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Στις 3 Μαρτίου 2021 
υπεγράφη Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (Ε.Α.Α.) – Α’ Μέρος 
που αξιοποιεί το επιστημονικό 
και ερευνητικό δυναμικό του 
Κέντρου Επιστημών 
Παρατήρησης της Γης και 
Δορυφορικής 
Τηλεπισκόπησης BEYOND του 
Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ. για την εκπόνηση 
έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση 
κινδύνων σεισμού, 
πυρκαγιάς και πλημμύρας 
στην Περιφέρεια Αττικής», 
με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής.

Ευρύτερο 
πλαίσιο



ΣΔΚΠ Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

Διαβάθμιση Πλημμυρικού 

Κινδύνου από ποτάμιες ροές για 

περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη 

σύμφωνα με το Εγκεκριμένο 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας



Φάση 1η: λεκάνη απορροής ρέματος 
Πικροδάφνης

❑ 4.8 km φυσική κοίτη
❑ υπογειοποιημένοι παραπόταμοι, λειτουργούν ως αγωγοί 

ομβρίων 
❑ εκτροπή όμορης περιοχής (αγωγοί ομβρίων Σ1, Σ2, Σ3)



Φάση 1η: λεκάνη απορροής ρέματος 
Πικροδάφνης

❑ 40 υπολεκάνες απορροής❑ μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής μελέτης 
καταλαμβάνεται από αστικό ιστό (~50%)

❑ καμένες εκτάσεις (~20%) από πυρκαγιές 2015 έως 
σήμερα 



Συλλογή στοιχείων, επικοινωνία με 
αρμόδιους φορείς, αποδελτίωση συναφών 

Μελετών 

Επικοινωνίες – 
Συλλογή 
στοιχείων
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Πληθυσμιακά στοιχεία

Η γνώμη:
• Φορέων
• Κατοίκων
• Μηχανικών
• Ειδικών

Αξιολόγηση στοιχείων

Λήψη 
απόφαση

ς



Συλλογή στοιχείων, επικοινωνία με 
αρμόδιους φορείς, αποδελτίωση συναφών 

Μελετών 
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Υπηρεσίες Δήμων
•Πολιτική 
Προστασία

•Πυροσβεστική 
Υπηρεσία

•Δασαρχεία
•ΕΛΚΕΘΕ
•ΕΥΔΑΠ
•Κτηματολόγιο
•Περιφέρεια Aττικής
•Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας & 
Υπουργείο 
Υποδομών
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των αυτοψιών  μας 
ενημέρωσαν για 
σημεία που είχαν 
πλημμυρίσει, για 
παρεμβάσεις, για 
τη διαχρονική 
εικόνα της 
περιοχής μελέτης.
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ερωτηματολόγια 
σχετικά με την 
αποδοχή των 
έργων υποδομής 
από το κοινό 
σχετικά με τη 
συχνότητα 
πλημμυρικών 
επεισοδίων, τα 
επιθυμητά μέτρα 
αντιμετώπισης, τις 
προτεραιότητες 
χρηματοδότησης 
για έργα 
υποδομής στην 
περιοχή τους κτλ.



Αυτοψίες στην περιοχή μελέτης - 
Μεθοδολογία Αυτοψιών 

Αξιοποίηση των πληροφοριών που προέκυψαν από την 
επικοινωνία με φορείς και την αποδελτίωση συναφών 

μελετών

Σημεία ενδιαφέροντος που είχαν 
ήδη εντοπιστεί πριν ξεκινήσουν 

οι αυτοψίες

Προετοιμασία αυτοψιών
Με μελέτη των παραπάνω στοιχείων

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αυτοψιών
Με χρήση της εφαρμογής Google Earth στο κινητό για 

τον εντοπισμό όλων των σημείων στο πεδίο



Αυτοψίες στην περιοχή μελέτης - 
Μεθοδολογία Αυτοψιών 

Κατά τις αυτοψίες

• Εξετάστηκε όλο το ρέμα της Πικροδάφνης και οι 
κλάδοι του κυρίως ρέματος, με εργασία 
περισσοτέρων από 10 ατόμων στο πεδίο, σε 
ομάδες

• Εντοπίστηκαν όλα τα σημεία που είχαν ήδη 
υποδειχθεί στο αρχικό Google Earth αρχείο

•  Προστέθηκαν νέα σημεία παρατήρησης (βλ. 
πράσινες πινέζες στην εικόνα) με χρήση της 
εφαρμογής MAPS.ME

