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Πεξίιεςε
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ πιεκκπξψλ
ζηε λεζησηηθή πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ θαη εηδηθφηεξα ζην λεζί ηεο χξνπ θαζψο θαη ε
απφπεηξα αλάιπζεο ησλ αηηηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ εθδήισζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ
ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα γηα ηε χξν, έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο θαη εθηίκεζεο
ηνπ βαζκνχ πιεκκπξηθήο επηθηλδπλφηεηαο αλά πεξηνρή θαη παξάιιεια δηεξεπλήζεθαλ νη
αηηίεο θη νη ηξφπνη αλάζρεζεο ελφο ελδερφκελνπ πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο.
Σν 1ν θεθάιαην ζπλίζηαηαη απφ ηελ εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
πιεκκχξεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πιεκκπξηθφ δήηεκα ζηελ
Διιάδα, φπνπ, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνληαη νη θαηαγξαθέο πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν. Καηφπηλ, αλαθέξεηαη ζε ζχληνκε αλάπηπμε ην πιεκκπξηθφ δήηεκα ζηηο
Κπθιάδεο θαη ηέινο εθηίζεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο.
ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Αλαθέξνληαη
πιεζπζκηαθά, θιηκαηνινγηθά, γεσινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά ζηνηρεία ηφζν γηα ηηο Κπθιάδεο
φζν θαη γηα ην λεζί ηεο χξνπ.
ην 3ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ ζηηο Κπθιάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηε χξν
απφ ην 1976 έσο θαη ζήκεξα. Παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ, ελψ αλαιπηηθφηεξα εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο
πνπ είραλ απηά ζηα λεζηά, δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηε χξν.
ην 4ν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη πεξηνρέο ηεο χξνπ πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο, φπσο
απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιεκκπξψλ ζην λεζί θαη εκπεηξηθά
δεδνκέλα. Παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ζπκπεξηθνξά ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ,
δηεξεπλψληαη νη πηζαλέο αηηίεο εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη νη ζπλήζεηο
επηπηψζεηο ζηελ πεξίπησζε πιεκκχξαο γηα θάζε κία απφ ηηο δέθα απηέο επάισηεο πεξηνρέο.
ην 5ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ππνδνκέο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ γηα ην λεζί ηεο χξνπ. Πεξηγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα αληηπιεκκπξηθά ηερληθά
έξγα θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, εηδηθφηεξα απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επάισηεο πεξηνρέο,
φπσο αλαθέξζεθαλ ζην 4ν θεθάιαην, θαζψο θαη νη ρψξνη θαηαθπγήο θαη θαηαπιηζκνχ
πνιηηψλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ.
Σν 6ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο,
αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλεπεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ. Αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ξφινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ αλά
εκπιεθφκελν θνξέα ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο θαη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ
δνκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
ην 7ν θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο εξγαζίαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεκκπξηθνχ
θηλδχλνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
Λέμεηο θιεηδηά: χξνο, βξνρνπηψζεηο, ξέκαηα, πιεκκπξηθφ γεγνλφο, ιεθάλε απνξξνήο
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Abstract
This masters' thesis is an attempt to study the historic flood data of the wider island
archipelago of the Cyclades and in particular of the island of Syros. It focuses on an analysis
of the causes and the characteristics of flood events in that area. More specifically for Syros,
an attempt has been made to survey and calculate the degree of flood risk in each area and
at the same time assess the causes and ways to contain a future flood event.
Initially, an introduction to the basic concepts related to flooding is made, including Flood
Hazard, Vulnerability and Flood Risk. Then, the different types of floods are analysed.
Following that, wider issues related to floods in Greece are examined concerning flood types
and characteristics and flood events in the country are presented (Figure 1) as they have
been documented by Diakakis et al 2012.
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Figure 1.

Temporal distribution of flood events (Diakakis et al 2012)

Various data are mentioned related to the recorded flood events in the county, such as their
temporal and spatial distribution and the number of casualties due to floods, per decade
(Figure2).
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A brief mention of the flood issue in the Cyclades is made, which is further analysed in
Chapter 3, and finally the purpose of this thesis is presented, i.e. the identification of the most
vii

appropriate ways to effectively deal with flood phenomena by studying the flood history of the
area under investigation.
In the second chapter the general data on the area studied are provided. In particular,
climate, population, geological and hydrological data are recorded both for the wider
Cyclades area and for the island of Syros.
The third chapter deals with the historical flood data in the Cyclades and in Syros in
particular from 1976 until today. The main drivers behind flooding in the islands are
determined and these are: a. sudden, heavy rainfall of a short duration, b. the obstruction of
the flow of water from streams and c. more rarely in the charge of the sea towards the land
due to strong winds and waves especially when combined with flash floods.
Flood events per island are presented, as they have been recorded and investigated in this
study (Figure 3) and data and characteristics of each flood event are analysed. The impacts
of these events on the islands are documented and especially for the study area, i.e. the
island of Syros.

Figure 3.

Flood events per island (1976 - 2016)

Then, the areas of Syros most affected by floods are identified, using the history of floods in
the island as well as empirical data. The behaviour of basins is presented in brief, the
possible causes of flood phenomena are investigated and the most common impacts in
cases of flood for each of the ten vulnerable areas are recorded (Figure 4).
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Figure 4.

The areas of Syros island that are susceptible to floods

An additional fact that was made evident during the study is that 3 out of the 4 flood events in
Syros have taken place during the last twenty years. This fact may be due to several factors
including:
 human interventions (buildings, obstruction of streams, etc.), that create problems
for the superficial runoff and the infiltration of rain water,
 an increase in the intensity of rainfalls,
 corrosion and reduction of ground coverage,
 the fact that flood events are recorded with greater consistency now than in the
past.
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The usual and basic consequences of floods in the study are:
 the flooding of agricultural land,
 the flooding of urban areas and settlements,
 the damage to various infrastructures (water, sewage, etc.),
 the damage to the road network and the subsequent difficulties in road traffic.
Furthermore, the infrastructure for preventing and dealing with floods in the island of Syros is
described. The most important anti-flooding works and their problems are presented ,
especially those related to the vulnerable areas of Kini and Stratopedo, along with the
network for rainfall water collection, and the areas for sheltering and accommodating citizens
in case of a flood event. A general conclusion is that most cases of streams that overflow
creating flood problems in Syros can be dealt with by small scale interventions.
The sixth chapter deals with the institutional mechanisms for prevention, readiness, response
and management of consequences related to flood phenomena. A thorough presentation of
roles and responsibilities per institution involved is followed by an analysis of civil protection
structures.
Near the end, the final conclusions of the study are presented and several suggestions are
made to contain the flood risk in the study area. It can be ascertained that in the study area,
the Cyclades islands and Syros in particular, flood events are rather rare as contributing
factors are not that strong. Despite the fact that these events are rare, cases where intense
flooding takes place have been observed, with notable damage to infrastructures and
property. Human lives have also been at risk in these instances. These recorded flood
events in the Cyclades are caused by the most common flood type in Greece, i.e. heavy
rainfall combined with a very particular land morphology that includes a large number of
streams with relatively small basins, with high gradients.
It is important to note that in the relatively dry Cyclades islands one quarter to one half of the
annual rainfall quantity can occur in only 24 hours. Also, as this island complex is in the drier
part of the country, response readiness is not very high compared to other areas and thus the
flood risk is increased.
It is useful to underline, as a conclusion, specific characteristics present in the study area
that contribute to the appearance of floods. These are:


The lack of spatial planning that is exacerbated by the continuous expansion of
inhabited areas, mainly coastal settlements that are usually situated in basin areas.
Beyond urban expansion, human interference is also increasing in hydrological
activities.



The lack of anti-flooding infrastructure and works, in the constantly expanding
settlements.



The fragmented approach in designing and constructing anti-flooding or ther
infrastructure.

It is also notable that civil protection mechanisms are developed mainly as mechanisms to
manage the consequences of a flood rather than prevent it.
In any case, prevention of flooding in the study area can be achieved with:


Construction of small scale anti-flooding works in areas where no such measures
x

have been taken.


The timely and efficient oversight of streams that pose a flood risk and their thorough
cleaning from vegetation and foreign materials.



The carrying out of hydrological studies for areas where basins are most problematic
(such as Kini) and the subsequent design and construction of anti-flooding works
where necessary.

Additionally, on a wider scale, it is essential that specific spatial planning direction are
provided to the islands, intended to reduce the constant expansion of settlements, taking into
account hydrological data for streams and basins.
Moreover, the main purpose of the existence of civil protection mechanisms must be creation
of local design and readiness, incorporating local societal characteristics, preparation of local
structures and resources (human and other), quick response, using local means, to any flood
phenomenon as well as dealing with emergency situations and restoring the normal
functioning of local societies.
Finally, the local community must be empowered in such ways as to decrease vulnerabilities
while respecting local customs, thus enabling the citizens of the islands to take center stage
in the decision making process and in all stages of these decisions' implementation
according to the principles of participation, strengthening of community links and preserving
the developmental characteristics of relevant interventions.

Key words: Syros, rainfall, streams, flood event, basin
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Δπραξηζηίεο
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Καηαζηξνθψλ θαη
Κξίζεσλ», ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ. Μηράιε Γηαθάθε. Θα ήζεια ινηπφλ λα
επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην Μηράιε Γηαθάθε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα
αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν, πνπ αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηα
επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα θαζψο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή, ηε
δηαζεζηκφηεηά ηνπ, ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζπλερή θαζνδήγεζή ηνπ ζε θάζε θάζε ηεο
δεκηνπξγίαο ηεο. Δπραξηζηψ επίζεο βαζχηαηα ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: ηνπο
θπξίνπο Δπζχκην Λέθθα, Καζεγεηή ΔΚΠΑ θαη επηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο, Παλαγηψηε Νάζην,
Καζεγεηή ΔΚΠΑ θαη ηπιηαλφ Λφδην, Δπίθνπξν Καζεγεηή, γηα ηελ ειεπζεξία ησλ θηλήζεσλ
πνπ κνπ παξείραλ, ηελ πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή,
θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπο.
Δπηπξφζζεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ κνπ
παξείραλ ηνλ θ. Αληψλε Αικπαλφπνπιν, ηελ Δηαηξεία Νεψξηνλ Νέα Α.Δ. - Ναππεγείσλ
χξνπ, ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηε Γ/λζε Τδάησλ
Ννηίνπ Αηγαίνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο –
Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο, ηελ εθεκεξίδα
“Κνηλή Γλψκε” θαη ηέινο ην Ηζηνξηθφ Αξρείν Κπθιάδσλ.
Ξερσξηζηά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε θίιε θαη ζπλάδειθν Οιπκπία Σαζζνπνχινπ πνπ κε ηελ
έκπξαθηε ππνζηήξημή ηεο κε ελζάξξπλε θαζεκεξηλά, ζπκβάιινληαο κε ην δηθφ ηεο
μερσξηζηφ ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ζεξκά ηνπο θίινπο(εο) κνπ γηα ηελ εζηθή ππνζηήξημή θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο πξνζπάζεηάο κνπ.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ πξνο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε δηαρξνληθή πιηθή
θαη εζηθή ζηήξημε ησλ επηινγψλ κνπ, δίλνληάο κνπ ηελ ειπίδα θαη ηε δχλακε λα ζπλερίζσ λα
πξνζπαζψ γηα ην θαιχηεξν. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ζχληξνθφ κνπ Μάγδα
Ρνχζζνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη αγάπε ηεο ζε φια.
Αθηεξψλσ ηελ εξγαζία κνπ ζε φινπο ηνπο αλσηέξσ, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ
ςπρνινγηθά, θαηά ηελ δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Υσξίο ηε
βνήζεηά ηνπο δελ ζα ηα είρα θαηαθέξεη.
αο επραξηζηψ…
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Κεθάιαην 1 .
Δηζαγσγή
1.1.

Δηζαγσγή ζηηο Πιεκκύξεο

Οη πιεκκχξεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ, θαζψο ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο (Milly et al. 2002,
Kundzewicz and Schellnhuber 2004). Μάιηζηα, κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, αλακέλεηαη λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ αθξαίσλ
θαηαηγίδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ (Alfieri et al. 2015).
Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηθήο πδξνινγηθήο δηεξγαζίαο θαη
ζπκβαίλνπλ φηαλ, θαηά δηαζηήκαηα, κέξνο ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ δελ δχλαηαη λα
απνζηξαγγίζεη ηνλ φγθν ησλ πδάησλ πνπ απνξξένπλ κε απνηέιεζκα λα ππεξρεηιίδεη θαη ηα
χδαηα απηά λα θαηαιακβάλνπλ εθήκεξα ηκήκαηα ηεο ρέξζνπ. ην Μεζνγεηαθφ ρψξν, θχξηα αηηία
ηέηνησλ θαηλνκέλσλ είλαη νη θαηαηγίδεο πςειήο έληαζεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο (Diakakis et al.
2012, Llasat et al. 2010).
Μέρξη πξφζθαηα νη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο απφ ηηο πιεκκχξεο δηακνξθψλνληαλ θαη
ζρεδηάδνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε επί κέξνπο πεξηνρέο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακηψλ θαη
πδαηνξεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή άιιαμε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ηέηνησλ
πνιηηηθψλ νθείιεη πιένλ λα ιακβάλεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
ιεθάλεο (Boglis et al 2009).
εκαληηθφ βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ππήξμε ε έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΔΚ
πνπ ζθνπφ είρε ηε «ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ην
πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε
ηηο πιεκκχξεο ζηελ Κνηλφηεηα» (Δπίζεκε εθεκεξίδα ηεο Κνηλφηεηαο, 6-11-2007).
Ζ Δπξσπατθή Οδεγία 2007/60/ΔΚ πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηάδηα κε ζπγθεθξηκέλα
ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο γηα ην θαζέλα θαη απηά είλαη ηα παξαθάησ:
 Πξνθαηαξθηηθή έθζεζε εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο
πνηακψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη πεξηνρέο, κε ζνβαξή
πηζαλφηεηα πιεκκχξαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
 Υάξηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζηνπο νπνίνπο ζα
απνηππψλνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πιεκκπξψλ (ζε πιεζπζκφ,
εγθαηαζηάζεηο, θιπ.) κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013.
 Καηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο κέρξη
ην 2015.
1

χκθσλα, δε, κε ηελ αλσηέξσ Οδεγία, σο πιεκκχξα νξίδεηαη ε πξνζσξηλή θαηάθιπζε
ηνπ εδάθνπο απφ λεξφ, ην νπνίν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ είλαη θαιπκκέλν απφ λεξφ. Ζ
έλλνηα απηή πεξηιακβάλεη πιεκκχξεο απφ πνηάκηα, νξεηλνχο ρείκαξξνπο θαη πδαηνξέκαηα
εθήκεξεο ξνήο, ππεξρεηιίζεηο ιηκλψλ, πιεκκχξεο απφ ππφγεηα χδαηα θαη πιεκκχξεο απφ ηε
ζάιαζζα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Αθφκε, πεξηιακβάλεη πιεκκχξεο απφ θαηαζηξνθέο κεγάισλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο ζξαχζεηο αλαρσκάησλ θαη θξαγκάησλ.
Δμάιινπ, ν Γηαθάθεο (2013) παξαζέηεη ηξεηο αθφκε νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ
εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ:
1. Πιεκκπξηθφο θίλδπλνο (Flood Hazard): λνείηαη ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα
εθδήισζεο ελφο θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
2. Σξσηφηεηα (Vulnerability): λνείηαη ν βαζκφο επηδεθηηθφηεηαο ή αιιηψο ην πφζν
επάισην είλαη έλα ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ ή αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζε
έλαλ θίλδπλν.
3. Πιεκκπξηθή Γηαθηλδχλεπζε (ή επηθηλδπλφηεηα) (Flood Risk): ν ζπλδπαζκφο ηεο
πηζαλφηεηαο λα ιάβεη ρψξα πιεκκχξα θαη ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ
γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κε απηή ηελ πηζαλφηεηα ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
Οη πιεκκχξεο σο θαηλφκελα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α-1-1 ηεο ΤΑ 1299/2003 «Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», γηαηί κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή
θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ππνδνκέο ηεο
ρψξαο.
Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ είλαη νη εμήο:
 ξαγδαίεο θαη παξαηεηακέλεο βξνρέο,
 ηαρεία ηήμε ρηνληψλ θαη παγεηψλσλ,
 αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ιφγσ παιηξξνηαθψλ θαηλνκέλσλ κε εθφξκεζε
ηεο ζάιαζζαο ζηελ μεξά,
 δηάξξεμε θξάγκαηνο ηερλεηήο ιίκλεο.
Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πιεκκπξψλ ζπλεξγάδνληαη δχν παξάκεηξνη: ε κία έρεη ζρέζε κε
ηε θχζε ηεο βξνρήο θαη ε άιιε κε ηελ αλζξσπνγελή παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ. Απφ ηα
ζηνηρεία ηεο βξνρήο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ πιεκκπξνγέλεζε, ε ξαγδαηφηεηα είλαη ε βαζηθφηεξε
παξάκεηξνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζφ ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα πεξηνρή ζηε κνλάδα ηνπ
ρξφλνπ. Ζ δεχηεξε απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο θχζεο ηεο βξνρήο έρεη λα θάλεη κε ην ζέκα
ρξφλνο. Γειαδή εμαξηάηαη αθελφο κελ απφ ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ζεκεηψλνληαη νη βξνρέο
θαη αθεηέξνπ απφ ηελ δηάξθεηά ηνπο. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη επίζεο πνιχ
θαζνξηζηηθφο ζηε δεκηνπξγία ηεο πιεκκπξνγέλεζεο. Απηφο θπξίσο ζπλίζηαηαη ζηελ απνςίισζε
ηνπ εδάθνπο απφ ηε βιάζηεζε, ζηελ αλνηθνδφκεζε θαη ζηελ πδξνκφλσζε ησλ πφιεσλ κε ηνλ
αζθαιηνηάπεηα θαη ην κπεηφλ (Νάζηνο 2015).
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.1 εκθαλίδνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πξφθιεζεο
πιεκκπξψλ.
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Πίλαθαο 1.1.

Παξάγνληεο Πιεκκπξψλ (Wilson 1990 , Smith and Ward 1998, Ward and Robinson
2000, Παπακηραήι 2004, Φνπκέιεο 2004, Μηκίθνπ θαη Μπαιηάο 2006)

Γσναμικοί Παράγονηες

ηαθεροί Παράγονηες

Βραδέως Μεηαβληηοί
Παράγονηες

Έληαζε βξνρόπησζεο

Τδαηνπεξαηόηεηα ζρεκαηηζκώλ

Μήθνο θύξηνπ θιάδνπ

Βιάζηεζε

Καηεπζπληηθόηεηα
βξνρόπησζεο

Μνξθή πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ

Έθηαζε ιεθάλεο

Υξήζεηο γεο

Υσξηθή θαηαλνκή
βξνρόπησζεο

Παξάκεηξνη θαλαιηώλ

Κιίζεηο πξαλώλ

Σήμε ρηνληνύ ή πάγνπ

πλζήθεο πγξαζίαο
εδάθνπο

Κνηιαδηθνί παξάκεηξνη

Δδαθηθό θάιπκκα

Κιηκαηηθνί παξάγνληεο

Γηάξθεηα βξνρόπησζεο

Ππθλόηεηα πδξνγξαθηθνύ
δηθηύνπ

ρήκα ιεθάλεο

Κίλεζε θαηαηγίδαο

Πξνζαλαηνιηζκόο ιεθάλεο

Τπεδαθηθή απνξξνή

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.2 εκθαλίδεηαη κηα ελδεηθηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
ηχπσλ πιεκκπξψλ ζε ζρέζε κε ηα πην ζπλήζε αίηηα θαη επηπηψζεηο:
Πίλαθαο 1.2

Σχπνη Πιεκκπξψλ (Martini and Loat 2007, Smith and Ward 1998 )

Σύπος Πλημμύρα

Δνδεικηικά αίηια

Δνδεικηικές επιπηώζεις

Πνηάκηεο πιεκκύξεο

Βξνρόπησζε καθξάο δηαξθείαο, ιηώζηκν
ρηνληνύ, αζηνρία αληηπιεκκπξηθώλ

Πιεκκπξηθά ύδαηα ζε πιεκκπξηθά πεδία
(ζηάζηκα ή ξένληα)

Αηθλίδηεο πιεκκύξεο

Έληνλε βξνρόπησζε, κηθξήο δηάξθεηαο

Έληνλε δηάβξσζε, νξκεηηθά ύδαηα,
εκπινπηηζκόο κε εδαθηθό πιηθό, ιαζπνξξνέο

Αζηηθέο Πιεκκύξεο

Αζηνρία ηερληθώλ έξγσλ, έληνλε
βξνρόπησζε

Πιεκκπξηζκέλεο θαηαζθεπέο

Παξάθηηεο πιεκκύξεο

Τςειέο παιίξξνηεο, έληνλε βξνρόπησζε

ηάζηκα πιεκκπξηθά ύδαηα ζηελ αθηή,
ππνρώξεζε ηεο αθηήο, πθαικύξσζε ηνπ
εδάθνπο & ησλ πδάησλ

Πιεκκύξεο πνπ ζπλδένληαη
κε ην ππεδαθηθό λεξό

Τςειή ζηάζκε ππεδαθηθνύ λεξνύ,
θνξεζκόο πδξνθόξνπ νξίδνληα

ηάζηκα πιεκκπξηθά ύδαηα ζην πιεκκπξηθό
πεδίν

Πιεκκύξεο από αζηνρία
ηερληθνύ έξγνπ

Αζηνρία θξάγκαηνο, θαλαιηνύ θ.α.
ηερληθώλ έξγσλ

Έληνλε δηάβξσζε, ιαζπνξξνέο νξκεηηθά
πιεκκπξηθά ύδαηα

Πιεκκύξεο νξεηλώλ
ρεηκάξσλ

Καηαηγίδεο, αζηάζεηα πξαλώλ

Λαζπνξξνέο, έληνλε δηάβξσζε, νξκεηηθά
πιεκκπξηθά ύδαηα θαη κεηαθεξόκελν πιηθό,
δεκηνπξγία αιινπβηαθνύ ηπηδίνπ

Πιεκκύξεο ιηκλώλ

Σαρεία αύμεζε ησλ πδαηηθώλ
απνζεκάησλ

ηάζηκα πιεκκπξηθά ύδαηα πέξαλ ηεο αθηήο

1.2.

Σν Πιεκκπξηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα

Οη πιεκκχξεο εκθαλίδνληαη σο έλα νινέλα θαη απμαλφκελν πξφβιεκα ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ, ηδηαίηεξα φζν νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πιεζπζκνί επεθηείλνληαη ζηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ηα δέιηα ησλ πνηακψλ (Alfieri et al. 2015). Ζ Διιάδα δελ απνηειεί
εμαίξεζε ζ' απηφ ην θαζεζηψο, θαζψο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά
πιεκκπξψλ ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα. ηνλ ειιεληθφ ρψξν, αιιά θαη γεληθφηεξα ζην
κεζνγεηαθφ ρψξν, παξαηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζε φηη αθνξά θπξίσο ηα
θιηκαηηθά, γεσηεθηνληθά, πιεζπζκηαθά θαη πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν
απηφ ην θαζεζηψο θηλδχλνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξν θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ηερληθέο κειέηεο ηνπ
επηβάιιεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο (Γηαθάθεο 2013).
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Δμάιινπ, ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ε πνηθηιφηεηα ηεο
γεσκνξθνινγίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηε
Διιάδα απφ απηά ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο, ηφζν ζε ρσξηθφ φζν θαη ρξνληθφ επίπεδν. Σν
πδξνθιηκαηηθφ θαζεζηψο ηεο ρψξαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο
Πίλδνπ, ρσξίδεη ηελ Διιάδα ζε δχν θχξηεο πδξνθιηκαηηθέο πεξηνρέο, ηε δπηηθή Διιάδα, πινχζηα
ζε βξνρνπηψζεηο θαη ηελ μεξή αλαηνιηθή ρψξα. Παξφιε ηελ «πξσηνθαζεδξία» ηεο δπηηθήο
Διιάδαο ζην χςνο βξνρνπηψζεσλ, νη αηθλίδηεο θαηαηγίδεο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζηελ μεξή
αλαηνιηθή ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο ρψξαο πνπ ην εηήζην χςνο
βξνρήο είλαη κηθξφηεξν απφ 500 mm, είλαη ζπρλφ ην ¼ έσο θαη ½ χςνο ηεο βξνρήο λα ζπκβεί ζε
έλα κφιηο 24σξν. Χο πηζαλφ απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλζήθεο είλαη ζηηο μεξέο πεξηνρέο λα
απμάλεη ν πιεκκπξηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηνηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πην πγξέο
πεξηνρέο (Koutsoyiannis et al 2012).
Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ε επηθηλδπλφηεηα απφ ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελδπλάκσζε πξαθηηθψλ
πξφιεςεο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φζν θαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. Σν
λνκηθφ πιαίζην εκπινπηίζηεθε κε ηελ νδεγία 2007/60 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
ην πεδίν ηεο Δθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2007/60/ΔΚ γηα ηελ «αμηνιφγεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο», πνπ απνηειεί ην λέν πιαίζην, ζχκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ θαηεχζπλζε, γηα ηελ πνιηηηθή κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξψλ, παξνπζηάζηεθε θαη
ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ηελ Κ.Τ.Α. H.Π. 31822/1542/Δ103/10/20-07-2010 – ΦΔΚ
1108/Β΄/2010, ε Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο γηα ην ζχλνιν ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο, απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ (ΔΓΤ), ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Απνηέιεζκα ηεο Πξνθαηαξθηηθήο απηήο Αμηνιφγεζεο ππήξμε ν Υάξηεο Πιεκκπξηθνχ Κηλδχλνπ
ηεο Υψξαο, φπσο εκθαλίδεηαη παξαθάησ.

Δηθφλα 1.1.

Υάξηεο πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο (Υ. Γθνπληξνπκίρνπ & Μ.
Γαλδνπιάθε 2015)
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Αλ θαη ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 20ν αηψλα, νη ζεηζκνί είλαη ε κεγαιχηεξε
θπζηθή θαηαζηξνθή (35% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ) νη πιεκκχξεο
αθνινπζνχλ κε ην δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζνζηφ ηνπ 17% (Karagiozi et al 2011).
Απφ ηα είδε ησλ πιεκκπξψλ, φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη πην ζπρλά
εκθαληδφκελεο πιεκκχξεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν νθείινληαη ζε θπζηθά αίηηα θαη δχλαηαη λα
δηαθξηζνχλ ζε ρεξζαίεο ή πνηάκηεο θαη ζε παξάθηηεο (νη παξάθηηεο πιεκκχξεο είλαη έλα
ζπαληφηεξα εκθαληδφκελν είδνο πιεκκχξαο ζηελ Διιάδα θαη δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ ζε απηέο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ έληνλν θπκαηηζκφ ηεο ζάιαζζαο θαη ζε απηέο πνπ πξνθαινχληαη
απφ ηα ζαιάζζηα θχκαηα βαξχηεηαο ή ηζνπλάκη).
Οη ρεξζαίεο ή πνηάκηεο πιεκκχξεο πξνθαινχληαη ιφγσ ξαγδαίσλ βξνρνπηψζεσληζρπξψλ θαηαηγίδσλ ή απφ ην μαθληθφ ιηψζηκν ρηνληνχ, ή αθφκα θαη απφ ζπλδπαζκφ ησλ
παξαπάλσ κε ζπλέπεηα ηε κεγάιε αχμεζε ηεο απνξξνήο ησλ πνηακψλ, φπσο επίζεο θαη απφ
αζηνρία κεγάισλ πδξαπιηθψλ έξγσλ. Οη ρεξζαίεο ή πνηάκηεο πιεκκχξεο δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ
πεξαηηέξσ ζε πιεκκχξεο πνπ παξνπζηάδνπλ βξαδεία εμέιημε (πιεκκχξεο πεδίνπ) θαη ζε
πιεκκχξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηαρεία εμέιημε (μαθληθέο ή αηθλίδηεο πιεκκχξεο).
Οη μαθληθέο πιεκκχξεο (flash floods), κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηαρεία εμέιημή ηνπο,
είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν είδνο πιεκκχξαο ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο ηδηφκνξθεο γεσκνξθνινγίαο
ηεο ρψξαο καο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ αξηζκνχ ξεκάησλ κε κηθξέο ζρεηηθά
ιεθάλεο απνξξνήο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ νη έληνλεο θιίζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηε γξήγνξε
απνζηξάγγηζή ηνπο (Belmonte et al 2001). Οη μαθληθέο πιεκκχξεο ή αηθλίδηεο πιεκκχξεο έρνπλ
πξνθαιέζεη θαηά ην παξειζφλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, θιπ),
αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θαηνηθίεο θιπ. θαη έρνπλ ζέζεη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο
(παξάζπξζε πεδψλ θαη νρεκάησλ, θιπ) (Οδεγία 8184/2015 ηεο ΓΓΠΠ).
Δθηφο σζηφζν απφ ην είδνο ηεο πιεκκχξαο, κπνξεί λα ππάξμεη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. χκθσλα κε ηελ νδεγία 2007/60, ηα πιεκκπξηθά
επεηζφδηα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ζπλεπεηψλ νη νπνίεο είλαη:
1. Very High ή Πνιχ Τςειή
2. High ή Τςειή
3. Medium ή Μέηξηα
4. Low ή Υακειή
Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο παξαπάλσ βαζκίδεο
ζπλεπεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε:
 ηελ χπαξμε αλζξψπηλσλ ζπκάησλ.
 ηελ θαηαζηξνθή ππνδνκψλ, νδηθνχ δηθηχνπ θ.α.
 ην χςνο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο πνπ δφζεθε γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ
ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο
 ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο πνπ θαηαθιχζζεθε, θ.α..
Οη πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ
απνπζία θνηλψλ θξηηεξίσλ ζηε θαηαγξαθή ηνπο, θαζψο θαη απφ, γηα κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα, έιιεηςε δεδνκέλσλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ πιεκκπξψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Καηά ζπλέπεηα, ε αθξηβήο έθηαζε ηνπ
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δεηήκαηνο ησλ πιεκκπξψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν δελ είλαη ηεθκεξησκέλε, ηφζν ζε φηη αθνξά ην
πνζνηηθφ, φζν θαη ην ρσξηθφ ζθέινο (Γηαθάθεο 2013).
Ο Γηαθάθεο (2013) θαηαιήγεη φηη ζην δηάζηεκα 1880-2010 πξνέθπςαλ ζπλνιηθά 562
ζπκβάληα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 4 πιεκκπξψλ ην 1715, 1805, 1833 θαη 1879), ηα νπνία
αξηζκνχλ ζπλνιηθά 586 ζχκαηα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη απφ ην ζχλνιν
ησλ 562 πιεκκπξψλ, κφλν ηα 98 ζπκβάληα (17.8%) ζπλνδεχηεθαλ απφ ζαλάηνπο.
χκθσλα επίζεο, κε ηνπο Diakakis et al (2012), απφ ην 1880 - 2010, θαηαγξάθεθαλ 545
πεξηζηαηηθά πιεκκπξψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 πεξηζηαηηθψλ ην 1715,
ην 1805 θαη ην 1833. Οη ζπλνιηθέο αλζξψπηλεο απψιεηεο ζηα πεξηζηαηηθά απηά ήηαλ 686
ζχκαηα, κε ηνπιάρηζηνλ 300 απφ απηά λα θαηαγξάθνληαη ην 1907 ζηα Σξίθαια Θεζζαιίαο.
ην παξαθάησ δηάγξακκα, Δηθφλα 1.2, εκθαλίδνληαη ηα πιεκκπξηθά πεξηζηαηηθά ζηνλ
Διιεληθφ ρψξν αλά πέληε έηε.
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Δηθφλα 1.2

Πιεκκπξηθά Γεγνλφηα αλά πεληαεηία (Diakakis et al 2012)

Παξαηεξνχκε πσο παξνπζηάδεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί αθξηβψο λα απνδνζεί σο
απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αιιά νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:
 ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο πίεζεο γηα επέθηαζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ,
πνιιέο θνξέο ζε αθαηάιιειεο πεξηνρέο, ζέηνληαο ηηο πεξηνπζίεο θαη ηελ αλζξψπηλε
δσή ζε θίλδπλν,
 ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο θαηαζηξνθψλ,
 ηελ αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ
θνηλνχ ζηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο αλεθηηθφηεηαο ζηνπο
θπζηθνχο θηλδχλνπο, κε ζπλέπεηα λα αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά πεξηνξηζκέλεο
ζεκαληηθφηεηαο,
 ηελ αχμεζε ηεο αλζξψπηλεο επεκβαηηθφηεηαο ζηηο πδξνινγηθέο δηεξγαζίεο, θπξίσο
ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ (Diakakis et al 2012).
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Δμάιινπ, ν ζαθήο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο θαη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη
γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε ρψξα.
ηνλ παξαθάησ ράξηε, Δηθφλα 1.3, απνηππψλνληαη ρσξηθά ηα 545 γεγνλφηα πιεκκπξψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο Diakakis et al (2012).

Δηθφλα 1.3.

Υάξηεο κε ηηο ζέζεηο 545 πιεκκπξψλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα (Diakakis et al 2012)

ην παξαθάησ δηάγξακκα Δηθφλα 1.4 εκθαλίδεηαη ε επνρηθή θαηαλνκή ησλ πιεκκπξηθψλ
γεγνλφησλ αλά κήλα (Diakakis et al 2012).
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Δηθφλα 1.4.

Φεβξ Μαξη

Απ ξ Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Απγ

επ η Οθησβ Ννεκ Γεθεκ

Μεληαία θαηαλνκή πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ (Diakakis et al 2012)

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα (Diakakis et al 2012), ην Φζηλφπσξν είλαη ε επνρή κε ηα
πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά πιεκκπξψλ ελψ, ζε κεληαία βάζε, ην Ννέκβξην θαη ηνλ Ηαλνπάξην
εκθαλίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα πιεκκπξηθά θαηλφκελα.
ην παξαθάησ Γηάγξακκα, Δηθφλα 1.5, εκθαλίδνληαη νη αλζξψπηλεο απψιεηεο, αλά
δεθαεηία θαη αξηζκφ πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ γηα ην δηάζηεκα 1950-2010 (Diakakis et al 2012).

250
περιστατικά
θύματα

200

150

100

50

0
1951-1960

Δηθφλα 1.5.

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Αξηζκφο πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ θαη ζπκάησλ αλά δεθαεηία (Diakakis et al 2012)

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία εκθαλίδνπλ κία ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκάησλ αλά
πιεκκπξηθφ θαηλφκελν. ην παξαθάησ δηάγξακκα, Δηθφλα 1.6, εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ
ζαλάησλ αλά πιεκκπξηθφ γεγνλφο κε ζχκαηα (fatal event), πνπ απνδεηθλχεη αθξηβψο ηελ
παξαπάλσ ηάζε (Diakakis and Deligiannakis 2015):
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Δηθφλα 1.6

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Θχκαηα αλά ζαλαηεθφξν πιεκκπξηθφ γεγνλφο (fatal event) (Diakakis and Deligiannakis
2015)

Χζηφζν, δηαρξνληθά, ν ζρεηηθά ζηαζεξφο αξηζκφο ησλ ζπκάησλ θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο
φηη ην θαζεζηψο απεηιήο ηεο αλζξψπηλεο δσήο δελ έρεη βειηησζεί, παξφια ηα κέηξα θαη ηηο
δξάζεηο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη πξέπεη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα
ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ εηνηκφηεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ
πιεκκπξψλ ζηε ρψξα (Diakakis et al 2012).
Γεληθά, θαίλεηαη πσο πιεηνςεθία ησλ πιεκκπξψλ ζπκβαίλεη ζε κηθξή απφζηαζε απφ
ηελ αθηή (0-5 km), ζε κηθξά πςφκεηξα (0-50m) θαη ζε ιεθάλεο κηθξφηεξεο ησλ 100 km2.
Δμάιινπ, νη πεξηζζφηεξεο πιεκκχξεο ζπκβαίλνπλ ζε ιεθάλεο κε κέζε θιίζε 10-15% ελψ ε
πςειφηεξε ππθλφηεηα πιεκκπξψλ παξνπζηάδεηαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο. Ζ
πςειφηεξε ζπρλφηεηα πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ εκθαλίδεηαη ζε δήκνπο ηεο Αηηηθήο, φπσο ην
Μνζράην, ν Πεηξαηάο, ε Αζήλα θαη ν Μαξαζψλαο, αιιά θαη ζε άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο αλά ηελ
Διιάδα (Γηαθάθεο 2013). Ζ θαηαλνκή ησλ πιεκκπξψλ ζε Γήκνπο παξνπζηάδεηαη ζην
παξαθάησ Υάξηε (Δηθόλα 1.7).

Δηθφλα 1.7

Καηαλνκή ησλ πιεκκπξψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, εθθξαζκέλε σο αξηζκφο γεγνλφησλ αλά
δήκν γηα ηελ πεξίνδν 1880 - 2010 (Γηαθάθεο 2013)
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Σα ζηνηρεία, επίζεο, δείρλνπλ φηη παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηελ επνρηθφηεηα ησλ
πιεκκπξψλ κεηαμχ ηεο αλαηνιηθήο θαη ηεο δπηηθήο Διιάδνο, γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ζνβαξά ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Diakakis et al 2012).
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1.3, εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ησλ πιεκκπξηθψλ
γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην ειιαδηθφ ρψξν απφ ην 1896 έσο θαη ην 2011 (Αιεμίνπ 2013), ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ βαζκνχ έληαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2007/60 (Δηθόλα 1.8).
Πίλαθαο 1.3.

Δηθφλα 1.8.

1.3.

