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Περίληψη 
 

Φυσική καταστροφή είναι οποιοδήποτε αναπόφευκτο γεγονός το οποίο έχει 
αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον καθώς και στις κατασκευές 
και τις υποδομές, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τη φύση, 
και την τεχνολογία.  Μια φυσική καταστροφή δεν οδηγεί μόνο σε ανθρώπινες 
απώλειες, περιβαλλοντική, κοινωνική υποβάθμιση και καταστροφή των δομών 
αλλά  επηρεάζει δυσμενώς την οικονομία μιας περιοχής.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι φυσικοί 
κίνδυνοι που πλήττουν τον πλανήτη και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Από τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών 
αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των καταστροφών αυτών. Επίσης επιλέγεται το 
παράδειγμα του καταστροφικού πλημμυρικού φαινομένου στο Δήμο Μάνδρας 
Ειδυλλίας το Νοέμβριο του 2017, ώστε για να εκτεθούν οι καταστροφικές συνέπειες 
ενός φυσικού φαινομένου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας έντονης 
βροχόπτωσης και του επακόλουθου πλημμυρικού επεισοδίου όπου σημαντικός 
παράγοντας ήταν η ανθρώπινη παρέμβαση.  

Abstract 
A natural disaster is any inevitable phenomenon that has a negative impact both on 
humans and the environment, as well as on constructions and infrastructures; it is 
the result of human interaction with nature and technology. Not only does a natural 
disaster result in human losses, environmental and social degradation and 
infrastructure destruction, but it also adversely affects the economy of a region.  

The purpose of this paper is to exhibit the most important natural hazards affecting 
the planet and their impact on the environment and on human health. The statistical 
data from recent years allow us to perceive the magnitude of such disasters. 
Additionally, a case study of the devastating flood phenomenon in the municipality 
of Mandra in November 2017 is presented in order to expose the catastrophic 
consequences of a natural phenomenon and in particular, a heavy rainfall in an area 
where human intervention on the environment was made. 
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Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία  θα γίνει μια περιγραφή των φυσικών καταστροφών και οι 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Θα παρουσιαστεί μια 
σημαντική επίπτωση των φυσικών καταστροφών που είναι η διασπορά επικίνδυνων 
υλικών στο περιβάλλον και θα μελετηθεί η περίπτωση των πλημμυρικών 
φαινομένων στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας της Δυτικής Αττικής. 
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται αρχικά οι  εισαγωγικές έννοιες και οι 
ορισμοί στη Διαχείριση Καταστροφών, παρουσιάζονται σύντομα οι διάφορες 
φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, γίνεται  μια αναφορά στην  κλιματική 
αλλαγή και στις επιπτώσεις της στις φυσικές καταστροφές. 
Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι σημαντικότερες φυσικές 
καταστροφές, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες και τα 
αίτια που τις προκαλούν καθώς και τα τεχνολογικά ατυχήματα που μπορούν να 
προκληθούν μετά από τις φυσικές καταστροφές.  
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή των επιπτώσεων των φυσικών 
καταστροφών, ανά κατηγορία, στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία καθώς 
παρουσιάζονται οι επικίνδυνες ουσίες που απελευθερώνονται μετά από φυσικές 
καταστροφές οι οποίες μπορεί  να  οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινης ζωής, σε 
τραυματισμούς και σε δυσμενής επιπτώσεις για το  περιβάλλον. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία των φυσικών 
καταστροφών τόσο σχετικά  με τον αριθμό και το είδος των καταστροφών  ανά τον 
κόσμο όσο και για τις επιπτώσεις  τους. Γίνεται μια στατιστική ανασκόπηση των 
ετών 1986-2015, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα έτη 2016 και 2017. 
Περιγράφεται μια ανασκόπηση για τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την 
Ελλάδα από το 2007 έως το 2016 και  γίνεται μια αναφορά για τα σημαντικά 
γεγονότα που έπληξαν την Ελλάδα τα έτη 2017 και 2018, με πολλές οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις. Επίσης γίνεται μια αναφορά στη στρατηγική μείωσης των 
καταστροφών. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη 
Δυτική Αττική και ειδικότερα το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, το Νοέμβριο του 2017 με 
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πολλές ανθρώπινες 
απώλειες. Παρουσιάζεται το ιστορικό της καταστροφής και τα αίτιά της και γίνεται 
αναφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην περιοχή . 
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας 
εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1: Ορισμοί και Έννοιες 

1.1 Γενικά 

Φυσικοί κίνδυνοι είναι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιδράσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  
Οι φυσικοί κίνδυνοι συνδέονται με διεργασίες που συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα, 
τη γεώσφαιρα και την υδρόσφαιρα και ευθύνονται για καταστροφικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Wisner et al., 2002, Burton et al.,1978). 
Ανεξάρτητα από τον όρο "φυσικό", ένας φυσικός κίνδυνος έχει ένα στοιχείο 
ανθρώπινης εμπλοκής. Ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει σε μια κατοικημένη 
περιοχή είναι ένα επικίνδυνο γεγονός που όταν προκαλεί μεγάλο αριθμό θανάτων ή 
και συντριπτική ζημιά στις ιδιοκτησίες, υποδομές, είναι μια φυσική καταστροφή. Σε 
περιοχές όπου δεν υπάρχουν ανθρώπινα συμφέροντα, τα φυσικά φαινόμενα δεν 
συνιστούν κινδύνους ούτε καταλήγουν σε καταστροφές. Αυτός ο ορισμός έρχεται σε 
αντίθεση με την αντίληψη των φυσικών κινδύνων ως αναπόφευκτη καταστροφή 
που προκαλείται από τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της φύσης. Μετατοπίζει το βάρος 
της αιτίας από τις καθαρά φυσικές διεργασίες στην ταυτόχρονη παρουσία 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών γεγονότων. 
Αν και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ελάχιστα ή τίποτα για να αλλάξουν τη 
συχνότητα ή την ένταση των περισσότερων φυσικών φαινομένων, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί κίνδυνοι δεν 
μετατρέπονται σε καταστροφές με τις δικές τους ενέργειες. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και τη 
σοβαρότητα των φυσικών κινδύνων. Η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί επίσης να 
προκαλέσει φυσικούς κινδύνους όπου δεν υπήρχαν καθώς και να ελαττώσει την 
δράση μετριασμού των φυσικών οικοσυστημάτων (Wisner et al., 2002, Burton et 
al.,1978). 
 

1.2 Ορισμοί και έννοιες 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια σύγχυση ακόμη και ανάμεσα στην επιστημονική 
κοινότητα για την ερμηνεία των εννοιών που σχετίζονται  με τα φυσικά φαινόμενα 
και τις επιπτώσεις τους, όπως είναι οι όροι καταστροφή, επικινδυνότητα, κίνδυνος, 
διακινδύνευση, τρωτότητα. 
Η Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Διεθνή Στρατηγική 
Μείωσης των Καταστροφών (United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction-UNISDR 2009) παρουσιάζει τους βασικούς ορισμούς σχετικά με τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών προκειμένου να προωθηθεί μια κοινή αντίληψη 
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για το θέμα αυτό, για χρήση από το κοινό, τις αρχές και τους επαγγελματίες 
(UNISDR, 2009). 
 
Καταστροφή (Disaster) : Μια σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας μιας κοινότητας ή 
μιας κοινωνίας προκαλώντας ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές 
απώλειες οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινότητας ή κοινωνίας 
να τις αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας τους δικούς της μεμονωμένους πόρους. Μια 
καταστροφή αποτελεί συνάρτηση της διαδικασίας κινδύνου (Wisner et al., 2002). 
 
Οι καταστροφές συχνά περιγράφονται ως απόρροια ενός  συνδυασμού (UNISDR, 
2009): 
 

 της έκθεσης στο φαινόμενο 
 των υφιστάμενων συνθηκών τρωτότητας και  
 ανεπαρκούς ικανότητας ή ανεπάρκειας των μέτρων που λαμβάνονται από 

µια κοινότητα ή κοινωνία να μειώσουν τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες 
ή να ανταπεξέλθουν σε αυτές 

 
Η λέξη καταστροφή προέρχεται από την λατινική λέξη «dis» και «astro» και 
υποδηλώνει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από ένα αστέρι ή έναν 
πλανήτη. 
Καταστροφές είναι γεγονότα που συμβαίνουν όταν ένας σημαντικός αριθμός 
ατόμων εκτίθεται σε ακραία φαινόμενα στα οποία είναι ευάλωτος, με αποτέλεσμα 
τον τραυματισμό και την απώλεια της ζωής, σε συνδυασμό με ζημίες στις 
ιδιοκτησίες και στα μέσα διαβίωσης. 
Οι καταστροφές συχνά ταξινομούνται ανάλογα με την ταχύτητα εμφάνισής τους 
(αιφνίδια ή αργή), τα αίτιά τους (φυσικά ή ανθρωπογενείς), ή την κλίμακά τους 
(μείζονος ή ήσσονος σημασίας) (Wisner et al., 2002). 
 
Κίνδυνος (hazard) : Ο όρος “hazard” εκφράζει ένα ενδεχόμενο επικίνδυνο φυσικό 
φαινόμενο, ή ανθρώπινη δραστηριότητα, που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, 
τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημιές, κοινωνικές  και 
οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική καταστροφή. Τα επικίνδυνα φαινόμενα 
είναι γεωλογικής, μετεωρολογικής, υδρολογικής, ωκεανογραφικής, βιολογικής και 
τεχνολογικής προέλευσης και επιδρούν σε μερικές περιπτώσεις σε συνδυασμό 
(UNISDR, 2009). 
Σύμφωνα με το σχέδιο «Ξενοκράτης» «Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης 
ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε 
συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους 
πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας 
περιοχής» (ΦΕΚ 423/B/10.04.2003, Άρθρο 2). 
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Κίνδυνος είναι οποιοδήποτε φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει διαταραχή ή 
βλάβη στους ανθρώπους και το περιβάλλον.  Οι κίνδυνοι είναι η πιθανότητα  για 
ένα φαινόμενο, όχι το ίδιο το φαινόμενο (Wisner et al., 2002). 
 
Επικινδυνότητα (risk): εκφράζει το συνδυασμό  της πιθανότητας να συμβεί  ένα 
φαινόμενο και των αρνητικών συνεπειών του  (UNISDR, 2009). 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3013 επικινδυνότητα «νοείται η πιθανότητα 
εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών 
καταστροφών σε συνδυασμό µε την ένταση των καταστροφών  που μπορεί  να 
προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις 
υποδομές μιας περιοχής» (ΦΕΚ 102 /Β/01.05.2002, άρθρο 2). 
 
Τρωτότητα (vulnerability): Η τρωτότητα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις 
συνθήκες μιας  κοινότητας, ενός συστήματος ή μιας υποδομής  που τα καθιστούν 
ευπαθή στην επίδραση ενός επικίνδυνου φαινομένου. Υπάρχουν πολλές όψεις της 
τρωτότητας που συνδέονται µε διάφορους φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η χαμηλής ποιότητας 
μελέτη και κατασκευή κτιρίων και έργων υποδομής, ανεπαρκής συντήρηση 
υποδομών, ελλιπής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, περιορισμένη 
μελέτη εκτίμησης της επικινδυνότητας, ελλιπή μέτρων ετοιμότητας και αλόγιστη 
χρήση περιβαλλοντικών πόρων.  
Η τρωτότητα μπορεί να παρουσιάζει σημαντική ανισοκατανομή στα πλαίσια της 
ίδιας κοινότητας, αλλά και στο χρόνο  (UNISDR, 2009). 
Τρωτότητα  είναι ο βαθμός στον οποίο ένας πληθυσμός, άτομο ή οργανισμός δεν 
είναι σε θέση να προλάβουν, να αντιμετωπίσουν, να αντισταθούν και να 
ανακάμψουν από τις επιπτώσεις των καταστροφών  (Blaikie et al.,1994). 
Ορισμένες καταστροφές ενδέχεται να συνεπάγονται ακραία φαινόμενα που 
επηρεάζουν  άμεσα τον  ευάλωτο πληθυσμό, έτσι ώστε να διαταράσσονται τα μέσα 
διαβίωσής τους και οι ζωές τους για σημαντικό χρονικό διάστημα. Η διαταραχή των 
μέσων διαβίωσης μπορεί επίσης να είναι έμμεση και η τρωτότητα των ανθρώπων 
σε μελλοντικές καταστροφές μπορεί να αυξηθεί.  
Μια έκρηξη και η εκδήλωση πυρκαγιάς στην βιομηχανία μιας πόλης μπορεί να μην 
σκοτώσει ή να τραυματίσει κάποιον άμεσα, αλλά μπορεί να επηρεάσει την 
απασχόληση και το εισόδημα μεγάλου αριθμού εργαζομένων και των οικογενειών 
τους. Έμμεσα, λοιπόν, μπορεί να αποτελεί μια πρόσθετη απειλή για την 
ικανοποίηση των βασικών αναγκών, δεδομένου ότι οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι 
μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή διατροφή, να πληρώνουν ενοίκια 
ή να πληρώνουν για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα είδη των καταστάσεων  
μπορούν να αυξήσουν την τρωτότητα μιας οικογένειας σε μελλοντικές καταστροφές 
(Wisner et al., 2002). 
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Η τρωτότητα  είναι συνάρτηση της ευαισθησίας (οι παράγοντες που επιτρέπουν τον 
κίνδυνο να προκαλέσει καταστροφή) και της ανθεκτικότητας (ικανότητα 
αντιμετώπισης των ζημιών που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
και καταστροφές και στη συνέχεια της ανάκαμψης).  
Η έννοια της τρωτότητας συμβάλλει στον εντοπισμό των μελών ενός πληθυσμού 
που είναι πιθανότερο να υποφέρουν άμεσα και έμμεσα από έναν κίνδυνο. Είναι 
επίσης χρήσιμη  για την αναγνώριση εκείνων που είναι πιο πιθανό να υποφέρουν 
από μακροπρόθεσμες διαταραχές των μέσων διαβίωσης, καθώς και εκείνων που θα 
δυσκολευτούν να αποκαταστήσουν τα συνηθισμένα τους πρότυπα διαβίωσης. Η 
φτώχεια και οι κοινές συνέπειές της, ο υποσιτισμός, ο άστεγος ή κακή στέγαση και 
φτώχεια, συνεισφέρουν σημαντικά στην τρωτότητα. Αυτοί οι παράγοντες έχουν  
σημαντική επίπτωση στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη μείωση της 
τρωτότητας (Wisner et al., 2002). 
 
Ανθεκτικότητα  (Resilience) : είναι η ικανότητα ενός  συστήματος, μιας κοινότητας ή 
μιας κοινωνίας, που βρίσκονται εκτεθειμένα σε κίνδυνο, να αντέχουν, να 
απορροφούν, να αφομοιώνουν και να ανακάμπτουν από τις επιπτώσεις των 
κινδύνων µε τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό. Αυτό περιλαμβάνει την 
συντήρηση και αποκατάσταση των σημαντικών δομών και λειτουργιών. Η 
ανθεκτικότητα μιας κοινότητας αναφορικά µε ενδεχόμενους κινδύνους 
προσδιορίζεται από το βαθμό στον οποίο η κοινότητα διαθέτει τους απαραίτητους 
πόρους και την ικανότητα να αυτοδιοργανώνεται πριν και κατά την περίοδο 
έκτακτης ανάγκης (UNISDR, 2009). 
Μια σημαντική κατηγορία της ανθεκτικότητας είναι και η αστική ανθεκτικότητα η 
οποία ορίζεται η ικανότητα των κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και 
δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται 
ανεξάρτητα από πιέσεις που αποδυναμώνουν τον αστικό ιστό σε καθημερινή ή 
περιοδική βάση (χρόνιες πιέσεις) και τα αναπάντεχα και έντονα γεγονότα που 
απειλούν την πόλη απρόσμενες κρίσεις και μακροχρόνιες πιέσεις (Σκουλά, 2017). 
Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου, ενός νοικοκυριού, μιας κοινότητας, 
μιας χώρας ή μιας περιοχής να αντισταθεί, να προσαρμοστεί και να ανακάμψει από 
τις καταπονήσεις και τους κραδασμούς (COM,2012). 
Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας είναι μακροπρόθεσμη προσπάθεια που χρειάζεται 
 να είναι σταθερά ενσωματωμένη στις εθνικές πολιτικές και το σχεδιασμό. Είναι 
μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης και θα χρειαστεί πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη 
για να αντιμετωπίσει τις ρίζες των επαναλαμβανόμενων  κρίσεων και όχι μόνο τις 
συνέπειές τους. Η συνεργασία με ευάλωτους πληθυσμούς για την οικοδόμηση της 
ανθεκτικότητας είναι επίσης ένα θεμελιώδες στοιχείο της μείωσης της φτώχειας  
που είναι ο απώτερος στόχος της Αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. 
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Οι στρατηγικές ανθεκτικότητας θα πρέπει να συμβάλλουν σε διάφορους τομείς της 
πολιτικής, ιδίως την επισιτιστική ασφάλεια, την προσαρμογή της αλλαγής του 
κλίματος  και μείωση του κινδύνου καταστροφών. 
H επένδυση στην ανθεκτικότητα είναι οικονομικά αποδοτική. Η αντιμετώπιση των 
βασικών αιτιών των επαναλαμβανόμενων κρίσεων είναι πολύ οικονομικότερη, 
ειδικά για τους ενδιαφερόμενους, από το  απλώς να ανταποκριθούν στις συνέπειες 
της κρίσης (COM,2012). 
 
Μείωση κινδύνου καταστροφών (Disaster Risk Reduction): Είναι η έννοια της 
μείωσης των κινδύνων καταστροφών μέσω συστηματικών προσπαθειών για την 
ανάλυση και διαχείριση των αιτιολογικών παραγόντων των καταστροφών, 
μεταξύ άλλων μέσω της ελαχιστοποίησης της τρωτότητας των ανθρώπων και των 
δομών, τη σωστή διαχείριση της γης και του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ετοιμότητας στις ανεπιθύμητες ενέργειες (UNISDR, 2009). 
 

1.3 Φυσικές καταστροφές και Κλιματική αλλαγή 

Η Σύμβαση πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), στο άρθρο 1, ορίζει  ότι 
κλιματική αλλαγή νοείται η αλλαγή του κλίματος η οποία αποδίδεται άμεσα ή 
έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα εξαιτίας της οποίας αλλάζει η σύνθεση της 
παγκόσμιας ατμόσφαιρας και είναι μια επιπλέον παράμετρος στη φυσική 
μεταβλητότητα του κλίματος που παρατηρήθηκε σε συγκρίσιμες χρονικές 
περιόδους (UNFCCC, 1992). 
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια 
απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα. Το Δεκέμβριο του 2015 έλαβε χώρα στο 
Παρίσι η 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, γνωστή ως COP21 με τη συμμετοχή 
των εκπροσώπων των κρατών που συμμετέχουν στη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Το αποτέλεσμα των εργασιών της 
Συνόδου αποτέλεσε μία ιστορική συμφωνία για το κλίμα, καθώς οι εκπρόσωποι των 
195 χωρών που συμμετείχαν συμφώνησαν να περιοριστεί η άνοδος της 
θερμοκρασίας κάτω από τους 2oC σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Η εν 
λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις  04/11/2016.  
Σύμφωνα με τον Bulkeley (2013), η κλιματική αλλαγή διαφοροποιείται ανά χωρική 
ενότητα και έχει διαφορετικές συνέπειες για τις περιφερειακές/τοπικές οικονομίες 
και κοινωνίες. Κατά συνέπεια, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, έχει ισχυρή 
χωρική διάσταση λόγω της άμεσης σχέσης του με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ορίζονται χωρικά, ενώ είναι προφανές ότι επηρεάζει και 
τις ίδιες τις χωρικές πολιτικές και την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Η πλειοψηφία των φυσικών κινδύνων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή 
ανήκουν στην κατηγορία των μετεωρολογικών π.χ. ξηρασία και πλημμύρες. Η 
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επικινδυνότητα, η συχνότητα και η ένταση αυτών των κινδύνων επηρεάζονται από 
την κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, η εμφάνιση πλημμυρών αναμένεται να 
αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Επιπρόσθετα, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για την αύξηση 
του αριθμού και της έντασης των καυσώνων. 
O χωροταξικός σχεδιασμός και η κλιματική αλλαγή διαμορφώνουν μία αμφίδρομη 
σχέση, υπό την έννοια ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να αμβλύνει τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε 
αναθεώρηση των κατευθύνσεων ή των προτεραιοτήτων του χωροταξικού 
σχεδιασμού (Davoudi, 2009). 
Στο ίδιο πλαίσιο, περιφερειακή ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή διαμορφώνουν μία 
αμφίδρομη σχέση. Παράλληλα με τους κινδύνους που προκύπτουν για το φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής (ιδιαίτερα δε σε 
χωρικές ενότητες με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού, βιομηχανιών και υποδομών 
ή με αυξημένη παρουσία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) διαμορφώνονται 
επίσης ευκαιρίες για την αναθεώρηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του 
αναπτυξιακού μοντέλου με στόχο τόσο την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής όσο και στο μετριασμό αυτών των επιπτώσεων (UN-HAΒITAT, 
2011). Τα τελευταία έτη, ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών ή και περιφερειών 
εντός των κρατών έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της παραγωγής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές και στον κτιριακό 
τομέα καθώς και για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή (OECD, 2009). 
 

1.3.1 Κλιµατικές μεταβολές 

Από την αρχή του 20ου αιώνα το κλίμα της γης έχει παρουσιάσει σημαντική 
σταδιακή συνολική θέρμανση κατά περίπου 0.7οC σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην 
Ευρώπη η αύξηση αυτή ανέρχεται στους 0.95οC. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης 
αυτής παρατηρείται σε δύο περιόδους, 1910-45 και από το 1975 και μετά. Ο ρυθμός 
θέρμανσης από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχει ιδιαίτερα αυξηθεί µε τα οκτώ 
πιο θερμά έτη, που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, να εμφανίζονται μετά το 1983. 
Η δεκαετία του 1990 ήταν η θερμότερη της χιλιετίας για το βόρειο ημισφαίριο . 
Ιδιαίτερα οι θερινές θερμοκρασίες των τελευταίων δεκαετιών, στο βόρειο 
ημισφαίριο, ήταν οι υψηλότερες των έξι, τουλάχιστον, τελευταίων αιώνων. To 1999 
ήταν το πέμπτο πιο θερμό έτος που καταγράφηκε στην ιστορία, µε θερμοκρασία 
0.33°C μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της περιόδου 1961-90 (IPCC, 2001a).  Η άνοδος 
της θερμοκρασίας ξεπερνά κατά πολύ όλες τις φυσικές μεταβολές του κλίματος των 
τελευταίων 1000 ετών, ενώ εκτιμάται ότι η θερμοκρασία θα αυξηθεί ακόμη  
περισσότερο στο μέλλον.  
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Η φυσική μεταβλητότητα του κλίματος δεν μπορεί από μόνη της να ερμηνεύσει την 
παρατηρούμενη ένταση της παγκόσμιας θέρμανσης. Αντίθετα, προκύπτουν ολοένα 
και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που συνηγορούν στο ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της παρατηρούμενης ανόδου της θερμοκρασίας, οφείλεται κυρίως σε 
ανθρωπογενείς αιτίες και συγκεκριμένα την αυξημένη εκπομπή αερίων του 
θερμοκηπίου. 
Το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου που απελευθερώνεται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που παράγεται από τις 
καύσεις (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.τ.λ.. Άλλα αέρια του θερμοκηπίου 
που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι το 
μεθάνιο (CH4) που εκλύεται από τη γεωργική δραστηριότητα, το υποξείδιο του 
αζώτου (Ν2Ο) από τη γεωργία και τη βιομηχανία, και το όζον (Ο3). Τα αέρια του 
θερμοκηπίου έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και να επανεκπέμπουν την 
υπέρυθρη ακτινοβολία από την επιφάνεια της γης και µε αυτόν τον τρόπο 
εμποδίζουν την ψύξη της συντελώντας στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη. Η ύπαρξη των αερίων του θερμοκηπίου καθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ζωτικής σημασίας για το κλιματικό σύστημα. Αν δεν υπήρχαν αέρια του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν κατά 34 ο C 
χαμηλότερη, µε αποτέλεσμα τη δυσκολία ή ακόμη και την αδυναμία της ανάπτυξης 
της ζωής στον πλανήτη. Εντούτοις, µία σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση των 
αερίων του θερμοκηπίου, θα οδηγήσει σε θερμοκρασιακή άνοδο. Ανάλογα µε το 
μέγεθος της, µία τέτοια μεταβολή μπορεί να αποβεί επιζήμια για το οικοσύστημα 
και την ανθρώπινη κοινωνία (Ακύλας et al., 2005).  
 

 
 
 
Εικόνα 1: Ένα στρώμα αερίων του θερμοκηπίου - πρωτίστως υδρατμoί, που περιλαμβάνουν πολύ 
μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και οξειδίου του αζώτου - ενεργεί ως 
θερμική κάλυψη για τη Γη, απορροφώντας θερμότητα και ζεσταίνοντας την επιφάνεια σε μέσο όρο 
υποστήριξης της ζωής των 59 βαθμών Φαρενάιτ - 15 βαθμοί Κελσίου 
(https://climate.nasa.gov/causes/). 

Ο Ήλιος περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα 
και ζεσταίνει την επιφάνεια της γής, Αυτή η 
θερμότητα ακτινοβολεί  πίσω στο διάστημα .  

Tο μεγαλύτερο μέρος της εξερχόμενης θερμότητας 
απορροφάται από μόρια αερίων του θερμοκηπίου 
και επανέρχεται σε όλες τις κατευθύνσεις, 
θερμαίνοντας την επιφάνεια της γης και την 
κατώτερη ατμόσφαιρα 
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Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την αλλαγή του κλίματος συμφωνούν ότι η 
κύρια αιτία της τρέχουσας τάσης του κλίματος του πλανήτη οφείλεται στο λεγόμενο  
«φαινόμενο του θερμοκηπίου». Είναι η θέρμανση που προκύπτει όταν η 
ατμόσφαιρα παγιδεύει τη θερμότητα που εκπέμπεται από τη Γη προς το διάστημα. 
Τα αέρια αυτά που παραμένουν  στην ατμόσφαιρα και δεν ανταποκρίνονται φυσικά 
ή χημικά στις μεταβολές της θερμοκρασίας περιγράφονται ως «αέρια του 
θερμοκηπίου». 

 

1.3.2 Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής 

Οι επιπτώσεις από ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως τα κύματα 
καύσωνα, η ξηρασία, οι πλημμύρες, οι κυκλώνες και οι πυρκαγιές, αποκαλύπτουν  
σημαντική τρωτότητα ορισμένων οικοσυστημάτων  καθώς και  πολλών ανθρώπινων 
συστημάτων στην τρέχουσα μεταβλητότητα του κλίματος. Οι επιπτώσεις τέτοιων 
ακραίων συνθηκών που σχετίζονται με το κλίμα είναι η αλλοίωση των 
οικοσυστημάτων, η διακοπή της παραγωγής τροφίμων και η παροχή ύδατος, 
καταστροφές στις υποδομές και τους οικισμούς, η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
και οι συνέπειες για την ψυχική υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Σε όλες τις 
χώρες, ανεξαρτήτου επιπέδου ανάπτυξης, οι επιπτώσεις αυτές είναι συνέπεια της 
σημαντικής έλλειψης ετοιμότητας στην μεταβλητότητα του κλίματος σε ορισμένους 
τομείς (IPCC, 2014 ). 
Η ανθρώπινη παρέμβαση στην αλλαγή του κλίματος είναι πραγματικότητα και οι 
επιπτώσεις  θέτουν σε κίνδυνο τα ανθρώπινα και φυσικά συστήματα (Εικόνα 2). 
Στην Εικόνα 2 φαίνεται ότι η επικινδυνότητα (risk) των κλιματικών επιπτώσεων 
προκύπτει από την αλληλεπίδραση των κινδύνων (hazards) που συνδέονται με το 
κλίμα (συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων γεγονότων και τάσεων) με την 
τρωτότητα και την έκθεση των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων. Αλλαγές 
τόσο στο κλίμα (αριστερά) όσο και στις κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες, όπως  η 
προσαρμογή και ο μετριασμός, (δεξιά) αποτελούν τους παράγοντες κινδύνου, 
έκθεσης και τρωτότητας (IPCC, 2014). 
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Εικόνα 2: Ο κίνδυνος κλιματικών επιπτώσεων (IPCC,2014). 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αλλαγές στο κλίμα προκάλεσαν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς. Σε πολλές 
περιοχές, οι μεταβαλλόμενες βροχοπτώσεις ή η τήξη χιονιού και πάγου 
μεταβάλλουν τα υδρολογικά συστήματα, επηρεάζοντας την ποσότητα και τη 
ποιότητα των υδάτινων  πόρων. Οι παγετώνες συνεχίζουν να συρρικνώνονται 
σχεδόν παγκοσμίως λόγω της αλλαγής του κλίματος επηρεάζοντας τις απορροές και 
τους υδάτινους πόρους κατάντη. Η αλλαγή του κλίματος προκαλεί την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και τo λιώσιμο των πάγων σε περιοχές μεγάλου 
γεωγραφικού πλάτους και σε υψηλού υψομέτρου (IPCC, 2014). 
Στη Γη, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάζουν το φυσικό θερμοκήπιο. Τον 
περασμένο αιώνα η καύση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο 
έχει αυξήσει τη συγκέντρωση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι 
συνέπειες της αλλαγής του φυσικού ατμοσφαιρικού θερμοκηπίου είναι δύσκολο να 
προβλεφθούν με ακρίβεια. 
 Κατά μέσο όρο, η Γη θα γίνει πιο ζεστή. Ορισμένες περιοχές μπορεί να 
παρουσιάσουν αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά άλλες όχι.  Οι συνθήκες θερμότητας 
πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περισσότερη εξάτμιση και βροχόπτωση συνολικά, σε 
ορισμένες περιοχές θα υπάρχει περισσότερη υγρασία και σε άλλες θα υπάρχει 
ξηρασία. Ένα ισχυρότερο φαινόμενο θερμοκηπίου θα θερμάνει τους ωκεανούς και 
θα λιώσει μερικώς τους  πάγους, αυξάνοντας την στάθμη της θάλασσας. Το νερό 
του ωκεανού θα επεκταθεί, συμβάλλοντας περαιτέρω στην άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας.   Εν τω μεταξύ, μερικές καλλιέργειες και άλλα φυτά μπορεί να 
ανταποκριθούν ευνοϊκά στην αύξηση του ατμοσφαιρικού CO2, αναπτύσσοντας 
περισσότερο και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικότερα το νερό. Ταυτόχρονα, οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες και τα μεταβαλλόμενα κλιματικά πρότυπα μπορεί να 
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αλλάξουν τις περιοχές όπου οι καλλιέργειες ευνοούνται  και να επηρεάζουν τη 
σύνθεση των φυσικών φυτικών κοινοτήτων (https://climate.nasa.gov/causes/). 
Υπάρχει  κάποια  διαφωνία  μεταξύ  των  επιστημόνων  σχετικά  με  την  έκταση  των  
επιπτώσεων  της κλιματικής αλλαγής. Πιθανολογείται όμως ότι θα υπάρξει αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη, αύξηση  της  συχνότητας  και  της  σφοδρότητας  
των  καταιγίδων  και  άλλων  ακραίων  καιρικών φαινομένων, λιώσιμο  των  πολικών  
πάγων  και  αύξηση  της  μέσης  στάθμης  της  θάλασσας.  Ήδη η  μέση θερμοκρασία 
επιφάνειας του πλανήτη έχει αυξηθεί περίπου 0.3-0.6 οC από το τέλος του 19ου 
αιώνα, εποχή κατά την οποία υπήρχαν συστηματικές μετρήσεις, ενώ από το 1955 η 
αύξηση είναι περίπου 0.2-0.3 οC. Τα τελευταία χρόνια  σημειώνονται  σε  πολλές  
χώρες  οι  υψηλότερες  μέσες θερμοκρασίες  από  την  εποχή  που  ξεκίνησαν  οι  
μετρήσεις. Στην Εικόνα 3 εμφανίζονται δύο σενάρια για την μεταβολή της 
θερμοκρασίας τα επόμενα 110 χρόνια. Όπως είναι φανερό από αυτή την πρόβλεψη, 
η μείωση των εκπομπών μπορεί να συγκρατήσει την αύξηση της θερμοκρασίας σε 
χαμηλότερα επίπεδα.  

 
 
Εικόνα 3: Πρόβλεψη της αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη για δύο σενάρια: α) Καμία 
μείωση των θερμοκηπιακών αερίων.   β) 33% μείωση των εκπομπών. (Ζιώμας, 2017). 

 
Μια άλλη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής είναι η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας. Η παγκόσμια στάθμη έχει ανεβεί με περίπου 10-25 cm τα  τελευταία  
100  χρόνια.  Η αύξηση της θερμοκρασίας  προκάλεσε  κάποια επέκταση των  
θαλασσίων υδάτων και  η υποχώρηση των πάγων συνέβαλε στην αύξηση. Η 
πρόβλεψη για το 2100 είναι ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει μεταξύ 13 και 94 
cm.   
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει μεγάλες επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα, τη γεωργία και την ανθρώπινη υγεία λόγω της μεγάλης 
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ευαισθησίας τους στο κλίμα. Αν οι κλιματικές αλλαγές περιορισθούν σε χαμηλότερα 
επίπεδα τα φυσικά και τα ανθρώπινα συστήματα θα μπορέσουν ευκολότερα να 
προσαρμοσθούν στις καινούργιες συνθήκες (Ζιώμας, 2017). 
 

1.3.3 Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα 

Οι μελλοντικές μεταβολές στην έκθεση, την τρωτότητα και τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα τα οποία οφείλονται στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος, στην 
αλλαγή του κλίματος λόγω ανθρωπογενής παρέμβασης και στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, μπορούν να μεταβάλουν τις επιπτώσεις των 
ακραίων συνθηκών του κλίματος στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα καθώς και 
την ικανότητα των  καταστροφών (IPCC, 2012). 
 

• Η διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως ανεκτό κατώφλι αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη τους 2οC.  

• Η αύξηση της θερμοκρασίας χωρίς επιπλέον μέτρα υπολογίζεται ότι θα 
κυμαίνεται από 1 έως 3°C, στο εγγύς μέλλον (2010-2039) και 3 έως 4,5 °C 
μέχρι το τέλος του αιώνα (2070-2099). 

 
Πίνακας 1: Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στις πόλεις (Καρτάλης et al.,2017). 

Κλιματικοί 
κίνδυνοι 

Πρωτογενής επιπτώσεις Δευτερογενής επιπτώσεις 

Αύξηση 
Θερμοκρασίας 

 Εξάντληση υπόγειων 
υδάτων 

 Λειψυδρία  
 Ξηρασία 
 Ενίσχυση των 

καυσώνων  

 Αστική θερμική 
νησίδα 

 Αυξημένη ενεργειακή 
ζήτηση για ψύξη 

 Αύξηση τιμών 
ενέργειας 

 Επιπτώσεις στην υγεία 
του πληθυσμού  

Ακραία Καιρικά  Πλημμύρες  
 Πυρκαγιές 
 Κατολισθήσεις  

 
 Υλικές Ζημιές  

 
Άνοδος Στάθμης 
της Θάλασσας 

 Παράκτιες πλημμύρες  Υλικές Ζημιές  
 

 
Οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν τις πόλεις είναι οι 
πλημμύρες (λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων), οι καύσωνες, το επιβαρυμένο 
θερμικό περιβάλλον λόγω των κτιριακών υποδομών και των ανθρωπογενών πηγών 
θερμότητας και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας για παράκτιες πόλεις (Πίνακας 

1). Οι δευτερογενείς επιπτώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα/παροχή 
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νερού, την τροφοδοσία ενέργειας, την επιβάρυνση των τοπικών οικονομιών, τη 
μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. 
Ειδικότερα, αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα νησιά καθώς 
εντάσσονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή 
λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, το 
μεγαλύτερο μέρος των υποδομών, του πληθυσμού και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εγκατεστημένο στον 
παράκτιο χώρο των νησιωτικών περιοχών, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο από 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο βαθμός τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή 
διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία των νησιών, το βαθμό ανάπτυξης των 
παράκτιων περιοχών και των φιλοξενούμενων υποδομών, τη διαφοροποίηση της 
οικονομίας και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων τους. Στον Πίνακα 2 
επιχειρείται μία συγκεντρωτική αποτύπωση των τρεχουσών και μελλοντικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ελληνικά νησιά (Καρτάλης et al.,2017). 
 
Πίνακας 2: Υφιστάμενες και μελλοντικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Ελληνικά νησιά 
(Καρτάλης  et al.,2017). 

