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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΜΑΝΔΡΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

15 Νοεμβρίου 2017

Η 3η χειρότερη καταστροφή από 
πλημμύρα στην ιστορία της 

Αττικής
(με βάση τον αριθμό των θυμάτων

– 24 νεκροί)

https://youtu.be/iz9mPkDUp1o
https://youtu.be/iz9mPkDUp1o
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

66

287

Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή 

http://www.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=5dc29991a9f746fe87d5ecb1c4eac837
http://www.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=5dc29991a9f746fe87d5ecb1c4eac837
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Κρίσιμα σημεία και προτεινόμενα μέτρα

66

https://www.astro.noa.gr/en/main/
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

• Επιτόπια έρευνα κατά 
την αυτοψία στην 
περιοχή (21-
23/11/2017)

• Ιστορικές δορυφορικές 
εικόνες του Google 
Earth Pro (2002-2017)

• Ιστορικές 
αεροφωτογραφίες 
(1945-2007)

• Πόρισμα Επιθεωρητών 
Δημόσιας Διοίκησης

• ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

-

Από τη μία προκύπτει 
ότι υπάρχει μια σειρά 
αυθαίρετων 
ανθρώπινων 
παρεμβάσεων εντός 
της κοίτης των 
ρεμάτων, ανεπάρκεια 
των υφιστάμενων 
τεχνικών έργων (είτε
λόγω κατασκευής
είτε λόγω μη
καθαρισμού / 
συντήρησης) ή και σε 
κάποιες περιοχές
ανυπαρξία μέτρων 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας και 
αποχέτευσης 
οδοποιίας, 
παράγοντες που 
επέτειναν την 
καταστροφή. 

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

-
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 1: 
Η αστική περιοχή της 
Μάνδρας είναι 
χτισμένη μέσα στη 
φυσική ροή του 
ρέματος Αγίας 
Αικατερίνης / 
Κατσημίδη χωρίς να 
υπάρχει διευθέτηση 
της κοίτης ή 
οποιαδήποτε 
αντιπλημμυρικά έργα 
στην περιοχή αυτή 
(π.χ. εκτροπή) και με 
φραγμένο τον 
υπόγειο αγωγό της 
οδού Κοροπούλη.

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://2.bp.blogspot.com/-2wBN5s6yPBU/WjPMVgKwDPI/AAAAAAAAD7I/z8wlx4EsO30CIZaQjAuLjrCgPx0ps_qyACEwYBhgL/s1600/IMG_4740.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-2wBN5s6yPBU/WjPMVgKwDPI/AAAAAAAAD7I/z8wlx4EsO30CIZaQjAuLjrCgPx0ps_qyACEwYBhgL/s1600/IMG_4740.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

-
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 2: 
Η φυσική ροή του 
ρέματος Σούρες 
παρεμποδίζεται σε 
διάφορα σημεία από 
ιδιωτικές (π.χ. Δ. 
Βακόντιος ΑΕΒΕ) αλλά 
και δημοτικές 
εγκαταστάσεις 
(εργοτάξιο Δήμου 
Μάνδρας).

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://2.bp.blogspot.com/-bRRM_RMJlrY/WjZwXp-BC7I/AAAAAAAAEDI/JbO50h0fknsK2wtG52lamxv50X7yiD5rACLcBGAs/s1600/IMG_4866.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-bRRM_RMJlrY/WjZwXp-BC7I/AAAAAAAAEDI/JbO50h0fknsK2wtG52lamxv50X7yiD5rACLcBGAs/s1600/IMG_4866.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-x14cdxTMBPw/WjZwYsxSzcI/AAAAAAAAEDc/jSvgWo__MI0wQBFilpr-Lr3AhJAhI_hWgCLcBGAs/s1600/IMG_4875.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-x14cdxTMBPw/WjZwYsxSzcI/AAAAAAAAEDc/jSvgWo__MI0wQBFilpr-Lr3AhJAhI_hWgCLcBGAs/s1600/IMG_4875.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

-
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 3: 
Υπάρχουν 
ασφαλτοστρωμένοι 
δρόμοι στα δυτικά και 
στα βόρεια της αστικής 
περιοχής της Μάνδρας 
που διασχίζουν τα 
ρέματα χωρίς καμία 
διευθέτηση κοίτης ή 
τεχνικό έργο (π.χ. 
οχετός, γέφυρα).