• Για όλα τα σημεία λήφθηκαν νέες φωτογραφίες 
και προστέθηκαν σχόλια

• Για τα νέα σημεία μετρήθηκαν και διαστάσεις 

• Δημιουργήθηκε καινούργιο συγκεντρωτικό αρχείο 
Google Earth

Προσθήκη επιπλέον σημείων 
παρατήρησης από τις αυτοψίες 



Αυτοψίες στην περιοχή μελέτης - 
Μεθοδολογία Αυτοψιών 

Μεθοδολογία Καταγραφής

Καταγραφή των χαρακτηριστικών των σημείων
όπως πχ. υλικά κατασκευής, υλικό πυθμένα, 

διαστάσεις, κλπ.

Κωδικοποίηση σημείων παρατήρησης, με βάση τον κλάδο του 
ρέματος, την τοποθεσία και το είδος της παρατήρησης

Σχολιασμός των σημείων ως προς τα χαρακτηριστικά 
και την πιθανή επικινδυνότητά τους

Αρχική αξιολόγηση των σημείων ως προς την 
επικινδυνότητα και καταγραφή συναφών 

πληροφοριών



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

A. Συλλογή βροχομετρικών δεδομένων Αττικής

❑ Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από βροχογράφους και από βροχόμετρα

❑ Ανακτήθηκαν όλα τα δεδομένα της μελέτης των Κουτσογιάννη κ.α. (2010) για την Αττική και 
προστέθηκαν/επικαιροποιήθηκαν 21 σταθμοί (βροχόγραφοι/βροχόμετρα) σε 18 θέσεις 
από ΕΜΥ, ΥΠΕΝ, ΕΑΑ και ΕΜΠ.

❑ Το τελικό δείγμα αποτελείται από 29 σταθμούς (ΒΓ και ΒΜ) σε 18 θέσεις, οι οποίοι συνολικά 
καλύπτουν χρονικό διάστημα από το 1860 έως και το 2020.

❑ Μετά από ελέγχους ποιότητας, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 12 βροχόμετρα και 11 
βροχογράφους (9 εκ των οποίων σε θέσεις που έχουν και βροχόμετρα) σε 14 θέσεις: 

▪ Μέγαρα (BM), Ελευσίνα (BM, ΒΓ), Πειραιάς (BM), Λ. Νυμφών (BM, BΓ), Ν. Φιλαδέλφεια 
(ΒΜ, ΒΓ), Ελληνικό (ΒΜ, ΒΓ), Σπάτα (ΒΜ), Νίκαια (ΒΜ, ΒΓ), Περιστέρι (ΒΜ, ΒΓ), Χαλάνδρι 
(ΒΜ, ΒΓ), Τατόι (ΒΜ, ΒΓ) , Ζωγράφου (ΒΓ) , Πεντέλη (ΒΓ), Μαρκόπουλο (ΒΜ, ΒΓ)



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

B. Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών εκτίμησης

❑ Αξιοποιήθηκε το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο εκτίμησης όμβριων καμπυλών του Koutsoyiannis (2021) 
που ενσωματώνει:
▪ νέα μεθοδολογία εκτίμησης περιόδων επαναφοράς με χρήση K-ροπών (Koutsoyiannis, 2019)

▪ νέα μεθοδολογία χωρικής εκτίμησης παραμέτρων συνάρτησης κατανομής

❖ Η νέα προσέγγιση επιτρέπει τη συνδυασμένη εκτίμηση παραμέτρων από το δείγμα των σταθμών:

✔ λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική συσχέτιση των σταθμών

✔ αξιοποιώντας συνολικά τις 16 πρώτες Κ-ροπές στην εκτίμηση των παραμέτρων κατανομής 

(calibration) και τις 724 υψηλότερες Κ-ροπές για έλεγχο του μοντέλου (validation)



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

Γ.     Διερεύνηση μακροπρόθεσμης χρονικής μεταβλητότητας 
βροχόπτωσης

Λ. Νυμφών



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

Ομάδα Α Ομάδα B

Aναγνωρίστηκαν δύο ομάδες σταθμών: 
▪ η Ομάδα Α στην οποία ανήκουν σταθμοί με  χαμηλότερα μέγιστα ημερήσια ύψη βροχής και οι οποίοι 
βρίσκονται γενικά σε υψόμετρα < 160 m και 

▪ η Ομάδα Β  με υψηλότερα μέγιστα ύψη βροχής που χαρακτηρίζουν σταθμούς που βρίσκονται γενικά σε 
υψόμετρα > 160 m.

