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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο 

πιεκκχξαο (flood hazard maps) θαη ηνπο ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο θαηά θχξην 

ιφγν (flood risk maps) θαη ζα γίλεη εθαξκνγή γηα κηα πεξηνρή ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ 

ζηε Θεζζαιία. 

Αξρηθά ζην 1ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε Οδεγία 2007/60 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο. ην 2ν 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο νξνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεκκχξεο. 

Καηφπηλ ζηα επφκελα δχν θεθάιαηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

Υαξηψλ Γηαθηλδχλεπζεο Πιεκκχξαο  θαη ησλ Υαξηψλ Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ζε 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο , ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία. Δπίζεο ην θεθάιαην πεξηέρεη θαη 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ πιεκκπξψλ ζηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο. 

ην 5ν θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ησλ Υαξηψλ 

πνπ αλαθέξακε θαζψο θαη δηάθνξα πδξνινγηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο 

πιεκκχξαο. ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη έλαο αξηζκφο απφ εξγαζίεο θαη έξεπλεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν γχξσ απφ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ 

πιεκκπξψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (γηα ιεθάλεο απνξξνήο) θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

(δηαθξαηηθoί πνηακνί). ην 7
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα εθαξκνγή ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή ελφο ράξηε θηλδχλσλ πιεκκχξαο θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην αθνινπζεί 

κηα ζχλνςε θαη ε αλαθνξά ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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SUMMARY 

 
In the present diplomatic work we will deal with the maps of venturous ness of flood 

(flood hazard maps) and mainly the maps of dangers of flood (flood risk maps) and 

will become application for a region of Penaeus river in Thessalia.  

Initially in the 1st chapter is presented the Directive of 2007/60 European Union with 

regard to the evaluation and management of dangers of flood. In the 2nd chapter are 

presented basic terminologies that are related with the floods. Then in the next two 

chapters becomes a report in the training of Maps of Endangerment of Flood and 

Maps of Dangers of Flood in countries of Europe, America and Japan. Also the 

capital contains the consequences of floods in the various cultures.  

In the 5th chapter becomes an extensive report in the way of production of Maps that 

we reported as well as various hydrologic models of simulation of flood. In capital 6 

is presented a number by work and researches in European level round the subject of 

management and the mapping of floods in local level (for basins of flow) and in 

international level (inter-country rivers). In the 7th chapter becomes an application 

with regard to the production of map of dangers of flood and in the last capital follows 

a synopsis and the report of important conclusions from the development of 

diplomatic work.  
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Οη πιεκκχξεο απνηεινχλ έλα απξφβιεπην θπζηθφ θαηλφκελν θαη νθείινληαη ζε 

παξακέηξνπο, φπσο ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ. 

H Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηo ζέκα ησλ πιεκκπξψλ θαη 

έρεη εθδψζεη Οδεγίεο πξνο ηα Κξάηε Μέιε. Ζ πην πξφζθαηε Οδεγία (2007/60) 

πξνηείλεη κία δηαζπλνξηαθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε ζθνπφ ην κεηξηαζκφ ηνπ 

πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλψλ 

πιεκκπξηθψλ δσλψλ, φπσο ηηο ιεθάλεο πνηακψλ θαη ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Κάζε 

πεξηνρή ζα αλαιπζεί ζρεηηθά κε ηηο πιεκκπξηθέο δεκίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλζξψπηλε 

πγεία, ηελ νηθνλνκία, ηηο ηερληθέο ππνδνκέο θαη ην πεξηβάιινλ. Απνηέιεζκα είλαη ε 

δεκηνπξγία ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηξνπή 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ πιεκκπξψλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε δηεπθξίληζε ησλ δχν 

θπξηφηεξσλ ηχπσλ ραξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ Δπξψπε ηνπ Υάξηε 

Δπηθηλδπλφηεηαο Πιεκκχξαο (Flood Hazard Map) θαη ηνπ Υάξηε Κηλδχλσλ 

Πιεκκχξαο (Flood Risk Map).  

Ζ Οδεγία 2007/60 ηεο ΔΔ 

Ζ λέα νδεγία γηα ηα λεξά πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26/11/2007 απνζθνπεί ζηε κείσζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ πιεκκχξεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. χκθσλα κε ηελ νδεγία, ε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ πξνυπνζέηεη 

δηαζπλνξηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ, ελψ πξνβιέπνληαη 

ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο γηα αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη εκπινθή ησλ πνιηηψλ. Σα 

θξάηε κέιε έρνπλ ηψξα ηελ ππνρξέσζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο 

πνηακψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο παξάθηηεο δψλεο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ πιεκκχξεο, 

θαζψο θαη λα εθπνλήζνπλ ράξηεο πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ 

ελ ιφγσ δσλψλ. 
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Ζ λέα νδεγία θαιχπηεη θάζε ηχπν πιεκκχξαο, αλεμαξηήησο εάλ πξνήιζε απφ πνηάκηα 

θαη ιίκλεο, αλ εθδειψζεθε ζε αζηηθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο ή αλ ήηαλ απνηέιεζκα 

θαηαηγίδαο ή παιηξξντθψλ θπκάησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηα θξάηε κέιε ζα γίλεη ζε ηξία 

ζηάδηα : 

 ην πξψην ζηάδην ζα είλαη κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο πιεκκπξηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο 

παξάθηηεο δψλεο θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην 2011, 

 ην δεχηεξν ζηάδην ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε ραξηψλ πιεκκπξηθνχ 

θηλδχλνπ κέρξη ην 2013. ηνπο ράξηεο ζα πξνζδηνξίδνληαη δψλεο πςειήο, 

κεζαίαο θαη ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνρψλ φπνπ 

ε εκθάληζε πιεκκχξαο κπνξεί λα ζεσξεζεί αθξαίν θαηλφκελν. Οη ράξηεο ζα 

πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο φπσο πξνβιεπφκελν βάζνο 

πδάησλ, νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα ζηγνχλ, αξηζκφ θαηνίθσλ 

πνπ ζα δηαηξέμνπλ θίλδπλν θαη δπλεηηθή πεξηβαιινληηθή δεκηά, 

 θαηά ην ηξίην ζηάδην, ηα θξάηε κέιε ζα εθπνλήζνπλ ππνρξεσηηθά ζρέδηα 

δηαρείξηζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο κέρξη ην 2015. Σα ζρέδηα απηά ζα 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο πιεκκχξαο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο. Σα ζρέδηα ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπνπλ ηξφπνπο 

ζσξάθηζεο ηέηνησλ πεξηνρψλ απφ ην ελδερφκελν πιεκκχξαο θαη κείσζεο ησλ 

δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ κε απνθαηάζηαζε ησλ πεδίσλ θαηάθιπζεο ή ησλ 

πγξψλ δσλψλ. 

 

εκαληηθέο πηπρέο ηεο λέαο νδεγίαο είλαη επίζεο ε δηαθάλεηα θαη ε εκπινθή ησλ 

πνιηηψλ. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηηο πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο επηθηλδπλφηεηαο, ηνπο ράξηεο θαη ηα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο. 

Απηά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νδεγία 2007/60 /ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο.  

ην θεθάιαην ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ζρεηηθά κε ράξηεο 

επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο (flood hazard maps) θαη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο 

(flood risk maps): 
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Άξζξν 6 

1. << Σα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ, ζε επίπεδν πεξηνρήο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ή 

ηεο κνλάδαο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), ράξηεο 

επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο, ζηελ πιένλ θαηάιιειε 

θιίκαθα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1.>> 

2. <<Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαη ησλ ραξηψλ 

θηλδχλσλ πιεκκχξαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 απφ θνηλνχ κε άιια θξάηε 

κέιε, πξαγκαηνπνηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ.>> 

3. <<Οη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαιχπηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πιεκκπξήζνπλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ζελάξηα: 

α) πιεκκχξεο ρακειήο πηζαλφηεηαο ή ζελάξηα αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, 

β) πιεκκχξεο κέζεο πηζαλφηεηαο (κε πηζαλή πεξίνδν επαλαιεπηηθφηεηαο ≥ 100 

ρξφληα), 

γ) πιεκκχξεο πςειήο πηζαλφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.>> 

4. <<Γηα θάζε ζελάξην πνπ εθηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

α) ε έθηαζε ηεο πιεκκχξαο, 

β) ην βάζνο λεξνχ ή ε ζηάζκε λεξνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

γ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε ηαρχηεηα ξνήο ή ε ζρεηηθή ξνή ησλ πδάησλ.>> 

5. <<Οη ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο πεξηγξάθνπλ ηηο δπλεηηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πιεκκχξεο ππφ ηηο ζπλζήθεο ησλ ζελαξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 

θαη εθθξάδνληαη σο εμήο: 

α) ελδεηθηηθφο αξηζκφο θαηνίθσλ πνπ ελδέρεηαη λα πιεγνχλ, 

β) ηχπνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή πνπ ελδέρεηαη λα πιεγεί, 

γ) εγθαηαζηάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 24εο επηεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε 

θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο (1), νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηπραία ξχπαλζε ζε 

πεξίπησζε πιεκκχξαο θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζην 

παξάξηεκα IV, ζεκείν 1, ζεκεία i), iii) θαη v) ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ θαη ελδέρεηαη 

λα πιεγνχλ, 

δ) άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ην θξάηνο κέινο ζεσξεί ρξήζηκεο, φπσο ε επηζήκαλζε ησλ 