Πιεκκπξηθά γεγνλφηα ζηελ Διιάδα αλά βαζκφ έληαζεο (Αιεμίνπ 2013)
Βαθμός Φαινομένοσ

Δκηιμώμενος Αριθμός Περιζηαηικών

Πνιύ πςήιε

208

Τςειή

470

Μέηξηα

579

Υακειή

191

ύλνιν

1448

Πιεκκπξηθά γεγνλφηα ζηελ Διιάδα αλά βαζκφ έληαζεο (Αιεμίνπ 2013)

Σν Πιεκκπξηθό δήηεκα ζηηο Κπθιάδεο

χκθσλα κε ηελ Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο, ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο Τδάησλ (Γεθέκβξηνο 2012), θαη‟ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2007/60/ΔΚ, ην Yδαηηθφ
Γηακέξηζκα GR14 «Νήζνη Αηγαίνπ» πεξηιακβάλεη ηηο Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ,
εθηφο απφ ηε Μαθξφλεζν θαη ηα Κχζεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Λέζβνπ,
Υίνπ, άκνπ, Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζή ηνπ αλέξρεηαη ζε 9.142 km2. Σν
ζχλνιν ησλ θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ μεπεξλά ηα 50.
Σν Τδαηηθφ Γηακέξηζκα (ΤΓ) Νήζσλ Αηγαίνπ πεξηιακβάλεη ηηο ιεθάλεο απνξξνήο
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ (GR36), Κπθιάδσλ (GR37) θαη Γσδεθαλήζσλ (GR38), ζχκθσλα κε ηελ ππ‟
αξηζκ. νηθ. 706/16.07.10 απφθαζε (ΦΔΚ 1383/Β‟/02.09.2010) ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ,
έηζη φπσο δηνξζψζεθε θαη ηζρχεη. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ν δηακειηζκφο ηεο έθηαζήο
ηνπ ζε πνιιέο κηθξφηεξεο απηνηειείο ελφηεηεο, ηα λεζηά.
Δμαηηίαο ηεο κηθξήο έθηαζεο ησλ λεζηψλ, δελ αλαπηχζζνληαη αμηφινγεο πδξνινγηθέο
ιεθάλεο ζε απηά. Ζ απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηθξψλ
παξάθηησλ ξεκάησλ, πνιιέο θνξέο ζε αθηηλσηή δηάηαμε. Δπίζεο, ηα κηθξά χςε βξνρήο πνπ
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δέρνληαη πνιιά απφ ηα λεζηά ζηηο Κπθιάδεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσινγηθή δηακφξθσζή ηνπο,
δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ππθλνχ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ.
Σν ΤΓ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θιηκαηηθέο παξαιιαγέο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ
κεγέζνπο θαη ηεο απφζηαζεο ησλ λεζηψλ απφ ηηο πιεζηέζηεξεο επεηξσηηθέο αθηέο. Οη Κπθιάδεο
δέρνληαη ην κηθξφηεξν χςνο βξνρήο ζε νιφθιεξν ην ΤΓ.
Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ηζηνξηθψλ ζπκβάλησλ, έρνπλ ζεκεησζεί ζην παξειζφλ
πιεκκχξεο κε ζεκαληηθέο δεκηέο, ζε φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ελψ ζπγθεθξηκέλα ζηηο Κπθιάδεο
πιεκκχξεο έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ Άλδξν, ηελ Σήλν, ηελ Κχζλν, ηελ Πάξν, ηε Νάμν, ηελ Ίν, ηε
αληνξίλε, ηε χξν θ.α.. Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα δεκηέο ζε νηθηζκνχο. Χο θχξηα αίηηα ησλ
πιεκκπξψλ θαηαγξάθνληαη νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζηνλ θάησ ξνπ ησλ ξεκάησλ, φπσο ε
ξίςε πιηθψλ ζηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ, ε θαηαζθεπή ζηελψλ γεθπξψλ θαη ε κεηαηξνπή κέξνπο
ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ ζε δξφκνπο.
Οη Κπθιάδεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε επί κέξνπο νκάδεο κε παξεκθεξή θιηκαηηθά
κεγέζε βξνρφπησζεο θαη εμαηκνδηαπλνήο: α) θεληξηθέο θαη λφηηεο Κπθιάδεο, β) βφξεηεο
Κπθιάδεο.
Ζ Γ/λζε Τδάησλ Nνηίνπ Αηγαίνπ βαζηδφκελε ζε πιεξνθνξίεο ησλ Γήκσλ θαηαγξάθεη σο
επάισηεο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κπθιάδσλ ηηο εμήο:
 Μπαηζίνπ ζηελ Άλδξν
 Κνξεζζίαο ζηελ Κέα
 Μέξηρα ζηελ Κχζλν
 Κακαξψλ ζηε ίθλν
 Παξνηθηάο ζηελ Πάξν
 Καηαπφισλ ζηελ Ακνξγφ
 Λεηβαδίνπ, Λπψλα θαη Απφιισλα ζηε Νάμν
 Κάησ Κάκπνπ ζηελ Ίν
Πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζεκεηψζεθαλ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003
θαη νθείινληαη φρη κφλν ζην χςνο θαη ζηε ξαγδαηφηεηα ηεο βξνρήο αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε
έμνδνο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο δηέξρεηαη κέζα απφ νηθηζκνχο θαη έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ζηελ
θνίηε ησλ ξεκάησλ. Σα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ησλ Κπθιάδσλ ζα δηαηππσζνχλ αλαιπηηθφηεξα
ζην 3ν Κεθάιαην.

1.4.

θνπόο ηεο εξγαζίαο
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη:

α. Να εμεηάζεη ηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν ζηε λεζησηηθή πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ
κειεηψληαο ην θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ.
β. Να δηεξεπλήζεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη
εθηθηή ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηφζν ζε επίπεδν
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ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζε επηηειεζηηθφ επίπεδν, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο
ζπλίζηαληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζηε δηαζθάιηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο
αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνλ ελ γέλεη πεξηνξηζκφ ησλ πξνθαινχκελσλ δεκηψλ, ζηε δηαηήξεζε
ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ελφο θπθιαδίηηθνπ λεζηνχ.
γ. Γεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη ζπλνιηθή κειέηε εθδήισζεο θαη
αληηκεηψπηζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην λεζί ηεο χξνπ, ή άιιν λεζί ησλ Κπθιάδσλ,
ζεσξείηαη φηη ε αθξηβήο απνηχπσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ
βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο αλά πεξηνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ
απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ ζηα έξγα ππνδνκήο, ζα
ζπληζηνχλ έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
αιιά θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
νξζνινγηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζην λεζί. Ζ πξνο εθπφλεζε
εξγαζία δχλαηαη λα πξνζθέξεη απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε εθαξκνγή
κε πηζαλά ζεκαληηθά νθέιε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
δ. Δμάιινπ, ε πξνο εθπφλεζε εξγαζία ζα κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα κία
ελδειερέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ πιεκκπξηθψλ, ή άιισλ, θπζηθψλ θαηλνκέλσλ
γηα παξφκνηνπο λεζησηηθνχο δήκνπο.
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Κεθάιαην 2 .
Γεληθά ηνηρεία γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο
2.1.

Νεζησηηθό ύκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ

2.1.1.

Γεληθά

Οη Κπθιάδεο θαηαιακβάλνπλ ην λφηην Αηγαίν δηακνξθψλνληαο έλα ζρεδφλ θπθιηθφ ζρήκα
κε δηάκεηξν πεξίπνπ 180ρικ. (απφ βνξξά πξνο λφην 190ρικ., απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά
170ρικ.). ην θέληξν απηνχ ηνπ θχθινπ βξίζθεηαη ε Πάξνο (Δηθόλεο 2.1, 2.2). Μηα νκάδα
λεζηψλ απνηειεί ηε λνεηή ζπλέρεηα ηεο Αηηηθήο ρεξζνλήζνπ: Μαθξφλεζνο, Κέα, έξηθνο,
ίθλνο, Φνιέγαλδξνο, ίθηλνο, αληνξίλε βξίζθνληαη ζε έλαλ άμνλα απφ ΒΓ πξνο ηα ΝΑ. Γπηηθά
ηεο λνεηήο απηήο επζείαο κεηαμχ ίθλνπ θαη Φνιεγάλδξνπ βξίζθεηαη ε Μήινο θαη ηα λεζηά πνπ
ηελ πεξηβάιινπλ, Κίκσινο, Αληίκεινο, Πνιχαηγνο. Μία δεχηεξε λνεηή επζεία είλαη ε πξνέθηαζε
ηεο Δπβντθήο ρεξζνλήζνπ: Άλδξνο, Σήλνο, Μχθνλνο, Νάμνο θαη Ακνξγφο, πνπ θαζψο θαη απηφο
ν άμνλαο λεζηψλ θηλείηαη απφ ΒΓ πξνο ηα ΝΑ βξίζθεη ηελ Ακνξγφ ζαλ ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ησλ
Κπθιάδσλ.

Δηθφλα 2.1.

Υάξηεο ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ
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Δηθφλα 2.2.

Γνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ (Landsat Imagery 2015)

Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν άμνλεο ε χξνο, ε Πάξνο θαη ε Ίνο ζπκπιεξψλνπλ ηα
θπξηφηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, πνπ θαζέλα απφ απηά πεξηβάιιεηαη απφ δεθάδεο κηθξφηεξα
λεζηά θαη μεξνλεζίδεο.
Σν κεγαιχηεξν απφ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ είλαη ε Νάμνο κε έθηαζε 389ηεηξ. ρικ., πνπ
έρεη θαη ην ςειφηεξν βνπλφ ησλ Κπθιάδσλ ην Εα κε 1001κ. πςφκεηξν.
Σα λεζηά πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο επεηξσηηθέο αθηέο, φπσο Κέα θαη Άλδξνο, έρνπλ
αξθεηά ηξερνχκελα λεξά θαη αξθεηή βιάζηεζε ελψ φζν πξνρσξά θάπνηνο πξνο ην λφην, ε
βιάζηεζε ησλ λεζηψλ κεηψλεηαη θαη επηθξαηεί ην θιαζζηθφ γπκλφ αιιά ζπλάκα θαη ηφζν
γνεηεπηηθφ θπθιαδίηηθν ηνπίν.
Μηθξνί θάηαζπξνη νηθηζκνί κηαο πεγαίαο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο πξνζδίδνπλ ην
κνλαδηθφ ρξψκα ηνπ πνιπλεζηαθνχ απηνχ ζπκπιέγκαηνο, πνπ απφ ηηο 100.000 πεξίπνπ
θαηνίθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ην θαηαθιχδνπλ ρηιηάδεο ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ, πνπ απνιακβάλνπλ ηηο αθηέο κε ηηο παξαιίεο πνπ κφλν ζηα κεγάια λεζηά
μεπεξλνχλ ζε κήθνο ηα 2.000 ρηι (Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ 2016).
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Πιεζπζκηαθά ηνηρεία

2.1.2.

ε φηη αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.1
παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή
ηνπ 2011.
Πίλαθαο 2.1.

Πιεζπζκηαθά ηνηρεία Γήκσλ Ννκνχ Κπθιάδσλ (ΔΛΣΑΣ 2011)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΓΗΜΟ

ΠΛΗΘΤΜΟ (2011)

Γήκνο ύξνπ – Δξκνύπνιεο
ΤΡΟΤ

21.507
ύνολο

Γήκνο Άλδξνπ

9.221

ΑΝΓΡΟΤ

ύνολο

9.221

Γήκνο Θήξαο

15.550

Γήκνο Ιεηώλ

2.024

Γήκνη Φνιεγάλδξνπ, ηθίλνπ θαη Αλάθεο

1.309

ΘΗΡΑ

ύνολο

18.883

Γήκνο Κέαο

2.455

Γήκνο Κύζλνπ

1.456

ΚΔΑ – ΚΤΘΝΟΤ

ύνολο

3.911

Γήκνο εξίθνπ

1.420

Γήκνο ίθλνπ

2.625

Γήκνη Μήινπ – Κηκώινπ

5.887

ΜΗΛΟΤ

ύνολο
Γήκνο Μπθόλνπ

ΜΤΚΟΝΟΤ

9.932
10.134

ύνολο

10.134

Γήκνο Ακνξγνύ

1.973

Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ

18.904

ΝΑΞΟΤ

ύνολο

20.877

Γήκνο Πάξνπ

13.715

Γήκνο Αληηπάξνπ

1.211

ΠΑΡΟΤ

ύνολο
Γήκνο Σήλνπ

14.926
8.636

ΣΗΝΟΤ

ύνολο

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ

ύνολο

2.1.3.

21.507

8.636
118.027

Κιηκαηηθέο πλζήθεο

ε φηη αθνξά ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη Κπθιάδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηππηθφ
ζαιάζζην – κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κηθξφ εχξνο ηεο εηήζηαο δηαθχκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
(δξνζεξφ θαινθαίξη θαη ήπην ρεηκψλα), πςειή πγξαζία αέξα θαη ηζρπξνχο αλέκνπο. Οη
βξνρνπηψζεηο ζεκεηψλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη άλεκνη κεηαθέξνπλ πξνο ηα λεζηά κεγάιεο πνζφηεηεο πδξαηκψλ, νη
βξνρνπηψζεηο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο.
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Σν εηήζην ζεξκνκεηξηθφ εχξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 12ν C θαη 16ν C. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία
ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα (Ηαλνπάξηνο) είλαη 10 – 12ν C θαη ηνπ ζεξκφηεξνπ (Ηνχιηνο Αχγνπζηνο)
24,5 – 26,5ν C. Ο ρεηκψλαο είλαη επηφηεξνο απφ φηη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα ελψ ην θαινθαίξη
δξνζεξφηεξν ράξε ζηα κειηέκηα. Ο παγεηφο απνηειεί ζπάλην θαηλφκελν ελψ νη απνιχησο
κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο ζπάληα θηάλνπλ ηνπο 40ν C, ζε νξηζκέλα λεζηά (Δηθόλα 2.3).

Δηθφλα 2.3.

Διάρηζηε, κέγηζηε θαη κέζε ζεξκνθξαζία ζηηο Κπθιάδεο (ΔΜΤ)

Ζ πεξηνρή ησλ δπηηθψλ Κπθιάδσλ είλαη απφ ηηο μεξφηεξεο ηεο ρψξαο, κε κέζε ζρεηηθή
πγξαζία κηθξφηεξε ησλ 65 βαζκψλ ηεο πγξνκεηξηθήο θιίκαθαο. ηηο θεληξηθέο Κπθιάδεο ε
ζρεηηθή πγξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 65 θαη 67 θαη ζηηο αλαηνιηθέο ππεξβαίλεη ηνπο 67 βαζκνχο.
Απφ ην Ννέκβξην κέρξη ην Μάξηην ε ζρεηηθή πγξαζία εκθαλίδεηαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηελ
επεηξσηηθή ρψξα, ελψ ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ζπκβαίλεη ην αληίζεην (Δηθόλα 2.4).
Ζ Κέα, ε Κχζλνο, ε έξηθνο θαη λνηηφηεξα ε Ίνο, ε ίθηλνο, ε Φνιέγαλδξνο, ε αληνξίλε,
ε Αλάθε θη ε Ακνξγφο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο μεξφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε εηήζην
χςνο βξνρφπησζεο ιηγφηεξν απφ 400 ρηιηνζηά. ηα ππφινηπα λεζηά ην εηήζην χςνο θπκαίλεηαη
κεηαμχ 400 θαη 600 ρηιηνζηψλ, ελψ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Άλδξνπ θαη ηεο Νάμνπ ππεξβαίλεη
ηα 600 ρηιηνζηά. Σα κηθξά απηά χςε βξνρήο νθείινληαη ηφζν ζε δπλακηθνχο φζν θαη ζε
γεσγξαθηθνχο θαη ηνπνγξαθηθνχο παξάγνληεο, θαζψο νη νξνζεηξέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο
Κξήηεο εκπνδίδνπλ ηνπο βξνρνθφξνπο αλέκνπο λα θηάζνπλ ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα λεζηά ησλ
Κπθιάδσλ (Δηθόλα 2.5).
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Δηθφλα 2.4.

Μέζε κεληαία πγξαζία ζηηο Κπθιάδεο (ΔΜΤ)

Δηθφλα 2.5.

ηνηρεία βξνρνπηψζεσλ ζηηο Κπθιάδεο (ΔΜΤ)
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ηηο Κπθιάδεο πλένπλ ζπρλνί άλεκνη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη ζην βαζκφ ηεο
ζπέιιεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ λελεκηψλ είλαη πνιχ κηθξφο. Γεληθά επηθξαηνχλ βφξεηνη άλεκνη
(βνξεηναλαηνιηθνί – βνξεηνδπηηθνί) ελψ αθνινπζνχλ νη λφηηνη – λνηηνδπηηθνί. Κχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Κπθιάδσλ είλαη ε επηθξάηεζε ησλ κειηεκηψλ (βφξεηνη, βνξεηναλαηνιηθνί,
βνξεηνδπηηθνί άλεκνη), πνπ μεθηλνχλ ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη κε απμαλφκελε έληαζε
ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην εμαθνινπζνχλ έσο ηα κέζα επηεκβξίνπ (Δηθόλα 2.6).

Δηθφλα 2.6.

Αλεκνινγηθά ζηνηρεία ζηηο Κπθιάδεο (ΔΜΤ)

Ζ κέζε εηήζηα λέθσζε ζηηο δπηηθέο Κπθιάδεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,5 θαη 4 (ζηελ θιίκαθα
0 – 10), ζηηο θεληξηθέο κεηαμχ 4 θαη 4,5 θαη ζηηο αλαηνιηθέο ιίγν πςειφηεξε. Οη αίζξηεο κέξεο ηνπ
έηνπο θπκαίλνληαη κεηαμχ 130 θαη 150 (Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
2016).
2.1.4.

Γεσινγία - Τδξνγεσινγία

ε φηη αθνξά ην γεσινγηθφ θαζεζηψο, ν ειιαδηθφο ρψξνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν ρψξνο
ηνπ Αηγαίνπ, απφ πιεπξάο ειηθίαο θαη ηεθηνληζκνχ, απνηειεί ηκήκα ηεο Νενεπξψπεο. Σα
πεηξψκαηα πνπ απαληψληαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο: ηα πξναιπηθά, ειηθίαο
παιαηνδσηθήο (280 εθαη. έηε) ή θαη αξραηφηεξεο, ηα αιπηθά, ειηθίαο ηξηαδηθνχ (230 εθαη. έηε) σο
θάησ Μεηνθαίλνπ, θαη ηα κεηαιπηθά, ειηθίαο λεφηεξεο ηνπ Κάησ Μεηνθαίλνπ (23 εθαη. έηε) κε
εμαίξεζε ηα κνιαζζηθά ηδήκαηα, ησλ νπνίσλ ε ειηθία είλαη παιαηφηεξε, δειαδή κεζνεσθαηληθή
(43 εθαη. έηε) σο κεηνθαηληθή.
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Χο πξνο ηε γεσινγία ην Αηγαίν εκθαλίδεη κία πνιππινθφηεηα ηφζν σο πξνο ηελ πνηθηιία
ησλ πεηξσκάησλ φζν θαη σο πξνο ηελ ειηθία ηνπο. Σαμηλνκψληαο ηνπο ζρεκαηηζκνχο πνπ
απαληψληαη ζην ρψξν απηφ δηαθξίλνπκε ηελ ελφηεηα ησλ λφηησλ Κπθιάδσλ, πνπ πεξηιακβάλεη
θαηά θχξην ιφγν ηα λεζηά Νάμν, Πάξν, Αληίπαξν, ίθηλν, Ίν, Φνιέγαλδξν, Ζξαθιεηά. Δδψ
επηθξαηνχλ λεξηηηθά κάξκαξα ζε κεγάιν πάρνο κε ζκχξηδα. Τπάξρνπλ θαη θάπνηα πειαγηθά
κάξκαξα κε silex, θαζψο θαη θιαζηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχλ ηα παιαηφηεξα πεηξψκαηα
ηεο πεξηνρήο. Γειαδή ε θνιφλα έρεη κία κεγάιε κάδα απφ ηξηαδηθά σο αλσθξεηηδηθά (230-65
εθαη. εηψλ) κάξκαξα (κε βσμίηεο), ζηε βάζε έρεη καξκαξπγηαθνχο θαη ακθηβνιηηηθνχο
ζρηζηφιηζνπο κε κηθξέο ελδηαζηξψζεηο απφ κάξκαξα θαη ζηελ νξνθή θάπνην κεηαθιχζρε.
ηηο βφξεηεο Κπθιάδεο εκθαλίδνληαη κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα πςειήο πίεζεο θαη
ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζηα λεζηά χξν, Σήλν, Άλδξν, Γπάξν, Ν. Δχβνηα θαη ιηγφηεξν ζε Κέα,
Κχζλν, έξηθν, φπνπ ε κεηακφξθσζε απηή έρεη ζβεζηεί απφ ηε λεφηεξε κεηακφξθσζε
πξαζηλνζρηζηνιηζηθνχ ηχπνπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ γξαλίηεο. Ζ ελφηεηα απηή εκθαλίδεηαη ζην
ρψξν ηνπ Αηγαίνπ εθηφο απφ ηηο βφξεηεο Κπθιάδεο θαη ζηε άκν. Γεσινγηθά ε χξνο ππάγεηαη
ζηελ Αηηηθνθπθιαδηθή κάδα. ηε γεσινγία ηεο επηθξαηνχλ ζρηζηφιηζνη δηαθφξσλ ηχπσλ θαη
δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ κεηακφξθσζεο, εθρχζεηο πεξηδνηηθνχ κάγκαηνο, κάξκαξα θαη
ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί, εθηφο απφ ηηο πξνζρψζεηο, έρνπλ ππνζηεί ηελ
επίδξαζε ηζρπξψλ ηεθηνληθψλ δπλάκεσλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα εκθαλίδνληαη δηεξξεγκέλνη
θαη έληνλα πηπρσκέλνη. Μεηαπηψζεηο, πηπρψζεηο θαη ξήγκαηα είλαη ηα αίηηα ηνπ έληνλνπ
θαηαθφξπθνπ θαη νξηδφληηνπ δηακειηζκνχ θαη ηεο ζεκεξηλήο κνξθνινγίαο ηνπ λεζηνχ. Σα
θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα παξνπζηάδνπλ γεληθή δηεχζπλζε θιίζεο βνξεηναλαηνιηθή. Σα
κάξκαξα παξνπζηάδνληαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλα θαη δηαξξεγκέλα, ιφγσ ησλ ηεθηνληθψλ
δπλάκεσλ πνπ επέδξαζαλ ζε απηά (Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Απηφλνκνπ ηαζκνχ
Παξαγσγήο χξνπ 2014 – ΜΠΔ ΑΠ ΤΡΟΤ).
ε νξηζκέλα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ππάξρνπλ αμηφινγα κεηαιιεχκαηα, πνπ απνηεινχλ
ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ ειιεληθή κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία. Σα ζπνπδαηφηεξα είλαη ε
αξγπξνχρνο βαξπηίλε ηεο Μήινπ θαη ηεο Κηκψινπ, ν ζηδεηπππξηηηνχρνο καγλεηίηεο θαη ν
αηκαηίηεο ηεο εξίθνπ, ε ζκχξηδα ηεο Νάμνπ θιπ.
Σν χςνο ησλ εηήζησλ βξνρνπηψζεσλ ζηηο Κπθιάδεο είλαη ρακειφ, γεγνλφο πνπ δελ
επλνεί νχηε ην ζρεκαηηζκφ ππφγεησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ ζε φια ηα λεζηά νχηε ηελ εκθάληζε
επηθαλεηαθψλ πδάησλ. ε νξηζκέλα λεζηά (Πάξνο, Νάμνο, Άλδξνο) ε παξνπζία εθηεηακέλσλ
αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ επέηξεςε ην ζρεκαηηζκφ θαξζηηθψλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ θαη
ηελ χπαξμε πεγψλ. ε άιια ζεκεία ζρεκαηίδνληαη πξνζρσκαηηθνί πδξνθφξνη νξίδνληεο, ε
εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε θνηλά θξέαηα. Σέινο, άιια λεζηά παξνπζηάδνληαη ζρεδφλ
άλπδξα, θαζψο ηα ζηεγαλά ζρηζηνιηζηθά πεηξψκαηα είλαη πνιχ εμαπισκέλα. ηα λεζηά πνπ
επηθξαηνχλ ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα ή ηδήκαηα ζρεκαηίδνληαη θησρνί πδξνθφξνη νξίδνληεο
κφλν ζηηο δψλεο ηεο έληνλεο απνζάξζξσζήο ηνπο (Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 2016).

2.2.
2.2.1.

Νήζνο ύξνο
Γεληθά

Ζ χξνο είλαη ην κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ λεζί ησλ Κπθιάδσλ. Δίλαη ην 11ν θαηά ζεηξά
Κπθιαδνλήζη κε έθηαζε 84 πεξίπνπ ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη κε κέγηζην κήθνο 22,5km.
Βξίζθεηαη, δε, ζε θεληξηθή ζέζε αλάκεζα ζηηο Κπθιάδεο. Σν λεζί είλαη ινθψδεο κε κηθξέο
θνηιάδεο θαη ην κέγηζην πςφκεηξφ ηνπ είλαη 442m (θνξπθή Πχξγνο).
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Σν έδαθνο είλαη γεληθά πεηξψδεο θαη άγνλν, κε πνιχ έληνλν αλάγιπθν – απφηνκεο
πιαγηέο θαη ζηελέο ξεκαηηέο ζην βφξεην κέξνο ηνπ. Τπάξρνπλ φκσο νκαιφηεξεο θαη εληαηηθά
θαιιηεξγεκέλεο πεξηνρέο ζην λφηην κέξνο, θαζψο θαη θαηά ηφπνπο αξθεηή βιάζηεζε ζηελ
ελδνρψξα. Οη αθηέο είλαη πνιπζρηδείο θαη ζρεκαηίδνπλ ζε αξθεηά ζεκεία αζθαιείο φξκνπο, κε
επηθαλέζηεξνπο ηνπ Φνίληθα ζηα λνηηνδπηηθά θαη ηεο Δξκνχπνιεο ζηα αλαηνιηθά. Μηθξφηεξνη
είλαη ηεο Βάξεο, ηνπ Γαιεζζά, ηνπ Κηληνχ, ηνπ Γειθηληνχ, ησλ Γξακκάησλ. Καζέλαο απφ ηνπο
φξκνπο απηνχο απνηεινχλ θαη ηηο θχξηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζην λεζί, ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζα
παξνπζηάζνπκε παξαθάησ.
Δθηφο απφ ην ζπκπαγή νηθηζηηθφ φγθν πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ε
Δξκνχπνιε θαη ε Άλσ χξνο, ην λεζί είλαη θαηεζπαξκέλν απφ κεζφγεηνπο ή παξαζαιιάζηνπο
νηθηζκνχο ζην λφηην ηκήκα ηνπ θαη απφ αξθεηέο αγξνηθίεο ρηηζκέλεο ακθηζεαηξηθά ζε
βνπλνπιαγηέο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ.
Ζ Δξκνχπνιε, πξσηεχνπζα θαη ησλ Κπθιάδσλ, είλαη ην κνλαδηθφ αζηηθφ θέληξν ηνπ
λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο κε ζπγθξνηεκέλεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ Άλσ
χξνο, ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο νηθηζκφο ηνπ λεζηνχ, εθηείλεηαη ζηνλ θσληθφ ιφθν πνπ πςψλεηαη
πάλσ απφ ηελ Δξκνχπνιε (Δηθόλα 2.7).

Δηθφλα 2.7.

Ο Υάξηεο ηεο χξνπ κε ηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο
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2.2.2.

Πιεζπζκηαθά ηνηρεία

χκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-062010), ην νπνίν ηζρχεη απφ 01-01-2011, ν Γήκνο χξνπ-Δξκνχπνιεο κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε
απαξηίδεηαη απφ ηνπο παιηνχο Γήκνπο Δξκνχπνιεο, Άλσ χξνπ θαη Πνζεηδσλίαο.
Ο λένο Γήκνο χξνπ-Δξκνχπνιεο έρεη πιεζπζκφ 21.507 θαηνίθνπο θαη δηνηθεηηθά
ππάγεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ χξνπ
– Δξκνχπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011:
Πίλαθαο 2.2.

Πιεζπζκφο Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Γήκνπ χξνπ - Δξκνχπνιεο (ΔΛΣΑΣ 2011)
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΟΙΚΙΜΟΙ

ΠΛΗΘΤΜΟ (2011)

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Άλσ ύξνπ

2.133

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαιεζζά

515

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πάγνπ

960

Σνπηθή Κνηλόηεηα Υξνπζζώλ

269

Γ.Δ. ΑΝΩ ΤΡΟΤ

ύνολο

3.877

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Δξκνππόιεσο 11.407
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Μάλλα
Γ.Δ. ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ

ύνολο

13.737

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Βάξεο

2.027

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πνζεηδσλίαο

928

Σνπηθή Κνηλόηεηα Φνίληθα

938

Γ.Δ. ΠΟΔΙΓΩΝΙΑ

ύνολο

ΓΗΜΟ ΤΡΟΤ - ΔΡΜΟΤΠΟΛΗ ύνολο

2.2.3.

2.330

3.893
21.507

Απαζρόιεζε

Ζ χξνο απνηειεί ην δηνηθεηηθφ θέληξν ησλ Κπθιάδσλ. ηελ Δξκνχπνιε, πξσηεχνπζα
ηνπ λνκνχ, απαζρνινχληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ
λεζηνχ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή. Τπάξρνπλ δεθάδεο ζεξκνθήπηα, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε θάζε γσληά ηεο λφηηαο χξνπ θαη παξάγνπλ πξψηκα θεπεπηηθά, ηα νπνία δελ
εθνδηάδνπλ κφλν ηελ αγνξά ηεο Δξκνχπνιεο, αιιά θαη ηηο αγνξέο ηεο Αζήλαο θαη άιισλ
Διιεληθψλ πφιεσλ. Ζ θηελνηξνθία είλαη επίζεο αξθεηά αλαπηπγκέλε ελψ ε κειηζζνθνκία
γλσξίδεη κεγάιε αλάπηπμε, ηδίσο ζηελ “Απάλσ Μεξηά”.
Πνιινί πξηαλνί εξγάδνληαη ζην λαππεγείν ηνπ “Νεσξίνπ”, πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο
νηθνλνκηθφο πφξνο γηα ην λεζί. Άιισζηε ε χξνο έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηε
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λαππεγνεπηζθεπαζηηθή ηέρλε. Ζ πινχζηα εκπνξηθή παξάδνζε έρεη πξνζδψζεη ζηε ζχγρξνλε
αγνξά ηεο χξνπ κηα πιεζσξηθή εηθφλα ζε θαηαζηήκαηα θαη είδε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη,
εμάιινπ, κηα ζηξνθή πξνο ηνλ ηνπξηζκφ.
2.2.4.

Κιηκαηηθέο πλζήθεο

ηε χξν ε κέζε εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία είλαη 70,6%, ε κέζε εηήζηα ζρεηηθή
ζεξκνθξαζία είλαη 18,7νC, νη εκέξεο βξνρφπησζεο αλά έηνο είλαη 35,3, νη ψξεο ειηνθάλεηαο
2.785,6, νη ρηνλνπηψζεηο ζρεδφλ αλχπαξθηεο θαη νη επηθξαηνχληεο άλεκνη είλαη βφξεηνη θαη
κεγάιεο έληαζεο.
Ο άλεκνο πλέεη θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο απφ βφξεηεο θπξίσο δηεπζχλζεηο
θαη κε έληαζε 2,8 – 3,5 Μπνθφξ. Ζ ηαρχηεηα φκσο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηεζίσλ
(κειηέκηα) πνπ πλένπλ απφ ηνλ Ηνχιην σο ηνλ Οθηψβξην κε κέζν αξηζκφ 5,5 – 7 εκέξεο. Ζ κέζε
εηήζηα ζπρλφηεηα Α, ΝΑ, Ν αλέκσλ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 18 % κε κεγαιχηεξεο κεληαίεο
ζπρλφηεηεο 22 – 26% ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο (Ννέκβξην – Φεβξνπάξην). Ζ ζπρλφηεηα άπλνηαο
θηάλεη κφιηο ην 5% κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 6 – 8% ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη
θαινθαηξηλνχο κήλεο (Μάην, Ηνχλην, Οθηψβξην, Ννέκβξην) (ΜΠΔ ΑΠ ΤΡΟΤ 2014).
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.3 εκθαλίδνληαη ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο φπσο
έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ην Μεηεσξνινγηθφ ηαζκφ 730 ηεο Δ.Μ.Τ. (γεσγξαθηθφ πιάηνο 37ν 27„
Ν, γεσγξαθηθφ κήθνο 24ν 26„ Δ, χςνο βαξνκέηξνπ 35,0 κέηξα). Ζ βάζε θιηκαηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ θαιχπηεη φιεο ηηο ηηκέο πνπ κεηξήζεθαλ απφ ην 1970 κέρξη θαη ην 1996. Σηκέο γηα
φιεο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ αλαιπηηθά θαη ζηελ ηζηνζειίδα Syros
Weather Live γηα ην δηάζηεκα απφ ην επηέκβξην ηνπ 2005 έσο θαη ζήκεξα.
Πίλαθαο 2.3.

Κιηκαηνινγηθά ηνηρεία ηεο χξνπ (ΔΜΤ)
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ

ΜΗΝΑ

τεηική

ΒΡΟΥΟΠΣΩΗ

Μέζε

Μέζε
Μέγηζηε

Μέζε
Διάρηζηε

Απνιύησο
Μέγηζηε

Απνιύησο
Διάρηζηε

Τγραζία

Μέζν
ύςνο

Μέγηζην
ζε 24 h

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

11,8

14,1

8,5

20

0,2

76,4

71,3

59,3

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

11,8

14,4

8,4

21,2

-1

76,1

68

48,1

ΜΑΡΣΙΟ

13,1

15,8

9,3

24,5

0,2

76,1

36

43,8

ΑΠΡΙΛΙΟ

16,4

19,4

12,2

29,1

6,2

73,1

16,8

20,4

ΜΑΪΟ

20,3

23,6

15,5

34,6

9

67,4

7,7

24,8

ΙΟΤΝΙΟ

25

28,1

19,4

35,2

13,1

62

5,4

37

ΙΟΤΛΙΟ

26,7

29,5

21,3

36,8

13,6

60,3

0,1

1,2

ΑΤΓΟΤΣΟ

26,5

29,3

21

39,5

16,6

61,2

0

0

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ

24,1

27

19,1

34,8

13

65,4

7,1

62,8

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

20,1

22,9

16,1

32,4

7

72,9

35,6

92,9

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

15,9

18,5

12,4

28

3,2

77,4

42,7

27,7

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

12,8

15,1

9,5

21,2

0,8

77,1

74

61,2

2.2.5.

Γεσινγηθνί θαη εδαθηθνί ζρεκαηηζκνί

ηε χξν εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί:
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ρηζηόιηζνη - ρηζηνγλεύζηνη, κεηαβαζηθνί ζρηζηόιηζνη Μάλλα: Πξφθεηηαη γηα
καξκαξπγηαθνχο θαη γιαπθνθαληηηθνχο ζρηζηφιηζνπο, έσο ζρηζηνγλεχζηνπο, θπξίσο
ιεπηφθνθθνπο (κεηακνξθσκέλνπο ςακίηεο). ηε δψλε απηή πεξηέρνληαη ζαλ ελζηξψζεηο (θαθνί)
εθινγίηεο, γάββξνο, επηδνηίηεο, ζεξπεληελίηεο θαη ρισξίηεο θαη είλαη επσζεκέλνη πάλσ ζηε
ζεηξά καξκάξσλ θαη ζρηζηνιίζσλ χξνπ.
Μάξκαξα ελ κέξεη δνινκηηησκέλα θαη ζρηζηόιηζνη ύξνπ: Δίλαη κεηακνξθσκέλα
πεηξψκαηα απξνζδηνξίζηνπ ειηθίαο ζχκθσλα κε ηνλ γεσινγηθφ ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ (1985). Σα
κάξκαξα αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ ζαλ παξεκβνιέο θπκαηλφκελνπ
πάρνπο, κέζα ζηνπο ζρηζηφιηζνπο ηεο χξνπ. Δπίζεο, θαηά πεξηνρέο αλαπηχζζνληαη ειεχζεξα
ζηελ επηθάλεηα, ζε κεγάιε ή κηθξή έθηαζε.
Σεηαξηνγελείο ηδεκαηνγελείο ζρεκαηηζκνί: Απνηεινχληαη απφ αξγίινπο, πεινχο, ηιχ,
άκκν θαη ραιίθηα. Πξφθεηηαη γηα ζαζξά ηδήκαηα, πνπ ην πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ ιίγα κέηξα
κέρξη αξθεηά. Οη ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο θαιχπηνπλ ηηο ρακειέο παξαιηαθέο δψλεο κέζα ζηνπο
δηάθνξνπο κπρνχο, θαζψο θαη ζηα πςίπεδα ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο, ηεηαξηνγελή ηδήκαηα
ζπλαληψληαη ζηηο θιηηείο ησλ βνπλψλ, θπξίσο ησλ ζρηζηνιηζηθψλ, ζαλ κηθξνχ πάρνπο
απνζαζξψκαηα ησλ θξπζηαιινζρηζησδψλ πεηξσκάησλ. Αθφκα, ζπλαληψληαη ζηνπο πξφπνδεο
ησλ θιηηχσλ, φπνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξνχο θψλνπο θνξεκάησλ ησλ θιηηχσλ. Οη γεσινγηθνί
ζρεκαηηζκνί πνπ δνκνχλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο αλήθνπλ ζηελ Δλφηεηα
ρεκαηηζκψλ Σνπ Νενειιεληθνχ Σεθηνληθνχ Καιχκκαηνο (Κπαλνζρηζηφιηζνη). Κχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δλφηεηαο απηήο είλαη ηα εμήο:
 Έρνπλ ππνζηεί κία ηνπιάρηζηνλ κεηακφξθσζε ζε ζπλζήθεο πςειψλ πηέζεσλ θαη
ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, κε απνηέιεζκα νη ζρεκαηηζκνί απηνί ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ
κέξεη λα έρνπλ κεηακνξθσζεί ζε θπαλνζρηζηφιηζνπο.
 Βξίζθνληαη επσζεκέλνη κε κνξθή ηεθηνληθνχ θαιχκκαηνο πάλσ ζε ζρεκαηηζκνχο
ησλ Δμσηεξηθψλ δσλψλ, πνπ είλαη ζρεκαηηζκνί ηεο δψλεο Γαβξφβνπ – Σξίπνιεο ή
θαηά κηα άιιε άπνςε ζρεκαηηζκνί ηεο δψλεο Παξλαζζνχ ή αλάινγνη κε ηελ δψλε
απηή ζρεκαηηζκνί.
 ιεο νη γλσζηέο ζεηξέο ζρεκαηηζκψλ ηεο Δλφηεηαο απηήο είλαη ζπλερείο, δειαδή
ρσξίο ζηξσκαηνγξαθηθέο αζπκθσλίεο. Πάλσ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηεο Δλφηεηαο
απηήο βξίζθνληαη, θαηά θαλφλα, επσζεκέλνη ζρεκαηηζκνί ηεο Πειαγνληθήο δψλεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζρεκαηηζκψλ ηνπ πξναιπηθνχ ππνβάζξνπ ηεο δψλεο
απηήο. Γεληθά νη ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενειιεληθνχ ηεθηνληθνχ θαιχκκαηνο έρνπλ πνιχ
κεγάιν πάρνο.
Σεθηνληθή: ηα κεηακνξθσκέλα θξπζηαιιηθά πεηξψκαηα ηεο χξνπ επέδξαζαλ νη
θαηαθφξπθεο θαη εθαπηφκελεο θηλήζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πηπρψζεσλ, ξεγκάησλ, θαηαθεξκαηηζκψλ θαη δηαξξήμεσλ. ηελ ηειηθή
δηακφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ λεζηνχ, ζπλέηεηλαλ ε δηάβξσζε πνπ επήιζε θαη ε απνθνκηδή
ησλ πιηθψλ απνζάζξσζεο. Απηφ ζήκεξα παξνπζηάδεηαη αλψκαιν, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε
δηακφξθσζε αληεξεηζκάησλ, ιφθσλ θαη βνπλψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηακνξθσζηγελψλ
ζρεκαηηζκψλ είλαη ε αληηθιηληθή δηάηαμή ηνπο θαη νη δηαηαξάμεηο ηηο νπνίεο ππέζηεζαλ. Οη
δηαηαξάμεηο απηέο είλαη πιένλ έθδειεο ζηα ζηξψκαηα ησλ καξκάξσλ, ηα νπνία ζπλαληψληαη
θαηαθεξκαηηζκέλα κε βαζηέο ξσγκέο θαη δηαθιάζεηο (ΜΠΔ ΑΠ ΤΡΟΤ 2014).
ηε βφξεηα χξν εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ζπάληα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ηδηαίηεξε ζέζε έρνπλ νη εθινγίηεο. Πξφθεηηαη γηα απνζηξνγγπιεκέλνπο ζθνηεηλφρξσκνπο
βξάρνπο, νη νπνίνη πξνεμέρνπλ εληππσζηαθά ζην ηνπίν. Πξνέξρνληαη απφ κεηακφξθσζε
βαζηθψλ πεηξσκάησλ, θπξίσο κεηαγάββξσλ ζε ζπλζήθεο πνιχ πςειψλ πηέζεσλ θαη ζρεηηθά
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ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, δειαδή κεηακφξθσζε θπαλνζρηζηνιηζηθνχ ηχπνπ κε ραξαθηεξηζηηθφ
νξπθηφ ην γιαπθνθαλή, ν νπνίνο αλαθαιχθηεθε ζηε χξν ην 1845. Δλδεηθηηθά έρνπλ αλαθεξζεί
ζπλζήθεο πίεζεο κεηαμχ 14-20 kb, δειαδή πηέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε βάζε 40-60 ρηιηφκεηξα
ζηε ιηζφζθαηξα ζην ρψξν ηεο δψλεο ππνβχζηζεο ελφο νξνγελεηηθνχ ηφμνπ. Σα γεσρξνλνινγηθά
δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ γηα κία γεσδπλακηθή δηαδηθαζία βάζνπο ζην Ζψθαηλν (40-50
εθαηνκκχξηα ρξφληα). πλεπψο, νη αεξφιηζνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ γεψηνπν γηα ηελ
παξαηήξεζε γεσδπλακηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα φξηα ιηζφζθαηξαο θαη καλδχα.
Ζ γεσινγηθή ζέζε ησλ εθινγηηψλ είλαη κέζα ζε έλα ζρεκαηηζκφ κεηακνξθσκέλνπ άγξηνπ
θιχζρε κε πινχζηα ζπκκεηνρή βαζηθψλ θαη ππεξβαζηθψλ πεηξσκάησλ πνπ ζήκεξα απνηειεί
έλα νθηνιηζηθφ melange. Ζ επίζθεςε ηεο ζέζεο γίλεηαη κε ζεκαηνδνηεκέλα κνλνπάηηα, ηα νπνία
νδεγνχλ ζηνπο αεξφιηζνπο (Άηιαληαο ησλ γεσινγηθψλ κλεκείσλ ηνπ Αηγαίνπ 2002). ηελ Δηθφλα
2.8 παξνπζηάδεηαη ν Γεσινγηθφο Υάξηεο ηεο χξνπ.