Δ.     Μοντελοποίηση χωρικής μεταβλητότητας βροχόπτωσης με βάση το 
υψόμετρο



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

Ομάδα Α 
(υψόμετρο λεκάνης < 160 m)

Ομάδα Β 
(υψόμετρο λεκάνης ≥ 160 m)

α (h) 0.1 0.1
η (-) 0.73 0.73
ξ (-) 0.07 0.07

λ (mm/h) 445 579
β (years) 0.07 0.07

❑ Για την αναγωγή της παραμέτρου λ στο υψόμετρο της λεκάνης χρησιμοποιείται η σχέση:
λ=f

A
 λΑ+ f

B
 λ

B
f
A
 =(Επιφάνεια λεκάνης σε υψόμετρο < 160 m)/ (Συνολική επιφάνεια λεκάνης)

f
B
 =(Επιφάνεια λεκάνης σε υψόμετρο ≥ 160 m)/ (Συνολική επιφάνεια λεκάνης)

 

 

 



Μεθοδολογία εκτίμησης όμβριων 
καμπυλών

Για τη λεκάνη της Πικροδάφνης προκύπτει  f
A
= 0.67 και f

B
 = 0.33, και άρα λ ίση με 489.22. 

 



Υετογραφήματα σχεδιασμού

❑ Η διάρκεια της βροχόπτωσης 
σχεδιασμού λήφθηκε πολλαπλάσια 
του χρόνου συρροής, ίση με 24 
ώρες.

❑ Για την κατανομή του 
υετογραφήματος επιλέγεται η 
μέθοδος των εναλλασσόμενων 
μπλοκ (alternating block method) 
(Sutcliffe, 1978; Chow et al., 1988), που 
αποτελεί έναν αρκετά δυσμενή 
συνδυασμό.

❑ Η συνολική βροχή θεωρήθηκε 
ομοιόμορφη στην έκταση της 
λεκάνης απορροής.

 



Υδρολογική ανάλυση και υδρολογική 
προσομοίωση λεκάνης απορροής 

✔ 40 υπολεκάνες απορροής
✔ μέσες συνθήκες εδαφικής υγρασίας CN II

μοντέλο βροχής απορροής - 
HECHMS

 

μέθοδος του αριθμού καμπύλης 

απορροής (Runoff Curve Number, 

CN) της Soil Conservation Service 

(SCS, 1972)

 

όπου, S: μέγιστη δυνητική κατακράτηση (mm)

CN: αριθμός καμπύλης απορροής CN (Curve Number)

1. εκτίμηση ενεργού βροχόπτωσης (διαχωρισμός 
υδρολογικών απωλειών από το συνολικό υετογράφημα)



Υδρολογική ανάλυση και υδρολογική 
προσομοίωση λεκάνης απορροής 

Χρόνος συγκέντρωσης
 

μέθοδος συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος 

(ΣΜΥ) της Soil Conservation Service

2. μετασχηματισμό της ενεργού βροχόπτωσης σε 
απορροή 

 

Χρόνος υστέρησης



Υδρολογική ανάλυση και υδρολογική 
προσομοίωση λεκάνης απορροής 

T 50 έτη

T 100 έτη T 1000 έτη

Έξοδος λεκάνης



Πηγές αβεβαιότητας υδραυλικών μοντέλων προσομοίωσης πλημμυρικών φαινομένων

• Τα πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως αφορούν μεγάλες 
(υδρολογικές και τοπογραφικές) κλίμακες.

• Η υδραυλική τους προσομοίωση έρχεται αντιμέτωπη 
με την εγγενή αβεβαιότητα κάθε ντετερμινιστικού 
μοντέλου αλλά και του διαφορετικού αποτελέσματος 
μεταξύ αξιόπιστων μοντέλων λόγω διαφορών στο 
υπολογιστικό σχήμα επίλυσης, στις αρχικές και 
οριακές συνθήκες, κτλ.