πεξηνρψλ φπνπ ππάξρεη ην ελδερφκελν πιεκκπξψλ κε απμεκέλν πνζνζηφ 
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κεηαθεξφκελσλ ηδεκάησλ θαη πιεκκπξψλ πνπ παξαζχξνπλ ππνιείκκαηα θαη 

πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο άιιεο ζεκαληηθέο πεγέο ξχπαλζεο.>> 

6. <<Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα απνθαζίδνπλ φηη, γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ππάξρεη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο, ε θαηάζηξσζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο 

πιεκκχξαο πεξηνξίδεηαη ζην ζελάξην ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν α).>> 

7. <<Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα απνθαζίδνπλ φηη, γηα ηηο πεξηνρέο κε πιεκκχξεο 

νθεηιφκελεο ζε ππφγεηα χδαηα, ε θαηάζηξσζε ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο 

πεξηνξίδεηαη ζην ζελάξην ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν α).>> 

8.<<Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε θαηάξηηζε ησλ ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη 

ησλ ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηηο 22 Γεθεκβξίνπ 

2013.>> 
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2
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΠΛΖΜΜΤΡΔ ΚΑΗ ΥΑΡΣΔ 
 

ην θεθάιαην πνπ παξαηίζεηαη, δηαηππψλεηαη ε νξνινγία γηα δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη ξίζθνπ, ε νπνία έρεη δηεζλψο ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη έρεη γίλεη απνδερηή. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη πιεκκπξψλ πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαζψο θαη ηα δηάθνξα είδε ραξηψλ πνπ πθίζηαληαη θαη 

απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο.   

2.1 ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Ζ ρξήζε ηεο θνηλήο νξνινγίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη φξνη κε ηηο επεμεγήζεηο 

ηνπο, πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη αλά ηνλ θφζκν θαη έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηηο δηάθνξεο 

πλεδξηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Κξάηε Μέιε. Ζ 

δηεπθξίληζε ηεο νξνινγίαο απηήο είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία θαζψο νη παξαθάησ φξνη εκθαλίδνληαη ζπλερψο. Οη φξνη απηνί είλαη: 

 Πιεκκύξα (Flood) ζεκαίλεη ε πξνζσξηλή θάιπςε απφ λεξφ εδάθνπο ην νπνίν, 

ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, δελ θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Απηφ πεξηιακβάλεη 

πιεκκχξεο απφ πνηάκηα, ρείκαξξνπο, εθήκεξα ξεχκαηα θαη πιεκκχξεο απφ ηε 

ζάιαζζα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο.  

 Πιεκκπξηθό Ρίζθν ή Γηαθηλδύλεπζε Πιεκκύξαο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο πιεκκπξηθνχ γεγνλφηνο κε ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζε αλζξψπηλεο δσέο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζε δηάθνξεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην πιεκκπξηθφ γεγνλφο (Βνχιγαξε-

Εαραξάθεο,2008). 

 Υάξηεο Δπηθηλδπλόηεηαο Πιεκκύξαο (Flood Hazard Maps) : παξνπζηάδνπλ 

ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα θαιπθζνχλ κε λεξφ. Δπηιέγνληαη ηξεηο 

πηζαλφηεηεο (ρακειή, κεζαία, πςειή) θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνλ ηχπν θαη ηελ 

έθηαζε ηεο πιεκκχξαο, ηα βάζε ή ηα επίπεδα ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, ηε 

ηαρχηεηα ξνήο θαη ηε δηάδνζε ηεο πιεκκχξαο. 

 Υάξηεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο (Flood Risk Maps) : παξνπζηάδνπλ  ηηο 

πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεκκχξα θαη αθνξνχλ 

θαιιηέξγεηεο , δηαθφξσλ εηδψλ εγθαηαζηάζεηο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ.  
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 Υάξηεο Πιεκκπξηθήο Πεξηνρήο (Flood Plain Maps) είλαη ράξηεο πνπ 

δείρλνπλ ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ελδέρεηαη λα θαιπθζνχλ απφ κία 

πιεκκχξα. 

 Εεκία (Damage) είλαη ε αξλεηηθή επηξξνή ελφο γεγνλφηνο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

θαη κεηξάηαη σο ε πνζφηεηα ηεο θαηαζηξνθήο είηε ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη 

πγεία, είηε ζε νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 Σξσηόηεηα (Vulnerability) είλαη ν βαζκφο ηεο εππάζεηαο κίαο θπζηθήο, 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θνηλσλίαο-ζπζηήκαηνο απέλαληη ζε θπζηθνχο 

θηλδχλνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ θπζηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπ αληίθηππνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ. Ζ εππάζεηα εμαξηάηαη απφ ην ελδερφκελν ελφο θπζηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ην ξίζθν. (Βνχιγαξε-Εαραξάθεο,2008) 

 Τπόινηπν Ρίζθν (Residual Risk) είλαη ην κέξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κεηά θαη απφ ηηο δξάζεηο αληηπιεκκπξηθήο 

δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη εθαξκνζηεί. (Βνχιγαξε-Εαραξάθεο,2008) 

 

2.2 ΣΤΠΟΗ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ  

Οη πιεκκχξεο πξνθχπηνπλ θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ θαη ησλ ρεηκάξξσλ ζε νξεηλά 

κέξε ή ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη παξαπιεχξσο ησλ ιηκλψλ. Οη επηπηψζεηο είλαη 

πάληα νη ίδηεο, δειαδή ε ζπγθέληξσζε λεξνχ θαη/ή θεξηψλ πιψλ ζε κία αλεπηζχκεηε 

ηνπνζεζία εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ξεχκαηνο. Οη ράξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία ζεσξνχλ ηνπο εμήο ηχπνπο πιεκκπξψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα : 

Σύπνο 

πιεκκύξαο 

Αηηίεο 

πιεκκύξαο 

Δπηδξάζεηο πιεκκύξαο ρεηηθέο 

παξάκεηξνη 

Πιεκκχξα πνηακψλ 

ζε πεδηάδα 

 Έληνλε βξνρφπησζε 

ή/θαη ιηψζηκν ρηνληνχ  

 Απφθξαμε ιφγσ 

πάγνπ  

 Καηάξξεπζε 

αλαρσκάησλ ή άιισλ 

έξγσλ πξνζηαζίαο 

  ηάζηκα λεξά ή λεξά ζε 

ξνή εθηφο ησλ νξίσλ 

ηνπ πνηακνχ 

 

 Έθηαζε (ζχκθσλα 

κε ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο) 

 Βάζνο λεξνχ 

 Σαρχηεηα λεξνχ 

 Γηάδνζε ηεο 

πιεκκχξαο 

Θαιάζζηα πιεκκχξα  Πιεκκχξα ιφγσ 

θαηαηγίδαο 

 Σζνπλάκη 

 ηάζηκα λεξά ή   λεξά 

ζε ξνή πίζσ απφ ηελ 

αθηνγξακκή 

 Δλαιάησζε ησλ 

γεσξγηθψλ εθηάζεσλ   

 Ίδηα κε ηα παξαπάλσ 

Οξεηλνί ρείκαξξνη   Βίαηε εθδήισζε 

λέθνπο 

 Πξφζρσζε πεξηνρψλ 

κε λεξφ θαη ηδήκαηα  

 Ίδηα κε ηα παξαπάλσ 

 Δλαπφζεζε ηδεκάησλ 
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 Τπεξρείιηζε ιίκλεο 

 Αζηαζήο θιίζε 

πδξνθξίηε 

 Ρνή θεξηψλ πιψλ 

 Γηάβξσζε θαηά κήθνο 

ηνπ θαλαιηνχ 

Αηθλίδηεο πιεκκχξεο 

ζηε Μεζφγεην απφ 

εθήκεξα ξεχκαηα 

 Βίαηε εθδήισζε 

λέθνπο  

 Πξφζρσζε πεξηνρψλ 

κε λεξφ θαη ηδήκαηα  

 δηάβξσζε θαηά κήθνο 

ηνπ θαλαιηνχ 

 Ίδηα κε ηα παξαπάλσ 

Πιεκκχξεο ππφγεησλ 

πδξνθνξέσλ 

 Τςειή ζηάζκε λεξνχ 

ζε παξαθείκελα 

πδάηηλα ζψκαηα 

 ηάζηκα λεξά ζε 

πεδηάδεο 

 Έθηαζε (ζχκθσλα 

κε ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο) 

 Βάζνο λεξνχ 

Πιεκκχξεο ζε ιίκλεο  ηαδηαθή αχμεζε ηεο 

ζηάζκεο ηνπ λεξνχ κε 

ηελ παξνρή εηζξνήο 

 ηάζηκα λεξά πέξα 

απφ ηελ φρζε 

 Ίδηα κε ηα παξαπάλσ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 Σχπνη πιεκκπξψλ
1
 

 

2.3 ΣΤΠΟΗ ΥΑΡΣΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

ζην ζχλνιν ησλ ραξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο 

θαη επηθξαηνχζεο πξαθηηθέο ραξηνγξάθεζεο πνπ αθνινπζνχληαη.  

