχϊν αυτϊν (οικοδομικι, βιομθχανικι, αγροτικι δραςτθριότθτα κ.λπ.).  

 

Θ ανωτζρω επιςκόπθςθ των παρεμβάςεων ςτθν παρακάτω εικόνα αφορά μια γενικι 

προςζγγιςθ ςε λεκάνεσ απορροισ που είναι ευπακείσ ςε πλθμμφρεσ τφπου flash flood, και 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ κα πρζπει να εξειδικευκεί ςε επόμενθ ζρευνα και να 

επικαιροποιείται διαρκϊσ, κακϊσ κα ςυλλζγεται νζα γνϊςθ μζςα από νζεσ παρατθριςεισ 

επί του φυςικοφ πειράματοσ. 

 

 
Εικ. 5.1 Γενικό κεωρθτικό ςχιμα ηωνοποίθςθσ των λεκανϊν κατά μικοσ του εκάςτοτε κφριου κλάδου 
που οδθγεί ςε περιοχι με αυξθμζνο κίνδυνο πλθμμφρασ.  

 

Ραράλλθλα, κα πρζπει να τονιςκεί ότι θ ανεξζλεγκτθ ανάπτυξθ, άνευ όρων ςτα πλθμμυρικά 

πεδία, επιδρά καταλυτικά και ςτο μζγεκοσ και ςτθν περιοχι εκδιλωςθσ των καταςτροφϊν, 

ενϊ ταυτόχρονα αυξάνει και το ςυνολικό διακφβευμα ςε περιοχζσ εκ προοιμίου 

επικίνδυνεσ. Τα δομικά μζτρα που προτείνονται ι που εκτελοφνται ζχουν ςκοπό τθ 

ςυντιρθςθ των ςυνκθκϊν ομαλισ αποςτράγγιςθσ κατά μικοσ του υδρογραφικοφ πεδίου 

και των πλακοςκεπϊν αγωγϊν/μειωμζνων διατομϊν, τθν αντιδιαβρωτικι και 
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αντιπλθμμυρικι προςταςία των οχκϊν των υδατορευμάτων και τθ δθμιουργία χϊρων 

εκτόνωςθσ του φαινομζνου τθσ πλθμμφρασ, ςε κζςεισ όπου δεν υπάρχουν υποδομζσ που 

μπορεί να πλθμμυρίςουν. Στα επόμενα υποκεφάλαια ακολουκοφν πιο ςυγκεκριμζνεσ 

περιγραφζσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων. 

Επιπρόςκετα, θ άρςθ παρεμβάςεων κατά μικοσ κρίςιμων διατομϊν του υδρογραφικοφ 

δικτφου, ο επαναςχεδιαςμόσ γεφυρϊν που κεωροφνται υποδιαςταςιολόγθμζνεσ από 

πλευράσ διατομισ και ο επαναςχεδιαςμόσ υποδομϊν που παρουςιάηουν ςυχνζσ αςτοχίεσ 

(π.χ. γζφυρα Χαμοςτζρνασ ςτθ Λεωφ. Ρειραιϊσ) κεωροφνται εξαιρετικά ςθμαντικζσ για τθν 

μείωςθ του κινδφνου.  

Ραράλλθλα, τονίηεται ότι θ ακριβισ χωροκζτθςθ των δομικϊν παρεμβάςεων που 

προτείνονται απαιτεί αναλυτικι μελζτθ αντιπλθμμυρικϊν παρεμβάςεων θ οποία κα πρζπει 

να λαμβάνει υπόψθ τθσ εκτόσ από υδρολογικοφσ παράγοντεσ, και παράγοντεσ πολιτικισ 

προςταςίασ, και κοινωνικό-οικονομικά κριτιρια και κριτιρια χριςεων γθσ (ιδιοκτθςιακά 

κλπ.). Ραράλλθλα, θ ακριβισ τοποκζτθςθ χριηει εκπόνθςθσ υδραυλικισ και υδρολογικισ 

μελζτθσ τοπικισ κλίμακασ. 

Ωσ γενικό ςυμπζραςμα τονίηεται ότι οι πλθμμφρεσ ςτο Λεκανοπζδιο Ακθνϊν αποτελοφν 

μζροσ του φυςικοφ υδρολογικοφ κφκλου και αποτελοφν φυςικό φαινόμενο, το οποίο ζχει 

επθρεαςκεί ςθμαντικά από τθν παρουςία του ανκρϊπου και των δραςτθριοτιτων του, με 

τθν επζκταςθ του αςτικοφ ιςτοφ μζςα ςτο φυςικό πλθμμυρικό πεδίο. 

Κατά ςυνζπεια, θ γενικι κατεφκυνςθ των δράςεων μείωςθσ του κινδφνου κα πρζπει να 

είναι θ διαςφάλιςθ του ότι τα φδατα τθσ επιφανειακισ απορροισ κα πρζπει να ρζουν κατά 

το δυνατόν απρόςκοπτα προσ τθ κάλαςςα. Εκτιμάται ότι τα φαινόμενα των πλθμμυρϊν 

ςτθν περιοχι και κατά ςυνζπεια ο κίνδυνοσ ζχουν ςθμαντικό περικϊριο μείωςθσ με βάςθ 

τθ μζχρι ςιμερα πορεία και εξζλιξθ των φαινομζνων (βλ. για παράδειγμα Diakakis et al. 

2014) αλλά κεωρείται αδφνατον οι πλθμμφρεσ να εκλείψουν εντελϊσ και ο κίνδυνοσ να 

μθδενιςτεί. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει εκτόσ από τισ προςπάκειεσ απομείωςθσ του κινδφνου 

να εντακοφν οι πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ ετοιμότθτασ, θ εκπαίδευςθ των αξιωματοφχων 

και των πολιτϊν και οι δράςεισ εκείνεσ που ενιςχφουν τθν ανκεκτικότθτα τθσ πόλθσ ςτα 

πλθμμυρικά φαινόμενα, και μειϊνουν τθν τρωτότθτα και τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο. 
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8. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΡΣΩΝ 
 

Το παράρτθμα χαρτϊν που ακολουκεί, αποτελεί τμιμα τθσ παροφςασ μελζτθσ με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΟ 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ ΝΕΩΝ ΕΞΤΠΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΨΗΛΗ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»» και ςυνιςτά οδθγό ιεράρχθςθσ του πλθμμυρικοφ κινδφνου με βάςθ 

ςχετικοφσ αναλυτικοφσ χάρτεσ. Ρροθγείται ςχιμα με τθ διανομι των χαρτϊν που 

ακολουκοφν για τθν διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ. 

 