Κύριες επιπτώσεις 
κλιματικής αλλαγής 

Τρέχουσα κατάσταση  Αναμενόμενες Μελλοντικές 
Επιπτώσεις 

Άνοδος 
Θερμοκρασίας 

Σημαντική άνοδος της 
θερμοκρασίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, 
ιδιαίτερα στο Αιγαίο και το 
Ανατολικό Ιόνιο 
 

Με αναμενόμενη άνοδο της 
θερμοκρασίας κατά 20C 
παγκοσμίως η αντίστοιχη 
άνοδος στη Μεσόγειο 
εκτιμάται μεταξύ 10C – 30C 

Μεταβολή 
ποσοστού 

Βροχοπτώσεων  

Πτώση μέσου όρου 
βροχοπτώσεων  
 
 

Σημαντική εκτιμώμενη 
μείωση των βροχοπτώσεων 
μεταξύ 14-22% 

Ακραίες Καιρικές 
Συνθήκες  

 

Αύξηση των ακραίων 
υψηλών θερμοκρασιών 
κατά τη θερινή περίοδο 

Αύξηση των περιόδων 
καύσωνα (άνω των 350C) σε 
ορισμένα νησιά κατά 10 
ημέρες την περίοδο 2021-
2050 

Άνοδος  Στάθμης της 
Θάλασσας 

Άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας στη Μεσόγειο 
κατά 2,6χιλ. την περίοδο 
1992-2008 

Άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας μεταξύ 0,25-1μ. 
έως το 2100. Τα νησιά τα 
οποία εκτιμάται ότι 
επηρεαστούν περισσότερο  
είναι η Λήμνος, Σάμος, 
Ρόδος, Κρήτη και Κέρκυρα. 
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Πλημμύρες: Η πιθανότητα πλημμύρας προβλέπεται να είναι 3 φορές υψηλότερη το 
2071-2100 στη Δυτική Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, αλλά 
κατά 50% και 90% χαμηλότερη αντίστοιχα στην Κεντρική Ελλάδα και την Κεντρική 
Μακεδονία. 
Ακραία καιρικά φαινόμενα : Η αύξηση της μέγιστης θερμοκρασίας το καλοκαίρι το 
2021-2050 θα υπερβεί 1,5°C έως 2,5°C. Κατά την περίοδο 2071-2100 έως και 5 ° C 
στις ηπειρωτικές περιοχές της ενδοχώρας και η ελάχιστη θερμοκρασία το χειμώνα 
σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα θα είναι ~ 1.5°C υψηλότερη το 2021-2050 και ~ 
3.5°C υψηλότερη το 2071-2100. Οι ζεστές μέρες (>35°C) και ζεστές νύχτες (>20°C) θα 
αυξηθούν στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ν. Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία.  
Για το 2021-2050 οι επιπλέον ζεστές μέρες/ έτος αναμένεται να είναι δέκα 
(Καρτάλης  et al.,2017) ή είκοσι (Κατσαβού,2017), ενώ για  το 2071-2100  τριάντα 
πέντε έως σαράντα (Κατσαβού,2017). Στην Κρήτη, στις παράκτιες περιοχές της Ανατ. 
Ελλάδα και τα νησιά Αιγαίου σαράντα θα είναι οι επιπλέον ζεστές νύχτες/έτος το 
2021-2050 και ογδόντα επιπλέον ζεστές νύχτες/έτος το 2071-2100 
(Κατσαβού,2017). 
Βροχόπτωση : Στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές η συνεχόμενη βροχόπτωση 
τριών ημερών αναμένεται να αυξηθεί κατά 20%. Οι ακραίες βροχοπτώσεις 
αναμένεται να μειωθούν κατά 10-20% στη Δυτική Ελλάδα και τη Θράκη, αλλά θα 
αυξηθεί κατά 30% στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Βορειοδυτική  Μακεδονία. 
Ημέρες με παγετό προβλέπεται να μειωθούν σε Μακεδονία και Θράκη κατά 
σαράντα ημέρες το 2071-2100, ενώ  στις ηπειρωτικές περιοχές της Θεσσαλίας και 
της Πελοποννήσου κατά εικοσιπέντε ημέρες το 2071-2100 (Κατσαβού,2017). 
Δασικές πυρκαγιές:  στην Ανατολική Ελλάδα από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, 
οι ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς είναι πιθανό να αυξηθούν κατά είκοσι 2021-2050 και 
κατά σαράντα το 2071-2100 (Κατσαβού,2017). 
Η  άνοδος της στάθμης της Θάλασσας  : Η ελληνική παράκτια ζώνη έχει συνολικό 
μήκος περίπου 16.300 χλμ., ενώ 12 από τις 13 περιφέρειές της είναι παράκτιες. Οι 
απειλές για το ελληνικό παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον προέρχονται είτε από 
φυσικούς κινδύνους (π.χ. διάβρωση) είτε, από ανθρωπογενείς επιδράσεις (π.χ. 
υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων, αστικοποίηση, ρύπανση, ευτροφισμό κ.ά.). Το 
σημαντικότερο πρόβλημα της παράκτιας ζώνης είναι ο υψηλός ρυθμός διάβρωσης 
της ακτογραμμής. Η αύξηση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μέχρι το 2100 μεταξύ 0,2 και 
1-2 μέτρων (Κατσαβού,2017, Καρτάλης  et al.,2017) με βάση την ανάλυση 
επικινδυνότητας. Μια αύξηση καθίζησης στα δέλτα των ποταμών μπορεί να 
προκαλέσει το μέτωπο του δέλτα να υποχωρήσει. Τυπικά παραδείγματα: παράκτια 
ζώνη της Βόρειας Πελοποννήσου, με ποσοστό ανόδου 0,3-1,5 mm / έτος, Κρήτη 0,7-
4 mm / έτος και η Ρόδος με 1,2-1,9  mm / έτος (Κατσαβού,2017). 
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Εικόνα 4:  Η στάθμη της θάλασσας έχει ανέβει κατά 1.4 mm από το 1900 έως το 2000.   Η ετήσια 
αύξηση από το 2010 ήταν 3 mm ενώ τώρα έχει φτάσει τα 3,2 mm/yr  (https://sealevel.nasa.gov/). 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας προκαλείται κυρίως από δύο παράγοντες που 
σχετίζονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη: το πρόσθετο νερό από τα τήγματα 
πάγου και τους παγετώνες και την επέκταση του θαλασσινού νερού καθώς 
θερμαίνεται (https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/). 

 

1.4 Διαχείριση καταστροφών 

Η διαδικασία της διαχείρισης καταστροφών συνήθως διακρίνεται σε δύο φάσεις, 
στην ανάκαμψη μετά από καταστροφή, η οποία θα δώσει στοιχεία για τη μείωση 
του κινδύνου πριν από την καταστροφή και τον περιορισμό των επιπτώσεων των 
καταστροφών. Η διαχείριση του κινδύνου έχει ως σκοπό την μείωση ή την αποφυγή 
των πιθανών απωλειών από τις καταστροφές, εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
κατάλληλη βοήθεια στα θύματα καταστροφών, και επιτυγχάνει αποτελεσματική και 
γρήγορη αποκατάσταση (Warfield, 2008).  

 

1.4. 1 Κύκλος διαχείρισης καταστροφών 

Ο κύκλος διαχείρισης καταστροφής απεικονίζει την  διαδικασία με την οποία οι 
κυβερνήσεις,  επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών σχεδιάζουν για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, αντιδρούν  κατά τη διάρκεια και 
αμέσως μετά από μια καταστροφή και  λαμβάνουν μέτρα  για να ανακάμψουν μετά 
από μια καταστροφή. Κατάλληλες ενέργειες σε όλα τα σημεία του κύκλου 
διαχείρισης οδηγούν σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, καλύτερη προειδοποίηση, 
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μειωμένη τρωτότητα ή πρόληψη καταστροφών κατά την επόμενη επανάληψη του 
κύκλου διαχείρισης. Ο πλήρες κύκλος διαχείρισης καταστροφών περιλαμβάνει τη 
διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σχεδίων που είτε τροποποιούν τα αίτια των 
καταστροφών είτε μετριάζουν τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους, την 
ιδιοκτησία και τις υποδομές (Haigh, 2009). 

Οι φάσεις μετριασμού και ετοιμότητας παρουσιάζονται ως βελτίωση της 
διαχείρισης καταστροφών εν αναμονή ενός καταστροφικού γεγονότος. Οι 
αναπτυξιακοί προβληματισμοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη συμβολή για τον   
μετριασμό και την προετοιμασία μιας κοινότητας στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Καθώς συμβαίνει μια καταστροφή, οι φορείς 
διαχείρισης καταστροφών, ιδίως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, εμπλέκονται στις 
φάσεις άμεσης αντίδρασης και μακροπρόθεσμης ανάκαμψης. 

Η ανάκτηση (recovery) και η ανασυγκρότηση εντοπίζονται συνήθως στο πλαίσιο της 
μετά-καταστροφής φάσης, η περίοδος που ακολουθεί αμέσως μετά την εμφάνιση 
της καταστροφής. Μόλις πραγματοποιηθεί μια καταστροφή, η πρώτη ανησυχία 
είναι η αποτελεσματική ανάκτηση, βοηθώντας όλους τους πληγέντες να 
ανακάμψουν από τις άμεσες επιπτώσεις της καταστροφής. Η ανασυγκρότηση 
περιλαμβάνει τη βοήθεια για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών και  
υπηρεσιών που χρειάζονται οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιστρέψουν το 
πρότυπο της ζωής που είχαν πριν από την καταστροφή (Davis, 2005). Με την 
ανάκαμψη των κοινωνικών θεσμικών οργάνων της οικονομίας και των μεγάλων  
υποδομών, οι προσπάθειες μπορούν να μεταβληθούν σε μακροπρόθεσμη 
ανάκαμψη και ανασυγκρότηση.  
 Ένας από τους κύριους στόχους της διαχείρισης των καταστροφών και ένας από 
τους ισχυρότερους δεσμούς της με την ανάπτυξη είναι η προώθηση βιώσιμων 
μέσων διαβίωσης, η προστασία και ανάκαμψη τους κατά τη διάρκεια καταστροφών 
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όπου επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, οι 
άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης των καταστροφών και η 
ανάκαμψη τους είναι πιο γρήγορη και μακροχρόνια. Σε μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, ο στόχος  είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι, να 
αποφευχθούν καταστροφές και να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Ως εκ τούτου, στις αναπτυξιακές διαδικασίες λαμβάνετε σημαντικά υπόψη 
οι φάσεις μετριασμού και ετοιμότητας του κύκλου διαχείρισης καταστροφών. Οι 
ακατάλληλες διαδικασίες ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη 
ευπάθεια στις καταστροφές και απώλεια ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 
Οι τέσσερις φάσεις διαχείρισης καταστροφών που απεικονίζονται στην Εικόνα 5, 
συμβαίνουν μεμονωμένα ή με αυτή τη συγκεκριμένη σειρά. Συχνά οι φάσεις του  
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κύκλου αλληλεπικαλύπτονται και η διάρκεια κάθε φάσης εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το σοβαρότητα της καταστροφής (Haigh,2009). 
 

 

 

 

Mitigation:        Μετριασμός 

Preparedness:  Ετοιμότητα 

Response:         Αντιμετώπιση  

Recovery:          Αποκατάσταση  

 
 

Εικόνα 5: Οι τέσσερις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών (Haigh,2009). 
 

 Μετριασμός (Mitigation) των επιπτώσεων της καταστροφής.  
  Παραδείγματα: αναλύσεις τρωτότητας, εκπαίδευση του κοινού. 

 Ετοιμότητα (Preparedness)-Προγραμματισμός του τρόπου απόκρισης. 
     Παραδείγματα: Σχέδια ετοιμότητας, ασκήσεις έκτακτης ανάγκης /       
     εκπαίδευση,  συστήματα προειδοποίησης. 
 Αντιμετώπιση (Response)- Προσπάθειες ελαχιστοποίησης των  
      κινδύνων που δημιουργούνται από μια καταστροφή. 
      Παραδείγματα: αναζήτηση και διάσωση έκτακτης ανάγκης. 
 Αποκατάσταση (Recovery) - Επιστροφή της κοινότητας στο φυσιολογικό. 

Παραδείγματα: προσωρινή στέγαση, επιχορηγήσεις , ιατρική φροντίδα 
 

 
Μετριασμός (mitigation): Οι δραστηριότητες μετριασμού εξαλείφουν ή μειώνουν 
την πιθανότητα εμφάνισης καταστροφών ή μειώνουν τις επιπτώσεις των 
αναπόφευκτων καταστροφών. Τα μέτρα μετριασμού περιλαμβάνουν τους 
κτιριακούς κώδικες, επικαιροποίηση αναλύσεων τρωτότητας, διαχείριση της χρήσης 
γης, κανονισμούς κατασκευής και κώδικες ασφαλείας, προληπτική ιατρική 
περίθαλψη και τη εκπαίδευση κοινού. 
Ο μετριασμός θα εξαρτηθεί από την ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων στον εθνικό 
και περιφερειακό προγραμματισμό ανάπτυξης. Η αποτελεσματικότητά του θα 
εξαρτηθεί επίσης από τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, 
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τους κινδύνους έκτακτης ανάγκης και τα αντίμετρα που πρέπει να ληφθούν. Η φάση 
μετριασμού, και μάλιστα ολόκληρος ο κύκλος διαχείρισης καταστροφών, 
περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και σχεδίων που είτε 
τροποποιούν τις αιτίες των καταστροφών είτε μετριάζουν τις επιπτώσεις τους στους 
ανθρώπους, την ιδιοκτησία και τις υποδομές (Haigh,2009). 
 
 
Ετοιμότητα (preparedness): Ο στόχος των προγραμμάτων ετοιμότητας έκτακτης 
ανάγκης είναι να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης μέσω προγραμμάτων 
που ενισχύουν την τεχνική και διαχειριστική ικανότητα των κυβερνήσεων, των 
οργανισμών και των κοινοτήτων. Αυτά τα μέτρα μπορούν να περιγραφούν ως 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των καταστροφών και μπορούν να ενισχυθούν με 
μηχανισμούς και διαδικασίες απόκρισης, ασκήσεις, ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων στρατηγικών, εκπαίδευση κοινού και δημιουργία συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης. Η ετοιμότητα μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή 
διαβεβαίωσης  ότι διατηρούνται στρατηγικά αποθέματα τροφίμων, εξοπλισμού, 
νερού, φαρμάκων και άλλων ουσιωδών στοιχείων σε περιπτώσεις εθνικών ή  
τοπικών καταστροφών. 
Κατά τη διάρκεια της φάσης ετοιμότητας, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και τα 
άτομα αναπτύσσουν σχέδια για να σώσουν ζωές, να ελαχιστοποιήσουν τις ζημιές 
από καταστροφές και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών. 
Τα μέτρα ετοιμότητας περιλαμβάνουν σχέδια ετοιμότητας, ασκήσεις έκτακτης 
ανάγκης/εκπαίδευση, συστήματα προειδοποίησης, συστήματα επικοινωνιών 
έκτακτης ανάγκης, σχέδια και εκπαίδευση εκκένωσης, καταλόγους διαθέσιμων 
πόρων, κατάλογος με τα στοιχεία  επικοινωνίας του προσωπικού  έκτακτης ανάγκης, 
συμφωνίες αμοιβαίας βοήθειας και την ενημέρωση - εκπαίδευση του κοινού.  
Όπως και με τις προσπάθειες μετριασμού, οι δράσεις ετοιμότητας εξαρτώνται από 
την ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων στα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά 
σχέδια. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, την επικινδυνότητα για  έκτακτη ανάγκη 
και τα αντίμετρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και από το βαθμό στον οποίο οι 
κυβερνητικές υπηρεσίες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ευρύ κοινό μπορούν 
να κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών (Haigh,2009). 
 
 
Αντιμετώπιση (response): Ο στόχος της επείγουσας αντιμετώπισης είναι να 
παράσχει άμεση βοήθεια για τη διατήρηση της ζωής, τη βελτίωση της υγείας και τη 
στήριξη του ηθικού του πληγέντος πληθυσμού. Η βοήθεια αυτή μπορεί να 
κυμαίνεται από την παροχή ειδικής αλλά περιορισμένης βοήθειας, όπως η παροχή 
βοήθειας στους πρόσφυγες με τη μεταφορά, την προσωρινή στέγαση και τα 
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τρόφιμα, την εγκατάσταση ημιμόνιμων οικισμών σε στρατόπεδα και σε άλλες 
τοποθεσίες, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επισκευές σε κατεστραμμένες 
υποδομές. Το επίκεντρο στη φάση αντιμετώπισης είναι η κάλυψη των βασικών 
αναγκών των ανθρώπων μέχρι να βρεθούν πιο μόνιμες και βιώσιμες λύσεις. Οι 
ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι πολύ συχνά παρούσες σε αυτή τη φάση του 
κύκλου διαχείρισης των καταστροφών (Haigh,2009). 
 

Πίνακας 3:  Παραδείγματα  μέτρων για κάθε φάση διαχείρισης καταστροφών (Haigh,2009). 

 
 
Αποκατάσταση (recovery): Καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται υπό 
έλεγχο, οι  πληγέντες είναι σε θέση να αναλάβουν έναν αυξανόμενο αριθμό 
δραστηριοτήτων με στόχο την αποκατάσταση της καθημερινής τους ζωής και των  
υποδομών τους. Κατά την περίοδο αποκατάστασης θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
για την ενίσχυση της πρόληψης και την αύξηση της ετοιμότητας, μειώνοντας έτσι 
την τρωτότητα. Θα ήταν ιδανικό αν μπορούσε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την 
αποκατάσταση στην ανάπτυξη. 

Φάση 
καταστροφής 

Σεισμός Καταιγίδες ,Κυκλώνες, Τυφώνες Κατολισθήσεις 

-Σεισμικός σχεδιασμός -Κατασκευή ανθεκτικών τοίχων          -Κατασκευή φραγμάτων 
ελέγχου διάβρωσης 

 -Ανακατασκευή των 
τρωτών κτιρίων 

-Δημιουργία δασών για την 
προστασία από τις καταιγίδες 

-Κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης 

Πρόληψη / 
Μετριασμός 

-Εγκατάσταση συστήματος 
ελέγχου σεισμικής 
μόνωσης / ανταπόκρισης 

  

  
-Κατασκευή καταφυγίων -Κατασκευή και λειτουργία 

συστημάτων 
παρακολούθησης σεισμών -Κατασκευή και λειτουργία 

συστήματος παρακολούθησης 
μετεωρολογίας 

-Κατασκευή και 
λειτουργία συστήματος 
παρακολούθησης 
μετεωρολογίας 

-Προετοιμασία χαρτών κινδύνων 

-Αποθήκευση φαγητού και υλικών 

-Ασκήσεις ετοιμότητας  

-Κατασκευή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης  

Ετοιμότητα 

-Προετοιμασία κουτιών πρώτων βοηθειών 

-Προσπάθεια διάσωσης 

-Πρώτες βοήθειες 

-Πυρόσβεση 

-Παρακολούθηση για δευτερεύουσα καταστροφή 

Αντιμετώπιση  

-Κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων  

-Ανοικοδόμηση της ανθεκτικότητας  

-Κατάλληλα σχέδια χρήσεων Γης 

-Υποστήριξη διαβίωσης  

Αποκατάσταση 

-Σχέδιο βιομηχανικής αναδιάρθρωσης  



Διερεύνηση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: 
Πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

 

 Σελίδα  28 
 

Οι δραστηριότητες αποκατάστασης συνεχίζονται έως ότου όλα τα συστήματα 
επιστρέψουν σε κανονική ή καλύτερη κατάσταση. Τα μέτρα αποκατάστασης, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, περιλαμβάνουν την επιστροφή στον 
κανονικό ρυθμό  της ζωής στα ελάχιστα πρότυπα λειτουργίας,  προσωρινή στέγαση, 
εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια, ανοικοδόμηση των πληγέντων 
περιοχών, μελέτες οικονομικών επιπτώσεων και προγράμματα παροχής 
συμβουλών. 
Ο Πίνακας 3 παρέχει μερικά παραδείγματα του είδους των δραστηριοτήτων ή 
μέτρων που μπορούν να συμβούν  σε κάθε μία από τις τέσσερις φάσεις διαχείρισης 
καταστροφών, σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους καταστροφών (Haigh,2009). 
 
 

1.4.2  Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων 
 
Σε ότι αφορά στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή, επισημαίνεται ότι ήδη από το 1995, έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα ο 
θεσμός της Πολιτικής Προστασίας (Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 /Α/01.05.2002), με σκοπό 
την «προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, (ταχείας 
ή βραδείας εξέλιξης) τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένου βιολογικών, χημικών και 
πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου», ο οποίος αποτελεί το 
βασικό νομοθέτημα της Πολιτικής Προστασίας.   
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελούν κυρίως «η εκπόνηση σχεδίων 
και προγραμμάτων πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, η λήψη μέτρων 
ετοιμότητας και η ανάληψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης...» (ΦΕΚ 102 /Α/01.05.2002, άρθ. 2, παρ.2).   
Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
«Ξενοκράτης»  καθορίστηκαν  οι  θεμελιώδεις  αρχές  για  τον  Σχεδιασμό Έκτακτης 
Ανάγκης, τα επίπεδα ελέγχου και συντονισμού επιχειρήσεων, αλλά και οι  υπόχρεοι 
κατάρτισης σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο 
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και της Αυτοδιοίκησης. Το Σχέδιο αυτό εκτιμά 
και αξιολογεί τους κινδύνους και επισημαίνει τις ευπαθείς περιοχές, με σκοπό την 
πληρέστατη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών.   
Επίσης, με το σχέδιο αυτό, καθορίστηκαν αναλυτικά οι αρμοδιότητες των 
Περιφερειών  και  των Δήμων / Κοινοτήτων,  καθώς  και  οι  υποχρεώσεις  
σχεδιασμού  για  όλους  τους  φορείς  (κεντρικούς,  περιφερειακούς  και  τοπικούς).  
Με  το  Σχέδιο  αυτό επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης  καταστροφικών φαινομένων, με σκοπό την προστασία της ζωής, της 
υγείας και περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.   
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Το  Γενικό  Σχέδιο  « Ξενοκράτης» έχει  συντάξει η Γενική  Γραμματεία  Πολιτικής  
Προστασίας η οποία έχει οριστεί ως Συντονιστής για την αντιμετώπιση των 
καταστροφών σε εθνικό επίπεδο, ενώ για τις καταστροφές σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο ορίζονται οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αντίστοιχα. 
Η αρχή της επικουρικότητας είναι σημαντική στην πολιτική προστασία, γιατί 
καθορίζει  τα  κριτήρια  ενεργοποίησης  του  κάθε  επιπέδου  διοίκησης  και  την  
κατανομή αρμοδιοτήτων για όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης έκτακτων 
αναγκών, μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης, περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης και δήμων.   
Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», δημιούργησαν 
ένα διαφορετικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία σε τοπικό / περιφερειακό 
επίπεδο, ανοίγοντας νέες προκλήσεις όσον αφορά στις δομές, τον σχεδιασμό, το 
προσωπικό, τις αρμοδιότητές του και τον εξοπλισμό που θα διαθέτουν οι νέες 
Περιφέρειες και οι νέοι Δήμοι.  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει 
προβεί από το 2009 στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης ανά φυσική 
καταστροφή της κάθε Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΠΚΑ, 2016). 
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Κεφάλαιο 2: Περιγραφή των κινδύνων 

2.1 Γενικά 
Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, φυσικούς και τεχνολογικούς  
κινδύνους. Οι φυσικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες : 
γεωφυσικοί και βιολογικοί. Οι γεωφυσικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν γεωλογικά, 
υδρολογικά και μετεωρολογικά φαινόμενα όπως σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, 
πυρκαγιές,  καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες και κατολισθήσεις. Οι βιολογικοί 
κίνδυνοι αφορούν ασθένειες, και μολύνσεις. Πολλοί γεωφυσικοί κίνδυνοι, για 
παράδειγμα, υποθαλάσσιοι σεισμοί, μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και οι 
τυφώνες μπορεί να οδηγήσουν σε παράκτιες πλημμύρες και διάβρωση. Οι 
πλημμύρες και οι πυρκαγιές μπορεί να προκύψουν από ένα συνδυασμό 
γεωλογικών, υδρολογικών και κλιματικών παραγόντων. Φυσικοί κίνδυνοι μπορούν 
να προκληθούν ή να επηρεαστούν από ανθρωπογενείς διεργασίες (π.χ. αλλαγή 
χρήσης γης, αποστράγγιση και κατασκευές). Η κατάταξη τους σε φυσικές και 
ανθρωπογενής, αφορά τα γενεσιουργά αίτια και όχι το μέγεθος και τις επιπτώσεις 
τους. Οι ανθρωπογενείς καταστροφές είναι αποτέλεσμα απροσεξίας ή ανθρώπινων 
λαθών κατά την χρήση της τεχνολογίας ή της βιομηχανίας. Οι καταστροφές αυτές 
έχουν τη μορφή ατυχημάτων και έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή και την 
ιδιοκτησία. Όταν συμβαίνουν καταστροφές λόγω φυσικών δυνάμεων αυτές 
ονομάζονται φυσικές καταστροφές, κατά τις οποίες ο άνθρωπος δεν έχει σχεδόν 
κανένα έλεγχο.  
 
 

2.2 Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού 

Σεισμός είναι η εδαφική δόνηση που δημιουργείται κατά την διατάραξη της 
μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων στο εσωτερικό της γης από φυσικές αιτίες  
(Παπανικολάου et al.,2015). 
Παρά τη χρησιμότητά τους ως ερευνητικού εργαλείου για την διαφωτισμό ως προς 
τη δομή της γης, οι σεισμοί θεωρούνται γενικά επιβλαβείς λόγω του δυναμικού 
τους να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές. Παρόλο που έχουν 
γίνει πολλές προσπάθειες για την πρόβλεψη σεισμών, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη 
στιγμή δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη πρόβλεψη των καταστροφικών σεισμών σε 
οποιαδήποτε χρονική κλίμακα (Shearer,2009). 
Η ιδέα ότι οι σεισμοί αντιπροσωπεύουν μια ξαφνική απελευθέρωση 
συσσωρευμένης τάσης  στο φλοιό της γης καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον H. 
F. Reid (1910), ο οποίος εξέτασε τα αποτελέσματα των στοιχείων που ελήφθησαν 
κατά την έρευνα πριν και μετά τον σεισμό του 1906 στο Σαν Φρανσίσκο. Τα 
αποτελέσματά του οδήγησαν στη θεωρία της «ελαστικής ανάκαμψης της 
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εμφάνισης σεισμού», στην οποία η τάση και η καταπόνηση αυξάνονται σταδιακά 
και στη συνέχεια απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια σεισμού από ξαφνική κίνηση 
κατά μήκος ενός ρήγματος (Εικόνα 6). Ο μηχανισμός αυτός αναγνωρίζεται πλέον ως 
η κύρια αιτία σεισμών. Οι σεισμοί εμφανίζονται ως επί το πλείστον κατά μήκος των 
ορίων των επιφανειών της Γης, απελευθερώνοντας την ενέργεια που προκύπτει από 
τη σχετική τεκτονική κίνηση μεταξύ των διαφορετικών πλακών (Shearer,2009). 
 

 
 
Εικόνα 6:  Το μοντέλο «ελαστικής ανάκαμψης» σεισμού. Σε αυτό το παράδειγμα ένας οριζόντιας 
μετατόπισης σεισμός απελευθερώνει την ένταση η οποία είχε αναπτυχθεί κατά μήκος του ρήγματος. 
(Shearer, 2009). 
 

2.2.1 Το εσωτερικό της Γης 
 
Η Γη αποτελείται από τρία διαφορετικά στρώματα, τον πυρήνα, τον μανδύα και το 
φλοιό συνολικού πάχους 6.370 km περίπου. 
 
Πυρήνας : Ο πυρήνας είναι η κεντρική περιοχή της γης που αποτελείται κυρίως από 
σίδηρο. Αυτός μπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο τμήματα – από τον εσωτερικό στερεό 
πυρήνα που είναι κάτω από τεράστια πίεση και έχει ακτίνα περίπου 1.250 km και 
από ένα εξωτερικό τετηγμένο πυρήνα το οποίο έχει πάχος περίπου 2.200 km 
(Manohar et al., 2015). 

Μανδύας: Ο πυρήνας περιβάλλεται από ένα άλλο κύριο στρώμα που ονομάζεται 
μανδύας το οποίο έχει περίπου 2.900 km και περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της 
μάζας της γης. Είναι στερεό αλλά μπορεί να παραμορφώνεται με πλαστικό τρόπο 
(Manohar et al.,2015) . 

Φλοιός: O μανδύας καλύπτεται από ένα σχετικά λεπτό στρώμα το οποίο είναι 
γνωστό ως φλοιός. Υπάρχουν δύο είδη φλοιού, ο ηπειρωτικός και ο ωκεάνιος. Ο 
ηπειρωτικός φλοιός είναι περίπου 35-60 km πάχους κάτω από τις ηπείρους και o  
ωκεάνιος περίπου 6-10 km πάχους κάτω από τους ωκεανούς. Το στρώμα του 
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φλοιού είναι πολύ λεπτότερο από τα άλλα στρώματα και είναι εύθραυστο και 
επιρρεπές σε ρήγματα και τεκτονικές ασυνέχειες (Manohar et al.,2015). 

 

Εικόνα 7: Το εσωτερικό της γης  (Παπανικολάου et al.,2015). 
  
Ο φλοιός και ένα τμήμα του ανώτερου μανδύα μαζί ονομάζονται λιθόσφαιρα 
(από την ελληνική λέξη λίθος για πέτρα). Αυτό το στρώμα εμφανίζεται στην 
επιφάνεια ως μάζα γης που σχηματίζει τις ηπείρους. Παρατηρήσεις από δορυφόρο 
επιβεβαιώνουν ότι η εύθραυστη λιθόσφαιρα είναι κατακερματισμένη σε αρκετά 
μεγάλα κομμάτια από μάζες της Γης που ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες που 
τοποθετούνται μαζί σαν ένα σφαιρικό πάζλ. Η ιδέα ότι αυτές οι πλάκες δεν είναι 
σταθερές σε μια θέση προτάθηκε από τον Ολλανδό Ortelius το 1596. Η επόμενη 
σημαντική συμβολή ήταν του Wegener γύρω στο 1915 όταν εξέθεσε τη θεωρία του 
για την ηπειρωτική ολίσθηση υπονοώντας ότι οι ήπειροι κινούνται. Ωστόσο, οι 
συνάδελφοί του επιστήμονες δεν ήταν πεπεισμένοι και αργότερα, αποδείχτηκε ότι 
η άποψή του ήταν σωστή, όταν στη δεκαετία του 1960 η έννοια της μετακίνησης  
του θαλάσσιου δαπέδου προτάθηκε από τον Hess. Αυτές οι δύο έννοιες ήταν το  
έναυσμα ώστε να δημιουργηθεί σημαντικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση, στη δεκαετία του 1960, της θεωρίας των τεκτονικών 
πλακών που υποθέτει, ότι η  λιθόσφαιρα, η οποία είναι εν μέρει πάνω από τις 
ηπείρους και εν μέρει κάτω από τους ωκεανούς, χωρίζεται σε μια ψηφιδωτή 
ωκεάνια και ηπειρωτική πλάκα που γλιστρά πάνω από ένα πλαστικό στρώμα του 
μανδύα γνωστό ως ασθενόσφαιρα (Manohar et al., 2015). 
Ως λιθόσφαιρα λοιπόν, χαρακτηρίζεται ένα δύσκαμπτο στρώμα μέσου πάχους 80 
χιλιομέτρων περίπου το οποίο αποτελείται από το στερεό φλοιό και μέρος του 
ανώτερου μανδύα. Το τμήμα του μανδύα που βρίσκεται κάτω από τη λιθόσφαιρα 
είναι γνωστό ως ασθενόσφαιρα (Παπανικολάου et al.,2015). 
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2.2.2 Αιτία των σεισμών 

Οι σεισμοί συμβαίνουν όταν ενέργεια που φυλάσσεται στα πετρώματα,  
απελευθερώνεται ξαφνικά. Αυτή η απελευθέρωση της ενέργειας προκαλεί έντονη 
μετακίνηση στο έδαφος κοντά στην πηγή του σεισμού και στέλνει κύματα 
ενέργειας, τα οποία ονομάζονται σεισμικά κύματα, σε όλη τη Γη. Σεισμοί μπορούν 
να προκληθούν από εκρήξεις βομβών, ηφαιστειακές εκρήξεις, ξαφνικές μεταβολές 
όγκου στα ορυκτά, και ξαφνική ολίσθηση κατά μήκος των ρηγμάτων. Οι σεισμοί 
είναι σίγουρα ένας γεωλογικός κίνδυνος για τους κατοίκους μιας σεισμογενείς 
περιοχής, αλλά τα σεισμικά κύματα που προκαλούνται από τους σεισμούς είναι 
ανεκτίμητα για την μελέτη του εσωτερικού της Γης  (Stephen et al., 2015). 
Η πιο διαδεδομένη αιτία των σεισμών είναι οι τεκτονικές κινήσεις των πλακών. Εκεί 
υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες μεταξύ της λιθόσφαιρας και του 
πυρήνα της γης, προκαλώντας τάσεις μετατόπισης στο μανδύα που ωθούν την 
εύθραυστη λιθόσφαιρα να ξεκινήσει να μετακινείται. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι 
σεισμοί είναι τεκτονικής προέλευσης και εμφανίζονται στα όρια των πλακών λόγω 
της δραστηριότητας μεταξύ τους (Manohar et al.,2015). 
O χώρος που εκδηλώνεται για πρώτη φορά η διάρρηξη των πετρωμάτων 
(σεισμογόνος χώρος) μπορεί κατά προσέγγιση να θεωρηθεί ως σημείο σεισμού και 
ονομάζεται εστία ή υπόκεντρο του σεισμού. Το ίχνος της κατακόρυφης προβολής 
της εστίας πάνω στην επιφάνεια της γης είναι το επίκεντρο ενώ η απόστασή του 
από την εστία λέγεται εστιακό βάθος. Οι σεισμοί γεννιούνται μόνο μέσα στη 
λιθόσφαιρα και κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. 
Οι εστίες των σεισμών βρίσκονται είτε κοντά στην επιφάνεια είτε σε βάθος πολλών 
χιλιομέτρων. Εντοπίζονται έως και τα 720 km περίπου, βάθος που μπορεί να φτάσει 
η καταδυόμενη λιθόσφαιρα διατηρώντας τις ελαστικές του ιδιότητες. Ανάλογα με 
το εστιακό βάθος, οι σεισμοί διακρίνονται σε επιφανειακούς όταν το εστιακό βάθος 
είναι μικρότερο από 60 km, ενδιάμεσου βάθους όταν το εστιακό βάθος κυμαίνεται 
μεταξύ 60 και 300 km και μεγάλου βάθους όταν το εστιακό βάθος είναι μεγαλύτερο 
από 300 km. Οι επιφανειακοί σεισμοί είναι αυτοί που προκαλούν συνήθως τις πιο 
μεγάλες καταστροφές. Οι ενδιάμεσου και μεγάλου βάθους σεισμοί χαρακτηρίζονται 
ως πλουτώνιοι (Παπανικολάου et al.,2015). 
 

2.2.1.1. Τάση  και παραμόρφωση 

Μέσα στη Γη οι βράχοι υποβάλλονται συνεχώς σε δυνάμεις που τείνουν να τους 
κάμπτουν, να τους στρίβουν ή να τους σπάνε. Όταν οι βράχοι κάμπτονται, 
συστρέφονται  ή  σπάνε  λέγεται ότι παραμορφώνονται. Παραμόρφωση  είναι μια 
αλλαγή στο σχήμα, το μέγεθος ή τον όγκο. Οι δυνάμεις που προκαλούν  
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παραμόρφωση αναφέρονται ως τάσεις. Για να κατανοήσουμε τις αιτίες των 
σεισμών πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε τις τάσεις (stress and strain)  και τις 
παραμορφώσεις (Stephen, 2015). 
Τάση είναι η μια δύναμη που εφαρμόζεται σε κάποια περιοχή. Μια ομοιόμορφη 
τάση είναι όταν οι δυνάμεις ενεργούν ισοδύναμα σε όλες τις κατευθύνσεις ενώ 
όταν η τάση δεν είναι ομοιόμορφη από όλες τις κατευθύνσεις τότε ονομάζεται 
διαφορική τάση. Υπάρχουν τρία  είδη διαφορικής τάσης  (Stephen, 2015). 
 
1. Στρεπτική τάση (ή τάση εφελκυσμού), (Tensional stress or extensional stress ) 
όπου η πέτρα  εκτείνεται. 
2.Τάση συμπίεσης, (Compressional stress), που συμπιέζει την πέτρα και 
3. Διατμητική τάση, (Shear stress) η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση και  
μετακίνηση. 
 

 
Εικόνα 8: Τάσεις συμπίεσης, Confining Stress :Τάση περιορισμού (ίση προς όλες τις κατευθύνσεις), 
Tensional stress or extensional stress :Στρεπτική τάση (ή τάση εφελκυσμού), Compressional stress: 
Τάση συμπίεσης, Shear stress: Διατμητική τάση (Stephen, 2015). 
 
 

2.2.1.2 Είδη σεισμών  

Οι σεισμοί στην πλειονότητά τους προέρχονται από την καταπόνηση της 
λιθόσφαιρας και χαρακτηρίζονται ως τεκτονικοί. Το 92% περίπου των επιφανειακών 
και το σύνολο των πλουτώνιων σεισμών είναι τεκτονικοί και λόγω της μεγάλης 
συχνότητας τους αποτελούν τον μεγαλύτερο σεισμικό κίνδυνο. 
Οι σεισμοί που σχετίζονται με εκρήξεις ηφαιστείων είναι οι ηφαιστιογενείς. Είναι 
επιφανειακοί σεισμοί που είτε προηγούνται είτε συνοδεύουν ηφαιστειακές 
εκρήξεις και αποτελούν το 7% του συνόλου των επιφανειακών σεισμών. Οι σεισμοί 
που οφείλονται σε τοπικά αίτια, κυρίως σε κατακρήμνιση οροφών φυσικών – 
εγκοίλων σπηλαίων ονομάζονται εγκατακρημνισιγενείς. Αποτελούν το 3% του 
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συνόλου των επιφανειακών σεισμών. Τα μεγέθη τους είναι μικρά και εκδηλώνονται 
συνήθως σε μη ενεργές περιοχές της γης, μακριά από τα όρια των λιθοσφαιρών 
πλακών (Παπανικολάου et al.,2015). 
 