 Υάξηεο Δπηθηλδπλόηεηαο Πιεκκύξαο Υάξηεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο  

Πεξηερφκελα Παξάκεηξνη πιεκκχξαο φπσο 

 Έθηαζε πιεκκχξαο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαβαζκίζεηο πηζαλφηεηαο, ζχκθσλα 

κε πξνεγνχκελα γεγνλφηα 

 Βάζνο πιεκκχξαο 

 Σαρχηεηα ξνήο 

 Γηάδνζε πιεκκχξαο 

 Βαζκφο θηλδχλνπ 

 Παξάκεηξνη θηλδχλνπ φπσο 

 ηνηρεία ηξσηφηεηαο θαη έθηαζε ηεο 

πιεκκχξαο 

 Σξσηφηεηα πιεκκχξαο 

 Πηζαλέο δεκίεο 

 Πηζαλέο απψιεηεο (αλά κνλάδα ρξφλνπ) 

θνπφο θαη ρξήζε  ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ρξήζεο γεο 

 Γηαρείξηζε ιεθάλεο απνξξνήο 

 ρεδηαζκφο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ 

πφξσλ 

 Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν 

 ρεδηαζκφο ηερληθψλ έξγσλ 

 Καηαγξαθή θηηξίσλ θαη ρξήζεο ηνπο 

 Βάζε γηα επηινγή ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο/αληηκεηψπηζεο 

 Ηεξάξρεζε κέηξσλ 

 ηξαηεγηθή θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο (πξφιεςε, άκβιπλζε)  

 Γηαρείξηζε επεηγφλησλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. 

θαζνξηζκφο θχξησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ) 

 Καηαγξαθή θηηξίσλ θαη ρξήζεο ηνπο 

 

 

 

1European exchange circle on flood mapping EXCIMAP: “Guide for good practices for flood mapping in 

Europe” Draft – Version 4.14 – 31 August 2007  
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Κιίκαθα  Σνπηθφ επίπεδν: 

     1:5.000 έσο 1:25.000  

     κε δηάθνξεο παξακέηξνπο 

 Δζληθφ επίπεδν, νιφθιεξε ιεθάλε 

πνηακνχ: 

     1:50.000 έσο 1:1.000.000  

     κφλν γηα γεληθή έθηαζε πιεκκχξαο 

 

 1:5.000 έσο 1:25.000 

 

 

 1:50.000 έσο 1:1.000.000 

 

Αθξίβεηα  Τςειή: επίπεδν δεκφζηνπ 

θηεκαηνινγίνπ γηα ιεπηνκεξείο ράξηεο 

 Υακειή: νιφθιεξε ιεθάλε πνηακνχ, 

εζληθφ επίπεδν 

 Τςειή: επίπεδν δεκφζηνπ θηεκαηνινγίνπ 

 Υακειή: νιφθιεξε ιεθάλε πνηακνχ, 

εζληθφ επίπεδν 

Υξήζηεο  

(target group) 

 Δζληθφο, πεξηθεξεηαθφο ή ηνπηθφο 

ζρεδηαζκφο ρξήζεο γεο 

 Τπεχζπλνη δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ 

 Γαζηθέο ππεξεζίεο (δηαρείξηζε 

ιεθάλεο απνξξνήο) 

 Γεκφζηα ρξήζε  

 Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 

 Δζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο 

ππεξεζίεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

 Τπεχζπλνη δηαρείξηζεο ρξήζεο πδάησλ θαη 

γεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν 

 

ΠΗΝΑΚΑ2.2  Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ραξηψλ
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 European exchange circle on flood mapping EXCIMAP: “Guide for good practices for flood mapping in 

Europe” Draft – Version 4.14 – 31 August 2007  
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3
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΥΑΡΣΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΜΜΤΡΑ  

(FLOOD HAZARD MAPS) 
 

ηo παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο. Γίλεηαη 

πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνπο ράξηεο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα ηελ νξζή αλάγλσζε ηνπο. Σα θχξηα είδε ραξηψλ ηεο θαηεγνξίαο 

είλαη : 

 βάζνπο πιεκκχξαο 

 ηαρχηεηαο ξνήο ηεο πιεκκχξαο 

 δηάδνζεο ηεο πιεκκχξαο 

 άιινη ηχπνη ραξηψλ: θηλδχλσλ θαη ηζηνξηθψλ πιεκκπξψλ 

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ράξηεο πξνέξρνληαη απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ηελ Ακεξηθή θαη ηελ 

Ηαπσλία. Ζ Διιάδα δελ έρεη αλαπηχμεη πξαθηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ραξηψλ. ηα 

παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αξθεηά θνηλά ζεκεία. χκθσλα κε 

απηή ηελ Οδεγία νη ζπγθεθξηκέλνη ράξηεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα πιεκκπξίζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ζελάξηα επαλαθνξάο ηεο πιεκκχξαο. Γηα ην θάζε ζελάξην ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη 

ζηνπο ράξηεο ε έθηαζε ηεο πιεκκχξαο, ηα βάζε ή ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη ε ηαρχηεηα 

ηεο ξνήο. 

3.1  ΔΗΓΖ ΥΑΡΣΧΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΜΜΤΡΑ
3
 

Οη ράξηεο απηνί έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθξηλίζνπλ αλ ππάξρεη θίλδπλνο γηα κία πεξηνρή 

λα πιεκκπξίζεη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ζηνηρεία επάλσ ζην ράξηε.  

 

 
3 Βούλγαρη Υρσζούλα, Εαταράκης Δλεσθέριος, Γιπλωμαηική Δργαζία „Υάρηες Πλημμύρας‟, Ιούλιος 2008, 

Θεζζαλονίκη 
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3.1.1 Υάξηεο Έθηαζεο Πιεκκύξαο – Flood Extend Map 

Ο ράξηεο πνπ δείρλεη ηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο είλαη ν πιένλ δηαδεδνκέλνο ράξηεο. 

ηνπο ράξηεο απηνχ ηνπ είδνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ράξηεο πιεκκπξηθήο πεξηνρήο  

 (Flood Plain Maps) θαζψο παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζηνηρεία.  

Σα πξνηεηλφκελα ζελάξηα, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία, γηα ηηο πηζαλφηεηεο 

επαλαθνξάο πιεκκχξαο γηα ηνπο ράξηεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη:  

 κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο γηα αθξαίν ζελάξην 

 κεζαία πηζαλφηεηα εκθάληζεο αλά 100 ρξφληα  

 κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο, αλ είλαη απαξαίηεην 

 

Πεξηερόκελα  

Ζ ελδερφκελε έθηαζε πιεκκχξαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο κία επηθάλεηα, ε 

νπνία θαιχπηεη ην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο 

επαλαθνξάο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν, ηα θηίξηα, ηα φξηα ηδηνθηεζηψλ θαζψο θαη νη αξρηθέο εθηάζεηο ησλ πνηακψλ 

θαη ησλ ιηκλψλ, απφ ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ πηζαλέο πιεκκχξεο.  

 

Υξήζε  

Απνηεινχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα : 

 Σε δεκηνπξγία ραξηψλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο 

 Σν ζρεδηαζκφ πφιεσλ θαη ρσξηψλ 

 Σνλ αγξνηηθφ ζρεδηαζκφ 

 Σε δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

 Σελ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαηαζθεπψλ (ηδηαηηέξσο φηαλ ζπλδπάδεηαη 

κε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο) 

 

Κιίκαθα  

 Απαηηείηαη ιεπηνκεξήο θιίκαθα εάλ νη ράξηεο πιεκκχξαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

αζηηθφ ζρεδηαζκφ (1:1.000 έσο 1:25.000) 

 Γηα ρξήζε αγξνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε κεγάιεο πεδηάδεο πξνηηκάηαη κία γεληθή 

θιίκαθα (1:100.000 έσο 1:1.000.000). 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ράξηεο είλαη δηαζέζηκνη θαη κέζσ δηαδηθηχνπ 

θαη ζπλεπψο ε θιίκαθα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε βνχιεζε ηνπ ρξήζηε. 
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Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο 

Σν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο είλαη ην κπιε 

ζε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο πιεκκχξαο.  

ην Πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ έθηαζεο πιεκκχξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε. 

                                                              ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο πεξίνδνη επαλαθνξάο: 1/30, 

1/100, 1/400 ρξφληα. Οη ράξηεο έθηαζεο πιεκκχξαο 

ζρεδηάδνληαη επάλσ ζε ππφβαζξα ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα.  

 

ηελ Απζηξία αληί γηα ρξψκαηα γίλεηαη ρξήζε γξακκψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ζπκβνιηζκφ. 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

 

ηε Φιακαλδηθή πεξηνρή νη ράξηεο ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: NOG (θπζηθέο πιεκκχξεο), ROG 

(πξφζθαηεο πιεκκχξεο), MOG (πιεκκχξεο πνπ 

έρνπλ πξνζνκνησζεί πδξαπιηθά θαη πδξνδπλακηθά). 

Υξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπρλφηεηεο αλά 2, 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 

300, 500 θαη 1.000 ρξφληα.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα ρξψκαηα: 

-  βαζχ πξάζηλν γηα παξάθηηα πιεκκχξα, 

-  ξνδ γηα πιεκκχξα άιιεο πξνέιεπζεο, 

-  βαζχ κπιε γηα πξφζθαηεο πιεκκχξεο, 

- θαθέ γηα πιεκκχξα απφ εθηεηακέλε        βξνρφπησζε 

θαη  

- πνξηνθαιί γηα πιεκκχξεο είηε απφ εθηεηακέλε 

βξνρφπησζε είηε απφ άιιεο πεγέο. 

ΓΑΛΛΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δχν πεξίνδνη επαλαθνξάο 1/10 

θαη 1/100 ρξφληα. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

θαίλεηαη θαη ε έθηαζε ησλ πιεκκπξψλ πνπ έρνπλ 

ζπκβεί ζην παξειζφλ κε ηε κνξθή πξφζζεηεο 

επηθάλεηαο θάιπςεο θαζψο θαη ελδείμεηο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ δηαθπγήο θαη απνζήθεπζεο 

ηεο πιεκκχξαο.  