Δηθφλα 2.8.

Γεσινγηθφο Υάξηεο ηεο χξνπ (Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο
Τδαηηθψλ Πφξσλ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ 2006)
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2.2.6.

Τδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο

Σν λεξφ ησλ Κπθιάδσλ παξνπζηάδεη πξφβιεκα απφ πιεπξάο πνζφηεηαο αιιά ζπρλά θαη
πνηφηεηαο. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη νμχηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο χξνπ. ην λεζί πέθηνπλ
ζρεηηθά ιίγεο βξνρέο θαη έηζη είλαη πεξηνξηζκέλεο νη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ κπνξνχλ λα
απνιεθζνχλ απφ ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο. Οξηζκέλεο θνξέο, νη απνιήςεηο ππεξβαίλνπλ ην
εηήζην χςνο θαηείζδπζεο, κε απνηέιεζκα είηε λα εμαληινχληαη νη πδξνθφξνη νξίδνληεο, είηε φζνη
είλαη αλνηθηνί πξνο ηε ζάιαζζα λα πθαικπξίδνπλ. Σα επηθαλεηαθά λεξά ηεο χξνπ είλαη βέβαηα
ειάρηζηα.
ε νξηζκέλεο παξαιηαθέο πεξηνρέο ηνπ Γαιεζζά, ηνπ Φνίληθα θαη ηνπ Κάησ Μάλλα,
εκθαλίδεηαη κεγάιε πθαικχξσζε. ε πνιιά ζεκεία ησλ πεξηνρψλ Βήζζα, Κηλίνπ, Πάγνπ,
Βάξεο, Υξνπζζψλ θαη Μάλλα σο θαη ζηα αλψηεξα ηκήκαηα ησλ πδξνθφξσλ ηνπ Γαιεζζά, ηνπ
Φνίληθα θαη ηεο Πνζεηδσλίαο, ππάξρεη βεβαησκέλε θάκςε ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ κέρξη
ζεκείνπ εμάληιεζεο. Οη βφζξνη θαη ηα νηθηαθά ιχκαηα αιιά θαη ε ζπρλή πθαικχξσζε
δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα κφιπλζεο ησλ πδξνθφξσλ ηνπ λεζηνχ. Οξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο χξνπ,
παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα αιάησζεο ηνπ εδάθνπο κέηξηαο φκσο ζεκαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε
ππφγεηα πδξνθνξία ζηηο πεξηνρέο Γαιεζζά, Φνίληθα θαη Πνζεηδσλίαο έρεη ππνζηεί αιινίσζε
απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν νη εζσηεξηθέο πεξηνρέο λα έρνπλ
πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ρισξηφλησλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αθηή. Σν
θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζε αληιήζεηο απφ αξλεηηθά πςφκεηξα πνπ γίλνληαη ζηελ
πεξηνρή. Ζ πξνζπάζεηα ησλ αγξνηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο λεξνχ, ηνπο αλαγθάδεη ζηε
ζπλερή εθβάζπλζε ησλ πεγαδηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα μεπεξλνχλ ηε κεδεληθή ζηάζκε ηνπ
πδξνθφξνπ νξίδνληα. Ζ αιάησζε έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ θαιιηεξγεηηθή δπλαηφηεηα ησλ
πεξηνρψλ απηψλ. Δπίζεο ζηηο Κπθιάδεο εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά κε κεηακνξθσκέλα αιπηθά
πεηξψκαηα.
ε φηη αθνξά ηα πδξνθφξα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΗΓΜΔ (2010),
ε ππφγεηα πδξνθνξία ηεο χξνπ εληνπίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο,
ζηα κάξκαξα ζηα νπνία έρεη δηακνξθσζεί δεπηεξνγελέο πνξψδεο θαη ζην καλδχα
απνζάζξσζεο θαη ζηηο ξσγκαηψζεηο ησλ θξπζηαιινζρηζησδψλ πεηξσκάησλ.
Οη θχξηνη πδξνθφξνη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο χξνπ είλαη:
 Μάξκαξα, πνπ είλαη έληνλα δηαξξεγκέλα θαη θαξζηηθνπνηεκέλα κε απνηέιεζκα λα
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ζπληειεζηή δηήζεζεο αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ.
Γελ έρνπλ γεληθά κεγάιε επηθαλεηαθή εμάπισζε.
 Σα θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα ζην καλδχα απνζάζξσζεο θαη ζηηο ξσγκαηψζεηο
ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη αζζελήο πδξνθφξνο νξίδνληαο.
 Σεηαξηνγελείο απνζέζεηο, πνπ θαηαθιχδνπλ ηα πεδηλά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ θαη ηνπο
πφδεο ησλ θιηηχσλ απφ απνζαζξψκαηα βνπλψλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο είλαη αλνηθηνί πξνο ηε ζάιαζζα, κε απνηέιεζκα
λα πθαικπξίδνπλ, φζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηελ παξαιία θαη φζν πην πνιχ
εθκεηαιιεχνληαη.
Πξφθεηηαη γηα ειεχζεξνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ
αιινπβηαθψλ πξνζρψζεσλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο απνιήμεηο ησλ θνηιάδσλ ησλ πεξηνρψλ
Δξκνχπνιεο, Μάλλα, Γαιεζζά, Βάξεο θαη Φνίληθα. Οη Σεηαξηνγελείο απηέο απνζέζεηο
παξνπζηάδνπλ κεγάιε πδξνπεξαηφηεηα θαη πδξναπνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα, έρνπλ φκσο κηθξφ
πάρνο.
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Πξφθεηηαη γηα απνζέζεηο ακκναξγηιψδνπο – ςακκηηνθξνθαινπαγνχο πθήο θαη
πνηακνρεηκκάξηαο θάζεο κε ππφβαζξν αλζξαθηθφ θαη ζρηζηνιηζηθφ. Καιχπηνπλ ηηο ρακειφηεξεο
πςνκεηξηθά πεξηνρέο θαη ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα δηεζνχκελα εληφο ησλ
πξνζρψζεσλ, θαηέξρνληαη κέρξη ησλ ππνθείκελσλ ζηεγαλψλ πεηξσκάησλ (ζρηζηφιηζνη),
δηακνξθψλνληαο πδξνθφξν νξίδνληα, κηθξήο ζρεηηθά παξνρήο. ηηο απνζέζεηο απηέο
αλαπηχζζεηαη πδξνθνξία κηθξήο ζρεηηθά πδξνδπλακηθφηεηαο θαη δελ δηακνξθψλνληαη αμηφινγνη
πδξνθφξνη νξίδνληεο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ πάρνπο θαη ηεο επηθαλεηαθήο ηνπο έθηαζεο.
Δθηφο απηνχ, νη πδξνθφξνη ησλ παξάθηησλ απνζέζεσλ είλαη έληνλα επεξεαζκέλνη απφ
ηε δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο, κε ηελ νπνία έξρνληαη ζε άκεζε πδξαπιηθή επηθνηλσλία.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε πθαικχξσζε ηνπ παξάθηηνπ πδξνθνξέα λα απμάλεη πξννδεπηηθά ζε
ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ αθηή θαηά ην κέηξν ηεο έληαζεο ησλ αληιήζεσλ, κε ζπλέπεηα
ην ππφγεην λεξφ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηνπ Γαιεζζά, ηνπ Φνίληθα, ηεο Βάξεο θαη ηνπ Μάλλα
λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή πνηνηηθή ππνβάζκηζε. Ζ θπζηθή ηξνθνδνζία ηνπ πδξνθφξνπ απηνχ
νξίδνληα πξνέξρεηαη απεπζείαο απφ ηα θαηεηζδχνληα λεξά ηηο βξνρήο θαη απφ ηελ πιεπξηθή
ηξνθνδνζία ησλ καξκάξσλ θαη ησλ ζρηζηνιίζσλ. Ζ ππφγεηα θξεάηηα πδξνθνξία πθίζηαηαη
εληαηηθή εθκεηάιιεπζε, θπξίσο κέζσ αλφξπμεο θξεάησλ, βάζνπο απφ 6.5m κέρξη 30m
πεξίπνπ, ε ζηάζκε ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 2,5m έσο 14m θαη ε παξνρή γχξσ ζηα 6 –
10m3/h. (Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Τδαηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ 2006).
2.2.7.

Υξήζεηο Γεο

ηε χξν νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη νη βνζθφηνπνη θαηαιακβάλνπλ ην 62%
πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ. Λφγσ ηεο χπαξμεο ηεο Δξκνχπνιεο αιιά θαη ηεο
εθηεηακέλεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζην λφηην ηκήκα ηεο λήζνπ, νη νηθηζκνί απνηεινχλ
ην 33,13% ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ (Δηθόλα 2.9) πνζνζηφ εμαηξεηηθά πςειφ ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ (ΜΠΔ Γηαζχλδεζεο Κπθιάδσλ 2008, Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη
Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ 2006).

Δηθφλα 2.9.

Πνζνζηά ρξήζεσλ Γεο (ΜΠΔ Γηαζχλδεζεο Κπθιάδσλ 2008, Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη
Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ 2006)

ηνλ Υάξηε ρξήζεσλ γεο, Δηθφλα 2.10, παξνπζηάδεηαη ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ
ρξήζεσλ γεο ζην λεζί ηεο χξνπ.
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Δηθφλα 2.10.

Υάξηεο Υξήζεσλ Γεο ηεο χξνπ (Αλάπηπμε πζηεκάησλ θαη Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο
Τδαηηθψλ Πφξσλ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Νήζσλ Αηγαίνπ 2006)
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Σν βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, πνπ ζπληζηά πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο ηνπ
έθηαζεο, είλαη ζρεδφλ αθαηνίθεην. Με ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ Natura 2000
(Βφξεηα χξνο θαη Νεζίδεο) εληάρζεθε νιφθιεξν ην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ηνλ παξαθάησ
ράξηε, Δηθφλα 2.11, εκθαλίδεηαη ηφζν ε παιαηφηεξε πεξηνρή Natura 2000 (κε ην κσβ
πεξίγξακκα) φζν θαη ε αλαζεσξεκέλε δηεπξπκέλε πεξηνρή (κε ην θφθθηλν πεξίγξακκα).

Δηθφλα 2.11.

2.2.8.

Γίθηπν Natura 2000 – χξνο (Natura 2000 Network Viewer 2016)

Τδξνγξαθηθό Γίθηπν

ηνλ Τδξνινγηθφ Υάξηε ηεο χξνπ, Δηθφλα 2.12, παξνπζηάδνληαη φια ηα πδαηνξέκαηα
ηνπ λεζηνχ, θχξηα θαη δεπηεξεχνληα, θαζψο θαη νη ηζνυςείο ηνπ εδαθηθνχ αλαγιχθνπ.
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Δηθφλα 2.12.

Τδξνινγηθφ δίθηπν λήζνπ χξνπ

Δλψ ζην Υάξηε Τδξνινγηθψλ Λεθαλψλ, Δηθφλα 2.13 εκθαλίδνληαη νη πδξνινγηθέο ιεθάλεο
ηνπ λεζηνχ, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αμηνινγεζεί απφ ηε Μειέηε Γηαρείξηζεο Τδάηηλσλ
Πφξσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κπθιάδσλ (Μειέηε Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ
Κπθιάδσλ 2001). ηε Μειέηε απηή, ε χξνο ρσξίζηεθε ζε 82 πδξνινγηθέο ιεθάλεο, ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα A ηεο παξνχζεο.
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Τδαηνξέκαηα

Όξηα Τδξνινγηθώλ Λεθαλώλ

Δηθφλα 2.13.

Υάξηεο Τδξνινγηθψλ Λεθαλψλ λ. χξνπ (Μειέηε Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ Κπθιάδσλ
2001)

Μεγαιχηεξε ζε έθηαζε είλαη ε ιεθάλε ηνπ Γαιεζζά (Νν 26) κε έθηαζε 10,463 km2. Ζ
πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Γαιεζζά δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πιεκκπξηθά θαηλφκελα, θπξίσο
θαζψο ε κεγάιε έθηαζή ηεο απνηειείηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο, νπφηε ε θαηείδπζε ησλ πδάησλ
γίλεηαη αλεκπφδηζηα, θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έρεη δηαηεξεζεί αλεκπφδηζηε ε θπζηθή απνξξνή
ησλ πδάησλ ζην θεληξηθφ ξέκα πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα.
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ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Δπηζθνπείνπ – Σαιάλησλ (ηξαηφπεδν) αθελφο
παξαηεξείηαη ζρεηηθή αζηνρία ζην έξγν δηνρέηεπζεο ησλ πδάησλ πξνο ηε ζάιαζζα, ελψ ε
ιεθάλε απνξξνήο ηεο ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Δξκνχπνιεο.
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη λα παξαηεξνχληαη πεξηζηαζηαθά πιεκκπξηθά θαηλφκελα, κε
ζπλέπεηεο θπξίσο ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη ηα γχξσ νηθήκαηα.
Σέινο ε πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Κηλίνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ αλζξψπηλσλ
παξεκβάζεσλ, παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ απνξξνή, κε απνηέιεζκα ν νηθηζκφο ηνπ
Κηλίνπ λα πθίζηαηαη ζπρλά πιεκκχξεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ ιεθαλψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ λεζηνχ
πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο, ζα ζπδεηεζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην 4ν Κεθάιαην.
2.2.9.

Μνξθνινγία

Ζ χξνο θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο θπξίσο ζην βνξεηλφ θνκκάηη κε
κηθξή αλάπηπμε πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, κε αλάπηπμε νξεηλψλ φγθσλ ζε γεληθή δηεχζπλζε
βνξξάο – λφηνο (Δηθόλεο 2.14, 2.15). Αληίζεηα ζην λφηην ηκήκα ηεο (δειαδή λνηηφηεξα ηεο
Δξκνχπνιεο θαη ηεο Άλσ χξνπ), ηα πςφκεηξα θαη νη κνξθνινθηθέο θιίζεηο απνθηνχλ
κηθξφηεξεο ηηκέο. ην ηκήκα απηφ νη ζπλζήθεο γηα πιεκκπξνγέλεζε είλαη πην επλντθέο θαζψο θαη
ε αλάπηπμε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ είλαη πην εθηεηακέλε. Πεξηνρέο φπσο ν Γαιεζζάο, ν
Φνίληθαο θαη άιιεο βξίζθνληαη ζε πιεκκπξηθά πεδία.

Δηθφλα 2.14.

Υάξηεο πςνκέηξσλ (ςεθηαθφ κνληέιν αλαγιχθνπ) ηεο Νήζνπ χξνπ
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Δηθφλα 2.15.

Υάξηεο κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ ηεο Νήζνπ χξνπ
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Κεθάιαην 3 .
Ιζηνξηθό Πιεκκπξώλ ζηηο Κπθιάδεο
3.1.

Οη Κπθιάδεο

Γεληθά ζε φηη αθνξά ηα αθξαία θαηλφκελα θαηαθξίκλεζεο θαη ηα θαηλφκελα πιεκκπξψλ,
απφ κηα πξνθαηαξθηηθή κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ, πξνθχπηεη φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλά ζηα λεζηά
ησλ Κπθιάδσλ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή:


εκθαλίδνπλ ρακειά χςε βξνρφπησζεο, θαζψο ηα θαηαηγηδνγφλα λέθε εθηνλψλνληαη θαηά
θχξην ιφγν ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (εξρφκελα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηα δπηηθά),



δελ έρνπλ κεγάια πςφκεηξα ψζηε λα ιακβάλνπλ ρψξα βξνρνπηψζεηο ζε νξεηλέο
πεξηνρέο.

Μνινλφηη ηα ζπκβάληα απηά είλαη ζπάληα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ έληνλα
πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζε ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο
θαη δεκηνπξγνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή (Δηθόλα 3.1).

Δηθφλα 3.1.

Πιεκκχξα 1976 ζηε χξν – Παξαιία Φεηνπξή – Πνζεηδσλία (Αξρείν Νεψξηνλ Νέα Α.Δ. Ναππεγείσλ χξνπ)

ε φηη αθνξά ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο εθδήισζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα λεζηά ησλ
Κπθιάδσλ, απηέο είλαη:
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α. Οη αηθλίδηεο, ξαγδαίεο, βξνρνπηψζεηο κηθξήο δηάξθεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
παξαηεξείηαη κεγάινο φγθνο απνξξνήο πδάησλ ιφγσ απμεκέλνπ ξπζκνχ θαηαθξήκληζεο.
β. Παξεκπφδηζε ηεο ειεχζεξεο απνξξνήο ησλ πδάησλ κέζσ ησλ ξεκάησλ, ιφγσ ησλ
παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε ησλ ξεκάησλ θαη ηεο έληνλεο αλάπηπμεο νηθηζκψλ ζηηο αθηέο κε
ζπλέπεηα ηελ ππεξρείιηζε ησλ ξεκάησλ αθφκα θαη ησλ κηθξψλ ζε έθηαζε ιεθαλψλ απνξξνήο.
γ. Πην ζπάληα ηελ εθφξκεζε ηεο ζάιαζζαο ζηελ μεξά ιφγσ ηζρπξψλ αλέκσλ θαη
θπκαηηζκνχ. Πιεκκπξηθά γεγνλφηα ηέηνηνπ ηχπνπ παξαηεξνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη
νηθηζκνχο ησλ λεζηψλ θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ κε μαθληθέο πιεκκχξεο (flash floods).
ε θάζε πεξίπησζε, κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη επίζεκε αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ
πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ηνλ αθξηβή
αξηζκφ ησλ πιεκκπξψλ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε
κία έξεπλα, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε εκεξήζησλ ζηνηρείσλ βξνρνπηψζεσλ,
δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη έξεπλα ζην ζρεηηθφ αξρείν δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηζηνξηθά
πιεκκπξηθά γεγνλφηα.
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ζηηο Κπθιάδεο απφ
ην 1976 έσο θαη ζήκεξα. Σα ζηνηρεία πξνήιζαλ απφ ηνλ Γηαθάθεο (2013) θαζψο θαη απφ έξεπλα
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηηο αλσηέξσ πεγέο.
Πίλαθαο 3.1.

Πιεκκπξηθά Γεγνλφηα ζηηο Κπθιάδεο (1976-2016) (Γηαθάθεο 2013, έξεπλα)
ημερομηνία

νηζί

ημερομηνία

νηζί

22 Οθησβξίνπ 1976

ύξνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Σήλνο

22 Οθησβξίνπ 1976

Μύθνλνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

ύξνο

22 Οθησβξίνπ 1976

ίθλνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

έξηθνο

22 Οθησβξίνπ 1976

έξηθνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Νάμνο

26 Οθησβξίνπ 1976

Σήλνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Πάξνο

13 Ιαλνπαξίνπ 1997

ύξνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Αληίπαξνο

13 Ιαλνπαξίνπ 1997

Νάμνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Ακνξγόο

13 Ιαλνπαξίνπ 1997

Σήλνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Ίνο

13 Ιαλνπαξίνπ 1997

Άλδξνο

23 Μαΐνπ 2003

Θήξα

28 Ννεκβξίνπ 2001

Νάμνο

22 Ιαλνπαξίνπ 2004

Νάμνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

ίθλνο

11 Οθησβξίνπ 2006

Άλδξνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Κέα

20 επηεκβξίνπ 2008

Θήξα

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Μύθνλνο

3 Φεβξνπαξίνπ 2011

ύξνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Κύζλνο

4 Φεβξνπαξίνπ 2011

Νάμνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

Άλδξνο

ην παξαθάησ Γηάγξακκα, Δηθφλα 3.2, παξνπζηάδνληαη ηα θαηαγεγξακκέλα πιεκκπξηθά
γεγνλφηα αλά λεζί, απφ ην 1976 έσο θαη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα.
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Δηθφλα 3.2.

Πιεκκπξηθά γεγνλφηα αλά λεζί (1976 - 2016) (Γηαθάθεο 2013, έξεπλα)

Σν γεγνλφο φηη ε χξνο θαηαγξάθεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ γεγνλφησλ νθείιεηαη,
πηζαλψο, ζην φηη γηα ην λεζί ηεο χξνπ ππάξρεη πην πιήξεο ηζηνξηθφ θαη πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα
ζηνηρεία. Ζ Νάμνο, ε Σήλνο θαη ε Άλδξνο πνπ αθνινπζνχλ πηζαλφλ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα
πιεκκπξηθά γεγνλφηα απφ ηα ππφινηπα λεζηά, θαζψο δέρνληαη ηα πεξηζζφηεξα ρηιηνζηά
βξνρφπησζεο ιφγσ πςειφηεξσλ πςνκέηξσλ θαη κεγαιχηεξσλ ιεθαλψλ απνζηξάγγηζεο.
ην παξαθάησ Γηάγξακκα, Δηθφλα 3.3, εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ λεζηψλ πνπ
επιήγεζαλ αλά πιεκκπξηθφ γεγνλφο.
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Πιεγέληα λεζηά αλά πιεκκπξηθφ γεγνλφο (1976 - 2016)

Αλ θαη είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ λεζηψλ πνπ
επιήγεζαλ ζε θάζε εκεξνκελία, δχν θαίλεηαη λα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ έπιεμαλ
επξεία ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ: ην γεγνλφο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1976 θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ
2003. Σν γεγνλφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1997, γηα ην νπνίν σζηφζν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, δελ
θαίλεηαη λα ππήξμε ζε ζθνδξφηεηα ηφζν έληνλν, εθηεηακέλν θαη θαηαζηξνθηθφ. Σηο εκέξεο
εθείλεο έλα πνιχ ζθνδξφ πιεκκπξηθφ γεγνλφο έπιεμε νιφθιεξε ηε ρψξα, κε θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο, θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Κνξίλζνπ θαη πηζαλψο λα κε δφζεθε βαξχηεηα ζηηο
επηπηψζεηο ηνπ γεγνλφηνο ζηηο Κπθιάδεο.
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Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1976, αλέθεξαλ φηη, ηνπιάρηζηνλ
γηα ηα λεζηά ηεο χξνπ θαη ηεο Σήλνπ, νη βξνρνπηψζεηο ηνπ 1976 ήηαλ νη ρεηξφηεξεο ησλ
ηειεπηαίσλ 60 - 70 ρξφλσλ.
ε πέληε ηνπιάρηζηνλ λεζηά, χξν, Σήλν, Μχθνλν, ίθλν θαη έξηθν, νη θαηαζηξνθέο
ήηαλ ηφζν εθηεηακέλεο, ψζηε νη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο θξάηεζαλ αξθεηνχο κήλεο,
ελψ κηθηά θιηκάθηα κεραληθψλ απφ ηελ ηφηε Ννκαξρία θαη ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ
ζπκκεηείραλ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δεκηψλ θαη ζηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζήο ηνπο.
Άιισζηε, γηα ηελ επνρή, ππήξμε έληνλε θηλεηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ,
εθηφο ησλ άιισλ, πεξηειάκβαλε δηάθνξεο θαηεγνξίεο απνδεκηψζεσλ ζηνπο πιεγέληεο, δηάζεζε
δαπαλψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ππνδνκψλ θ.α. (Δθεκεξίδα
Θάξξνο θχιια: 27εο Οθησβξίνπ, 3εο Ννεκβξίνπ, 10εο Ννεκβξίνπ, 17εο Ννεκβξίνπ 1976 –
Ηζηνξηθφ Αξρείν χξνπ).
Δλδεηθηηθή, γηα ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο, είλαη ε αλαθνξά ηνπ Φάιηε (2016), ν
νπνίνο αλαθέξεη γηα ην λεζί ηεο Σήλνπ: “Η θαηαξξαθηώδεο βξνρή άξρηζε ζηελ Τήλν ην πξσί ηεο
Παξαζθεπήο, 26 Οθησβξίνπ 1976 θαη θξάηεζε 40 ώξεο αθήλνληαο αξθεηέο πιεγέο ζηελ
Δλδνρώξα ηεο. «Τελ ίδηα ώξα έλα θνβεξό ξέκα από ηε Γξίδα, πνπ ζάξσζε ην κεγάιν γεθύξη
ηνπ Αγαπηνύ, ελώζεθε κ΄ εθείλν ηεο Πεξάζηξαο, παξέζπξε ηε δεμηά πηέξπγα ηνπ γεθπξηνύ ηεο
Κώκεο πξνο ηελ Κνιπκπήζξα θαη μερύζεθε κε θνβεξή νξκή κέζα ζην ιηβάδη, ηζνπεδώλνληαο ηα
πάληα! Γηα πνιιέο κέξεο ηα ρσξηά ήηαλ απνθιεηζκέλα, ρσξίο πόζηκν λεξό θαη αξθεηά ρσξίο θσο
θαη ρσξίο θακηά επηθνηλσλία”.
Σν δεχηεξν κεγάιν πιεκκπξηθφ γεγνλφο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη απηφ ηνπ
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003, ην νπνίν έπιεμε 13 λεζηά θαη ζεσξείηαη, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θη απφ
ηελ παξνχζα έξεπλα, ην πην εθηεηακέλν θαη έληνλν πιεκκπξηθφ γεγνλφο ζηηο Κπθιάδεο κεηά ην
γεγνλφο ηνπ 1976. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, πιεκκπξηθά θαηλφκελα
παξαηεξήζεθαλ ζε νιφθιεξν ην ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ, ελψ ην θαηλφκελν ήηαλ επηφηεξν
ζηηο λφηηεο Κπθιάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αλάθε, ηε Μήιν θαη ηελ Κίκσιν.
Δθείλεο ηηο εκέξεο, 17 θαη 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003, βαξνκεηξηθφ ρακειφ, ην νπνίν
πέξαζε πάλσ απφ ην Ν. Αηγαίν, πξνθάιεζε ηζρπξέο θαη δηαξθείο βξνρνπηψζεηο ζηηο Κπθιάδεο.
Ο ζηαζκφο ηεο Νάμνπ θαηέγξαςε 46 ρηιηνζηά κέζα ζε 24 ψξεο (08:00 π.κ. 17 Φεβξνπαξίνπ –
08:00 π.κ. 18 Φεβξνπαξίνπ 2003), ελψ ζεκαληηθά κεγαιχηεξα χςε βξνρήο αλαθέξζεθαλ ζε
άιια λεζηά. (Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ 2003). Δλδεηθηηθά, ηα πνζά βξνρήο πνπ
ζεκεηψζεθαλ αζξνηζηηθά ην δηήκεξν απηφ ήηαλ: Πάξνο 223mm, Νάμνο 55mm, Μχθνλνο 160mm
θαη χξνο 149mm. Απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ήηαλ λα πιεκκπξίζνπλ πνιιά
ζπίηηα, λα θαηαζηξαθεί κέξνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ λεζηψλ απφ θαηνιηζζήζεηο, λα
θαηαζηξαθνχλ θαιιηέξγεηεο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, λα παξαζπξζνχλ δψα θαη λα
ζεκεησζνχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε πνιιά ζπίηηα (Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 2016ΓΓΠΠ). Αξθεηνί άλζξσπνη θηλδχλεπζαλ, θαηέξξεπζαλ ζπίηηα θαη μεξνιηζηέο, μεξηδψζεθαλ
δέλδξα. Δλδεηθηηθφ ηεο ηεξάζηηαο θαηαζηξνθήο είλαη φηη ε χξνο, ε Σήλνο, ε Μχθνλνο, ε Πάξνο,
ε Νάμνο, ε ίθλνο θη ε έξηθνο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θεξχρζεθαλ ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ελψ, εθείλεο ηηο εκέξεο, δελ ιεηηνχξγεζαλ ηα ζρνιεία ζε νιφθιεξν
ζρεδφλ ην λνκφ (Δηθόλα 3.4).
ε κεγάιν βαζκφ επιήγε ε Άλδξνο, φπνπ ππεξρείιηζε κεγάινο αξηζκφο ξεκάησλ,
ζεκεηψζεθαλ πηψζεηο βξάρσλ θαη ππνρσξήζεηο νδνζηξσκάησλ ζε νιφθιεξν ην νδηθφ δίθηπν
ελψ εθηεηακέλεο ππήξμαλ νη θαηαζηξνθέο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο.
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ηε έξηθν απνθιείζηεθαλ νηθηζκνί, ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ππέζηε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο
θαη ηειηθά δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ζε κεραλήκαηα έξγνπ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο, ιφγσ ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ.
ηελ Πάξν θιεηζηή παξέκεηλε γηα κεξηθέο εκέξεο ε νδηθή ζχλδεζε κεηαμχ Παξνηθίαο θαη
Νάνπζαο. ζηελ νπνία εμάιινπ ππεξρείιηζε ην πνηάκη ελψ ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο
ππέζηε ζνβαξέο δεκηέο. Δθηεηακέλεο δεκηέο ζεκεηψζεθαλ ζην ιηκάλη θαη αιηεπηηθφ θαηαθχγην ηεο
Παξνηθηάο ελψ αξθεηνί θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ Λεχθεο, Λαγθάδαο θαη Κψζηνο παξέκεηλαλ
εγθισβηζκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο.
ηε ίθηλν θαη Φνιέγαλδξν δηεθφπε ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ιφγσ βιάβεο απφ
θεξαπλφ, ζην ζηαζκφ δηαλνκήο ζηελ Πάξν, εθηεηακέλεο εθηάζεηο θαιιηεξγεηψλ θαηαθιχζηεθαλ
απφ λεξφ, εθαηνληάδεο κέηξα μεξνιηζηψλ θαηέξξεπζαλ ελψ ζνβαξέο δεκηέο ππέζηε θαη ην νδηθφ
δίθηπν.
ηελ Ίν ην νδφζηξσκα ηεο παξαιηαθήο νδνχ θαηνιίζζεζε θαη βπζίζηεθε ζηε ζάιαζζα,
θαηέξξεπζαλ ηνηρία αληηζηήξημεο θαη ζεκεηψζεθαλ θαηαπηψζεηο βξάρσλ ζε νιφθιεξν ην νδηθφ
δίθηπν, ηδηαηηέξσο, δε, ν δξφκνο πξνο Μαγγαλάξη, ιφγσ ησλ θαηνιηζζήζεσλ θαη ηεο
θαηάπησζεο βξάρσλ, θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο.
Ζ πεδηλή Νάμνο κεηαηξάπεθε ζε κηα απέξαληε ιίκλε, κε ηνλ θάκπν ησλ Δγγαξψλ λα
θαηαθιχδεηαη νινζρεξψο απφ ηα φκβξηα χδαηα. Παιηά θηίζκαηα θαηέξξεπζαλ, δεθάδεο ζπίηηα
πιεκκχξηζαλ θαη ζεκεηψζεθαλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζην νδηθφ δίθηπν. ηνλ ηέσο Γήκν
Γξπκαιίαο παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξέο δεκηέο ζην δίθηπν χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ελψ
παξαζχξζεθαλ αξθεηά απηνθίλεηα ζε έλα απφ ηα θεληξηθά ξέκαηα. ην Ληψλα άλνημε θάξαγγαο
βάζνπο 10 κέηξσλ, πλίγεθαλ δψα, ζεκεηψζεθαλ θαηαζηξνθέο ζε έξγα ππνδνκήο θαη ζην
ελαέξην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ελψ ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηρεηξήζεηο απεγθισβηζκνχ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
ηελ Σήλν αλαθέξζεθαλ ζνβαξέο δεκηέο ζην επαξρηαθφ δίθηπν, φπσο θαζηδήζεηο θαη
θαηνιηζζήζεηο, ελψ ζηνλ Πάλνξκν, ηα Τζηέξληα, ηε ηελή θαη ην Φαιαηάδν δεθάδεο ζπίηηα
θαηαθιχζηεθαλ απφ ηα λεξά.
ηε αληνξίλε ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ήηαλ αδχλαηε ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ, θπξίσο ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ, ελψ ζνβαξέο δεκηέο ππέζηε ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ηεο
Βιπράδαο. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ζηε αληνξίλε, ήηαλ νη θαθνηερλίεο ζηα έξγα
ππνδνκψλ θαη ε έιιεηςε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο ζην λεζί
(Δθεκεξίδα Κνηλή Γλψκε θχιια: 19εο, 24εο θαη 28εο Φεβξνπαξίνπ 2003).
Δπεηδή ε, ηφηε, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κπθιάδσλ ήηαλ αδχλαηνλ λα αλαιάβεη ην έξγν
ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ, ε "Δγλαηία Οδφο Α.Δ." (ΔΟΑΔ), κε πξφηαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.,
αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαηεπείγνπζαο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζηηο Κπθιάδεο,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο 74 εθαη. €. Ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ησλ
θαηλνκέλσλ ζηηο Κπθιάδεο ζπγθξνηήζεθε ηαρχηαηα ζρεηηθφ θιηκάθην κεραληθψλ ηεο ΔΟΑΔ, ην
νπνίν έζπεπζε ζηα λεζηά θαη θαηέγξαςε ηνλ θχξην φγθν ησλ βιαβψλ πνπ είρε σο εμήο:
 Καηαξξεχζεηο πξαλψλ, μεξνιηζηψλ, ηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θιπ.
 Τπεξρείιηζε ξεκάησλ – παξάζπξζε έξγσλ δηεπζέηεζεο – θαηαζηξνθή
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.
 Μπαδσκέλα ηερληθά.
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 Καηάθιηζε νδψλ απφ λεξφ θαη θεξηά πιηθά – θαηαζηξνθή νδνζηξψκαηνο.
 Καηαζηξνθή δηθηχσλ χδξεπζεο θαη δηθηχσλ απνρέηεπζεο.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνλίδεηαη φηη ε απνθαηάζηαζε ησλ
πνιχ κεγάισλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ ηα νδηθά δίθηπα, φπσο θαη ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ - ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είραλ νιηθψο
θαηαζηξαθεί - απαηηήζεθε ε εθηέιεζε έξγσλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 450 ζεκεία θαη κάιηζηα ζε
εμαηξεηηθά ζπκπηεζκέλνπο ρξφλνπο. Οη παξεκβάζεηο είραλ ην ραξαθηήξα ηνπ θαηεπείγνληνο θαη
έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο κφιηο ηεζζάξσλ κελψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ
νη ζπλζήθεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, αιιά θαη λα κελ ραζεί ε ηνπξηζηηθή
πεξίνδνο θαη δερζεί ε ηνπηθή ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ηεξάζηην πιήγκα (Υαηδεπαληαδήο 2007).
Έλα απφ ηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηηο Κπθιάδεο, ππήξμαλ θη νη πιεκκχξεο ηεο
Νάμνπ ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2001. Σηο εκέξεο εθείλεο, ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο έπιεμαλ ηελ πεξηνρή
ηεο νξεηλήο Νάμνπ, πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζε νηθήκαηα, θαιιηέξγεηεο, ην νδηθφ
δίθηπν θ.α., ηδηαίηεξα ζηνπο νηθηζκνχο Κνξψλνπ θαη Λπψλα, πνπ ζπληζηνχλ ηελ θνξπθή θαη ηελ
εθβνιή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ξέκαηνο “Σδνπκάγηα” αληίζηνηρα, θαη ζηνλ Απφιισλα πνπ
βξίζθεηαη ζηελ εθβνιή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ξέκαηνο “Πνηακφο”. Να ζεκεησζεί φηη νη δχν
απηέο ιεθάλεο απνξξνήο πιεκκχξηζαλ εθηεηακέλα θαη ζην γεγνλφο ηνπ 2003 (Έξγα
Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο Ρεκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο Κνξψλνπ, Απφιισλα θαη Λπψλα Γήκνπ
Γξπκαιία λ. Νάμνπ 2003).
ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε Νάμνο επιήγεζε γηα αθφκε κία θνξά απφ ηζρπξέο
βξνρνπηψζεηο (Δηθόλα 3.5), γεγνλφο πνπ έπιεμε θαη ηε χξν, ζηελ νπνία σζηφζν ζα
αλαθεξζνχκε παξαθάησ. Καηνιηζζήζεηο ζηελ νξεηλή Νάμν θαη πιεκκχξεο ζηελ πεδηλή ήηαλ ην
ηνπίν πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε ζπλερή βξνρφπησζε. Καηνιηζζήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζην δξφκν
Κσκηαθήο - Απφιισλα, πξνο ηελ Πφξηα ηεο Κνξψλνπ, πξνο Απείξαλζν, Μνλή, ελψ ζην θαδφ
θαηέξξεπζαλ ηνηρία αληηζηήξημεο. εκαληηθέο δεκηέο ππέζηε ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ζπγθνηλσλία, απαηηήζεθε ε ζπλδξνκή
κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ. Πιεκκχξηζε ε πεξηνρή ηνπ
Αγίνπ Γεσξγίνπ, ν δξφκνο πξνο ην ΒΗΟ-ΚΑ Νάμνπ θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ληβαδηνύ θαη ηνπ
Αεξνδξνκίνπ (Cycladesvoice 2011).
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Δηθφλα 3.4.