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://4.bp.blogspot.com/-wn_1NbrIUXc/WjPMHD6ckpI/AAAAAAAAD7M/m9odCRsCmhENfEbvh5BQTWRxtmQy5QjHgCEwYBhgL/s1600/IMG_4665.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-wn_1NbrIUXc/WjPMHD6ckpI/AAAAAAAAD7M/m9odCRsCmhENfEbvh5BQTWRxtmQy5QjHgCEwYBhgL/s1600/IMG_4665.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-rcB6oJvnzl8/WjPMRMbK7PI/AAAAAAAAD7I/1P6TdDvZ9B4wXbm6-MJ9R3i_NCSFlaGTACEwYBhgL/s1600/IMG_4706.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-rcB6oJvnzl8/WjPMRMbK7PI/AAAAAAAAD7I/1P6TdDvZ9B4wXbm6-MJ9R3i_NCSFlaGTACEwYBhgL/s1600/IMG_4706.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-3GZDOfIG7mE/WjPMUHCbOCI/AAAAAAAAD7I/GhsuG_2NELwZzF_Ot7cXbARcGTZyi2lEgCEwYBhgL/s1600/IMG_4734.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-3GZDOfIG7mE/WjPMUHCbOCI/AAAAAAAAD7I/GhsuG_2NELwZzF_Ot7cXbARcGTZyi2lEgCEwYBhgL/s1600/IMG_4734.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

-
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 4: 
Το μη διευθετημένο 
ρέμα Λούτσας 
συνεχίζει ως δρόμος 
κάτω από την 
συμβολή Αττικής 
οδού και Ολυμπίας 
οδού, νότια της 
βιομηχανικής 
περιοχής της 
Μάνδρας.

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://3.bp.blogspot.com/-_gZUHImv6J4/Wjd_fa05qzI/AAAAAAAAEI8/3Y26Q-ZooWkwORliJZlEuGZdPijDA6OowCLcBGAs/s1600/IMG_4982.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-_gZUHImv6J4/Wjd_fa05qzI/AAAAAAAAEI8/3Y26Q-ZooWkwORliJZlEuGZdPijDA6OowCLcBGAs/s1600/IMG_4982.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

+

Από την άλλη 
διαπιστώνεται η 
ύπαρξη μιας σειράς 
τεχνικών έργων που 
λειτούργησαν με 
επάρκεια και 
αποσόβησαν 
περαιτέρω 
καταστροφή. 

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

+
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 1: 
Η διευθέτηση του 
ρέματος Σούρες με 
δίδυμο ανοιχτό 
κανάλι ορθογωνικής 
διατομής από 
σκυρόδεμα, 
ανατολικά της Εθνικής 
Οδού Ελευσίνας-
Θηβών, στη 
βιομηχανική περιοχή, 
ήταν γενικά επαρκής.

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://3.bp.blogspot.com/-LgRzFDq1uKM/Wjd6F4S3z6I/AAAAAAAAEH8/C0T1rz_82_AlAZ_7rz8xKxW9YMz3nyplwCLcBGAs/s1600/IMG_4963.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-LgRzFDq1uKM/Wjd6F4S3z6I/AAAAAAAAEH8/C0T1rz_82_AlAZ_7rz8xKxW9YMz3nyplwCLcBGAs/s1600/IMG_4963.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

+
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 2: 
Τα τεχνικά έργα στην 
κοίτη του ρέματος 
Μικρό Αικατερίνη 
βόρεια και ανατολικά 
της αστικής περιοχής 
της Μαγούλας ήταν 
επαρκή, καθώς και ο 
εγκιβωτισμός του σε 
κλειστό οχετό 
ορθογωνικής διατομής 
από σκυρόδεμα, ανάντη 
της Αττικής Οδού.

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://3.bp.blogspot.com/-1g307fJEzw8/WjeJ5TZfCAI/AAAAAAAAEKk/nWBX_xhP8kU0l5GD61gRxdQ-EKj1yDpUACLcBGAs/s1600/IMG_4996.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-1g307fJEzw8/WjeJ5TZfCAI/AAAAAAAAEKk/nWBX_xhP8kU0l5GD61gRxdQ-EKj1yDpUACLcBGAs/s1600/IMG_4996.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-26Hvn8yEss4/WjeJ6JuYOfI/AAAAAAAAEK0/iTVfJklkkskUzWopKbCQU1cY8B-qlcs9gCLcBGAs/s1600/IMG_5014.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-26Hvn8yEss4/WjeJ6JuYOfI/AAAAAAAAEK0/iTVfJklkkskUzWopKbCQU1cY8B-qlcs9gCLcBGAs/s1600/IMG_5014.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-WmnP4AmurpY/WjeJ57mpxJI/AAAAAAAAEKs/z16LJwhG6hQ6Yw2cn2CFZRTE_qieUxOnQCLcBGAs/s1600/IMG_5010.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-WmnP4AmurpY/WjeJ57mpxJI/AAAAAAAAEKs/z16LJwhG6hQ6Yw2cn2CFZRTE_qieUxOnQCLcBGAs/s1600/IMG_5010.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