 

Σν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθηαζε ηεο 

πιεκκχξαο είλαη ην κπιε:  

- ην ζθνχξν κπιε γηα ηηο ζπρλέο πιεκκχξεο θαη  

- ην αλνηρηφ κπιε γηα ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ιηγφηεξν ζπρλέο πιεκκχξεο. 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

Σν θάζε θξαηίδην έρεη αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία ησλ 

ραξηψλ μερσξηζηά. Έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ ζην 

θξαηίδην Baden-Wurttemberg πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξίνδνη επαλαθνξάο 1/10, 1/50, 1/100 ρξφληα, θαη 

γηα κία αθξαία θαηάζηαζε.   

 

ην Sachsen ηεο Γεξκαλίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απνρξψζεηο 

ηνπ πξάζηλνπ, θάηη αζπλήζηζην αιιά κάιινλ επηιέρζεθε 

γηα λα κελ ζπγρέεηαη κε ην βάζνο. 

ΔΛΒΔΣΗΑ 

 

Οη πεξίνδνη επαλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

1/30, 1/100, 1/300 θαη 1/1.000 ρξφληα 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη επηθάλεηεο κπιε ρξψκαηνο. 

ΖΝΧΜΔΝΟ  

ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία νη πεξίνδνη επαλαθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ζπλήζε πιεκκπξηθά 

γεγνλφηα είλαη 1/100, ελψ γηα ηα αθξαία γεγνλφηα 

είλαη 1/1.000 ρξφληα. Δπίζεο, ζην ράξηε θαίλνληαη ηα 

αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη ε ιεπηνκεξήο ηνπνγξαθία 

ηεο πεξηνρήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ράξηεο 

δελ έρνπλ ζεκεησκέλν πξνζαλαηνιηζκφ αλ θαη 

ζεσξείηαη φηη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ράξηε είλαη ν 

γεσγξαθηθφο βνξξάο. ηε θσηία νη πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη ζην ράξηε είλαη παξφκνηεο κε απηέο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο. 

 

Σν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθηαζε ηεο 

πιεκκχξαο είλαη ην κπιε:  

- ην ζθνχξν κπιε γηα ηηο ζπρλέο πιεκκχξεο θαη  

- ην αλνηρηφ κπιε γηα ηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηηο ιηγφηεξν ζπρλέο πιεκκχξεο. 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

 

Οη ράξηεο πξφβιεςεο έθηαζεο ηεο πιεκκχξαο είλαη 

αθφκε ππφ θαηαζθεπή.  

 

Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ζε απνρξψζεηο 

ηνπ κπιε.  

ΗΠΑΝΗΑ 

 

Οη ράξηεο είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηελ αλακελφκελε δηάδνζε πιεκκχξαο θαη ηα 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δηαγξακκηζκέλεο επηθάλεηεο αληί ησλ 

ρξσκαηηζηψλ θαζψο θαη ρξσκαηηζηέο γξακκέο πνπ 
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αληηπιεκκπξηθά έξγα. ηελ πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο 

νη πεξίνδνη επαλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

1/50, 1/100 θαη 1/500 ρξφληα.  

αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο επαλαθνξάο. 

 

ΗΣΑΛΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο πεξίνδνη επαλαθνξάο: 1/50, 

1/200 θαη 1/500 ρξφληα, γηα ηηο δψλεο Α, Β, C 

αληίζηνηρα 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα ρξψκαηα αλάινγα κε ηηο 

πεξηφδνπο επαλαθνξάο. Κφθθηλν γηα ηε δψλε Α, θίηξηλν γηα 

ηε δψλε Β θαη πξάζηλν γηα ηε δψλε C. 

ΛΔΣΟΝΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηείηαη κφλν κία πεξίνδνο επαλαθνξάο 

1/100 ρξφληα. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη κφλν ζηε 

ιεηηνληθή γιψζζα. Οη ράξηεο είλαη απινί θαη 

επαλάγλσζηνη.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη δηαγξάκκηζε κπιε ρξψκαηνο.  

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

Σα ζηνηρεία ηεο έθηαζεο πιεκκχξαο 

ελζσκαηψλνληαη ζε άιινπ ηχπνπ ράξηεο (π.ρ. 

βάζνπο ή ηαρχηεηαο ξνήο) φπσο ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην ξνδ, αθνχ ην κπιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηα βάζε λεξνχ. 

 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

 

ε παξάδεηγκα ράξηε ηεο Ννξβεγίαο κε πεξίνδν 

επαλαθνξάο 1/100 ρξφληα αλαγξάθεηαη επίζεο ε 

ηξσηφηεηα ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο. ην ράξηε 

δίλνληαη ζε δηπιαλνχο πίλαθεο νη αλακελφκελεο 

ζηάζκεο λεξνχ γηα άιιεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο θαη 

ηα πξνθίι ηεο ξνήο.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη επηθάλεηεο κπιε ρξψκαηνο. 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη πεξίνδνη επαλαθνξάο 1/100 θαη 

1/1.000 ρξφληα. Πεξίπνπ ην 97% ησλ πεξηνρψλ 

πιεκκχξαο πξνζηαηεχνληαη απφ αληηπιεκκπξηθά 

έξγα (ηάθξνη, αλαρψκαηα), ηα νπνία ζεκεηψλνληαη 

ζπρλά ζηνπο ράξηεο.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο ην κπιε:  

- ην ζθνχξν κπιε γηα ηηο ζπρλέο πιεκκχξεο θαη  

- ην αλνηρηφ κπιε γηα ηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηηο ιηγφηεξν ζπρλέο πιεκκχξεο. 

ΠΟΛΧΝΗΑ 

 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη “παξαδνζηαθνί" ράξηεο θαη 

ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο ππφβαζξν ην Google 

Earth. Δίλαη μεθάζαξνη φηαλ δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

κφλν γηα έλα πιεκκπξηθφ γεγνλφο, ελψ ππάξρεη 

παξάδεηγκα κε επηά δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο 

επαλαθνξάο, ην νπνίν είλαη πνιχπινθν.  

 

Σν ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθηαζε ηεο 

πιεκκχξαο είλαη ην κπιε, φπσο ζηελ Οπγγαξία. 

 

ΟΤΖΓΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δχν πεξίνδνη επαλαθνξάο 1/100 

θαη 1/10.000 ρξφληα. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 

επαλαθνξάο είλαη αζπλήζηζηε θαη γηα απηφ ε 

αλακελφκελε έθηαζε ηεο πιεκκχξαο πξνθχπηεη 

αξθεηά κεγάιε.  

 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ ρξψκαηα: 

- ξνδ γηα πεξίνδν επαλαθνξάο 1/100 ρξφληα 

- δηαγξάκκηζε γηα πεξίνδν επαλαθνξάο 1/10000 ρξφληα 

- πνξηνθαιί γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1 Πεξηερφκελα θαη ρξσκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ραξηψλ έθηαζεο πιεκκχξαο
4
 

 

 

 

 

 

4 European exchange circle on flood mapping EXCIMAP: “Guide for good practices for flood mapping in 
Europe” Draft – Version 4.14 – 31 August 2007 
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3.1.2 Υάξηεο Βάζνπο Πιεκκύξαο – Flood Depth Map  

Ο ράξηεο ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ην βάζνο ξνήο είλαη απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο 

ράξηεο ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη ηηκέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ πξνέξρνληαη απφ 

ππνινγηζηηθά κνληέια ξνήο (2D θαη 1D) απφ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ή απφ 

παξαηεξήζεηο.  

Πεξηερόκελα  

 Οη ράξηεο βάζνπο πιεκκχξαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βάζε ηνπ λεξνχ 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη γηα κία δεδνκέλε πεξίνδν επαλαθνξάο ή 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο πιεκκχξαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ λεξνχ είλαη cm ή m.  

 

Υξήζε  

Δμππεξεηεί σο έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα: 

 Σελ παξαγσγή ραξηψλ θηλδχλνπ θαη δεκηψλ 

 Σν ζρεδηαζκφ πφιεσλ θαη ρσξηψλ 

 Σε δηαρείξηζε ξίζθνπ (π.ρ. εθθελψζεηο) 

 

Κιίκαθα  

 Οη ράξηεο βάζνπο γίλνληαη ζε θιίκαθεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1:250.000 - 1:10.000 

ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Οη ράξηεο βάζνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο γίλνληαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, ηέηνηα 

ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ζρεδηαζκφ ρξήζεο γεο θαη δηαρείξηζε εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Γηα ηελ αλάγθε ραξηνγξάθεζεο κεγάισλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ πιεκκχξεο, 

φπσο ε Οπγγαξία θαη νη Κάησ Υψξεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν κηθξέο, φζν θαη 

κεγάιεο θιίκαθεο. 

 

Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα βάζε παξνπζηάδνληαη κε πνηθίιεο δηαβαζκίζεηο ηνπ 

κπιε.  
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ηνλ Πίλαθα 3.2 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ βάζνπο πιεκκχξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε  

δηάθνξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε. 

 

 

                                                 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα βάζε 

ηνπ λεξνχ ζεκεηψλνληαη ζην ράξηε 

έθηαζεο πιεκκχξαο θαη 

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 3κ. κε βήκα 

0.25κ.   

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δηαβαζκίζεηο ηνπ 

κπιε, ελψ γηα βάζε κεγαιχηεξα ησλ 

1.75κ.ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαβαζκίζεηο ηνπ πξάζηλνπ.  