Πιεκκχξα 2003 – Καηαζηξνθέο ζηηο Κπθιάδεο (Δθεκεξίδα Κνηλή Γλψκε, Υαηδεπαληαδήο
2007)
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Δηθφλα 3.5.

Πιεκκχξα 2011 ζηε Νάμν (Cycladesvoice 2011)

Σέινο, έλα κεκνλσκέλν έληνλν πιεκκπξηθφ γεγνλφο, θαηαγξάθεθε ζηε αληνξίλε ζηηο
20 επηεκβξίνπ ηνπ 2008. Καηά ην γεγνλφο απηφ, επιήγεζαλ θπξίσο νη πεξηνρέο ηνπ Αζεληνχ,
ησλ Φεξψλ, ηεο Πεξίζζαο θαη ηνπ Καξηεξάδνπ, φπνπ πιεκκχξηζαλ δεθάδεο θαηαζηήκαηα θαη
ππφγεηα θηίζκαηα θαη παξαζχξζεθαλ νρήκαηα απφ ηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ.
Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηέζηε αδχλαηε ε δηέιεπζε νρεκάησλ, ιφγσ
ησλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ηα πξαλή ησλ δξφκσλ ζην νδφζηξσκα. ηα Φεξά ν εζσηεξηθφο
δξφκνο ηνπ νηθηζκνχ, κεηαηξάπεθε ζε νξκεηηθφ ρείκαξξν, επηηείλνληαο ηηο επηπηψζεηο ζηελ
πεξηνρή (Δθεκεξίδα Κνηλή Γλψκε θχιια: 22αο επηεκβξίνπ 2008).

3.2.

Ιζηνξηθέο πιεκκύξεο ζηε ύξν

Σν λεζί ηεο χξνπ παξνπζηάδεη νξηζκέλα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν ζπγθξηλφκελε
κε ηα λεζηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε λεζησηηθή
ρψξα: Αθελφο παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε καθξάλ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κεηαμχ ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ (256 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, 21.507 θαη./84 Km2), κε πξνθαλέο
ζπλαθφινπζν ηελ εθηεηακέλε νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νιφθιεξν ην βφξεην ηκήκα
ηνπ λεζηνχ, πνπ ζπληζηά πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο ηνπ έθηαζεο, είλαη ζρεδφλ
αθαηνίθεην.
Άιισζηε, φπσο ηα πεξηζζφηεξα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, εκθαλίδεη κεγάιν πιήζνο
πδαηνξεκάησλ πνπ απνζηξαγγίδνπλ ζε κηθξήο έθηαζεο ιεθάλεο απνξξνήο, νη νπνίεο
απνξξένπλ ζε ακκψδεηο αθηέο, θνληά ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί. Ο
ζπλδπαζκφο, ζπλεπψο, ζπζζψξεπζεο πιεζπζκνχ θαη θηηζκάησλ ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ
κε ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νηθηζηηθήο απηήο αλάπηπμεο έρεη ζπληειεζηεί κε ηξφπν
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ηέηνην ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε θπζηθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, απνηειεί ιφγν ηθαλφ
θαη ππαξθηφ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Σν ηξίην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο χξνπ είλαη ε χπαξμε ηεο πφιεο ηεο
Δξκνχπνιεο. Ζ πφιε είλαη ρηηζκέλε ζρεηηθά πξφζθαηα, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηψλα, ζε
δχν ιφθνπο κε εμαηξεηηθά κεγάιε θιίζε, ην ζχλνιν, δε, ησλ πδαηνξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαλ
ζην θπζηθφ αλάγιπθν, πξηλ ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζπληζηνχλ πιένλ θιηκαθσηέο
νδνχο, νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ πάληνηε θαηάιιειεο ππνδνκέο δηνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ
πδάησλ, κε ζπλέπεηα ζπρλά ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο λα θαηαθιχδνληαη απφ ηε
ζψξεπζε νκβξίσλ πδάησλ. πλέπεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ είλαη ε εκθάληζε ζπρλψλ
πιεκκπξψλ θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο Δξκνχπνιεο, ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην επφκελν θεθάιαην.
ηνλ Πίλαθα 3.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ηεο χξνπ,
φπσο αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηε χξν ζπλέβεζαλ 4
ζεκαληηθέο πιεκκχξεο, απφ ην 1976 έσο θαη ζήκεξα.
Πίλαθαο 3.2.

Πιεκκπξηθά γεγνλφηα ζηε χξν (1976 - 2016)
Πλημμσρικά Γεγονόηα ζηη ύρο
ημερομηνία

νηζί

22 Οθησβξίνπ 1976

ύξνο

13 Ιαλνπαξίνπ 1997

ύξνο

17 Φεβξνπαξίνπ 2003

ύξνο

3 Φεβξνπαξίνπ 2011

ύξνο

ην παξαθάησ δηάγξακκα, Δηθφλα 3.6, εκθαλίδνληαη ηα εηήζηα ρηιηνζηά βξνρφπησζεο
ζην λεζί ηεο χξνπ γηα νξηζκέλα ελδεηθηηθά έηε. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΜΤ,
ληφπηνπο εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνπο θαη ηελ ηζηνζειίδα Syros Weather Live.

Δηθφλα 3.6.

Δηήζηα βξνρφπησζε ζηε χξν
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ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ αλσηέξσ δηαγξάκκαηνο απεηθνλίδεηαη ην κέζν χςνο
βξνρφπησζεο, φπσο θαηαγξάθεθε γηα ηελ πεξίνδν 1970 – 1992 θαη ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 365
mm, πεξίπνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. Σν κεγαιχηεξν
εηήζην χςνο βξνρφπησζεο, ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, ζεκεηψζεθε ην 1976 (ζχκθσλα κε
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιέμεη ληφπηνη εξαζηηέρλεο κεηεσξνιφγνη), πνπ πξνθαλψο απνδίδεηαη ζην
γεγνλφο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1976, γηα ην νπνίν φκσο δελ έρνπκε εκεξήζηεο θαηαγξαθέο.
Γεληθά, πςειά ρηιηνζηά κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο εκθαλίδνληαη ηα έηε πνπ
ζεκεηψζεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ζηε χξν (θφθθηλεο ζηήιεο), ελψ νκνίσο
ηα έηε 1980 θαη 1983 εκθαλίδνπλ κεγάιν χςνο βξνρφπησζεο, ρσξίο λα έρνπλ θαηαγξαθεί
πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ελδερνκέλσο λα κελ
ζεκεηψζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα έηε ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο κε πνιιά ρηιηνζηά βξνρήο ζε κηθξφ
ρξφλν, αιιά λα ππήξμαλ πνιιέο κηθξφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαηαλεκεκέλεο κέζα ζην έηνο.
Αληίζηνηρα κεγάιν χςνο βξνρφπησζεο εκθαλίδεηαη θαη ην 2009, ρσξίο λα έρεη θαηαγξαθεί
πιεκκπξηθφ γεγνλφο ελψ ηα πην άλπδξα έηε ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα ρξφλσλ θαίλεηαη λα είλαη
ην 1982 θαη ην 2007.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλ αθαηξεζεί απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ην άλπδξν
2007, ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε, απφ ην 2006 θαη εληεχζελ, δείρλεη λα έρεη αλνδηθέο ηάζεηο θαη
απφ 364,7 mm πνπ ππνινγίζηεθε ζην δηάζηεκα 1970 – 1992 αλήιζε ζε 400 mm πεξίπνπ ην
δηάζηεκα 2006 - 2016.
3.2.1.

Πιεκκπξηθό Γεγνλόο 22αο Οθησβξίνπ 1976

Σν πξσί ηεο Παξαζθεπήο 22 Οθησβξίνπ 1976 μεθίλεζε κία ζθνδξή πξσηνθαλήο
ζχειια, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ επίκνλε θαηαθιπζκηαία βξνρφπησζε θαη αλέκνπο έληαζεο 7 – 8
κπνθφξ. Ζ ζχειια, κε κεησκέλε έληαζε θαη κε κία κηθξή παχζε ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο,
ζπλερίζηεθε νιφθιεξν ην άββαην αθήλνληαο πίζσ ηεο εηθφλεο βηβιηθήο θαηαζηξνθήο θαη έλαλ
λεθξφ. χκθσλα κε αλαθνξέο ηεο επνρήο ππήξμε ε θαηαζηξνθηθφηεξε πιεκκχξα απφ ηηο αξρέο
ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.
Ήδε απφ ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο αξθεηά ζπίηηα ζηελ Δξκνχπνιε θαη ζηελ χπαηζξν
είραλ πιεκκπξίζεη, ελψ ε ζπλέρηζε ηεο βξνρφπησζεο είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε
θηηζκάησλ θαη ηελ παξάζπξζε ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ ξέκαηνο ηεο
Λαιαθηάο, θαζψο θαη ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο. Δμάιινπ,
δηαθνπή ξεχκαηνο ζεκεηψζεθε γηα αξθεηέο ψξεο ήδε απφ ην απφγεπκα ηεο 22αο Οθησβξίνπ
(Δηθόλα 3.7 θαη 3.8). Απφ ηελ επφκελε κέξα, Κπξηαθή 24 Οθησβξίνπ 1976, ζην λεζί μεθίλεζε
κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο, πνπ ζπλίζηαην ζηελ απνκάθξπλζε
ησλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ην νδηθφ δίθηπν, θαη ηελ άκεζε, θαηά ην δπλαηφλ, αλαθνχθηζε ησλ
πιεγέλησλ, θαζψο ππήξμαλ ελέξγεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε
ησλ δεκηψλ, ηφζν ζηελ πφιε ηεο Δξκνχπνιεο φζν θαη ζηε ζπξηαλή χπαηζξν.
Σηο επφκελεο κέξεο θαη κεηά ηηο πιεκκχξεο ηεο Σήλνπ ζηηο 26 Οθησβξίνπ,
θηλεηνπνηήζεθε ζε επξχηεξε θιίκαθα ν θξαηηθφο κεραληζκφο. ηε χξν αθίρζεζαλ θιηκάθηα
κεραληθψλ απφ ην ηφηε Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε κειέηε ησλ ελεξγεηψλ
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ, ελψ δηαηέζεθαλ θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε
ηεο αγξνηηθήο θαη επαξρηαθήο νδνπνηίαο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ. Οη επηπηψζεηο
απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιεκκπξηθφ γεγνλφο απαζρφιεζαλ ηα εμψθπιια ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ γηα
ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα, ελψ ε ζρεηηθή απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαίλεηαη πσο νινθιεξψζεθε
αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα (Δθεκεξίδα Θάξξνο θχιια: 27εο Οθησβξίνπ, 3εο Ννεκβξίνπ, 10εο
Ννεκβξίνπ, 17εο Ννεκβξίνπ 1976 – Ηζηνξηθφ Αξρείν χξνπ).
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Δηθφλα 3.7.

Πιεκκχξα 1976 ζηε χξν: Οδφο Νηθεθ. Μαλδειαξά – Οδφο Νεσξίνπ – Λαιαθηά (Αξρείν
Νεψξηνλ Νέα Α.Δ. - Ναππεγείσλ χξνπ)

Δηθφλα 3.8.

Πιεκκχξα 1976 ζηε χξν (Δθεκεξίδα Θάξξνο Φχιια 1095, 1096 - Ηζηνξηθφ Αξρείν)
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3.2.2.

Πιεκκπξηθό Γεγνλόο 13εο Ιαλνπαξίνπ 1997

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πιεκκχξα ηνπ '97, θαζψο ην επξχηεξν
πιεκκπξηθφ γεγνλφο πνπ έπιεμε ηε ρψξα εθείλεο ηηο εκέξεο επηζθίαζε ηηο επηπηψζεηο ζηηο
Κπθιάδεο.
3.2.3.

Πιεκκπξηθό Γεγνλόο 17εο Φεβξνπαξίνπ 2003

Σν δηήκεξν 17 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2003 ζεκεηψζεθαλ, αζξνηζηηθά, 149 mm βξνρήο ζην
λεζί ηεο χξνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πιεκκπξηθφ γεγνλφο, κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιεκκπξηθνχ
ζπκβάληνο πνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, έπιεμε ζρεδφλ νιφθιεξεο ηηο Κπθιάδεο,
πξνθάιεζε ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζην λεζί ηεο χξνπ (Δηθόλα 3.9):
 πιεκκχξηζαλ δεθάδεο ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ λεζηνχ,
 θαηέξξεπζαλ εγθαηαιειεηκκέλα νηθήκαηα, θπξίσο κέζα ζην αζηηθφ ηζηφ ηεο
Δξκνχπνιεο αιιά θαη ζηελ χπαηζξν,
 ζηελ πεξηνρή Ληβνρώξη ζηελ Δξκνχπνιε ζεκεηψζεθαλ αμηνζεκείσηεο θαηνιηζζήζεηο,
ζε ηέηνην βαζκφ πνπ δφζεθε εληνιή εθθέλσζεο θαηνηθηψλ. Να ζεκεησζεί φηη κεηά ηηο
πιεκκχξεο ηνπ 2003, μεθίλεζε έλα γεσινγηθφ θαηλφκελν ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
Ληβνρσξίνπ θαηά ην νπνίν ζηαδηαθά παξαηεξείηαη θαζίδεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ
θεληξηθή δεκνηηθή νδφ πνπ βξίζθεηαη θαηάληη ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ξεγκαηψζεηο
ζηα θηίζκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ απμαλφκελε αλεζπρία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο
είρε δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο γηα ηελ αλάζεζε γεσινγηθήο κειέηεο,
θάηη πνπ σζηφζν έσο ζήκεξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί,
 ζε πιήζνο ζεκείσλ ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ θαηαγξάθεθαλ θαηνιηζζήζεηο,
πηψζεηο βξάρσλ, εηζβνιή θεξηψλ πιηθψλ θαη θαηαξξεχζεηο ηνηρίσλ αληηζηήξημεο ελψ
ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ Απάλσ Μεξηά, ζην βφξεην
ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζεκεηψζεθε έληνλε θαζίδεζε θαη θαηάξξεπζε ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Να ζεκεησζεί φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ
Απάλσ Μεξηά νινθιεξψζεθε κήλεο κεηά ην Φεβξνπάξην,
 πνιινί απφ ηνπο δξφκνπο κεηαηξάπεθαλ ζε νξκεηηθνχο ρείκαξξνπο, φπνπ
αλαθέξζεθε ξνή πδάησλ γηα αξθεηέο κέξεο κεηά ηεο 17ε Φεβξνπαξίνπ,
 ζηελ Δξκνχπνιε, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Ληβνρσξίνπ πνπ επιήγεζε
θαηαζηξνθηθά, δεθάδεο θηίξηα θαη δξφκνη πιεκκχξηζαλ. Χζηφζν, κεηά ηελ αλάπιαζε
ηνπ δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην 2002, ε απνξξνή
νκβξίσλ ζηελ πφιε ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά, πεξηνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
ελ δπλάκεη θαηαζηξνθέο ζηελ Δξκνχπνιε,
 ζην ξέκα πνπ θαηαιήγεη ζην ηξαηφπεδν, γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά ζην
επφκελν θεθάιαην, ρξεηάζηεθε λα απεγθισβηζηνχλ ηξία (3) άηνκα ζε
αθηλεηνπνηεκέλν φρεκα,
 εθηεηακέλεο θαιιηεξγνχκελεο πεξηνρέο πιεκκχξηζαλ ελψ θαηέξξεπζαλ εθαηνληάδεο
κέηξα μεξνιηζηψλ,
 κεγάιν πξφβιεκα παξνπζηάζηεθε ζην Κίλη, θπξίσο ιφγσ ηεο αλνηθνδφκεζεο εληφο
ηνπ θεληξηθνχ ξέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Σν θεληξηθφ ξέκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ
Κηλίνπ ππεξρείιηζε, κε ζπλέπεηα λα θαηαθιπζηεί απφ χδαηα νιφθιεξε ε ιεθάλε
απνξξνήο, ζηελ νπνία άιισζηε είλαη ρηηζκέλνο θαη ν παξαιηαθφο νηθηζκφο. Έληνλα
πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηνπ Κηλίνπ
θαη ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ,
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 κεγάια πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γαιεζζά θαη ηνπ
Φνίληθα, φπνπ αλαθέξζεθε θαη έλαο λεθξφο, ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα απάληιεζεο
πδάησλ ζηελ νηθία ηνπ γιίζηξεζε κε ζπλέπεηα λα ηξαπκαηηζηεί ζαλάζηκα (Δθεκεξίδα
Κνηλή Γλψκε Φχιια: 19εο, 24εο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2003).

Δηθφλα 3.9.

Πιεκκχξα 2003 ζηε χξν (Δθεκεξίδα Κνηλή Γλψκε Φχιια 19, 20, 24 Φεβξνπαξίνπ
2003)
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3.2.4.

Πιεκκπξηθό Γεγνλόο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2011

Μία κέξα πξηλ ηηο ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο ζηε Νάμν, έληνλεο βξνρνπηψζεηο εθδειψζεθαλ
ζηε χξν ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011. Σν 24σξν χςνο βξνρφπησζεο ηελ εκέξα εθείλε ήηαλ 99
mm (Δηθόλα 3.10).
Ο νηθηζκφο ηνπ Κηλίνπ, ν νπνίνο ππέζηε ζνβαξέο επηπηψζεηο απφ ην γεγνλφο απηφ,
θαηαθιχζηεθε απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο ην θεληξηθφ, αιιά θαη ηα παξάπιεπξα, ξέκαηα ηεο
πεξηνρήο ππεξρείιηζαλ ιφγσ ηεο παξεκπφδηζεο ζηελ απνξξνή ησλ πδάησλ απφ ηελ χπαξμε
θεξηψλ πιηθψλ θαη ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζηελ θνίηε ηνπο, αιιά θαη ηελ αζηνρία ησλ
ηερληθψλ έξγσλ απνξξνήο.
ην πξνζσξηλφ θπλνθνκείν ηνπ λεζηνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Λαδαξέηηα, θαηάληη
ηνπ αεξνδξνκίνπ ιίγν έμσ απφ ηελ Δξκνχπνιε, ζεκεηψζεθε εθηεηακέλε θαηνιίζζεζε ζηα
πξαλή ηνπ αεξνδξνκίνπ, κε ζπλέπεηα ν ρψξνο λα θαηαθιπζηεί απφ ιάζπεο θαη λεξά ζε χςνο
έσο θαη έλα πεξίπνπ κέηξν.
Ζ πεξηνρή ηνπ ξέκαηνο ηνπ ηξαηνπέδνπ πιεκκχξηζε, γηα αθφκε κία θνξά,
παξαζχξνληαο δεθάδεο απηνθίλεηα ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή Αμόο, ελψ ζπίηηα θαη
θαηαζηήκαηα θαηαθιχζηεθαλ απφ φκβξηα χδαηα ζηελ πεξηνρή.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βξνρφπησζεο έπλεαλ ηζρπξνί αλαηνιηθνί άλεκνη, πξνθαιψληαο
κεγάινπ χςνπο θπκαηηζκφ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιηκέλα, κε ζπλέπεηα ηελ θαηάξξεπζε
κέξνπο ηνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη ηνπ παξαιηαθνχ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ εθφξκεζε ζαιαζζηλνχ
λεξνχ ζηα παξάθηηα θηίζκαηα.
Πιήζνο πδαηνξεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ λεζηνχ ππεξρείιηζαλ κε ζπλέπεηα ηελ
πιεκκχξα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (Syrostoday 2011, έξεπλα).

Δηθφλα 3.10.

Πιεκκχξα 2011 ζηε χξν (Syrostoday 2011)
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Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ, πξνθχπηνπλ νη ηνπνζεζίεο νη νπνίεο έρνπλ
θαηαγξάςεη ηζηνξηθέο πιεκκχξεο. (Δηθόλα 3.11).

Δηθφλα 3.11.

Πεξηνρέο κε ηζηνξηθέο πιεκκχξεο κε βάζε ηελ παξνχζα αλάιπζε
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Κεθάιαην 4 .
Νήζνο ύξνο – Πεξηνρέο πνπ ππόθεηληαη ζε πιεκκύξεο
4.1.

Γεληθά

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηγξάθεθαλ ηα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ 40
ρξφλσλ ζηε χξν. Πξνεμέρνπζα ζέζε ιακβάλνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ Οθησβξίνπ 1976 θαη ηνπ
Φεβξνπαξίνπ 2003. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη κάιινλ αζθαιήο ν ηζρπξηζκφο φηη ην λεζί ηεο
χξνπ δελ είλαη επηξξεπέο ζηηο πιεκκχξεο. Οη ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο, ην
πιεκκπξηθφ «θαηψθιη» εθηηκάηαη γχξσ ζηα 60 mm, ηε ζηηγκή πνπ ην ζπλνιηθφ εηήζην χςνο
βξνρήο αλέξρεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 400 mm, φληαο έλα απφ ηα κηθξφηεξα ζηε ρψξα (Δηθόλα
4.1). Παξφιν, δε, ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηεο χξνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια λεζηά, νη αγξνηηθέο θαη
ειεχζεξεο εθηάζεηο κε θξπγαληθή βιάζηεζε θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν ηκήκα ηεο έθηαζήο ηεο,
επηηξέπνληαο ηθαλνπνηεηηθή θαηείζδπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ελψ ε χπαξμε αθξηβψο ηεο
βιάζηεζεο κεηψλεη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή.

Δηθφλα 4.1.

Υάξηεο θαηαλνκήο βξνρνπηψζεσλ ζηελ Διιάδα (Physiclessons 2016)

Έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη 3 απφ ηα 4 πιεκκπξηθά
γεγνλφηα ζηε χξν έρνπλ ζπκβεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Σν ζηνηρείν απηφ πηζαλψο λα
νθείιεηαη:
 ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο (δφκεζε, κπαδψκαηα ξεκάησλ θ.α.), πνπ δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα ζηελ επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ηελ θαηείζδπζε ησλ πδάησλ,
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 ζηελ αχμεζε ηεο ξαγδαηφηεηαο ησλ βξνρνπηψζεσλ,
 ζηε δηάβξσζε, θαη ηε κείσζε ηεο εδαθηθήο θάιπςεο,
 ζην γεγνλφο φηη ηα πιεκκπξηθά γεγνλφηα θαηαγξάθνληαη κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα απφ
φηη ζην παξειζφλ.
ην ράξηε ησλ πεξηνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο (Δηθόλα 4.2) εκθαλίδνληαη 10
πεξηνρέο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ θαη
εκπεηξηθά δεδνκέλα, ζηηο νπνίεο, είηε κε βξνρνπηψζεηο κέηξηαο έληαζεο είηε κε ξαγδαίεο
βξνρνπηψζεηο, παξνπζηάδνληαη πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη:
 ζηελ πιεκκχξα αγξνηηθψλ εθηάζεσλ,
 ζηελ πιεκκχξα αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη νηθηζκψλ,
 ζηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο δηάθνξεο ππνδνκέο (χδξεπζε, απνρέηεπζε θ.α.),
 ζηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζην νδηθφ δίθηπν θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ.

Δηθφλα 4.2.

Υάξηεο πεξηνρψλ ηεο λ. χξνπ πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο
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ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε
κίαο εθ ησλ πεξηνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο ζην λεζί ηεο χξνπ.

4.2.

Πεξηνρή Βνύιγαξε

Μεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Φνίληθα θαη Πνζεηδσλίαο ζηνλ φξκν ηεο Πνζεηδσλίαο, βξίζθεηαη
κηα κηθξή ιεθάλε απνξξνήο κε έθηαζε κφιηο 0,845 Km2. ηε πεξηνρή εθβάιεη έλα θχξην ξέκα,
ζε αγξνηηθή έθηαζε κε ήπηεο θιίζεηο (Δηθόλα 4.3). Ζ εθβνιή ηνπ ξέκαηνο ζπλαληά ηελ
επαξρηαθή νδφ Δξκνχπνιεο – Φνηλίθα, ε νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε ζηάζκε ςειφηεξε ηνπ
ξέκαηνο, ρσξίο ηερληθφ έξγν απνξξνήο, κε ζπλέπεηα αθφκε θαη κε βξνρνπηψζεηο κέηξηαο
έληαζεο, λα πιεκκπξίδεη ε εθαηέξσζελ αγξνηηθή έθηαζε. ηελ πεξίπησζε κεγάιεο ή ξαγδαίαο
βξνρφπησζεο ην λεξφ ππεξρεηιίδεη ηνπ ρακεινχ ηνηρίνπ ηεο επαξρηαθήο νδνχ κε απνηέιεζκα ε
νδφο λα θαηαθιχδεηαη απφ λεξά, λα δπζρεξαίλεη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο λα δηαθφπηεηαη ε θπθινθνξία. Ζ απνζηξάγγηζε, δε, ησλ πδάησλ ζηηο γχξσ
αγξνηηθέο εθηάζεηο δηαξθεί αξθεηέο εκέξεο.

Δηθφλα 4.3.

4.3.

Πεξηνρή Βνχιγαξε

Πεξηνρή Σάιαληα

Μία απφ ιεθάλεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ ηειηθή απνξξνή ησλ
νκβξίσλ πδάησλ είλαη απηή ζηελ νπνία απνζηξαγγίδνπλ ηα θχξηα ξέκαηα ηνπ Δπηζθνπείνπ θαη
ησλ Σαιάλησλ. Λίγα δεθάδεο κέηξα απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία ηα δχν θχξηα ξέκαηα ζπγθιίλνπλ,
ζηελ πεξηνρή Λαγθάδα, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην θχξην ξέκα ηνπ ηξαηνπέδνπ, ην νπνίν εθβάιεη
ζηε ζάιαζζα θαη ην νπνίν ζα εμεηαζζεί παξαθάησ, ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά,
ιφγσ ηεο δφκεζεο θαη ηεο ηερλεηήο δηακφξθσζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ. ε νξηζκέλα ζεκεία κάιηζηα
ηνπ ξέκαηνο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε θπζηθή ξνή ησλ πδάησλ δηαθφπηεηαη, αθξηβψο ιφγσ ηεο
δηακφξθσζεο (κπάδσκα) ησλ ηδηνθηεζηψλ. Χο απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε ηνπ
ξέκαηνο, απηφ ππεξρεηιίδεη, μεπεξλά ην ρακειφ ηνηρίν ηεο δεκνηηθήο νδνχ Γξ. Λακπξάθε, ε
νπνία δηέξρεηαη παξάιιεια ηνπ ξέκαηνο, ε δεκνηηθή νδφο θαηαθιχδεηαη απφ φκβξηα χδαηα, ζε
χςνο, πνιιέο θνξέο, έσο ην χςνο ηνπ ηνηρίνπ, πξνθαιψληαο ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ
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θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ αιιά θαη ζηα ηζφγεηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ
(Δηθόλα 4.4).

Δηθφλα 4.4.

4.4.

Πεξηνρή Σάιαληα

Πεξηνρή Φνίληθα

Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Φνίληθα, κε έθηαζε 3,7 Km2, ζπγθεληξψλεη ηα ξέκαηα ηεο
πεξηνρήο ηνπ Βήζζα θαη ησλ Αδεηάησλ. Σειηθφο απνδέθηεο είλαη ην θχξην ξέκα ηνπ Φνίληθα, ε
θνίηε ηνπ νπνίνπ, αθνινπζψληαο παξάιιεια ηελ επαξρηαθή νδφ Δξκνχπνιεο – Φνίληθα, έρεη
πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο παιαηφζελ θαηαζθεπήο ηεο επαξρηαθήο νδνχ θη έρεη
δηακνξθσζεί ζε παξφδην ράλδαθα κεηαβιεηνχ βάζνπο θαη πιάηνπο. Σξηαθφζηα, πεξίπνπ, κέηξα
πξηλ ηελ εθβνιή ηνπ ξέκαηνο, ε θνίηε ηνπ έρεη επηρσκαησζεί, ιφγσ ηεο αλνηθνδφκεζεο νηθηψλ
θαη θαηαζηεκάησλ, ε θπζηθή ξνή ηνπ δηαθφπηεηαη θαη εθηξέπεηαη αλαηνιηθά πξνο παξαθείκελεο
αγξνηηθέο εθηάζεηο. Γηεξρφκελν κέζα απφ αγξνηηθή πεξηνρή επαλέξρεηαη ζηε θπζηθή ηνπ θνίηε,
ιίγα δεθάδεο κέηξα πξηλ ηελ εθβνιή ηνπ, θαηαιήγνληαο ζηε ζάιαζζα κε ηερληθφ έξγν πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί θάησ απφ ηελ επαξρηαθή, παξαιηαθή πιένλ, νδφ (Δηθόλα 4.5).

Δηθφλα 4.5.

Πεξηνρή Φνίληθα
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Χζηφζν, αθφκε θαη κε βξνρνπηψζεηο κέηξηαο έληαζεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
πιάηνπο ηεο θνίηεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θπζηθήο ξνήο ηνπ ξέκαηνο, ν δηακνξθσκέλνο
ράλδαθαο ππεξρεηιίδεη κε απνηέιεζκα λα πιεκκπξίδνπλ νη αλαηνιηθά ηνπ ξέκαηνο αγξνηηθέο
εθηάζεηο, θαζψο θαη ηα ηζφγεηα θηίζκαηα ηεο επαξρηαθήο νδνχ, ελψ ζνβαξά πξνβιήκαηα
αλαθέξνληαη θαη ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ.

4.5.

Πεξηνρή Βάξεο

ηνλ φξκν ηεο Βάξεο, θαηαιήγνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ θχξηα ξέκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε
ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιεθάλεο απνξξνήο: απηή ησλ Υξνπζζψλ, ηνπ Αηειηνχ θαη ηνπ Πεδίνπ Βνιήο
Βάξεο. Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Δξκνχπνιεο – Βάξεο, αιιά θαη ηεο
αλνηθνδφκεζεο ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο ηνπ φξκνπ, ιίγν πξηλ ηελ εθβνιή ηνπο, ε θνίηε ησλ
θχξησλ ξεκάησλ ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ Υξνπζζψλ θαη ηνπ Αηειηνχ έρεη εμαθαληζηεί, ε ξνή
ησλ πδάησλ παξνρεηεχεηαη ζε δηακνξθσκέλν ρείκαξξν, εληφο ηνπ νηθηζκνχ θη απφ εθεί ζην
θχξην ξέκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, ην νπνίν εθβάιεη κε ηερληθφ έξγν ζηε
ζάιαζζα (Δηθόλα 4.6). ηελ πεξίπησζε ξαγδαίαο βξνρφπησζεο ν δηακνξθσκέλνο ρείκαξξνο
ππεξρεηιίδεη πιεκκπξίδνληαο ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ παξάθηηνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθηζκνχ.
πγρξφλσο, ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο πνπ δέρεηαη απφ ηελ παξνρέηεπζε ησλ δχν άιισλ
ξεκάησλ, ζεκεηψλεηαη αδπλακία ζηελ απνζηξάγγηζε θαη ηειηθή απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, ζην νπνίν ζεκεηψλνληαη ήπηεο θιίζεηο, κε απνηέιεζκα λα
πιεκκπξίδνπλ νη γχξσ αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ην αλαηνιηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηνπ
παξάθηηνπ νηθηζκνχ.

Δηθφλα 4.6.

Πεξηνρή Βάξεο
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4.6.

Πεξηνρή Γαιεζζά

Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Γαιεζζά είλαη ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ζην λεζί κε εκβαδφ 10,5
Km2, δέρεηαη εηήζην χςνο βξνρφπησζεο 430 mm, πεξίπνπ θαη έρεη νιηθή απνξξνή 112.000 m3
λεξφ.
ηε ιεθάλε ηνπ Γαιεζζά θαηαιήγνπλ ηα ξέκαηα απφ κία επξχηεξε πεξηνρή, πνπ
πεξηιακβάλνπλ ην Γαλαθφ, ηνλ Πάγν, ηε Μεζαξηά, ηνλ Αγξφ θαη ηελ Παξαθνπή. Έλα πιήζνο
ξεκάησλ θαη ρεηκάξξσλ παξνρεηεχεηαη ζην θχξην ξέκα ηνπ Γαιεζζά, ηνλ Πνηακφ, δηεξρφκελα
κέζα απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο ελδνρψξαο ηνπ λεζηνχ. Οξηζκέλα
ηκήκαηα ησλ δεπηεξεπφλησλ απηψλ ξεκάησλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε αγξνηηθέο νδνχο, ρσξίο,
σζηφζν, λα παξαηεξνχληαη παξεκβάζεηο ή πεξηνξηζκφο ηνπ πιάηνπο ζηηο θνίηεο ηνπο. Ο
Πνηακφο, δηέξρεηαη απφ ηηο παξπθέο ηνπ νηθηζκνχ, ρξεζηκνπνηνχκελνο ζε νιφθιεξν ην κήθνο
ηνπ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ, θαζψο ηκήκα ηνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γαιεζζά κε απηφλ ηνπ
Γαλαθνχ. Παξ‟ φια απηά, ε ξνή ησλ πδάησλ γίλεηαη αλεκπφδηζηα, αθνινπζψληαο κηα ζηαζεξά
ήπηα θιίζε θαη θαηαιήγεη ειεχζεξα ζηε ζάιαζζα κέζα απφ ακκψδεηο εθηάζεηο (Δηθόλα 4.7). ε
ξαγδαίεο ή κεγάιεο έληαζεο βξνρνπηψζεηο ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Πνηακνχ κέρξη ηηο εθβνιέο
ηνπ ππεξρεηιίδεη, κε απνηέιεζκα λα πιεκκπξίδνπλ νη εθαηέξσζελ αγξνηηθέο πεξηνρέο. πάληα
θαη κφλνλ ζε εμαηξεηηθήο ζθνδξφηεηαο γεγνλφηα, έρνπλ ζεκεησζεί δεκηέο ή εθηεηακέλεο
πιεκκχξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γαιεζζά. Πην επάισηε είλαη ε παξάθηηα δψλε ηνπ νηθηζκνχ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ εθηφο ηεο έληνλεο βξνρφπησζεο πλένπλ θαη ηζρπξνί βνξεηνδπηηθνί ή δπηηθνί
άλεκνη, θαζψο παξαηεξείηαη εθφξκεζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ. Χζηφζν, κηα θαη ε παξάθηηα
δψλε δηαηεξεί κεγάιν πιάηνο ρσξίο λα έρεη ππάξμεη εληαηηθή αλνηθνδφκεζε, νη πξνθαινχκελεο
δεκηέο είλαη ήπηαο ζνβαξφηεηαο.

Δηθφλα 4.7.

Πεξηνρή Γαιεζζά
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4.7.

Πεξηνρή Ληκέλα Δξκνύπνιεο

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Δξκνχπνιε, είλαη ρηηζκέλε ζρεηηθά πξφζθαηα, ζε κία
έθηαζε κε έληνλεο θιίζεηο, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ πδαηνξέκαησλ ηνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ, πξηλ
ηελ αλνηθνδφκεζή ηεο, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ακαμσηέο ή θιηκαθσηέο νδνχο, ρσξίο λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ηα απαηηνχκελα έξγα δηεπζέηεζεο ή δίθηπα ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ. Ο
κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ νκβξίσλ πδάησλ ηνπ θεληξηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο, κέζσ ελφο
πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ ζπιινγήο, παξνρεηεχεηαη ζε έλαλ αγσγφ πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα
θαη βξίζθεηαη ζηελ πξνθπκαία ηεο Δξκνχπνιεο αθξηβψο ζηελ έμνδν ηεο νδνχ ηεο θεληξηθήο
αγνξάο ζηελ παξαιηαθή δψλε. Σν έξγν, απηφ, ζε πεξηπηψζεηο ξαγδαίσλ ή κεγάιεο έληαζεο
βξνρνπηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έληνλν θπκαηηζκφ ιφγσ ηζρπξψλ αλαηνιηθψλ θαη
λνηηναλαηνιηθψλ αλέκσλ, φπνπ ε εθφξκεζε ηεο ζάιαζζαο ζηνλ αγσγφ παξεκπφδηδε ηε ξνή
ησλ νκβξίσλ πδάησλ, είρε σο απνηέιεζκα λα πιεκκπξίδεη ε πεξηνρή ηεο αγνξάο θαζψο θαη
ηκήκαηα ηεο παξαιηαθήο νδνχ. ην πιαίζην αλάπιαζεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηεο
Δξκνχπνιεο, πνπ νινθιεξψζεθε ην Μάην ηνπ 2016, ην έξγν αλαβαζκίζηεθε ρσξίο σζηφζν λα
έρεη δνθηκαζηεί ζε κεγάιεο έληαζεο βξνρνπηψζεηο (Δηθόλα 4.8).

Δηθφλα 4.8.

4.8.

Πεξηνρή Ληκέλα Δξκνχπνιεο

Αλαηνιηθή Αθηή Ληκέλα Δξκνύπνιεο

Καηά ην πιεκκπξηθφ γεγνλφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, εθηφο απφ ηε ξαγδαία
βξνρφπησζε 24σξνπ χςνπο 99 mm, έπλεαλ ζπειιψδεηο αλαηνιηθνί άλεκνη έληαζεο έσο 10
κπνθφξ. Ήηαλ ήδε γλσζηφ πξηλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 φηη φηαλ πλέεη ν «Μπθνληάηεο»
(ηνπηθή νλνκαζία ηνπ αλαηνιηθνχ αλέκνπ), κία απφ ηηο πεξηνρέο πνπ πιήηηεηαη κε ζθνδξφηεηα
είλαη ε αλαηνιηθή αθηή ηνπ ιηκέλα ηεο Δξκνχπνιεο ε Αθηή Καηαδξνκηθνχ Έιιε. Σα
θαηαγεγξακκέλα, πξηλ απφ ην 2011, ζπκβάληα αθνξνχζαλ ζε πιεκκχξεο ζηα θηίζκαηα ηεο
αθηήο πνπ πξνθαινχληαλ θπξίσο απφ εθνξκνχκελα ζηελ μεξά ζαιάζζηα χδαηα ιφγσ ηνπ
εμαηξεηηθά πςεινχ θπκαηηζκνχ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011, σζηφζν, ζπλεπηθνπξνχζαο ηεο
βξνρφπησζεο, ε ζηάζκε ησλ πιεκκπξηθψλ πδάησλ έθηαζε πεξίπνπ ην έλα κέηξν,
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θαηαθιχδνληαο κε λεξφ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή έσο θαη ηελ εζσηεξηθή αθηή ηνπ ιηκέλα. Απφ ηε
ζθνδξφηεηα ησλ αλέκνπ αιιά θαη ηελ νξκή ησλ εηζξεφλησλ πδάησλ απνζπάζηεθαλ ηα
θνπθψκαηα απφ ζπίηηα, μελνδνρεία θαη δεκφζηα θηίξηα κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζνχλ
θαηαζηξνθηθέο δεκηέο ζηηο ηδηνθηεζίεο ηεο πεξηνρήο, ε απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ δηήξθεζε
αξθεηνχο κήλεο. Δμάιινπ, πξνθιήζεθε ε νινζρεξήο θαηαζηξνθή ηνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη ηεο
παξαιηαθήο νδνχ. Απνηέιεζκα ηεο ζθνδξφηεηαο ησλ δεκηψλ, ηεο αλάγθεο απνθαηάζηαζήο ηνπο
θαη ηεο πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο απφ κειινληηθά πεξηζηαηηθά, ήηαλ ε κειέηε, δεκνπξάηεζε
θαη θαηαζθεπή έξγσλ ζσξάθηζεο ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ ηνπ ιηκέλα, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ
ηνλ 2014 (Δηθόλα 4.9).