+
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 3: 
Το έργο συμβολής των 
διευθετημένων 
ρεμάτων Σούρες και 
Μικρό Αικατερίνη 
ήταν επαρκές (αλλά 
οριακά).

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://3.bp.blogspot.com/-03QG2FWCRlI/WjeP6kJJ0NI/AAAAAAAAELI/nBjpENr9GCY6HMTbhKN2Tn_8KbTd89Q2wCLcBGAs/s1600/IMG_5024.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-03QG2FWCRlI/WjeP6kJJ0NI/AAAAAAAAELI/nBjpENr9GCY6HMTbhKN2Tn_8KbTd89Q2wCLcBGAs/s1600/IMG_5024.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

+
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 4: 
Η εκτροπή των 
διευθετημένων 
ρεμάτων Σούρες και 
Μικρό Αικατερίνη, 
μετά την συμβολή 
τους, μέσω κλειστού 
τεχνικού έργου 
ορθογωνικής 
διατομής από 
σκυρόδεμα και η 
εκβολή τους στον 
Σαρανταπόταμο ήταν 
επαρκής και 
αποσόβησε την 
πλημμύρα της 
Ελευσίνας.

Επικαιροποίηση υδρογραφικού δικτύου 

https://3.bp.blogspot.com/-Lu1CHuN3qJ4/WkZA_g7_2qI/AAAAAAAAEO8/9BrjvQPefzwLVBlbnNDhBug5d4R1q-kzQCLcBGAs/s1600/IMG_5032.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-Lu1CHuN3qJ4/WkZA_g7_2qI/AAAAAAAAEO8/9BrjvQPefzwLVBlbnNDhBug5d4R1q-kzQCLcBGAs/s1600/IMG_5032.JPG
https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Χαρτογράφηση έκτασης πλημμύρας 

• Χρήση δορυφορικής 
τηλεπισκόπησης 
(επεξεργασία εικόνας 
WorldView-4 πολύ υψηλής 
ανάλυσης 0,31 m της 
21/11/2017)

• Φωτοερμηνεία

• Αξιοποίηση των στοιχείων 
που συλλέχθηκαν κατά την 
αυτοψία στην περιοχή (21-
23/11/2017)

• Επιπλέον στοιχεία που είδαν 
το φως της δημοσιότητας

https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Χαρτογράφηση έκτασης πλημμύρας 

Εικόνα WorldView-4 πολύ 
υψηλής ανάλυσης 0,31 m με 
ημερομηνία λήψης 21/11/2017.

https://www.astro.noa.gr/en/main/
https://www.astro.noa.gr/en/main/


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ 15/11/2017 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Χαρτογράφηση έκτασης πλημμύρας 

Αναμενόμενα αποτελέσματα με δεδομένη 
την επικαιροποιημένη κατάσταση του 
υδρογραφικού δικτύου, επιβεβαιώνοντας 
ότι: 

- Αφενός η πρωτοφανής καταστροφή 
ευνοήθηκε από τις αυθαίρετες 
παρεμβάσεις εντός της κοίτης των 
ρεμάτων, την ανεπάρκεια ή και ανυπαρξία 
τεχνικών έργων σε κάποιες περιοχές.