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

Σα βάζε θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 

4κ. κε βήκα 0.25κ. ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα φκσο ν 

ράξηεο αληηζηνηρεί ζην ράξηε 

έθηαζεο πιεκκχξαο κε πεξίνδν 

επαλαθνξάο 1/100 ρξφληα.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δηαβαζκίζεηο απφ 

θίηξηλν έσο θφθθηλν ψζηε λα 

θαίλεηαη θαη ν θίλδπλνο ζηα 

κεγαιχηεξα βάζε. 

 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

 

Παξάγεη ράξηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πηζαλφηεηεο (π.ρ. 1/100) κε βάζε 

πνπ απμάλνληαη αλά 0.2κ. Οη 

ράξηεο παξάγνληαη κε ιεπηνκεξέο 

ςεθηαθφ ηνπνγξαθηθφ κνληέιν 

ρξεζηκνπνηψληαο δπζδηάζηαηε 

πξνζνκνίσζε.  

 

Γίλεηαη ρξήζε κίαο ρξσκαηηθήο 

παιέηαο πνπ απνηειείηαη απφ 

θφθθηλν, θίηξηλν θαη πξάζηλν έσο 

δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε. 

 

ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα 

ραξηψλ βάζνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεγάιε δηαβάζκηζε γηα ηα βάζε 

πιεκκχξαο γηα ηελ θάιπςε 

κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο ρψξαο. 

Υξεζηκνπνηνχλ βήκα ηνπ 1κ. θαη 

εχξνο απφ 0 έσο 8κ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί έλα ζπάλην παξάδεηγκα 

ράξηε πνπ ρξεζηκνπνηεί σο κνλάδα 

κέηξεζεο βάζνπο ην κέζν 

αλζξψπηλν ζψκα (βι. ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ).  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη: 

- Άζπξν: γηα κε 

πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο  

- θνχξν κπιε: γηα βάζνο σο 

ηνλ αζηξάγαιν 

- Αλνηρηφ κπιε: γηα βάζνο σο ην 

γφλαην 

- Αλνηρηφ ξνδ: γηα βάζνο σο ην 

γνθφ 

- Πνξηνθαιί: γηα βάζνο σο ην 

θεθάιη 

- Κφθθηλν: θαιχπηεη ην θεθάιη. 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

Οη ράξηεο είλαη δηαδξαζηηθνί θαη 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ππφβαζξσλ 

ηνπνγξαθηθψλ θαη δνξπθνξηθψλ 

δηαγξακκάησλ. πλήζσο, ζηνλ ίδην 

ράξηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο γηα εκθάληζε ηνπ βάζνπο 

λεξνχ, ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ή ηεο 

έθηαζεο ηεο πιεκκχξαο γηα 

δηάθνξεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο. 

Σα βάζε θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 

8κ.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο 

δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε. 
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ΠΟΛΧΝΗΑ 

 

ε έλα παξάδεηγκα ηεο Πνισλίαο 

θαίλνληαη ην βάζνο θαη ε έθηαζε 

πιεκκχξαο καδί, θάηη πνπ θαζηζηά 

ηελ αλάγλσζε ηνπ ράξηε δχζθνιε. 

Σα βάζε θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 

10κ. κε βήκα 0.25κ.  

 

Γίλεηαη ρξήζε απνρξψζεσλ ηνπ 

κνβ.  

 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

 

Ο ράξηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

γηα έλα αθξαίν πιεκκπξηθφ 

γεγνλφο κε πεξίνδν επαλαθνξάο 

1/250 θαη 1/1.000 ρξφληα. ην 

ράξηε απνηππψλεηαη ε πιεκκχξα 

ησλ κε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

αιιά θαη απηψλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη ζηελ πεξίπησζε 

αζηνρίαο ησλ αληηπιεκκπξηθψλ 

έξγσλ - απηφ γίλεηαη ιφγσ ηεο 

ζεψξεζεο αθξαίνπ πιεκκπξηθνχ 

γεγνλφηνο. Σν βάζνο θπκαίλεηαη 

απφ 0 έσο 3κ. κε βήκα 0.5κ.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο 

δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε. 

Ζ πεξηνρή πνπ έρεη πξνζνκνησζεί 

γηα πηζαλφηεηα πιεκκχξαο 

πεξηβάιιεηαη απφ κία πξάζηλε 

γξακκή. 

ΔΛΒΔΣΗΑ 

 

Γίλεηαη ην παξάδεηγκα ράξηε κε 

πεξίνδν επαλαθνξάο 1/300 ρξφληα, 

φπνπ ηα βάζε πιεκκχξαο 

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 2κ. κε βήκα 

0.25κ.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 

απνρξψζεηο μεθηλψληαο απφ ην 

κπεδ, πνπ αληηζηνηρεί ζην κηθξφηεξν 

βάζνο, έσο ην θφθθηλν, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν βάζνο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.2 Πεξηερφκελα θαη ρξσκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ραξηψλ βάζνπο πιεκκχξαο
5
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3.1.3 Υάξηεο Σαρύηεηαο Ρνήο – Flow Velocity Map 

Ζ Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηεί ράξηεο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηαρχηεηα ξνήο, φπνπ είλαη απαξαίηεην. Ζ αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε απφ ηελ πιεξνθνξία ηνπ βάζνπο λεξνχ. πλήζσο, νη 

ηαρχηεηεο ξνήο ππνινγίδνληαη απφ κνλνδηάζηαηα ή δπζδηάζηαηα κνληέια 

πξνζνκνίσζεο.  

Πεξηερόκελα  

Ο θίλδπλνο πιεκκχξαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο παξνπζηάδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα 

ξνήο ηνπ λεξνχ ή θεξηψλ πιψλ. Οη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

m/sec. 

 

Υξήζε  

Οη ράξηεο ηαρχηεηαο ξνήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

έλαληη πιεκκχξαο. Απνηεινχλ εξγαιείν γηα ηνπο ηερληθνχο. 

 

Κιίκαθα 

Ζ ηαρχηεηα ξνήο είλαη κία πιεξνθνξία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν αλαθνξάο 

θαη πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε κία ιεπηνκεξή θιίκαθα.  

 

Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη πηζαλνί ηξφπνη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ζε έλα 

ράξηε.  

ηνλ Πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη  ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ ηαρχηεηαο ξνήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε.  

 

                                                ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

 

Οη ηαρχηεηεο ξνήο έρνπλ ηε 

κνξθή δηαλπζκάησλ. ηελ 

Απζηξία έρνπλ αζρνιεζεί 

αξθεηά κε απηφ ην είδνο 

ραξηψλ κε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα. Ζ πεξίνδνο 

επαλαθνξάο ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη σο πιεξνθνξία.  

 

Οη ηαρχηεηεο ηεο ξνήο 

αλαπαξίζηαληαη σο αλνηρηφρξσκα 

κπιε δηαλχζκαηα, φπνπ ην κήθνο 

ηνπο αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ηαρπηήησλ.  
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ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

ηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ 

ππάξρνπλ δηαδξαζηηθνί ράξηεο 

γηα ηνλ πνηακφ Mosel, νη 

νπνίνη δείρλνπλ ηελ ηαρχηεηα 

ηεο ξνήο απφ 0 έσο 10m/s κε 

ρξσκαηηθή ζθηαγξάθεζε. Ζ 

ηαρχηεηα κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί γηα δηάθνξεο 

πεξηφδνπο επαλαθνξάο (50, 

100 θαη 200 ρξφληα θαη γηα έλα 

αθξαίν γεγνλφο).  

 

Οη δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο δίλνληαη 

ζε δηάθνξεο απνρξψζεηο ηνπ 

πξάζηλνπ. 

 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

 

ηελ πφιε Rovaniemi δίλεηαη 

παξάδεηγκα γηα πιεκκπξηθφ 

γεγνλφο κε πεξίνδν 

επαλαθνξάο 1/250 ρξφληα, ελψ 

ζηνλ ίδην ράξηε θαίλνληαη θαη 

νη ρξήζεηο γεο. Ο ράξηεο είλαη 

ζαθήο θαη εχθνινο ζηε ρξήζε 

αθφκε θαη γηα θάπνηνλ κε 

εηδηθφ. Ο ράξηεο δε δείρλεη 

κφλν ηελ αλακελφκελε έθηαζε 

πιεκκχξαο, αιιά θαη ηα φξηα 

ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη 

πξνζνκνησζεί.  

 

Σα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη 

πξνζνκνησζεί πεξηθιείνληαη απφ 

κία πξάζηλε γξακκή.  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3 Πεξηερφκελα θαη ρξσκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ραξηψλ ηαρχηεηαο ξνήο
6
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 European exchange circle on flood mapping EXCIMAP: “Guide for good practices for flood mappingin 

Europe” Draft – Version 4.14 – 31 August 2007 



 

 

23 

3.1.4 Υάξηεο Kαηάθιπζεο Πιεκκύξαο – Flood Inundation Map 

Οη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηε κέγηζηε έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ λα θαιχςεη κία 

πιεκκχξα κε ηελ θαηάξξεπζε ελφο ή φισλ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ηαπηφρξνλα. 

Ζ θαηάθιπζε ηεο πιεκκχξαο ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ράξηε ρξνληθά. 

Πεξηερόκελα  

Ο θίλδπλνο πιεκκχξαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο παξνπζηάδεηαη κε ηε  ρξνληθή 

θαηάθιπζε ηεο πιεκκχξαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ψξεο ή 

θαη κέξεο απφ ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο πιεκκχξαο.  