Δηθφλα 4.9.

4.9.

Πεξηνρή αλαηνιηθήο αθηήο ιηκέλα Δξκνχπνιεο

Πεξηνρή Κίλη

Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Κηλίνπ έρεη έθηαζε 3,7 Km2, νιηθή απνξξνή 75.000 m3, πνπ
είλαη αξθεηά κεγάιε γηα ηελ έθηαζή ηεο θαη δέρεηαη εηήζηα βξνρφπησζε χςνπο 515 mm. ην
θχξην ξέκα ηεο ιεθάλεο, ν Πνηακφο, παξνρεηεχεηαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο δεπηεξεπφλησλ
ξεκάησλ απφ ηηο γχξσ ινθψδεηο εθηάζεηο. Ο Πνηακφο μεθηλά θαηάληη ελφο ιαηνκηθνχ ρψξνπ,
πνπ βξίζθεηαη ιίγα ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηνπ Κηλίνπ. Ήδε, ζπλεπψο, απφ ην μεθίλεκά ηνπ ην
ξέκα, επηβαξχλεηαη απφ θεξηά πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ιαηνκείν. Αλ θαη έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί κηθξά θξάγκαηα αλάζρεζεο θεξηψλ, ε απνκάθξπλζή ηνπο ζην αξρηθφ ηκήκα δελ
είλαη δπλαηή, θαζψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε ηξνρήιαηα ή εξπηζηξηνθφξα
νρήκαηα. Με θάζε βξνρφπησζε, αθφκα θαη ήπηαο έληαζεο, ηα θεξηά πιηθά νδεγνχληαη ζηηο
ρακειφηεξεο πςνκεηξηθέο ζηάζκεο θαη ζπζζσξεχνληαη. ηε ζπλέρεηα ην ξέκα κεηαηξέπεηαη ζε
αγξνηηθφ δξφκν, ε θνίηε ηνπ ζπρλά ράλεηαη, θπξίσο ιφγσ ησλ επηρψζεσλ απφ ηηο δηακνξθψζεηο
πξφζβαζεο πξνο θαιιηεξγνχκελεο ηδηνθηεζίεο ή αγξνηηθέο θαηνηθίεο. Ο Πνηακφο εηζέξρεηαη ζηνλ
νηθηζκφ σο κία απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο δεκνηηθέο νδνχο. ην ηκήκα, δε, απηφ ηνπ
ξέκαηνο ε δφκεζε θαη νη παξεκβάζεηο ζηελ θνίηε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο. Καηαιήγνληαο
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ζηνλ ππθλφ νηθηζκφ θαη ζπλαληψληαο ηελ παξαιηαθή νδφ ηνπ νηθηζκνχ, ην ξέκα εθβάιεη ζηε
ζάιαζζα επηθαλεηαθά ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνηνπ ηερληθνχ έξγνπ (Δηθόλα 4.10).
Καηά ην πιεκκπξηθφ γεγνλφο ηνπ 2003, ν νηθηζκφο επιήγεζε κε κεγάιε ζθνδξφηεηα θαη
ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ δηήξθεζε αξθεηνχο κήλεο. εκαληηθέο δεκηέο
πξνθιήζεθαλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη ην δίθηπν χδξεπζεο ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη ζηνλ
θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, ηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνχ
Καζαξηζκνχ. Δθηφο απφ ηελ ππεξρείιηζε ηνπ Πνηακνύ, αλαδείρζεθε θαη ην πξφβιεκα ηεο
παξνρέηεπζεο ηνπ ξέκαηνο ηεο Άγξειαο, πνπ θαηαιήγεη ιίγα δεθάδεο κέηξα λνηηφηεξα ηνπ
Πνηακνύ, θαζψο δηαπηζηψζεθε ζνβαξή αζηνρία ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ηερληθνχ έξγνπ πνπ
ην νδεγεί ζηελ παξαιία. Ζ ηαπηφρξνλε ππεξρείιηζε ησλ δχν ξεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθφξκεζε ζηελ μεξά κεγάινπ φγθνπ ζαιάζζησλ πδάησλ, ιφγσ ησλ ζπειισδψλ αλέκσλ,
πξνθάιεζαλ βαξχηαηεο δεκηέο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο, ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ,
ζε νιφθιεξε ηελ παξαιηαθή δψλε αιιά θαη εθηεηακέλεο πιεκκχξεο ζε ζπίηηα, θαηαζηήκαηα θαη
μελνδνρεία. Υξεηάζηεθαλ 100.000€ θαη αξθεηνί κήλεο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα δίθηπα λα
επαλαιεηηνπξγήζνπλ κε επάξθεηα. Παξφκνηαο αιιά κηθξφηεξεο έληαζεο ήηαλ θαη ζπλέπεηεο ηνπ
γεγνλφηνο ηνπ 2011.

Δηθφλα 4.10.

Πεξηνρή Κίλη

4.10. Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ - Δξκνύπνιε
Μία απφ ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα, αθφκα θαη κε
βξνρνπηψζεηο κέηξηαο έληαζεο, είλαη ε πεξηνρή ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηα φξηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ
ηεο Δξκνχπνιεο. ηε ιεθάλε απνξξνήο ησλ Σαιάλησλ παξνρεηεχνληαη ηα θχξηα ξέκαηα ηεο
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Λαγθάδαο θαη ηνπ Δπηζθνπείνπ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζην ξέκα ηνπ ηξαηνπέδνπ. Έρεη
αλαθεξζεί ήδε ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ιίγν κεηά ηε ζχγθιηζε ησλ δχν ξεκάησλ, ζε
απφζηαζε ιίγσλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ πξηλ ηελ εθβνιή ηνπ ξέκαηνο ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηε
ζάιαζζα. Μεηά ην ζεκείν απηφ, ην ξέκα εηζέξρεηαη ζην ηξαηφπεδν ηεο Δξκνχπνιεο. Ζ θνίηε
ηνπ ζηελεχεη ζεκαληηθά θαη δηακνξθψλεηαη ζε ράλδαθα πεξηνξηζκέλνπ πιάηνπο. ηελ εθβνιή
ηνπ ην ξέκα παξνρεηεχεηαη κε ηερληθφ έξγν θάησ απφ ηελ επαξρηαθή νδφ Δξκνχπνιεο – Βάξεο
θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα (Δηθόλα 4.11). ηελ πεξίπησζε ξαγδαίαο βξνρφπησζεο, ιφγσ
θαθνηερλίαο ηνπ ηερληθνχ έξγνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο θνίηεο ηνπ ξέκαηνο, ε απνξξνή ησλ
πδάησλ θαζπζηεξεί, ηα φκβξηα χδαηα μεπεξλνχλ ηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο, εηζέξρνληαη
ζηελ επαξρηαθή νδφ θαηαθιχδνληαο κε λεξά κηα εθηεηακέλε πεξηνρή, δηαθφπηνληαο ηελ
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη πιεκκπξίδνληαο εθαηνληάδεο κέηξα ηεο νδνχ, θαζψο θαη ηα
θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζέλ ηεο. Καηά ην γεγνλφο ηνπ 2011, εμάιινπ, παξαζχξζεθαλ
αξθεηά νρήκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή θαη κεηαμχ ηεο
επαξρηαθήο νδνχ θαη ηηο ζάιαζζαο.

Δηθφλα 4.11.

Πεξηνρή ηξαηνπέδνπ - Δξκνχπνιε

4.11. Πεξηνρή Λαιαθηάο - Δξκνύπνιε
Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο Άλσ χξνπ έρεη έθηαζε 4 Km2 θαη νιηθή απνξξνή 75.000 m3.
ηε ιεθάλε απνξξένπλ ηα δχν θχξηα ξέκαηα ηεο Άλσ χξνπ, ην ξέκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ηεο
θνξδηάο, ηα νπνία ζπγθιίλνπλ, ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο, ζην ξέκα ηεο Λαιαθηάο. Έσο ην 1999,
ζηελ πεξηνρή ηεο Λαιαθηάο δελ είραλ θαηαζθεπαζηεί έξγα δηεπζέηεζεο, ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο ήηαλ
αλνηρηή, κε ηνλ ηζηφ ηεο πφιεο λα απιψλεηαη ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ απηήλ ελψ ην
ξέκα ππνγεηνπνηνχληαλ ιίγν πξηλ ηελ εθβνιή ηνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ΗΚΑ. Καηά ην γεγνλφο ηνπ
1976 νη ζπλέπεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Λαιαθηάο ππήξμαλ εμαηξεηηθά ζθνδξέο: αλαθέξζεθαλ
θαηαξξεχζεηο θηηζκάησλ, παξάζπξζε απηνθηλήησλ, πιεκκχξα ζε φια ηα θηίζκαηα ηεο πεξηνρήο
θαη ηφλνη θεξηψλ πιηθψλ πνπ δελ απνκαθξχλζεθαλ παξά αξθεηέο εβδνκάδεο αξγφηεξα.
57

Χζηφζν, ην 1998 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο δεκνηηθήο νδνχ ηεο Λαιαθηάο πνπ
πεξηειάκβαλε ζχλνδα έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο ζε φιν ην κήθνο πνπ αληηζηνηρνχζε ζην
λέν δξφκν, είηε κε ηελ θαηαζθεπή αλνηθηήο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο επελδεδπκέλεο κε
ζπξκαηνθηβψηηα είηε ηελ θαηαζθεπή νξζνγσληθψλ νρεηψλ θάησ απφ ην λέν δξφκν.
ήκεξα ηα δχν ξέκαηα ηεο Άλσ χξνπ νδεγνχληαη ζε ιεθάλε εξεκίαο, πξηλ ηε ζέζε Τξία
Γεθύξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην ξέκα ππνγεηνπνηείηαη κέρξη θαη ηελ εθβνιή ηνπ ζηε δπηηθή άθξε ηνπ
ιηκέλα ηεο Δξκνχπνιεο. Απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη εληεχζελ δελ έρνπλ ζεκεησζεί
πιεκκπξηθά θαηλφκελα ή θαηλφκελα ππεξρείιηζεο ηνπ ξέκαηνο αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο
ηζρπξήο βξνρφπησζεο, φπσο ην 2003 θαη ην 2011 (Δηθόλα 4.12).

Δηθφλα 4.12.

Πεξηνρή Λαιαθηάο – Δξκνχπνιε
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Με βάζε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο θαη κειέηε ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ πξνθχπηνπλ νη
πεξηνρέο ηεο χξνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλέο ππεξρεηιίζεηο θαη πξνβιήκαηα ζε ππνδνκέο
απνζηξάγγηζεο (Δηθόλα 4.13).

Δηθφλα 4.13.

Υάξηεο κε πεξηνρέο ηεο χξνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλέο ππεξρεηιίζεηο ή πξνβιήκαηα
ζηελ απνζηξάγγηζε, θαηά κήθνο ππνδνκψλ
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Κεθάιαην 5 .
Τπνδνκέο Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Πιεκκπξώλ
5.1.

Γεληθά

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζζεθαλ νη πεξηνρέο ηεο χξνπ πνπ είλαη επάισηεο ζε
πιεκκχξεο. Ζ ζπκπεξαζκαηηθή δηαπίζησζε είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ πξφθεηηαη γηα ηα θχξηα ξέκαηα ηεο ηειηθήο απνξξνήο ιεθαλψλ ηνπ
λεζηνχ, πνπ, είηε ιφγσ παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε ηνπο είηε ιφγσ έιιεηςεο ή θαθνηερλίαο
ηερληθψλ έξγσλ, ππεξρεηιίδνπλ δεκηνπξγψληαο πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηηο γχξσ πεξηνρέο.
Δμάιινπ, ε έιιεηςε δηθηχνπ ζπιινγήο νκβξίσλ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βξίζθνληαη ζε θάζε αλνηθνδφκεζεο, είλαη έλα δήηεκα πνπ δχζθνια κπνξεί
λα μεπεξαζηεί θαη εληείλεη ζεκαληηθά ην πιεκκπξηθφ πξφβιεκα.
ην παξφλ θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζε πθηζηάκελεο - ή θαη ελ ειιείςεη – αληηπιεκκπξηθέο
ππνδνκέο θαη ηερληθά έξγα ζην λεζί, ζα πξνηαζνχλ, ζπλνπηηθά, πηζαλέο κηθξέο βειηηψζεηο πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελψ, ηέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ νη ρψξνη θαηαθπγήο θαη
θαηαπιηζκνχ πνιηηψλ, ζε πεξίπησζε εθηάθησλ αλαγθψλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο, σο κία θχξηα ππνδνκή αληηκεηψπηζεο ελφο
έληνλνπ πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο.
Να ζεκεησζεί φηη ζπρλά παξαηεξνχληαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο θαη κηθξήο έληαζεο
πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, πιελ ηηο αλαθεξζείζεο ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζε αλζξψπηλεο επεκβάζεηο (κφληκεο ή πξνζσξηλέο) ή ζηελ
αδπλακία θαζαξηζκνχ κηθξψλ ρεηκάξξσλ θαη ξεκάησλ απφ θεξηά πιηθά θαη βιάζηεζε (Δηθόλα
5.1.), πνπ σζηφζν ζα κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ κε ηελ θαηαζθεπή κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ.
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Δηθφλα 5.1.

5.2.

Πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθήο ξνήο ξεκάησλ ιφγσ αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ

Σερληθά έξγα θαη έξγα δηεπζέηεζεο ξεκάησλ

Απφ ηηο αλαθεξζείζεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πεξηπηψζεηο ξεκάησλ πνπ
ππεξρεηιίδνπλ, δεκηνπξγψληαο πιεκκπξηθά πξνβιήκαηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο είλαη πηζαλφ φηη ν
θίλδπλνο ζα κεησλφηαλ κε ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο. Παξαθάησ ζα εμεηαζζνχλ ηξεηο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, φπσο αλαιχζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην.
5.2.1.

Σερληθό έξγν ξέκαηνο ηξαηνπέδνπ

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θνίηε ηνπ θπξίνπ ξέκαηνο ηνπ
ηξαηνπέδνπ, ζην νπνίν απνξξέεη ε ιεθάλε ησλ Σαιάλησλ θαη ηνπ Δπηζθνπείνπ, πεξηνξίδεηαη
ζεκαληηθά ζε πιάηνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηξαηνπέδνπ θαη θαηφπηλ, ιίγν πξηλ ην ξέκα εθβάιεη
ζηε ζάιαζζα, δηέξρεηαη κε ηερληθφ έξγν θάησ απ‟ ηελ επαξρηαθή νδφ Δξκνχπνιεο – Βάξεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηερληθφ έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο ππνηππψδνπο
πιαθνζθεπνχο νρεηνχ. ην ζεκείν εθείλν ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο δελ έρεη επελδπζεί κε ζθπξφδεκα
ελψ εληφο ηνπ νρεηνχ δηέξρνληαη δηάθνξεο ζσιελψζεηο, άγλσζην ζε πνην δίθηπν αλήθνπλ. Σν
βαζηθφ πξφβιεκα σζηφζν ηνπ «ηερληθνχ έξγνπ» ζπλίζηαηαη ζην φηη απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο
δηαηνκήο ηνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε ξνή ησλ πδάησλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
πεξηζσξίνπ (freeboard), κεηαμχ ηεο βάζεο ηεο θνίηεο θαη ηνπ νδνζηξψκαηνο. Σν ζπλνιηθφ χςνο
ηνπ πεξηζσξίνπ δελ μεπεξλά ην έλα κέηξν, κέγεζνο πνπ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαξθή
ζψξεπζε θεξηψλ πιηθψλ (Δηθόλα 5.2). Ο δε θαζαξηζκφο απφ ηα θεξηά είλαη αδχλαηνο κε
ηερληθά κέζα, αθξηβψο ιφγσ ηνπ χςνπο ηνπ πεξηζσξίνπ, κε απνηέιεζκα απηφο λα ζπκβαίλεη
ζπάληα θαη κφλνλ ρεηξνλαθηηθά. Πξνθαλήο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη λα πξνθχπηεη
61

ππεξχςσζε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ αλάληε ηνπ νρεηνχ. Λφγσ δε ηνπ
πξνεγνχκελνπ πεξηνξηζκνχ ζην πιάηνο ηεο θνίηεο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο απμεκέλεο
ηαρχηεηαο ησλ απνξξεφλησλ πδάησλ, ηειηθψο ε ζηάζκε ηεο ξνήο ππεξβαίλεη απηή ηνπ
νδνζηξψκαηνο κε ζπλέπεηα λα πιεκκπξίδεη ε επαξρηαθή νδφο θαη ζε ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο
νιφθιεξε ε γχξσ πεξηνρή.
Χο πηζαλέο βειηηψζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηερληθνχ έξγνπ πξνηείλνληαη:
 Ο επαλαζρεδηαζκφο ηεο δηαηνκήο ηνπ νρεηνχ θαη ε αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηφζν ζε
πιάηνο φζν θαη ζε χςνο. Χζηφζν ε αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ νρεηνχ ψζηε λα δχλαληαη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθά κέζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ είλαη αδχλαηε, θαζψο ε
βάζε ηεο θνίηεο ζην ζεκείν εθείλν έρεη πνιχ κηθξή δηαθνξά ζηελ πςνκεηξηθή ζηάζκε
απφ ηε ζάιαζζα. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθχπηεη ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ ελφο
κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ηερληθνχ έξγνπ, θαηά ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε αλχςσζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.
 Ζ επέλδπζε κε ζθπξφδεκα ηεο βάζεο ηεο θνίηεο εληφο ηνπ νρεηνχ θαη ησλ
ηνηρσκάησλ ηεο θνίηεο ζε φιν ην κήθνο εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ.
 Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πιάηνπο ηεο θνίηεο ηνπ ξέκαηνο ή/θαη ε θαηαζθεπή κηαο
ιεθάλεο εξεκίαο εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ πνπ ζα πξνθαιέζεη ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο
απνξξνήο ζην ζεκείν ηνπ ηερληθνχ έξγνπ.
 Δγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, θαη νδηθήο ζήκαλζεο πνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν
πιεκκχξαο, εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ ζηεζαίνπ αζθαιείαο θαη νξηνδεηθηψλ.

Δηθφλα 5.2.

Σν ηερληθφ έξγν θαη ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο ηνπ ηξαηνπέδνπ
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5.2.2.

Γηεπζέηεζε ξεκάησλ ζην Κίλη

Σν Κίλη απνηειεί κηα πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη ζπρλά θαη ζθνδξά απφ ηηο βξνρνπηψζεηο,
φπσο, άιισζηε, έρεη αλαθεξζεί ήδε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Απηφ νθείιεηαη ζε έλαλ
ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ αλάγιπθν, ηελ χπαξμε ηνπ ιαηνκείνπ
ζηελ θνξπθή ηνπ Πνηακνχ, επίζεο ζην γεγνλφο φηη πθίζηαηαη έλα πιήζνο δεπηεξεπφλησλ
ξεκάησλ πνπ απνξξένπλ ζηε ιεθάλε, φηη ε νιηθή απνξξνή ηεο ιεθάλεο είλαη ε κεγαιχηεξε ζην
λεζί ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηεο, φηη ε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο ε ιεθάλε έρεη δνκεζεί άλαξρα, φηη
δελ έρεη ππάξμεη, κέρξη ζηηγκήο, κέξηκλα γηα ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ παξνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ
πδάησλ θ.α.
Έλα θπξίαξρν πξφβιεκα πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ηα «ηερληθά έξγα» πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά κήθνο ηνπ Πνηακνύ, ηνπ θπξίνπ ξέκαηνο ηειηθήο απνξξνήο, έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί απνζπαζκαηηθά, εμππεξεηψληαο μερσξηζηέο θάζε θνξά αλάγθεο – π.ρ. ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ΒΗΟΚΑ Κηλίνπ, ηε κεηαηξνπή ηνπ ξέκαηνο ζε δξφκν, ηελ πξφζβαζε ζε αγξνηηθέο
ηδηνθηεζίεο θ.α. (Δηθόλα 5.3). Σα έξγα παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο ζηε δηαζηαζηνιφγεζή
ηνπο, ζπρλά δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εθηξνπέο ηεο ξνήο ιφγσ παξεκβάζεσλ ζηελ θνίηε, ελψ
ε δηαξθήο αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ θαη ησλ δνκεκέλσλ εθηάζεσλ έρεη κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο ιεθάλεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Κηλίνπ πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε κηαο ζπλνιηθήο πδξνινγηθήο
κειέηεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, θαζψο θαη κηαο κειέηεο δηεπζέηεζεο ησλ ξεκάησλ πνπ
θαηαιήγνπλ ζηνλ φξκν, θπξίσο ηνπ Πνηακνύ, ηνπ Άγξεια θαη ηνπ Γειθηληνύ, κε ηελ θαηαζθεπή
θαηάιιεισλ ηερληθψλ έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο.

63

Δηθφλα 5.3.

Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ξεκάησλ ηνπ Πνηακνύ θαη Άγξεια ζην Κίλη
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Σν ξέκα ηεο Λαιαθηάο

5.2.3.

Ζ πεξίπησζε ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο ηεο Λαιαθηάο, ε νπνία μεθίλεζε ην 1999 θαη
νινθιεξψζεθε, ζε Β΄ Φάζε ην 2008, απνηειεί έλα θαιφ παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο κέξηκλαο
γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή πιεκκπξψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε
Λαιαθηά ππήξμε κηα πεξηνρή πνπ ζην παξειζφλ ππέζηε ζρεδφλ θαηαζηξνθηθέο δεκηέο απφ
πιεκκπξηθά γεγνλφηα. Χζηφζν, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ ζχλδεζεο ηεο Δξκνχπνιεο κε
ηελ Άλσ χξν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνδά έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο, φπσο ε θαηαζθεπή
ιεθάλεο εξεκίαο, ε ππνγεηνπνίεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο, ε θαηαζθεπή αλνηθηήο
ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο θη ε δηάζηξσζε ηεο αλνηθηήο θνίηεο κε ζθπξφδεκα θ.α. (Δηθόλα 5.4).
Βαζηθή κέξηκλα ππήξμε ζηελ δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ ηνπ ξέκαηνο κε ηερληθά κέζα, θαζψο έρεη
εμαζθαιηζηεί ε επηζθεςηκφηεηα ζε φιν ην κήθνο ηεο θνίηεο – αθφκε θαη ζην ππφγεην ηκήκα ηεο
κε ηελ χπαξμε κεγάισλ θξεαηίσλ πξφζβαζεο.
Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Α΄ Φάζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ην 2001 έσο θαη ζήκεξα, δελ
έρεη δηαπηζησζεί αζηνρία ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ή ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ
δηεπζέηεζεο, αθφκε θαη κε ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο.

Δηθφλα 5.4.

5.3.

Σερληθά έξγα δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο ηεο Λαιαθηάο

Έξγα ππνδνκήο πξόιεςεο πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε χξνο δηαηεξεί απφ ηε κία έλαλ αζηηθφ ραξαθηήξα, ιφγσ
ηεο πφιεο ηεο Δξκνχπνιεο θη απφ ηελ άιιε ζηνηρεία κηαο λεζησηηθήο πεξηνρήο κε κηθξνχο
αγξνηηθνχο ή παξάθηηνπο νηθηζκνχο. πλεπψο ζα πξέπεη αθελφο λα ππάξρεη ε κέξηκλα βαζηθψλ
ππνδνκψλ πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο πιεκκπξψλ, κε ηελ θαηαζθεπή κεζαίαο θιίκαθαο
δηθηχσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο θη αθεηέξνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο ειιείςεηο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ
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πθίζηαληαη θαη αλαδεηθλχνληαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ αγξνηηθψλ θαη θπξίσο ησλ
παξαζαιάζζησλ νηθηζκψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο αγξνηηθήο γεο ζε πεξηνρέο κε εκηαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε δηθηχνπ ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ ζηνπο νηθηζκνχο
παξακέλεη έλα δηζεπίιπην δήηεκα.
5.3.1.

Θσξάθηζε πξνζήλεκνπ κόινπ ιηκέλα Δξκνύπνιεο

Με αθνξκή ην πιεκκπξηθφ γεγνλφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, φπνπ, κεηαμχ άιισλ,
θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο ν αλαηνιηθφο ιηκελνβξαρίνλαο ηνπ ιηκέλα ηεο Δξκνχπνιεο, ην
Γεθέκβξην ηνπ 2013 δεκνπξαηήζεθε ην έξγν «Δλίζρπζε ζσξάθηζεο πξνζήλεκνπ κφινπ ιηκέλα
χξνπ» (Δηθόλα 5.5). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλήιζε ζε 1.000.000 πεξίπνπ
επξψ ελψ νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014.
Ζ πξνυθηζηάκελε ηνπ έξγνπ ππνδνκή απνηειείην κφλν απφ κηθξνχ βάξνπο θπζηθνχο
νγθνιίζνπο. ηαλ ζηελ πεξηνρή έπλεαλ ηζρπξνί αλαηνιηθνί – βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ην, θαηά ηφπνπο, κεγάιν βάζνο ηεο ζάιαζζαο, ν θπκαηηζκφο ήηαλ εμαηξεηηθά
ςειφο κε απνηέιεζκα ηεξάζηηνη φγθνη ζαιαζζηλνχ χδαηνο λα εθνξκνχλ ζηελ μεξά
πιεκκπξίδνληαο ηηο ηδηνθηεζίεο ηεο πεξηνρήο θαη πξνθαιψληαο κεγάιεο δεκηέο ζην νδφζηξσκα
ηνπ παξαιηαθνχ δξφκνπ.
Με ην ζεκαληηθφ απηφ έξγν πξνβιέθζεθε ε ζσξάθηζε ζε φιν ην κήθνο ηνπ
ιηκελνβξαρίνλα. Σνπνζεηήζεθαλ θπζηθνί νγθφιηζνη, βάξνπο πέληε έσο θαη έληεθα ηφλσλ θαη ζε
χςνο ηξία κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην
ηκήκα απηφ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα είλαη πιένλ ηθαλφ λα αλαιάβεη πνιχ κεγαιχηεξεο θαηαπνλήζεηο,
θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή αζθαιέζηεξε, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πηζαλφηεηεο ελφο λένπ κεγάινπ
πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ.

Δηθφλα 5.5.

5.3.2.

Ο ιηκελνβξαρίνλαο πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ

Γίθηπν ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, δελ ππάξρεη θαλέλα εγθαηεζηεκέλν δίθηπν
ζπιινγήο νκβξίσλ ζηνπο νηθηζκνχο ηεο χξνπ. Απφ ηελ άιιε ε Δξκνχπνιε, κηα πφιε ηεο
νπνίαο ν αζηηθφο ηζηφο παξακέλεη ζρεδφλ αλαιινίσηνο ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα, έπαζρε, θαη
πάζρεη ζε σο έλα βαζκφ απφ ηελ έιιεηςε βαζηθψλ αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ.
Σν πεπαιαησκέλν δίθηπν ζπιινγήο νκβξίσλ αληηθαηαζηάζεθε θαη εθζπγρξνλίζηεθε ζην
δηάζηεκα απφ ην 2000 έσο ην 2004. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο εθηεηακέλνπ έξγνπ
αλάπιαζεο ησλ ζπλνηθηψλ ηεο πφιεο, αληηθαηαζηάζεθαλ 20 Km, πεξίπνπ, αγσγψλ ζπιινγήο
αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ (Δηθόλα 5.6). ε κεγάιν βαζκφ ε απνθπγή θαηαζηξνθψλ κεγάιεο
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θιίκαθαο ζηελ πφιε θαηά ην γεγνλφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003 νθείιεηαη ζηελ νινθιήξσζε
απηνχ ηνπ έξγνπ.
Σν δίθηπν ζπιινγήο αλαπηχρζεθε πεξηκεηξηθά ηξηψλ πεξηνρψλ πνπ ρσξίζηεθαλ
αληίζηνηρα ζε ηξεηο δψλεο. Αληηθεηκεληθά, εμάιινπ, δεδνκέλνπ φηη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο
πφιεο ζπλαληψληαη θιηκαθσηέο νδνί, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ
ζπιινγήο νκβξίσλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα. Σν 2016, σζηφζν,
νινθιεξψζεθε ην έξγν αλαβάζκηζεο ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε ζπιινγήο νκβξίσλ ζηελ παξαιία
ηεο Δξκνχπνιεο – ζην νπνίν αλαθεξζήθακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην – ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα αλαθνπθίζεη ηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο αγνξάο
απφ πιεκκπξηθέο πηέζεηο.

Δηθφλα 5.6.

Οξηδνληηνγξαθίεο ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο νκβξίσλ ηεο Δξκνχπνιεο (ΓΔΤΑ)
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5.4.

Υώξνη θαηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο

ηελ ππφζεζε φηη έλα πιεκκπξηθφ γεγνλφο κεγάιεο θιίκαθαο ιακβάλεη ρψξα ζην λεζί
ηεο χξνπ, ηφηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν θεθάιαην,
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαθπγήο θαη πξνζσξηλνχ θαηαπιηζκνχ ησλ πιεγέλησλ, ζε ρψξνπο πνπ
έρνπλ επηιερζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο. Οη ρψξνη έρνπλ επηιερζεί
ψζηε λα ηεξνχληαη βαζηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεγέλησλ θαη ηελ
θάιπςε βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
Καηαξράο νη θαζνξηζκέλνη ρψξνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή εγγχηεηα κε ηηο
πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πιεκκχξεο, έηζη ψζηε νη πιεγέληεο λα κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ
άκεζα ζε απηνχο. Καηφπηλ, είλαη απαξαίηεην νη ρψξνη λα κελ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη πιεκκπξηθφ
θίλδπλν, αθφκε θαη αλ βξίζθνληαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο απφ πιεγείζεο πεξηνρέο, ελψ ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ ην ελδερφκελν θαηνιηζζήζεσλ.

Β

Δηθφλα 5.7.

Υψξνη θαηαθπγήο ζηελ πεξηνρή ηξαηφπεδν - Λαδαξέηηα

ηελ Δηθφλα 5.7 εκθαλίδνληαη νη ρψξνη θαηαθπγήο θαη θαηαπιηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
πεξηνρή ηξαηφπεδν – Λαδαξέηηα. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θη ν ππαίζξηνο ρψξνο ηνπ
ηξαηνπέδνπ κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ πιεγέλησλ. Βξίζθνληαη αλάληε ηεο
πεξηνρήο - φπσο απηή έρεη πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην - πνπ πιεκκπξίδεη θαη ζε
αζθαιή πςνκεηξηθή δηαθνξά.
Λίγν δπηηθφηεξα βξίζθεηαη ην γήπεδν ηεο Δξκνχπνιεο, ην νπνίν είλαη κηα εγθαηάζηαζε
κε επηξξεπήο ζε πιεκκχξα, θαζψο θαη ε καξίλα ηεο πφιεο πνπ είλαη απήλεκε θαη
πξνθπιαγκέλε απφ ςεινχο θπκαηηζκνχο. Χο ρψξνο αζθαινχο ζπλάληεζεο γηα ηνπο θνξείο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ελφο γεγνλφηνο, έρεη νξηζηεί ε
αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ησλ Λπθείσλ ηεο χξνπ, ζηε ζέζε Άλσ
Μάλλα.
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ηελ Δηθφλα 5.8 παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη θαηαθπγήο θαη πξνζσξηλνχ θαηαπιηζκνχ πνπ
εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη άλσζελ ηελ πεξηνρή ηνπ
Βξνληάδνπ. Οη ρψξνη, κε εμαίξεζε ηελ πιαηεία Μηανχιε, βξίζθνληαη ζε κεγάια πςφκεηξα, ζην
ιφθν πνπ πεξηβάιιεη ην θέληξν ηεο Δξκνχπνιεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
πξνζσξηλή ζηέγαζε πιεγέλησλ. Ζ πιαηεία Μηανχιε είλαη έλαο ρψξνο γηα ηελ άκεζε θαηαθπγή
ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.

Δηθφλα 5.8.

Υψξνη θαηαθπγήο γχξσ απφ ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο

ηελ Δηθφλα 5.9 απνηππψλνληαη νη ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο ηεο
πφιεο θαη ηηο πεξηνρέο εθηφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Πξφθεηηαη γηα ρψξνπο αζθαιείο απφ
πιεκκχξεο θαη κε δπλαηφηεηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο.
Σέινο, ζηελ Δηθφλα 5.10 εκθαλίδνληαη νη ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Άλσ
χξνπ πνπ δελ είλαη άιινη απφ ην γήπεδν ηνπ νηθηζκνχ θαη ηελ θιεηζηή αίζνπζα ηνπ Η.Ν. ηνπ Αγ.
εβαζηηαλνχ, πνπ είλαη ρψξνη αζθαιείο θαη κε δπλαηφηεηεο βαζηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ
πιεγέλησλ.
Οη πιεγέληεο, ζε πξψηε θάζε, ζα πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ ζηνλ πιεζηέζηεξν ζε απηνχο
ρψξν. Δθεί νθείινπλ λα βξίζθνληαη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή/θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο – αλάινγα ηελ έθηαζε ηνπ γεγνλφηνο – ψζηε λα θαηαγξάθνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε,
θάζε θνξά, ηεο αλαθχπηνπζαο θαηάζηαζεο ζα επηιέγνληαη, απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο
πεξηπηψζεηο, νη θαηάιιεινη ρψξνη πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ησλ πιεγέλησλ. ην επφκελν
θεθάιαην ζα εμεηαζζεί αλαιπηηθφηεξα ε κεζνδνινγία θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ελφο
πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο.
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Δηθφλα 5.9.

Υψξνη θαηαθπγήο ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο θαη εθηφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο
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Δηθφλα 5.10.

Υψξνη θαηαθπγήο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Άλσ χξνπ.
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Κεθάιαην 6 .
Πξόιεςε – Δηνηκόηεηα – Αληηκεηώπηζε – Γηαρείξηζε
ζπλεπεηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ
6.1.

Δηζαγσγή

Με δεδνκέλε ηελ ζεκαζία ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλφκελσλ ζηε ρψξα καο θαη ηηο
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ρψξαο αιιά θαη ζηε χξν
(Κεθάιαην 3), πξνθχπηεη ε αλάγθε ηφζν γηα ηε δξνκνιφγεζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ απνηξνπή εκθάληζήο ηνπο θαη ηε κείσζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, φζν
θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο.
ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο εληάζζνληαη
θπξίσο:
 ε κειέηε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε θαηαζθεπή λέσλ αληηπιεκκπξηθψλ θαη
πξνζηαηεπηηθψλ έξγσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκπξηθψλ,
 ε κειέηε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε θαηαζθεπή έξγσλ αληηκεηψπηζεο δηάβξσζεο ησλ
εδαθψλ, ηδίσο ζε δαζηθέο εθηάζεηο πνπ ε θπζηθή ηνπο βιάζηεζε πξφζθαηα έρεη
θαηαζηξαθεί απφ ππξθαγηέο (αλαβαζκνί ζπγθξάηεζεο θεξηψλ πιψλ, θιπ.),
 ν θαζαξηζκφο ηεο θνίηεο πδαηνξεκάησλ απφ θεξηά πιηθά ή άιια εκπφδηα (άξζε
πξνζρψζεσλ) πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ ειεχζεξε απνξξνή ησλ πδάησλ,
 ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
 ν έιεγρνο θαη ζπληήξεζε εγγεηνβειησηηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο δεκηψλ απφ πιενλάδνληα αξδεπηηθά θαη
πιεκκπξηθά χδαηα θαη
 ν έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ απφ ηνπο θνξείο
πνπ είλαη ππεχζπλνη ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.
Σφζν ε ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, φζν θαη ν
πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε λέσλ έξγσλ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο, ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ κε
δπζκελείο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. O πεξηνδηθφο έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ πάζεο θχζεο
αληηπιεκκπξηθψλ εθηειείηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ζεζκηθά ηελ αξκνδηφηεηα θαη ζπληειείηαη
ζε πεξηφδνπο πνπ ε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη κεησκέλε.
ηελ θαηεγνξία ιήςεο κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εληάζζνληαη κέηξα θαη δξάζεηο πνπ
απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ παξνρή
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βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ πνπ επιήγεζαλ,
κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο πεξηνρψλ πνπ έρνπλ πιεγεί.
Δηδηθφηεξα, ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ε άκεζε παξνρή βνεζείαο ζπλδέεηαη κε δξάζεηο πνπ
αθνξνχλ ην έξγν δηάζσζεο ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ηελ άληιεζε πδάησλ απφ
πιεκκπξηζκέλα θηίξηα, ηελ πξνζσξηλή θηινμελία ησλ πνιηηψλ πνπ ιφγσ θαηαζηξνθήο ε
δηακνλή ζηηο θαηνηθίεο ηνπο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε, ηελ άκεζε επαλαιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ
παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, θιπ, πνπ έρνπλ δηαθνπεί ιφγσ βιάβεο, φπσο επίζεο
θαη ηελ απνθαηάζηαζε θπθινθνξίαο ζην νδηθφ δίθηπν, φπνπ απηή έρεη δηαθνπεί ιφγσ
πιεκκπξηθψλ πδάησλ, θεξηψλ πιηθψλ ή θαη θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη θνξείο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ έξγν πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ θαη έρεη
ραξαθηήξα θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ην θαηαζηξνθηθφ
θαηλφκελν.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ην έξγν ηεο άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
πάζεο θχζεσο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ησλ ΟΣΑ, ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπο, νη νπνίεο κε εληνιή ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηεο δηάζεζεο δπλακηθνχ
θαη κέζσλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο.
πλεπψο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ, ηφζν ησλ
θνξέσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πάζεο θχζεσο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, ππνδνκψλ
θαη δηθηχσλ, φζν θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ, θαζψο απαηηείηαη ν κεηαμχ
ηνπο ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ
θαηλνκέλνπ.
ηα πιαίζην απηφ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο θνξέαο ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο, κε θχξηα απνζηνιή ην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε φιν ην θάζκα
ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθψλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ αξζ.6 ηνπ Ν.3013/2002, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» (ΤΑ 1299/7-4-2003 βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β), εθδίδεη ην
θζηλφπσξν θάζε έηνπο νδεγίεο γηα ην “Σρεδηαζκό θαη ηηο δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ”, ην νπνίν απνηειεί
θείκελν ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ θαη επηινγψλ πνπ ζπλδπάδεη ζχλνιν δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο
ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ απφ πιεκκπξηθά
θαηλφκελα (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην παξφλ θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ξφινη θαη
αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ κε θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο θαη παξέρνληαη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζή ηνπο.