+ Αφετέρου η καταστροφή θα ήταν ακόμα 
μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν μια σειρά από 
τεχνικά έργα που αποδείχτηκαν επαρκή και 
δεν αστόχησαν.
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Προσομοίωση μέγιστης έκτασης πλημμύρας 

Χρήση του λογισμικού HEC-RAS (έκδοση 
5.0.1), προσομοιώνοντας δισδιάστατη μη 
μόνιμη ροή στο EU-DEM (ανάλυσης 25 m), 
θεωρώντας ομοιόμορφη βροχή διάρκειας 6 
ωρών και περιόδου επαναφοράς 1000 
ετών, με χρήσεις γης από επικαιροποίηση 
της Βάσης Δεδομένων του CORINE 2012 
σύμφωνα με τις αλλαγές τοπίου, τόσο 
λόγω της αστικής επέκτασης την τελευταία 
20ετία (από ιστορικούς ορθοφωτοχάρτες 
και δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής 
ανάλυσης - εικόνα WorldView-4), όσο και 
λόγω των καμένων διαχρονικά εκτάσεων 
την τελευταία 30ετία (FireHub / BEYOND).
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Αστική επέκταση

Αστικές επεκτάσεις τα τελευταία 20 
χρόνια (1997-2017) με χρήση:

• δύο συνόλων ορθοφωτοχαρτών από 
6 ορθοφωτοχάρτες το καθένα 
χωρικής ανάλυσης 1μ. για τα έτη 
1997 και 2007,

• πολυφασματικής δορυφορικής 
εικόνας WorldView-4 για το έτος 
2017 με χωρική ανάλυση 0,31μ. στο 
παγχρωματικό και 2μ. στα 
πολυφασματικά δεδομένα, και 
ημερομηνία λήψης 21/11/2017.
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Καμένες διαχρονικά εκτάσεις

Καμένες διαχρονικά εκτάσεις της τελευταίας 
30ετίας (1986-2017) από το σύστημα 
διαχρονικής χαρτογράφησης της υπηρεσίας 
FireHub του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης 
Φυσικών Καταστροφών BEYOND.
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Καμένες διαχρονικά εκτάσεις
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Πυρκαγιά Έτος Κατάσταση 

πριν

Κατάσταση      

μετά

Έκταση εντός της 

λεκάνης 

απορροής (m2)

Ποσοστό ως προς 

την έκταση της 

λεκάνης 

απορροής (%)

Πυρκαγιά 3,3 km 

βορειοανατολικά της 

κοινότητας Βλυχάδα

2017 Δάση υψηλών 

υψομέτρων

Παραμένει καμένη 

έκταση

14,922 0.02

Πυρκαγιά στο όρος 

Πατέρα

2012 Δάση υψηλών 

υψομέτρων

Έχει μετατραπεί σε 

θαμνώδη έκταση

117,761 0.16

Πυρκαγιά κοντά στην 

καπνοβιομηχανία 

Παπαστράτος

2009 Θαμνώδης βλάστηση Έχει παραμείνει γυμνό 

έδαφος

616,677 0.82

Πυρκαγιά 1,83 km βόρεια 

των διοδίων Μάνδρας

2008 Δάση χαμηλών 

υψομέτρων

Έχει μετατραπεί σε 

θαμνώδη έκταση

634,409 0.84

Πυρκαγιά 1,80 km βόρεια 

των διοδίων Μάνδρας

2004 Δάση χαμηλών 

υψομέτρων

Έχει μετατραπεί σε 

θαμνώδη έκταση

126,323 0.17

Πυρκαγιά 1,88 km βόρεια 

των διοδίων Μάνδρας

1991 Δάση χαμηλών 

υψομέτρων

Έχει μετατραπεί σε 

θαμνώδη έκταση

13,510 0.02

Πυρκαγιά 2 km ανατολικά 

της κοινότητας 

Παλαιοκούντουρα

1989 Δάση χαμηλών 

υψομέτρων

Έχει αναδασωθεί 2,639,695 3.50

Πυρκαγιά στο όρος 

Πατέρα

1986 Δασώδης έκταση Έχει αναδασωθεί 21,930,982 29.04

ΣΥΝΟΛΟ 26,094,279 34.56

Καμένες διαχρονικά εκτάσειςΜικρή η επιρροή των καμένων διαχρονικά εκτάσεων στην πλημμύρα.
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Επικαιροποίηση κάλυψης γης

Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Corine κάλυψης γης (Corine Land Cover 2012, version 18.5.1) 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη:                                                                 
• την αστική επέκταση,         • την σημερινή κατάσταση των καμένων διαχρονικά εκτάσεων.
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Προσομοίωση μέγιστης έκτασης πλημμύρας Χρόνος συγκέντρωσης:

• 5h κατά Giandotti, όπως συστήνεται 
από τις προδιαγραφές των υδραυλικών 
έργων (Π.Δ. 696/1974), 

• 3h κατόπιν μείωσης, όπως αποδείχθηκε 
στα πλαίσια του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. 