 

Υξήζε  

Ο ράξηεο θαηάθιπζεο ηεο πιεκκχξαο απνηειεί εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ άκεζεο 

θηλεηνπνίεζεο ζε θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο, δειαδή ζρέδηα εθθέλσζεο θαη 

θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ αληηπιεκκπξηθψλ κέηξσλ. Απαηηείηαη έλα θαιά νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα γηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη ζπλαγεξκφ. 

 

Κιίκαθα 

Γεληθά, ε δηάδνζε ηεο πιεκκχξαο θαιχπηεη κεγάιεο πεξηνρέο. πλεπψο, ε θιίκαθα 

ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ράξηε πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξή.  

 

Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη πηζαλνί ηξφπνη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δηάδνζεο ηεο 

πιεκκχξαο ζε έλα ράξηε.  

 

 

ηνλ Πίλαθα 3.4 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη  ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ δηάδνζεο πιεκκχξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ  ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΑΛΛΗΑ 

 

Γίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζην πνηακφ 

Ρήλν, φπνπ ζπλδπάδνληαη ηζηνξηθέο 

πιεκκχξεο θαη ε αλακελφκελε 

ρξνληθή δηάδνζή ηεο, ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεηαη ε πεξίνδνο 

επαλαθνξάο.  

 

Ζ αλακελφκελε δηάδνζε ηεο πιεκκχξαο 

παξνπζηάδεηαη κε ρξσκαηηζηέο επηθάλεηεο ζε 

απνρξψζεηο ηνπ κπιε.  

 

 

 

 

 

ΚΑΣΧ 

ΥΧΡΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ράξηεο δηάδνζεο ηεο πιεκκχξαο 

δείρλεη ηε ρξνληθή δηάδνζή ηεο απφ ηε 

ζηηγκή ηεο αζηνρίαο ηνπ θξάγκαηνο 

θαη ρξεζηκνπνηεί σο κνλάδεο 

κέηξεζεο ψξεο θαη εκέξεο.  

 

Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

- δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε, γηα ηηο πξψηεο ψξεο 

κεηά ηελ αζηνρία θαη 

- δηαβαζκίζεηο  ηνπ πξάζηλνπ, γηα ηηο κέξεο 

κεηά ηελ αζηνρία. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4 Πεξηερφκελα θαη ρξσκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ραξηψλ δηάδνζεο ηεο 

πιεκκχξαο
7
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3.1.5 Υάξηεο Κηλδύλσλ – Flood Danger Map 

Ο ράξηεο απηνχ ηνπ είδνπο ζπλδπάδεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο πιεκκχξαο κε 

ζηφρν λα ζρεκαηίζεη έλα βαζκφ θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ην βάζνο, ηελ ηαρχηεηα θαη ηηο 

θεξηέο χιεο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθέο ή θαη πνηνηηθέο. Σα ρξψκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο ζπζρεηίδνληαη 

κε ην βαζκφ θηλδχλνπ. Απηφ ην είδνο ράξηε δελ δεηείηαη απφ ηελ Οδεγία αιιά είλαη 

ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο, φπσο ν ζρεδηαζκφο ρξήζεο γεο. 

Πεξηερόκελα θαη ρξήζηκεο παξάκεηξνη 

Ο θίλδπλνο πιεκκχξαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία αληηζηνηρεί ζε έλα επίπεδν 

θηλδχλνπ. Σν επίπεδν θηλδχλνπ εθθξάδεη ην βαζκφ θαηαζηξνθηθφηεηαο ηεο 

πιεκκχξαο. Σαμηλνκείηαη θαη ζπρλά ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο.  

 

Υξήζε 

 Χο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ρξήζεο γεο ζε επίπεδν κηθξήο πφιεο/ρσξηνχ.  

 Γηα ηελ αθχπληζε ηνπ θνηλνχ 

 Γηα εγξήγνξζε απνζηνιψλ ζε θιήζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ 

 

Κιίκαθα 

Ζ θιίκαθα κπνξεί λα είλαη απφ 1:1000 (Απζηξία) έσο θαη 1:20.000 (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην) αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ ραξηψλ. Απαηηνχληαη ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ησλ 

πφιεσλ/ρσξηψλ, ψζηε λα δηαθξίλνληαη ηα φξηα ησλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ/θαηνηθηψλ. 

 

Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο 

Γηα ην ρξσκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηείηαη ην θφθθηλν ρξψκα σο ε 

πην επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Σν πνξηνθαιί θαη ην θίηξηλν αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.  

 

ηνλ Πίλαθα 3.5 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ θηλδχλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο 

ρψξεο
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                       ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΑΤΣΡΗΑ 

 

Γίλεηαη ζεψξεζε ηεζζάξσλ βαζκψλ 

θηλδχλνπ. Οη δψλεο θηλδχλνπ ζπλδπάδνληαη 

κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε γεο.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην θφθθηλν, ην κπιε θαη ην θίηξηλν 

θαη κία απφρξσζε ηνπ κπιε. 

 

ΒΔΛΓΗΟ 

 

ηε Βαινλία, γίλεηαη ε ζεψξεζε ηξηψλ 

επηπέδσλ θηλδχλνπ: πςειφο, κεζαίνο θαη 

ρακειφο. Υξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο πεξίνδνη 

επαλαθνξάο (25, 50, 100+ ρξφληα) θαη ηξεηο 

δηαβαζκίζεηο βάζνπο.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην θφθθηλν ρξψκα σο ε πην 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Σν πνξηνθαιί θαη ην θίηξηλν 

αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

ην Rheinland-Pfalz ηεο Γεξκαλίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα επίπεδα θηλδχλνπ. 

ην παξάδεηγκα απηφ γίλνληαη πξνζεγγίζεηο 

γηα λα εθθξαζηεί ν θίλδπλνο σο έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ πεξηφδσλ επαλαθνξάο ζε 

ηέζζεξα επίπεδα θαη ηεο έληαζεο ζε ηξία 

επίπεδα. Ζ έληαζε εθθξάδεηαη κε ηελ 

εθηφλσζε θνξηίνπ (m
3
/s*m), ην βάζνο ξνήο ή 

ην πάρνο ησλ ζηξψζεσλ ησλ ηδεκάησλ πνπ 

ζπζζσξεχνληαη αλά πιεκκχξα.  

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην θφθθηλν ρξψκα σο ε πην 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Σν πνξηνθαιί θαη ην θίηξηλν 

αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. 

ΖΝΧΜΔΝΟ  

ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

ε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ Αγγιία γίλεηαη 

δηαβάζκηζε κε επηά ηάμεηο θηλδχλνπ. Ζ θάζε 

δηαβάζκηζε ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηξηψλ 

παξακέηξσλ: ην βάζνο ηνπ λεξνχ, ηε 

ηαρχηεηα ηεο ξνήο θαη ησλ θεξηψλ πιψλ. ην 

παξάδεηγκα απηφ δε γίλεηαη ζεψξεζε ησλ 

πηζαλνηήησλ εκθάληζεο πιεκκχξαο. Ο 

ράξηεο πξννξίδεηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

επαγγεικαηηψλ.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν δηαβαζκίζεηο ηνπ κπιε. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε κε ην κπιε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην βάζνο ή ηελ έθηαζε ηνπ λεξνχ.  

 

ΗΣΑΛΗΑ 

 

ην παξάδεηγκα ηεο Ηηαιίαο ππάξρνπλ ηξία 

επίπεδα θηλδχλνπ (θφθθηλν, θίηξηλν, 

πξάζηλν).  

 

Υξεζηκνπνηείηαη ην θφθθηλν σο ε πην επηθίλδπλε 

θαηάζηαζε ελψ ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ην θίηξηλν θαη ην πξάζηλν. 

ΔΛΒΔΣΗΑ 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα επίπεδα 

θηλδχλνπ, ηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη ζε 

ηέζζεξα ρξψκαηα.  

 

Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

- ην θφθθηλν, γηα ην κέγηζην θίλδπλν, 

- ην κπιε, γηα ην κεζαίν θίλδπλν, 

- ην θίηξηλν, γηα ην ρακειφ θίλδπλν θαη  

- ε θίηξηλε δηαγξάκκηζε, γηα ην θαηάινηπν ξίζθν. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.5 Πεξηερφκελα θαη ρξσκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ραξηψλ θηλδχλσλ
8
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3.1.6 Υάξηεο Ηζηνξηθώλ Γεγνλόησλ – Event map 

Ζ αλάιπζε θαη ε πεξηγξαθή γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί θαηά ην παξειζφλ παξέρεη 

κία πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεκκπξηθψλ θηλδχλσλ. Ζ θαηάιιειε 

ζθηαγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πιεγνχλ απφ ηηο πιεκκχξεο απνηειεί 

κία αξρηθή βάζε γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη παξέρεη αθξηβή επηρεηξεκαηνινγία 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθεπψλ απέλαληη ζηνλ θίλδπλν 

πιεκκχξαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ. 

Πεξηερόκελα  

ε θάζε γεγνλφο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία φπσο ε εκεξνκελία, ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ γεγνλφηνο θ.ά. Οη πεγέο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ πξνέξρνληαη 

απφ θαηαγξαθέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηα πνηάκηα, θαηαγξαθέο ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

ξνήο, ζεκάδηα πνπ θαλεξψλνπλ πιεκκχξα πνπ έρεη πξνεγεζεί, θσηνγξαθίεο ή 

εηθφλεο θιπ.  

 

Υξήζε   

 Γηα αθχπληζε ηνπ θνηλνχ θαη αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζην ζέκα ησλ 

πιεκκπξψλ. 