Συ
ντ
ελ
εσ
τή
ς 

μ
ετ
αβ
λη
τό
τη
τα
ς 

π
λη

μ
μ
υρ
ικ
ού

 ό
γκ
ου

Αριθμός προσομοιώσεων Monte-Carlo

Υδραυλική διερεύνηση - προσομοίωση 



Ανάλυση ευαισθησίας και Υδραυλική διερεύνηση

• Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υψηλής αβεβαιότητας (π.χ., μέγεθος φατνίου, διαμόρφωση κοίτης, χρονικό βήμα, τοπογραφικές 
κλίσεις κοίτης και πλημμυρικού πεδίου κτλ.), μέσω του ψευδο-δισδιάστατου (quasi-2D) LISFLOOD-FP (με θεώρηση κινηματικού 
κύματος).

• Συνδυασμός διαφορετικών τιμών των υδραυλικών παραμέτρων για τον εντοπισμό απομονωμένων πλημμυρικών περιοχών, όπου η  
μεγαλύτερη αβεβαιότητα του βάθους ροής εντοπίζεται σε φατνία με έως και 1 m βάθος.

• Προετοιμασία, συνδυασμός και βαθμονόμηση του πιο υπολογιστικά λεπτομερούς αλλά αυξημένου υπολογιστικού φόρτου 
δισδιάστατο (2D) HEC-RAS (με επιλογή μικρών μεγεθών φατνίων και χρονικού βήματος σε περιοχές αυξημένων τοπογραφικών 
κλίσεων στη λεκάνη απορροής του ρέματος Πικροδάφνης, μέσω του κριτηρίου Courant).

Υδραυλική διερεύνηση - προσομοίωση 



Υδραυλική προσομοίωση και πλημμυρική επικινδυνότητα - LISFLOOD

• Επαλήθευση εμφάνισης έντονης 
πλημμυρικής κατάκλυσης από τη 
συμβολή του ρέματος Καλογήρων 
και κατάντη του ρέματος 
Πικροδάφνης.

• Κατάκλυση ανάντη των γεφυρών 
οδού Αμφιθέας και λεωφόρου 
Ποσειδώνος (ιστορικό συμβάν 
2013).

• Κατάκλυση ανάντη των διατομών 
αγωγών Σ1, Σ2 και Σ3 (Φ1500) με 
εκτροπή της πλημμύρας στο ρέμα 
μέσω του δικτύου ομβρίων.

• Έντονη πλημμυρική κατάκλυση στο 
ανάντη τμήμα του ρέματος, όπου 
αναδεικνύεται η ανάγκη 
κατασκευής έργων αντι-πλημμρικής 
προστασίας (γνωστοποίηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
των δήμων και επιβεβαιώθηκε από 
τις επιτόπου αυτοψίες).

Υδραυλική διερεύνηση - προσομοίωση 



Πρόσθετες χωρο-χρονικές αναλύσεις

Χωρο-χρονική ανάλυση πλημμυρικών συμβάντων την τελευταία 20ετία

• Διερεύνηση της χωρο-χρονικής 
μεταβλητότητας διαθέσιμων δεδομένων 
ιστορικών πλημμυρών με σκοπό την 
αναγνώριση πιθανών χρονικών μοτίβων και 
μηχανισμών ομαδοποίησης των ακραίων 
υδρολογικών φαινομένων.

• Εντοπίστηκαν 46 πλημμυρικά συμβάντα στον 
δήμο Ηλιούπολης, 39 στου Παλαιού 
Φαλήρου, 94 στου Αλίμου, 20 στου Βύρωνα 
και 71 στου Αγίου Δημητρίου.



Πρόσθετες χωρο-χρονικές αναλύσεις

Εποχική και αθροιστική διακινδύνευση

• Αναγνωρίστηκαν δύο κυρίαρχες εποχές 
στην ακραία βροχόπτωση (α) με τα 
υψηλότερα ύψη βροχής τους μήνες 
Οκτώβριο-Μάρτιο και (β) με χαμηλά 
μέσα μέγιστα ύψη βροχής τους μήνες 
Απρίλιο-Σεπτέμβριο.

• Ο κυρίαρχος μηχανισμός ομαδοποίησης 
των ακραίων ημερήσιων 
βροχοπτώσεων είναι η εποχικότητα, με 
κρισιμότερο μήνα τον Νοέμβριο και 
δυσμένεστερο διάστημα εμφάνισης τους 
μήνες Οκτώβριο-Ιανουάριο.

• Οι βροχοπτώσεις μεγάλης περιόδου 
επαναφοράς εμφανίζουν μικρότερη 
πιθανότητα χρονικής ομαδοποίησης σε 
σχέση με τις συνήθεις βροχοπτώσεις.