6.2.

Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο

Ζ κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, πνπ
ππάγνληαη θαηά θαλφλα ζηελ θαηεγνξία πδξαπιηθψλ έξγσλ (ΤΑ 1958/2012, ΦΔΚ 21/Β΄/2012),
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δξνκνινγνχληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο θαη επνπηεπφκελνπο
θνξείο ησλ Τπνπξγείσλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
θαη Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν απφ ηηο αξκφδηεο
νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ησλ Οξγαληζκψλ
Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Ο.Δ.Β.).
Με βάζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ ζπληήξεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ν ξφινο ηνπο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία, γηαηί κεηά ηελ εθδήισζε
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο νη θνξείο απηνί θαινχληαη λα
πξνζθέξνπλ έξγν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δειαδή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο θνξείο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ.
6.2.1.

Αξκνδηόηεηεο κειέηεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ δηεπζέηεζεο,
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη έξγσλ ζπληήξεζεο

Θέκαηα
πνπ
αθνξνχλ
ηε
κειέηε,
αλάζεζε
θαη
εθηέιεζε
έξγσλ
δηεπζέηεζεο/αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ξπζκίδνληαη κε ην αξζ. 7
ηνπ Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94/Α΄/2014). πγθεθξηκέλα, νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηεο
Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα κειεηνχλ θαη λα εθηεινχλ έξγα δηεπζέηεζεο / αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε πδαηνξέκαηα ή λα ηα αλαζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
Με απφθαζε ηνπ αζθνχληνο θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
κπνξεί λα αλαηίζεληαη νη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο – κειέηεο, αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ
δηεπζέηεζεο/αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο - ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α. Α΄
βαζκνχ, ζηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαη νηθείεο Πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην αξζ. 7 ηνπ Ν. 4258/2014.
χκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
ΦΔΚ 87/Α΄/2010) νη αξκνδηφηεηεο κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αληηπιεκκπξηθψλ
έξγσλ πνπ αλήθαλ ζηνπο Γήκνπο, ζηηο θαηαξγεζείζεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηηο
Πεξηθέξεηεο, πεξηήιζαλ πιένλ ζηηο λέεο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπζηάζεθαλ κε ηνλ Ν. 3852/2010 θαη
αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
6.2.2.

Αξκνδηόηεηεο θαζαξηζκνύ θαη αζηπλόκεπζεο ξεκάησλ

Χο θαζαξηζκφο – άξζε πξνζρψζεσλ θνίηεο πδαηνξέκαηνο λνείηαη θάζε έξγν, κε
εμαίξεζε ηηο ακκνιεςίεο, πνπ απνζθνπεί ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο απφ θεξηά πιηθά ή άιια
εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ ειεχζεξε απνξξνή ησλ πδάησλ ηνπ πδαηνξέκαηνο (αξζ. 4 ηνπ Ν
4258/2014 – ΦΔΚ 94/Α΄/2014).
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 33/3147/12-10-1998 κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» νη αξκνδηφηεηεο θαζαξηζκνχ θαη αζηπλφκεπζεο ξεκάησλ θαη απαιινηξησκέλσλ
ρψξσλ παξά ηα ξέκαηα, πνπ αλήθαλ ζηνπο Γήκνπο, ζηηο θαηαξγεζείζεο Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, πεξηήιζαλ πιένλ ζηηο λέεο Πεξηθέξεηεο πνπ ζπζηάζεθαλ κε
ηνλ Ν. 3852/2010 θαη αζθνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ.
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Καη‟ εμαίξεζε θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 204 παξάγξαθνο Δ.4. θαη 206 παξάγξαθνο 1
ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Ννηίνπ Αηγαίνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ νη αξκνδηφηεηεο
θαζαξηζκνχ θαη αζηπλφκεπζεο ξεκάησλ θαη ησλ απαιινηξησκέλσλ ρψξσλ παξά ηα ξέκαηα
απνδφζεθαλ, απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ΚΤΑ θαη κεηά, ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο.
Δπίζεο, θαη‟ εμαίξεζε, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/Α΄/2012)
κε ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 209 ηνπ Ν.3852/2010, ζηνπο νξεηλνχο-κεηνλεθηηθνχο
Γήκνπο έρεη απνδνζεί ε αξκνδηφηεηα ηεο αζηπλφκεπζεο θαη θαζαξηζκνχ ξεκάησλ, ηελ νπνία
αζθνχλ είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο λεζησηηθψλ Γήκσλ πνπ ηαπηφρξνλα έρνπλ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξεηλφηεηαο ή ηεο κεηνλεθηηθφηεηαο, ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 209
ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4071/2012, σο
απηνηεινχο δηάηαμεο, ε νπνία θαιχπηεη Γήκνπο θαη κε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά (34021/16-9-2014
έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.). Γειαδή, νη λεζησηηθνί θαη νξεηλνί ή κεηνλεθηηθνί Γήκνη έρνπλ ηελ
αξκνδηφηεηα αζηπλφκεπζεο θαη θαζαξηζκνχ ξεκάησλ, ηελ νπνία αζθνχλ είηε απηνηειψο είηε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. ηηο δηαηάμεηο απηέο, άιισζηε, εκπίπηεη θαη ν Γήκνο χξνπ
– Δξκνχπνιεο.
ε θάζε πεξηνρή, νη αξκφδηεο Σερληθέο Τπεξεζίεο, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο ε
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, πξέπεη ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ Οθηψβξην θάζε έηνπο λα έρεη
κεξηκλήζεη γηα ηνλ ελδειερή θαζαξηζκφ φισλ ησλ πδαηνξεκάησλ, ηδηαηηέξσο απηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ απφ ηελ εκπεηξία πιεκκπξηθά θαηλφκελα, αθνχ πξψηα έρνπλ ελεκεξψζεη ηε
Γ/λζε Τδάησλ ηεο εθάζηνηε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθέο Σερληθέο
Δθζέζεηο θαη Σνπνγξαθηθά Γηαγξάκκαηα.
Ο ελ ιφγσ θαζαξηζκφο γίλεηαη είηε κε ίδηα κέζα είηε κε κίζζσζε ηερληθψλ κέζσλ απφ
ηδηψηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε θεξηψλ απφ ηελ θνίηε ησλ ξεκάησλ, ηελ θνπή
παξαξεκάηηαο βιάζηεζεο πνπ παξεκπνδίδεη ηε θπζηθή απνξξνή ησλ πδάησλ θ.α.
6.2.3.

Αξκνδηόηεηεο ησλ θνξέσλ ζηελ απνηξνπή εκθάληζεο πιεκκπξηθώλ
θαηλνκέλσλ θαη δπζρεξεηώλ ζην νδηθό δίθηπν ιόγσ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ

Ο θνξέαο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ππεχζπλνο
θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
Β.2. ηεο ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΔΚ 398/Β΄/2007).
Ζ ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ ησλ νδψλ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο, φπσο ν
θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ θαπαθηψλ ησλ
θξεαηίσλ επίζθεςεο, ηνπ ζψκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο, ησλ ζπλδεηεξίσλ αγσγψλ
ησλ θξεαηίσλ απηψλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν νκβξίσλ, ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, θαζψο θαη
ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ (ΤΑ Γ17α/06/52/ΦΝ 443/20-3-2007, ΦΔΚ 398/Β΄/2007)
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6.1, παξνπζηάδνληαη νη θνξείο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
θαη ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ γηα ηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο.
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Πίλαθαο 6.1.

Φνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο
λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο
Φορέας Υειμερινής σνηήρηζης

Περιθέρεια

Δθνικό Οδικό Γίκησο

Δπαρτιακό Οδικό Γίκησο

Θεζμικό Πλαίζιο
αρμοδιόηηηας
ζσνηήρηζης

Προϊζηαμένη Αρτή

Γιεσθύνοσζα
Τπηρεζία

Προϊζηαμένη
Αρτή

Γιεσθύνοσζα
Τπηρεζία

Ινλίσλ Νήζσλ

Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ1

---------

Σερληθέο Τπεξεζίεο
Γήκσλ1

---------

Άξζξα 204-206 ηνπ Ν. 3852/2010
(ΦΔΚ 87/Α΄/2010)

Κξήηεο

Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ
Πεξηθέξεηαο

---------

Γ/λζε Σερληθώλ
Έξγσλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλνηήησλ

---------

1341/16-8-2007 (ΦΔΚ 1761Β/30-92007), 649/23-5-10 (ΦΔΚ 498 Β/234-2010), 3292/12-10-10 (ΦΔΚ 1905
Β/7-12-2010)

Βνξείνπ
Αηγαίνπ

Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ1

---------

Σερληθέο Τπεξεζίεο
Γήκσλ1

---------

Άξζξα 204-206 ηνπ Ν. 3852/2010
(ΦΔΚ 87/Α΄/2010)

Ννηίνπ
Αηγαίνπ

Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ1

---------

Σερληθέο Τπεξεζίεο
Γήκσλ1

---------

Άξζξα 204-206 ηνπ Ν. 3852/2010
(ΦΔΚ 87/Α΄/2010)

1

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν ρξόλνο έλαξμεο άζθεζεο από ηνπο Γήκνπο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ν νπνίνο κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 3852/2010 έρεη νξηζζεί ηελ 01/01/2013, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ
Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013 – 2016, σο ηζρύεη, θαζνξίδεηαη αλαιόγσο κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζε δεηήκαηα
αξκνδηόηεηάο ηνπ, θαζώο θαη θάζε άιινπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, έπεηηα από γλώκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ). Με ηηο απνθάζεηο απηέο, ξπζκίδνληαη
θαη δεηήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ θαη απόδνζεο ησλ αλάινγσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνπο Γήκνπο, θαζώο θαη θάζε άιιν
αλαγθαίν εηδηθό, ηερληθό, ιεπηνκεξεηαθό δήηεκα (ΠΝΠ 31-12-2012, ΦΔΚ 256/Α΄/2012) - Ν.4147/13, ΦΔΚ 98/Α΄/2013). Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ, ζπλερίδνπλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο
ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3852/2010, δει νη αξκνδηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 204 αζθνύληαη από ηελ Πεξηθέξεηα, θαηά παξέθθιηζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζε απηά ζρεηηθήο πξνζεζκίαο
(παξ 1, ηνπ αξζ. 31 ηνπ Ν.4257/14, ΦΔΚ 93/Α΄/2014)

6.3.

Δηνηκόηεηα

ηελ έλλνηα ηεο εηνηκφηεηαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο θαη
ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, κε ζηφρν ηελ άκεζε απφθξηζε ηνπ
κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε εθδήισζήο ηνπο. Σα κέηξα θαη νη δξάζεηο
απηέο πινπνηνχληαη κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, θαζψο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ
εθδίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
Οη θαηαζηξνθέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηε ρψξα καο ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ έρνπλ
θαηά θαλφλα ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη αληηκεησπίδνληαη άκεζα απφ ηνπο θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ απνδνζεί ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζή ηνπο.
6.3.1.

Δηνηκόηεηα Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ

Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
εηνηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηνπλ νη Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε
ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ
ζεκαηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
 Δμαζθάιηζε εηνηκφηεηαο δπλακηθνχ θαη κέζσλ (κεραλήκαηα έξγσλ, θιπ) ησλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ κλεκνλίσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
απφ πιεκκχξεο απφ ηηο Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Γήκσλ.
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 χγθιεζε ησλ πληνληζηηθψλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, κε εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
 χγθιεζε ησλ πληνληζηηθψλ Σνπηθψλ Οξγάλσλ (ΣΟ) κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ θαη
ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ ζε
δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο θαη απηνπξνζηαζίαο απφ
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη
ην έληππν πιηθφ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
Οη αλσηέξσ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ εηνηκφηεηα ηνπ
κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε
ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ εκθάληζή ηνπο.
6.3.2.

Μλεκόληα ελεξγεηώλ

Με επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νη Γήκνη, νη Πεξηθέξεηεο θαη νη
Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ζπληάζζνπλ κλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ άκεζε απφθξηζε θαη
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Σν κλεκφλην ελεξγεηψλ απνηειεί έλα απιφ έγγξαθν κε εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην
νπνίν δίδνληαη, ζε επίπεδν Γήκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, Πεξηθέξεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο, κε ζαθήλεηα απαληήζεηο ζηα πέληε εξσηήκαηα (πνηνο, ηη, πφηε, πνπ, γηαηί), πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ ηνπ ρεδίνπ Ξελνθξάηεο (ΦΔΚ 423/Β΄/2003).
ηα πιαίζηα απηά ζην κλεκφλην ελεξγεηψλ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ηα αθφινπζα:
 νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Γήκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, Πεξηθέξεηαο θαη
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ
εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, κε ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηίηινο, ζέζε, ηδηφηεηα / εηδηθφηεηα,
ηειέθσλα, θαμ),
 θαηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο (Γήκνο,
Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, θιπ) πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ,
 κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ
πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Αληίγξαθν ηνπ κλεκνλίνπ ελεξγεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαιφγνπ κε ηειέθσλα
επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξεζηαθά ππεπζχλσλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο) γηα ιφγνπο
άκεζεο θηλεηνπνίεζεο πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α. πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ.
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Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ήηνη ην Γήκν χξνπ – Δξκνχπνιεο, έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί
αξκνδίσο Μλεκφλην Δλεξγεηψλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Πιεκκπξηθψλ Φαηλνκέλσλ πνπ
παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Παξαθάησ, ζηηο Δηθφλεο 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5 θαη 6.6 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ
(έηνηκνο πξνο πιήξε ιεηηνπξγία) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη κφλν
ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη
ζηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο θαη θαηαιφγνπο εμνπιηζκνχ.

Δηθφλα 6.1.

Βελδηλνθίλεην αιπζνπξίνλν (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)

Δηθφλα 6.2.

Φνξεηέο βελδηλνθίλεηεο αληιίεο απνζηξάγγηζεο πδάησλ θαη θνξεηή βελδηλνθίλεηε
γελλήηξηα (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)

Δηθφλα 6.3.

αθηά άκκνπ ζε παιέηεο γηα άκεζε κεηαθνξά ηνπο ζην πεδίν γηα ηελ ηερλεηή νξηνζέηεζε
ξεκάησλ (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)
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Δηθφλα 6.4.

Διαζηηρνθφξνο εθζθαθέαο – θνξησηήο κε ζθχξα (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο
2016)

Δηθφλα 6.5.

Αλαηξεπφκελα θνξηεγά (γεξαλνθφξν φρεκα αξηζηεξά, 4Υ4 θνξηεγφ δεμηά) (Αξρείν
Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)

Δηθφλα 6.6.

Καιαζνθφξν φρεκα απεγθισβηζκνχ (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)
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6.3.3.

ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ)
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ

ην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα
ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ εληφο ησλ
δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, θξίλεηαη απαξαίηεην κε εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη επζχλε ησλ
Αληηπεξηθεξεηαξρψλ λα ζπγθαινχληαη θάζε έηνο, ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο
Οδεγίαο απφ ηε ΓΓΠΠ, ηα πληνληζηηθά ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε
επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. ηα αλσηέξσ ΟΠΠ ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ πξσηίζησο ζέκαηα ζρεηηθά
α. κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ
πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ,
αλάζεζε θαη θαηακεξηζκφο αξκνδηνηήησλ, εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο, θιπ) θαη
β. κε ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ινηπψλ θνξέσλ (ΔΛ.Α., Π..,
ΔΚΑΒ, θιπ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Δπίζεο θξίλεηαη ζθφπηκν ζηηο αλσηέξσ ζπλεδξηάζεηο ησλ ΟΠΠ λα δηεπθξηληζηνχλ
έγθαηξα, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη
θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη αζηπλφκεπζεο ησλ πδαηνξεκάησλ ζηα φξηα επζχλεο ησλ αληίζηνηρσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
Οη απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΟΠΠ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη άκεζα, κε επζχλε ησλ
Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, γηα ελεκέξσζε ηνπ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α).
6.3.4.

ύγθιεζε πληνληζηηθώλ Σνπηθώλ Οξγάλσλ ησλ Γήκσλ (ΣΟ)

ην ίδην πιαίζην θξίλεηαη απαξαίηεην κε επζχλε ησλ Γεκάξρσλ λα ζπγθαινχληαη θάζε
έηνο, ακέζσο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο απφ ηε ΓΓΠΠ, ηα πληνληζηηθά Σνπηθά
ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΣΟ), φπσο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επίπεδν Γήκνπ ζε δξάζεηο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ. ηα αλσηέξσ ΣΟ ησλ Γήκσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ πξσηίζησο
ζέκαηα ζρεηηθά:
α. κε εηνηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο (ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ, αλάζεζε θαη θαηακεξηζκφο
αξκνδηνηήησλ, εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο, θιπ) θαη
β. κε ην ζπληνληζκφ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ινηπψλ θνξέσλ (ΔΛ.Α., Π..,
ΔΚΑΒ, θιπ) ζε επίπεδν Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ.
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Δηθφλα 6.7.

πλεδξίαζε ΣΟ Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο γηα ηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο
θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 2015-2016 (Αξρείν Γήκνπ
χξνπ - Δξκνχπνιεο)

Οη απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΣΟ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη άκεζα, κε επζχλε ησλ
Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο θαη ζηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, γηα
ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ αζθνχληνο θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αληίζηνηρα. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο παξνχζεο παξαηίζεηαη ην
Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο ηνπ ΣΟ ηνπ έηνπο 2015 -16 γηα ηελ πεξηνρή Μειέηεο.
6.3.5.

Δλεκέξσζε θνηλνύ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από ηνλ θίλδπλν ησλ
πιεκκπξώλ

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ θηλδχλνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο, γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Ν. 3013/2002 - ΦΔΚ 102/Α΄/2002).
Πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ην έληππν θαη ειεθηξνληθφ
πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ/λζεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ησλ
Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ. ηε δηαλνκή ηνπ έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σν ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
δηαηίζεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη δχλαηαη λα
αλαξηεζεί ζηηο νηθείεο ηζηνζειίδεο κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε δηάδνζή ηνπ.
Δηδηθφηεξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ θαη θηελνηξφθσλ ζε επίπεδν λνκνχ, κε βάζε ηηο
ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ
ηνπο, γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηηο
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ,
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ηα νπνία δηαλέκνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεο πεξηνρήο κειέηεο.

6.4.

Απμεκέλε εηνηκόηεηα

Ζ απμεκέλε εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνγλψζεηο ησλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ.
Δπίζεκνο θνξέαο πξφγλσζεο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ,
ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ θηι., είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (ΠΓ 161/1997, ΦΔΚ
142/Α΄/1997).
Οη αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο έξγσλ θαη δξάζεσλ
αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ, ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη
ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο
πξνγλψζεηο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, φπσο απηέο δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο.
Δπίζεο, ε ΔΜΤ εθηφο ησλ θαζεκεξηλψλ δειηίσλ πξφγλσζεο θαηξνχ εθδίδεη θαη Έθηαθηα
Γειηία Δπηδείλσζεο Καηξνχ (ΔΓΔΚ) θαη Έθηαθηα Γειηία Πξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Καηξηθψλ
Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ), ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ (ππ‟ αξηζκ‟ Φ 595/ΑΓ. 741/. 143/1-2-2010 έγγξαθν ηεο ΔΜΤ).
Σα αλσηέξσ έθηαθηα δειηία ηεο ΔΜΤ απνηεινχλ πιεξνθνξία κε βαξχλνπζα ζεκαζία γηα
ηελ εηνηκφηεηα ησλ θνξέσλ. Σα επίπεδα εηνηκφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ
ηνπο.
Σα Έθηαθηα Γειηία Δπηδείλσζεο Καηξνχ (ΔΓΔΚ) θαη ηα Έθηαθηα Γειηία Πξφγλσζεο
Δπηθίλδπλσλ Καηξηθψλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ), πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΜΤ θαη απνζηέιινληαη
ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ)
δηαβηβάδνληαη κε ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πξνο φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο,
πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ
αλαγθψλ ιφγσ πξφβιεςεο επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, φπσο νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο,
θαηαηγίδεο, θιπ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ δειηία νη Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη
Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε
εηνηκφηεηα, παξαθνινπζψληαο ζην πεδίν ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζπρλφηεηα
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, δηαζέηνληαο ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ηα νρήκαηα θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) εθδίδεη Έθηαθηα
Γειηία Δπηδείλσζεο Καηξνχ (ΔΓΔΚ) θαη Έθηαθηα Γειηία Πξφγλσζεο Δπηθίλδπλσλ Καηξηθψλ
Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ), ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εθδίδεη δειηία ηχπνπ ηα
νπνία απνζηέιινληαη ζε φια ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη αλαξηψληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηεο
ρψξν, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ εθδήισζε έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
ηελ παξνρή εηδηθφηεξσλ νδεγηψλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο απφ ελδερφκελνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα.
82

Ζ δξνκνιφγεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ αλσηέξσ ηδηαίηεξνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ
ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθόλα 6.8).

Δηθόλα 6.8.

6.5.

Γηάγξακκα ξνήο απνζηνιήο ησλ Έθηαθησλ Γειηίσλ ηεο ΔΜΤ θαη ηδηαίηεξνπ
πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο απφ ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ

Αληηκεηώπηζε – Αξρηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ
θαηλνκέλσλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο

Αξρηθή εηδνπνίεζε λνείηαη ε επίζεκε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ
εθδήισζε πιεκκχξαο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, απφ ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο.
Ζ αξρηθή εηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε πιεκκχξαο έρεη ζηφρν ηελ άκεζε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζρεηηθψλ κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη
ηηο επεξεαδφκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηε
δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν.
Οη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. απνηεινχλ ζεζκηθά ην θνξέα επίζεκεο
ελεκέξσζεο ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε
ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κεηά απφ ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη
ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε θαη θαηά θαλφλα είλαη απηέο νη νπνίεο κπνξνχλ άκεζα λα
ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ επεξεαδφκελε πεξηνρή
(Παξάξηεκα Δ, Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο», ΤΑ 1299 10-04-2003 ΦΔΚ
423/ Β΄/2003). Σε δξάζε κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη νη αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ
Π., νη νπνίεο επίζεο ιεηηνπξγνχλ ζε 24-σξε βάζε. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ελεκεξψλνπλ
άκεζα ηηο αλψηεξεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο, ηα Απνθεληξσκέλα ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
(αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο,
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Γήκαξρνο), θαζψο θαη ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ.
Με εληνιή ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ θαη ησλ Γεκάξρσλ, θηλεηνπνηνχληαη νη ππεχζπλνη ησλ
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Γήκνπ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή γηα ηελ άκεζε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο.
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Σν ΚΔΠΠ/ΔΚΔ, κεηά ηελ πξψηε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε πιεκκχξαο, θπξίσο
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. θαη ηνπ 199 ΔΚΤΠ/ΔΚΔ, επηθνηλσλεί κε ηελ Γ/λζε
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ
Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ θαη
ελεκεξψλεη ηνλ Γηνηθεηή Δ..Κ.Δ θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Οη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α., νη νπνίεο ζεζκηθά, φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί (ΤΑ 1299 10-04-2003, ΦΔΚ 423/Α΄/2003), δηα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπο
ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε πιεκκχξα (δεκηέο,
ζχκαηα, θηι.), ελεκεξψλνπλ άκεζα:
 ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλνπο θνξείο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Π.., Δ.Κ.Α.Β., θιπ)
γηα ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο,
 ηα Απνθεληξσκέλα ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πεξηθεξεηάξρεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη
Γήκαξρνο),
 ην ΚΔΠΠ/ΔΚΔ, ηειεθσληθψο θαη γξαπηψο φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ (ζπλνπηηθή
έγγξαθε αλαθνξά: ΤΑ 1299 10-04-2003 - ΦΔΚ 423/Α΄/2003).
Ζ επίζεκε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηελ βαηφηεηα ηνπ
νδηθνχ δηθηχνπ απφ πιεπξάο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο
ππεπζχλσλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α.
6.5.1.

Δκπινθή θνξέσλ ζηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ζηελ άκεζε /
βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ

ινη νη θνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ
πιεκκπξψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ, αμηνινγψληαο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηα πηζαλά αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο
άιινπο θνξείο, εθαξκφδνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο κλεκφληα ελεξγεηψλ θαη
θιηκαθψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε βάζεη ησλ αλαγθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ
θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο
θαηαζηξνθήο.
Ννείηαη φηη ην επίπεδν θιηκάθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ
απηφ απαηηεζεί βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο
ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ.
Κξηηήξηα θιηκάθσζεο ζεσξνχληαη:
 ε αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαζηξνθήο απφ ην θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν,
ιφγσ αλεπάξθεηαο δηαηηζέκελσλ πφξσλ,
 ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο, θαη
 ην κέγεζνο ησλ απσιεηψλ ή δεκηψλ (έληαζε ηεο θαηαζηξνθήο).
Οη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. κε βάζε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ησλ
ζπλεπεηψλ κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ
ηνπο θηλεηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, αλ απηφ απαηηεζεί, γηα ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο
θίλεζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (Π, Δ.Κ.Α.Β., θιπ),
θαζψο θαη ηελ επηηήξεζε θαη ηελ δηαθνπή θπθινθνξίαο, ηδίσο ζηα ζεκεία ζηα νπνία ην νδηθφ
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δίθηπν δηαζηαπξψλεηαη κε ρεηκάξξνπο ρσξίο γέθπξα (Ηξιαλδηθέο δηαβάζεηο), πξνο απνθπγή
αηπρεκάησλ θαηά ηε δηέιεπζε νρεκάησλ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κηαο πεξηνρήο έρεη
θαηαθιπζηεί απφ πιεκκπξηθά χδαηα ή έρνπλ ζεκεησζεί θζνξέο ή δεκηέο ιφγσ έληνλσλ
βξνρνπηψζεσλ, νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο Σξνραίαο ηεο ΔΛ.Α. ππνρξενχληαη λα
ιάβνπλ άκεζα κέηξα ηξνραίαο θίλεζεο (πξνζσξηλή ζήκαλζε, εθηξνπή θπθινθνξίαο θηι) ή θαη
δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο
απνθαηάζηαζεο.
Δπίζεο, νη θαηά ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο θαη αλ ηνχην απαηηείηαη, πξνρσξνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο πεξηκεηξηθά
ησλ ρψξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Π.., θαζψο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη ε επηπξφζζεηε ιήςε
κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ θαη ησλ ζπλεξγείσλ
απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. ε
πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ, νη θαηά ηφπνπο Αζηπλνκηθέο
Αξρέο δχλαηαη λα ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο κεηαθνξάο ηξαπκαηηψλ ζε λνζειεπηηθέο κνλάδεο.
Ο ζπληνληζκφο ησλ πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α., φηαλ απηφ απαηηείηαη απφ ηελ
έθηαζε θαη ηελ έληαζε ησλ θαηλνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δληαίν πληνληζηηθφ Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛ.Α.
Οη αλσηέξσ δξάζεηο ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ ηνπηθψλ Ληκεληθψλ Αξρψλ (ΝΓ 444/1970 –ΦΔΚ
39/Α΄/1970, ΠΓ 242/1999 – ΦΔΚ 202/Α΄/1999).
Οη θαηά ηφπνπο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθνχ
θαηλνκέλνπ ελεκεξψλνληαη γηα ζπκβάληα αξκνδηφηεηάο ηνπο (έξεπλα θαη δηάζσζε ζην ρεξζαίν
ρψξν, παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ άληιεζε πδάησλ απφ θηίξηα θαη θνπή δέληξσλ) απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο θαη θηλεηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα. Πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο, θιηκαθψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη αλαιφγσο ηεο
θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ ζπκβάλησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, αηηνχληαη κέζσ ηνπ 199
ΔΚΤΠ/ΔΚΔ ηελ ελίζρπζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε άιισλ θνξέσλ
(ΔΛ.Α., Λ.., ΔΚΑΒ, ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, θιπ) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ
δξάζεσλ.
Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο, κε βάζε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρνπλ
απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α., ηνπ Π.. ή θαη απφ άιινπο θνξείο θαη ηδηψηεο, ζέηνπλ ζε
εηνηκφηεηα ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ζρεδηαζκφ ηνπο,
θαη θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά ηφπνπο δηνηθεηέο ησλ πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ θαη ηηο θαηά ηφπνπο δηνηθήζεηο ηνπ Π.. θαη ηεο ΔΛ.Α.
Μεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξψλ ην Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ), ην
νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, έρεη ηελ επζχλε γηα ην γεληθφηεξν ζπληνληζκφ
ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δεκφζηα πγεία. Δηδηθφηεξα θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη,
παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ηνπ Σνκέα Τγείαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα
ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, φπσο εηνηκφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ
λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνδνρή ηξαπκαηηψλ/αζζελψλ, θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε
θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο απφ θιηκάθηα ηνπ
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ΔΚΚΑ, επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε απφ θιηκάθηα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, έιεγρνη Γεκφζηαο Τγείαο
(Όδαηνο, Τγηεηλήο ρψξνπ θχιαμεο ηξνθίκσλ) θιπ. (Ν.3370/05, ΦΔΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07,
ΦΔΚ 25/Α΄/2007).
Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ), κεηά ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ πιεζίνλ ή εληφο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη εθφζνλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, θξνληίδνπλ, θαηά ηελ θξίζε
ηνπο θαη βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο, νη καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ λα παξακείλνπλ
ζπγθεληξσκέλνη ζε αζθαιή ρψξν εληφο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ελεκεξψλνπλ ηηο
ηνπηθέο αξρέο (Π.Τ., ΔΛ.Α, Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο νηθείνπ Γήκνπ), γηα άκεζε
ζπλδξνκή ζην έξγν ηεο αζθαινχο απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα θαη
ηελ ελ ζπλερεία παξαιαβή ησλ καζεηψλ κε αζθάιεηα απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο.
6.5.2.

Δκπινθή Γήκσλ ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ζηελ
άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ

Οη Γήκαξρνη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, γηα ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ
δπλακηθνχ θαη κέζσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πιεκκχξεο (Ν. 3013/2002 – ΦΔΚ 102/Α΄/2002), θαηά θαλφλα
δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:
 ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ
πιεκκπξψλ, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ
δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
 ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο
επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο,
 ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε
δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο ή άιια επαγφκελα ησλ πιεκκπξψλ
θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο, θιπ) θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
 ηνλ έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πάζεο θχζεο αληηπιεκκπξηθψλ
έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ζηφρν ηελ άκεζε επαλαιεηηνπξγία ηνπο (απφθξαμε
θξαγκέλσλ αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ απφ θεξηά πιηθά, θιπ),
 ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π..,
ΔΛ.Α. θιπ),
 παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο - πξνζσξηλή θηινμελία ησλ πνιηηψλ πνπ ιφγσ
θαηαζηξνθήο ε δηακνλή ζηηο θαηνηθίεο ηνπο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε,
 ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη Γήκαξρνη θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γξαθείσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί ζε εηνηκφηεηα.
Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νη Γήκαξρνη εθηηκψληαο ηηο
επηπηψζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θαη απφ λεφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ
εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ
εθδήισζεο πιεκκπξψλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, ζπγθξνηνχλ ζπλεξγεία απφ ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ (Σερληθέο Τπεξεζίεο), πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ θαη λα πξνβνχλ εληφο ηεο πιεγείζαο
πεξηνρήο ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ζπληήξεζεο
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ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οη Γήκαξρνη, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο ειέγρνπ πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ
πιεγείζα πεξηνρή γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ζε έξγα θαη ππνδνκέο
αξκνδηφηεηαο Γήκνπ θαη έρνληαο ππφςε ηπρφλ αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ
έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Π.., θιπ), πξνβαίλνπλ ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ζπγθξνηνχλ
θαηάιιεια ζπλεξγεία γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο:
 θαζαξηζκφο εληφο ησλ πιεκκπξηζκέλσλ πεξηνρψλ ησλ εζραξψλ ησλ θξεαηίσλ
πδξνζπιινγήο ζηηο νδνχο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη θαζαξηζκφο ινηπψλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ άξκνδηφηεηάο ηνπο απφ θεξηά πιηθά ιφγσ ησλ πιεκκπξηθψλ
πδάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο,
 απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ηελ
απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ θαη πιεκκπξηθψλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα θαη
απνθαηάζηαζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
Καηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο,
ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ, φπσο θαη ε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ
δξφκσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Γήκσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ησλ ζσζηηθψλ
ζπλεξγείσλ πξνο θαη απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή, ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, θιπ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε
δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, ν Γήκαξρνο δχλαληαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ
άιινπο φκνξνπο Γήκνπο ή ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.
Γηα ηα πάζεο θχζεσο αληηπιεκκπξηθά έξγα αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ην έξγν ηεο άκεζεο
απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ
Γήκνπ, ην νπνίν κε εληνιή Γεκάξρνπ ζπληνλίδεη ην έξγν ηεο δηάζεζεο δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα
ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ θαηαζηξνθή.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ (ή νη θαηά ηφπνπο Γ.Δ.Τ.Α.) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πξνβαίλνπλ
άκεζα ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο,
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ χδαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θζνξέο
ή βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, απηέο αληηκεησπίδνληαη άκεζα ζχκθσλα θαη
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Γ1δ/Γ.Π. νηθ.59565/4-8-2015 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Δπίζεο, ν Γήκαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε, θαη αλ ηνχην
θξίλεηαη απαξαίηεην, εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ (αξζ. 94 παξ. 4.27 ηνπ Ν.3852/2010)
εκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ Οξγάλνπ (ΣΟ), ζε πεξηπηψζεηο
εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ
πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξ. 13 ηνπ Ν. 3013/2002.
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6.5.3.

Δκπινθή Πεξηθεξεηώλ ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ζηελ
άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ

Οη Πεξηθεξεηάξρεο ή νη αξκφδηνη Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη Πεξηθεξεηάξρεο, ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ θαηά θαλφλα δξνκνινγνχλ άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:
 ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ ιφγσ
πιεκκπξψλ, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ
δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
 ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο,
 ηνλ έιεγρν ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηε δηαπίζησζε
δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πιεκκχξεο ή άιια επαγφκελα ησλ πιεκκπξψλ
θαηλφκελα (θαηνιηζζήζεηο, θιπ) θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
 ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π..,
ΔΛ.Α., Γήκνη, θιπ),
 ηε ζπλδξνκή ζην έξγν ησλ Γήκσλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο πιεγέληεο πξνζσξηλή θηινμελία ησλ πνιηηψλ πνπ ιφγσ θαηαζηξνθήο ε δηακνλή ζηηο θαηνηθίεο
ηνπο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε,
 ηελ ελεκέξσζε ηνπ αζθνχληνο θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη Πεξηθεξεηάξρεο θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ
Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Μεηά ηελ εθδήισζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, νη
Πεξηθεξεηάξρεο, εθηηκψληαο ηηο επηπηψζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη θαη απφ λεφηεξεο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ην θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ εθδήισζεο πιεκκπξψλ ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, δίλνπλ
εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπλεξγείσλ απφ ππαιιήινπο
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ, θιπ),
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ θαη λα πξνβνχλ εληφο ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο ζε έιεγρν θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηαο ζπληήξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη
ζε άκεζν νπηηθφ έιεγρν ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα ηε
δηαπίζησζε ηπρφλ βιαβψλ θαη εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οη Πεξηθεξεηάξρεο, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθνξέο ειέγρνπ πνπ ιακβάλνπλ απφ
ηελ πιεγείζα πεξηνρή γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ ζε έξγα θαη ππνδνκέο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο θαη έρνληαο ππφςε ηπρφλ αηηήκαηα ζπλδξνκήο πξνο ππνζηήξημε ηνπ
έξγνπ άιισλ θνξέσλ (Π.., Γήκνη, θιπ), πξνβαίλνπλ ζε ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη δίλνπλ
εληνιή ζηνπο αξκφδηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαηάιιεισλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ
άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο:
 απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο ησλ απνθιεηζκέλσλ νδψλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ηελ
απνκάθξπλζε θεξηψλ πιηθψλ θαη πιεκκπξηθψλ πδάησλ απφ ην νδφζηξσκα θαη
απνθαηάζηαζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο,
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 θαζαξηζκφο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ θεξηά πιηθά ιφγσ ησλ
πιεκκπξηθψλ πδάησλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Γηα ηα πάζεο θχζεσο αληηπιεκκπξηθά έξγα αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο ην έξγν ηεο
άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ηα νπνία
κε εληνιή Πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζπληνλίδνπλ ην έξγν ηεο δηάζεζεο
δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ
θαηαζηξνθή. Ννείηαη φηη θαηά πξνηεξαηφηεηα εμεηάδνληαη αηηήκαηα παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο
πιεγέληεο, ζπλδξνκήο ζην έξγν δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ, φπσο θαη ε δηάλνημε
απνθιεηζκέλσλ δξφκσλ αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ
νρεκάησλ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ πξνο θαη απφ ηελ πιεγείζα πεξηνρή, ηηο λνζνθνκεηαθέο
κνλάδεο, θιπ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα ηεο Πεξηθέξεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηελ
άκεζε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, ν Πεξηθεξεηάξρεο δχλαληαη λα αηηεζεί ηε
ζπλδξνκή φκνξσλ Πεξηθεξεηψλ (κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε), ή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο.
Ο Πεξηθεξεηάξρεο, ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
πιεκκχξεο, εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (Ν.3013/2002, ΦΔΚ
102/Α΄/2002 – ΑΠ 2442/16-4-2014 έγγξαθφ καο). Δπίζεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηηο
θαηά ηφπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο, εθδίδεη απφθαζε δηαθνπήο καζεκάησλ ιφγσ έθηαθησλ
ζπλζεθψλ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο (αξζ. 186 ηνπ Ν3852/2010).)
εκεηψλεηαη φηη ε ζχγθιεζε ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ)
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
πιεκκχξεο, γίλεηαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε (ΑΠ 6372/9-10-2014 έγγξαθν ηεο ΓΓΠΠ).
6.5.4.

Δκπινθή Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε εθηάθησλ
αλαγθώλ θαη ζηελ άκεζε/βξαρεία δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ
θαηλνκέλσλ

Οη αζθνχληεο θαζήθνληα Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ζηα
πιαίζηα ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπο ξφινπ, γηα ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ πιεκκχξεο (Ν. 3013/2002 – ΦΔΚ 102/Α΄/2002), θαηά θαλφλα δξνκνινγνχλ
άκεζα δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε:
 ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά ηελ
εθδήισζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε
ηνπο ινηπνχο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο θνξείο,
 ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ
θαηαζηξνθψλ ιφγσ πιεκκπξψλ, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη
ηελ ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
 ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Π..,
ΔΛ.Α., Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, θιπ) θαη
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 ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΠΠ/ΔΚΔ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, νη αζθνχληεο θαζήθνληα Γεληθψλ
Γξακκαηέσλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θηλεηνπνηνχλ δηα ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ην επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελν δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Ο αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα
ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη.
ε πεξηπηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο έληαζεο ν
αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο δχλαηαη λα αλαιακβάλεη,
εληφο ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, ην ζπληνληζκφ δηάζεζεο ηνπ
απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ θαηαζηξνθή, θαηφπηλ ζρεηηθήο
ζπλελλφεζεο κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.

