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 Σκοπός Εργασίας 
 Αναφορά σηµαντικότερων πληµµυρικών επεισοδίων 
 Επικέντρωση σε πληµµυρικά επεισόδια. Συγκεκριµένα 
στις πληµµύρες στις 22-24/11/2005, στις 20/10/2007, στις 
21-22/10/1994, στις 6/11/1961 

 Καταγραφή πληµµυρικών επεισοδίων σε βάση 
δεδοµένων. (http://floods.avmap.gr/ ) 

 Σκοπός καταγραφής-Χρησιµότητα µεθόδου 
 Πρακτικές αντιµετώπισης πληµµυρών 
 Συµπεράσµατα 



Σκοπός Εργασίας 

 Κεφάλαιο 4 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ 
 Σχέδια διαχείρησης των κινδυνών πληµµύρας 
 Απαραίτητη η δηµιουργία βάσης δεδοµένων.  



Αναφορά σηµαντικότερων πληµµυρικών επεισοδίων 

 Στις 6/11/1961 καταγράφηκε η µεγαλύτερη καταστροφή 
στην Αττική µε χαλαζόπτωση, οι περιοχές που επλήγησαν 
ήταν τα νότια και δυτικά προάστια, κατέρρευσαν 400 
σπίτια, έµειναν άστεγες πάνω από 500 οικογένειες και 
πληµµύρισαν πάνω από 4.000 σπίτια, 40 θύµατα. 

 Στις 2/11/1977 καταγράφηκε η δεύτερη µεγαλύτερη 
θεοµηνία όλων των εποχών µε διάρκεια µία και µισής 
ώρας. Οι περιοχές που επλήγησαν ήταν τα δυτικά, νότια 
προάστια αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Συνολικά 
πληµµύρησαν 1.924 υπόγεια, καταστράφηκε το 15% της 
οδοποιίας, 37 θύµατα. 



Επικέντρωση σε πληµµυρικά επεισόδια  

 Θέση βροχόπτωσης. 
 ‘Υψος βροχής – Σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
 Κατασκευή όµβριας καµπύλης. 



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

 Τα µεγαλύτερα ύψη βροχής παρατηρήθηκαν σε περιοχές της 
Ανατολικής Αττικής όπως η Πεντέλη, ο ∆ιόνυσος και ο 
Μαραθώνας αλλά και στην νοτιοανατολική Αττική  

 Τα µεγαλύτερα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στην περιοχή 
του Μαραθώνα από το ρέµα Βρανά (Λεκάνη Ραπεντώσας) 
στο οποίο για πρώτη φορά λειτούργησε το Φράγµα 
ανάσχεσης   



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

 Όµβρια καµπύλη για την βροχόπτωση στις 22-11-2005  



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

Ύψη βροχής στην Περιοχή του Ελληνικού από τις 12:00 στις 22/11/205 µέχρι 
και τις 00:00 στις 23/11/2005  



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

Ύψη βροχής στην Περιοχή της Νέας Φιλαδέλφιας από τις 12:00 στις 
22/11/2005 µέχρι και τις 00:00 στις 23/11/2005  



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

Ύψη βροχής στην Περιοχή Ζωγράφου από τις 12:00 στις 22/11/205 µέχρι και 
τις 00:00 στις 23/11/2005  



Πλημμύρα στις 22‐24/11/2005 

Ύψη βροχής στην Περιοχή του Μαραθώνα από τις 12:00 στις 22/11/205 µέχρι 
και τις 00:00 στις 23/11/2005.  





Πληµµύρα στις 20-21/10/2007  

 Στις 21 Οκτωβρίου του 2007, από τις βροχές 
δηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα σε αρκετές 
περιοχές της Αττικής και στη Σαλαµίνα  

 Το βασικότερο πρόβληµα το αντιµετώπισαν τα νότια και 
τα δυτικά προάστια της Αθήνας.  



Πληµµύρα στις 20-21/10/2007  

 Όµβρια καµπύλη για την βροχόπτωση στις 20/10/2007 



Πληµµύρα στις 20-21/10/2007  

Ύψη βροχής στην Περιοχή του Ζωγράφου από τις 10:00 στις 
21/10/2007 µέχρικαι τις 00:00 στις 22/10/2007  

Ύψη βροχής στην Περιοχή του Μαραθώνα από τις 10:00 στις 
21/10/2007 µέχρικαι τις 00:00 στις 22/10/2007  

Ύψη βροχής στην Περιοχή της Νέας Φιλαδέλφιας από τις 10:00 στις 
21/10/2007 µέχρικαι τις 00:00 στις 22/10/2007  

Ύψη βροχής στην Περιοχή του Ελληνικού από τις 10:00 στις 
21/10/2007 µέχρικαι τις 00:00 στις 22/10/2007  





Πληµµύρα στις 21-22/10/1994 

 Στις 21/11/1994 καταγράφηκε ισχυρή βροχόπτωση στην 
Κακιά Σκάλα. Ο Κηφισός υπερχείλισε και στο σηµείο της 
κακιάς σκάλας σηµειώθηκαν κατολισθήσεις.  

 Στο κέντρο της Αθήνας η στάθµη του νερού σε µερικά 
σπίτια έφτασε τα 3.5 µέτρα. 

  Ο ισθµός της Κορίνθου έκλεισε από βράχους και λάσπη 
 9 θύµατα.  