 
2.2.3 Ρήγματα (Faults) 

Η θεωρία του Reid αποδίδει τη γένεση των επιφανειακών σεισμών στη συνεχή 
ελαστική παραμόρφωση των πετρωμάτων, λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσών 
δυναμικής ενέργειας, η οποία ονομάζεται «ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης». 
Όταν οι τάσεις αυτές υπερβούν την αντοχή του πετρώματος έχουμε θραύση και 
μετακίνηση των δύο τεμαχών πάνω σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια και κατά 
συγκεκριμένη διεύθυνση. Ο χώρος στον οποίο γίνεται η συγκέντρωση των τάσεων 
λέγεται ‘σεισμογόνος χώρος’ και η επιφάνεια ολίσθησης λέγεται «ρήγμα». Οι 
ισχυρότεροι σεισμοί προέρχονται από συσσώρευση τάσεων γύρω από παλαιά 
ρήγματα και όχι από τη δημιουργία νέων. Επιφανειακά ίχνη ρηγμάτων τα οποία 
έδωσαν μεγάλους σεισμούς, και δίνουν την δυνατότητα επί τόπου μελέτης τους, 
έχουν παρατηρηθεί σε κάποιες περιοχές, όπως η περίπτωση του ρήγματος του Αγ. 
Ανδρέα, στην Καλιφόρνια, αλλά και στο γνωστό ρήγμα της βόρειας Ανατολίας, στην 
Τουρκία. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως δεν εμφανίζεται επιφανειακό ίχνος 
και ο τρόπος για να τα μελετήσουμε βασίζεται στην καταγραφή και μελέτη των 
διαφόρων τύπων σεισμικών κυμάτων, τα οποία μας οδηγούν σε συμπεράσματα 
σχετικά με τον ορισμό του επιπέδου του ρήγματος, την διεύθυνση και το είδος της 
διάρρηξης, καθώς και το μέγεθος της μετάθεσης. 
 
 
 

 
Εικόνα 9: Ρήγματα, Strike-slip faults:Οριζόντιας μετατόπισης,, Dip Slip Faults:Ρήγματα κλίσης 
(Manohar et al.,2015). 
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Τα ρήγματα μπορούν να χωριστούν σε διάφορους τύπους ανάλογα με την 
κατεύθυνση της σχετικής μετατόπισης ή την ολίσθηση του ρήγματος. Τα 
περισσότερα ρήγματα σχηματίζουν γωνία με την επιφάνεια του εδάφους και αυτή η 
γωνία ονομάζεται γωνία κλίσης. Αν η γωνία κλίσης είναι 90o, το επίπεδο σφάλματος 
είναι κάθετο. Τα ρήγματα  μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 
Ρήγματα κλίσης (Dip Slip Faults) και ρήγματα διεύθυνσης (Strike Slip Faults) 
(Stephen, 2015). 
 
Ρήγματα κλίσης (Dip Slip Faults) είναι ρήγματα που έχουν ένα κεκλιμένο επίπεδο 
ρήγματος και κατά μήκος του οποίου έχει σημειωθεί η σχετική μετατόπιση ή 
μετατόπιση κατά μήκος της κατεύθυνσης υποπίεσης. Kατά την εξέταση της 
μετατόπισης σε οποιοδήποτε ρήγμα το μόνο που μπορούμε να καθορίσουμε είναι η 
σχετική αίσθηση της κίνησης, δεν γνωρίζουμε ποια πλευρά μετακινήθηκε ή αν 
μετακινήθηκαν και οι δύο πλευρές (Stephen, 2015). 
Μία απλουστευμένη και συνήθως χρησιμοποιούμενη κατηγοριοποίηση των 
ρηγμάτων είναι αυτή που βασίζεται στην διεύθυνση και φορά της σχετικής κίνησης 
των τεμαχών κατά την διάρρηξη. 
• Κανονικά (Normal faults): είναι αυτά στα οποία το πάνω τέμαχος της κεκλιμένης 
ρηξιγενούς επιφάνειας κινείται προς τα κάτω, δηλαδή τα δύο τεμάχη 
απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Τα ρήγματα αυτά είναι αποτέλεσμα 
εφελκυστικών δυνάμεων, συνδέονται επομένως με έκταση του γεωλογικού 
σχηματισμού και παρατηρούνται εκεί όπου η λιθόσφαιρα διευρύνεται. Το επίπεδο 
της ρηξιγενούς επιφάνειας έχει συνήθως μεγάλη κλίση (πάνω από 45ο), παρ’ όλο δε 
που ονομάζονται «κανονικά», δεν συναντώνται συχνά  (Σπυράκος  et al.,2017). 

 

 
Εικόνα 10: Κανονικά ρήγματα ( Normal faults), (Stephen, 2015). 

 
• Ανάστροφα (Reverse ή thrust faults): είναι αυτά στα οποία συμβαίνει ακριβώς το 
αντίθετο απ’ ότι στα «κανονικά», δηλαδή το άνω πάνω τέμαχος του ρήγματος 
κινείται προς τα πάνω, επομένως τα δύο τεμάχη πλησιάζουν το ένα στο άλλο και 
έχουμε σμίκρυνση του γεωλογικού σχηματισμού. Τα ανάστροφα ρήγματα 
συνδέονται με θλιπτικές δυνάμεις και μείωση του φλοιού, παρατηρούνται δε στα 
όρια σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών και της δημιουργίας των ορεινών 
όγκων, που συνοδεύονται από επωθήσεις και πτυχώσεις. Στη βιβλιογραφία γίνεται 
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διαχωρισμός αυτού του τύπου ρηγμάτων, ανάλογα με την γωνία κλίσης του 
επιπέδου του ρήγματος. Έτσι ανάστροφα θεωρούνται όσα έχουν κλίση μεγαλύτερη 
των 45ο, ενώ αν η κλίση είναι μικρότερη των 45ο χαρακτηρίζονται ως εφιππεύσεις 
(thrust faults) (Σπυράκος et al.,2017). 

 

 

 
Εικόνα 11: Ανάστροφα ρήγματα (Reverse faults- Trust fault) (Stephen, 2015). 

 

Οριζόντιας μετατόπισης (Strike-slip faults): στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 
ρήγματα, στα οποία παρατηρείται οριζόντια μετατόπιση των τεμαχών επί της 
ρηξιγενούς επιφάνειας, χωρίς αύξηση ή μείωση του γεωλογικού σχηματισμού. Ο 
μηχανισμός τους είναι πολύ πιο πολύπλοκος από αυτόν των κανονικών και 
ανάστροφων ρηγμάτων, συνδέονται με συμπιεστικές κυρίως τάσεις και 
συναντώνται συνήθως στο άκαμπτο τμήμα του γήινου φλοιού. Εδώ ανήκουν και τα 
ρήγματα μετασχηματισμού, τα οποία διαφέρουν ως προς τον τρόπο γένεσης και 
εμφανίζονται στις μεσο-ωκεάνιες ράχες. Διακρίνονται σε δεξιόστροφα (Dextral 
strike-slip faults) όταν η μία πλευρά του ρήγματος φαίνεται κινούμενη από 
αριστερά προς τα δεξιά, όταν παρατηρείται από την άλλη πλευρά του ρήγματος, και 
αριστερόστροφα (Sinistral strike-slip faults) στα οποία η μία πλευρά του ρήγματος 
φαίνεται να κινείται από δεξιά προς τα αριστερά, όταν παρατηρείται από την άλλη 
πλευρά του ρήγματος. Τα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης αποκτούν όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, διότι φαίνεται να συνδέονται με πολλούς και 
καταστρεπτικούς σεισμούς. Πολύ γνωστά ρήγματα, όπως αυτό του Αγ. Ανδρέα 
(Καλιφόρνια) και της Βόρειας Ανατολίας ανήκουν στα ρήγματα οριζόντιας 
μετατόπισης. Το μήκος του ρήγματος εξαρτάται από το μέγεθος του σεισμού και 
μπορεί να φθάνει τα εκατοντάδες χιλιόμετρα. Το μέγεθος της ολίσθησης και ο 
χρόνος διάρρηξης είναι επίσης ανάλογα του μεγέθους του σεισμού, όσο δε για την 
ταχύτητα διάρρηξης, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα 
διάδοσης των επιμήκων κυμάτων (Σπυράκος et al., 2017). 
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Εικόνα 12: Ρήγματα μετασχηματισμού (Αριστερόστροφα - Δεξιόστροφα) (Stephen, 2015). 

 
 

2.2.4 Σεισμικά Κύματα (Seismic Waves) 

Διαδίδονται μέσα στη γη και καταγράφονται από το δίκτυο των σεισμολογικών 
σταθμών. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα κύματα χώρου και στα 
επιφανειακά κύματα.  

 

2.2.4.1 Κύματα χώρου (Body waves)  

Είναι τα κύματα τα οποία διαδίδονται προς κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό της 
γης, τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα βαθύτερα στρώματα αυτής. Υπάρχουν δύο 
είδη κυμάτων χώρου, τα επιμήκη και τα εγκάρσια.  

 Επιμήκη κύματα: είναι κύματα τα οποία σχετίζονται με τη μεταβολή του 
όγκου ή της πυκνότητας του μέσου διάδοσης. Λέγονται και P κύματα, από το 
λατινικό «primae» που σημαίνει «πρώτα», επειδή είναι τα πρώτα που 
φθάνουν και καταγράφονται στους σεισμολογικούς σταθμούς. Διαδίδονται 
και σε στερεό και σε υγρό μέσο και δεν είναι τόσο καταστρεπτικά όσο τα 
εγκάρσια κύματα. Λέγονται επίσης και κύματα συμπίεσης γιατί δημιουργούν 
διαδοχικές συμπιέσεις και αραιώσεις στα υλικά σημεία του μέσου διάδοσης, 
παράλληλες προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.  

 Εγκάρσια κύματα: είναι κύματα τα οποία διαδίδονται με διατμητική μόνο 
ελαστική παραμόρφωση του μέσου διάδοσης, δηλαδή τα υλικά σημεία 
πολώνονται σε ορθή γωνία προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. 
Λέγονται και «S κύματα», από το λατινικό «secundae» που σημαίνει 
«δεύτερα» γιατί φθάνουν μετά τα P στους σταθμούς καταγραφής. 
Δεδομένου ότι τα υγρά δεν επιδέχονται διατμητικές τάσεις, τα εγκάρσια 
κύματα δεν διαδίδονται σε υγρό μέσο, σε ρευστοποιημένο δε μέσο το 
πλάτος τους μειώνεται σημαντικά. Η ιδιότητα αυτή των εγκαρσίων κυμάτων 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο πυρήνας της γης είναι  σε υγρή μορφή. 
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Γενικά ισχύει ότι οι ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων αυξάνονται με την αύξηση 
της πίεσης, ενώ ελαττώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας (Σπυράκος et. 
al.,2017). 

 

2.2.4.2 Κύματα επιφανείας (Surface Waves)  

Είναι τα κύματα τα οποία περιορίζονται στην επιφάνεια της Γης, τα πλάτη τους 
δηλαδή, είναι μεγάλα κοντά στην επιφάνεια της Γης και ελαττώνονται όσο 
αυξάνεται το βάθος. Λόγω της μικρής τους συχνότητας, του αυξημένου πλάτους και 
της μεγάλης τους διάρκειας είναι ιδιαιτέρως καταστροφικά. Τα κύματα αυτά έχουν 
την μικρότερη ταχύτητα διάδοσης από όλα τα είδη σεισμικών κυμάτων και 
διακρίνονται σε δύο τύπους, στα κύματα Rayleigh και τα Love.  

 Κύματα Rayleigh: κατά την διάδοση των κυμάτων αυτών τα υλικά σημεία 
τουμέσου μετάδοσης διαγράφουν ελλειπτικές τροχιές των οποίων οι 
μεγάλοι άξονες είναι κατακόρυφοι προς την διεύθυνση μετάδοσης του 
κύματος, οι δε μικροί παράλληλοι προς αυτήν. Το πλάτος ταλάντωσης 
μειώνεται εκθετικά με το βάθος, λόγω δε μικρότερης ταχύτητας 
καταγράφονται από τα οριζόντια και κατακόρυφα σεισμόμετρα πάντα 
τελευταία.  

 Κύματα Love: για την δημιουργία τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
στρώματος ορισμένου πάχους πάνω σε ημιχώρο. Κατά την διάδοσή τους τα 
υλικά σημεία του μέσου κινούνται με οριζόντιες ταλαντώσεις κάθετες στη 
διεύθυνση διάδοσης, πρόκειται δηλαδή για κύματα οριζοντίως πολωμένα. 
Επειδή ακριβώς δεν διαθέτουν κατακόρυφη συνιστώσα, αναγράφονται μόνο 
από τους οριζόντιους σεισμογράφους.  

Επιφανειακά κύματα είναι και τα κύματα Stonley, τα οποία ακολουθούν επιφάνειες 
ασυνέχειας μέσα στη γη και δύσκολα διακρίνονται στα σεισμογράμματα.  
Υπάρχουν επίσης και άλλα είδη κυμάτων, που προκύπτουν από συνδυασμός αυτών 
που αναφέρθηκαν. Τέτοια είναι τα διαυλικά, τα κύματα ουράς και τα στάσιμα 
κύματα (Σπυράκος et. al.,2017). 
 

2.2.5 Κλίμακα μέτρησης σεισμών 

Ένας σεισμός αναφέρεται συνήθως είτε ως προς την ένταση είτε ως προς το 
μέγεθος του. Η ένταση δείχνει την έκταση της ζημιάς που προκάλεσε ο σεισμός και 
το μέγεθος  αντιπροσωπεύει το μέγεθος του σεισμού. 
 
 
 Μέγεθος (Magnitude): Το μέγεθος (Μ) ενός σεισμού εκφράζει το μέτρο της 
συνολικής – δυναμικής κατ' αρχήν λόγω παραμόρφωσης των πετρωμάτων - 
εκλυόμενης ενέργειας, η οποία στην συνέχεια  μετατρέπεται  σε  κυματική,  δηλαδή  
σε  σεισμικά  κύματα.  Ο  υπολογισμός  του μεγέθους  ενός  σεισμού  γίνεται  με  την  
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μέτρηση  διαφόρων  σεισμικών  παραμέτρων  των σεισμικών  κυμάτων  (πλάτος,  
διάρκεια,  περίοδος)  επί  των  σεισμογραφημάτων και  επειδή χρησιμοποιούνται 
διαφόρων ειδών κύματα, αναπτύχθηκαν και διάφορες κλίμακες μεγεθών (Σπυράκος 
et. al.,2017). 
Το μέγεθος ενός σεισμού δίνεται συνήθως σε μια  κλίμακα μεγέθους που 
ονομάζεται Ρίχτερ (Richter). Το μέγεθος Ρίχτερ είναι μια κλίμακα μεγέθους σεισμού 
που αναπτύχθηκε από τον σεισμολόγο Charles F. Richter το  1930 και  περιλαμβάνει 
τη μέτρηση του πλάτους (ύψος) του μεγαλύτερου καταγεγραμμένου κύματος σε 
συγκεκριμένη απόσταση από το σεισμό. Η κλίμακα Ρίχτερ είναι λογαριθμική, για 
κάθε αύξηση ενός βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, υπάρχει  μια δεκαπλάσια αύξηση 
στο εύρος του κύματος, και περίπου 30 φορές αύξηση της απελευθερωμένης 
ενέργειας. Είναι λανθασμένο να πούμε ότι κάθε αύξηση ενός βαθμού της κλίμακας 
Ρίχτερ αντιπροσωπεύει μια δεκαπλάσια αύξηση στο μέγεθος του σεισμού 
(Stephen et al., 2015). 
Παρόλο που η κλίμακα Ρίχτερ είναι η κλίμακα που αναφέρεται συχνότερα όταν 
γίνεται αναφορά στο μέγεθος ενός σεισμού, έχει βρεθεί ότι για μεγαλύτερους 
σεισμούς μια πιο ακριβής μέτρηση του μεγέθους είναι το στιγμιαίο μέγεθος, Mw 
(moment magnitude, Mw). Αυτό είναι το μέτρο της ποσότητας της ενέργειας 
καταπόνησης που απελευθερώνεται από το σεισμό όπως προσδιορίζεται από την 
μέτρηση της δύναμης διάτμησης του βράχου και της περιοχής της επιφάνειας ρήξης 
που διασπάστηκε κατά τη διάρκεια του σεισμού. 
Συνήθως χρειάζονται περισσότεροι  από ένας  σεισμογραφικοί σταθμοί  για να 
υπολογιστεί το μέγεθος ενός σεισμού.  
Το στιγμιαίο μέγεθος για μεγάλους σεισμούς είναι συνήθως μεγαλύτερο από το 
μέγεθος Ρίχτερ μεγέθους για τον ίδιο σεισμό. Για παράδειγμα το μέγεθος Ρίχτερ  για 
το σεισμό του 1964 στην Αλάσκα αναφέρεται σε 8.6, ενώ το στιγμιαίο μέγεθος  για 
αυτό το σεισμό υπολογίζεται στο 9.2. Ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε 
ποτέ ήταν στη Χιλή το 2006 με ένα στιγμιαίο μέγεθος 9.5. Τα τελευταία χρόνια, η 
τάση είναι να αναφέρετε το στιγμιαίο μέγεθος και όχι το μέγεθος του Ρίχτερ. Η 
ατομική βόμβα της Χιροσίμα απελευθέρωσε μια ποσότητα ενέργειας ισοδύναμη με 
μια τιμή σεισμού στιγμιαίου μεγέθους 6. 
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Πίνακας 4:  Τροποποιημένη κλίμακα Mercalli (MM), 
(https://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mercalli.php) 
 
  Ένταση (Mercalli) Περιγραφή/ Ζημιές 
I Μη αισθητός Δεν γίνεται αισθητός εκτός από ελάχιστο πληθυσμό κάτω από 

ειδικές συνθήκες. 

II Ελάχιστα αισθητός Αισθητός από μερικούς ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάπαυση 
στους υψηλότερους ορόφους κτιρίων. 

III Ασθενής Αισθητός μέσα στα σπίτια, ειδικά στους υψηλότερους ορόφους 
των κτιρίων. Οι  δονήσεις είναι σαν να περνάει ελαφρύ φορτηγό. 
Μπορεί να μην αναγνωριστεί ως σεισμός. 

IV Mέτριος Αισθητός μέσα στα σπίτια. Δονήσεις σαν να περνάει βαρύ 
φορτηγό δίπλα στο σπίτι. Λιγότερο αισθητός στην ύπαιθρο. 
Αντικείμενα, πιάτα , πόρτες και τζάμια παραθύρου κάνουν 
θόρυβο. Σταματημένα αυτοκίνητα κλυδωνίζονται. Την νύχτα 
μερικοί ξυπνούν. 

V Σχετικά Ισχυρός Αισθητός από όλους. Πιάτα και Τζάμια παραθύρων σπάζουν και 
αντικείμενα ανατρέπονται. Την νύχτα όλοι ξυπνούν. 

VI VI. Ισχυρός Αισθητός από όλους. Πολλοί τρομοκρατούνται. Οι άνθρωποι 
περπατούν με αστάθεια. Μετακίνηση ή ανατροπή πολυάριθμων 
μεγάλων αντικειμένων και επίπλων. Ελαφριές ζημιές 

VII Πολύ Ισχυρός Δύσκολη η όρθια στάση. Πτώση πολυάριθμων κεραμιδιών, 
καπνοδόχων. Μικρές ζημιές σε ισχυρές κατασκευές. Ρήγματα σε 
σοβάδες και τοιχοποιία στις κανονικές κατασκευές. Στις κακές 
κατασκευές πέφτουν σοβάδες, αποκολλώνται τούβλα και πέτρες.  

VIII Καταστροφικός  Ελαφριές ζημιές σε καλές κατασκευές , αρκετές ζημιές και μερική 
κατάρρευση στις συνηθισμένες κατασκευές και μεγάλες 
καταστροφές στις κακές κατασκευές. Κατάρρευση σε καμινάδες, 
τοίχους, μνημεία, ανατροπή στοιβαρών επίπλων. 

IX Πολύ Καταστροφικός Γενικός πανικός. Σημαντικές καταστροφές στην τοιχοποιία  κτιρίων 
καλής κατασκευής. Γενική καταστροφή στις κακές κατασκευές. 
Μικρού μεγέθους κτίρια αποσπώνται από τα θεμέλια.  

X Εξαιρετικά 
Καταστροφικός 

 Πτώση μερικών καλών κατασκευών, ανθεκτικών ξύλινων κτιρίων 
και γεφυρών. Σχεδόν όλες οι κατασκευές τοιχοποιίας και τα 
προκατασκευασμένα κτίσματα καταρρέουν μέχρι θεμελίων. 
Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Μεγάλες κατολισθήσεις. 

ΧΙ Ασύλληπτα 
Καταστροφικός 

 Πτώση σχεδόν όλων των ανθρώπινων κατασκευών. Υπόγειοι 
αγωγοί και γραμμές μεταφοράς ενέργειας καταστρέφονται 
εντελώς. Καταστροφή οδικού δικτύου. Κατολισθήσεις, ρήγματα 
και παραμορφώσεις του εδάφους. 

ΧΙΙ Ολική Καταστροφή  Ολική καταστροφή. Κατάρρευση όλων των κτιρίων μέχρι 
θεμελίων. Τεράστιες παραμορφώσεις του φλοιού της Γης. Tα 
σεισμικά κύματα φαίνονται στην επιφάνεια.   Μεγάλα αντικείμενα 
εκτινάσσονται στον αέρα.  

 
 
Ένταση (Intensity) Η ένταση του σεισμού είναι το μέγεθος το οποίο εκφράζει τα 
μακροσεισμικά αποτελέσματα του  σεισμού,  έχει  δηλαδή  σχέση  με  την  επίδραση  
του σεισμού στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, στα ζώα, στις τεχνικές κατασκευές. 
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Τα μακροσεισμικά αποτελέσματα διαφέρουν από τόπο σε τόπο  επειδή  εξαρτώνται  
από  διαφόρους  παραμέτρους  (όπως  οι  εδαφικές συνθήκες, ο τρόπος διάδοσης 
των σεισμικών κυμάτων, η απόσταση από το επίκεντρο) και επομένως για τον ίδιο 
σεισμό έχουμε διαφορετικές τιμές έντασης για κάθε περιοχή, πράγμα το  οποίο  δεν  
συμβαίνει  με  το  μέγεθος  του  σεισμού  που  είναι  ένα  και  συγκεκριμένο,  χωρίς 
τοπικές διαβαθμίσεις. Η ένταση μετράται με την χρήση των μακροσεισμικών 
κλιμάκων, που δίνουν τους βαθμούς μακροσεισμικής έντασης σε λατινικούς 
αριθμούς. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη είναι η κλίμακα Mercalli-Sieberg 
(MKS) ή τροποποιημένη κλίμακα Mercalli (MM) μια περιγραφή της οποίας δίνεται 
στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 4). 
Ο Rossi-Forel πρότεινε μια κλίμακα έντασης 10 σημείων στα τέλη του δέκατου 
ένατου αιώνα, η οποία ενισχύθηκε σε μια κλίμακα 12 σημείων από το Mercalli το 
1902 η οποία τροποποιήθηκε από τον Neumanτο 1931. Αυτή έγινε γνωστή ως η 
κλίμακα τροποποίησης Μερκάλι (Modified Mercalli) (MM), η οποία αναφέρεται 
συχνά σε πολλές χώρες.  
Το 1964 εμφανίστηκε μια άλλη κλίμακα, η οποία αναπτύχθηκε από τους 
Μεντβέντεφ, τον Σφουγγαρά και τον Κάρνικ, που τώρα ονομάζεται κλίμακα MSK. 
Αυτή η κλίμακα έντασης χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδία (Σπυράκος et al.).  
 

2.2.6 Όργανα μέτρησης σεισμού 

Μια συσκευή η οποία ανιχνεύει σεισμική δόνηση ονομάζεται σεισμόμετρο, το 
ολοκληρωμένο πακέτο οργάνων για τη μέτρηση των σεισμών 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευής καταγραφής καλείται σεισμογράφος.  
Ο πιο γνωστός τύπος σεισμόμετρου βασίζεται  στην αδράνεια μιας αιωρούμενης 
μάζας η οποία τείνει να παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια εξωτερικών 
δονήσεων. Η Εικόνα 13 δείχνει ένα απλό σχέδιο σεισμόμετρου το οποίο ανιχνεύει 
κάθετη κίνηση εδάφους. 
Μία μάζα έχει αναρτηθεί από ένα  ελατήριο και συνδέεται με ένα μοχλό ώστε να 
μπορεί να κινείται μόνο σε  κατακόρυφη κατεύθυνση. Οι κινήσεις του μοχλού έχουν 
αποσβεστεί  χρησιμοποιώντας μια «dashpot» για να αποφευχθούν οι υπερβολικές 
ταλαντώσεις κοντά στη συχνότητα συντονισμού του συστήματος. Η διαφορική 
κίνηση μεταξύ της μάζας και της θήκης του σεισμομέτρου (η οποία συνδέεται 
άκαμπτα με τη Γη) μετριέται με τη χρήση της τάσης που προκαλείται από ένα πηνίο  
με την κίνηση ενός μαγνήτη.  
Η επαγόμενη τάση είναι ανάλογη της ταχύτητας της μάζας για το όργανο που 
φαίνεται στην Εικόνα 13. Σε εναλλακτικά σχέδια σεισμομέτρου, μπορεί να 
καταγραφεί η μετατόπιση ή η επιτάχυνση της μάζας. Η απόκριση συχνότητας του 
σεισμομέτρου είναι μια ισχυρή συνάρτηση του εάν μετράται η μετατόπιση, η 
ταχύτητα ή η επιτάχυνση της μάζας. Ένα παρόμοιο σχέδιο με αυτό που φαίνεται 
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στην Εικόνα 13 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει οριζόντια κίνηση 
εδάφους. σε αυτή την περίπτωση η μάζα αναρτάται  ως εκκρεμές (Shearer,2009).  
 

 
Εικόνα 13: Απλό εσωτερικό σεισμόμετρο για μέτρηση κάθετης  κίνησης (Shearer,2009). 

 

2.2.7 Σεισμικότητα της Ελλάδος – χάρτης σεισμικότητας 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την 
πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή. 
Ο Ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής 
πλάκας με την Αφρικανική, γι’ αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας (η 
σεισμικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών 
και τα μεγέθη τους) (Παπανικολάου et al.,2015). 

 

     
Εικόνα 14: Χάρτης σεισμικότητας της Ελλάδας  το έτος 2018 

(http://bbnet.gein.noa.gr/HL/seismicity/seismicity/current-year)  
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Η τεκτονική δομή που οφείλεται στη σεισμικότητα της Ελλάδος είναι: 
  Υποβύθιση της Αφρικανικής Πλάκας κάτω από την Ασιατική και το ρήγμα 

της Βόρειας Ανατολίας Βόρεια 
 

2.3 Κατολισθήσεις 

Η κατολίσθηση είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
κίνηση του εδάφους, των βράχων και των οργανικών υλικών υπό τις συνέπειες της 
βαρύτητας, αλλά και της διαμόρφωσης του εδάφους  που προκύπτει από μια τέτοια 
κίνηση. Υπάρχουν διάφορες άλλες φράσεις/όροι που χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά με τον όρο «κατολίσθηση», συμπεριλαμβανομένου της  μετακίνησης 
μάζας και της κατάρρευσης ή μετακίνηση πρανούς, οι οποίοι ισχύουν για όλους 
τους τύπους και τα μεγέθη των κατολισθήσεων. Ανεξάρτητα από τον ακριβή ορισμό 
που χρησιμοποιείται ή τον τύπο κατολίσθησης, είναι χρήσιμη η κατανόηση των 
βασικών τμημάτων μιας τυπικής κατολίσθησης. Στην Εικόνα 15 φαίνονται η θέση 
και οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι όροι  για την περιγραφή των μοναδικών 
τμημάτων μιας κατολίσθησης (Highland et al., 2008). 
 

 
 
Εικόνα 15: Απεικόνιση της κοινώς χρησιμοποιούμενης ορολογίας για τα τμήματα μιας κατολίσθησης 
(Varnes, 1978), Main body: κύριο σώμα, Toe of surface of rupture: Επιφάνεια ολίσθησης,Surface of 
rupture: Επιφάνεια ρήξης, Foot :Πόδας, Toe: Δακτύλιος πόδας, Main scarp: Κεντρικός κρημνός, 
Crown: Κορυφή, Crown cracks: Ρήγματα κορυφής, Original ground surface: Αρχική επιφάνεια 
εδάφους, Minor scarp: Ελάσσων κρημνός, Transverse cracks: Εγκάρσιες ρωγμές, Transverse ridges: 
Εγκάρσιες κορυφογραμμές, Radial cracks: Ακτινικές ρωγμές, Surface of separation: Επιφάνεια 
διαχωρισμού. 
 

2.3.1 Αίτια εκδήλωσης κατολισθήσεων 

Μια κατολίσθηση συμβαίνει όταν μέρος μιας φυσικής κλίσης δεν μπορεί να 
υποστηρίξει το δικό του βάρος. Για παράδειγμα, το υλικό εδάφους σε μια ολισθηρή 
επιφάνεια, μπορεί να γίνει βαρύ με τη βροχή και να γλιστρήσει προς τα κάτω λόγω 
του αυξημένου βάρους του. Οι κατολισθήσεις συνήθως συμβαίνουν σε απότομες 
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πλαγιές, μπορεί όμως επίσης να εμφανιστούν σε περιοχές με μικρή κλίση. 
Παραδείγματα κατολισθήσεων είναι η κατάρρευση τμήματος εδάφους κατά την 
εκσκαφή - διάνοιξη  οδών, η κατάρρευση ταμιευτήρα ποταμού, η πλευρική 
ολίσθηση υλικού εδάφους, κατάρρευση ορυχείων, σωρών αποβλήτων και 
απορριμμάτων, κατάρρευση  πρανών  που σχετίζονται με λατομεία και ορυχεία, 
υποβρύχιες κατολισθήσεις στον πυθμένα των λιμνών των ταμιευτήρων και του 
υπεράκτιου  θαλάσσιου περιβάλλοντος (Kumari et al., 2006). 
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες αιτιών κατολισθήσεων, τα φυσικά και τα  
ανθρωπογενή αίτια. Μερικές φορές, οι κατολισθήσεις προκαλούνται ή 
επιδεινώνονται από ένα συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων (Highland et al., 
2008). 
 
Οι βασικές αιτίες μιας κατολίσθησης μπορεί να είναι: 
 

 Αδυναμία στη σύνθεση, στο υλικό ή τη γεωλογική δομή του βράχου ή στο 
σχηματισμό των εδαφών. 

 Εξωτερικοί παράγοντες  οι οποίοι  επηρεάζουν τα  υπόγεια ύδατα, όπως η 
δυνατή βροχή, το λιώσιμο του χιονιού. 

 Αλλαγές στην στάθμη των υπόγειων υδάτων κλπ. 
 Σεισμοί ή ηφαιστειακές δραστηριότητες 
 Δημιουργία νέων συνθηκών, όπως αλλαγές στη φυσική κλίση που 

οφείλονται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (Kumari, et al, 2006). 
 

 

2.3.1.1 Φυσικά αίτια    

Αυτή η κατηγορία έχει τρεις κύριους μηχανισμούς ενεργοποίησης που μπορούν να 
εμφανιστούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό: το νερό, τη σεισμική 
δραστηριότητα και την ηφαιστειακή δραστηριότητα.  
Οι επιπτώσεις όλων αυτών των αιτιών ποικίλλουν ευρέως και εξαρτώνται από 
παράγοντες όπως κατά πόσο απότομη είναι η κλίση της πλαγιάς, από τη 
μορφολογία ή το σχήμα του εδάφους, από τον τύπο του εδάφους, από την 
υποκείμενη γεωλογία και το αν υπάρχουν άνθρωποι ή δομές στις πληγείσες 
περιοχές (Highland et al., 2008). 
 
Κατολισθήσεις και  νερό : Ο κορεσμός του εδάφους από το νερό είναι η κύρια αιτία 
κατολισθήσεων. Ο κορεσμός μπορεί να συμβεί λόγο έντονων βροχοπτώσεων, 
χιονοστιβάδων, μεταβολών στα επίπεδα των υπόγειων υδάτων και των μεταβολών 
επιφανειακών υδάτων κατά μήκος των ακτών, των φραγμάτων, των ταμιευτήρων, 
των καναλιών και των ποταμών. Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες συνδέονται 
στενά επειδή και τα δύο φαινόμενα σχετίζονται με την κατακρήμνιση, την απορροή 
και τον κορεσμό του εδάφους με το νερό. Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν 
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κατολισθήσεις υποσκάπτοντας τις όχθες των ρεμάτων και των ποταμών και καθώς 
και με κορεσμό των πρανών από τα επιφανειακά ύδατα (χερσαία ροή). Επίσης, οι 
ροές των φερτών υλικών και οι λασπώδεις ροές, συνήθως, που διοχετεύονται σε 
μικρά, απότομα κανάλια ρεύματος, συχνά συγχέονται με πλημμύρες. Αντιστρόφως, 
οι κατολισθήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν πλημμύρες όταν ολισθαίνοντα 
βράχια και συντρίμμια εμποδίζουν κανάλια ροής και άλλα υδάτινα ρεύματα, 
επιτρέποντας μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται πίσω από τέτοια 
φράγματα. Αυτό προκαλεί πλημμύρες και, σε περίπτωση κατάρρευσης  του 
φράγματος, επακόλουθη κατάντη πλημμύρα. Επιπλέον, τα στερεά υπολείμματα 
κατολίσθησης μπορούν να προσθέσουν όγκο και πυκνότητα στην κανονική ροή 
ρεύματος ή να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα διαύλων και εκτροπές, 
δημιουργώντας συνθήκες πλημμύρας. Οι  πλαγιές που έχουν καεί από δασικές 
πυρκαγιές συχνά είναι επιρρεπείς για κατολίσθηση λόγω συνδυασμού της καύσης 
και της προκύπτουσας αποδυνάμωσης της βλάστησης, της αλλαγής της χημείας του 
εδάφους λόγω καύσης και του επακόλουθου κορεσμού των πρανών με νερό από 
διάφορες πηγές, όπως βροχοπτώσεις. Οι ροές των φερτών υλικών είναι ο 
συνηθέστερος τύπος κατολίσθησης στις καμένες πλαγιές.  Οι πυρκαγιές, φυσικά, 
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα φυσικών ή ανθρώπινων επιδράσεων (Highland et 
al., 2008). 
 
 
Κατολισθήσεις και σεισμική δραστηριότητα: Πολλές ορεινές περιοχές οι οποίες 
είναι ευάλωτες στις κατολισθήσεις έχουν βιώσει τουλάχιστον κάποια ποσοστά 
σεισμικής δραστηριότητας σε καταγεγραμμένες περιόδους. Οι σεισμοί, σε περιοχές 
που είναι επιρρεπής σε κατολισθήσεις αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα 
εμφάνισης κατολισθήσεων λόγω μόλυνσης του εδάφους, υγροποίησης ευαίσθητων 
ιζημάτων ή διάλυσης των εδαφικών υλικών από την ανάδευση λόγω του σεισμού, 
γεγονός που επιτρέπει την ταχεία διείσδυση του νερού. Η κατακρήμνιση μπορεί 
επίσης να προκληθεί από την χαλάρωση βράχων ή βραχώδεις σχηματισμούς, ως 
αποτέλεσμα της ανάδευσης του εδάφους λόγω του σεισμού. Επίσης ως αποτέλεσμα 
της κατάρρευσης των  βράχων και του εδάφους από τον σεισμό υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος να σχηματιστούν φράγματα κατολισθήσεων σε ρέματα και ποτάμια κάτω 
από απότομες πλαγιές. Αυτά τα φράγματα κατολισθήσεων συχνά παρεμποδίζουν 
πλήρως ή μερικώς τη ροή του νερού, συγκεντρώνοντας το νερό πίσω από το 
φράγμα κατολισθήσεων, πλημμυρίζοντας περιοχές ανάντη. Δεδομένου ότι αυτά τα 
φράγματα είναι συχνά ασταθή, ενδέχεται να διαβρωθούν είτε γρήγορα είτε σε μια 
χρονική περίοδο και να καταρρεύσουν με καταστροφικές συνέπειες 
ελευθερώνοντας το υπόστρωμα νερού με ταχύτητα κάτω από το φράγμα 
προκαλώντας μεγάλη ζημιά κατάντη (Highland et al., 2008). 
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Κατολισθήσεις και ηφαιστειακή δραστηριότητα: Οι κατολισθήσεις λόγω 
ηφαιστειακής δραστηριότητας αντιπροσωπεύουν ορισμένους από τους πιο 
καταστροφικούς τύπους κατολισθήσεων. Η ηφαιστειακή λάβα μπορεί να λιώσει 
γρήγορα το χιόνι, το οποίο μπορεί να  παρασύρει βράχους, χώμα, τέφρα και νερό τα 
οποία επιταχύνονται γρήγορα στις απότομες πλαγιές των ηφαίστειων, 
καταστρέφοντας οτιδήποτε στη διαδρομή τους. Αυτές οι ροές των ηφαιστειακών 
συντριμμιών (γνωστές και ως lahars) μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες αποστάσεις 
αφού φεύγουν από τις πλευρές του ηφαιστείου και μπορούν να βλάψουν τις δομές 
στις επίπεδες περιοχές γύρω από τα ηφαίστεια. Τα ηφαιστειακά οικοδομήματα 
είναι μικρές μη στερεοποιημένες και γεωλογικά αδύναμες δομές που σε πολλές 
περιπτώσεις μπορούν να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν κατολισθήσεις 
βράχων, γαιών και συντριμμιών. Πολλά νησιά ηφαιστειακής προέλευσης 
παρουσιάζουν περιοδική κατολίσθηση των περιμετρικών τους περιοχών (εξαιτίας 
των ασθενών ηφαιστειακών επιφανειακών αποθέσεων) και μάζες εδάφους και 
πετρωμάτων ολισθαίνουν στον ωκεανό ή σε άλλα υδάτινα σώματα. Τέτοιες 
καταρρεύσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν τεράστιες υποβρύχιες κατολισθήσεις οι 
οποίες μπορεί επίσης γρήγορα να μετατοπίσουν το νερό, δημιουργώντας στη 
συνέχεια θανατηφόρα τσουνάμι τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν και να 
καταστρέψουν σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και σε τοπικό επίπεδο (Highland et 
al., 2008). 
 