6.6.

Δπηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο

Οη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο δξνκνινγνχληαη άκεζα κφιηο νη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πηζαλνχο εγθισβηζκνχο αηφκσλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ πδάησλ,
δηαθνπψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή ιφγσ θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ θιπ, δηαβηβαζηνχλ ζηηο
θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο.
Καηά πξνηεξαηφηεηα, απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ, νη νπνίνη
ιακβάλνπλ πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε εγθισβηζκνχο αηφκσλ λα ελεκεξψλνπλ
άκεζα ηελ αξκφδηα θαηά ηφπνπο Τπεξεζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ην νπνίν είλαη ζεζκηθά
αξκφδην γηα έξεπλα θαη δηάζσζε ζην ρεξζαίν ρψξν (άξζξν 2 ηνπ Ν. 3511/2006 - ΦΔΚ
258/Α΄/2006, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4249/2014 - ΦΔΚ
73/Α΄/2014).
Ο επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο αμηνινγεί ηηο
ζρεηηθέο κε έξεπλα θαη δηάζσζε πιεξνθνξίεο θαη θηλεηνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ γηα
ηελ άκεζε κεηάβαζή ηνπο ζηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλεη απφ ηα ζεκεία ησλ ζπκβάλησλ πξνβαίλεη ζε ηεξάξρεζε απηψλ θαη ελίζρπζε ησλ
δπλάκεσλ, αλ ηνχην απαηηείηαη.
Οη Ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο,
εληζρχνληαη ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα απφ φκνξεο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Π.., ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (ΠΓ 210/1992, ΦΔΚ
99/Α΄/1992, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). Αλ ε θαηάζηαζε ην απαηηεί θηλεηνπνηείηαη ε
ΔΜΑΚ (ΠΓ 96/1987, ΦΔΚ 58/Α΄/1987 – ΠΓ 329/1993, ΦΔΚ 140/Α΄/1993 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη - Έγγξαθν Αξρεγείνπ Π ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΔΑ 9/7/2004).
Ζ πεξηκεηξηθή απνκφλσζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο, φηαλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ
επρεξή θαη άκεζε επέκβαζε ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο, φπσο επίζεο ε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο
θίλεζεο κέζα θαη πεξηκεηξηθά ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ
νρεκάησλ ησλ ζπλεξγείσλ βνήζεηαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α
(Έγγξαθν ΔΛΑ 5301/4/16-δ‟ 21/5/2004).
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Ζ παξνρή πξνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ιφγσ ησλ
πιεκκπξψλ ζε πγεηνλνκηθά θέληξα είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΔΚ
217/Α΄/1985). Σν έξγν ηεο κεηαθνξάο ηξαπκαηηψλ πξνο ηηο λνζειεπηηθέο κνλάδεο δχλαηαη λα
ππνζηεξίμνπλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαη νη θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε
ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ.
ηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηίζεηαη
αμησκαηηθφο ηνπ Π, ν νπνίνο αμηνινγψληαο ηελ θαηάζηαζε απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο
δχλαηαη λα αηηεζεί ηε ζπλδξνκή θαη άιισλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ
ηνπ.
Δηδηθφηεξα, ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δχλαηαη
λα αηηεζεί απφ:
 ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Πεξηθέξεηαο ηε δηάλνημε απνθιεηζκέλσλ
δξφκσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πξνο ηα ζεκεία επεκβάζεσλ, ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ
έξγνπ, θιπ.,
 ηνλ επηθεθαιήο ηεο θαηά ηφπνπ αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηελ πεξηκεηξηθή
απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ιήςε κέηξσλ ηξνραίαο θίλεζεο γηα
ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ παξνρήο βνήζεηαο πξνο θαη απφ ηελ
πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά ηξαπκαηηζκέλσλ ζε λνζνθνκεία
ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ ΔΚΑΒ,
 ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ χδξεπζεο (Γ.Δ.ΤΑ., θιπ) θαη
ειεθηξνδφηεζεο (ΓΔΓΓΖΔ, ΑΓΜΖΔ) γηα ηε δηαθνπή ησλ δηθηχσλ ηνπο ζηελ πεξηνρή
επηρεηξήζεσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Δπίζεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην,
ηερληθφο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ δχλαηαη λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο γηα
ηερληθή ππνζηήξημε βάζεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ,
 ην ηνπηθφ παξάξηεκα ηνπ ΔΚΑΒ γηα ηελ πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη
δηακεηαθνκηδή ησλ ηξαπκαηηψλ ζε πγεηνλνκηθά θέληξα.
Σα αλσηέξσ αηηήκαηα πξνο ζπλδξνκή ηνπ έξγνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο νθείινπλ
λα ηα εμεηάδνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη αξκφδηνη θνξείο.

6.7.

Αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηώλ ιόγσ
επαγόκελσλ θαηλνκέλσλ

Ζ εθδήισζε ελφο πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη επαγφκελεο θπζηθέο
ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, δηαξξνή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, θιπ.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ εθδεισζνχλ επαγφκελεο ησλ πιεκκπξψλ θαηαζηξνθέο,
αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο, κεηά απφ
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ή πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ πξνθιεζνχλ θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα, ελεκεξψλνληαη (θαηά θαλφλα απφ ηηο
αξκφδηεο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο ΔΛ.Α. ή ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ) νη
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο (Γ/λζεηο Σερληθψλ Έξγσλ, θιπ) γηα ηε δηελέξγεηα
απηνςίαο θαη πξψηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ
άκεζε ιήςε κέηξσλ, φπσο ηελ απνκάθξπλζε πνιηηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ
πηζαλή εθδήισζε λέσλ θαηνιηζζήζεσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, εμαηηίαο ηεο εμέιημεο ησλ
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έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ή ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο
ηνπ γεσινγηθνχ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα δεηεζεί θαη ε ζπλδξνκή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ &
Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ) σο ηερληθνχ ζπκβνχινπ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
Ν.272/1976 (ΦΔΚ 50/Α΄/1976), φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε άξζε θαηαπηψζεσλ ζε νδηθνχο
άμνλεο, απφ θαη πξνο ηελ πιεγείζα απφ πιεκκχξεο πεξηνρή. Ννείηαη φηη ε αλσηέξσ ελέξγεηα
έρεη ζαλ άκεζν ζηφρν ηε κεξηθή άξζε ησλ θαηαπηψζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηεπθφιπλζε ηεο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο (ζσζηηθά ζπλεξγεία, Π.., ΔΛ.Α., ΔΚΑΒ, θιπ) θαη
φρη θαη‟ αλάγθε ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο (Δηθόλα 6.9, 6.10).

Δηθφλα 6.9.

Καηνιίζζεζε ζην επαξρηαθφ δίθηπν Δξκνχπνιεο – Βάξεο (πεξηνρή Μαληξψληα) κεηά ηελ
έληνλε βξνρφπησζε ην Μάξηην ηνπ 2016 ζην λεζί ηεο χξνπ (Αξρείν Γήκνπ χξνπ Δξκνχπνιεο)

Οη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ππνδνκψλ ζηελ πιεγείζα
απφ πιεκκχξεο πεξηνρή (θξάγκαηα, κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ιηκάληα, γέθπξεο, νδηθά
δίθηπα, δίθηπα ηειεπηθνηλσληψλ, θηι.) πξνβαίλνπλ απηεπάγγειηα θαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε άκεζν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο κεηά απφ πιεκκχξα γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζνχλ βιάβεο νη αλσηέξσ ππεχζπλνη πξνρσξνχλ ζε
εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη φηαλ απηφ απαηηείηαη ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο αξκφδηεο θαηά
ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ Π.. θαη ηεο ΔΛ.Α., θαζψο θαη ηα Απνθεληξσκέλα ξγαλα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο.
Δπίζεο, νη ππεχζπλνη ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θξαγκάησλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ
άκεζα ηα Απνθεληξσκέλα ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη θαηά ηηο ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο
ΔΛ.Α. θαη ηνπ Π.., ζε πεξηπηψζεηο εθθφξηηζεο ηεο πιεκκπξηθήο εηζξνήο απφ ηνπο
ππεξρεηιηζηέο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο.
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Δηθφλα 6.10.

6.8.

Καηαπηψζεηο ζην δεκνηηθφ δίθηπν Άλσ Μάλλα – Σάιαληα (πεξηνρή Μεζζαξηά) κεηά ηελ
έληνλε βξνρφπησζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ζην λεζί ηεο χξνπ (Αξρείν Γήκνπ χξνπ Δξκνχπνιεο)

πλεξγαζία ησλ θνξέσλ ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ κε ηνπο θνξείο
απνθαηάζηαζεο βιαβώλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο

Ζ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο κε δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή
ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ (ειεθηξνδφηεζε, χδξεπζε, θιπ).
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη ζεκαληηθφ φινη νη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, θνξείο χδξεπζεο, θνξείο ηειεπηθνηλσληψλ, θιπ) λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη φηαλ δηαπηζησζεί βιάβε, ζε πεξηνρέο πνπ
ζεκεηψλνληαη πιεκκπξηθά θαηλφκελα, νη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο
σθέιεηαο, θαηά θαλφλα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηελ νηθεία ππεξεζία ηξνραίαο ηεο ΔΛ.Α.,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηε βαηφηεηα ηνπ
νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηα ζεκεία ησλ βιαβψλ.
Δλ ζπλερεία θαη εθφζνλ ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ή κηζζψλνπλ νη θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο δελ επηηξέπνπλ ηελ νδηθή πξφζβαζή ηνπο ζην ζεκείν ηεο
βιάβεο, δχλαηαη λα δεηήζνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηνπ
νδηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ απηνί δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ
ηαρχηεξα ηηο βιάβεο ζην δίθηπφ ηνπο.

6.9.

Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε
πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, φπσο νη πιεκκχξεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη εθδψζεη ηελ
Γ1δ/Γ.Π.νηθ.59565/4-08-2015 εγθχθιην κε ζέκα “Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο
ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο θ.α.)”.
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Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πφζηκνπ λεξνχ νη ΟΣΑ θαη νη θνξείο χδξεπζεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξνρή πγηεηλνχ
πφζηκνπ λεξνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη άιισλ
ζπλαξκφδησλ θνξέσλ, ζα πξέπεη λα δηελεξγήζνπλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζηεκάησλ χδξεπζεο (γεψηξεζε ή πεγή πδξνιεςίαο, δεμακελέο, εγθαηαζηάζεηο, δίθηπν
δηαλνκήο) θαη απνρέηεπζεο, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο ή
εηζξνήο μέλσλ πιψλ ζην δίθηπν πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ
(βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).

6.10. Αηηήκαηα ζπλδξνκήο – δηάζεζεο κέζσλ
Αηηήκαηα ζπλδξνκήο πνπ ππνβάιινληαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ
ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ αηηνχκελσλ πφξσλ, πξνσζνχληαη
πξνο ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα (πξνθεηκέλνπ γηα δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ησλ
νηθείσλ Γήκσλ) ή/θαη πξνο ηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ
Φνξέσλ (ΔΛ.Α., Λ-ΔΛΑΚΣ, ΔΚΔΠΤ, ΔΚΑΒ, ΓΔΓΓΖΔ, ΓΔΔΘΑ/ΔΘΚΔΠΗΥ, θιπ), ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΔΚ 42/Α΄/2007). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη πφξνη
(κεραλήκαηα έξγνπ, θνξηεγά, θιπ) πνπ δηαζέηεη έλαο Γήκνο δελ επαξθνχλ γηα ηελ άκεζε
αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ, ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο ή ηελ νηθεία
Πεξηθέξεηα κε πφξνπο πνπ έρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπο. Αλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ,
ηφηε ν Γήκαξρνο δχλαηαη λα αηηεζεί ηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ πφξσλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλεβξεζνχλ απφ
άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη νρήκαηα
πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο Γήκνο ή λα κηζζψζεη (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία), ή λα
αηηεζεί ζπλδξνκή ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα, έλαο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ
πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ (Δηθόλα 6.11, 6.12).

Δηθφλα 6.11.

Δξππζηξηνθφξνο θνξησηήο (αξηζηεξά) θαη θνξησηάθη (δεμηά) (Αξρείν Γήκνπ χξνπ –
Δξκνχπνιεο 2016)
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Δηθφλα 6.12.

Διαζηηρνθφξνο εθζθαθέαο – θνξησηήο κε ζθχξα (αξηζηεξά) θαη κηθξφ αλαηξεπφκελν
θνξηεγφ (δεμηά) (Αξρείν Γήκνπ χξνπ – Δξκνχπνιεο 2016)

Οκνίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ κηθξήο έληαζεο πνπ
ν ζπληνληζκφο δηάζεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε, ν Πεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο, δχλαηαη λα αηηεζεί
ζπλδξνκή απφ φκνξνπο Γήκνπο ή Πεξηθέξεηεο κε πφξνπο πνπ έρνπλ άκεζα δηαζέζηκνπο.
Αλ νη δηαηηζέκελνη πφξνη δελ επαξθνχλ, ηφηε ν Πεξηθεξεηάξρεο ή ν αξκφδηνο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο δχλαηαη λα αηηεζεί ηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ πφξσλ κέζσ ηνπ Κέληξνπ
Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), πξνθεηκέλνπ απηνί λα αλεβξεζνχλ απφ
άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο. Οη δηαηηζέκελνη πφξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλδξάκνπλ νη φκνξνη Γήκνη
ή Πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ), εληάζζνληαη επηρεηξεζηαθά ζην Γήκαξρν ή ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε (ή
ζηνλ αξκφδην Αληηπεξηθεξεηάξρε), ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ
(άξζξα 12, 13 ηνπ Ν.3013/2002, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Ν. 4249/2014).
Δλ ζπλερεία θαη πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή ηνπ
αξκφδηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ζηε δηάζεζε ησλ επηπιένλ ησλ δηαηηζέκελσλ ππφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηξνθήο (κηζζψζεηο
κεραλεκάησλ, πξνκήζεηεο πιηθψλ, θιπ), ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη,
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε ή ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, λα θεξχμεη ηελ πεξηνρή ζε θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Πιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ζε πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο ή θαηαζηξνθψλ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αζθνχληα
θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ
Πεξηθεξεηάξρε, πνιίηεο κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο κέζα πνπ
αλήθνπλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο ηνπο, εθφζνλ ηνχην
θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ.
Σέινο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θξίλεηαη απφ ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο φηη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν δελ επαξθνχλ, δχλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεκα δηεζλνχο
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ζπλδξνκήο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο αξκφδηα αξρή γηα ηνλ ζπληνληζκφ
παξνρήο βνήζεηαο απφ θαη πξνο άιιεο ρψξεο (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007). Σα αηηήκαηα γηα
δηεζλή ζπλδξνκή ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγθαίξσο δηα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαηηζέκελσλ απφ άιιεο ρψξεο δπλακηθνχ
θαη κέζσλ. ηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα αηηνχκελα κέζα (ηχπνο,
αξηζκφο) θαζψο θαη ν επηρεηξεζηαθφο ρψξνο δξάζεο ηνπο. Σα αηηνχκελα κέζα, κεηά ηελ είζνδφ
ηνπο ζηε ρψξα, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ αηηνχληνο, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζπληνληζκφ ηνπο.

6.11. Κήξπμε πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ πιεκκπξηθώλ
θαηλνκέλσλ – ζπληνληζκόο θνξέσλ
Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ
Ν.3013/2002. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο κηαο πεξηνρήο ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1δ΄ ηνπ Ν.3013/2002. Ζ απφθαζε θήξπμεο κηαο
πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζπλδέεηαη κε ην ζπληνληζκφ
ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ Φνξέσλ πνπ επηρεηξνχλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε
εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ ιφγσ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη
κε ην κέγεζνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ είλαη πιένλ ηνπ
δηαηηζέκελνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθήο θαηαζηξνθήο κηθξήο έληαζεο ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ νηθείν Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ζχκθσλα κε άξζξν 8 παξ. 1δ΄ ηνπ Ν.3013/2002 (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β).
Ζ θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ θπζηθέο,
ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, αίξεηαη απηνδηθαίσο κε ηελ πάξνδν εμακήλνπ, δχλαηαη δε
λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, χζηεξα απφ
βεβαίσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ Απνθεληξσκέλσλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο φηη
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη θήξπμεο, θαζψο θαη κε εηδηθή αηηηνινγία γηα ηνπο ιφγνπο
γηα ηνπο νπνίνπο νη επηπηψζεηο απφ ηηο θαηαζηξνθέο δελ έρνπλ αθφκε αληηκεησπηζζεί.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο Πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο εηζεγείηαη ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή
Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ην ραξαθηεξηζκφ θαηαζηξνθήο σο
γεληθήο θαη ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (αξζ.8, Ν.3013/2002).
Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο, πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο κεγάιεο έληαζεο
θαηαζηξνθήο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη, ή εηζεγείηαη
ζηνλ αξκφδην Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο λα
ζπγθαιέζεη, ην Κεληξηθφ πληνληζηηθφ ξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) γηα ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο δηάζεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ
ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ (αξζ. 5 ηνπ Ν.3013/2002, φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 112 ηνπ Ν. 4249/2014).
Ζ θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1δ΄ ηνπ Ν.3013/2002, δελ ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο
κηαο πεξηνρήο σο πιεγείζαο απφ πιεκκχξεο (πιεκκπξνπαζνχο) θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε
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γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εηδηθφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ θαη δαλείσλ ζε πιεγέληεο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ νξηνζέηεζε κηαο πεξηνρήο σο
πιεγείζαο απφ πιεκκχξεο (πιεκκπξνπαζνχο) δξνκνινγείηαη αλεμάξηεηα.

6.12. Οξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ιόγσ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3013/2002, ζην ζθνπφ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο,
ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο.
Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ
πνιηηψλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα
εθηηκάηαη φηη απεηιείηαη απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.
ηα πιαίζηα απηά εθδφζεθε ην άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσκέλε
απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απφ εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή.
Σν 2014, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3613/2007, ε νπνία
ελζσκαηψλεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο).
πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά φηη:
 Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ απνηειεί
επζχλε ησλ θαηά ηφπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
 ηαλ ε εμειηζζφκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ απφ έλα
Γήκν, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα
εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθψο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε.
 ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 1
πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' ηνπ λ. 3013/2002 (Α' 102), φπσο ηζρχεη, ε αλσηέξσ απφθαζε
ιακβάλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή απφ ηνλ αζθνχληα
θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηφπηλ
ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαη εθηειείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Πεξηθεξεηάξρεο θαη
Γεκάξρνπο.
 Ζ ιήςε ηεο απφθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε
έρνπλ ηελ επζχλε πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο.
ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
 Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο
ηνπο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελψ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε
εμέιημε) θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, ε εθηίκεζε ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηφ εθαξκφδεηαη
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνχλ ιφγσ ηεο εμέιημεο ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηψλ ζε νηθηζκνχο,
ηκήκαηα πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ
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θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα εθηεζνχλ θαηεπζπλφκελνη πξνο αζθαιή
ρψξν.
 Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ
πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθφ, βαζηδφκελε
ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή
ηνπο ζην ρψξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απφθαζε ηεο απνκάθξπλζεο.
 Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε
θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δξάζε
απηή εχθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο - απψιεηεο θαη λα
κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο. Οη ρψξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα
ζπγθεληξσζνχλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξχλνληαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν πξέπεη λα
εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα
απνθιείνπλ ην ελδερφκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν
ή ηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
ρψξσλ απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πιεκκπξψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηέο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο πνιηηψλ, νη νπνίεο θαη
δξνκνινγνχληαη απφ εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο χξνπ νη ρψξνη
έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Ο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο πιεκκπξψλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε:
 απφ ηελ θαηάθιπζε θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ απφ πιεκκπξηθά χδαηα (παξάζπξζε
απφ πιεκκπξηθά χδαηα, αηπρήκαηα, εγθισβηζκνί, θαηαξξεχζεηο θηηξίσλ, θιπ),
 απφ ρεκηθνχο ή ινηκνγφλνπο παξάγνληεο επηθίλδπλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία νη
νπνίνη παξαζχξζεθαλ ή αλαπηχρζεθαλ ζηα πιεκκπξηθά χδαηα θαη
 απφ επαγφκελα θαηνιηζζεηηθά θαηλφκελα.
πλεπψο, ην ζθεπηηθφ φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε
πνιηηψλ εμ αηηίαο πιεκκπξψλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδχλνπο.
ηηο πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ζηα ξγαλα
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο, Πεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο
πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμέιημε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ θαηλνκέλνπ
δχλαηαη λα μεπεξάζεη ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα αξκνδηφηεηάο ηνπο
ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ή φπνηνο άιινο έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή πνπ εμειίζζεηαη ε θαηαζηξνθή.
ηηο πεξηπηψζεηο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο αξκφδηνη λα
εηζεγεζνχλ
ζηα
ξγαλα
Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο
(Γήκαξρνο,
Πεξηθεξεηάξρεο/
Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηψλ,
είλαη νη θαηά ηφπνπο επηθεθαιήο πξντζηάκελνη ησλ αξκνδίσλ Γ/λζεσλ Σερληθψλ Έξγσλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ ή θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ, αξκφδηνη λα εηζεγεζνχλ ζηα ξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γήκαξρνο,
Πεξηθεξεηάξρεο/Αληηπεξηθεξεηάξρεο, θιπ) ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε
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απνκάθξπλζε πνιηηψλ, είλαη θαη νη θαηά ηφπνπο Πξντζηάκελνη ησλ Γ/λζεσλ Γεκφζηαο Τγείαο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ππάξρεη ηζηνξηθφ πιεκκπξηθψλ ή/θαη θαηνιηζζεηηθψλ
θαηλνκέλσλ, απηφ κπνξεί λα αμηνινγείηαη θαη λα ιακβάλεηαη θαηά πεξίπησζε ππφςε, δεδνκέλνπ
ηνπ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηψλ.
Με δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνη Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ,
κπνξνχλ άκεζα λα ζπγθαινχλ ην πληνληζηηθφ Σνπηθφ ξγαλν (ΣΟ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο θαη νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο ην πληνληζηηθφ ξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ)
ηεο Πεξηθεξεηαθήο ηνπο Δλφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ, κπνξεί λα γίλεη απφ
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (ΔΛΑ, Π, Έλνπιεο Γπλάκεηο, θιπ), ή απφ θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
(θαηά ηφπνπο ΚΣΔΛ, θιπ). ηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ή ε
Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε
θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκφηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερφκελν πινπνίεζεο
κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελφο
κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, σο δξάζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θαηαζηξνθέο, ππνζηεξίδεηαη ζεζκηθά απφ ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία θαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα.
Θέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη εηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ
απνκάθξπλζή ηνπο φηαλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε, κε ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ηε ξχζκηζε
ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζψο θαη πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρφλ εγθιεκάησλ
θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή, απνηεινχλ
αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηφπνπο αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.Α.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δξάζε απηή, αθνξά πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ή
πεξηιακβάλεη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα εμαζθαιίδεηαη, ε
παξνπζία κνλάδσλ ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ιφγνπο παξνρήο άκεζεο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο
βνήζεηαο, ιφγσ αξκνδηφηεηαο (Ν. 1579/85 - ΦΔΚ 217/Α΄/1985).

6.13. Δζεινληηθέο νξγαλώζεηο
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 119 παξ.2 ηνπ Ν. 4249/2014, νη εληαγκέλεο Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξακέλνπλ ζην θαζεζηψο πνπ ίζρπε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε
πηζηνπνίεζε θαη έληαμε ζην Μεηξψν Δζεινληψλ κε ηε δηαδηθαζία θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ
είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δηέπνληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζην Ν.3013/2002 θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
πιεκκπξηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξνο
ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ.
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Σνλίδεηαη φηη νη δξάζεηο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην κεηξψν
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε έληαμήο ηνπο θαη φηη
γηα λα είλαη νπζηαζηηθή ε πξνζθνξά ηνπο, πξέπεη νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα απνηεινχλ
κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηα πληνληζηηθά ξγαλα
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ηα πληνληζηηθά Σνπηθά ξγαλα
(ΣΟ) ησλ Γήκσλ.
Ο ζπληνληζκφο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζεηο, βάζεη
απνθάζεσλ ηνπ ΟΠΠ, γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ή απφ ην
Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, εθφζνλ έρεη εμνπζηνδνηεζεί
γηα ην ζθνπφ απηφ.

6.14. Σήξεζε ζηνηρείσλ εηδηθνύ θαθέινπ θαηαζηξνθήο
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 6, παξ. 3ζη΄ ηνπ Ν.
3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α΄/2002), έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο εηδηθνχ θαθέινπ γηα ηηο γεληθέο,
πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο κεγάιεο έληαζεο θαηαζηξνθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην
Παξάξηεκα Α΄ ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ».
ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ θάθειν πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ, ζην
πιαίζην θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαηά ηελ
εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Δπίζεο,
εκπεξηέρνληαη εθζέζεηο απνινγηζκνχ δξάζεο ησλ επί κέξνπο αξκφδησλ θνξέσλ θαη πξνηάζεηο
γηα βειηίσζε ησλ δξάζεσλ ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ θαηλνκέλσλ.
ηα αλσηέξσ πιαίζηα, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξψλ θαη
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κε ρξνλνινγηθή
ζεηξά, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά πεξίπησζε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο
πνιίηεο θαη ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν
θαηαζηξνθήο ζηηο πεξηπηψζεηο πεξηθεξεηαθψλ θαηαζηξνθψλ ή ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ κεγάιεο
έληαζεο εμ αηηίαο πιεκκπξψλ θαη ηα ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ην ηαρχηεξν δπλαηφ. ηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ ε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θάθειν θαηαζηξνθήο γίλεηαη κε ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
ηνλ Πίλαθα 6.2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ξφινη θαη νη
αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ.
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Πίλαθαο 6.2.
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Πξνζδηνξηζκφο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε πεξίπησζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ
ΓΓΠΠ

ΓΗΜ Ο

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜ ΔΝΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ
ΧΜ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΝΟΜ ΙΑ

ΓΔΓΓΗΔ – ΑΓΜ ΗΔ –
ΦΟΡΔΙ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ

ΓΔΤΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΤΓΔΙΑ

ΔΚΑΒ

Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜ ΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ
ΟΡΓΑΝΧΔΙ

ΠΡΟΛΗΦΗ
ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟΤ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ

α. Έθδνζε ζρεηηθήο
νδεγίαο ζε εηήζηα
ύληαμε κλεκνλίνπ
βάζε.
ελεξγεηώλ
β.πγθέληξσζε
κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ, ΔΛΔΓΥΟ
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΓΙΚΣΤΧΝ,
ΜΔΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Σερληθά έξγα,
Μέζα θαη εμνπ ιηζκόο ππ νδνκέο, κέζα θαη
αξκνδηόηεηάο ηεο
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο ηνπ

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ
ΑΣΤΝΟΜΔΤΗ
ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΧΝ

ΣΗΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ
ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

---------

ύληαμε κλεκνλίνπ
ελεξγεηώλ

α. ύληαμε
κλεκνλίνπ
ελεξγεηώλ. β.
πγθέληξσζε
κλεκνλίσλ
ελεξγεηώλ θαη
ελεκέξσζε ΓΓΠΠ

ύληαμε
επ ηρεηξεζηαθνύ
ζρεδίνπ

ύληαμε
επ ηρεηξεζηαθνύ
ζρεδίνπ

ύληαμε
επ ηρεηξεζηαθνύ
ζρεδίνπ

α. Σερληθά έξγα,
ππ νδνκέο, κέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο. β.
πληνληζκόο θαη
επ νπ ηεία Γήκσλ

πληνληζκόο θαη
επ νπ ηεία
Πεξηθεξεηώλ θαη
Γήκσλ

Μέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο ηνπ

Μέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο ηεο

Σερληθά έξγα θαη
δίθηπα αξκνδηόηεηάο
ηνπο

Ρέκαηα αξκνδηόηεηάο Ρέκαηα αξκνδηόηεηάο
ηνπ
ηεο

---------

πγθέληξσζε
ζηνηρείσλ γηα ηελ
αληηκεηώπ ηζε θαη
Καηαγξαθή ζηνηρείσλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ πιινγή ησλ
απ νθαηάζηαζε.
κε ρξνλνινγηθή
κε ρξνλνινγηθή
ζηνηρείσλ θαη
Δθζέζεηο
ζεηξά
ζεηξά
ππ νβνιή ζηε ΓΓΠΠ
απ νινγηζκνύ δξάζεο
ησλ θνξέσλ

---------

---------

---------

---------

Σερληθά έξγα θαη
δίθηπα αξκνδηόηεηάο
ηεο

---------

ύληαμε
επ ηρεηξεζηαθνύ
ζρεδίνπ

Μέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο ηεο

---------

---------

Μέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο
ηνπ

---------

Καηαγξαθή
Καηαγξαθή ζηνηρείσλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ Καηαγξαθή ζηνηρείσλ
ζηνηρείσλ κε
κε ρξνλνινγηθή
κε ρξνλνινγηθή
κε ρξνλνινγηθή
κε ρξνλνινγηθή
κε ρξνλνινγηθή
ρξνλνινγηθή
ζεηξά
ζεηξά
ζεηξά
ζεηξά
ζεηξά
ζεηξά

ύληαμε
επ ηρεηξεζηαθνύ
ζρεδίνπ

Έληαμε ζην κεηξών
ηεο ΓΓΠΠ

Έιεγρνο
ζρνιηθώλ θηηξίσλ

Μέζα θαη
εμνπ ιηζκόο
αξκνδηόηεηάο ηνπο

---------

---------

Καηαγξαθή
ζηνηρείσλ κε
ρξνλνινγηθή
ζεηξά

Καηαγξαθή ζηνηρείσλ
κε ρξνλνινγηθή
ζεηξά

Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη
κέζσλ ζύκθσλα
κε ην
επ ηρεηξεζηαθό
ζρέδην

Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ

ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ
α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
κλεκόλην ελεξγεηώλ.
β. Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
π εξίπ ησζε
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ
ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
κλεκόλην ελεξγεηώλ.
β. Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
π εξίπ ησζε
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ

ΤΓΚΛΙΗ
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

Πεξηνδηθέο
ζπλεδξηάζεηο

πγθέληξσζε
α. ύγθιηζε ΣΟ.
α. ύγθιηζε ΟΠΠ.
κλεκνλίσλ
β.Δπ ηθαηξνπ νίεζε
β.Δπ ηθαηξνπ νίεζε
ελεξγεηώλ θαη
κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ
ελεκέξσζε ΓΓΠΠ

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ
ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ

α. Έθδνζε νδεγηώλ,
έληππ νπ θαη
ειεθηξνληθνύ πιηθνύ.
β. Δλεκέξσζε θνηλνύ

Δλεκέξσζε θνηλνύ
ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θιπ ηεο
ΓΓΠΠ

Δλεκέξσζε θνηλνύ
ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θιπ ηεο
ΓΓΠΠ

Δλεκέξσζε θνηλνύ
ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θιπ ηεο
ΓΓΠΠ

Δλεκέξσζε θνηλνύ
ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θιπ ηεο
ΓΓΠΠ

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
κλεκόλην ελεξγεηώλ.
β. Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
π εξίπ ησζε
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ

Δλεκέξσζε θνηλνύ
ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο θιπ ηεο
ΓΓΠΠ

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
επ ηρεηξεζηαθό
ζρέδην. β. Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
π εξίπ ησζε
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
επ ηρεηξεζηαθό ζρέδην

α. 24ε επ ηθπιαθή θαη
ζπληνληζκόο θνξέσλ.
β.Δλεκεξώλεηαη απ ό
ηελ ΔΜΤ γηα ηα δειηία
π ξόγλσζεο θαη
επ ηδείλσζεο θαηξνύ
θαη ηα δηαβηβάδεη ζηνπο
εκπ ιεθόκελνπο
θνξείο

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
επ ηρεηξεζηαθό
Δμαζθάιηζε
ζρέδην. β. Απμεκέλε εηνηκόηεηαο
β. Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
εηνηκόηεηαο ζε
π εξίπ ησζε
π εξίπ ησζε
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ
θαηξνύ
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πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

---------

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

---------

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη κέζσλ
ζύκθσλα κε ην
επ ηρεηξεζηαθό ζρέδην

α. Δμαζθάιηζε
εηνηκόηεηαο
δπλακηθνύ θαη
κέζσλ β.
Απμεκέλε
εηνηκόηεηαο ζε
β. Απμεκέλε
π εξίπ ησζε
εηνηκόηεηαο ζε
ελεκέξσζεο
π εξίπ ησζε
απ ό ηελ ΓΓΠΠ
ελεκέξσζεο απ ό ηελ
γηα επ ηδείλσζε
ΓΓΠΠ γηα επ ηδείλσζε
θαηξνύ
θαηξνύ

---------

---------

πκκεηνρή ζην πκκεηνρή ζην
ΣΟ θαη ΟΠΠ ΟΠΠ

---------

---------

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

---------

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΓΓΠΠ

ΓΗΜΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ
ΧΜ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΝΟΜ ΙΑ

ΓΔΓΓΗΔ – ΑΓΜΗΔ –
ΦΟΡΔΙ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ

ΓΔΤΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΤΓΔΙΑ

ΔΚΑΒ

Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ
ΟΡΓΑΝΧΔΙ

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
ΤΓΚΛΙΗ
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ

πγθαιείηαη θαη
ζπλεδξηάδεη ην ΣΟ

Δλεκεξώλεηαη απ ό
ηνπο Γήκνπο θαη
πγθαιείηαη θαη
ζπλεδξηάδεη ην ΟΠΠ Πεξηθέξεηεο θαη
ελεκεξώλεη ηε ΓΓΠΠ

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

Παξνρή βνήζεηαο θαη
ΓΡΑΔΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ππ νζηήξημε ηνπ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ
έξγνπ ησλ
ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΤΡΑ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ

Έξεπλα, απ άληιεζε
πδάησλ, π αξνρή
βνήζεηαο,
ππ νζηήξημε ηνπ
έξγνπ ησλ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ,θ.α.

Έξεπλα, απ άληιεζε
πδάησλ, π αξνρή
βνήζεηαο,
ππ νζηήξημε ηνπ
έξγνπ ησλ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ,θ.α.

Παξνρή βνήζεηαο θαη
ππ νζηήξημε ηνπ
έξγνπ ησλ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ

Έξεπλα, δηάζσζε,
π αξνρή βνήζεηαο,
απ άληιεζε πδάησλ
θ.α.

Μέηξα γηα ηελ θίλεζε
ησλ νρεκάησλ θαη
απ νκόλσζε ησλ
π ιεγεηζώλ
π εξηνρώλ

ΔΛΔΓΥΟ ΡΔΜΑΣΧΝ,
ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΓΙΚΣΤΧΝ,
Λακβάλεη ελεκέξσζε
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ –
απ ό ηνπο
ΔΚΣΙΜΗΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ – ππ όινηπ νπο θνξείο
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Όια ηα ξέκαηα,
ππ νδνκέο, δίθηπα,
ηερληθά έξγα
αξκνδηόηεηαο ηνπ θαη
ελεκεξώλεη ηελ
Πεξηθέξεηα

Όια ηα ξέκαηα,
ππ νδνκέο, δίθηπα,
ηερληθά έξγα
αξκνδηόηεηαο ηεο θαη
ελεκεξώλεη ηελ
Απ νθεληξσκέλε
Γηνίθεζε

Λακβάλεη ελεκέξσζε
απ ό ηνπο
ππ όινηπ νπο θνξείο
θαη ελεκεξώλεη ηε
ΓΓΠΠ

α. Λήςε απ όθαζεο
ζηελ π εξίπ ησζε
π νπ ε π εξηνρή π νπ
επ εξεάδεηαη είλαη
εληόο ησλ νξίσλ ελόο
Γήκνπ. Βαζίδεηαη ζε
εηζεγήζεηο ησλ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ. β.Δθηέιεζε
απ όθαζεο
νξγαλσκέλεο
απ νκάθξπλζεο γ.
Δλεκέξσζε θνηλνύ
γηα ηελ
απ νκάθξπλζε
π νιηηώλ.

α. Λήςε απ όθαζεο
ζηελ π εξίπ ησζε
π νπ ε π εξηνρή π νπ
επ εξεάδεηαη είλαη
εληόο ησλ νξίσλ
π εξηζζνηέξσλ ηνπ
ελόο Γήκνπ.
Βαζίδεηαη ζε
εηζεγήζεηο ησλ
εκπ ιεθνκέλσλ
θνξέσλ. β.Δθηέιεζε
απ όθαζεο
νξγαλσκέλεο
απ νκάθξπλζεο

Λήςε απ όθαζεο
κεηά απ ό
εμνπζηνδόηεζε ηεο
ΓΓΠΠ

πλεδξηάδεη εθόζνλ
απ αηηείηαη

---------

α. Γηαρείξηζε
θπθινθνξίαο
νρεκάησλ
Θεζκηθόο ξόινο ζηελ
β.
εθηέιεζε ηεο
Δληνπ ηζκόο θαη
απ όθαζεο
ελεκέξσζε π νιηηώλ
γηα απ νκάθξπλζή
ηνπο.

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΠΟΛΙΣΧΝ

Λήςε απ όθαζεο
απ νκάθξπλζεο
π νιηηώλ ζε όιεο ηηο
π εξηπ ηώζεηο

ΠΑΡΟΥΗ ΒΟΗΘΔΙΑ
ΣΟΤ ΠΛΗΓΔΝΣΔ,
ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ

πλδξάκεη επ ηθνπξηθά ηα όξηα ηνπ Γήκνπ

πλδξάκεη ηνπο
Γήκνπο

πλδξάκεη
επ ηθνπξηθά

---------

ΚΗΡΤΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ

ε όιεο ηηο
π εξηπ ηώζεηο

Καηόπ ηλ
εμνπζηνδόηεζεο απ ό
ηε ΓΓΠΠ ζηα όξηα
αξκνδηόηεηάο ηεο

Καηόπ ηλ
εμνπζηνδόηεζεο απ ό
ηε ΓΓΠΠ ζηα όξηα
αξκνδηόηεηάο ηεο

---------

---------

πιινγή
π ιεξνθνξηώλ
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πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

---------

Έιεγρνο θαη
απ νθαηάζηαζε
δηθηύσλ
αξκνδηόηεηάο ηνπο

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

---------

πκκεηνρή ζην πκκεηνρή ζην
ΣΟ θαη ΟΠΠ ΟΠΠ

πκκεηνρή ζην ΣΟ
θαη ΟΠΠ

πλδξνκή ζηηο
δξάζεηο ησλ
εκπ ιεθόκελσλ
θνξέσλ

---------

Γξάζεηο ρεδηαζκόο
θαη ζπληνληζκόο
ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο

Μεηαθνξά
ηξαπκαηηζκέλσ
λ

---------

α. Έιεγρνο θαη
απ νθαηάζηαζε
δηθηύσλ
αξκνδηόηεηάο ηεο
β.Τγεηνλνκηθόο
έιεγρνο ζπζηεκάησλ
ύδξεπζεο – π όζηκνπ
λεξνύ

Τγεηνλνκηθόο
έιεγρνο ζπζηεκάησλ
ύδξεπζεο – π όζηκνπ
λεξνύ

---------

Έιεγρνο
ζρνιηθώλ θηηξίσλ

πλδξνκή
ζηελ
π εξίπ ησζε
απ νκάθξπλζε
ο π νιηηώλ κε
π ξνβιήκαηα
πγείαο

πληνληζκόο θαη
ζπλδξνκή ζηελ
απ νκάθξπλζε
καζεηώλ

πληνληζκόο θαη
ζπλδξνκή ζηελ
π εξίπ ησζε
απ νκάθξπλζεο
π νιηηώλ

---------

πλδξνκή ζηελ
εθηέιεζε ηεο
απ όθαζεο

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

Κεθάιαην 7 .
πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
7.1.