Περίοδος επαναφοράς: Τ=1000 έτη.
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Χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας από ποτάμιες ροές 
στην περιοχή ενδιαφέροντος για Τ=1000 έτη, από το 

αντίστοιχο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για 
λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Χωρική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης (150 m) της συνολικής 
βροχόπτωσης από το μετεωρολογικό ραντάρ XPOL (χρονική 

ανάλυση 2 min) του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συνολικό ύψος βροχής στον πυρήνα του συμβάντος > 200 mm 
σε χρονικό διάστημα 6 h.
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Προσομοίωση μέγιστης έκτασης πλημμύρας 

Εδαφολογικός χάρτης. Υδρολιθολογικός χάρτης.

Χάρτες στην περιοχή ενδιαφέροντος από το αντίστοιχο 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για λογαριασμό της 

Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Χάρτης κατανομής αριθμού 
καμπύλης απορροής CN για μέσες 

συνθήκες υγρασίας (Τύπου II).
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Προσομοίωση μέγιστης έκτασης πλημμύρας 

Το αποτέλεσμα του μοντέλου 
φαίνεται να προσεγγίζει 
ικανοποιητικά το αποτέλεσμα 
της χαρτογράφησης με χρήση 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης, 
και επιπλέον απεικονίζει 
πλημμυρισμένες ζώνες στις 
κοίτες των ρεμάτων ανάντη. 

Η προσομοίωση επηρεάζεται 
προφανώς από το επίπεδο 
ακρίβειας των δεδομένων 
εισόδου και υπόκειται σε μια 
σειρά παραδοχών, ωστόσο 
παρέχει μια πρώτη εικόνα της 
μέγιστης πλημμυρικής 
κατάκλυσης, που πλησιάζει 
εύλογα την πραγματικότητα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Κρίσιμοι παράγοντες που συνέβαλαν στην τεράστια καταστροφή στην Μάνδρα στις 15/11/2017 είναι οι 
αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις εντός της κοίτης των ρεμάτων, η ανεπάρκεια των υφιστάμενων τεχνικών 
έργων (είτε λόγω κατασκευής είτε λόγω μη καθαρισμού / συντήρησης) ή και σε κάποιες περιοχές ανυπαρξία 
μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης οδοποιίας, και εν μέρει οι αλλαγές τοπίου αφενός λόγω 
κάποιων σχετικά μικρών καμένων εκτάσεων ανάντη, και κυρίως λόγω των αστικών επεκτάσεων όπου η δόμηση 
παρεμποδίζει τη ροή των ρεμάτων. Από την άλλη υπάρχει μια σειρά τεχνικών έργων που λειτούργησαν με 
επάρκεια και αποσόβησαν περαιτέρω καταστροφή.

• Η υπηρεσία FloodHub του Κέντρου Αριστείας Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND (http://beyond-
eocenter.eu/) του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, με την διεπιστημονική της προσέγγιση και την συνδυασμένη αξιοποίηση της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης και των εξειδικευμένων μοντέλων ανάλυσης δεδομένων και προσομοίωσης των 
συμβάντων, βρίσκεται στη διάθεση της πολιτείας ως συνδρομή στις ενέργειες προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λεκάνη απορροής: 

 για την αποτίμηση του πλημμυρικού συμβάντος, ώστε:

 να εκτιμηθεί η έκταση της πλημμύρας με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης (επεξεργασία εικόνας 
πολύ υψηλής ανάλυσης και φωτοερμηνεία) και προσομοίωση (με χρήση λογισμικού, επεξεργασία 
διαθέσιμων μετεωρολογικών στοιχείων και κάποιες παραδοχές), 

 να εκπονηθεί λεπτομερέστερη μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος ώστε να εντοπιστούν οι κρίσιμοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την πλημμύρα (π.χ. ανθρώπινες παρεμβάσεις, τεχνικά έργα, αλλαγές 
τοπίου λόγω καμένων εκτάσεων και αστικών επεκτάσεων), και να προταθούν μέτρα αποκατάστασης 
και πρόληψης μελλοντικών αστοχιών και καταστροφών.

 προληπτικά, για διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης και με επικαιροποιημένα στοιχεία, ως ένα εργαλείο 
σχεδιασμού και προετοιμασίας αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμύρας, στις πλέον επικίνδυνες περιοχές. 
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