2.3.1.2 Ανθρωπογενή αίτια 

Οι πληθυσμοί που επεκτείνονται σε νέες εκτάσεις είναι το κύριο μέσο με το οποίο 
οι άνθρωποι συμβάλλουν στην εμφάνιση κατολισθήσεων. Οι μεταβαλλόμενες 
μορφές αποστράγγισης, οι μη σταθεροποιημένες  πλαγιές και η απομάκρυνση της 
βλάστησης είναι συνήθη παράγοντες προκαλούμενοι από τον άνθρωπο που 
μπορούν να προκαλέσουν κατολισθήσεις. Εντούτοις, οι κατολισθήσεις μπορούν 
επίσης να εμφανιστούν και λόγω άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως 
άρδευση, πότισμα γκαζόν, αποστράγγιση των δεξαμενών (ή δημιουργία αυτών), 
διαρροές σωλήνων και ακατάλληλη εκσκαφή (Highland et al., 2008). 
 

2.3.2 Ταξινόμηση κατολισθήσεων – Βασικοί τύποι 

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών του τύπου κατολίσθησης είναι ζωτικής 
σημασίας ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό ή την υιοθέτηση κατάλληλων 
μέτρων μετριασμού για τη μείωση του κινδύνου απώλειας και καταστροφών. Ο 
τύπος κατολίσθησης θα καθορίσει τη δυνητική ταχύτητα μετακίνησης, τον πιθανό 
όγκο μετατόπισης, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της κατολίσθησης και τα 
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κατάλληλα μέτρα μετριασμού που πρέπει να ληφθούν υπόψη (Highland et al., 
2008). 
Οι κατολισθήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικούς τύπους με βάση δύο 
κριτήρια:   

 Τον τύπο της μετακίνησης, που διαχωρίζεται σε πέντε κύριες ομάδες, 
πτώση, ανατροπή, ολίσθηση, εξάπλωση και ροή και  

 Το  είδος  του  μετακινούμενου  υλικού,  που  διαχωρίζεται  σε δύο 
κατηγορίες: σε κομμάτια βράχων και βιομηχανικό χώμα (κορήματα και 
γαία) (Varnes,, 1978). 

Ως γαία χαρακτηρίζεται αν αποτελείται κυρίως από σωματίδια μεγέθους άμμου ή 
λεπτότερων σωματιδίων και ως συντρίμμια αν αποτελείται από χονδρόκοκκα 
θραύσματα. Ο τύπος κίνησης περιγράφει την εσωτερική μηχανική του, πώς 
μετατοπίζεται η μάζα κατολίσθησης. Οι κατολισθήσεις μπορεί επίσης να είναι 
σύνθετες και να περιλαμβάνουν περισσότερες από ένα τύπο κίνησης (Highland et 
al., 2008). 
 

2.3.2.1 Πτώση ( fall) 

 Μια πτώση ξεκινά με την αποκόλληση του εδάφους ή των  βράχων, ή και των δύο, 
από μια απότομη κλίση κατά μήκος μιας επιφάνειας στην οποία έχει σημειωθεί 
μικρή ή καμία μετατόπιση διάτμησης. Το υλικό στη συνέχεια κατέρχεται κυρίως με 
πτώση, αναπήδηση ή κύλιση. Μηχανισμός ενεργοποίησης είναι η αποδυνάμωση 
του πρανούς  με φυσικές διαδικασίες όπως είναι οι χείμαρροι και τα ποτάμια, οι 
καιρικές συνθήκες (μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας), οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες, όπως εκσκαφές κατά την κατασκευή ή συντήρηση δρόμων και η 
σεισμική δραστηριότητα ή άλλες έντονες δονήσεις (Highland et al., 2008). 
 

2.3.2.2 Ανατροπή (Topple) 

Μια ανατροπή αναγνωρίζεται η προς τα εμπρός περιστροφή μιας μάζας εδάφους ή 
βράχων γύρω από ένα σημείο ή άξονα κάτω από το κέντρο βάρους της 
εκτοπισμένης μάζας. Η ανατροπή προκαλείται μερικές φορές από τη βαρύτητα που 
ασκείται από το βάρος της ανόδου του υλικού από την εκτοπισμένη μάζα. Μερικές 
φορές η ανατροπή οφείλεται σε νερό ή πάγο σε ρωγμές στη μάζα. Τα υλικά των 
ανατροπών  μπορεί να αποτελούνται από βράχους, συντρίμμια (χονδρόκοκκο 
υλικό) ή υλικά γαιών (λεπτόκοκκο υλικό). Ο μηχανισμός ενεργοποίησης είναι η 
βαρύτητα που ασκείται από το υλικό που βρίσκεται πάνω από την εκτοπισμένη 
μάζα και μερικές φορές από το νερό ή τον πάγο που εμφανίζονται σε ρωγμές μέσα 
στη μάζα καθώς επίσης, από  δονήσεις,  διαφορικές καιρικές συνθήκες, εκσκαφές ή 
διάβρωση εδάφους (Highland et al., 2008). 
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Εικόνα 16: Ανατροπή (Perilous Earth,2009). 

2.3.2.3. Ολίσθηση (slide)  

Ολίσθηση είναι η κατηφορική μετακίνηση μιας μάζας εδάφους ή βράχων που 
εμφανίζονται σε διαβρωμένες επιφάνειες  ή σε σχετικά λεπτές ζώνες έντονης 
διάτμησης. Η κίνηση δεν αρχίζει αρχικά ταυτόχρονα σε όλη την  επιφάνεια 
διάβρωσης, ο όγκος του υλικού μετατόπισης ξεκινάει και διευρύνεται από μια 
περιοχή τοπικής αστοχίας. Μηχανισμός ενεργοποίησης της ολίσθησης αποτελούν οι 
έντονες ή οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή ταχεία τήξη του χιονιού τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν στον κορεσμό των πρανών και των αυξημένων επιπέδων 
υπογείων υδάτων μέσα στη μάζα, ή την αύξηση του επιπέδου ταμιευτήρων ,λιμνών 
και ποταμών που προκαλούν διάβρωση στη βάση των πρανών.  
Ανάλογα  με  την  μορφή  της  επιφάνειας  ολίσθησης  και  τον μηχανισμό  
μετακίνησης  ξεχωρίζουμε  τους  εξής τύπους (Highland et al., 2008):  
 
Περιστροφικές (rotational slides): 
Είναι μια κατολίσθηση στην οποία η 
επιφάνεια της ρήξης είναι καμπύλη προς 
τα πάνω (σχήμα κουταλιού) και η κίνηση 
ολίσθησης είναι σχεδόν  περιστροφική 
γύρω από έναν άξονα που είναι 
παράλληλος προς το περίγραμμα της 
πλαγιάς. 
 

 

Μεταθετικές (Transdlational slides): 
Σε μια μεταθετική ολίσθηση η μάζα 
κινείται κατά μήκος μια σχετικά επίπεδης  
επιφάνειας,  προς τα έξω, ή προς τα κάτω 
και προς τα έξω, με μικρή περιστροφική 
κίνηση. 
 

 
 

Εικόνα 17: Ολίσθηση (Highland et al., 2008). 
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2.3.2.4 Εξάπλωση και πλευρική εξάπλωση (Lateral spreads) 

Είναι η επέκταση μιας ενιαίας μάζας εδάφους ή βράχου σε συνδυασμό με τη γενική 
καθίζηση της διαβρωμένης αυτής μάζας, σε μαλακό υλικό που βρίσκεται στα 
κατώτερα στρώματα. Ένας τύπος εξάπλωσης είναι και η πλευρική εξάπλωση που 
συνήθως εμφανίζεται σε πολύ ήπιες ή επίπεδες πλαγιές. Η εξάπλωση μπορεί να 
προκύψει από την υγροποίηση ή τη ροή (και την εξώθηση) του υποκείμενου 
μαλακού υλικού. Αυτός ο τύπος κατολίσθησης είναι γνωστό ότι συμβαίνει 
παγκοσμίως όπου υπάρχουν εδάφη που μπορούν να υποστούν υγροποίηση, καθώς 
επίσης και  σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα (Highland et al., 2008). 
Η ενεργοποίηση της αποσταθεροποίησης του αδύναμου στρώματος εδάφους 
γίνεται λόγω: 
 

 Υγροποίησης χαμηλότερου αδύναμου στρώματος από αναταραχή λόγω 
σεισμού 

 Φυσική ή ανθρωπογενής υπερφόρτωση του εδάφους πάνω από μια ασταθή 
κλίση  

 Κορεσμός της υποκείμενης ασθενέστερης στρώσης λόγω κατακρημνίσεων, 
τήξης χιονιού ή αλλαγών εδάφους 

 Υγροποίηση υποκείμενου ευαίσθητου θαλάσσιου πηλού μετά από 
διαταραχή διάβρωσης με βάση τη βάση μιας όχθης ποταμού / πλαγιάς 

 Πλαστική παραμόρφωση ασταθούς υλικού σε βάθος (για παράδειγμα, 
αλάτι)  

 

 
Εικόνα 18: Εξάπλωση και πλευρική εξάπλωση (Lateral spreads) (USGS,2008). 

 

2.3.2.5 Ροή ( flows) –Earthflow 

Ροή είναι μια συνεχής κίνηση στην οποία οι διαβρωμένες – αποκολλημένες 
επιφάνειες  οι οποίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, δεν μπορούν να 
διατηρηθούν στη θέση τους. Μια μορφή ταχείας μετακίνησης μαζών στην οποία  
αποκολλημένο έδαφος, βράχια και ενίοτε οργανική ύλη συνδυάζονται με νερό για 
να σχηματίσουν έναν πολτό που ρέει προς τα κάτω έχει ανεπίσημα την  ονομασία 
«κατολίσθηση λάσπης» λόγω της μεγάλης ποσότητας λεπτού υλικού που μπορεί να 
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υπάρχει στη ροή αυτή. Περιστασιακά, καθώς η πλάκα περιστροφής ή μετατόπισης 
αποκτά ταχύτητα και η εσωτερική μάζα χάνει τη συνοχή ή αποκτά νερό, μπορεί να 
εξελιχθεί σε «ροή συντριμμιών»( debris flow). Οι ροές των συντριμμιών μπορούν να 
είναι θανατηφόρες, καθώς μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορες και μπορεί να 
συμβούν χωρίς προειδοποίηση. 
Οι «ροές των συντριμμιών» προκαλούνται συνήθως από την έντονη ροή των 
επιφανειακών υδάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης ή της ταχείας χιονόπτωσης 
που διαβρώνει και κινητοποιεί το χαλαρό έδαφος ή το βράχο σε απότομες πλαγιές. 
Οι ροές των συντριμμιών κινητοποιούνται επίσης από άλλους τύπους 
κατολισθήσεων που εμφανίζονται σε απότομες πλαγιές, και αποτελούνται επίσης 
από ένα μεγάλο ποσοστό  λάσπης και άμμου (Highland et al., 2008). 
 

2.3.3. Κατολισθήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 

Οι καταστροφικές κατολισθήσεις κατανέμονται σε όλη την έκταση της Ευρώπης, 
ωστόσο, με μεγάλη συγκέντρωση υπάρχει σε ορεινές περιοχές.  Μία αυξανόμενη 
τάση θανατηφόρων κατολισθήσεων παρατηρήθηκε, από το 2008 έως το 2014 με 
αρκετές ανθρώπινες απώλειες. Οι κατολισθήσεις αυτές προκλήθηκαν κυρίως από 
τα φυσικά ακραία γεγονότα όπως, καταιγίδες, σεισμοί  και πλημμύρες και μόνο 
δευτερεύουσες από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως τα έργα εξόρυξης και 
εκσκαφής. Μέση οικονομική ζημία ανά έτος στην Ευρώπη είναι περίπου 4,7 δισ. 
Ευρώ (Πογιατζή  et al., 2016). 

 
Πίνακας 5: Απώλειες (θάνατοι και τραυματισμοί) λόγω κατολισθήσεων στην Ευρώπη 2016 (Πογιατζή  
et al. 2016) 

 
Κατολισθήσεις Πλημμύρες Καταιγίδες Σεισμοί Άλλα Σύνολο 

Θάνατοι (α) 1170 182 3  15 1370 

Τραυματισμοί 
(β) 

758 4 3 1 18 784 

Απώλειες 
(α+β) 

1928 186 6 1 33 2154 

Σύνολο 
γεγονότων 

457 15 3 1  476 

 
Κατά τη διάρκεια του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από  το  
Ινστιτούτο  Γεωλογικών  και  Μεταλλευτικών  Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε)  σημειώθηκαν στην 
Ελλάδα πάνω από 81 σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Από την στατιστική 
επεξεργασία των κατολισθητικών φαινομένων (81) που έλαβαν χώρα το έτος 2016 
ανά την Ελλάδα, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία. Το έναυσμα εκδήλωσης (triggering 
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factor) για το 83% των κατολισθητικών φαινομένων  που  εξετάσθηκαν  ήταν  οι  
έντονες  και  παρατεταμένες βροχοπτώσεις, για το 15% δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ 
για το υπόλοιπο 2% ήταν οι σεισμοί (Εικόνα 19) (Πογιατζή et al., 2016). 
 

2%
15%

83%

σεσμοί 
βροχοπτώσεις
άγνωστο

 

Εικόνα 19:  Έναυσμα κατολισθήσεων (Πογιατζή,et al. 2016). 

 

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  κατολισθητικών  φαινομένων  χαρακτηρίζεται σαν 
ολισθήσεις  (38%), ακολουθούν οι καταπτώσεις βράχων με  28%, οι ροές με 10%, 3% 
ήταν σύνθετες κατολισθήσεις, 4% ο μηχανισμός ήταν άλλου  τύπου,  ενώ  17%  ο  
μηχανισμός  της  κατολίσθησης  είναι  άγνωστος λόγω ανεπάρκειας πληροφοριών 
για τον προσδιορισμό του (Εικόνα 20).  
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Εικόνα 20: Είδη κατολισθητικών φαινομένων (Πογιατζή,et al. 2016). 
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Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  μηνιαία  κατανομή  των  κατολισθητικών φαινομένων.  
Οι  μήνες  με  τον  μεγαλύτερο  αριθμό  κατολισθήσεων  για  το 2016  ήταν  ο  
Σεπτέμβριος  και  ο  Ιανουάριος.  Μάλιστα  τον  Σεπτέμβριο καταγράφεται  ιδιαίτερα  
ψηλό  το  ποσοστό  των  ροών  (flows)  γεγονός  που υποδηλώνει την ύπαρξη 
υψηλών βροχοπτώσεων.          
Όσον αφορά στις επιπτώσεις από τα κατολισθητικά φαινόμενα προκύπτει ότι το 
47% των κατολισθήσεων επηρέασε οικιστικές περιοχές, το 47% το οδικό δίκτυο και 
ένα επιπλέον 6% άλλες περιοχές (παραλίες, μονοπάτια, αγροτικές περιοχές) 
(Πογιατζή et al. 2016). 
Τα κατολισθητικά φαινόμενα του έτους 2016 προκάλεσαν επίσης μία ανθρώπινη 
απώλεια και ένα τραυματισμό, στο Πολυλίμνιο Μεσσηνίας από κατάπτωση βράχων. 
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Εικόνα 21: Επιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων (Πογιατζή et al. 2016). 

 

2.4 Δασικές πυρκαγιές 

Δασική πυρκαγιά είναι οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που έχει επιπτώσεις 
τουλάχιστον μερικώς, στο δάσος και σε άλλες δασώσεις εκτάσεις (Birot, 2009). 
Μια δασική πυρκαγιά περιλαμβάνει την καύση οργανικού υλικού (καυσίμου) η 
οποία απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια καύσης μεταφέρεται 
από το υλικό που καίγεται στα άκαυστα υλικά  που βρίσκονται μπροστά στο μέτωπο 
της πυρκαγιάς. Το φαινόμενο αυτό εξασφαλίζει την εξάπλωση της φλόγας. Η έναρξη 
της πυρκαγιάς εξαρτάται από το πόσο εύφλεκτη είναι η βλάστηση. Η εξάπλωση της 
πυρκαγιάς εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένου και των 
χαρακτηριστικών του καυσίμου (μέγεθος, περιεκτικότητα σε υγρασία και διάταξη), 
τις καιρικές συνθήκες και την τοπογραφία. Το μεσογειακό κλίμα είναι πολύ 
ιδιαίτερο και χαρακτηρίζεται από ζεστές και ξηρές καλοκαιρινές εποχές, και μια 
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συνολική ξηρασία. Παρόλα αυτά μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλη μεταβλητότητα 
από χώρα σε χώρα. Η μεταβλητότητα αυτή υπάρχει μεταξύ περιοχών μιας χώρας ως 
αποτέλεσμα τοπογραφίας όπως, η απόσταση από τη θάλασσα,  το υψόμετρο και  
παρουσία του ανέμου. Η ξηρότητα μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονη, 
σε μήκος και ένταση, ανάλογα την περιοχή και επίσης, σημαντική συνιστώσα του 
κλίματος είναι και ο άνεμος. Οι κλιματικές συνθήκες δηλαδή είναι αυτές που 
ευνοούν την εμφάνιση των πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία 
βροχοπτώσεων και τακτική εμφάνιση ισχυρών ανέμων αυξάνει την αποξήρανση της 
βλάστησης και κατά συνέπεια τον κίνδυνο ανάφλεξης και εξάπλωσης της 
πυρκαγιάς. Εκτός από τα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά, καθοριστικό  
παράγοντα αποτελούν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για την παρουσία 
δασικών πυρκαγιών. Ανάλογα με την τοπική και την περιφερειακή χρήση και 
λειτουργίες των δασών, οι άνθρωποι επηρεάζουν τα δάση με διαφορετικούς 
τρόπους. Το δάσος ως πόρος επιβίωσης και σε ορισμένες χώρες (Αλβανία, Μαρόκο, 
Συρία, Τυνησία, Τουρκία) να αποτελεί πηγή άμεσης και έμμεσης διαβίωσης για τον 
αγροτικό πληθυσμό (καυσόξυλα, ξύλο κατασκευής, δασικά προϊόντα). Ο 
ανθρώπινος παράγοντας οδηγεί σε θετικές επιπτώσεις, όπως η εκκαθάριση και η 
αστυνόμευση του δάσους αλλά και αρνητικές επιπτώσεις όπως η μείωση της 
δασικής έκτασης, αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς (F.A.O.,2001). 
 

2.4.1 Παράγοντες που επιδρούν στην έναρξη και εξάπλωση των πυρκαγιών στα 
δάση 

Το ανάγλυφο μιας περιοχής συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξάπλωση της 
πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου υπάρχει έντονη ορεινή διαμόρφωση. Η 
αξιοποίηση των πρωτογενών στοιχείων που αναφέρονται στην τοπογραφική 
διαμόρφωση μιας περιοχής σχετίζονται με  (Τσαγκάρη et al., 2011):  

• το υψόμετρο, το οποίο συνδέεται με την υπάρχουσα βλάστηση και την υγρασία.  
• την κλίση του εδάφους, καθώς αυτή επιδρά στη ταχύτητα εξάπλωσης της 
πυρκαγιάς.  
• την έκθεση της περιοχής, η οποία επηρεάζει τον κίνδυνο για πυρκαγιά λόγω της 
επίδρασής της στην περιεχόμενη υγρασία της λεπτότερης καύσιμης ύλης.  
 
Στην εκδήλωση και εξάπλωση της πυρκαγιάς συμβάλουν επίσης η εδαφοκάλυψη με 
πυκνή υπερκείμενη φυτομάζα. 
Οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδρούν άμεσα στην εμφάνιση και συμπεριφορά των 
δασικών πυρκαγιών και είναι η μόνη μεταβλητή συνιστώσα στη μελέτη του 
κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Οι μετεωρολογικές παράμετροι που αναλύονται 
είναι  (Τσαγκάρη et al., 2011): 
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• μέση θερμοκρασία του αέρα, που διαβαθμίζεται σε 5 κλάσεις:  < 20oC, 20-
25oC, 25-30oC, 30-35oC και μεγαλύτερη από 35 oC. 

• σχετική υγρασία, που διαβαθμίζεται σε 4 κλάσεις: < 40%, 40-60%, 60-80%, 
80-100%. 

• ταχύτητα ανέμου, διαβαθμιζόμενη σε 5 κλάσεις: 0-1 BF, 1-4 BF, 4-7 BF, 7-9 
BF και μεγαλύτερη από9 BF και 

• διεύθυνση ανέμου, διαβαθμιζόμενη σε 5 κλάσεις, όσα και τα σημεία του 
ορίζοντα και σε άπνοια. 

 
Μια από τις βασικές αιτίες σε ότι αφορά στην εκδήλωση και εξέλιξη των δασικών 
πυρκαγιών είναι η ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης σύμφωνα με την Τσαγκάρη 
(Τσαγκάρη et al., 2011), άλλες αιτίες είναι:   

• κάψιμο χόρτων ή απορριμμάτων ( η περίπτωση της πυρκαγιάς στους  
Δήμους Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνα, τον Ιούλιο του 2018) 
• κακόβουλος εμπρησμός 
• εργασίες στην ύπαιθρο 
• ενέργεια πυρομανούς 
• χρήση εκρηκτικών, βολή στρατού 
• τσιγάρο 

 
  

2.4.2 Το φαινόμενο της καύσης 

 Η καύση είναι μια γρήγορη και εξωθερμική οξειδωτική αντίδραση που 
απελευθερώνει θερμότητα, απαιτεί ένα οξειδωτικό παράγοντα ώστε να καεί το 
καύσιμο. Στην περίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς αυτός ο οξειδωτικός παράγοντας 
είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας με την βλάστηση να αποτελεί την καύσιμη ύλη. Η 
καύση απαιτεί την παρουσία τριών στοιχείων: α) καύσιμο, β) οξειδωτικό παράγοντα 
και γ) ανάφλεξη.  
Η διαδικασία αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις, α) την εξάτμιση του νερού στο 
καύσιμο, β) εκπομπή του εύφλεκτου αέριου με πυρόλυση και γ) ανάφλεξη. 
Η ανάφλεξη εξασφαλίζεται από μια εξωτερική πηγή ενέργειας. Στην διαδικασία 
αυτή ένα μέρος της απελευθερωμένης ενέργειας από την καύση απορροφάται εκ 
νέου από το καύσιμο προκειμένου να διατηρηθεί η καύση. Σε περίπτωση δασικής 
πυρκαγιάς η απελευθερωμένη ενέργεια απορροφάται από τη βλάστηση μπροστά 
από το μέτωπο της φωτιάς το οποίο προκαλεί  και την διάδοσή της (F.A.O.,2001). 
Ένα φυτό αποτελείται από οργανική ύλη και νερό.  Μια προϋπόθεση για την έναρξη 
της καύσης είναι η αφυδάτωση της βλάστησης με εξάτμιση του νερού, 
ακολουθούμενη από θερμική υποβάθμιση (πυρόλυση) και απελευθέρωση 
εύφλεκτων αερίων. Αυτός ο  φυσικός ο μηχανισμός απαιτεί μεγάλη ποσότητα 
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ενέργειας λόγω της υψηλής λανθάνουσας θερμότητας του νερού. Έτσι, η βλάστηση 
με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό δεν είναι πολύ εύφλεκτο καύσιμο. Η 
περιεκτικότητα σε νερό ποικίλει σε συνάρτηση με το είδος, αλλά και σε συνάρτηση 
με τη  φυσιολογία, την κατάσταση των φυτών και τις  κλιματικές επιδράσεις. Το 
ξηρό υλικό αποτελείται από οργανική ύλη και μεταλλικά στοιχεία. Μόνο η οργανική 
ύλη  καίγεται, απελευθερώνοντας την απαραίτητη ενέργεια για τη διάδοση της 
φωτιάς. Έτσι, ένα φυτό με υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα έχει μειωμένη 
θερμική απόδοση και είναι λιγότερο εύφλεκτο. Στην περίπτωση δασικών πυρκαγιών 
το οξυγόνο είναι άφθονο στην ατμόσφαιρα. Η ανάφλεξη και η καύση εξαρτώνται 
από αυτό το στοιχείο. Για να αναφλεγούν τα εύφλεκτα αέρια (το προϊόν της 
πυρόλυσης) και να διατηρηθεί μια φλόγα, πρέπει να υπάρχει περιεκτικότητα σε 
οξυγόνο τουλάχιστον 15,75% στον  αέρα, η μέση περιεκτικότητα οξυγόνου στον 
αέρα είναι  20%. Ο άνεμος διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την εξάπλωση της 
φωτιάς  διότι  παρέχει οξυγόνο στην ενεργό φωτιά (F.A.O.,2001). 
Η ικανότητα ενός καυσίμου για να πάρει φωτιά εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά, 
την πηγή ενέργειας και τον χρόνο έκθεσης. 

Οι μηχανισμοί διάδοσης πυρκαγιάς διακρίνονται σε τρεις φάσεις: 

 Καύση υλικού βλάστησης με εκπομπή θερμότητας. 

 Μεταφορά θερμότητας προς το καύσιμο μπροστά από το μέτωπο φωτιάς με 
αγωγιμότητα, θερμική ακτινοβολία και μεταφορά. 

 Η απορρόφηση θερμότητας από τη έκταση  πριν το φλεγόμενο μέτωπο και 
την ανάφλεξή του. 

Η μεταφορά θερμότητας είναι μια διαδικασία ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ δύο 
σημείων όταν μεταξύ αυτών των δύο σημείων υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας. 
Διατηρείται από τις τρεις βασικές φυσικές διεργασίες: αγωγιμότητα, ακτινοβολία 
και, μεταφορά (F.A.O., 2001). 
Η αγωγιμότητα είναι το αποτέλεσμα της μοριακής κίνησης. Σχετίζεται με τη 
σύνθεση και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να συμβεί μόνο σε ένα 
υλικό που είναι στερεό, υγρό ή αέριο. Η θερμότητα εξαπλώνεται από το θερμό στο 
κρύο σώμα. Στην πράξη η αγωγιμότητα είναι αμελητέα κατά τη διάρκεια της 
εξάπλωση μια πυρκαγιάς σε βλάστηση, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μόνο το 5% 
της μεταφοράς θερμότητας. Η μόνη εξαίρεση είναι η πυρκαγιά εδάφους (μια 
πυρκαγιά τύρφης) όπου η αγωγιμότητα είναι η κυρίαρχη θερμότητα. 
Η ακτινοβολία είναι ένας τύπος μεταφοράς ενέργειας σε μορφή των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με ή χωρίς σωματίδια. Όλα τα σώματα με απόλυτη 
θερμοκρασία πάνω από 0 K (=-273 °C) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
όπου η  συχνότητα ακτινοβολίας είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας. Η ποσότητα 
της μεταφερόμενης ενέργειας από ένα σώμα σε ένα άλλο σώμα αυξάνεται με την 
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αύξηση της διαφοράς  θερμοκρασίας μεταξύ αυτών των δύο σωμάτων. Η μεταφορά 
θερμότητας κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς  είναι κυρίως 
ηλεκτρομαγνητική υπέρυθρη ακτινοβολία (F.A.O., 2001). 
Μεταφορά: είναι η μεταφορά θερμότητας με μακροσκοπική κίνηση ενός  υγρού 
(αέριο σε περίπτωση πυρκαγιάς) του οποίου η μάζα μεταφέρει τη θερμότητα που 
περιέχει. Στις πυρκαγιές βλάστησης, η καύση παράγει καυτά αέρια τα οποία  
αναμειγνύονται με τον θερμαινόμενο αέρα του περιβάλλοντος. Αυτά τα καυτά 
αέρια είναι ελαφρύτερα και ανεβαίνουν γρήγορα ψηλότερα. Φέρνουν μεγάλη 
ποσότητα θερμότητας στην καύσιμη ύλη που βρίσκονται από  πάνω,  
αποξηραίνοντάς τα και αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους έως το  σημείο 
ανάφλεξης. Ο άνεμος, πιέζοντας καυτά αέρια μπροστά από το φλεγόμενο μέτωπο - 
ακόμη και στα χαμηλότερα στρώματα της βλάστησης - επιταχύνει τη διάδοση της 
φωτιάς, τη μετακίνηση  των θερμών αερίων επηρεάζει επίσης η τοπογραφία μια  
περιοχής. Επιπλέον, τα κινούμενα αέρια συχνά μεταφέρουν καύσιμα υλικά 
(«firebrands»), τα οποία μπορούν να μεταφερθούν μερικές εκατοντάδες μέτρα 
μπροστά από το μέτωπο της φωτιάς και να προκαλέσουν ανάφλεξη νέων εστιών 
πυρκαγιάς (F.A.O., 2001). 

 

2.4.3. Χαρακτηρισμός της πυρκαγιάς ως προς τη μορφή καύσης 

Διάφοροι τύποι πυρκαγιών διακρίνονται σύμφωνα με τον τρόπο επέκτασής τους. : 
 

 Υποβόσκουσα : Οι πυρκαγιές στο έδαφος καίνε οργανικό υλικό του εδάφους 
(π.χ. μια τύρφη φωτιά) και συνήθως δεν παράγουν ορατή φλόγα. Μπορούν 
να διεισδύσουν  πολύ βαθιά στο έδαφος και να κάψουν  πολλά εκατοστά 
κάτω από την επιφάνεια  της γης. Είναι πυρκαγιές  σχετικά σπάνιες στη 
περιοχή της Μεσογείου (F.A.O., 2001). 

 Έρπουσα: Οι επιφανειακές πυρκαγιές καίνε τα χαμηλά και συνεχόμενα 
στρώματα  εδάφους (στρωμνή, γρασίδι, κάτω από την ανάπτυξη). Είναι η πιο  
συνηθισμένη. 

 Επικόρυφη: Οι πυρκαγιές που φωλιάζουν τις κορυφές των δέντρων και 
εξαπλώνονται γρήγορα. Υπάρχουν δύο τύποι: 
Ανεξάρτητες πυρκαγιές, που εξαπλώνονται στην κορυφή ,ανεξάρτητα από 
την επιφανειακή φωτιά. Εξαρτώμενες πυρκαγιές, που εξαπλώνονται στις 
κορυφές ων δέντρων μόνο λόγω της θερμότητας που απελευθερώνεται από 
την  φωτιά που εξελίσσεται στην επιφάνεια. Αυτές οι πυρκαγιές ονομάζονται 
«Παθητικές», αν συμβάλλουν λιγότερο στην διάδοση  από την πυρκαγιά της 
επιφάνειας και «Ενεργές » στην αντίθετη περίπτωση (F.A.O., 2001). 
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 Σημειακή ή πυρκαγιά καύτρας:  Η πυρκαγιά σημείου προκαλείται από 
αιωρούμενα σωματίδια   ή κάρβουνα, μπροστά από το φλεγόμενο μέτωπο. 
Αυτά τα σωματίδια, ανυψώνονται και μεταφέρονται από τον άνεμο και 
μπορεί να είναι η αιτία για μια δεύτερη φωτιά. Μεγάλα κομμάτια καύτρας 
μπορεί να εξακολουθούν να καίγονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και να 
μεταφερθούν πολύ μακριά (μέχρι 10 ή 20 Km σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 
Οι  πυρκαγιές σημείων μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές πυρκαγιές σε 
μια μικρή περιοχή, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που 
επικρατούν και έτσι να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο 
(F.A.O., 2001). 
 

2.4.4. Δασικές πυρκαγιές στην  Μεσόγειο και στην Ελλάδα 

Κατά μέσο όρο περίπου μισό εκατομμύριο εκτάρια δασωδών εκτάσεων καίγονται 
κάθε χρόνο στην περιοχή της Μεσογείου.  Η κατανομή των καμένων εκτάσεων στην 
περιοχή της Μεσογείου αλλάζει κάθε έτος δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Οι περισσότερες από τις καμένες εκτάσεις στην 
περιοχή της Μεσογείου της ΕΕ εκτείνονται στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Ιταλία, με τις μικρότερες εκτάσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία (Birot, 2009). Στην 
περιοχή της Μεσογείου, οι άμεσες αιτίες των πυρκαγιών, σε ποσοστό 90% των 
περιπτώσεων, σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες ( γεωργικές και δασικές 
δραστηριότητες, χώροι ταφής απορριμμάτων, ηλεκτροφόρα καλώδια, ατυχήματα) 
και με την ανθρώπινη συμπεριφορά (αναψυχή, εγκληματική ενέργεια, άγνοια, 
κάπνισμα) ενώ οι φυσικοί παράγοντες όπως κεραυνοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι 
σημαντικές έμμεσες αιτίες που έχουν επίπτωση στην έναρξη της, τη συμπεριφορά 
και το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς σχετίζονται με κλιματικούς παράγοντες, όπως 
είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες περίοδοι ξηρασίας που αλλάζουν την 
κατάσταση υγρασίας των φυτών  καθώς και οι ισχυροί άνεμοι που επιταχύνουν την 
διαδικασία καύσης και διάδοσης. Άλλες σημαντικές αιτίες πυρκαγιών σχετίζονται με 
τα χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης (δηλαδή τη βλάστηση) και συγκεκριμένα με 
τη βιομάζα και τη χωρική κατανομή της (Birot, 2009). 
Το σύνολο των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1983-2008 
ανέρχεται σε 13.613.121 στρέμματα που αντιστοιχούν στο 10,3% της πραγματικής 
έκτασης της χώρας (εικόνα 22). Τη μεγαλύτερη καταπόνηση φαίνεται να έχουν 
υποστεί τα νησιά του Ιονίου, καθώς οι καμένες εκτάσεις τους αντιστοιχούν στο 
21,4% της πραγματικής τους έκτασης. Ακολουθεί η Πελοπόννησος με 17,6%, ενώ 
λιγότερο καταπονημένες είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (5,7%) και η 
Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (5,1%) (Τσαγκάρη et al., 2011). 
Οι καμένες εκτάσεις της Ελλάδας είναι κυρίως δασικές, σε ποσοστό 78,8%, και μόνο 
κατά 21,2% γεωργικές, ανάγοντας τις δασικές πυρκαγιές σε βασικό παράγοντα 
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υποβάθμισης του φυσικού πλούτου της χώρας, καθώς οι ρυθμοί  επανάκαμψης των 
φυσικών οικοσυστημάτων είναι σχετικά αργοί. Η γενική κατανομή καμένων 
γεωργικών-δασικών εκτάσεων διαφοροποιείται αρκετά έντονα ανά γεωγραφική 
ενότητα, αν και γενικά οι δασικές υφίστανται παντού τη μεγαλύτερη καταπόνηση 
(Τσαγκάρη et al., 2011). 

 
Εικόνα 22: Ποσοστό καμένων εκτάσεων κατά την περίοδο 1983-2008 επί της πραγματικής έκτασης 
σε κάθε γεωγραφική ενότητα και στο σύνολο της χώρας (Τσαγκάρη et al., 2011). 
 

Ο αριθμός δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη χώρα κατά την περίοδο 1983-
2008 ανέρχεται σε 38.085 ο συνολικός. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους (19%) 
κατανέμεται στη γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου, ενώ το μικρότερο 
(περίπου 7%) στη Θεσσαλία. Αναλυτικότερα, οι συνολικοί αριθμοί περιστατικών και 
η ποσοστιαία κατανομή τους παρουσιάζονται στην Εικόνα 23. 
 

 
 
Εικόνα 23: Συνολικός αριθμός περιστατικών δασικών πυρκαγιών σε κάθε γεωγραφική ενότητα και 
στο σύνολο της χώρας, καθώς και η ποσοστιαία κατανομή τους, για την χρονική περίοδο 1983-2008 
(Τσαγκάρη et al., 2011). 
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Σύμφωνα με την 17η έκθεση του Ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για 
δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire Information System- EFFIS) για την ετήσια 
έκθεση των δασικών πυρκαγιών του έτους 2016, η αντιπυρική περίοδο του έτους 
2016 χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλά επίπεδα 
βροχοπτώσεων εκτός από μια σύντομη περίοδο τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο.  
Η Ελλάδα παρουσίασε αυξημένα επίπεδα συμβάντων πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια 
της αντιπυρικής περιόδου  με τρεις μεγάλες πυρκαγιές στα νησιά της Θάσου, τη Χίο 
και την Εύβοια με συνολική καμένη επιφάνεια περίπου 12.630 εκτάρια. Κατά το 
2016, υπήρχαν συνολικά 777 πυρκαγιές με καταγεγραμμένη  πληγείσα περιοχή 
καύσης τα  26.539,5 εκτάρια, εκ των οποίων 25.288,9 εκτάρια είναι δασικές 
εκτάσεις και 1 250,6 σε μη δασικές εκτάσεις. Υπήρχαν 8 μεγάλες πυρκαγιές με 
καμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 εκταρίων. Η πλειοψηφία των πυρκαγιών 
(557) είχε ως αποτέλεσμα  λιγότερα από ένα εκτάριο καμένης έκτασης. Τα στοιχεία 
αυτά έχουν συγκεντρωθεί  και παρασχεθεί  από τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες 
(Τσαγκάρη et al., 2011). 
 