Πληµµύρα στις 06/11/1961 

 Τα φαινόµενα ήταν τόσο έντονα και συνεχίζονταν επί 10 
ολόκληρες ώρες προκαλώντας ανυπολόγιστες 
καταστροφές  

 Μέσα σε τρεις ώρες οι τεράστιοι όγκοι νερού των 
ποταµών Κηφισού και Ιλισσού έχουν κατακλύσει τις 
Δυτικές και Βορειοδυτικές χαµηλές περιοχές της 
πρωτεύουσας. 

 Τεράστιες ζηµιές προκλήθηκαν στις περιοχές : 
Μπουρνάζι, Νέα Λιόσια, Νέα Σφαγεία Αθηνών, Θησείο, 
Αιγάλεω, Μοσχάτο, Νέο Φάληρο, Κοκκινιά, και Άγιος 
Ιωάννης Ρέντη Πειραιώς. 



Πληµµύρα στις 06/11/1961 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα βροχοµετρικά στοιχεία που καταγράφηκαν 
από τους βροχοµετρικούς σταθµούς κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης.  



Καταγραφή πληµµυρικών επεισοδίων σε 
βάση δεδοµένων 

(Δορυφορική φωτογραφία πληµµυρών του µήνα Δεκεµβρίου από το 1985-2008  



Καταγραφή πληµµυρικών επεισοδίων σε 
βάση δεδοµένων 

 Δημιουργία ιστοσελίδας  http://floods.avmap.gr/  

 Δομή ιστοσελίδας: 

1.  Γενικές πληροφορίες 
2.  Χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης  
3.  Χαρακτηριστικά περιοχής  
4.  Χαρακτηριστικά του ποταμού  
5.  Κείμενα που αφορούν την πλημμύρα  
6.  Τρόποι αντιμετώπισης  
7.  Καταστροφές  



Τµήµα 1. Γενικές πληροφορίες.  

  Ηµεροµηνία πληµµύρας 
  Λεκάνη απορροής 
  Περιοχή 
  Χώρα 
  Τύπος πληµµύρας : (ποτάµια, πληµµύρα λόγω της αύξησης της 
στάθµης της θάλασσας κ.τ.λ.) 

  Περιοχή βροχόπτωσης 



Τµήµα 1. Γενικές πληροφορίες.  

Σχεδιασµός σε παγκόσµιο χάρτη την περιοχή που έχει εκδηλωθεί η βροχόπτωση.  



Τµήµα 2. Χαρακτηριστικά του επεισοδίου  

 Μετεορολογικός σταθμός 
  Συνολικό ύψος 
  Συνολική διάρκεια 
 Μέγιστα ύψη βροχών για διαφορετικές χρονικές περιόδους 
κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης.  

  Περίοδος επαναφοράς για 2,10,50,100 χρόνια 



Τµήµα 2. Χαρακτηριστικά του επεισοδίου  

Πεδία για περιόδους επαναφοράς.  



Τµήµα 3. Χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής 

 Έκταση λεκάνης 

 Μέση κλίση 

 Χρόνος συγκέντρωσης 
 Γεωλογία 

 Χρήσεις γης στην επιφάνεια 

 Πρόσφατες αλλαγές στην λεκάνη 

 Χάρτης πληµµύρας σε περιβάλλον (google earth) 



Τµήµα 4. Στοιχεία του ποταµού  

 Χωρητικότητα  
 Κλίση (m/km)  
 Εµβαδόν που καταλαµβάνει στην λεκάνη απορροής (m2) 
 Εκτιµόµενος χρόνος συγκέντρωσης. 



Τµήµα 5. Καταστροφές που προκάλεσε το επεισόδιο 

  Ανθρώπινες απώλειες.  
  Τραυµατισµοί 
  Αριθµός πληµµυρισµένων κτιρίων 
  Αριθµός των πληµµυρισµένων οχηµάτων 
  Συνολικό κόστος σε ευρώ 
  Χρόνος ανάκαµψης. 



Τµήµα 6. Σχόλια – Φωτογραφίες 

 Υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν σχόλια 
εφημερίδων για το συγκεκριμένο επεισόδιο 

 Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών ή 
βίντεο 



Παραδείγµα (Πληµµύρα 22-24/11/2005) 

Συμπηρωμένα τα κενά που αφορούν τις γενικές πληροφορίες και τα 
χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης.  



Παραδείγµα (Πληµµύρα 22-24/11/2005) 

 Όρια περιοχής που εκδηλώθηκε το φαινόμενο.  

 Όμβρια καμπύλη  



Παραδείγµα (Πληµµύρα 22-24/11/2005) 

Συµπληρωµένα τα κενά που αφορούν τις περιόδους επαναφοράς και τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής.  



Χρησιµότητα δηµιουργίας της ιστοσελίδας 



Πρακτικές αντιµετώπισης πληµµυρών  
(Από πολιτική προστασία)  

  Σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπληµµυρικών έργων  
  Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε 

δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα 
έχει καταστραφεί από πυρκαγιές  

  Έλεγχος και προληπτικός καθαρισµός των κοιτών των 
ρεµάτων  

  Εντός του αστικού χώρου αποµάκρυνση όλων των 
απορριµµάτων  

  Ενηµέρωση του κοινού για τη λήψη µέτρων πρόληψης και 
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από 
πληµµύρες  



Συµπεράσµατα 
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