 Υξήζε σο βαζηθά εξγαιεία ζε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πιεκκπξψλ, ή σο 

θαιηκπξάξηζκα κνληέισλ πξνζνκνίσζεο θιπ. 

 Γηα δηαρείξηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλερή αλαβάζκηζε. 

 

Κιίκαθα  

Ζ θιίκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο πιεκκπξηζκέλεο 

πεξηνρήο θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 1:10.000 γηα ινθψδεηο πεξηνρέο κηθξήο 

έθηαζεο έσο 1:250.000 γηα κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο θαη νιφθιεξεο πεξηθέξεηεο. 

 

Υξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο 

Οη πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα δίλνληαη κε ρξήζε γξακκψλ ή σο εκηδηαθαλή 

ζχκβνια.  ε γεληθέο γξακκέο, ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζε δηάθνξεο 

απνρξψζεηο ηνπ κπιε.  
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ηνλ Πίλαθα 3.6 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη  ην ρξσκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ απφ παξαδείγκαηα ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΡΧΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΒΔΛΓΗΟ 

 

Ζ Φιάλδξα έρεη ραξηνγξαθεζεί γηα πξφζθαηεο 

πιεκκχξεο. Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο 

πιεκκχξεο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαηά ην δηάζηεκα 1998 

- 2002 θαη παξνπζηάδνληαη ζε κηθξή θιίκαθα (φιε ε 

Φιάλδξα) θαη ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο (έσο θαη 

1:10.000).  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη επηθάλεηεο κπιε 

ρξψκαηνο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηηο 

πξφζθαηα πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο. 

ΓΑΛΛΗΑ 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη απφ ην ράξηε είλαη ζε 

θιίκαθα 1:25.000.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη: 

- επηθάλεηεο ρξψκαηνο κνβ, γηα ηε 

ηελ πιεκκχξα ηνπ 2003 θαη 

- γξακκή θφθθηλνπ ρξψκαηνο, γηα 

ηελ πιεκκχξα ηνπ 1856. 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

 

Ζ δηαδξαζηηθή ραξηνγξάθεζε πιεκκπξψλ πνπ έρεη 

γίλεη ζηελ Ηξιαλδία επηηξέπεη ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε πιεκκχξεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ 

θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηνπο. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκεο 

θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πιεκκπξψλ, φπσο 

θσηνγξαθίεο.  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη δηαγξακκηζκέλεο 

επηθάλεηεο ρξψκαηνο κπιε πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

πιεκκπξίζεη θαηά ην παξειζφλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.6 Πεξηερφκελα ησλ ραξηψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
9
 

 

3.2 ΑΜΔΡΗΚΖ
10

 

Σν πξφγξακκα ραξηνγξάθεζεο ζηηο ΖΠΑ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηε 

ραξηνγξάθεζε πιεκκπξψλ γηα αζθαιηζηηθνχο ιφγνπο δεδνκέλνπ φηη απηφ ην 

πξφγξακκα άξρηζε ήδε ην 1969. Σν πξφγξακκα, απνθαινχκελν εζληθφ αζθαιηζηηθφ 

πξφγξακκα πιεκκπξψλ (NFIP), είλαη Οκνζπνλδηαθφ πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ζηηο ζπκκεηέρνπζεο θνηλφηεηεο λα αγνξάζνπλ ηελ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία 

έλαληη απσιεηψλ. Σν πξφγξακκα δηαρεηξίδεηαη απφ κηα νκνζπνλδηαθή δηνηθεηηθή 

αληηπξνζσπεία (έθηαθηεο αλάγθεο) πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ θίλδπλν πιεκκπξψλ ζε 

πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ.  

 

 

 

9 European exchange circle on flood mapping EXCIMAP: “Guide for good practices for flood mapping 
in Europe” Draft – Version 4.14 – 31 August 2007 
10http://www.floodsmart.gov/floodsmart/pages/index.jsp 

 



 

 

29 

θνπφο είλαη ε παξαγσγή ησλ ραξηψλ νξίνπ θηλδχλνπ πιεκκπξψλ (FHBMs), Υάξηεο 

πνζνζηνχ (FIRMs) θαη νξίνπ πιεκκπξψλ θαη Υάξηεο Floodway (FBFMs). 

Δπηζεκαίλεηαη ε εηδηθή πεξηνρή θηλδχλνπ πιεκκπξψλ (SFHA) ή πεξηνρή πςεινχ 

θηλδχλνπ πνπ νξίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο κε πηζαλφηεηα πιεκκχξαο 1% ζε 

νπνηνδήπνηε δεδνκέλν έηνο. 

Ζ ηππνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ DFIRM παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο θηλδχλνπ 

πιεκκπξψλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

ραξηνγξάθεζεο. Ζ ηππνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ DFIRM είλαη έλα ππνζχλνιν 

εληζρπκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκεχεη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζηηθήο κειέηεο πιεκκπξψλ.  

ηνπο ράξηεο δηαθξίλνληαη δηάθνξνη ηχπνη πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

θσδηθνπνίεζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη θψδηθεο  είλαη:  

Εώλε AE:  Πεξηνρέο ππνθείκελεο ζην γεγνλφο πιεκκχξαο 1% ζε εηήζηα βάζε. 

Ηζρχνπλ νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ πιεκκπξψλ.  

Zώλε AH:  Πεξηνρέο ππνθείκελεο ζηνλ θαηαθιπζκφ κε ηε ξερή πιεκκχξα 1% ζε 

εηήζηα βάζε. Σα κέζα βάζε είλαη κεηαμχ 1 θαη 3 πνδηψλ.  

Zώλε AO:  Πεξηνρέο ππνθείκελεο ζηνλ θαηαθιπζκφ κε ηε ξερή πιεκκχξα 1% 

Zώλε A99: Απηέο είλαη πεξηνρέο εηδηθνχ θίλδπλνπ πιεκκπξψλ φπνπ αξθεηή πξφνδνο 

έρεη ζεκεησζεί ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, φπσο αλαρψκαηα θαη 

θξάγκαηα.  

Zώλε AR:  Πεξηνρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην decertification ελφο πθηζηάκελνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο πιεκκπξψλ. 

Zώλε X: Σα θηήξηα ζε απηέο ηηο δψλεο ζα κπνξνχζαλ απφ ηζρπξέο, ζπγθεληξσκέλεο 

βξνρνπηψζεηο λα πιεκκπξίζνπλ. Ζ αζθάιεηα πιεκκπξψλ είλαη δηαζέζηκε ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο θνηλφηεηεο αιιά δελ απαηηείηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ζε απηέο ηηο 

δψλεο.  

Zώλε D:  Οη αλεπηηήδεπηεο πεξηνρέο φπνπ νη θίλδπλνη πιεκκπξψλ είλαη αθαζφξηζηνη, 

Ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ αγνξψλ.  

3.3 ΗΑΠΧΝΗΑ 

ηελ Ηαπσλία νη Γήκνη απφ ην 2001 είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

πνιίηεο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θηλδχλνπο πιεκκχξαο. Απφ ην 2005 επίζεο, νη 

Γήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαλέκνπλ δσξεάλ Υάξηεο Πιεκκπξηθνχ Κηλδχλνπ θαη 

Υάξηεο Καηαθιπζκψλ. 
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Οη πιεκκπξηθνί ράξηεο πξνεηνηκάδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο : 

1) Κάζε λνκαξρηαθή αξρή θαζνξίδεη ηηο ππνθείκελεο ζε πιεκκχξεο πεξηνρέο, 

2) Οη Γήκνη παξάγνπλ ηνπο ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκπξψλ 

Οη ράξηεο πιεκκπξψλ παξάγνληαη κεηά απφ ζε εζληθφ επίπεδν πξφηππα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν, ην νπνίν π.ρ. θαζηεξψλεη ηηο θαηεγνξίεο βάζνπο 

θαηαθιπζκνχ (0 - 50 ..50 - 100 ..100 - 200 ..200 - 500 & > 500 εθαηνζηά) θαη 

αληίζηνηρνη θψδηθεο ρξψκαηνο.  

Ζ επηινγή εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ βάζνπο είλαη βαζηζκέλε ζε  αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά
11

 :  

• 0 - 50 cm: ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα ζα κείλνπλ μεξά  

• 50 - 100 cm: ζα ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 εθαη. ηνπ χδαηνο ζην ηζφγεην θαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα έρεη απνηχρεη   

• 100 - 200 cm: ηα ηζφγεηα ησλ ζπηηηψλ ζα πιεκκπξίζνπλ  

• 200 - 500 cm: θαη ην πξψην πάησκα θαη ζπρλά ε ζηέγε ζα θαιπθζεί απφ ην λεξφ  

 

Παξφκνηνη κε ηελ θαηάζηαζε π.ρ. ζηηο Κάησ Υψξεο, νη ράξηεο θαηαθιπζκνχ 

πιεκκπξψλ είλαη βαζηζκέλνη ζηνπο πδξνδπλακηθνχο ππνινγηζκνχο  γηα δηάθνξα 

ζελάξηα ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ ηεο απνηπρίαο αλαρσκάησλ. Ο ηειηθφο ράξηεο είλαη 

βαζηζκέλνο ζην ζελάξην πνπ ζα πξνθαινχζε ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπκάησλ, δει. κηα 

ρεηξφηεξε πξνζέγγηζε πεξίπησζεο.  