2.4.5  Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την 
αντιπυρική περίοδο  

Mε  ευθύνη  της  Διεύθυνσης  Σχεδιασμού  και  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  συντάσσεται  και εκδίδεται  από  1  
Ιουνίου  έως  31  Οκτωβρίου  κάθε έτους,  Ημερήσιος  Χάρτης  Πρόβλεψης  
Κινδύνου Πυρκαγιών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών. Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού 
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Συμβάλει αποτελεσματικά στην 
προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα  των  εμπλεκομένων  
φορέων  καθώς  και  στην  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  για  την αποτροπή 
έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. 
Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει ως κύριο στόχο να 
ενημερώσει τους φορείς  που  εμπλέκονται  στην  αντιμετώπιση  των  δασικών  
πυρκαγιών,  για  τις  περιοχές  που  το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η 
επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. 
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,  διακρίνονται οι κατηγορίες 
κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με 
αριθμούς από το 1 έως το 5.  Η  κατηγορία  με  αριθμό  5,   εμφανίζεται  σπάνια  στο  
χάρτη και αντιστοιχεί με κατάσταση συναγερμού (ΓΓΠΠ,2018). 
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Εικόνα 24: Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (ΓΓΠΠ, 2018). 

 

2.5 Πλημμύρες 

Πλημμύρα είναι η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό 
κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει 
πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, 
υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε 
παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων 
υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων. Ως κίνδυνος 
πλημμύρας ορίζεται «ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και 
των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 
πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με 
αυτή την πλημμύρα». Ως επικινδυνότητα πλημμύρας είναι η «δυνατότητα 
εμφάνισης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του 
βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή 
υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης» 
(Οδηγία 2007/60/ΕΚ). 
Η πλημμύρα είναι ένας από τους πιο συχνούς και διαδεδομένους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους. Πλημμύρες διαφόρων τύπων και μεγεθών εμφανίζονται στα 
περισσότερα χερσαία τμήματα του πλανήτη, προκαλώντας τεράστιες ετήσιες 
απώλειες  που αφορούν ζημιές και  διαταραχές μέσων διαβίωσης, τις επιχειρήσεις, 
τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τη δημόσια υγεία. Μακροπρόθεσμα δεδομένα 
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σχετικά με τις φυσικές καταστροφές υποδηλώνουν ότι πλημμύρες και καταιγίδες 
(που συχνά οδηγούν σε πλημμύρες) είναι  μακράν οι πιο συνηθισμένες αιτίες 
φυσικής καταστροφής παγκοσμίως, τα τελευταία 100 χρόνια. Σύμφωνα με τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (International 
Federation of Red Crossand Red Crescent Societies), τη δεκαετία  από το 1993 έως 
το 2002  οι καταστροφές από  πλημμύρες έχουν πλήξει περισσότερους ανθρώπους 
σε ολόκληρο τον πλανήτη (140 εκατομμύρια ετησίως κατά μέσο όρο) από ότι όλες 
οι άλλες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ( Few et al., 2004). 
 
 
2.5.1 Υδρολογικός κύκλος 

Ο υδρολογικός κύκλος είναι η διαρκή κίνηση και αποθήκευση του νερού 
σε όλες τις συνιστώσες του κλιματικού συστήματος της Γης (βιόσφαιρας, της 
ατμόσφαιρας, της λιθόσφαιρας και της υδρόσφαιρας). Το νερό αποθηκεύεται στους 
ωκεανούς, στην ατμόσφαιρα, καθώς και πάνω και κάτω από την επιφάνεια της γης 
(λίμνες , ποτάμια , εδάφη, υπόγεια ύδατα). Η μεταφορά νερού μεταξύ αυτών των 
δεξαμενών σε διάφορες φάσεις παίζει κεντρικό ρόλο στο κλίμα της Γης. Το νερό 
εξατμίζεται από τους ωκεανούς και την επιφάνεια της γης, στην ατμόσφαιρα, όπου 
εναποτίθεται στην επιφάνεια της Γης με τη μορφή υδρατμών. Αυτοί οι υδρατμοί 
τελικά συμπυκνώνονται μέσα στα σύννεφα και καθιζάνουν με τη μορφή της βροχής, 
χιονιού, πίσω στην επιφάνεια της Γης. Αυτή η βροχόπτωση μπορεί να πέσει σε 
ανοικτά σώματα ύδατος, να παρεμποδιστεί και να μεταφερθεί μέσω της βλάστησης 
και να καταλήξει ως επιφανειακή απορροή ή να ανατροφοδοτήσει τα υπόγεια 
ύδατα. Το νερό που διεισδύει στην επιφάνεια του εδάφους διαχέεται σε βαθύτερες 
ζώνες για να γίνει μέρος των αποθηκευμένων υπογείων υδάτων και να 
επανεμφανιστεί εκ νέου ως ροή ρεύματος ή να αναμειχθεί με υπόγεια ύδατα 
αλατούχων σε παράκτιες ζώνες. Σε αυτό το τελικό βήμα, το νερό εισέρχεται ξανά 
στον ωκεανό από το οποίο τελικά θα εξατμιστεί, συμπληρώνοντας τον υδρολογικό 
κύκλο. Από  το νερό που εξατμίζεται, μόνο το 91% του νερού επιστρέφει στις 
θαλάσσιες λεκάνες μέσω των βροχοπτώσεων. Το υπόλοιπο 9% μεταφέρεται σε 
περιοχές πάνω από τις χερσαίες εκτάσεις όπου οι κλιματολογικοί παράγοντες 
προκαλούν το σχηματισμό της βροχόπτωσης.  Η προκύπτουσα ανισορροπία μεταξύ 
των ποσοστών εξάτμισης και της καθίζησης πάνω από τη γη και τους ωκεανούς 
διορθώνονται με την απορροή και τη ροή των υπόγειων υδάτων προς τους 
ωκεανούς (Pagano et al.,2002). 
Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά 
αίτια και δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες. Οι 
χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-
ισχυρών καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από 
συνδυασμό των παραπάνω με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των 
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ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία μεγάλων υδραυλικών έργων. Οι χερσαίες ή 
ποτάμιες πλημμύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που 
παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που 
παρουσιάζουν ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες). Οι ξαφνικές ή 
αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ταχεία εξέλιξή τους, είναι το πιο 
συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας  
της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με 
μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που 
συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες 
πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε 
υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ) αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν 
θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (έχουν παρασύρει πεζούς και οχήματα). Οι 
πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, 
όπως αυτές ορίζονται στο  Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική 
λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία 
των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και τις υποδομές της 
χώρας (Γ.Γ.Π.Π.,  2017). 
 

2.5.2 Τύποι, αίτια και κίνδυνοι πλημμυρών 

Οι πλημμύρες μπορούν να πάρουν πολλές μορφές και δεν είναι εύκολο να τους 
δώσουμε ένα ακριβή ορισμό του όρου. Σε γενικές γραμμές, όμως, μια πλημμύρα 
αναφέρεται σε μια υπερβολική συσσώρευση νερού σε μια επιφάνεια της γης, ένα 
γεγονός όπου το νερό αυξάνεται ή ρέει πάνω από γη που δεν είναι κατά κανόνα 
βυθισμένη. Οι πλημμύρες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες 
και χαρακτηριστικά. Ο Πίνακας 6 παρέχει μια απλοποιημένη τυπολογία αιτιών 
πλημμύρας και σχετικών τύπων πλημμυρών (Few, 2004). 
Η κύρια αιτία των πλημμυρών είναι οι έντονες βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας ή 
υψηλής έντασης, δημιουργώντας μεγάλη απορροή σε ποταμούς ή συσσώρευση 
επιφανειακών υδάτων σε περιοχές χαμηλής εκτόνωσης. Βροχοπτώσεις για μεγάλο 
χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσουν σταδιακή αύξηση των επιπέδων των 
ποταμών και αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα στις περιοχές  γύρω 
των ποταμών, για ημέρες ή εβδομάδες κάθε φορά.  Ενώ έντονες  καταιγίδες και  
κυκλώνες, μπορεί να προκαλέσουν γρήγορη απορροή και ξαφνικές αλλά σοβαρές 
πλημμύρες σε όλη την κοιλάδα των ποταμών. Η πλημμύρα από αυτά τα γεγονότα 
είναι συνήθως πιο περιορισμένη γεωγραφικά και επιμένει για μικρότερες χρονικές 
περιόδους, αλλά η ένταση  του γεγονότος μπορεί να είναι πολύ επιζήμια και 
επικίνδυνη (Few, 2004). 
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Πίνακας 6: Τυπολογία αιτιών πλημμύρας (Few,2004 και Menne et al., 2013). 

Αιτία Παράδειγμα τύπου πλημμύρας 

Έντονη ή επίμονη βροχή Αργή πλημμύρα 
Έντονη πλημμύρα (ταχεία εκκίνηση) 

Κατακρήμνιση φρεατίων ή επιφανειακών 
υδάτων που επηρεάζουν αποχετεύσεις και 

αστική αποστράγγιση 
Πλημμύρες υπόγειων υδάτων 

Παλίρροια και ακραία κύματα Τσουνάμι 

Λιώσιμο πάγων Νερό από λιώσιμο των πάγων ή του χιονιού 

Αποτυχία δομών Σπάσιμο  φράγματος ή υπερχείλιση 

 

Η έντονη βροχή μπορεί επίσης να προκαλέσει την ανάπτυξη μόνιμων υδάτων σε 
αστικές περιοχές όταν ξεπεραστεί η ικανότητα των συστημάτων αποστράγγισης. Τα 
παλιρροϊκά και τα ακραία κύματα είναι η δεύτερη σημαντική αιτία πλημμυρών, 
φέρνοντας θαλάσσιο ύδωρ σε όλη την έκταση πάνω από το κανονικό επίπεδο 
παλίρροιας. Οι κυκλωνικές καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη 
«καταιγίδα» στην οποία η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση προκαλεί την άνοδο της 
θάλασσας και ισχυροί άνεμοι αναγκάζουν το νερό να κατευθύνεται στην ακτή (Few, 
2004). 
Διάφοροι τύποι και αιτίες πλημμυρών  μπορούν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία. Μπορεί να είναι χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ δύο 
γενικών κατηγοριών πλημμύρας ανάλογα με το μέγεθος της πληγείσας περιοχής και 
τη διάρκεια των βροχοπτώσεων (χωρική και χρονική κλίμακα των συμβάντων 
πλημμύρας) (Menne et al., 2013). 
 
 
Οι τύποι των πλημμυρών διακρίνονται ως εξής: 

Τοπικές, ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) προκαλούν πλημμύρες σε μικρές 
λεκάνες απορροής και οφείλονται  κυρίως σε σύντομες, έντονες βροχοπτώσεις (π.χ. 
καταιγίδες). Οι ξαφνικές πλημμύρες εμφανίζονται κυρίως σε λοφώδεις ή ορεινές 
περιοχές και οφείλονται σε μηχανισμούς μεταφοράς βροχόπτωσης, λεπτά εδάφη 
και υψηλή ταχύτητα απορροής. Η διάρκεια μιας τέτοιας πλημμύρας είναι  σύντομη, 
αλλά αυτό το είδος πλημμύρας συσχετίζεται συχνά με σοβαρές ζημιές. Έντονη 
κατακρήμνιση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πλημμύρισμα των αστικών περιοχών 
όπου  οι  υπόνομοι και τα συστήματα αποστράγγισης δεν έχουν την ικανότητα να 
ανταπεξέλθουν στον όγκο του νερού (Menne et al., 2013). 
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Εκτεταμένες, μακροχρόνιες πλημμύρες (plain floods) οι οποίες συχνά καταλήγουν 
σε πλημμύρες μεγαλύτερων περιοχών. Αυτές οι πλημμύρες σχεδόν πάντα 
προκαλούνται από βροχοπτώσεις που διαρκούν αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, και 
σχετίζονται με προηγούμενο κορεσμό του εδάφους. Πλημμύρες που οφείλονται σε 
εκτεταμένες και μακροχρόνιες βροχοπτώσεις, που μπορεί επίσης να οφείλονται σε  
τήξη του χιονιού και του πάγου, συμβαίνουν κυρίως στις πεδιάδες, όταν τα 
χαντάκια ή η οχύρωση  κατά μήκος μεγάλων ποταμών δεν μπορούν πλέον να 
αντέξουν το νερό από την  υπερχείλιση των ποταμών. Ένα πλεονέκτημα αυτού του 
είδους πλημμύρας είναι ότι έχει μια πιο αργή εκδήλωση, έτσι ώστε να μπορούν να 
εκδίδονται έγκαιρες προειδοποιήσεις και να γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες 
(Menne et al.,2013). 
Παράκτιες πλημμύρες οι οποίες συνήθως προκαλούνται από ακραίες καιρικές 
συνθήκες, όπως ο συνδυασμός υψηλής παλίρροιας και των έντονων καταιγίδων. Οι 
παράκτιες πλημμύρες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικό αριθμό ανθρώπων. 
Εκτιμήθηκε, το 1990, ότι περίπου 1.2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε 
παράκτιες περιοχές, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να  αυξηθεί σε τουλάχιστον 
1,8 δισ. τις επόμενες δεκαετίες. Ο κίνδυνος παράκτιων πλημμυρών έχει αυξηθεί 
από το 1990 και γενικά θεωρείται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τη 
διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, λόγω της προβλεπόμενης αύξησης της στάθμης 
της θάλασσας, των πιο ακραίων καιρικών συνθηκών και την αύξηση της διάβρωσης 
των ακτών εξαιτίας των αυξανόμενων επιπέδων ατμοσφαιρικού διοξειδίου του 
άνθρακα και της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας του  περιβάλλοντος. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, οι πιο εκτεθειμένοι πληθυσμοί είναι αυτοί που ζουν σε χώρες 
με περιορισμένη προσαρμοστική ικανότητα, όπου οι παράκτιες πλημμύρες 
ενδέχεται να επηρεάσουν  έναν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, καθώς η αντίσταση 
σε  πλημμύρες και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι. Η 
πυκνότητα του παράκτιου πληθυσμού καθιστούν πιθανό οι επιπτώσεις των 
πλημμυρών στην υγεία να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων  (Menne et al., 
2013). 

 

2.5.3 Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι οι πλημμύρες είναι 
φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν,  μπορεί να 
προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημίες στο περιβάλλον, να 
θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 
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Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις 
ακόλουθες δράσεις. 

 Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής 
ΠΑΚΠ) για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ή τμήμα 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι 
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.  

  Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων 
πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές  

 Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο 
ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι 
πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει να 
εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. 
Προκειμένου να δοθεί στους ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω 
σχέδια θα πρέπει να εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και 
αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, καθώς και μέτρα πρόληψης και 
μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στην υγεία και τη 
ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, 
οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές. Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών που καλύπτουν και παρέχουν 
ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των 
περιοχών αυτών (Οδηγία 2007/60/ΕΚ). 

Η οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010).  

2.6 Τεχνολογικά ατυχήματα 

Τεχνολογικό ατύχημα είναι ένα συµβάν όπως πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή που 
προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ή κατά 
τη διαδικασία διακίνησης, στην οποία υπάρχουν µία ή περισσότερες επικίνδυνες 
ουσίες και προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους στον άνθρωπο 
(εντός ή εκτός της εγκατάστασης) ή στο περιβάλλον  (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016). 
Βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων είναι οι 
ποικιλότροπες επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών 
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αναφέρονται οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (θάνατοι, 
τραυματισμοί, δηλητηριάσεις) που συμβαίνουν στους εργαζόμενους σε µία 
εγκατάσταση ή στους περιοίκους. 
Τα ατυχήματα στις εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες μπορεί να έχουν 
επιπτώσεις (θερμική ακτινοβολία, υπερπίεση, διασπορά τοξικών ουσιών) στους 
πολίτες (κατοίκους, εργαζόμενους, διερχόμενους), στο φυσικό περιβάλλον 
(ατμόσφαιρα, έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στο φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο. 
Η βασική νομοθεσία που προσδιορίζει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται 
µε επικίνδυνες ουσίες είναι η Οδηγία Seveso III. Η αντιμετώπιση των κινδύνων που 
προέρχονται από την ιοντίζουσα ακτινοβολία (κυρίως λόγω πυρηνικής ενέργειας) 
αντιμετωπίζονται από τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και αρμόδια 
Υπηρεσία για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων είναι η Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας.  

 

2.6.1 Αίτια  Τεχνολογικών ατυχημάτων 

Υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση της απειλής που μπορούν να 
δημιουργήσουν οι φυσικοί κίνδυνοι και οι καταστροφές στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και στις υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. αποθήκευση πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις, πετρελαϊκά αγωγούς). Τεχνολογικά  ατυχήματα 
που προκαλούνται από φυσικά γεγονότα, όπως π.χ. σεισμοί, κεραυνοί κλπ., 
αναφέρονται ως ατυχήματα «Natech». Σε ολόκληρο τον πλανήτη, τα ατυχήματα 
που έχουν συμβεί μετά από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές έχουν οδηγήσει 
στην απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών που οδηγούν σε θανάτους, 
τραυματισμούς, ρύπανση του περιβάλλοντος και οικονομικές απώλειες (Krausmann 
et al., 2011). 
Ο κίνδυνος για Natech διαφέρει από ένα τεχνολογικό ή φυσικό κίνδυνο στο ότι 
αποτελεί πολλαπλό κίνδυνο  και  απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση 
κινδύνων. Ένα από τα βασικά προβλήματα των περισσότερων ατυχημάτων είναι η 
ταυτόχρονη εμφάνισή τους με μια φυσική καταστροφή, όπου απαιτούνται 
ταυτόχρονες προσπάθειες απόκρισης σε μια κατάσταση όπου οι πόροι που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση  των καταστροφών  πιθανόν να μην είναι 
διαθέσιμοι. Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν εκλύσεις επικίνδυνων υλικών από μία 
ή περισσότερες πηγές σε μία εγκατάσταση ή ταυτόχρονα  από διάφορες 
επικίνδυνες εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή όπου έχει συμβεί  η φυσική 
καταστροφή. Με την κλιματική αλλαγή προβλέπεται να αυξηθεί η συχνότητα των 
σοβαρών υδρομετεωρολογικών συμβάντων με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για 
τεχνολογικά ατυχήματα λόγω φυσικών καταστροφών (Natech) να αναμένεται να 
αυξηθεί στο εξής. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη εργαλείων για 
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τη βιομηχανία και τις αρχές να βοηθήσουν στην ανάλυση του κινδύνου σε χημικές 
εγκαταστάσεις και υποδομές (Krausmann  et al.,2011). 
Την  τελευταία δεκαετία, οι έρευνες σχετικά με τα χημικά ατυχήματα που 
προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές (τα λεγόμενα ατυχήματα 
Natech),  καθώς και η ευαισθητοποίηση του κινδύνου τέτοιων ατυχημάτων ως 
αναδυόμενου στην Ευρώπη, αυξάνονται. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες 
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση του κινδύνου ατυχημάτων 
Natech και τη μείωσή τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το Joint Research Center (2006), πραγματοποίησε μια έρευνα στα κράτη μέλη της 
ΕΕ, μέσω συστήματος ερωτηματολογίου, σχετικά με το καθεστώς της μείωσης του 
κινδύνου Natech. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης  βασίζονται σε απαντήσεις 14  
χωρών μελών, το οποίο είναι επίσης μικρό μέγεθος πληθυσμού για την κατάρτιση 
ισχυρών συμπερασμάτων. Ωστόσο, οι 14 χώρες που απάντησαν φιλοξενούν πάνω 
από το 76% των χημικών εγκαταστάσεων  που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
Seveso III  της ΕΕ. Από 13 συνολικές απαντήσεις, 7 κράτη μέλη (54%) αναφέρουν ότι 
τεχνολογικά  ατυχήματα  (Natech) έχουν συμβεί αντίστοιχα κατά την περίοδο 1990 
έως 2009. Οι υπόλοιποι 6 ερωτηθέντες (46%) απάντησαν ότι δεν έχουν βιώσει 
τέτοια ατυχήματα  στην αναφερόμενη χρονική περίοδο. Στο πλαίσιο της έρευνας, 5 
κράτη μέλη παρείχαν  πληροφορίες για συνολικά 72 ατυχήματα που συνέβησαν 
στις χώρες τους. Από αυτά, σε 68 ατυχήματα, αναφέρθηκαν απελευθερώσεις 
επικίνδυνων ουσιών, ενώ μόνο σε δύο περιπτώσεις αναφέρθηκαν δομικές βλάβες 
χωρίς απελευθέρωση και σε άλλες δύο περιπτώσεις μη δομικές βλάβες. Η ανάλυση 
των υποβληθέντων ατυχημάτων Natech έδειξε ότι οι πιο  συχνές αιτίες ήταν 
αστραπές, πλημμύρες ποταμών και χαμηλή θερμοκρασία, αντιπροσωπεύοντας 
περίπου το 65% των περιπτώσεων. Η Εικόνα 25 δείχνει τον αριθμό των φυσικών 
γεγονότων που αναφέρθηκαν ως παράγοντες ενεργοποίησης για αυτή τη μελέτη. 
 
 
 
 
Earthquake = σεισμός 
Heat = ζέστη  
Landslide = κατολισθήσεις 
Storm (wind) = καταιγίδες 
LowTemperaure = χαμηλή 
θερμοκρασία 
Flood =πλημμύρες 
Lightning =αστραπές 

 

Καταγεγραμμένος αριθμός ατυχημάτων 

Εικόνα 25: Φυσικοί κίνδυνοι που έχουν καταγραφεί ως αίτια  ενεργοποίησης τεχνολογικών 
ατυχημάτων, από τα κράτη μέλη που ανταποκρίθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας (Krausmann,  2010). 
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Ορισμένα από τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται συνοπτικά 
πιο κάτω: 

 Χημικά ατυχήματα που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους και  
καταστροφές έχουν συμβεί στο 54% των  χώρων  που συμμετείχαν, μεταξύ 
1990 και 2009, καθιστώντας τα τεχνολογικά ατυχήματα μια  πηγή κινδύνου. 

 Ο πιο συχνός φυσικός κίνδυνος που ενεργοποιεί τα αναφερόμενα 
ατυχήματα είναι αστραπές, πλημμύρες και η χαμηλή θερμοκρασία. 

 Τα κύρια τελικά σενάρια που αναφέρθηκαν είναι ατμοσφαιρικές εκλύσεις, 
διαρροές υγρών και πυρκαγιές. Εκρήξεις και οι στερεές απελευθερώσεις 
σημειώθηκαν σε μικρότερο βαθμό. 

 Μερικά από τα ατυχήματα που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας 
οδήγησαν  σε θανάτους και τραυματισμούς 
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Κεφάλαιο 3 : Διασπορά επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον 

Οι φυσικές καταστροφές είναι ισχυροί μηχανισμοί για την άμεση και έμμεση 
διασπορά επικίνδυνων υλικών (Young et al.,2004). Η έκλυση και διασπορά 
επικίνδυνων υλικών στην ατμόσφαιρα μετά από μια φυσική καταστροφή είναι 
κίνδυνοι τόσο πραγματικοί όσο αυτοί που δημιουργούνται από πλημμύρες, 
κατολισθήσεις, καταρρεύσεις. Τα επικίνδυνα υλικά (haz-mat) που διασπείρονται 
κατά τη διάρκεια ακραίων φυσικών γεγονότων (π.χ. ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί, 
κατολισθήσεις, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι,) απειλούν την υγεία των  ανθρώπων 
λόγο της έκθεσής τους σε αυτά ή σε δευτερεύοντες κινδύνους, όπως πυρκαγιές ή 
εκρήξεις που προκύπτουν όταν αναφλέγονται τα εύφλεκτα υλικά (Young et al., 
2004). 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια ανασκόπηση για τις άμεσες και έμμεσες 
απελευθερώσεις επικίνδυνων υλικών που σχετίζονται με τις καταστροφές, καθώς 
και τη ρύπανση και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που έχουν 
προκύψει από περιστατικά που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές.  
Έκτακτες καταστάσεις όπως διαρροή πετρελαιοειδών, αγροχημική ρύπανση και 
διασπορά αμιάντου είναι έμμεσες συνέπειες οι οποίες συνδέονται με μια φυσική 
καταστροφή. 

Η άμεση διασπορά των επικίνδυνων ουσιών εξαρτάται  από τη φύση του γεγονότος, 
και  ελάχιστα, από τα μέτρα μετριασμού που υπάρχουν για την πρόληψή τους. 
Αντίθετα, η έμμεση διασπορά ενός επικίνδυνου υλικού συμβαίνει όταν 
τεχνολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με ένα φυσικό φαινόμενο έχουν ως 
αποτέλεσμα την διασπορά ενός επικίνδυνου υλικού στο περιβάλλον. Η έμμεση 
διασπορά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί περαιτέρω σε εκούσια ή ακούσια. H εκούσια 
διασπορά γίνεται σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστούν άλλες σοβαρότερες 
απειλές για την υγεία, ενώ η ακούσια διασπορά ουσιών δεν προγραμματίζεται και 
δεν έχει εποικοδομητικό σκοπό.  Η ακούσια διασπορά  επικίνδυνων ουσιών, ως 
αποτέλεσμα τεχνολογικών ατυχημάτων που προκλήθηκαν από τις φυσικές 
καταστροφές, αναφέρεται ως φυσική τεχνολογική καταστροφή (Νatech). Η 
διασπορά ουσιών από τεχνολογικά ατυχήματα (Natech) μπορεί να είναι : χρώματα, 
διαλύτες, εντομοκτόνα και άλλες τοξικές ουσίες και μπορεί να οδηγήσουν σε μαζική 
έκθεση ανθρώπων σε επικίνδυνες ουσίες. Λόγω του αυξημένου αριθμού των 
φυσικών καταστροφών, την  αύξηση της πυκνότητας πληθυσμού σε ευάλωτες 
περιοχές καθώς και την τεχνολογική και βιομηχανική επέκταση, η  ανησυχία σχετικά 
με τη διασπορά που προκαλείται από τις φυσικές καταστροφές έχει τελευταία 
αυξηθεί. Η έλλειψη τήρησης τυποποιημένων αρχείων έχει παρεμποδίσει τις 
προσπάθειες να αξιολογηθεί η συχνότητα και η σοβαρότητα των περιστατικών 
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hazmat κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών (Young et al., 2004, Αλεξάκης, 
2010). 

 

 

 Εικόνα 26: Ταξινόμηση της διασποράς επικίνδυνων ουσιών σχετικών με φυσικές καταστροφές                      
                     (Young et al., 2004, Αλεξάκης, 2010). 
 

 

Η διασπορά μεγάλης ποσότητας επικίνδυνων ουσιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
μόλυνση του νερού, του εδάφους και του αέρα καθώς και να προκαλέσει απειλές 
πυρκαγιά και έκρηξης. Το αποτέλεσμα αυτών είναι δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υγεία για άτομα που ζουν κοντά στην  καταστροφή λόγω οξείας ή χρόνιας έκθεσης 
σε επικίνδυνες ουσίες (Young et al., 2004, Αλεξάκης, 2010). 

 

 

Διασπορά Επικίνδυνου Υλικού (Haz-mat) 

Άμεση Διασπορά  
Ως άμεση διασπορά, εννοείται η 
απευθείας απελευθέρωση και 
διασπορά του  επικίνδυνου υλικού 
στο περιβάλλον λόγω ενός 
επεισοδίου φυσικής καταστροφής 
-  Διοξίνη που παράγεται από 
δασικές πυρκαγιές 
- Διοξείδιο του πυριτίου που 
εκπέμπεται  από τα ηφαίστεια 

    Έμμεση Διασπορά Ως  έμμεση 
διασπορά εννοείται η διασπορά η 
οποία συμβαίνει όταν τεχνολογικές 
αστοχίες σε συνδυασμό με ένα φυσικό 
γεγονός, έχουν σαν αποτέλεσμα την 
μη ελεγχόμενη διαφυγή επικίνδυνου 
υλικού στο περιβάλλον 

Ακούσια διασπορά (Na-tech)  
Ως ακούσια διασπορά επικίνδυνου 
υλικού, εννοείται η διασπορά η οποία δεν 
γίνεται βάσει προγραμματισμού και 
στόχου. 
- Διαρροή προϊόντων πετρελαίου λόγω 
σεισμού 
- Διασπορά αποθηκευμένων ανόργανων 
τοξικών στοιχείων και φυτοφαρμάκων  
λόγω πλημμύρας 

Εκούσια διασπορά 
Ως εκούσια διασπορά εννοείται η 
διασπορά η οποία γίνεται βάσει 
προγραμματισμού και συγκεκριμένου 
στόχου 
- Ψεκασμός με εντομοκτόνα μετά από 
πλημμύρες για τη καταπολέμηση της 
ανάπτυξης κουνουπιών 
- Χρήση χλωρίου μετά από πλημμύρες 
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Πίνακας 7:  Παραδείγματα άμεσης διασποράς υλικών εξαιτίας φυσικής καταστροφής 
(Αλεξάκης,2010). 

  

 

Φυσική 
καταστροφή 

Τόπος, 
χρόνος 

Υλικό άμεσης διασποράς Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Βιβλιογραφία 

Ξηρασία 

 

 
Old Wives 
Lake, 
Saskatchew
an (1980s) 

Αιωρούμενα σωματίδια 
εμπλουτισμένα σε νάτριο, 
θειϊκά, μαγνήσιο, χλώριο, 
φωσφόρο και αμμωνία 

Επιδείνωση των χρόνιων συμπτωμάτων  
ασθενειών όπως: άσθμα, ερεθισμός 
οφθαλμών, ερεθισμός  ρινικού και  
αναπνευστικού συστήματος 

Gomez et al. 
(1992) 

Ηφαιστειακή 
δράστηριότητα 

 

Lake Nyos, 
Cameroon 
(1986) 

Διοξείδιο του άνθρακα Βήχας, πονοκέφαλοι, πυρετός, αίσθημα 
αδυναμίας, επιπεφυκίτιδα. 1700 άτομα 
πέθαναν από ασφυξία 
 

Βaxter et al. 
(1989);  
Kerr (1989) 

Ηφαιστειακή 
δράστηριότητα 

 

Mount 
St.Helens, 
US (1980) 

Αιωρούμενα σωματίδια, 
κρυσταλλικό πυρίτιο, ραδόνιο, 
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο 
του αζώτου, διοξείδιο του 
άνθρακα, μονοξείδιο του 
άνθρακα, αιθάνιο, ακετυλένιο 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Βaxter et al. 
(1989); 
Eisele et al. 
(1981); 
Nania and Bruya 
(1982); 
Olsen and 
Fruchter (1986) 

Ηφαιστειακή 
δράστηριότητα 

 

Hekla, 
Iceland 
(1947-
1948; 
1970) 

Φθόριο (F) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
 

Nania and Bruya 
(1982);  
Georgsson and 
Peterson (1972) 

Ηφαιστειακή 
δράστηριότητα 

 

Etna (2002) Ηφαιστειακή τέφρα 
εμπλουτισμένη σε χαλκό, 
κάδμιο, μόλυβδο και 
ψευδάργυρο 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Kelepertsis et 
al.(2003) 

Δασική 
πυρκαγιά 

 

Canada, 
(1980s) 

Διοξίνη Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Gribble (1994) 

Δασική 
πυρκαγιά 

 

California 
(1987) 

Αιωρούμενα σωματίδια, 
μονοξείδιο του άνθρακα, 
οξείδια του αζώτου και 
υδρογονάνθρακες 

Αύξηση του αριθμού των εισαγωγών στα 
νοσοκομεία ασθενών με άσθμα, 
λαρυγγίτιδα και παθήσεων του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος  

Duclos et al. 
(1994) 
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Πίνακας 8: Παραδείγματα μηχανισμών έμμεσης-εκούσιας και έμμεσης-ακούσιας (na-tech) 
διασποράς επικίνδυνων υλικών εξαιτίας φυσικής καταστροφής (Αλεξάκης, 2010). 

 

 

Είδος  
έμμεσης 

διασποράς 

Φυσική 
καταστροφή 

Τόπος, 
χρόνος 

Υλικό διασποράς Επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία 

Βιβλιογραφία 

 
 

Εκούσια 

Πλημμύρα 

 

Midwestern 
(1993) 

Eντομοκτόνα τα οποία 
ψεκάζονται στην 
πλημμυρισμένη περιοχή  
μετά από πλημμύρες 
προκειμένου να 
περιοριστεί η μετάδοση 
νοσημάτων μέσω των 
κουνουπιών  

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία 

(Young et 
al.,2004;White,1
993) 

 Πλημμύρα 

 
 

River Meuse, 
Netherlands, 
France and 
Belgium 
(1993,1995) 

Κάδμιο (Cd), 
ψευδάργυρος (Zn), 
μόλυβδος (Pb), χαλκό 
(Cu), 
 φυτοφάρμακα και 
Πολυκυκλικοί 
Αρωματικοί 
Υδρογονάνθρακες 
(ΡΑΗ) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία 

Albering et al. 
(1999) 

 Πλημμύρα 

 
 

Southeastern 
Idaho US 
(1976) 

Αγνωστες ποσότητες 
φυτοφαρμάκων (DDT, 
PCBs, malathion, 
Dinitro, 2,4-D Thimet) 
απελευθερώθηκαν από 
τρείς βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και 
αποθήκες 

 Συγκεντρώσεις PCB και 
DDT σε ψάρια της περιοχής 
οι οποίες φθάνουν έως τα 
2000 μg kg-1 

Perry (1979) 

Ακούσια Σεισμική 
δόνηση 

 
 

Tουρκία 
(2000) 
 

Καυσαέρια  και 
αιωρούμενα σωματίδια 
τα οποία προήλθαν από 
πυρκαγιά σε δυϊλιστήριο 
καυσίμων 

3 άτομα που έπασχαν από 
χρόνιο άσθμα απεβίωσαν 
(επιδείνωση συμπτωμάτων 
άσθματος λόγω εισπνοής 
σκόνης και καυσαερίων) 

Fields (2000) 

 Σεισμική 
δόνηση 

 
 

Κobe City, 
Japan (1995) 

Ίνες αμιάντου επιδείνωση συμπτωμάτων 
άσθματος λόγω σκόνης 

Nukushima 
(1995) 

 Σεισμική 
δόνηση 

 
 

Northern 
California US 
(1989) 

Διασπορά 300 
διαφορετικών υλικών 
(π.χ. απορρυπαντικά, 
ζιζανιοκτόνα, ίνες 
αμιάντου, κυανιδίου, 
αμμωνίας, υδροχλω-
ρικού οξέος, 
μονοξειδίου του 
άνθρακα. 

 (α) Μετά από την σεισμική 
δόνηση το ποσοστό 20 % 
των τραματισμών λόγω 
εργασίας αποδόθηκαν σε 
hazmats  
(β) 12 εισαγωγές ασθενών 
σε κέντρα υγείας λόγω 
συμπτωμάτων 
δηλητηρίασης 

Durkin et al. 
(1991) 
Nathan et al. 
(1992) 
Lindell and 
Perry (1996a) 
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3.1 Επικίνδυνα υλικά ( Haz- mat) στο περιβάλλον 

Ένα επικίνδυνο υλικό είναι μια ουσία που προκαλεί ή συμβάλλει στην αύξηση των 
απωλειών, του θανάτου ή σοβαρή ασθένεια, ή αποτελεί σοβαρή απειλή για τους 
ανθρώπους ή για το περιβάλλον λόγω των χημικών, φυσικών ή μολυσματικών 
χαρακτηριστικών. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο υλικό εξαρτάται 
από την τοξικότητά του καθώς επίσης τη συγκέντρωση και την ποσότητα που έχει 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα (Young, et al., 2004). 

Επικίνδυνα υλικά: ορίζονται οι ουσίες ή υλικά τα οποία, λόγω του χημικού, 
φυσικού ή βιολογικού χαρακτήρα τους, ενέχουν δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή, την 
υγεία ή την ιδιοκτησία εάν απελευθερωθούν στο περιβάλλον. 

Η διασπορά ουσιών μπορεί να συμβεί με διαρροή, εκπομπή τοξικών ατμών, ή 
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που επιτρέπει στο υλικό να διαφύγει από το δοχείο 
του, να εισέλθει  στο περιβάλλον και να δημιουργήσει ένα  πιθανό κίνδυνο.   

Η ταξινόμηση των κυριότερων επικινδύνων ουσιών έχει ως εξής:  

Εκρηκτικά: όπου οι ουσίες απελευθερώνουν πίεση, αέριο και θερμότητα 
ξαφνικά όταν υποβάλλονται σε σοκ, θερμότητα ή υψηλή πίεση.  

Εύφλεκτα στερεά ή υγρά:  είναι οι ουσίες οι οποία αναφλέγονται εύκολα όπως τα  
διαλυτικά  χρωμάτων.  