Υδραυλική διερεύνηση - προσομοίωση 

Rain on 
Grid

Επικαιρο-
ποιημένος 

τοπογραφικός 
χάρτης

Επικαιρο-
ποιημένες 
χρήσεις γης

Επικαιρο-
ποιημένες τιμές 
συντελεστή 
Manning για 

κλάση χρήσεων 
γης

Γεωμετρία 
(υπολογιστικός 
κάνναβος, 
boundary 

condition lines)

Υετογράφημ
α 

σχεδιασμού

Υδραυλική επίλυση
✔ Υπολογιστικό βήμα

✔ Χρόνος 
προσομοίωσης

✔ συνθήκη Courant

Χάρτης 
βάθους 
ροής

Χάρτης 
ταχυτήτων 

ροής

Υδραυλική προσομοίωση και πλημμυρική επικινδυνότητα - 
HECRAS

Δημιουργία μοντέλου στο HEC-RAS, ρύθμιση παραμέτρων και εκτέλεση της προσομοίωσης
Ομοιόμορφα κατανεμημένη βροχόπτωση σε όλη την έκταση της λεκάνης (νέα μέθοδος rain on 
grid)

Επιλογή κατάλληλου χρονικού βήματος προσομοίωσης και παραμέτρων Courant για 
μεταβαλλόμενο χρονικό βήμα (σταθεροποίηση μοντέλου) 

Υδραυλική επίλυση ικανοποιώντας τη συνθήκη Courant



Υδραυλική διερεύνηση - προσομοίωση 

T 50 έτη

T 100 έτη T 1000 έτη

Υδραυλική προσομοίωση και πλημμυρική επικινδυνότητα - 
HECRAS



Εκτίμηση τρωτότητας
Πληθυσμιακή Πυκνότητα (άτομα / m2) Κλάσεις Τρωτότητας

0 έως 0.012275 1 – Πολύ χαμηλή
0.012276 έως 0.021592 2 - Χαμηλή
0.021593 έως 0.030175 3 -  Μέση
0.030176 έως 0.042103 4 - Υψηλή
0.042104 έως 0.102817 5 – Πολύ υψηλή

Ηλικίες (έτη)
Ηλικιακή 

ομάδα
Βάρη ηλικιακής 

ομάδας
20 έως 39 1 0.05
40 έως 49 2 0.1
50 έως 59 3 0.15

10 έως 19 & 60 έως 69 4 0.25
0 έως 9 & άνω των 70 5 0.45

Κανονικοποιημένη 

ηλικία
Κλάσεις Τρωτότητας

0 έως 0.162000 1 – Πολύ χαμηλή
0.162001  έως 0.197143 2 - Χαμηλή
0.197144  έως 0.225694 3 -  Μέση
0.225695  έως 0.316667 4 - Υψηλή
0.316668 έως 0.450000 5 – Πολύ υψηλή

Χαρακτηριστικά κτιρίου (ανά ΟΤ) Κλάσεις Τρωτότητας
Κτίρια μόνο με πυλωτή 1 – Πολύ χαμηλή
Τουλάχιστον ένα κτίριο με μπετόν, μέταλλο και χωρίς πυλωτή 2 - Χαμηλή
Τουλάχιστον ένα κτίριο με ξύλο, τούβλα-τσιμεντόλιθους και 
χωρίς πυλωτή

3 -  Μέση

Τουλάχιστον ένα κτίριο με πέτρα και χωρίς πυλωτή 4 - Υψηλή
Τουλάχιστον ένα κτίριο με άλλο υλικό 5 – Πολύ υψηλή

 
Τρωτότητα ανάλογα με την Πυκνότητα 

Πληθυσμού ανά ΟΤ

Τρωτότητα 

ανάλογα με 

την Ηλικία 

Πληθυσμού 

ανά ΟΤ

 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 2 3 4 5

3 3 3 4 4 5

4 4 4 4 5 5

5 5 5 5 5 5

 
Τρωτότητα ανάλογα με
τον Τύπο Κτιρίου ανά ΟΤ

Τρωτότητα 

ανάλογα με 

την Ηλικία και 
την 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

ανά ΟΤ

 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 2 3 4 5

3 3 3 4 4 5

4 4 4 4 5 5

5 5 5 5 5 5



Εκτίμηση Έκθεσης



Εκτίμηση Κινδύνου

 Επικινδυνότητα πλημμύρας

Τρωτότητ
α 

πλημμύρα
ς 

(ανάλογα 

με την 

Ηλικία και 
την 

Πυκνότητα 

Πληθυσμο
ύ και τον 

Τύπο 

Κτιρίου 

ανά ΟΤ)