Γεληθά

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθαλ ηα πιεκκπξηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο
Κπθιάδεο, θαη ηδηαίηεξα ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην λεζί ηεο χξνπ, ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο. Δηδηθφηεξα γηα ηε Νήζν χξν αθνινπζήζεθε κηα κεζνδνινγία κε ζθνπφ λα
εληνπηζηνχλ νη πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ πνπ είλαη πην επάισηεο ζε πιεκκπξηθά θαηλφκελα, λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, θαζψο θαη λα εμεηαζζνχλ νη πθηζηάκελεο
ππνδνκέο ζρεηηθέο κε ηελ απνζηξάγγηζε θαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.
Απφ ηελ έξεπλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο πξνέθπςαλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηφζν ηα ίδηα ηα πιεκκπξηθά
θαηλφκελα φζν θαη νη επηπηψζεηο ηνπο, δειαδή λα κεησζεί ν πιεκκπξηθφο θίλδπλνο θαη ε
επηθηλδπλφηεηα ζηε χξν.

7.2.

πκπεξάζκαηα

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηηο Κπθιάδεο θαη ηε χξν
ζπγθεθξηκέλα, δελ παξαηεξνχληαη πςειέο ζπρλφηεηεο πιεκκπξηθψλ ζπκβάλησλ ζε ζρέζε κε
άιια ηκήκαηα ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ (π.ρ. Αηηηθή, Πεινπφλλεζν).
Παξφιν, πνπ ηα ζπκβάληα απηά είλαη ζρεηηθά ζπάληα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
πξνθχπηνπλ έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζε
ππνδνκέο θαη πεξηνπζίεο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή άζθεζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή.
Με βάζε, πάληνηε, ηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιεκκπξψλ
ηεο, πξνθχπηεη πσο ε θχξηα αηηία πιεκκπξψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη νη ξαγδαίεο
βξνρνπηψζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλδξνκή θη άιισλ παξαγφλησλ φπσο ε ηδηαίηεξε
γεσκνξθνινγία, ε αλζξψπηλε αλάπηπμε θαηά κήθνο ησλ αθηψλ θαη νη κηθξέο ιεθάλεο
απνξξνήο.
Μία ελδηαθέξνπζα, θαηαξρήλ, δηαπίζησζε ζπλίζηαηαη ζηε ξαγδαηφηεηα θαη έληαζε ησλ
βξνρνπηψζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο Κπθιάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε χξν. πσο έρνπκε
αλαθέξεη θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη Κπθιάδεο ζπληζηνχλ ηελ πην μεξή πεξηνρή ηεο
Διιάδνο, κε ην κέζν εηήζην χςνο βξνρφπησζεο λα αλέξρεηαη ζε, πεξίπνπ, 370 mm. Χζηφζν,
αλ ζπγθξηζνχλ νη εκεξήζηεο θαηαγξαθέο ηνπ χςνπο βξνρήο, κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε
δηαζέζηκα γηα ηε χξν, ησλ εκεξψλ πνπ ζπλέβεζαλ πιεκκπξηθά γεγνλφηα κε ηε κέζε εηήζηα
βξνρφπησζε, ζα δηαπηζησζεί φηη ην Φεβξνπάξην 2003 ζε ιηγφηεξν απφ δχν 24σξα
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θαηαγξάθεθαλ 149mm βξνρήο, πνπ απνηεινχλ ην 24% ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο, ελψ ζηηο 3
Φεβξνπαξίνπ 2011 ζεκεηψζεθαλ 99mm βξνρήο, δειαδή ην 21% ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο.
Πξάγκαηη, ζπλεπψο, ε αλαθνξά ησλ Koutsoyiannis et al (2012) φηη είλαη πηζαλφ, ζηηο μεξέο
Κπθιάδεο, ην ¼ έσο θαη ½ χςνο ηεο βξνρήο λα ζπκβεί ζε έλα κφιηο 24σξν, θαίλεηαη λα
επηβεβαηψλεηαη. Σν ζηνηρείν απηφ, θαίλεηαη, λα απνηειεί απφ κφλν ηνπ κηα βαζηθή αηηία
πξφθιεζεο πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ ζηα λεζηά θαη ζηε χξν ζπγθεθξηκέλα. Αθξηβψο, δε, επεηδή
ην ζχκπιεγκα ησλ λεζηψλ αλήθεη ζηελ μεξή δψλε ηεο ρψξαο δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο
εηνηκφηεηαο αληίζηνηρεο κε κηα πεξηνρή πνπ θαηαγξάθεηαη κεγάιν χςνο βξνρήο. πλεπψο, ηφζν
απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο φζν θαη απφ απηήλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ
ππνδνκψλ, νη Κπθιάδεο θαίλεηαη λα κελ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα έληνλα θαηλφκελα, γεγνλφο
πνπ απμάλεη ζρεηηθά ηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν.
Δμεηάδνληαο ην ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ ζηε χξν, δηαπηζηψζεθε φηη ε κέζε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο πιεκκπξηθψλ θαηαζηξνθψλ είλαη πεξίπνπ 1 ζπκβάλ ζηα 6,6 έηε. Δπίζεο,
δηαπηζηψζεθε φηη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα πιεκκπξηθά γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ,
έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Απηφ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί είλαη πηζαλφ λα
νθείιεηαη, σο έλαλ βαζκφ, ζηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο θαηαζηξνθψλ αιιά θαη ηελ
αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ θνηλνχ ζηηο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη
κεηαβνιέο, πνπ δηαπηζηψζεθαλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε
πιεκκπξψλ θαη ζπλνπηηθά είλαη:
 Ζ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ παξάιιεια κε ηελ εμάπισζε ησλ νηθηζηηθψλ θαη
ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρψλ, θπξίσο ησλ παξαζαιάζζησλ νηθηζκψλ θαηά κήθνο ηεο
αθηήο ζε δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή απνξξνή ησλ ξεκάησλ
πξνο ηε ζάιαζζα. Ζ «πδξνκφλσζε» πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηελ νηθηζηηθή
αλάπηπμε κέζα ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο, κεηαβάιιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο,
κεηψλνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθά ηελ θαηείζδπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ
πξνθαιψληαο πιεκκπξηθέο πηέζεηο.
 Ζ πέξαλ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, αχμεζε ηεο αλζξψπηλεο επεκβαηηθφηεηαο ζηηο
πδξνινγηθέο δηεξγαζίεο.
 Ζ έιιεηςε αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ θαη έξγσλ ζηνπο νινέλα αλαπηπζζφκελνπο
νηθηζκνχο.
 Ζ απνζπαζκαηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αληηπιεκκπξηθψλ
έξγσλ θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο. Γηαπηζηψζεθε πσο δελ ππάξρεη ζπλνιηθφο
ζρεδηαζκφο ζηνλ ηξφπν κε ην νπνίν εθηεινχληαη ηα έξγα, δελ ππάξρεη
αληηπιεκκπξηθή κέξηκλα θαη ζπλήζσο ηα ηερληθά έξγα θαινχληαη λα «ζεξαπεχζνπλ»
ήδε πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο.
ηε χξν ζπγθεθξηκέλα πξνζδηνξίζηεθαλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ,
πεξηνρέο πνπ δπλεηηθά αληηκεησπίδνπλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην 4ν
θεθάιαην (Δηθόλα 7.1). Απφ ηηο πεξηνρέο απηέο δχν, ζπκπεξαζκαηηθά, αληηκεησπίδνπλ ην
κεγαιχηεξν πξφβιεκα: ε πεξηνρή ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηελ Δξκνχπνιε θαη ν νηθηζκφο ηνπ Κηλίνπ.
ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαηνπέδνπ δηαπηζηψζεθε ε αζηνρία ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ηερληθνχ
έξγνπ ηεο ηειηθήο απνξξνήο, ε θαθνηερλία ηνπ έξγνπ αιιά θαη ε παξέκβαζε, ζπλνιηθά, ζηελ
θνίηε ηνπ ξέκαηνο. ην Κίλη, δηαπηζηψζεθε ν ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ
πιεκκπξνγέλεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ζηελ άλαξρε δφκεζε, πνιιέο
θνξέο πάλσ ζηελ θνίηε ησλ ξεκάησλ, ζηνλ ιαλζαζκέλν ζρεδηαζκφ ή θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ
έξγσλ, ζηελ έιιεηςε ηερληθψλ έξγσλ θ.α.
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Δηθφλα 7.1.

Υάξηεο ηεο χξνπ κε ηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο ζε πιεκκπξηθά θαηλφκελα
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Δθηφο, σζηφζν, απφ ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο
πξφθιεζεο πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, παξαηεξείηαη φηη νη πθηζηάκελεο δνκέο ζε ζέκαηα
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, εθηφο κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ, αλαπηχζζνληαη θχξηα σο κεραληζκνί
αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο κηαο πιεκκχξαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαη φρη σο θνξείο
εξγαιείσλ πξφιεςεο. Απφ ηελ άιιε ε ππνζηειέρσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο, ε παξνπζία κε εθπαηδεπκέλνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηφζν ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα φζν θαη ζηηο ζέζεηο επζχλεο, ε αλάιεςε ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ αηξεηά ζηειέρε, αιιά θαη ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ ρψξα, εληείλνπλ ην πξφβιεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
κεραληζκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ.

7.3.

Πξνηάζεηο

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πξφιεςε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ε κείσζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ κε:


Σελ θαηαζθεπή κηθξήο θιίκαθαο ηερληθψλ έξγσλ ζε ζέζεηο πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί
θακία αληηπιεκκπξηθή κέξηκλα θαη ζα αλαθνχθηδαλ ηηο πηέζεηο ζηηο πεξηνρέο απηέο.



Σελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ησλ πδαηνξεκάησλ πνπ ελέρνπλ πιεκκπξηθφ
θίλδπλν θαη ηνλ επηκειή θαζαξηζκφ ηνπο απφ θεξηά πιηθά θαη βιάζηεζε. Σελ
αζηπλφκεπζε ησλ πδαηνξεκάησλ θαη ηελ απαγφξεπζε δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο θνίηεο.



Σελ εθπφλεζε πδξνινγηθψλ ή θαη πδξαπιηθψλ κειεηψλ ζε πεξηνρέο πνπ παξαηεξνχληαη
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (φπσο ην Κίλη), ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη. Σελ
νξηνζέηεζε πδαηνξεκάησλ φπνπ δελ ππάξρεη.



Σελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο.



Σελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ γξαθείνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ζρέδηα έθηαθηεο
αλάγθεο, θαηαιφγνπο ηνπ δηαζέζηκσλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ, κε ηελ
αλάξηεζε ραξηψλ θηλδχλνπ θαη ραξηψλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη ηε ρξήζε GIS.



Σνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ
πνπ μεπεξλάλε ηελ ζεηεία αηξεηψλ ή κφληκσλ ππαιιήισλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ζην Γήκν.

Δπηπξφζζεηα, ζε επξχηεξε θιίκαθα, βαζηθφ είλαη λα δνζνχλ θαηεπζχλζεηο ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηα λεζηά πνπ ζα αλαραηηίζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ θαη ζα
ιάβνπλ ππφςε ηελ πδξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πδαηνξεκάησλ θαη ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ
ησλ λεζηψλ. Δμάιινπ, ζεκαληηθφ ζα ήηαλ λα εληζρπζεί ε ζπγθξάηεζε ησλ νκβξηψλ πδάησλ – θαη
άξα ε θαηείζδπζε – κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο επηθάλεηαο θαηάιιειεο βιάζηεζεο ζηηο αδφκεηεο
πεξηνρέο ησλ λεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο θιίζεηο, πνπ ην
θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο είλαη πην έληνλν.
„ια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ πξνηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο
πξφιεςεο. Οη πξνηάζεηο απηέο, άιισζηε, ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παγθφζκηα ηάζε, πνπ είλαη ε
κεηαθίλεζε ησλ δηαθπβεξλήζεσλ απφ πνιηηηθέο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θαηαζηξνθψλ,
ζε πνιηηηθέο κείσζεο ησλ θηλδχλσλ θαηαζηξνθψλ, ψζηε νη θαηαζηξνθέο λα κελ ζπκβαίλνπλ.
Χζηφζν ε χπαξμε πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, πνπ φπσο
δηαηππψζεθε παξαπάλσ νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά βξνρνπηψζεσλ ζηηο Κπθιάδεο - ρακειφ
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χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο, ξαγδαίεο βξνρνπηψζεηο – ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ επίπεδν
πξφιεςεο θαη ηε ζρεηηθή έιιεηςε εηνηκφηεηαο, αλαδεηθλχνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ην ζεκαληηθφ
ξφιν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζσ ησλ
κέζσλ, ηνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κεραληζκψλ εηνηκφηεηαο.
ια ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εμεηδηθεπκέλα
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα (γηα έξεπλα, δηάζσζε, δηάλνημε νδψλ, απφζπξζε πιηθψλ θ.ά.), ηα
νρήκαηα κεηαθνξάο (πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθνχ, πιεζπζκνχ θ.ιπ.), ηα εηδηθά νρήκαηα
(Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ΔΛ.Α., Δ.Κ.Α.Β.), πισηά θαη ελαέξηα κέζα, κέζα επηθνηλσλίαο,
πγεηνλνκηθφ πιηθφ (π.ρ. κάζθεο, γάληηα, παξαταηξηθφ πιηθφ), ην πιηθφ αλάπηπμεο θαηαπιηζκψλ
(ζθελέο, ιπφκελεο νηθίεο, ρεκηθέο ηνπαιέηεο, γελλήηξηεο, θιηλνζθεπάζκαηα, έπηπια, εξγαιεία,
ηξφθηκα, πφζηκν λεξφ,θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πιήξε
δηαζεζηκφηεηα.
Κχξηνο ζθνπφο ζηηο δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ν ηνπηθφο
ζρεδηαζκφο θαη ε εηνηκφηεηα, ελζσκαηψλνληαο ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο, ε
πξνεηνηκαζία ηνπηθψλ δνκψλ θαη πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κέζα), ε άκεζε απφθξηζε
θαη αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε πιεκκπξηθνχ
θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε απνθαηάζηαζε
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηαζηξνθήο.
Γίλεηαη, ζπλεπψο, θαηαλνεηή ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ δνκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζηελ απην-νξγάλσζε, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγία, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαηαζηξνθψλ.
χκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε δνκή, ν Γήκνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ εθδήισζε
ελφο πιεκκπξηθνχ θαηλνκέλνπ εληφο ησλ ρσξηθψλ ηνπ νξίσλ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα είλαη
θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο, έρνληαο πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην ζρεδηαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην γεγνλφο, αμηνπνηψληαο θαηάιιεια θαη νξζνινγηθά ηνπο απαηηνχκελνπο
πφξνπο (δπλακηθφ θαη κέζα). ην ίδην πιαίζην ζα πξέπεη λα θηλνχληαη θαη νη δνκέο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ψζηε λα ζπλδξάκνπλ ην Γήκν, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Ο ξφινο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φπσο ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ε
Διιεληθή Αζηπλνκία, ην ΔΚΑΒ, θ.α., θξίλεηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε θάζε ηνπ θχθινπ
δηαρείξηζεο ελφο πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο. Ο θάζε θνξέαο απφ ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν, ζα πξέπεη
λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ πνιηηηθψλ κείσζεο ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ, αιιά θαη
ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ δνκψλ ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη
κέζσ ηεο δηαξθνχο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ.
Σα πληνληζηηθά ξγαλα (ΣΟ θαη ΟΠΠ), ηα νπνία νχησο ή άιισο ζπγθαινχληαη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δχλαηαη θαη πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ην
ζπληνληζκφ ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
απμάλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο απέλαληη ζηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν. Ζ πινπνίεζε
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ πξνυπνζέηεη κηα ζπλερή δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο εηνηκφηεηαο ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ/ππεξεζηψλ, δηαδηθαζία πνπ εληζρχεηαη απφ ηα ζπιινγηθά απηά φξγαλα,
ηφζν ζε επίπεδν παξαθνινχζεζεο φζν θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδηαζκψλ
ή/θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ.
Δπίζεο, θαζψο νη εκπιεθφκελνη θνξείο πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηαθίλεζε ηεο αξρηθήο
εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο απαηηεηήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ
επηπηψζεσλ ελφο πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο, είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν λα δηαζθαιίδεηαη ε
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δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο, ηδηαίηεξα ζηελ εθηίκεζε ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο. Ζ επίηεπμε θαη ε
ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε πιεκκπξηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη
εγρείξεκα φισλ ησλ επηπέδσλ δηαρείξηζεο (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ – απνθεληξσκέλν θαη ηνπηθφ).
Τπάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη ζεκεία δηφξζσζεο ζην ζχζηεκα πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο καο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κεηαθίλεζε ηεο πνιηηηθήο απφ πνιηηηθή
πξνζηαζία αληηκεηψπηζεο ζε πνιηηηθή πξνζηαζία πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ
θαηαζηξνθψλ. Ζ επηζπκεηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαηαζηξνθψλ σο επηηπρεκέλε δεκφζηα
πνιηηηθή ζα είλαη απνηέιεζκα δηεχξπλζεο ησλ εκπιεθφκελσλ δνκψλ θαη πνιιψλ αθφκε
ζεζκηθψλ αιιαγψλ.
Σέινο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζα ήηαλ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε
ηέηνηνπο ηξφπνπο, ψζηε λα κεηψλνληαη ηα ηξσηά ζεκεία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κε ζεβαζκφ
ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ φηη ε ππεξβφζθεζε (θαηαζηξνθή ηεο
βιάζηεζεο θαη ζπλεπαθφινπζε δηάβξσζε) απμάλεη ηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν. Θα κπνξνχζαλ λα
δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο δσνθηήκνλεο κε ζθνπφ λα θαηαπνιεκεζεί ε αλεμέιεγθηε βνζθή ή/θαη
θίλεηξα γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο θπηνθάιπςεο ζηνπο βνζθνηφπνπο. Με απιά ιφγηα, νη
λεζηψηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο
ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνλ
αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ησλ αληηπιεκκπξηθψλ παξεκβάζεσλ.
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ζπλζεκαηηθή ιέμε “ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ” κε ην Δηδηθφ ρέδην “Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ”».
39. Σελ Τ.Α. Γ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΔΚ 398/Β΄/2007) «Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ησλ
νινθιεξσκέλσλ ηκεκάησλ ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ ε ζπληήξεζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ
ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./ΤΠΔΥΧΓΔ».
40. Σελ απφ 18-4-2008 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξηζκ. Πξση. 9702/2007
41. Σελ Κ.Τ.Α. 281245/2008 (ΦΔΚ 628/Β΄/2008) «Καλνληζκφο Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ Δληζρχζεσλ».
42. Σε 4422/E.O./06-09-2007 (ΦΔΚ 1787/Β΄/2007) Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
«Καζνξηζκφο ησλ νδψλ ηνπ Ν. Αηηηθήο πνπ ε ζπληήξεζε ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Πεηξαηά, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο».
43. Σελ 33/3147/12-10-1998 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ
Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
44. Σελ 938/ΑΕ11/15-04-1998 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θηηξίσλ
πνπ επιήγεζαλ απφ πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θαη θαηνιηζζήζεηο.
45. Σν Γ7γ/1607/Φ.Δ33/14-9-2005 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.
46. Σν 12815/08-09-2006 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
47. Σν 5301/4/16-ιδ/20-06-2006 έγγξαθν ηεο ΔΛ.Α./Α.Δ.Α.
48. Σν 4096/12-07-2006 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
49. Σν 1764/12-03-2009 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ αθνξά εγρεηξίδην Πνιηηηθήο
Αζθήζεσλ κε ηίηιν «ρεδηαζκφο, Γηεμαγσγή θαη Απνηίκεζε Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνχ
ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο “ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ”».
50. Σελ 109259/28-08-2007 Δγθχθιην ηνπ Τ.Τ.Κ.Α «Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ»
51. Σν ΠΓ 99/2009 (ΦΔΚ 125/Α΄/2009) «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο»
52. Σν Π.Γ. 184/2009 (ΦΔΚ 213/Α΄/2009) «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ»
53. Σελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π.31822/1542/Δ103/20-07-2010 (ΦΔΚ 1108/Β΄/2010) «Αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2007/60/ ΔΚ «γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ πιεκκχξαο», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007»».
54. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηε» (ΦΔΚ 87, ηεπρ Α΄)
55. To Ν.4018/2011 (ΦΔΚ 215/Α΄/2011) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ
ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ»
56. Σελ ΤΑ 44403/2011 (ΦΔΚ 2492/Β΄/2011) «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»
57. Σν Π2α/Γ.Π.νηθ.94064/19-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο ηνπ ΤΤΚΑ «ρεηηθά
κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο»
58. Σν Γ.ΤΓ2/49487/5-8-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΤΚΑ
«Δγθχθιηνο ζρεηηθά κε ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ»
59. Σν Γ7γ/1220/Φ.Δγθ. 33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ «Αζηπλφκεπζε
ξεκάησλ θαη ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ»
60. Σν 4524/A42/26-08-2011 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Απνθαηάζηαζεο εηζκνπιήθησλ (ΤΑ) ηεο ΓΓΓΔ «Γηαδηθαζία
απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ επιήγεζαλ απφ θαηαζηξνθέο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
¨Καιιηθξάηεο¨»
61. Γ7γ/1220/Φ.Δγθ.33/29-08-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ
62. Γ7γ/1202/Φ.Δγθ.33/1998/30-8-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηεο ΓΓΓΔ,
63. 8284/3-4-2013 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.Δ.
64. Ν. 4258/2014 «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα − ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 94/Α΄/2014).
65. 34021/16-9-2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΣΑ ηνπ ΤΠ.Δ.
66. Σελ ΤΑ 29310 νηθ. Φ.109.1/27-6-2014 «Οξγάλσζε, Γηάξζξσζε Λεηηνπξγία Δληαίνπ πληνληζηηθνχ Κέληξνπ
Δπηρεηξήζεσλ (Δ..Κ.Δ.)» (ΦΔΚ 1869/Β΄/2014)
67. Σν 6372/9-10-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
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ΠΡΟ:

1. ΟΣΑ ΠΔ Κπθιάδωλ
2. Αληηπεξηθεξεηάξρε Γωδεθαλήζνπ θ. Φ. Υαηδεδηάθν
3. Σκ. Πνι. Πξνζηαζίαο Γωδεθαλήζνπ
4. Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκώλ, Δληαύζα
5. Γ.Σ.Δ. Κπθιάδωλ, Δληαύζα
6. Γ.Σ.Δ. Γωδεθαλήζνπ, Ρόδνο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:

Γξαθ. Πεξηθεξεηάξρε θ. Ι Μαραηξίδε

ΘΔΜΑ: Γηνηθεηηθή κέξηκλα θαη αξσγή πιεγέλησλ ζε θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα
ρεηηθό Θεζκηθό Πιαίζην


Ν. 867/1979 (ΦΔΚ 24Α) «Πεξί θπξώζεωο ηξνπνπνηήζεωο θαη ζπκπιεξώζεωο ηεο από 28.7.1978 Πξάμεωο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεωο δεκηώλ εθ ηωλ ζεηζκώλ 1978
εηο πεξηνρήλ Βνξείνπ Διιάδνο θιπ, θαη ξπζκίζεωο εηέξωλ ηηλώλ ζπλαθώλ ζεκάηωλ"



Ν.1133/1981 (ΦΔΚ 54Α) «Πεξί θπξώζεωο ηεο από 31.7.1980 Πξάμεωο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο "πεξί απνθαηαζηάζεωο δεκηώλ εθ ηωλ ζεηζκώλ 1980 εηο ηαο πεξηνράο ηωλ Ννκώλ
Μαγλεζίαο, Λαξίζεο θαη Φζηώηηδνο θαη άιιωλ ηηλώλ δηαηάμεωλ»



Ν.1190/1981 (ΦΔΚ 203Α) «Πεξί θπξώζεωο ηεο από 26.3.1981 Πξάμεωο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πεξί απνθαηαζηάζεωο εθ ηωλ ζεηζκώλ 1981»



Ν. 2576/1998 άξζξν 10 (ΦΔΚ 25Α) «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο»



Ν.2459/1997 άξζξν 36 (ΦΔΚ 17Α) «Δπηρνξεγήζεηο γηα δεκηέο από πιεκκύξεο θαη ινηπέο ζενκελίεο» (εθηόο
ζεηζκώλ)



20725/Β. 979/10-5-11 (ΦΔΚ 1207Β) «Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 36
ηνπ Νόκνπ 2459/1997».

Με αθνξκή ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ απνδεκίσζε απφ πιεκκχξεο ή ππξθαγηέο,
ζαο ελεκεξψλνπκε ζρεηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή κέξηκλα θαη ηελ αξσγή ησλ πιεγέλησλ,
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε γλψζε θαη ηπρφλ ελέξγεηεο ζαο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο.


Μεηαθαηαζηξνθηθόο Έιεγρνο θαη Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε Κηίξηα θαη Τπνδνκέο.

χκθσλα κε ην Ν.1190/1981 άξζξν 2, ην έξγν ηεο απνθαηαζηάζεσο ησλ δεκηψλ αλαηίζεηαη ζηηο
Σερληθέο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ππφ ηηο νδεγίεο θαη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο ΤΑ.
Ο έιεγρνο ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο θαη ηελ έληαμε ηεο
ζε πξόγξακκα Απνθαηάζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
 πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα πιεγέληα θηίξηα θαη ππνδνκέο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο
Γήκνη, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πξνζσξηλά άζηεγνη θαη λα ηα ππνδείμνπλ ζηηο
επηηξνπέο κεραληθψλ ηεο ΤΑ.( 1216/Σ8/10-4-2013 έγγξαθν ΤΑ) Οη απηνςίεο πνπ
γίλνληαη απφ κεραληθνχο ησλ Γήκσλ ή ηεο Πεξηθέξεηαο δελ ππνθαζηζηνχλ ηηο απηνςίεο πνπ
ζα γίλνπλ απφ ηνπο κεραληθνχο ηεο ΤΑ
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Τπνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα γηα νξηνζέηεζε ηεο πιεγείζαο πεξηνρήο,
κε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ πνξηζκάησλ θαη απηνςηψλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ, ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ππέζηεζαλ δεκηέο.
(4524/Α42/26-8-2011, 938/ΑΕ 11/15-4-1998 έγγξαθα ΤΑ)
Έιεγρνη ησλ θηηξίσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ
Έξγσλ απφ ηελ ΤΑ κε ηε ζπγθξφηεζε δηκειψλ επηηξνπψλ. Σν έξγν ησλ επηηξνπψλ δχλαηαη
λα ππνζηεξηρζεί απφ ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
θαη εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην ν Γεληθφο πληνληζηήο πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. (938/ΑΕ 11/15-4-1998, 9831/Α42/5-12-2008, 1216/Σ8/10-4-2013
έγγξαθα ΤΑ)

2. Σερληθέο Δπεκβάζεηο Έθηαθηεο Αλάγθεο
 Σηο ηετνικές επεμβάζεις άρζης επικινδσνοηήηων θπξίσο ηηο ειαθξηέο αλαιακβάλεη
ζπλήζσο ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο ή απφ θνηλνχ θαηφπηλ
ζπκθσλίαο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Σξνραίαο γηα ηε δηαθνπή
ηεο θπθινθνξίαο φπνπ απαηηείηαη, ηεο ΓΔΖ γηα δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο εθφζνλ
απαηηείηαη, ηνπ ΟΣΔ γηα απνκάθξπλζε ηνπ δηθηχνπ φπνπ απαηηείηαη θιπ. (9831/Α42/5-122008 έγγξαθν ΤΑ)
 Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο, θαζψο θαη ζε θηίξηα θξίζηκσλ
ιεηηνπξγηψλ φπσο ζρνιεία, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θιπ. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν εκέξεο, ελψ γηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο δξφκνπο θαη ρψξνπο
ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεί (9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΤΑ)
3. Δπηρνξήγεζε Δπηρεηξήζεσλ (Ν.2459/1997 άξζξν 36)
Οη βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη
άιιεο επηρεηξήζεηο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θνξείο πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο
θαη ινηπέο ζενκελίεο, εθηφο ζεηζκψλ, δχλαηαη λα παξέρεηαη επηρνξήγεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ δεκηψλ ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ ρξεκαηηθή ελίζρπζε απφ ην Πξφγξακκα Γεκφζησλ
Δπελδχζεσλ. Ζ απνδεκίσζε παξέρεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ πνπ αθνξνχλ ζε θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πξψηεο χιεο, εκπνξεχκαηα θαη θνξηεγά απηνθίλεηα
δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
δελ απνδεκηψλνληαη απφ άιιε πεγή.
Γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία (ΤΑ 20725/Β.979/
10.05.2011/ΦΔΚ 1207/Β/2011)
5. Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή Αληηπεξηθεξεηάξρε
θαηαγξάθνπλ ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζε θάζε επηρείξεζε κεηά απφ απηνςία.
6. Ζ Πεξηθέξεηα ππνβάιιεη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ πιεγέλησλ θαη ην χςνο ησλ
δεκηψλ πνπ θαηεγξάθεζαλ καδί κε ηελ ΚΤΑ ηνπ ΤΠΟΜΔΓΗ/ΤΑ
ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ.
7. Σν ΤΠΟΜΔΓΗ εθδίδεη ΚΤΑ νξηνζέηεζεο ηεο πεξηνρήο ε νπνία έρεη πιεγεί.
8. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εθδίδεη ΚΤΑ πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ απνδεκίσζεο θαη ην
χςνο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ πιεγέλησλ επηρεηξήζεσλ.
9. Ζ Γλζε Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο είλαη αξκφδηα γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ ζηνπο Γηθαηνχρνπο. (Αξηζκ 6489/13-10-2012 ΓΓΠΠ θαη άξζξν 17
ηνπ Ν. 4038/2012, ΚΤΑ 4507/3-11/2011, ΤΑ 3648/387/30-3-2012 ζπγρψλεπζε ΔΟΜΜΔΥ κε
ΔΣΑΝ)
εκείσζε: Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε γηα δεκηέο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
δελ δηθαηνχληαη ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηηο ίδηεο δεκηέο
4. Αγξνηηθέο Απνδεκηώζεηο
Με ηελ ΚΤΑ 271590/5-9-2002 (ΦΔΚ 1157Β) αλαηέζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ
Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ) ην έξγν ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ δεκηψλ ζηε γεσξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία
πνπ πξνθαινχληαη γεληθά απφ ζενκελίεο θαη άιια έθηαθηα γεγνλφηα.
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5. Κνηλσληθή Πξνζηαζία - Δθάπαμ Υξεκαηηθά Βνεζήκαηα (ΝΓ 57/1973, Ν.3852/2010
άξζξν 94 παξ3β, Ν. 2768/1999 άξζξν 18)
α). Δθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα ζε θάζε νηθνγέλεηα γηα ηελ θάιπςε πξψησλ αλαγθψλ 586,94€
(ΚΤΑ Π2/νηθ./2673/29-8-2001, Π2/α/Γ.Π. νηθ. 94064/19-8-2011)
β) πκπιεξσκαηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ελίζρπζε 586,94€ ζε πνιπηεθληθέο νηθνγέλεηεο (ΚΤΑ
Π2/νηθ./2673/29-8-2001)
γ) πκπιεξσκαηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε ελίζρπζε 586,94€ γηα θάζε κέινο πνπκ είλαη άηνκν κε
εηδηθέο αλάγθεο ή επηδνηείηαη απφ ηελ πξφλνηα (ΚΤΑ Π2/νηθ./2673/29-8-2001)
δ) Δθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απιψλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ησλ
πιεγέλησλ θαηνηθηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο νηθνζπζθεπήο ηνπο πνζνχ κέρξη 5.869,41€
(ΚΤΑ Π2/νηθ./2673/29-8-2001 παξ 12 εδ 3α) Π2α/Γ.Π.νηθ94064/19-8-2011
ε) Δθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα ζηηο νηθνγέλεηεο φζσλ έραζαλ ηε δσή ηνπο εμαηηίαο ηεο
ζενκελίαο(Ν. 2768/1999 άξζξν 18 παξ. 3)
ζη) Δθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα ζε άηνκα πνπ ππέζηεζαλ αλαπεξία απφ ηξαπκαηηζκφ ζηε
ζενκελία. πνζνχ 4,402,05€
δ) Καηαβνιή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο ζε ζπληαμηνχρνπο, θαηνίθνπο πεξηνρψλ πνπ ππέζηεζαλ
θαηαζηξνθέο απφ ζενκελίεο (ζχκθσλα κε ηηο πξνππνζέζεηο ηνπ (Ν. 2768/1999 άξζξν 18)
Σεκείσζε: Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε
ησλ πιεγέλησλ κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο ζηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο (δειαδή ηηο Δ/νζεις Πρόνοιας ηων Δήμων), νη νπνίεο απνζηέιινπλ άκεζα αίηεκα
ζηελ αξκόδηα Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγύεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηε
κεηαβίβαζε ηεο θαη΄εθηίκεζεο ζρεηηθήο πίζησζεο πνπ ζα απαηηεζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Υπνπξγείνπ.
Με απόθαζε Γεκάξρνπ γίλεηαη ε ζπγθξόηεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ επηηξνπώλ εθηίκεζεο ησλ
δεκηώλ θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαζώο επίζεο θαη γηα ηα γεληθόηεξα κέηξα
απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο αθνξνύλ. (Γ28Γ.Π.25803/1457/27-3-2013)
6. Άκεζε θαη Πξνζσξηλή ηέγαζε θαη Γηαηξνθή Πιεγέλησλ
Ζ Πεξηθέξεηα θαη νη Γήκνη είλαη αξκφδηνη γηα ηελ επηινγή ρψξσλ θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζε
απηνχο, ηθαλψλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε ησλ πιεγέλησλ (άκεζε ζηέγαζε) (ΤΑ 1299/2013
άξζξν 5)
Οη Γ/λζεηο Πξφλνηαο ησλ Γήκσλ:
 Υνξεγνχλ άκεζα ζθεληθφ πιηθφ (ζθελέο, θνπβέξηεο, ππλφζαθνπο θηι) ην νπνίν
πξνκεζεχνληαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα απφ αξκφδην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζηε Γ/λζε
Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο (ΒΓ 972/27-12-1966 ΦΔΚ 4Α, Γηα/12-1-1973, Ν
3852/2010 άξζξν 283 παξ 3)
Σεκείσζε: Τν ζθεληθό πιηθό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξόλνηαο κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
παξάδνζε από ηελ Κεληξηθή Απνζήθε Υιηθνύ (ΚΑΥ) ζε ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο ή κέρξη λα νξηζηεί ξεηά ν ηξόπνο θαη ε
δηαδηθαζία θύιαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιόγσ πιηθνύ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο. (Γ28Γ.Π.25803/1457/27-3-2013)
 Μεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θαη δηαηξνθή ζε Ξελνδνρεία θαη άιινπο ρψξνπο
ησλ ζενκεληφπιεθησλ (Ν.Γ. 57/1973, ΦΔΚ 149/Α΄/1973 - Ν. 776/1978, ΦΔΚ 68/Α΄/1978 ΠΓ 93/1993, ΦΔΚ 39/Α΄/1993).
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Σεκείωζε: Τν αλωηέξω πξνβιεπόκελν κέηξν δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί πξνο ην παξόλ ιόγω
πεξηνξηζκέλωλ πηζηώζεωλ θαη δεδνκέλνπ όηη ζύκθωλα κε ηελ ΚΥΑ Π2/νηθ./2673/29-8-2001
ρνξεγείηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα άκεζεο βηνηηθέο αλάγθεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
ζπκπεξηιεθζεί θαη ε δηακνλή ηνπο. (Γ28Γ.Π.25803/1457/27-3-2013)


Ο ΤΑ κεξηκλά γηα ηελ προσωρινή στέγαση ηωλ πιεγέληωλ ηωλ νπνίωλ ηα θηίξηα
ππέζηεζαλ βιάβεο ρνξεγώληαο ιπόκελνπο νηθίζθνπο. (9831/Α42/5-12-2008 έγγξαθν ΤΑ)

Δζωηεξηθή Γηαλνκή:

1.Υ.Α.
2.Φ.Δ.
3. Αλη/ξρε Κπθιάδωλ θ. Γ. Πνπζζαίν
Γηα ηελ αθξίβεηα

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κπθιάδωλ

Θαλάζεο Γξόζνο

Γεώξγηνο Πνπζζαίνο

Γεωιόγνο ΠΔ
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Παξάξηεκα Β.
Υξήζηκνη ζύλδεζκνη
Σίηλος
Έγθξηζε ηνπ από 7.4.2003 Γεληθνύ ρεδίνπ
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε
“ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ” (ΦΔΚ 423/10-04-2003 - Β')

ύνδεζμος
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/fek_423b_2003
_xenokratis.pdf

Σν κε αξ. πξση. Γ1δ/νηθ.88231/18-11-2015 έγγξαθν
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πεξί “ιήςεο κέηξσλ
δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζε
πεξηπηώζεηο εθηάθησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη
θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ”

http://goo.gl/qIwvaE

Σν κε αξ. πξση. 2300/29-03-2016 έγγξαθν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πεξί
“ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ
γηα ηελ θήξπμε πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο”
Οδεγίεο απηνπξνζηαζίαο γηα πιεκκύξεο θαη έληνλα
θαηξηθά θαηλόκελα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

http://goo.gl/5kpa9W

http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/teliko_gia_istos
elida_9.9mb.pdf
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/floods_new_tre
e_2015_out.pdf
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/entona_kairika
_fainomena_2015_out.pdf
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/anemoi_kai_ka
taigides_2015out.pdf

Σν κε αξ. πξση. 8184/24-11-2015 έγγξαθν ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πεξί
“ρεδηαζκνύ θαη δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε
πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ”

http://goo.gl/WWYH8A
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