Δηλητηριώδης ουσίες: ή τοξικά υλικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμό ή θάνατο όταν εισέρχονται στο σώμα των ζωντανών οργανισμών. 
Τέτοιες ουσίες μπορεί να ταξινομηθούν από τη χημική τους σύσταση (π.χ. βαρέα 
μέταλλα και υδρογονάνθρακες) ή με την τοξική τους  δράση, όπως ερεθιστικά, αυτά 
τα οποία προκαλούν φλεγμονή στους ζωντανούς ιστούς και τα διαβρωτικά. Μια 
ειδική ομάδα δηλητηρίων περιλαμβάνει τους ζωντανούς μικροοργανισμούς ή 
τοξίνες που παράγονται από αυτούς τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι είναι ικανοί 
να προκαλέσουν  ασθένειες.  

Ραδιενεργά  υλικά: είναι μια κατηγορία επικίνδυνων υλικών τα οποία 
απελευθερώνουν επιβλαβή ακτινοβολία. 

Τα επικίνδυνα υλικά μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον είτε από ένα 
συγκεκριμένη σημείο που είναι δυνατόν να εντοπιστεί, γνωστό ως «σημειακή πηγή» 
ή από διάσπαρτα σημεία, γνωστά ως «περιοχή πηγών». Μια καπνοδόχος ενός 
εργοστασίου και η ροή τοξικών αποβλήτων από ένα σωλήνα σε ένα ρεύμα είναι 
σημειακές πηγές, ενώ η υγρή απορροή φυτοφαρμάκων από μακριά θεωρείται 
περιοχής πηγής. Οι ρυπαντικές ουσίες συμπεριφέρονται διαφορετικά στο 
περιβάλλον ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση. Ένα στερεό μπορεί να κολλήσει 
σε επιφάνειες, να διασκορπιστεί ή να σχηματίσει ένα νέφος σκόνης ενώ ένα υγρό 
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μπορεί να διαρρεύσει στο έδαφος, να ρέει κατά μήκος του εδάφους ή να εξατμιστεί 
να γίνει αέριο και να μεταφερθεί με τον άνεμο. Ορισμένες χημικές ουσίες είναι 
πτητικές, πράγμα που σημαίνει ότι εξατμίζονται εύκολα. Ένα τέτοιο χημικό μπορεί 
να εισέλθει σε ένα ρεύμα ως υγρό αλλά γρήγορα να γίνει πρόβλημα ρύπανσης της 
ατμόσφαιρας (FEMA, 1993). 

Πίνακας 9: Τοξική έκθεση μετά από φυσικές καταστροφές (Jones et al.) 

Έκθεση Τοξικότητα Διαχείριση Μετριασμός/Πρόληψη 

Μονοξείδιο του 
άνθρακα 

Ελαφριά:  
πονοκέφαλος, ναυτία, 
ζάλη Μέτρια: εμμετός, 
δύσπνοια, 
ταχυκαρδία, υπνηλία, 
πόνος στο στήθος, 
σύγχυση Επικίνδυνη: 
αρρυθμία, κρίση, 
υπόταση, κόμα 
θάνατος  

Απομάκρυνση από 
την πηγή, παροχή 
οξυγόνου 100% με 
μάσκα έως ότου 
περάσουν τα 
συμπτώματα 
Υπερβαρικός 
(hyperbaric) θάλαμος 
για επικίνδυνες 
νευρολογικές και 
καρδιολογικές  
τοξικότητες ή έγκυες 
γυναίκες  

Αποφυγή χρήσης 
βενζινοκίνητων 
συσκευών σε εσωτερικό 
χώρο. Εγκατάσταση 
βενζινοκίνητων 
γεννητριών σε απόσταση 
10 πόδια (ft)από πόρτες, 
παράθυρα και 
εξαερισμούς. Χρήση 
ανιχνευτών  CO2  

Υδρογονάνθρακες, 
αποστάγματα 
πετρελαίου 
(κηροζίνη,βενζίνη) 

Ελαφριά  
εισπνοή:βήχας, τάση 
για εμμετό, δύσπνοια. 
Μέτρια έως έντονη 
εισπνοή: χημική 
πνευμονίτιδα, υποξία, 
αναπνευστική 
ανεπάρκεια 
Ερεθισμός στα μάτια 
και στο δέρμα. 

 

Απομάκρυνση από 
την πηγή 
Απομάκρυνση 
μολυσμένου 
ρουχισμού.               
Περίθαλψη (π.χ. 
παροχή οξυγόνου) σε 
αναπνευστικά 
προβλήματα, άφθονο 
νερό σε περιπτώσεις 
ερεθισμού στο δέρμα 
και στα μάτια  

Σωστή αποθήκευση της 
βενζίνης και της 
κηροζίνης σε εγκεκριμένα 
δοχεία και μακριά από 
παιδιά, Χρήση 

Τέφρα Πυριτίαση των 
ερεθισμένων 
πνευμόνων 
(πνευμονοκονίαση)  

Απομάκρυνση από 
την πηγή. Περίθαλψη 

Αναζήτηση  καταλυμάτων 
εσωτερικού χώρου 

Ηφαιστειακά αέρια Ερεθισμός στα 
πνευμόνια, ασφυξία 

Απομάκρυνση από 
την πηγή. 
Περίθαλψη. 

Αποφυγή των χαμηλών 
περιοχών όπου 
συγκεντρώνονται τα 
αέρια για παράδειγμα 
υπόγεια 
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3.2 Σεισμική δόνηση 

Οι συνέπειες ενός σεισμού εκτός από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει σε 
τεχνητές κατασκευές, μπορεί να είναι πολλές και επιζήμιες. Ένας μεγάλος σεισμός 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τσουνάμι (θαλάσσια κύματα βαρύτητας) το οποίο 
είναι ένα θαλάσσιο κύμα που εκκινείται από μιας μεγάλης κλίμακας ανοδική κίνηση 
του θαλάσσιου πυθμένα. Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού μπορεί να σχηματιστούν 
ρήγματα ή να γίνει διάρρηξη του εδάφους παρασύροντας  κατασκευές ή οχήματα 
που στέκονται εκεί. Στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται κατολισθήσεις. Μεγάλη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το σχεδιασμό κτιρίων κοντά στα όρια των 
ποταμών και των  θαλάσσιων ακτών. Η καταστροφή που θα προκληθεί σε  μια δομή 
εξαρτάται από ένα μοναδικό συνδυασμό γεωλογικών και δομικών παραγόντων. Οι 
γεωλογικοί παράγοντες αφορούν τη φύση του εδάφους κάτω από τα θεμέλια, το 
βάθος στο υπόβαθρο, τα υπόγεια ύδατα, τα χαρακτηριστικά της γης, κλπ. ενώ οι 
δομικοί παράγοντες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σε έναν βαθμό τον 
περιορισμό του σκυροδέματος, την  λεπτή κατασκευή του κτιρίου και των στοιχείων 
του και την ποιότητα του σχεδιασμού και της κατασκευής του (Manohar, 2015). 

 
Σεισμός, τσουνάμι και πυρηνικό ατύχημα ,Τοχόκου Ιαπωνία 2011: Στις 11 Μαρτίου 
2011 στις 14:46 π.μ. (UTC) ένας  σεισμός μεγέθους 9,0-9,1 (Mw) σημειώθηκε στις 
ακτές του Ειρηνικού στη Βορειαανατολική Ιαπωνία. Το επίκεντρο ήταν περίπου 70 
km ανατολικά της χερσονήσου Οσίκα (Oshika) του Τοχόκου (Tōhoku) και το 
υπόκεντρο σε υποβρύχιο βάθος περίπου 29 km. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που 
καταγράφηκε ποτέ στην Ιαπωνία και ο τέταρτος ισχυρότερος σεισμός στον κόσμο 
από το 1900 που άρχισε η σύγχρονη καταγραφή του. Ο σεισμός προκάλεσε ισχυρά 
κύματα τσουνάμι που έφτασαν τα 40,5 m σε ορισμένες περιοχές. Ο σεισμός 
μετατόπισε 2,4 m ανατολικά το Χονσού (Honshu), που είναι το κύριο νησί της 
Ιαπωνίας, μετατόπισε τη Γη στον άξονά της με εκτιμήσεις μεταξύ 10 cm  και 25 cm  
αύξησε την ταχύτητα περιστροφής της γης κατά 1,8μs ανά ημέρα και δημιούργησε 
κύματα υπερφόρτωσης που ανιχνεύτηκαν στις διαταραχές του δορυφόρου GOCE με 
χαμηλή περιφέρεια. Αρχικά, ο σεισμός προκάλεσε τη βύθιση ενός τμήματος της 
ακτής του Ειρηνικού στο νησί Χονσού κατά περίπου ένα μέτρο, αλλά μετά από 
περίπου τρία χρόνια, η ακτή ανέβηκε και συνέχισε να ανεβαίνει για να ξεπεράσει το 

αρχικό ύψος της ακτής. Η Ιαπωνική Αστυνομία σε τελευταία έκθεσή της 
επιβεβαιώνει 15.871 θανάτους,  6.114 τραυματίες και 2.778 άτομα που αγνοούνται. 
(Hasegawa ,2013). 
Η κύρια αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός, με άτομα άνω των 60 ετών να 
αντιπροσωπεύουν το 65% των νεκρών. Συνολικά κατέρρευσαν ολοκληρωτικά 
127.290, ενώ άλλα 272.788 κτίρια κατέρρευσαν κατά το ήμισυ και 747.989 κτίρια 
υπέστησαν μερική βλάβη. Ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν επίσης 
εκτεταμένες και σοβαρές διαρθρωτικές ζημίες στη βορειοανατολική Ιαπωνία, 
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συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ζημιών στους δρόμους και τους 
σιδηροδρόμους καθώς και των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές και της κατάρρευσης 
του φράγματος. Περίπου 4,4 εκατομμύρια νοικοκυριά στη βορειοανατολική 
Ιαπωνία παρέμειναν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και 1,5 εκατομμύρια χωρίς νερό. 
Μεταξύ του σεισμού και της άφιξης του τσουνάμι, υπήρχε χρονικό διάστημα 30-40 
min (Hasegawa, 2013). 
 
. 

 
 

 
 

Εικόνα 27: Περιοχή που πλήγηκε από το σεισμό (Hasegawa, 2013). 
 
Ο σεισμός και το επακόλουθο τσουνάμι προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στην 
εγκατάσταση της Φουκουσίμα Νταϊτσι (Fukushima Daiichi), πυρηνικού σταθμού που 
βρίσκεται 230 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκρήξεις 
υδρογόνου και την πυρηνική κατάρρευση τριών από τους έξι αντιδραστήρες στο 
εργοτάξιο, εξαιτίας της απώλειας όλων των τροφοδοτικών και κατόπιν ελέγχου των 
συστημάτων ψύξης. Τα σπίτια δεκάδων χιλιάδων κατοίκων έπρεπε να εκκενωθούν 
τους καθώς η ακτινοβολία διέρρευσε στην ατμόσφαιρα, τη θάλασσα και την 
τροφική αλυσίδα.  
Η τριπλή καταστροφή που έπληξε την περιοχή Τοχόκου (Tohoku) της Ιαπωνίας στις 
11 Μαρτίου 2011 πυροδότησε μια μαζική μετακίνηση ανθρώπων. Περισσότεροι 
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από 400.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους καθώς ένα γιγάντιο τσουνάμι που 
προκλήθηκε από τον μεγάλης έντασης  σεισμό,  κατέστρεψε τις παράκτιες περιοχές 
και λόγω του πυρηνικού ατυχήματος που ακολούθησε στην Fukushima μια μεγάλη 
ποσότητα ραδιενεργών υλικών απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα. 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ),  κατατάσσει το ατύχημα ως τη 
μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή μετά το ατύχημα στο Τσερνομπίλ το 1986 . Ένα 
χρόνο μετά την καταστροφή, υπήρχαν περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το νομό Φουκουσίμα 
(Hasegawa, 2013) 
 

3.3 Δασική πυρκαγιά 

Μια δασική πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει  σοβαρές επιπτώσεις  τόσο στην υγεία 
των ανθρώπων αλλά και στο περιβάλλον. 
Το πέρασμα της φωτιάς έχει ως αποτέλεσμα την σοβαρή επιδείνωση των ζωτικών 
τμημάτων ενός  φυτού, όπως το φύλλωμα, το στέλεχος και τις ρίζες, με αποτέλεσμα 
την απώλεια δέντρου. Ο βαθμός φθοράς είναι συνάρτηση της καταστροφής 
διαφόρων τμημάτων των δέντρων (φύλλωμα, στέλεχος, ρίζες), και προκύπτει από 
τον τύπο φθοράς (επιφανειακή ή κορώνα) και τη ένταση της φωτιάς, καθώς και από 
την ευαισθησία του είδους. Μια γρήγορη διέλευση της πυρκαγιάς προκαλεί πολύ 
λιγότερες ζημιές από τη βραδεία καύση με μεγαλύτερο «χρόνο παραμονής» (F.A.O., 
2001). 
Το πέρασμα μια πυρκαγιάς επηρεάζει επίσης τη δομή και τη σύνθεση του εδάφους. 
Η πυρκαγιά προκαλεί μείωση της σταθερότητας των αδρανών στοιχείων που 
οδηγούν σε δομή σωματιδίων. Αυτός ο μετασχηματισμός περιλαμβάνει τη μείωση 
της ικανότητας συγκράτησης νερού και του ρυθμού διείσδυσης του νερού επειδή οι 
πόροι του εδάφους είναι γεμάτοι με σωματίδια. Η πυρκαγιά  έχει ως αποτέλεσμα 
την  γρήγορη ανοργανοποίηση της βιομάζας, των σκουπιδιών και του χούμο, που 
μπλοκάρουν το φυσιολογικό βιολογικό κύκλο, εις βάρος των παραγόντων 
αποσύνθεσης του οικοσυστήματος. Μια πυρκαγιά  προκαλεί διασπορά ανόργανων 
ουσιών στην ατμόσφαιρα η καύση των οποίων απελευθερώνει άζωτο. Άλλα 
λιγότερο πτητικά στοιχεία εμπλέκονται στο σχηματισμό  πολύ μικρών  σωματιδίων 
τα οποία  μεταφέρονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο «παραγωγής» τους. 
(F.A.O., 2001). 
Από τη καύση της βλάστησης παράγεται τέφρα η οποία αποτελεί την αιτία της 
απελευθέρωσης αζώτου, καλίου και φώσφορου, σε μια μορφή όπου μπορεί να 
απορροφηθούν από τα φυτά. Αυτό αντισταθμίζει τις απώλειες των στοιχείων αυτών 
στο έδαφος. Η αποστείρωση του εδάφους αρχίζει μεταξύ 50°C και 125°C και 
επηρεάζει γενικά το πρώτο ή τα πρώτα δέκα εκατοστά του εδάφους. Στην 
πραγματικότητα, τα στρώματα επιφάνειας, τα οποία είναι πλούσια σε οργανική ύλη 
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και πιο ενεργά βιολογικά, καταστρέφονται. Η μικροπανίδα καταστρέφεται αλλά  
ανακτάται πάλι,  σε αργό ρυθμό. Η έκθεση του εδάφους στη φωτιά καθώς και οι 
τροποποιήσεις στη δομή του εδάφους, που προκαλούνται από τη φωτιά, αυξάνουν 
πολύ έντονα τον κίνδυνο διάβρωσης. Όσο πιο απότομη είναι η κλίση, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της διάβρωσης. Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι 
ο γεωλογικός χαρακτήρας του εδάφους. Τα εδάφη από πηλό είναι πολύ ευαίσθητα 
στη διάβρωση. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, μετά από μια φωτιά, η βλάστηση 
ανακτά γρήγορα την αρχική της κατάσταση, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. 
Ωστόσο, η ανάκτηση της βλάστησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τη 
συχνότητα εμφάνισης.  Μετά από μια μέτρια φωτιά, η κάλυψη της βλάστησης 
σταδιακά ανασυσταίνεται, ξεκινώντας από τα υπόγεια μέρη που επιβίωσαν (βολβοί, 
ριζώματα). Το οικοσύστημα εξελίσσεται σε μια κατάσταση, η οποία είναι 
συγκρίσιμη με αυτήν πριν τη φωτιά, σταδιακά σε δομή, σχεδόν αμέσως στη 
σύνθεση. Μία έντονη πυρκαγιά μειώνει την ικανότητα αναγέννησης διότι η 
θερμότητα μπορεί να καταστρέψει τα υπόγεια μέρη ή τους σπόρους που είναι 
αναγκαίοι για την επιβίωση του φυτού και, ως εκ τούτου, περιορίζουν σημαντικά 
την αναγέννηση της βλάστησης (F.A.O., 2001). 
 

3.3.1 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία  

Οι φωτιές και οι εκρήξεις αποτελούν πηγή σοβαρών κινδύνων για τον άνθρωπο. Οι 
υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιδράσουν στον άνθρωπο άμεσα, σε 
περιπτώσεις επαφής με τη φωτιά, οπότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης των 
ρούχων και του σώματος λόγω της  ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας. Το μέγεθος των 
επιπτώσεων εξαρτάται από την έντασή της πυρκαγιάς. 
Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αφυδάτωση και εγκαύματα που μπορεί να 
οδηγήσουν στο θάνατο. Η επαφή με θερμές αέριες μάζες  προκαλεί υποθερμία, 
αφυδάτωση, σοκ, εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα και καρδιακά 
προβλήματα. Η μείωση οξυγόνου στο περιβάλλον λόγω μιας οποιασδήποτε καύσης 
και επομένως και μιας πυρκαγιάς ή/και έκρηξης, μπορεί να προκαλέσει αίσθηση 
πνιγμού, συμπτώματα ασφυξίας και τελικά θάνατο (Γεωργιάδου,2008). 
Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα 
φέροντα στοιχεία των κτηρίων και μπορεί να προκληθούν καταρρεύσεις δομικών 
στοιχείων με σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε 
αυτά. Στις περιπτώσεις εκρήξεων είναι πιθανό να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί 
ή/και θάνατοι από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα. 
 Τα αέρια προϊόντα μιας καύσης (καυσαέρια) αποτελούνται συνήθως από ορατά 
κατάλοιπα της καύση όπως αιωρούμενα σωματίδια άνθρακα και πίσσας και από 
διάφορες χημικές ενώσεις. Οι δυσμενείς επιπτώσεις από τα καυσαέρια μπορεί να 
οφείλονται σε (Γεωργιάδου, 2008): 
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 εναπόθεση αιθάλης στους πνεύμονες– παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα 
λόγω ατελούς καύσης, εξαιτίας περιορισμένης ποσότητας οξυγόνου (η 
εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ακόμη και για λίγα λεπτά είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει θάνατο) 

 
 παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (προϊόν τέλειας καύσης) το όποιο μπορεί 

να προκαλέσει ασφυξία επειδή εκτοπίζει το οξυγόνο και μειώνει την 
ποσοστιαία συμμετοχή του στο μίγμα της αναπνοής 
 

Ανάλογα με το είδος των καιγόμενων υλικών, τα παραγόμενα καυσαέρια μπορεί να 
περιέχουν μεγάλη ποικιλία ενοχλητικών έως και επικίνδυνων πτητικών ενώσεων και 
αερίων που σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία 
ή/και θάνατο (αρωματικοί υδρογονάνθρακες, υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, 
αμμωνία, υδροχλώριο κ.α.). Η χημική σύσταση της τέφρας που παράγεται από μια 
δασική πυρκαγιά εξαρτάται από τη χημική σύσταση της χλωρίδας αλλά και των 
υλικών που αποτεφρώνονται. Μια πυρκαγιά μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη 
διαρροή επικίνδυνων ουσιών που, ενδεχόμενα, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται 
σε ένα χώρο εργασίας, με σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, τον πληθυσμό 
και το περιβάλλον. Οι υλικές ζημιές εξαιτίας μιας πυρκαγιάς μπορεί να είναι 
καταστροφές στο υλικό περιεχόμενο, τον εξοπλισμό ή και τον περιβάλλοντα χώρο ή 
ακόμη και γειτονικών χώρων, καταστροφή των φερόντων στοιχείων 
(υποστυλωμάτων, δοκών) και τελική αχρήστευση ή κατάρρευση κτηρίων. Το είδος 
και η ένταση των πιθανών επιπτώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα 
πλαίσια του σχεδιασμού των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων (Γεωργιάδου, 2008, Αλεξάκης, 2010). 
 

3.4 Πλημμύρα  

Οι καταστροφικές πλημμύρες παρουσιάζουν μια μεγάλη αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια ,τόσο ως προς τη συχνότητα, όσο και ως προς τη σφοδρότητα 
τους, μπορεί να έχουν οικονομικές, περιβαλλοντικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες. 

3.4.1 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία  

Οι επιπτώσεις στην υγεία από τις πλημμύρες μπορούν να χωριστούν σε εκείνες που 
σχετίζονται με το άμεσο γεγονός και εκείνων που προκύπτουν αργότερα (έμμεσες) 
(Πίνακας 10). Άμεσα αποτελέσματα προκαλούνται από το νερό των πλημμυρών και 
τα συντρίμμια που υπάρχουν σε αυτό και περιλαμβάνουν πνιγμούς και 
τραυματισμούς. Μια πλημμύρα συνεχίζει να έχει επιπτώσεις ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξής της, οι οποίες μπορεί να παραμείνουν για μήνες 
ή χρόνια. Οι μακροπρόθεσμες, έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία περιλαμβάνουν 
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αυτές που οφείλονται σε βλάβες στις υποδομές, τα τρόφιμα και το νερό, ο 
εκτοπισμός, οι διαταραχές στη ζωή των ανθρώπων και στην ψυχική υγεία (Menne, 
et al., 2013). Σημαντικές επίσης είναι και οι έμμεσες επιπτώσεις των παράκτιων 
πλημμυρών. Οι παράκτιες πλημμύρες επηρεάζουν το γλυκό νερό και τις προμήθειες 
τροφίμων για τις γύρω περιοχές καθώς και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Επίσης  
μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή των καλλιεργειών λόγω της εισβολής του 
θαλασσινού νερού καθώς και ρύπανση του πόσιμου νερού (Menne et al., 2013). 
 
Πίνακας 10: Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (Menne et al., 2013). 

Τύπος επίπτωσης Επίπτωση στην υγεία 
Άμεσα : επιπτώσεις στους 
ανθρώπους που εκτίθενται στο νερό 
της πλημμύρας  

Το χτύπημα και οι τραυματισμοί από το περπάτημα ή την 
οδήγηση μέσα στο νερό της πλημμύρας, 
-επαφή με τα συντρίμμια που βρίσκονται στο νερό της  
πλημμύρας, που πέφτουν σε κρυφά φρεάτια, 
 -τραυματισμοί από τα βυθισμένα στο νερό  αντικείμενα, 
τους τραυματισμούς ενώ προσπαθούν να μεταφέρουν τα 
υπάρχοντα κατά τη διάρκεια πλημμυρών  
-Κατάρρευση κτηρίου και ζημιές (τραυματισμοί), 
ηλεκτροπληξία, ασθένειες που μεταδίδονται με φορέα και 
τρωκτικά, 
-Αναπνευστικές λοιμώξεις, δερματικές και οφθαλμικές 
λοιμώξεις, 
-Χημική μόλυνση, ιδίως δηλητηρίαση από το μονοξείδιο του 
άνθρακα από γεννήτριες που χρησιμοποιούνται για 
άντληση και αφύγρανση 
-Έλλειψη νερού και μόλυνση λόγω καταστροφής έργων 
επεξεργασίας νερού και των μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων 
- Στρες, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα 
ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
της μετακίνησης 

Έμμεσα:  επιπτώσεις του νερού της 
πλημμύρας σε άλλους 
καθοριστικούς παράγοντες υγείας 

-Απώλεια πρόσβασης και αδυναμία επίτευξης 
συνεχιζόμενης υγειονομικής περίθαλψης 
-Βλάβη στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και 
αδυναμία  πρόσβασης στην απαραίτητη φροντίδα 
-Βλάβη ή καταστροφή περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων 
των νοσοκομείων και άλλων ζωτικών 
 εγκαταστάσεων. 
-Βλάβες στην υποδομή ύδρευσης και αποχέτευσης 
Ζημία στις καλλιέργειες, διακοπή της προμήθειας τροφίμων 
-Διακοπή των μέσων επιβίωσης  και του εισοδήματος 
-Μετακίνηση πληθυσμού 
-Προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω του μεγάλου χρονικού 
διαστήματος για την  ανάκαμψη από τις πλημμύρες αλλά 
και του φόβου επανάληψης. -Έμμεσες συνέπειες του 
άγχους κατά την διάρκεια της διαδικασίας απαίτησης 
αποζημιώσεων και ανακαινίσεων της κατεστραμμένης 
ιδιοκτησίας 

 
 Κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων μιας πλημμύρας μπορεί να συμβούν 
τραυματισμοί. Αυτοί που προκαλούνται πριν και κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας 
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συνδέονται συχνά με άτομα και τις οικογένειές τους που προσπαθούν να 
απομακρυνθούν από τα πλημμυρικά νερά. Το νερό μπορεί να μετατοπίσει οχήματα, 
δέντρα και υλικά και μπορεί να κρύψει αόρατους κινδύνους, όπως τα συντρίμμια, 
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Οι σοβαρότεροι τραυματισμοί  
περιλαμβάνουν κατάγματα και διατρήσεις και υπάρχει επίσης κίνδυνος για 
υποθερμία από την παραμονή στο νερό σε θερμοκρασία μικρότερη των 24°C. 
(Menne et al., 2013). 
Τραυματισμοί μπορεί επίσης να συμβούν μετά από μια πλημμύρα, όταν οι 
άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της 
ανάκτησης και του καθαρισμού. Τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν από αιχμηρά 
αντικείμενα ή φερτά υλικά και αντικείμενα που κρύβονται κάτω από τα πλημμυρικά 
νερά, όπως τα ανυψωμένα καρφιά στα δάπεδα και τα αιχμηρά αντικείμενα. Το νερό 
είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι οι γραμμές μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν κίνδυνο για 
ηλεκτροπληξία ή ηλεκτρική εκκένωση  όταν έρχονται  σε επαφή με το νερό (Menne 
et al., 2013). 
Κατά τη διάρκεια της φάσης καθαρισμού, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 
αποφυγή ασταθών κτηρίων, τα οποία έχουν προκαλέσει θάνατο ή τραυματισμό σε 
πολλές περιοχές της Ευρώπης. Επίσης τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν από 
ερπετά και ζώα, καθώς τα πλημμυρικά νερά τα εκτοπίζουν, αυξάνοντας την πιθανή 
επαφή με τους ανθρώπους. Τα στάσιμα νερά μπορεί να εξαναγκάσουν  έντομα 
όπως σφήκες να βγουν από τις φωλιές τους και να αυξηθεί ο κίνδυνος για τσίμπημα 
από υμενόπτερα (σφήκα, μέλισσα, μυρμήγκι). Γενικά, οι πλημμύρες με αργή 
εμφάνιση είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν τραυματισμούς. Η συμπεριφορά 
των ανθρώπων και αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα 
τραυματισμού και θανάτων, ιδιαίτερα όταν δεν συμμορφώνονται με τις εντολές των 
αρμοδίων για εκκένωση. Το περπάτημα και η οδήγηση μέσω των νερών πλημμύρας, 
η προσπάθεια για τη διάσωση ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων καθώς και την 
προστασία περιουσιακών τους στοιχείων έχουν αναφερθεί μετά τις πλημμύρες του 
2002 ως κίνδυνος τραυματισμού και απώλειας ζωής (Menne et al., 2013). 
Οι καταστροφές που προκαλούνται από τις πλημμύρες σε διάφορες υποδομές 
μπορεί να είναι η αιτία ώστε να απελευθερωθούν  χημικές ουσίες που ενέχουν 
κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Επιπλέον, η κακή χρήση των φορητών 
γεννητριών ή άλλα μηχανήματα που λειτουργούν  με κινητήρα καύσης και όχι 
ρεύματος, μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο για δηλητηρίαση από 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Εκτός από τις χημικές ουσίες από  τις βιομηχανίες, 
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι (π.χ. μπαταρίες αυτοκινήτων, 
δεξαμενές προπανίου) μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο μετά από μια 
πλημμύρα (Menne et al., 2013). 
Δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί επίσης από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). 
Μια χημική ουσία που παράγεται κατά την ατελή καύση οργανικής ύλης.  
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Ελευθερώνεται από τις εξατμίσεις και βρίσκεται επίσης στις εκπομπές καυσαερίων 
γεννητριών ντίζελ και άλλων καυσίμων, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται εντός 
κτιρίων και σε κλειστούς χώρους,  μετά από πλημμύρα για άντληση των υδάτων. Τα 
αέρια μπορούν να δημιουργηθούν αν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός και έχουν τη 
δυνατότητα να συσσωρεύονται π.χ. σε γκαράζ. Σε μια έρευνα που έγινε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, βασισμένη σε ιατρικές σημειώσεις,  έξι θάνατοι και 167 
ασθενείς βρέθηκαν με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) μετά από 
τέσσερις τυφώνες στη Φλώριδα (Florida) το 2004. Η παρουσίαση κορυφώθηκε 3 
ημέρες μετά την άφιξη του τυφώνα και τα περισσότερα συμπτώματα συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο 96% των περιστατικών είχαν χρησιμοποιηθεί, 
φορητές γεννήτριες βενζίνης πέντε από τους έξι θανάτους ήταν μεταξύ ανδρών, και 
οι περισσότερες από τις γεννήτριες ήταν ακατάλληλα τοποθετημένες σε γκαράζ ή σε 
εξωτερικούς χώρους, αλλά κοντά σε παράθυρα) (Menne et al., 2013). 
 

3.4.2 Επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών και εδαφικών πόρων  

Η ρύπανση και η μόλυνση  των υδάτων πλημμύρας ενέχει  κινδύνους για την υγεία. 
Τα νερά πλημμύρας μπορούν να μεταφέρουν χημικές ουσίες από την θέση 
αποθήκευσής τους. Είναι πιθανόν τα χημικά να αραιωθούν στο νερό και να 
παρουσιάσουν μικρότερο κίνδυνο. Η επαφή του νερού πλημμύρας με το δέρμα έχει 
αναφερθεί ότι δεν αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία (Menne et al., 2013). 
Το έκζεμα είναι η συχνότερη μορφή δερματίτιδας που αναφέρθηκε. Σοβαρή απειλή 
για την υγεία μπορούν να αποτελέσουν οι χημικές εκλύσεις, εάν πλημμυρίσουν  
εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ανάλογα 
με τη σοβαρότητα και την έκταση της πλημμύρας, μπορεί να γίνει  ανεξέλεγκτη 
διασπορά χημικών ουσιών στο περιβάλλον, με δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία. Σε ένα τυπικό σενάριο πλημμύρας, οι χημικές ουσίες που εκλύονται 
αραιώνονται με νερό πλημμύρας, μειώνοντας έτσι την τοξικότητα. Σε ασυνήθιστες 
περιστάσεις, ωστόσο, όπως η υψηλής έντασης  σύντομη πλημμύρα, ο πληθυσμός 
μπορεί να εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα τοξικών χημικών ουσιών. Επιπλέον, σε 
περίπτωση συνεχούς απελευθέρωσης, όπως κατά  την αποστράγγιση όξινων 
ορυχείων, οι άνθρωποι μπορεί να εκτεθούν για χρόνια σε απευθείας επαφή ή 
έμμεσα, εάν υπάρχει είσοδος της χημικής ουσίας στην τροφική αλυσίδα. Δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει κατώτατο όριο στην τοξικότητα πολλών από αυτά τα χημικά 
προϊόντα (μόλυβδος, αρσενικό, polycyclic πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες, παρασιτοκτόνα), αποτελούν κίνδυνο για την υγεία σε 
οποιοδήποτε επίπεδο έκθεσης. Γενικά, υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες 
δειγματοληψίες μετά από γεγονότα πλημμύρας. Αποτελεσματική συλλογή και 
παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεδομένων θα ενίσχυε μελλοντικές μελέτες 
σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία. Η πηγή μολυσμένου νερού πλημμύρας μπορεί 
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να προβλέψει τον τύπο της χημικής μόλυνσης, υποδεικνύοντας έτσι τις πιθανές 
επιπτώσεις στην υγεία (Menne et al., 2013). 
Τρεις είναι οι κύριες πηγές χημικής μόλυνσης: α) οι πλημμύρες από καταιγίδα, β) οι 
υπερπλήρεις αγωγοί και γ) η αποστράγγιση ορυκτών ορυχείων, Η έκταση της 
χημικής μόλυνσης λόγω των πλημμυρών  εξαρτάται από τη χρήση της Γης και της 
σχετική υποδομή. Σε περίπτωση απορροής από δρόμους, αυτοκινητόδρομους και 
γέφυρες, ο τύπος της χημικής ουσίας που  διασπείρεται  θα αντικατοπτρίζει τη 
ρύπανση που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία και θα περιλαμβάνει χημικές 
ουσίες όπως βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες πετρελαίου και πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Σε μια λεκάνη απορροής κοντά σε αγροτική 
περιοχή τα νερά της πλημμύρας αναμένεται να αποτελούνται  από διαβρωμένα 
εδάφη που περιέχουν λιπάσματα,  ζιζανιοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Η έκταση της 
ρύπανσης εξαρτάται από τους γεωλογικούς παράγοντες, τη γη, τις πρακτικές 
διαχείρισης και τον όγκο των πλημμυρών. Η ρύπανση σε  αστικές περιοχές  και 
κωμοπόλεις θα είναι ποικίλη και μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτικά 
υπολείμματα, καθώς και οικιακές, βιομηχανικές και εμπορικές  χημικές ουσίες τα 
βιομηχανικά ή οικιακά απόβλητα και οδικές απορροές (Menne et al., 2013). 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει κίνδυνος αποστράγγισης ορυκτών από 
εγκαταλελειμμένα ορυχεία, ιδίως των ανθρακωρυχείων. Για παράδειγμα, στην 
Αγγλία, οι κομητείες του Ντέβον και της Κορνουάλης μόνο έχουν περίπου 1700 
εγκαταλειμμένα έργα ορυχείων, τα οποία έχουν μολύνει σοβαρά περισσότερο από 
200 km του υδρογραφικού δικτύου. Οι επιπτώσεις παραμένουν σημαντικές σε 
ορισμένα ποτάμια για πολλές δεκαετίες μετά το κλείσιμο των ορυχείων. Υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τα ορυχεία αποστραγγίζονταν συνεχώς με μεγάλες 
αντλίες. Ωστόσο, μετά το κλείσιμό τους μπορεί να πλημμυρίσουν. Τα τυπικά ορυκτά 
και μέταλλα που υπάρχουν στα ορυχεία είναι το αλουμίνιο, το αρσενικό, το κάδμιο, 
το κοβάλτιο, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο μόλυβδος και το μαγγάνιο. Οι επικίνδυνοι χώροι 
υγειονομικής ταφής και οι λιμνοθάλασσες μπορούν επίσης να ρυπάνουν τα 
πλημμυρισμένα νερά. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, το νερό του ποταμού 
ρυπανσμένο με κάδμιο από την εξόρυξη το 1910-1945 πλημμύρισε τους ορυζώνες 
και οδήγησε σε  νόσο (itai-itai) σε ανθρώπους που κατανάλωσαν το μολυσμένο ρύζι 
(Menne et al., 2013). 
 

3.5 Ηφαιστειακές εκρήξεις 

Οι φυσικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις ηφαιστειακές εκρήξεις περιλαμβάνουν  
τη ροή λάβας, την πτώση τέφρας,  κατολισθήσεις, και  ροή ηφαιστειακής λάσπης 
(lahars). Επιπλέον, μετά από μια ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να απελευθερωθούν 
δηλητηριώδη αέρια (limnick) και φουμαρόλες καθώς και να προκληθεί τσουνάμι 
ειδικά αν η έκρηξη είναι πολύ ισχυρή (Perilous Earth, 2009). 
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3.5.1 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία  

Τα ηφαίστεια απελευθερώνουν διάφορους τύπους αερίων, συμπεριλαμβανομένων 
των διοξειδίου του θείου SO2 και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στις 21 
Οκτωβρίου 1986 απελευθερώθηκε ένα  νέφος διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) 914 m 
(3000 πόδια) πλάτος και 914 m ύψους από την  λίμνη Nyos, μια λίμνη που βρίσκεται 
μέσα σε έναν ηφαιστειακό κρατήρα, στο Καμερούν, στην Αφρική (Εικόνα 3). Το CO2 
τροφοδοτήθηκε  στα νερά της λίμνης από το μάγμα που βρίσκεται ~ 213 μέτρα (~ 
700 πόδια) κάτω από την επιφάνεια. Όντας πυκνότερο από την ατμόσφαιρα, το 
σύννεφο αγκάλιασε το έδαφος και κατευθύνθηκε κάτω από τις πλαγιές του 
ηφαιστείου όπου προκάλεσε ασφυξία σε περίπου  1700-1800 χωρικούς. Για να 
εμφανιστούν εκρήξεις λιμνών ( limnic), τα νερά των λιμνών πρέπει να κορεσθούν με 
CO2.  Στον  πυθμένα των λιμνών που είναι ευπαθής  στις  εκρήξεις, οι πιέσεις είναι 
μεγαλύτερες και οι θερμοκρασίες είναι πιο κρύες από τις ορεινές περιοχές. Ως εκ 
τούτου, το CO2 διατηρείται σε διάλυμα. Ωστόσο, αν κάποιο γεγονός, όπως μια 
κατολίσθηση διαταράσσει αυτή τη ρύθμιση και προκαλέσει άνοδο στα βαθιά 
κορεσμένα με CO2 νερά, όπως  αυτά ανεβαίνουν θα περάσουν μέσα από τα πιο 
ρηχά επίπεδα της λίμνης όπου οι πιέσεις είναι μικρότερες και οι θερμοκρασίες είναι 
θερμότερες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το CO2 θα απελευθερωθεί  από το 
διάλυμα  και με την πάροδο του χρόνου θα απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα και 
θα γίνει ένας δυνητικά θανατηφόρος δολοφόνος  (Perilous Earth, 2009). 
 