 1 2 3 4 5

1 1 1 1 2 3

2 1 2 2 3 4

3 1 2 4 4 5

4 2 3 4 5 5

5 3 4 5 5 5

 Έκθεση

Τρωτ
ότητ
α και 
Επικι
νδυν
ότητ
α 

πλημ

μύρα
ς

 1 2 3 4 5

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 3

3 3 3 3 4 4

4 4 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5



Πολύ Χαμηλή
Χαμηλή
Μέση
Υψηλή
Πολύ υψηλή

ΕπικινδυνότηταΣυνολική Τρωτότητα
Πολύ Χαμηλή
Χαμηλή
Μέση
Υψηλή
Πολύ Υψηλή

Κίνδυνος
Πολύ Χαμηλός
Χαμηλός
Μέσος
Υψηλός
Πολύ Υψηλός

Μοντέλο Πλημμυρικής Τρωτότητας & 
Επικινδυνότητας σε επίπεδο ΟΤ

Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο Ρέμα 
Πικροδάφνης

Δήμοι: Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, 
Νέας Σμύρνης, Ηλιούπολης, Βύρωνα, Δάφνης – 

Υμηττού, Καισαριανής 
Σχέδια διαχείρισης – Χώροι καταφυγής πληθυσμού



Ανάπτυξη διαδικτυακής 
πλατφόρμας

http://perifereia-attica.beyond-eocenter.eu/

http://perifereia-attica.beyond-eocenter.eu/


Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής 
επικινδυνότητας

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Οριοθέτηση του ρέματος 
Πικροδάφνης και των 
συμβαλλόντων ρεμάτων

Διευθέτηση της κοίτης, 
όπου απαιτείται, καθώς και 
διεύρυνσή της όπου είναι 
δυνατόν

Οφείλει να γίνει συλλογική 
συνείδηση ότι οι 
κατασκευές που βρίσκονται 
εντός ή στα όρια της κοίτης 
είναι ευάλωτες σε 
πλημμύρες και αυξάνουν 
τον πλημμυρικό κίνδυνο 
στις παρακείμενες περιοχές



Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής 
επικινδυνότητας

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Ανάπτυξη διαδικτυακής 
πλατφόρμας με τους 
σχετικούς χάρτες του 
υδρογραφικού δικτύου 
(φυσικής κοίτης και 
εγκιβωτισμένων τμημάτων), 
του πλημμυρικού κινδύνου 
και των οδηγιών 
αντιμετώπισης, με πρόσβαση 
τόσο των αρμόδιων 
υπηρεσιών όσο και του 
κοινού



Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής 
επικινδυνότητας

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του πληθυσμού στη 
διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου 
από τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Με 
βάση την παρούσα ανάλυση (π.χ. 
χάρτες με ευάλωτες περιοχές και 
σημεία επικινδυνότητας) θα 
εξειδικευτούν οι ενέργειες διαχείρισης 
της πλημμύρας για την λεκάνη 
απορροής του ρέματος Πικροδάφνης

Σήμανση κινδύνου στις πιο επικίνδυνες 
περιοχές (π.χ. προειδοποιητικές 
πινακίδες στις πεζογέφυρες 
του ρέματος Πικροδάφνης ενημερωτικά 
φυλλάδια, παρουσιάσεις, ασκήσεις)



Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής 
επικινδυνότητας

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Έλεγχος των χρήσεων, ειδικά 
των υπογείων και των 
ισογείων στις περιοχές που 
είναι ευάλωτες σε 
πλημμύρα

Τακτικός καθαρισμός της 
κοίτης

Καθαρισμός και συντήρηση 
εσχαρών, φρεατίων, αγωγών, 
έργων συγκράτησης φερτών 
και λοιπών τεχνικών έργων 
δικτύου ομβρίων και 
αντιπλημμυρικών έργων



Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής 
επικινδυνότητας

Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για τον πλημμυρικό κίνδυνο

Μικρά αντιπλημμυρικά 
έργα ορεινής υδρονομίας 
στις ανάντη περιοχές της 
λεκάνης

Κατάργηση του 
παντορροϊκού δικτύου

Δενδροφύτευση / 
φύτευση

Προώθηση της 
αποθήκευσης ομβρίων 
υδάτων σε επίπεδο 
οικοπέδου
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