Οι  φουμαρόλες (ή η φουμαρόλη - η λέξη που προέρχεται από το λατινικό  «fumus»  
ο «καπνός») είναι μικρά ανοίγματα ή ρωγμές μέσα ή γύρω από ένα ηφαίστειο που 
εκπέμπουν ατμούς και αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του 
θείου (SO2) και υδρόθειο (H2S) σε θερμοκρασίες κυμαινόμενες μεταξύ ~ 100o και ~ 
1000oC. Οι φουμαρόλες μπορεί να παραμείνουν για αιώνες ή δεκαετίες, αν 
βρίσκονται πάνω από μια πηγή θερμότητας, π.χ. ένα υποκείμενο ηφαιστειακό  
θάλαμο μάγματος (magma chamber).  

-Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) είναι ένα άοσμο, άγευστο και άχρωμο αέριο που 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Για παράδειγμα, η εισπνοή αέρα με περισσότερο από 
11% CO2 θα προκαλέσει απώλεια συνείδησης σε ένα λεπτό ή λιγότερο.  

- Το διοξείδιο του θείου (SO2) έχει έντονη οσμή και μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή 
και καύση των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος και δυσκολία στην 
αναπνοή. Όταν το SO2 αναμιγνύεται με υδρατμούς, σχηματίζει θειικό οξύ (H2SO4), 
ένα συστατικό όξινης βροχής. Μόλις σχηματιστεί, η όξινη βροχή μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή καταστροφή της βλάστησης και σοβαρό ερεθισμό των 
ματιών, της μύτης και του λαιμού.  
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-Το υδρόθειο (H2S) είναι ένα τοξικό αέριο που μυρίζει σαν σάπιο αυγό. Η εισπνοή 
του H2S μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία παθήσεων, όπως πονοκεφάλους, 
κόπωση, ζάλη, ενθουσιασμό, διάρροια και ερεθισμό των ματιών. Επίσης η εισπνοή 
μεγάλων ποσοτήτων αερίου H2S μπορεί να προκαλέσει παράλυση του 
αναπνευστικού συστήματος και θάνατο. Τα διοξείδιο του άνθρακα και το H2S είναι 
πυκνότερα από τον αέρα και μπορούν να συσσωρευτούν σε περιοχές χαμηλού 
υψομέτρου. Ως εκ τούτου, εάν υπάρχει υποψία για φουμαρολική δραστηριότητα, 
τότε θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου και οι μάσκες 
αερίων πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να είναι άμεσα διαθέσιμες (Perilous 
Earth,2009). 

 
Ροές της λάβας . Η βασαλτική λάβα φτάνει σε θερμοκρασίες από 1600 ° F (871 ° C) 
έως 2200 ° F (1204 ° C).  Η ροή της λάβας κινείται συνήθως σε χαμηλή ταχύτητα 
(λίγα μέτρα έως μερικά χιλιόμετρα την ώρα) είναι όμως ικανή να προκαλέσει 
μεγάλες καταστροφές στο πέρασμά της. Για παράδειγμα, το Νιραγκόνγκο (Mt. 
Nyiragongo), ένα ηφαίστειο (stratovolcano) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι 
γνωστό για τις λίμνες λάβας που σχηματίζονται μέσα στον κρατήρα του. Στις 10 
Ιανουαρίου 1977, η λίμνη της λάβας που υπήρχε εκείνη τη στιγμή  έσπασε τα 
τοιχώματα, απελευθερώνοντας τη σχετικά χαμηλή σε οξείδιο του πυριτίου SiO2, 
πολύ υγρή, (mafic) λάβα. Η προκύπτουσα ροή λάβας εκτιμάται ότι είχε διανύσει ~ 
90 χιλιόμετρα την ώρα (60 μίλια ανά ώρα) κάτω από τις πλαγιές του βουνού 
Νιραγκόνγκο. Λόγω της ταχύτητάς του, η λάβα έφτασε στα κοντινά χωριά με 
αποτέλεσμα 70 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. 
Από τον κρατήρα του ηφαιστείου μπορούν να εκτοξευθούν ηφαιστειακές  βόμβες 
με μέγεθος περίπου της μπάλας του μπέιζμπολ ή της μπάλας του  τένις  σε 
περισσότερο από περίπου 805 m (μισό μίλι) (Perilous Earth,2009). 
 
Σύννεφα και πτώση τέφρας. Η τέφρα αποτελείται κυρίως από κονιοποιημένο 
βράχο και πυριτίο,. Είναι σκληρή δεν διαλύεται στο νερό, είναι ήπια διαβρωτική και 
είναι καλός αγωγός  ηλεκτρικής ενέργειας όταν είναι βρεγμένη. Οι άνεμοι μπορούν 
να μεταφέρουν την τέφρα κάθετα και οριζόντια σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι 
μπορεί να δημιουργήσουν οικονομικούς και υγειονομικούς κινδύνους σε μη 
αναμενόμενες περιοχές. Ένας συνηθισμένος κίνδυνος είναι η πτήση των 
αεροπλάνων μέσα σε μη αναμενόμενα σύννεφα τέφρας. Η θερμοκρασία τήξης του 
διοξειδίου του πυριτίου σε ένα νέφος τέφρας είναι παρόμοια με την εσωτερική 
θερμοκρασία μιας σύγχρονης μηχανής αεριωθουμένων. Όταν η τέφρα 
απορροφάται σε μια μηχανή αεριωθούμενου, τήκεται και στη συνέχεια 
αναρροφάται σε ψυχρότερες περιοχές του κινητήρα όπου δημιουργεί μια φλόγα, 
δηλ., την ολική βλάβη του κινητήρα. Υπάρχουν αναφορές για 100 αεροθούμενα (jet)  
που έχουν συναντήσει σύννεφα τέφρας. Για παράδειγμα, το 1982, ένα 747 
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συναντήθηκε με ένα ηφαιστειακό σύννεφο στα 11.278 m (37.000 πόδια) πάνω από 
την Ινδονησία με αποτέλεσμα το σταμάτημα και των τεσσάρων κινητήρων.  Το 
αεροπλάνο  έπεσε 7.010 m (23.000 πόδια) πριν οι πιλότοι ήταν σε θέση να 
επανεκκινήσουν τους κινητήρες. Εκτός από τον προαναφερθέντα κίνδυνο, σε 
περιοχές που καλύπτονται από πτώσεις τέφρας, οι άνθρωποι κινδυνεύουν  από τις 
ασφυκτικές επιπτώσεις της. Ωστόσο, η τέφρα είναι πυκνή και η πυκνότητά της 
αυξάνεται όταν είναι υγρή. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και ένα στρώμα 10 cm (~ 4 
ίντσες) μπορεί να φέρει αρκετή μάζα για να ισοπεδώσει πολλά καταφύγια. Η 
καθισμένη στο έδαφος, τέφρα μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμο κίνδυνο για 
την υγεία των ανθρώπων  και την οικονομία διότι μπορεί να αναδεύεται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τον άνεμο για αρκετό χρονικό διάστημα (Perilous 
Earth, 2009). 
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Κεφάλαιο 4 : Στατιστικά στοιχεία φυσικών καταστροφών   

4.1 Τάσεις παγκόσμιων φυσικών καταστροφών, 1987-2016 

Από την αναπαράσταση των στοιχείων στην εικόνα 27 παρατηρούμε ότι υπάρχει 
μια μείωση του αριθμού των φυσικών καταστροφών το έτος 2016 σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Μακροπρόθεσμα, από το έτος 1987 μέχρι το έτος 2000 υπάρχει 
μία ανοδική τάση του αριθμού των φυσικών καταστροφών ενώ από το 2000 έως το 
2016 παρατηρείται μια πτωτική τάση. Αυτό είναι εμφανές και στην εικόνα 28 όπου 
παρουσιάζεται η τάση του μέσου όρου ανά πενταετία (ADRC, 2016). 

 

Εικόνα 28: Καταστροφές που σημειώθηκαν κατά τα έτη 1987-2016, (ADRC, 2016). 

 

Εικόνα 29: Καταστροφές που σημειώθηκαν (μέσος όρος ανά πενταετία) κατά τα έτη 1987-2016, 
(ADRC, 2016). 
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Εικόνα 30: Αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τα έτη 1987-2016, (ADRC, 2016). 

 

Στην Εικόνα 30 αποτυπώνεται ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από 
φυσικές καταστροφές, ανά έτος, το διάστημα 1987-2016. Το έτος 2016 φαίνεται ότι 
υπάρχει μια μείωση των θανάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τάση του 
μέσου όρου της πενταετίας 2012-2016 παρουσιάζει σημαντική μείωση, από 
περίπου 130.000 σε περίπου 18.000 θανάτους, ως συνέπεια της μείωσης του 
αριθμού των φυσικών καταστροφών για το ίδιο διάστημα (Εικόνα 31) (ADRC, 2016). 

 

Εικόνα 31: Αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους  (μέσος όρος ανά πενταετία) κατά τα έτη 
1987-2016, (ADRC, 2016). 

Το 2016, σε όλο τον κόσμο, αναφέρθηκαν 342  φυσικές καταστροφές , οι οποίες  
έπληξαν 569 εκατομμύρια ανθρώπους και προκάλεσαν 8.733 θανάτους και  ζημιές 
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ύψους 154 δισ. δολαρίων. Οι πέντε χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο και οι 
οποίες αντιπροσώπευαν το 30,1% του συνόλου των καταστροφών το  2016 ήταν η 
Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες. Κάθε χρόνο, 
αυτές οι χώρες εμφανίζονται εμφανώς στον κατάλογο των χωρών αντιμετωπίζοντας 
τον μεγαλύτερο αριθμό καταστροφών (Sapir et al.,2016). 
 

 

Εικόνα 32: Οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες (εκατ. δολλάρια) 1987-2016 ,(ADRC, 2016). 

Οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες από φυσικές καταστροφές το 2016 ήταν 
11,2% πάνω από το ετήσιο μέσο όρο οικονομικών απωλειών για τα έτη 2006-2015  
αλλά παρέμειναν πολύ χαμηλότερες από αυτές που αναφέρθηκαν το 2011, το έτος 
του τσουνάμι στην Ιαπωνία (Sapir et al., 2016). 
Η επίδραση μιας καταστροφής εξαρτάται από τον τύπο της καταστροφής. Οι 
πλημμύρες παρουσιάζουν τους περισσότερους πληγέντες από οποιαδήποτε άλλο 
τύπο καταστροφής. Για την περίοδο 1994-2013 το ποσοστό των ανθρώπων που 
πλήγηκαν  από τις πλημμύρες είναι  το 55%  (2.5 εκατομμύρια άνθρωποι), ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά  για την ξηρασία είναι 25%,  για τις καταιγίδες 15%,  για σεισμό 
3% και για ακραίες θερμοκρασίες 2% . Ενώ  τα ποσοστά των ανθρώπινων απωλειών 
σε σχέση με τον τύπο της καταστροφής είναι για τους σεισμούς 55%, καταιγίδα 
18%, πλημμύρα 12%, ακραίες θερμοκρασίες 12%, ξηρασίας 2% και άλλες φυσικές 
καταστροφές 1%  (Wallemacq et al.,  2015). 
 

4.2 Στατιστικά στοιχεία φυσικών καταστροφών έτους 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνής βάσης δεδομένων για τις φυσικές καταστροφές  
(EM-DAT) το έτος 2017 συνέβησαν 318 φυσικές καταστροφές επηρεάζοντας 122 
χώρες. Ο αντίκτυπος ήταν 9503 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 96 εκατομμύρια 
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άνθρωποι να πληγούν και το ύψος της οικονομικής ζημιάς ήταν 314 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το 2017 δεν υπήρξε ένα μείζον γεγονός υπεύθυνο 
για αύξηση της  θνησιμότητας όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια με το σεισμό 
του Νεπάλ (2015) όπου έχασαν τη ζωή τους 8.831 άνθρωποι και τον τυφώνα Haiyan 
στις Φιλιππίνες με 7354 απώλειες αντίστοιχα. Το έτος με τις μεγαλύτερες 
οικονομικές απώλειες ήταν το 2011, περίπου  400 δολάρια ΗΠΑ, κυρίως λόγω του 
σεισμού / τσουνάμι στην Ιαπωνία.  Ωστόσο, το 2017 είναι το δεύτερο πιο δαπανηρό 
έτος, εξαιτίας των τριών τυφώνων, Harvey (95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), Irma 
(66 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και Μαρία (69 δισ. Δολάρια ΗΠΑ), επηρεάζοντας 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Καραϊβική.  Οι καταστροφές λόγω του καιρού ήταν 
υπεύθυνες για την πλειοψηφία των  ανθρώπινων και οικονομικών απωλειών  το 
έτος 2017. Σχεδόν το 60% των ατόμων που επλήγησαν από καταστροφές  ήταν  από 
πλημμύρες, ενώ το 85% των οικονομικών ζημιών οφειλόταν σε καταιγίδες (κυρίως 
από τους τρεις τυφώνες που αναφέρονται παραπάνω). Στην Ελλάδα, σχεδόν το 90% 
των θανάτων οφειλόταν σε κλιματολογικές, υδρολογικές ή μετεωρολογικές  
καταστροφές (Wallemacq, 2018). 
 

Πίνακας 11:  Φυσικές καταστροφές – Συνολικά (Wallemacq,  2018). 

 1o  εξάμηνο 2017 

Αριθμός καταστροφών  318 
Αριθμός χωρών που 
επλήγησαν  

122 

Αριθμός  θανάτων  9503 
Αριθμός ανθρώπων που 
επλήγησαν 

96 εκατ. 

Οικονομικές επιπτώσεις(US$) 314 δισεκατ. 

 

Η εποχή των μουσώνων έφερε εποχιακές πλημμύρες και κατολισθήσεις που ήταν 
ιδιαίτερα θανατηφόρες αυτή τη χρονιά στην Ασία και την Αφρική. Η Ασιατική 
ήπειρος είναι η πιο επιρρεπής στην εμφάνιση, στον αριθμό των θανάτων και τις 
οικονομικές ζημίες από τις φυσικές καταστροφές . 
Όσον αφορά την κατανομή των επιπτώσεων από τον τύπο καταστροφών, το 39% 
των συμβάντων (126), ήταν πλημμύρες υπεύθυνες για το 35% των θανάτων και το 
59% των πληγέντων (Wallemacq,  2017). 
 
 
4.3 Στατιστικά στοιχεία φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα  2007-2016 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Κ.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τα  
προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία, κλήθηκε και ανέλαβε το 
συντονισμό για την κινητοποίηση των δράσεων των φορέων ΠΠ,  σε  πανελλαδικό  
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επίπεδο  κατά  το  έτος  2016  σε  δύο  χιλιάδες  πενήντα  επτά (2057) περιστατικά,  
έναντι δύο χιλιάδων οκτακοσίων  ένδεκα (2811) το 2015, δύο χιλιάδων  διακοσίων  
ενενήντα  πέντε  (2295)  το  2014,  χιλίων  οκτακόσιων  τριάντα τεσσάρων  (1834)  το  
2013,  χιλίων  οκτακοσίων  επτά  (1807)  το  2012,  χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα 
(1389) το 2011, χιλίων επτακοσίων τριών (1703) το 2010,  χιλίων εκατόν σαράντα 
τεσσάρων (1144) το 2009, χιλίων εκατόν ογδόντα δύο (1182) το 2008 και δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (2460) το 2007 (Βούζας, et al.,  2016). 
 

Πίνακας 12: Φυσικές καταστροφές ετών 2007 -2016 στον Ελλαδικό χώρο (Τα πρωτογενή δεδομένα 
προέρχονται από το  Βούζας et al. , 2016 και στην παρούσα εργασία έγινε η επεξεργασία τους)  

Φυσική 
καταστροφή 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δασικές 
πυρκαγιές 

797 448 332 305 307 343 172 123 81 320 

Σεισμοί  94 96 60 51 56 71 70 119 96 54 

Πλημμύρες  41 10 10 26 59 80 119 291 59 57 

Κατολισθήσεις  32 8 17 8 2 5 7 25 9 10 

 
Στον Πίνακα 12 καθώς και στην Εικόνα 33 απεικονίζονται συνολικά στοιχεία 
φυσικών καταστροφών για τα έτη 2007 έως 2016. 
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Εικόνα 33: Διάγραμμα στοιχείων φυσικών καταστροφών 2007- 2016. 
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4.4 Φυσικές καταστροφές στον Ελλαδικό χώρο  2017-2018 
 
Το έτος 2017 σεισμοί και δασικές πυρκαγιές έπληξαν διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας με σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές συνέπειες και  ανθρώπινες 
απώλειες. 
Ο  Πίνακας 13 καθώς  και  τα  σχήματα  που  ακολουθούν  αναφέρονται  σε  
χαρακτηριστικές  πυρκαγιές του καλοκαιριού του έτους 2017 και  δίνουν  την  
ημερήσια εκτίμηση της καταστροφής ως συνολική καμένη έκταση (στρέμματα) αλλά 
και ανά κατηγορία  φυσικής  βλάστησης.  Από  τις  μεγαλύτερες  πυρκαγιές  που  
έχουν  λάβει χώρα το έτος 2017 είναι αυτή στα Κήθυρα στις 08/08/2017 με 
συνολική πρώτη εκτίμηση της καμένης έκτασης από τα δορυφορικά συστήματα της 
τάξης των 23.400 στρεμμάτων (Κοντοές et al.,2018).  
  
Πίνακας 13: Χαρακτηριστικές πυρκαγιές των  ετών 2017  (Κοντοές  et al.,2018). 

Περιοχή Ημερομηνία 
συμβάντος 

Καμένη 
έκταση 
(στρέμματα) 

Ποσοστιαία εκτίμηση της 
καταστροφής ανά κατηγορία 
φυσικού τοπίου 

Κοτρώνα, Παράσυρο 
/ Ανατολική Μάνη 

01/07/2017 18500 Χαμηλή / Θαμνώδης βλάστηση: 63% 
Ετερογενής αγροτική γή:22% 
Μόνιμες καλλιέργειες: 15%  
 

Καλύβια Θορικού/ 
Μαρκόπουλο 
 

31/07/2017 3312 Χαμηλή / Θαμνώδης βλάστηση: 85% 
Ετερογενής αγροτική γή:15% 

Σπέτσες / Ν. 
Σπετσών 
 

01/08/2017 722 Χαμηλή / Θαμνώδης βλάστηση: 94% 
Ετερογενής αγροτική γή:6% 

Κήθυρα / Ν. 
Κηθύρων 
 
 
 Κάλαμος Ωρωπού  

0/08/2017 
 
 
 

13/08/2017 
 

23400 
 
 
 

3912  

Χαμηλή / Θαμνώδης βλάστηση:47% 
Ετερογενής αγροτική γή:26% 
Επιφάνειες με λίγη βλάστηση : 20% 
Γεωργική γή : 7% 
Δασική και αγροτική γή 
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 Εικόνα 34: Καμένες εκτάσεις 2017,α) Κοτρώνα, Παράσυρο / Ανατολική Μάνη, β) Καλύβια 
Θορικού/ Μαρκόπουλο , γ) Σπέτσες / Ν. Σπετσών, δ)  Κήθυρα / Ν. Κηθύρων (Κοντοές et al., 

2018). 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 13 Αυγούστου 2017 
και ώρα 16:50 τοπική, το σύστημα FireHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
ανίχνευσε για πρώτη φορά την πυρκαγιά στην περιοχή του Καλάμου Αττικής. Η 
πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω της μεταβλητότητας του ανέμου, του 

α) Κοτρώνα Μάνης 01/07/2017  
ψ0101701/07/201701/08/2017 

δ) Κήθυρα 04/08/2017 γ) Σπέτσες 01/08/2017 

β) Καλύβια Θορικού 31/07/2017 
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είδους της βλάστησης και της ποσότητας της καύσιμης ύλης, και του ανάγλυφου της 
περιοχής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15 Αυγούστου αργά το απόγευμα.  
Συνολικά κάηκαν 3.912 εκτάρια δασικής και αγροτικής γης . 

 
Εικόνα 35: Καμένη έκταση στην περιοχή του Καλάμου (ΕΑΑ). 

 
Στις 23 Ιουλίου 2018 δύο μεγάλης έκτασης πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Αττική. Η 
μία σε ορεινή περιοχή της Δυτικής Αττικής (Γεράνεια όρη) και η δεύτερη πυρκαγιά 
εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιτεχνούπολης, η 
οποία  βρίσκεται 20 χιλιόμετρα  Βόρειο-Δυτικά από το κέντρο της  Αθήνας  και 
περίπου 5 χιλιόμετρα δυτικά των Ανατολικών Ακτών της Αττικής, στο Πεντελικό 
όρος. Ήταν  πυρκαγιά αυτή ήταν χαρακτηριστική περίπτωση πυρκαγιάς σε ζώνη 
μίξης δασών – οικισμών (wildland urban interface –WUI). Σε αυτό το είδος 
πυρκαγιάς καταγράφεται η υψηλότερη πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών στον 
ελληνικό χώρο και παγκοσμίως ( Lekkas et al. 2018). 
 Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα προς τα χαμηλότερα στρώματα (downslope 
spread), ανατολικά,  λόγω των δυτικών θυελλωδών ανέμων, ταχύτητας 90km/h 
περίπου (και ριπές των 120), που έπνεαν στην περιοχή. Μεταδόθηκε μέσω 
καυτρών, απέκτησε ένταση και επεκτάθηκε στις περιοχές Καλλιτεχνούπολη, 
Ν.Βουτζά ,  Ραφήνας  μέχρι και τις ακτές της περιοχής ( Lekkas et al. 2018). 
Η πυρκαγιά ξεκίνησε ως πυρκαγιά επιφάνειας και μετατράπηκε στη συνέχεια σε 
ενεργή πυρκαγιά κόμης. Λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν  στην 
περιοχή καθώς και της δομής και της μορφολογίας της περιοχής δεκάδες άνθρωποι 
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εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Επίσης, υπήρξε ένας 
μεγάλος αριθμός τραυματιών και αγνοουμένων ( Lekkas et al. 2018). 
Ο ποιότητα των υλικών κατασκευής των κτιρίων συνετέλεσε στο βαθμό τρωτότητας 
των κατασκευών απέναντι στις πυρκαγιές (ευαίσθητα σημεία στη στέγη, στα 
κουφώματα) και ήταν βασική αιτία για την καταστροφή  τους. Ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός του οικισμού, (πολυάριθμα  αδιέξοδα, δρόμοι μικρού πλάτους) 
συνέβαλε στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην μεγάλη συγκέντρωση 
πληθυσμού χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Επίσης στον εγκλωβισμό του πληθυσμού 
συντέλεσε και η μορφολογία της ακτογραμμής (κρημνώδεις ακτές), οι προσβάσιμες 
παραλίες ήταν ελάχιστες, η περιορισμένη ορατότητα και η αποπνικτική ατμόσφαιρα 
(Lekkas et al. 2018).  
Το Κέντρο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) δημοσίευσε επικαιροποιημένο χάρτη 
με λεπτομερή εκτίμηση των καμμένων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από 
τον οικισμό Μάτι (Ανατολική Αττική) με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, με 
εκτιμώμενη έκταση της τάξης των 1260 ha , καθώς και για την πυρκαγιά που έπληξε 
την Δυτική Αττική (Γεράνεια όρη) με καμμένη έκταση 4658,01 εκτάρια (ha). 
 

 

Εικόνα 36 : Καμένη έκταση σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά στις  23/07/2018. 
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Εικόνα 37: Καμένη έκταση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής (Γεράνεια όρη, Κινέτα Λουτράκι)  από την 
πυρκαγιά στις  23/07/2018. 

4.4.1 Σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ στην Λέσβο στις 12 Ιουνίου 2017 

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου 2017 στην 
περιοχή του ΒΑ Αιγαίου. Σύμφωνα με Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών πρόκειται 
για επιφανειακό σεισμό με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα και επίκεντρο την 
θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές – νοτιοανατολικές ακτές του νησιού. 
Ο σεισμός προκλήθηκε από ένα κανονικό ρήγμα μήκους 13.05 km και διεύθυνσης 
ΒΔ-ΝΑ. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε περιοχές της  Ελλάδας, της Βουλγαρίας, 
της Κύπρου και της Τουρκίας (ΙΤΣΑΚ, 2017). 
Έχουν καταγραφεί έντεκα ελαφρά τραυματισμένοι, κυρίως από πτώσεις 
αντικειμένων, καθώς και ζημιές σε πολλά παλιά σπίτια στο Πλωμάρι, που απείχε 
μόλις 15 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης καθώς και σε πολλές άλλες 
κοινότητες της νότιας Λέσβου. Η δόνηση προκάλεσε επίσης φθορές στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο. 
 

4.4.2 Σεισμική δόνηση 6,6 Ρίχτερ στην Κω στις 21 Ιουλίου 2017 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών πολύ ισχυρή 
σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στις 21 Ιουλίου 
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2017 σε εστιακό βάθος 10 km με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στο θαλάσσιο 
χώρο ανατολικά της πόλης της Κω. 
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ εκατόν είκοσι τραυματίστηκαν. Ο σεισμός 
προκάλεσε βλάβες σε κτίρια, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στο 
λιμάνι του νησιού. Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Κεντρικό Αιγαίο, τη Κρήτη και 
μέχρι τις ακτές του Βόρειου Αιγαίου την Κύπρο και περιοχές τις Τουρκίας. Ο σεισμός 
σχετίζεται με ένα κανονικό ρήγμα διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ (ΙΤΣΑΚ, 2017). 
 
 
4.5  Στρατηγική μείωσης καταστροφών 

Σε ένα πλαίσιο αλλαγής του κλίματος όπου φυσικές καταστροφές επηρεάζουν κάθε 
ήπειρο, θα πρέπει τα μέτρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών να αποτελέσουν 
μέρος των εθνικών και διεθνών πολιτικών.  
Το “Πλαίσιο Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction) 2015-2030” αποτελεί την πρώτη μεγάλης σημασίας 
συμφωνία της αναπτυξιακής ατζέντας  μετά το 2015, θέτοντας 7 στόχους και 4 
προτεραιότητες δράσης. Το Πλαίσιο Σεντάι αποτελεί  15ετή, εθελοντική, μη 
δεσμευτική συμφωνία που αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο του κράτους στη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών,  ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζει την ευθύνη 
όλων των αρμοδίων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, του 
ιδιωτικού τομέα και λοιπών εταίρων. Στόχος είναι η ουσιαστική μείωση του 
κινδύνου καταστροφής και  απώλειας ανθρώπινης ζωής. Το Πλαίσιο Σεντάι αποτελεί 
τη συνέχεια του Πλαισίου Δράσης Hyogo 2005-2015. 
Το Πλαίσιο Σεντάι εγκρίθηκε στην τρίτη Παγκόσμια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 
για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως 
τις 18 Μαρτίου 2015 στο Σεντάι στην  Ιαπωνία. 
Η ευθύνη για την υποστήριξη της υλοποίησης, εποπτείας και παρακολούθησης του 
Πλαισίου Σεντάι ανατέθηκε στο Γραφείο των Η.Ε. για Μείωση του Κινδύνου 
Καταστροφών (United Nations Office for Disaster Risk Reduction-UNISDR). 
 
Οι επτά παγκόσμιοι στόχοι : 
•    Ουσιαστική μείωση της παγκόσμιας  θνησιμότητας από καταστροφές ως το 
2030, με στόχο την μείωση, κατά τη δεκαετία 2020-2030, του μέσου όρου 
παγκόσμιας θνησιμότητας, σε σχέση με την περίοδο 2005-2015. 
 
•    Ουσιαστική μείωση του αριθμού των πληγέντων  από φυσικές καταστροφές ως 
το 2030, με στόχο την μείωση του μέσου όρου, κατά τη δεκαετία 2020-2030, , σε 
σχέση με την περίοδο 2005-2015. 
 
•    Μείωση των άμεσων οικονομικών απωλειών από καταστροφές έως το 2030, σε 
σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ΑΕΠ. 
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•    Ουσιαστική μείωση των ζημιών από καταστροφές σε  υποδομές ζωτικής 
σημασίας και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση και υγεία, με παράλληλη 
ανάπτυξη της ανθεκτικότητάς τους έως το 2030. 
 
•    Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των χωρών με εθνικές και τοπικές στρατηγικές 
μείωσης του κινδύνου καταστροφών έως το 2020. 
 
•    Ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες 
μέσω επαρκούς και βιώσιμης υποστήριξης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 
εθνικές τους δράσεις για την εφαρμογή του Πλαισίου έως το 2030. 
 
•    Ουσιαστική αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων και πληροφοριών και εκτιμήσεων 
σχετικά με τον κίνδυνο καταστροφών έως το 2030. 
 
Οι τέσσερις προτεραιότητες δράσης το πλαισίου Σεντάι  είναι : 
 
 Κατανόηση του κινδύνου καταστροφών. 
 Ενίσχυση της διακυβέρνησης κινδύνου καταστροφών. 
 Επένδυση στην μείωση κινδύνου καταστροφών, μέσω δομικών και μη δομικών 

μέτρων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής, υγειονομικής  και 
πολιτιστικής ανθεκτικότητας των ατόμων, κοινοτήτων, και χωρών. 

 Ενίσχυση ετοιμότητας για αποτελεσματική ανταπόκριση. 
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Κεφάλαιο 5: Πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

5.1 Γενικά – περιγραφικά  στοιχεία για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι Δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστήθηκε 
με το νόμο 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) από την συνένωση των  Δήμων 
Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της κοινότητας Οινόης. Έδρα του Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας είναι η πόλη της Μάνδρας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 426 
τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2) και ο νόμιμος πληθυσμός του 17.722  κάτοικοι 
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του έτους 2011 
(http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous). 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση 
Δήμους της χώρας και Δυτικά συνορεύει με τον Κορινθιακό κόλπο, Βόρεια με την 
Περιφέρεια Βοιωτίας, Νοτιοανατολικά με τον Δήμο Ελευσίνας και Νοτιοδυτικά με 
τον Δήμο Μεγαρέων. Στα όρια με τον Δήμο Ελευσίνας έχουν εγκατασταθεί πολλές 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, ενώ προς τον 
Κορινθιακό κόλπο, στην δημοτική ενότητα Βιλίων λειτουργούν πολλές τουριστικές 
εγκαταστάσεις. Οι περιοχές Οινόης, Βιλίων και Ερυθρών είναι ορεινές με 
απασχόληση κυρίως στην κτηνοτροφία και αγροτικές δραστηριότητες. 

 

                 

Εικόνα 38: Χάρτης έκτασης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας 

 Η πόλη της Μάνδρας αποτελεί την τρίτη κατά σειρά έδρα του Δήμου αφού η 
ιστορία αυτού του τόπου χάνεται στα χρόνια της αρχαιότητας. Οι πρώτοι κάτοικοι 
της περιοχής καθώς και η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε, σύμφωνα με ιστορικές πηγές 
εντοπίζονται στην πόλη «Ελευθεραί» (Ελευθερές). Την πόλη αυτή αναφέρει και ο 
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Παυσανίας στα «Αττικά», ενώ ερείπια της ακρόπολής της σώζονται ακόμα και 
σήμερα. Το Έμβλημα του (πρώην) Δήμου Μάνδρας είναι η Αρπαγή της Περσεφόνης, 
γεγονός που αποδεικνύει τη βαθιά σχέση του τόπου με την ιστορία και τον αρχαίο 
πολιτισμό. Με το πέρασμα των χρόνων και των νέων συνθηκών που 
δημιουργούνταν οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πρώτη πόλη και εγκαταστάθηκαν 
νοτιότερα, στα Κούντουρα. Η πόλη άκμασε καθώς βρισκόταν κοντά και στο λιμάνι 
της Ελευσίνας και διευκολυνόταν εξαιρετικά το εμπόριο της ρητίνης και ελαιόλαδου 
(χαρακτηριστικές ασχολίες των κατοίκων). Η τρίτη πόλη και έδρα του Δήμου είναι η 
Μάνδρα, η οποία αποτελεί και τη σημερινή του έδρα. Οι ετυμολογικές εξηγήσεις 
και για την λέξη «Μάνδρα» είναι πολλές. Μία αναφέρει ότι ονομάστηκε έτσι από τις 
μελισσό-μαντρες καθώς οι Κουντουριώτες χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τόπο για τα 
μελίσσια τους. Άλλη ότι το όνομα το πήρε από τις μάντρες τις οποίες έχτιζαν 
περιμετρικά των σπιτιών (αυλές). Μία τρίτη αναφέρει ότι οφείλεται στην 
αρβανίτικη λέξη mendra που σημαίνει δυόσμος, μέντα, φλυσκούνι, φυτά τα οποία 
φύτρωναν κατά κόρον στην περιοχή. Με Βασιλικό Διάταγμα του Απριλίου του 1872 
μετατίθεται η έδρα του Δήμου στη Μάνδρα, καθώς τα Κούντουρα είχαν αρχίσει να 
εγκαταλείπονται εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα, από το 1850, να μην 
αναφέρονται ως χωριό. Το 1912 (ή 1914 κατά μια άλλη εκδοχή) διαλύεται ο δήμος 
και προκύπτουν οι κοινότητες Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα. Το 1945 η 
κοινότητα γίνεται Δήμος Μάνδρας (http://mandras-eidyllias.gr). 
Ο Δήμος Μάνδρας χωρικά διακρίνεται σε τρεις διαφορετικές ενότητες : την 
συμπαγή πόλη της Μάνδρας, τον μεγάλο εξωαστικό χώρο και τη βιομηχανική – 
επιχειρηματική ζώνη. 
Στην πόλη της Μάνδρας κυρίαρχη χρήση γης είναι αυτή της κατοικίας. Σε 
απομακρυσμένες ημιορεινές εκτάσεις συναντώνται δραστηριότητες του 
πρωτογενούς τομέα, δεντροκαλλιέργειες, και μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ 
πλήθος επιχειρήσεων αποθήκευσης και διαμετακόμισης προϊόντων, βιοτεχνίες και 
μονάδες μεταποίησης συναντώνται στη νότια περιοχή του Δήμου περιμετρικά της 
εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου και της Αττικής Οδού. 
Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του Δήμου απασχολείται στις 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες που είναι εγκατεστημένες στα όρια του Δήμου, 
παρατηρείται δηλαδή μια αλλαγή της φυσιογνωμίας των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου και  υποχώρηση του πρωτογενή τομέα.  
Στην παραπάνω μεταλλαγή των χρήσεων γης επέδρασαν διάφοροι παράγοντες 
όπως η αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και 
του Πειραιά, η ανάπτυξη του λιμένα της Ελευσίνας, η κατασκευή των Εθνικών Οδών 
Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Θήβας. Αποτέλεσμα ήταν η ευρύτερη περιοχή του 
Θριάσιου Πεδίου να προσελκύσει βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις. 
Το πρώτο σχέδιο πόλης της Μάνδρας εγκρίθηκε από το 1890. Ο πρώην Δήμος  
Μάνδρας απέκτησε Γ.Π.Σ το 1989 θεσμοθετημένο µε το ΦΕΚ 162/17.3.1989  τεύχος 
∆’, όπως αυτό αναδημοσιεύτηκε µε το ΦΕΚ 259/2.04.1997  τεύχος  ∆’  και  
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τροποποιήθηκε  µε  τα  ΦΕΚ  287/4.5.1995 τεύχος ∆’ και ΦΕΚ 1066/9.10.2003 τεύχος 
∆’. Με τροποποίηση του σχεδίου πόλης το 2003 και τα δύο ρέματα (Αγία 
Αικατερίνη, Σούρες) τα οποία προξενούσαν πλημμυρικά φαινόμενα εντάχθηκαν 
στον οικιστικό ιστό του δήμου, δηλαδή δομήθηκαν κανονικά. Ο νέος Δήμος  
Μάνδρας-Ειδυλλίας μετά  την  συνένωσή  του  δεν  διαθέτει ενιαίο  Γ.Π.Σ.  για  όλη  
την  επικράτειά  του  παρά  µόνο  για  την  Δημοτική Ενότητα Μάνδρας.  
Η περιοχή μελέτης συναντά πολλά προβλήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις 
ασύμβατες χρήσεις γης. Η  σταδιακή  βιομηχανική  συγκέντρωση στο ∆ήμο  οδήγησε 
στην αναδιάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού που ενώ  ασχολούνταν 
κύρια  με τον πρωτογενή τομέα   (κτηνοτροφία, γεωργία), πλέον ασχολούνται και με  
το  δευτερογενή  και  τον τριτογενή τομέα.  
Η  περιοχή  της  Μάνδρας  -  Ειδυλλίας,  βάσει  της  οδηγίας  2007/60/ΕΚ  και  
σύμφωνα  με  το  Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας είναι ενταγμένη στη 
Ζώνη Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με την ονομασία «Χαμηλή ζώνη 
Ασπροπύργου - Ελευσίνας» και κωδικό  GR06RAK0005. Η υπό μελέτη λεκάνη 
απορροής ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής (GR06) στο οποίο το μισό 
ετήσιο ύψος βροχής είναι 411mm και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 εως 18 
βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 
 
 

5.2 Το Πλημμυρικό επεισόδιο της 15 Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Μάνδρας - 
Ειδυλλλίας 
 
Στις  15  Νοεμβρίου  2017  μετά  από  έντονη  βροχόπτωση  στη Δυτική Αττική 
σημειώθηκε αιφνίδια πλημμύρα η οποία έπληξε κυρίως τις περιοχές του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας. Πολλές υποδομές καταστράφηκαν  ολοσχερώς ή μερικώς  και 
25 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τα πλημμυρικά φαινόμενα (Κοντοές,  et al.,2018). 
Το κινητό μετεωρολογικό ραντάρ XPOL του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου  κατέγραψε το συμβάν με χωρική 
ανάλυση 150 m και χρονική ανάλυση 2 min. Η  ζώνη βροχόπτωσης στην πλαγιά του 
όρους Πατέρας, πάνω από τη Νέα Πέραμο και τη Μάνδρα,  ήταν μήκους περίπου 
18km και πλάτους 4km (Εικόνα 39) με προσανατολισμό από νοτιοδυτικά προς 
βορειοανατολικά. Το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 200 mm σε χρονικό 
διάστημα 6 ωρών με μεγαλύτερη ένταση κυρίως στις 5 εως 8 π.μ. τοπική ώρα, στις 
15 Νοεμβρίου που αποτελεί μια πάρα πολύ ισχυρή και σχετικά σύντομη 
βροχόπτωση. Τα τοπικά μέγιστα της στιγμιαίας βροχόπτωσης στο όρος Πατέρας 
έφτασαν μέχρι τα 120-140 mm/ώρα.  
Σύμφωνα με  δεδομένα των τελευταίων 114 ετών από τον μετεωρολογικό σταθμό 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που βρίσκεται στο Θησείο, μέσο ύψος 
συνολικής  βροχής στην Ελευσίνα είναι 61 mm για τον μήνα Νοέμβριο (Καλόγηρος 
et al. 2017). 
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 Οι  σημαντικές  ιστορικές  πλημμύρες  που  έχουν  καταγραφεί  στην  περιοχή  της  
Μάνδρας  -  Ειδυλλίας αφορούν τις πλημμύρες στις 24-10-2014 και 27-2-2015.   
Για  το  συμβάν  της  24ης-10-2014  αναφέρεται  ύψος  βροχής  67mm  (με  βάση  τα  
στοιχεία  του υδρομετεωρολογικού  δικτύου  ΜΕΤΕΟΝΕΤ  (ΕΜΠ)). Η διαφορά αυτή 
των πλημμυρικών φαινομένων σε σχέση με το φαινόμενο της 15ης/11/2017 ήταν 
ότι αυτά ήταν περιορισμένης κλίμακας και προκλήθηκαν αποκλειστικά από το ρέμα 
Αγ. Αικατερίνης ενώ το εξεταζόμενο φαινόμενο προκλήθηκε από την ταυτόχρονη 
άφιξη υψηλών παροχών τόσο από το ρέμα Αγ. Αικατερίνης τόσο και από το ρέμα 
Σούρες (Κοροβέσης et al., 2018). 

 
Εικόνα 39: Χωρική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης της συνολικής βροχόπτωσης στο αναφερόμενο 
χρονικό διάστημα από το ραντάρ του ΕΑΑ  (Καλόγηρος et al. 2017). 

 

Οι  αλλεπάλληλες καταιγίδες στην περιοχή οφείλονται σε έντονη αστάθεια στην 
ανώτερη ατμόσφαιρα οι οποίες προκάλεσαν βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος 
της χώρας. Η περιοχή της Μάνδρας επηρεάστηκε από καταιγίδες τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου. H μελέτη των μετεωρολογικών και των 
δορυφορικών δεδομένων έδειξε μια ανατροφοδότηση καταιγίδων σε πολύ 
περιορισμένη περιοχή γύρω από το όρος Πατέρας στις πρώτες πρωινές ώρες τις 
15ης και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Η εντοπισμένη αυτή βροχόπτωση η 
οποία εκδηλώθηκε στα ορεινά τμήματα της περιοχής προκάλεσε ξαφνική πλημμύρα 
(flash flood) στις υδρολογικές λεκάνες της περιοχής και συγκεκριμένα των ρεμάτων 
που απορρέουν στην πεδιάδα της Νέας Περάμου και την πεδινή περιοχή της 
Μάνδρας και της ΒΙΠΕ Μάνδρας (Λέκκας et al., 2017). 
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Στην Εικόνα 40 παρουσιάζεται η λεκάνη απορροής, η οποία συνιστά την περιοχή 
ενδιαφέροντος, με τα κύρια ρέματα, που είναι το ρέμα Αγ. Αικατερίνης / 
Κατσημίδη, το ρέμα Σούρες, το ρέμα Μικρό Κατερίνη και το ρέμα Λούτσας.  

 

 
Εικόνα 40: Η λεκάνη απορροής με τα κύρια ρέματα (Κοντοές et al.,2018). 
 

Μια παράμετρος που επηρεάζει τις διεργασίες βροχής-απορροής είναι η κλίση. Η 
λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ήπιες κλίσεις, με 
μέση κλίση της τάξης του 15%  (Κοντοές et al., 2018). 
Το νερό εισήλθε στην πόλη όταν ενώθηκαν τα δύο βασικά ρέματα, το ρέμα της Αγ. 
Αικατερίνης και το ρέμα Σούρες. Το πρώτο έχει μπαζωθεί και είναι ο πιο κεντρικός 
δρόμος της Μάνδρας και το δεύτερο κόβεται απότομα από το αμαξοστάσιο του 
Δήμου αλλά και άλλες εγκαταστάσεις (Λέκκας et al., 2017). 
 
Σε  μια σειρά ιστορικών αεροφωτογραφιών, που αφορά : 
 
α) το ρέμα Αγ. Αικατερίνης, και το νότιο τμήμα της, των ετών 1970,1982,1988,1995 
φαίνεται η παλαιότερη φυσική ροή που ήταν παράλληλη της οδού Κοροπούλη, 
αλλά και όλη η εξέλιξη μέχρι τη σημερινή πλήρη κάλυψη του ρέματος.  
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Εικόνα 41: Σειρά ιστορικών αεροφωτογραφιών του νοτίου τμήματος της αστικής περιοχής της 
Μάνδρας (Κοντοές et al., 2018). 

 
β) Το Ρέμα Σούρες για τα έτη 1970,1982,2007 και καλύπτει την βιομηχανική 
περιοχή βόρεια της αστικής περιοχής της Μάνδρας γύρω από το σημερινό 
εργοτάξιο του δήμου Μάνδρας  όπου φαίνεται, επίσης,  η παλαιότερη φυσική ροή, 
και όλη η εξέλιξη μέχρι την σημερινή κατάσταση όπου η δόμηση δημοτικών και 
ιδιωτικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων παρεμποδίζει τη ροή του ρέματος (Κοντοές 
et al., 2018). 
Τμήμα  του  ρέματος  Σούρες είναι  χαρακτηρισμένο ως ιδιαίτερου  περιβαλλοντικού  
ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Υ.Α. 9173/1642 (ΦΕΚ 281/Δ/ 23-03-1993), μεταξύ 
άλλων 55 ρεμάτων στο Ν. Αττική.  
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Εικόνα 42: Σειρά ιστορικών αεροφωτογραφιών της βιομηχανικής περιοχή βόρεια της αστικής 
περιοχής της Μάνδρας γύρω από το σημερινό εργοτάξιο του Δήμου (Κοντοές et al., 2018). 

 
Στην περίπτωση του ρέματος Σούρες η αστική επέκταση την τελευταία 20ετία 
παρεμπόδισε περεταίρω τη φυσική ροή βόρεια της αστικής περιοχής της Μάνδρας 
(όπως επιβεβαιώνουν και οι ιστορικές αεροφωτογραφίες στην Εικόνα 42 ). Ωστόσο 
η υπάρχουσα δόμηση προ εικοσαετίας παρεμπόδιζε ήδη τη φυσική ροή του 
ρέματος Αγίας Αικατερίνης/Κατσημίδη, εντός της αστικής περιοχής της Μάνδρας 
(όπως επιβεβαιώνουν και οι ιστορικές αεροφωτογραφίες στην Εικόνα 41) (Κοντοές 
et al.,2018). 
 



Διερεύνηση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: 
Πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

 

 Σελίδα  108 
 

 
 
Εικόνα 43: Ζώνη Πλημμύρας στη Μάνδρα και στη Βιομηχανική περιοχή  Πλημμυρικό πεδίο – Ρέμα 
Αγ. Αικατερίνης – Ρέμα Σούρες  (Λέκκας et al., 2017). 

 
Εικόνα 44: Ζώνη Πλημμύρας στη Μάνδρα Πλημμυρικό πεδίο – Ρέμα Αγ. Αικατερίνης – Ρέμα Σούρες  
(Λέκκας et al., 2017). 
 

Η πολλή έντονη και στιγμιαία βροχόπτωση σε χρονικό διάστημα των 2,5 ωρών 
προκάλεσε το  μέγεθος της καταστροφής. Ένας  τεράστιος όγκος νερού (200 τόνοι) 
μετακινήθηκαν κατάντη με ταχύτητα αρχικά περίπου 80 km την ώρα και στη 
συνέχεια αναπτύχθηκε στα 120 km/ώρα. 
Το πλημμυρικό νερό μαζεύτηκε στην κοίτη του ρέματος, απέκτησε όγκο και 
ταχύτητα και διοχετεύτηκε στον περιαστικό ιστό της Μάνδρας όπου υπήρχε η 
Βιομηχανική περιοχή με χιλιάδες παρεμβάσεις. Η ροή του νερού έφτασε στην 
Αττική οδό σε 10 λεπτά και καθώς κατευθύνθηκε  κατάντη παρέσυρε μεγαλύτερα 
αντικείμενα, κατασκευές ακόμη και τεράστια οχήματα. 
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Οι αυθαιρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και η έλλειψη 
αντιπλημμυρικών έργων είναι οι σημαντικότερες αιτίες της καταστροφής (Λέκκας et 
al.,2017).  
Το μεγαλύτερο τμήμα της αστικής περιοχής της Μάνδρας πλημμύρισε, η ζώνη της 
παλαιότερης φυσικής κοίτης του ρέματος Αγίας Αικατερίνης/Κατσιμίδη, παράλληλα 
της οδού Κοροπούλη. Επίσης ένα πολύ μεγάλο τμήμα της βιομηχανικής περιοχής 
κάτω από την Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών, από ανάντη του Εργοταξίου του Δήμου 
Μάνδρας μέχρι κατάντη της Αττικής οδού. Επίσης πλημμύρισε και μια περιοχή 
δυτικά της αστικής περιοχής της Μαγούλας, ενώ δεν σημειώθηκαν μεγάλες 
καταστροφές στις  πόλεις της  Μαγούλας και  της Ελευσίνας  και η πιθανή αιτία που 
αποσόβησε την πλημμύρα της Ελευσίνας είναι η εκτροπή των διευθετημένων 
ρεμάτων Σούρες και Μικρό Αικατερίνη, μετά την συμβολή τους, μέσω κλειστού 
τεχνικού έργου και η εκβολή τους στον Σαρανταπόταμο. Κρίσιμοι παράγοντες που 
συνέβαλαν στην καταστροφή είναι οι αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις εντός 
της κοίτης των ρεμάτων, η ανεπάρκεια των υφιστάμενων τεχνικών έργων, η μη 
ύπαρξη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης οδοποιίας σε 
κάποιες περιοχές και η χρήση γης όπου η αστική επέκταση  παρεμπόδισε τη ροή 
των ρεμάτων. 
Η  αστική περιοχή της Μάνδρας είναι χτισμένη μέσα στη φυσική ροή του ρέματος 
Αγίας Αικατερίνης χωρίς να υπάρχει διευθέτηση της κοίτης ή οποιαδήποτε 
αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή αυτή. Ο υπόγειος αγωγός της οδού Κοροπούλη 
ήταν φραγμένος. Η  φυσική ροή του ρέματος Σούρες παρεμποδίζεται σε διάφορα 
σημεία από ιδιωτικές  αλλά και δημοτικές εγκαταστάσεις. Επίσης υπήρχαν 
ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι στα δυτικά και στα βόρεια της αστικής περιοχής της 
Μάνδρας που διέσχιζαν τα ρέματα χωρίς καμία διευθέτηση κοίτης. Τα τεχνικά έργα 
που υπήρχαν σε διάφορες περιοχές κρίθηκαν ανεπαρκή. 
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Εικόνα 45: Αποτύπωση της καταστροφής από την πλημμύρα, στη βιομηχανική περιοχή (Λέκκας et al., 
2017).   
 

 

Εικόνα 46: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου – Ν. Πέραμος ύψος ροής: 125 cm (Φωτογραφικό υλικό από 
το αρχείο του Δρ. Αλεξάκη Δ.). 

 
H επιρροή των διαχρονικά καμένων εκτάσεων στην πλημμύρα κρίνεται μικρή.  Στον 
Πίνακα 14 δίνονται  τα στοιχεία των κυριότερων πυρκαγιών εντός της λεκάνης 
απορροής. Η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής είναι 75.511368 km2  και το 
συνολικό ποσοστό των καμένων εκτάσεων ως προς την έκταση της λεκάνης 
απορροής προκύπτει 34.56% και αυτό οφείλεται κυρίως σε μια παλιότερη πυρκαγιά 
το έτος 1986 στο όρος Πατέρας, η οποία έχει πλέον αναδασωθεί (Κοντοές et al., 
2018). 
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Πίνακας 14: Στοιχεία των κυριότερων πυρκαγιών εντός της λεκάνης απορροής (Κοντοές,  et al., 2018) 

Πυρκαγιά Έτος Κατάσταση 
πρίν 

Κατάσταση 
μετά 

Έκταση 
εντός της 
λεκάνης 

απορροής 
(m2) 

Ποσοστό ως 
προς την 

έκταση της 
λεκάνης 

απορροής 
(%) 

Πυρκαγιά 3,3 km 
βορειοανατολικά 
της κοινότητας 
Βλυχάδα  

2017 Δάση υψηλών 
υψομέτρων  

 

Παραμένει 
καμένη έκταση  

 

14,922 0.02 

Πυρκαγιά στο 
όρος Πατέρα  

 

2012 Δάση υψηλών 
υψομέτρων  

 

Έχει μετατραπεί 
σε θαμνώδη 
έκταση  

117,761 0.16 

Πυρκαγιά κοντά 
στην 
καπνοβιομηχανία 
Παπαστράτος  

2009 Θαμνώδης 
βλάστηση  

 

Έχει παραμείνει 
γυμνό έδαφος  

 

616,677 0.82 

Πυρκαγιά 1,83 km 
βόρεια των 
διοδίων Μάνδρας 

2008 Δάση χαμηλών 
υψομέτρων  

 

Έχει μετατραπεί 
σε θαμνώδη 
έκταση 

634,409 0.84 

Πυρκαγιά 1,80 km 
βόρεια των 
διοδίων Μάνδρας 

 

204 Δάση χαμηλών 
υψομέτρων  

 

Έχει μετατραπεί 
σε θαμνώδη 
έκταση 

126,323 0.17 

Πυρκαγιά 1,88 km 
βόρεια των 
διοδίων Μάνδρας 

 

1991 Δάση χαμηλών 
υψομέτρων  

 

Έχει μετατραπεί 
σε θαμνώδη 
έκταση 

13,510 0.02 

Πυρκαγιά 2 km 
ανατολικά της 
κοινότητας 
Παλαιοκούντουρα 

1989 Δάση χαμηλών 
υψομέτρων  

 

Έχει 
αναδασωθεί 

22,639,695 3.50 

Πυρκαγιά στο 
όρος Πατέρα  

 

1986 Δασώδης 
έκταση  

Έχει 
αναδασωθεί 

21,930,982 29.04 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

   26,094,279 34.56 
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Στην Εικόνα 47 αποτυπώνονται  καταστροφές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα  
στην παράκτια Ζώνη της Ελευσίνας. 
 

 
Εικόνα 47: Καταστροφές υποδομών και οχημάτων που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στην 
παράκτια ζώνη της Ελευσίνας (Λέκκας et al., 2017) . 

 
Βάσει του πορίσματος κλιμακίου επιθεωρητών του γραφείου της Γενικής 
Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι όντως η 
βροχόπτωση στον ορεινό όγκο (όρος Πατέρα) ήταν καταιγιστική, ότι αναφορικά με 
την πόλη της Μάνδρας είχε κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων η ταυτόχρονη 
άφιξη των πλημμυρικών υδάτων των χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης και 
μάλιστα στη μέγιστη παροχή τους, με τις κοίτες των ομώνυμων ρεμάτων να έχουν 
επιχωματωθεί, έως και χαθεί κάτω από τον οικιστικό ιστό- αλλά, παράλληλα, με την 
έκθεσή τους αναδεικνύουν τις ευθύνες των δημόσιων υπηρεσιών, τόσο ως προς τις 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων όσο και ως προς το 
μπάζωμα ενός εκ των δύο ρεμάτων, με το αυθαίρετο δημοτικό αμαξοστάσιο 
Μάνδρα (Κοροβέσης  et al., 2018). 

Στο χάρτη που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις όπου εντοπίστηκαν τα θύματα. Στον 
ίδιο χάρτη με μπλε γραμμές απεικονίζονται οι περιοχές που λόγω αναγλύφου 
συγκεντρώνονται τα επιφανειακά νερά. Τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται κατά 
μήκος των γραμμών ρύσεων των υδάτων (Λαγουβάρδος et al., 2017). 
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Εικόνα 48: Θέσεις εντοπισμού θυμάτων (Λαγουβάρδος et al., 2017). 

 
Μετά την καταστροφικό συμβάν της 15-11-2017 οι περιοχές της Δημοτικής  
Ενότητας  Νέας  Περάμου  του  Δήμου  Μεγαρέων,  της  Δημοτικής  Ενότητας  
Μαγούλας  του Δήμου  Ελευσίνας  και  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μάνδρας  του  
Δήμου  Μάνδρας  –  Ειδυλλίας  της Περιφερειακής  Ενότητας Δυτικής  Αττικής της  
Περιφέρειας  Αττικής, κηρύχθηκαν σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας, για έξι μήνες ήτοι μέχρι την 15-5-2018  αρχικά (πήρε παράταση έως τις 
15-11-2018) με  τις  υπ.  αρ. πρωτ.  8093/15.11.2017  (ΑΔΑ:  65ΡΣ465ΧΘ7-Ξ3Γ)  και  
8120/15.11.2017  (ΑΔΑ:  7Κ0Φ465ΧΘ7-Φ2Ο) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας. 
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση έγινε οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από την 
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, εκτός επαγγελματικών 
χρήσεων  (ΦΕΚ/ Β΄/4306/11.12.2017). 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε 
κτίρια από τις πλημμύρες του θέματος, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.). Στην  ίδια 
απόφαση ορίζονται οι σχετικές προθεσμίες, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
εκτός επαγγελματικών χρήσεων. Ενώ για την στεγαστική συνδρομή για 
αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια επαγγελματικής εκδόθηκε το ΦΕΚ  
Β’/1794/21.05.2018. Επίσης εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη 
διαδικασία χορήγησης εφάπαξ επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και 
επιχειρήσεις από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017 στην περιοχή της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής (ΦΕΚ Β’/4329/12-12-2017). 
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Για την επιτάχυνση των εργασιών αντιμετώπισης της έκτακτης φυσικής 
καταστροφής, και λόγω της κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  
τα αναγκαία έργα εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (παραγράφος 2α του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 
(Α’209), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 47 του Ν.4042/2011 (Α΄24) και το 
άρθρο 41 του Ν.4456/2017 (Α΄24).  
 
 
5.3 Επιπτώσεις του πλημμυρικού φαινομένου της 15-11-2017 

 Από την καταστροφική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017,  25 άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα 
στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής, 1700 στρέμματα καλλιέργειας κηπευτικών 
καταστράφηκαν και περίπου 2.700 ελαιόδεντρα. Αναφορικά με το ζωικό κεφάλαιο, 
έχουν αναφερθεί απώλειες 500 αιγοπροβάτων, καθώς επίσης 200 περίπου 
μελισσοσμηνών με πλαισιοκυψέλες. Επίσης 436 αυτοκίνητα καταστράφηκαν στις 
περιοχές που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Όσον αφορά τις κτιριακές 
υποδομές, 1600 κατοικίες χρειάζονται επισκευή ενώ 10 κατοικίες χρειάζονται 
ανακατασκευή. Επίσης επισκευή χρειάζονται 150 αποθήκες, 2 ιεροί ναοί και 5 
Δημόσια κτίρια. 
Μετά από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15η Νοεμβρίου και τις εργασίες 
αποκατάστασης προέκυψαν μεγάλες ποσότητες φερτών και άλλων  υλικών. 
Η Περιφέρεια Αττικής αιτήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος  την έγκριση για την 
κατ’ εξαίρεση μεταφορά και διάθεση αδρανών υλικών στο ανενεργό λατομείο 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. η οποία και δόθηκε.  Η ποσότητα των φερτών υλκών εκτιμάται περίπου 
σε 220.000 τόνους και αποτελούνται κυρίως από υδαρείς λάσπες, χώματα ,πέτρες 
αλλά και μπάζα τα οποία  προέρχονται από κατεδαφίσεις δομικών κατασκευών, 
ογκώδη υλικά οικιακού εξοπλισμού όπως στρώματα έπιπλα.  
Για τη  μεταφορά και απόθεση των φερτών υλικών και άλλων αδρανών υλικών, από 
πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής, στο  λατομείο  της  ΤΙΤΑΝ  Α.Ε.,  δεν  
απαιτήθηκε  η  τήρηση  της  διαδικασίας  της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ 
ζητήθηκε παράλληλα να εφαρμόζονται, όσο είναι δυνατόν, δράσεις διαλογής και 
ανάκτησης  υλικών  και  άλλων  ρευμάτων  αποβλήτων.  Η  εξαίρεση  αυτή  αφορά  
τα  απόβλητα  που δημιουργήθηκαν  κατά  την  διάρκεια  των  έκτακτων  
πλημμυρικών  φαινομένων  και  θα  έπρεπε  εντός  τριών  μηνών  να  τηρηθούν  
όλες  οι  νόμιμες  εργασίες  διαχείρισής  τους  σύμφωνα  με  την  κείμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με το άρθρο 24 του Ν.4042/2012 
(Κοροβέσις et al., 2018). 
 



Διερεύνηση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στο περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: 
Πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

 

 Σελίδα  115 
 

5.3.1 Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις  

Η συλλογή των στοιχείων των πληγέντων έγινε από ειδικές επιτροπές που 
ορίσθηκαν για το σκοπό αυτό από την Περιφέρεια Αττικής. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής, 553 επιχειρήσεις επλήγησαν από 
την πλημμύρα τις 15.11.2017 στους Δήμους  Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μεγάρων. 
Από τις επιχειρήσεις αυτές η μεγαλύτερη καταστροφή παρουσιάζεται στην 
κατηγορία του εμπορίου, στη γεωργία κτηνοτροφία, σε καταστήματα εστίασης και 
σε καταστροφές οχημάτων (Πίνακας 15). Τα νερά της πλημμύρας πέρασαν μέσα 
από την κατοικημένη περιοχή του Δήμου Μάνδρας- Ειδύλλιας με αποτέλεσμα να 
πληγούν περισσότερο οικίες, εμπορικά καταστήματα, οχήματα που ήταν 
σταθμευμένα σε δρόμους της πόλης και παρασύρθηκαν από το νερό καθώς και 
αρκετές ατομικές επιχειρήσεις όπως ιατρεία, ασφάλειες αθλητικά κέντρα, ένας 
παιδικός σταθμός μια ιερά μονή.  
Όσον  αφορά  τον  πρωτογενή  τομέα  παραγωγής  72 εγκαταστάσεις της κατηγορίας 
γεωργία κτηνοτροφία αλιεία, καταστράφηκαν και αφορούν περισσότερο την 
περιοχή της Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.  
Στον  δευτερογενή  τομέα  παραγωγής 14 βιομηχανίες – βιοτεχνίες καταστράφηκαν 
μεταξύ των οποίων είναι μια βιομηχανία παραγωγής χάρτου. Οι βασικές  
δραστηριότητες των επιχειρήσεων  μεταποιητικού τομέα που εμφανίζονται στην 
περιοχή μελέτης αφορούν την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, επίπλων, 
πλαστικών ειδών,   την παραγωγή χρωμάτων και χημικών προϊόντων, καλλυντικών 
την  επεξεργασία τροφίμων και  τέλος  την  κατεργασία  δέρματος. 
Η  μεγαλύτερη καταστροφή παρουσιάζεται στο τριτογενή τομέα καθώς πολλές 
επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου κάθε τύπου προϊόντων χωρίς 
μεταποίηση, που περιλαμβάνει και την παροχή υπηρεσιών συναφών με  την  
πώληση  εμπορευμάτων ήταν  ο πιο σημαντικός τομέας στην περιοχή.  Εκτός  του  
εμπορίου πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως καταστήματα μαζικής 
εστίασης, παροχής διαφόρων υπηρεσιών, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης από που 
πέρασε το πλημμυρικό νερό με αποτέλεσμα να παρασύρει στο πέρασμά του κυρίως 
τον εξοπλισμό και το εμπόρευμα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις μέρος του κτιρίου ή της περίφραξής του. 
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Πίνακας 15: Επιχειρήσεις που επλήγησαν στην Μάνδρα Αττικής  ανά κατηγορία. 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       ΠΛΗΘΟΣ 

1 ΕΜΠΟΡΙΟ (καταστήματα λιανικής πώλησης κ.λ.π.) 77 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αθλητισμός, ασφάλειες, ιατροί κ.λ.π) 77 

3 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ 72 

4 ΟΧΗΜΑΤΑ 64 

5 ΕΣΤΙΑΣΗ 62 

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 31 

7 LOGISTICS - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 21 

8 ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 22 

9 ΨΙΛΙΚΑ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 17 

10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 14 

11 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 13 

12 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 12 

13 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 11 

14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 11 

15 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 8 

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 

17 ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΟΜΙΚΑ 6 

18 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6 

19 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4 

20 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 

21 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4 

22 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 3 

23 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 3 

24 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 

25 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 1 

26 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 553 
 
Η οικονομική αποτίμηση των κατεστραμμένων επιχειρήσεων θα γίνει από τις 
επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Αττικής όταν 
ολοκληρωθεί η συγκέντρωση στοιχείων των πληγέντων . 
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ΕΜΠΟΡΙΟ (καταστήματα λιανικής πώλησης,κα)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αθλητισμός, ασφάλειες, ιατροί…)

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ

ΟΧΗΜΑ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

LOGISTICS - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΕΤΑΙΡΙΕΣ)

ΨΙΛΙΚΑ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΟΜΙΚΑ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 
Εικόνα 49: Διάγραμμα επιχειρήσεων που επλήγησαν ανά κατηγορία. 

 

5.4 Εκτιμώμενο κόστος καταστροφής  

Μετά από επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς η Περιφέρεια Αττικής 
συγκέντρωσε τα στοιχεία που αφορούν το κόστος ζημιών που προκλήθηκαν από τα 
πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
στις 15-11-2017. Η  εκτιμώμενη  συνολική  δαπάνη  για  το  κόστος  των  ζημιών  
ανέρχεται  στο  ποσό  των  171.933.056,77 €. 
 Σύμφωνα  με πορίσματα από  την ημερίδα που έγινε στο Τ.Ε.Ε  από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Αγρονόμων τοπογράφων σχετικά με την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 
2017 , κύρια  αιτία των πλημμυρικών φαινομένων ήταν  τα κρίσιμα μεγέθη δηλαδή, 
το μέγεθος παροχής και η ένταση της βροχόπτωσης με μικρή διάρκεια.  Δευτερεύον 
αίτιο είναι οι  μη  ορθολογικές  επεκτάσεις  και  αναθεωρήσεις  του  αρχικού  
σχεδίου  πόλεως  της  Μάνδρας  με τρόπο  που  ενώ  αρχικά  τα  δύο  ρέματα  
διέρχονταν  περιφερειακά  εκτός  του  οικισμού,  αργότερα συναντούνται   και  
ενσωματώθηκαν  εντός  του οικισμού,  χωρίς  να  υπάρχει  συνεργασία  
πολεοδομικών  και αντιπλημμυρικών  μελετών. Επίσης η μερική κατάληψη της 
κοίτης του ρέματος Σούρες από αυθαίρετες κατασκευές (Δημοτικές και ιδιωτικές), 
και  της  κοίτης  του  ρέματος  Αγ.  Αικατερίνης  σε περιοχές  πρόσφατης  επέκτασης  
του  σχεδίου  (στο  βόρειο  ανατολικό  μέρος  του  οικισμού),   συνέβαλαν στην 
επέκταση του πλημμυρικού φαινομένου. Η Παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνας Θήβας 
(Π.Ε.Ο.Ε.Θ) λειτούργησε ως ανοικτός αγωγός όμβριων με μεγάλη κλίση. Ευνόησε 
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων στη ροή των νερών και σε συνδυασμό με την 
μεγάλη ποσότητα του νερού που παροχετεύτηκε, δημιούργησε το καταστρεπτικό 
αποτέλεσμα. Η μη υλοποίηση των προβλεπόμενων αντιπλημμυρικών έργων, 
αξιολογείται στην συγκεκριμένη ημερίδα, ότι είχε περιορισμένη  σημασία  για την  
αποφυγή  των  δυσμενών  επιπτώσεων  τέτοιου  μεγέθους  πλημμύρας. Λόγω του 
μεγάλου όγκου φερτών υλικών θα υπήρχε υπέρβαση παροχής και τα έργα θα 
τίθονταν  σύντομα εκτός λειτουργίας (Κοροβέσις et al., 2018). 
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Πίνακας 16: Εκτιμώμενο κόστος καταστροφής  μετά το πλημμυρικό φαινόμενο της 15-11-2017 

ΔΗΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΟΣΤΟΣ 
ΖΗΜΙΩΝ 

 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΠ 

3.500.000,00 Υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και διάσωσης 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ , ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΙΑΣ , ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

6.300.000,00 Καθαρισμοί Ρεμάτων, 
αποκατάσταση πρανών, 
αποκατάσταση ΕΟ 
Μαγούλας Στεφάνης, 
ΕΟ Φυλή προς Πύλη  

ΜΕΓΑΡΕΩΝ , ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΙΑΣ , ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

11.440.000,00 Αποκατάσταση  
ΠΕΟ Ελευσίνας -Θηβών 

ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΔΑ 

25.000.000,00 Εμπόρευμα, 
εξοπλισμός, και κτήρια 
επιχειρήσεων  

ΜΕΓΑΡΕΩΝ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ) 

42.000,00 Αποκατάσταση στέγης 
στο οίκημα που 
στεγάζεται η 
Αρχαιολογική συλλογή 
Μεγάρων και 
Εργαστηρίων αυτής 

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΦΥΛΗΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΟΣΕ 710.000,00 Ζημιές στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο, 
καθαρισμοί φερτών 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ & ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΙΑΣ 

ΕΛΓΑ 950.000,00 Αποζημιώσεις φυτική 
παραγωγή –ζωικό 
κεφάλαιο 

  ΕΛΑΣ 1.164.160,00  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝΔΡΑ ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ 245.912,80 Υ/Σ Ελευσίνας, 
Αποθήκη ΑΔΜΗΕ, 
οχήματα – Δίκτυο 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΛΕ Α.Ε. 2.019.343,00 Καθαρισμοί από φερτά 
υλικά  

 ΜΑΝΔΡΑ, Ν. ΠΕΡΑΜΟ ΕΥΔΑΠ 350.000  Δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης και δίκτυο 
ομβρίων  

ΜΕΓΑΡΕΩΝ   ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 150.000,00 Δασικό Οδικό Δίκτυο 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ   ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ/  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

5.624.000,00 Αποκατάσταση ζημιών, 
Καθαρισμοί από φερτά 
υλικά, καταστροφή 
οικοσυσκευών 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ , ΜΑΝΔΡΑΣΣ , 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /ΔΑΕΦΚ 16.245.000,00 Δωρεάν κρατική αρωγή 
+ τόκοι δανείων, 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ , ΜΑΝΡΑΣ, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 557.668,89 Υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και διάσωσης 

ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ/Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            

89.080.000,00 Δημοτική οδοποιία , 
δημόσια κτίρια 
οικοσυσκευές, 
υποδομές εκπαίδευσης, 
μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8.600.000,00 Υποδομές και 
μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ , 
ΜΑΝΔΡΑΣ,ΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ    
Α6 Δ/ΝΣΗ       

269.972,08 Υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και διάσωσης 

 Συνολικό κόστος    171.933.056,77 
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Κεφάλαιο 6 :  Συμπεράσματα 

Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές συνεχίζουν να έχουν καταστροφικές 
επιπτώσεις στις κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ανθρώπινες απώλειες, 
τραυματισμοί, ασθένειες και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
η καταστροφή υποδομών και υπηρεσιών, η απώλεια περιουσιών και αποθεμάτων η 
διακοπή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και η 
περιβαλλοντική υποβάθμιση περιλαμβάνονται στις επιπτώσεις των καταστροφών 
και μπορεί να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να 
υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες ενός τόπου. 

Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση στο φυσικό 
σύστημα και να οδηγήσει σε συχνότερες και πιο έντονες φυσικές καταστροφές. 
Οι υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία βροχοπτώσεων και τακτική εμφάνιση ισχυρών 
ανέμων αυξάνει την αποξήρανση της βλάστησης και κατά συνέπεια τον κίνδυνο 
ανάφλεξης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.  

Αν και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ελάχιστα ή τίποτα για να αλλάξουν τη 
συχνότητα ή την ένταση των περισσότερων φυσικών φαινομένων, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί κίνδυνοι δεν 
μετατρέπονται σε καταστροφές με τις δικές τους ενέργειες. Είναι σημαντικό να 
κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και τη 
σοβαρότητα των φυσικών κινδύνων και  μπορεί επίσης να προκαλέσει φυσικούς 
κινδύνους όπου δεν υπήρχαν καθώς και να ελαττώσει την δράση μετριασμού των 
φυσικών οικοσυστημάτων. 

Κατά τη διάρκεια ακραίων φυσικών φαινομένων επικίνδυνα υλικά διασπείρονται 
στο περιβάλλον (haz-mat) και  απειλούν την υγεία των  ανθρώπων λόγο της έκθεσής 
τους σε αυτά ή μπορεί να προκαλέσουν  δευτερεύοντες κινδύνους όπως πυρκαγιές, 
εκρήξεις, ρύπανση των υδάτων. Η διασπορά μεγάλης ποσότητας επικίνδυνων 
ουσιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση του νερού, του εδάφους και του 
αέρα καθώς και να προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη. Το αποτέλεσμα αυτών είναι 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία για άτομα που ζουν κοντά στην  καταστροφή λόγω 
οξείας ή χρόνιας έκθεσής τους σε επικίνδυνες ουσίες. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα  υπάρχει μια ανοδική τάση στην 
παρουσία των φυσικών καταστροφών με μια μικρή πτωτική τάση την 15ετία 
αρχίζοντας από το 2000 και μετά, ενώ αυξάνονται επίσης οι οικονομικές απώλειες 
από φυσικές καταστροφές.   

Ο κύκλος διαχείρισης καταστροφών απεικονίζει την διαδικασία με την οποία οι 
κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών σχεδιάζουν και μειώνουν 
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τις επιπτώσεις από τις καταστροφές, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από αυτές 
και λαμβάνουν μέτρα για να ανακάμψουν μετά από μια καταστροφή. Είναι 
σημαντικό, να γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι η πρόληψη είναι ένα 
μέτρο οικονομικά  αποδοτικό  και ένας  τρόπος να αποφευχθούν οι  ζημιές μεγάλης 
κλίμακας. 

 Ένας από τους κύριους στόχους της διαχείρισης των καταστροφών και ένας από 
τους ισχυρότερους δεσμούς της με την ανάπτυξη είναι η προώθηση βιώσιμων 
μέσων διαβίωσης, η προστασία και ανάκαμψη τους κατά τη διάρκεια καταστροφών 
και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όπου επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, οι 
άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης των καταστροφών και η 
ανάκαμψη τους είναι πιο γρήγορη και μακροχρόνια. Σε μια προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, ο στόχος  είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι, να 
αποφευχθούν καταστροφές και να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Ως εκ τούτου, στις αναπτυξιακές διαδικασίες λαμβάνετε σημαντικά υπόψη 
οι φάσεις μετριασμού και ετοιμότητας του κύκλου διαχείρισης καταστροφών. Οι 
ακατάλληλες διαδικασίες ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη 
ευπάθεια στις καταστροφές και απώλεια ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Σωτηρία Μπάιμπου,του Κωνσταντίνου 

φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Τεχνικές και Πολιτικές Προστασίας του 
Περιβάλλοντος (Ε.ΤΕ.Π.Π.Π.)». 

του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ, πριν αναλάβω την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας μου, 
δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τα παρακάτω: 

«Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο του 
συγγραφέα, όσο και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και 
πρωτότυπο περιεχόμενο. 

       Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται 
αυτούσιο ή μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια 
πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα 
πνευματικά δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 
συγγραφέας της Π.Ε, ο οποίος φέρει και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και 
άλλων, αυτής της πράξης. 

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών του συγγραφέα, σε περίπτωση που το Ίδρυμα 
του έχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος με νέα απόφασή της, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, του αναθέτει εκ νέου την εκπόνηση Π.Ε με άλλο θέμα και 
διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε πρέπει να 
ολοκληρώσει εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την ημερομηνία 
ανάθεσής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. παρ.5 
του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού». 
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Μπάϊμπου Σωτηρία      21.03.2019 

 

 