Μφιηο γίλνπλ ηέηνηνη ράξηεο ζην δεκνηηθφ επίπεδν, ν Γήκνο πξνζζέηεη ηηο ηνπηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο γηα εθθέλσζε, φπσο ε ζέζε ησλ θαηαθπγίσλ, ησλ 

ζεκαληηθψλ θηεξίσλ, ησλ δηαδξνκψλ εθθέλσζεο, θ.ιπ., θαζψο επίζεο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

εθθέλσζεο. ε κεξηθνχο ράξηεο ν ρψξνο αθήλεηαη γηα ην ρξήζηε γηα λα ζρεδηάζεη 

πξνζσπηθή δηαδξνκή εθθέλσζεο βαζηζκέλνο ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ 

πξνζψπνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

 

 

11www.icharm.pwri.go.jp/html/docu/jan_20_22_2004_ws/pdf_output/hiroki.pdf 
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4
o
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΥΑΡΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

(FLOOD RISK MAPS) 

 
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ραξηψλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ράξηεο 

ηξσηφηεηαο θαη ηνπο ράξηεο δεκίαο. Αθνινπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο πξηλ πεξάζνπκε λα 

δνχκε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θξαηψλ. 

4.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΡΗΚΟΤ 

Σν ξίζθν νξίδεηαη γεληθά σο ε πηζαλφηεηα ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ελφο θπζηθνχ 

θαηλφκελνπ (π.ρ. ε πιεκκχξα ζπγθεθξηκέλεο έληαζεο) απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δεκίεο θαη απψιεηεο. Αλάινγα ζηηο κνλάδεο πνπ εθθξάδεηαη ή απηφ 

πνπ ζέιεη λα πεξηγξάςεη ην ξίζθν κπνξεί λα νξηζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεξηθνί 

νξηζκνί ηνπ ξίζθνπ είλαη νη αθφινπζνη
12

: 

1) Σν ξίζθν είλαη ε πηζαλφηεηα ελφο αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο, 

2) Σν ξίζθν είλαη νη επηπηψζεηο ελφο αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο, 

3) Σν ξίζθν είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο πηζαλφηεηαο θαη ηεο επίδξαζεο θαη 

4) Σν ξίζθν νξίδεηαη σο  Ρίζθν= Πηζαλόηεηα x Δπηπηώζεηο
 
 

 

Οη πξψηνη δχν νξηζκνί δελ είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ, επεηδή ην ξίζθν κε κηθξέο 

πηζαλφηεηεο θαη πνιχ κηθξέο επηπηψζεηο θαη ην ξίζθν κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο θαη 

κηθξέο επηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα πεξηγξαθνχλ ζσζηά. Ο ηξίηνο νξηζκφο είλαη 

πεξηζζφηεξν γεληθφο θαη βνεζάεη ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο βάξνπο ζηηο επηπηψζεηο ηνπ 

αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο, ην νπνίν εμαξηάηαη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα κηθξέο πηζαλφηεηεο θαη κεγάιεο επηπηψζεηο θαη κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ζέκαηα φπσο αληηζηξνθή ηνπ ξίζθνπ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ. 

Ο ηέηαξηνο νξηζκφο ηνπ ξίζθνπ αλαθέξεηαη ζε έλα πξντφλ απφ πηζαλφηεηεο θαη 

επηπηψζεηο θαη είλαη απινχζηεξνο θαη δίλεη κία θαιή βάζε γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ ξίζθσλ. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ηέηαξην νξηζκφ, ην ξίζθν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο 

πηζαλφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο, κε ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην γεγνλφο 

εάλ ζπκβεί. Σν ξίζθν βαζίδεηαη ζε δχν ζηνηρεία πνπ είλαη ε πηζαλφηεηα ελφο 
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γεγνλφηνο πνπ είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν θαη ηελ επίπησζε ή ζπλέπεηα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην πιεκκπξηθφ γεγνλφο. Ζ επίπησζε κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή ή αλεπηζχκεηε, 

παξφια απηά, ην ξίζθν είλαη ηππηθά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πηζαλφηεηα κίαο 

αλεπηζχκεηεο επίπησζεο.   

ηε δηαρείξηζε πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ θαη δεκηψλ ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ν 

θίλδπλνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κία ζπρλφηεηα αλάιπζεο ηεο έληαζεο ηεο απεηιήο 

πνπ εκθαλίδεηαη. Ζ απεηιή είλαη έλα πιεκκπξηθφ γεγνλφο θαη ε έληαζε ηνπ γεγνλφηνο 

κεηξηέηαη κε ην βάζνο θαη ηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο.  

Ζ δεκία πξνθχπηεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πιεκκχξαο θαη απμάλεηαη κε ηελ 

έληαζε ηνπ γεγνλφηνο. Απηή είλαη ε βάζε εθηίκεζεο ηεο ηξσηφηεηαο. Ζ θακπχιε ηεο 

ηξσηφηεηα θηάλεη κία αζχκπησηε γξακκή ζε πςειέο ηηκέο ηεο έληαζεο έσο έλα 

ζεκείν κέγηζηεο δεκίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζπλνιηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί.  

Σα θφζηε δεκίαο κεηαθέξνληαη κέζσ κίαο πηζαλφηεηαο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

σο ε θακπχιε δηαθηλδχλεπζεο. Ζ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε είλαη νη 

αλακελφκελεο δεκίεο γηα ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάηαη.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ξίζθνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο ράξηεο ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα φπσο: 

 Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δελ ππάξρνπλ κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα. 

 

 Οη πιεξνθνξίεο δελ είλαη πξνζβάζηκεο απφ φια ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα γηαηί 

ζεσξνχληαη επαίζζεηα δεδνκέλα.  

 

 Οη πιεξνθνξίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 

 

 

 

 

12 FLOOD RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT IN COASTAL AREAS - PANAGIOTA GALIATSATOU, 

PANAGIOTIS PRINOS 
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4.1 Γηάγξακκα θηλδχλνπ, ξίζθνπ θαη ηξσηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε, ηελ πηζαλφηεηα 

θαη ην θφζηνο δεκίαο
13

 

 

Κάηη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ην ξίζθν είλαη απίζαλν λα 

παξακείλεη ζηαζεξφ ζην ρξφλν θαη ζπλήζσο πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε ησλ αιιαγψλ 

πνπ κπνξεί λα έρεη ην ξίζθν ζην κέιινλ, γηα λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζσζηέο 

απνθάζεηο. Μεξηθνί παξάγνληεο αιιαγήο ηνπ ξίζθνπ είλαη νη παξαθάησ (Βνχιγαξε-

Εαραξάθεο, 2008): 

 Οη παξάκεηξνη εππάζεηαο κπνξεί λα αιιάμνπλ απφηνκα: 

 Αχμεζε ηεο εππάζεηαο: αλάπηπμε, αιιαγέο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηψλ ζε 

ξίζθν, ρξήζεηο γεο, ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πιεκκχξαο, ηθαλφηεηα επαλαθνξάο. 

 Μείσζε ηεο εππάζεηαο: κεηαθίλεζε ησλ πεξηνπζηψλ, κείσζε ηεο επαηζζεζίαο 

ησλ πεξηνπζηψλ, βειηίσζε ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πιεκκχξα, αιιαγή 

ησλ ρξήζεσλ γεο, ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πιεκκχξαο, ηθαλφηεηα επαλαθνξάο. 

 Αληηπιεκκπξηθά έξγα: αζηνρία, ζπληήξεζε, λέα έξγα θηι. 

 

 

 

 

 
13 Risk assessment and mapping of extreme floods in non-dyked communities along the Elbe and Mulde 

Rivers. K.-E. Lindenschmidt1, U. Herrmann1, I. Pech1, U. Suhr2, H. Apel1, and A. Thieken1. 1GFZ 

GeoForschungsZentrum Potsdam, Section 5.4 – Engineering Hydrology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam 
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 Οη παξάκεηξνη θηλδχλνπ είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ εμαηηίαο: 

 Σνπ θιίκαηνο: ε θπζηθή πνηθηινκνξθία, νη θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο 

νθεηιφκελεο ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ: απνςίισζε, αλαδάζσζε, θσηηέο ζε δάζε  

 Ρπζκφο δηάβξσζεο: αιιαγή γεσινγηθήο έθζεζεο 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Κέληξν Δθηίκεζεο Φπζηθψλ θηλδχλσλ & Πξνιεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, ην ξίζθν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

{R} = {H} * {E} * {V} 

φπνπ Ζ, Δ, V είλαη νη παξάκεηξνη εππάζεηαο: 

 

Ζ ή Hazard = είλαη ε απεηιή θαηάθιπζεο κηαο πεξηνρήο, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη: α) 

κε ηε ζρέζε θαηλνκέλνπ – πηζαλφηεηαο (ζελάξην) θαη β) κε ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο 

ρσξίο θακία πξνζηαζία 

Δ = είλαη ε έθζεζε ζηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν θαη αθνξά ηηο εμήο πεξηνρέο: 

 Πεξηνρέο ζε κηζγάγγηεο  

 Παξαξεκάηηεο πεξηνρέο 

 Παξαιίκληεο πεξηνρέο 

 ρεηηθά επίπεδε πεξηνρή κε πεξηκεηξηθά κεγαιχηεξα πςφκεηξα 

 Παξάθηηεο πεξηνρέο  

 Πεξηνρέο πεξηκεηξηθά θαη θαηάληε κεγάισλ ηακηεπηήξσλ 

 Πεξηνρέο εθαηέξσζελ κεγάισλ αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ 

 

V ή Vulnerability = είλαη ε ηξσηφηεηα. Μία πεξηνρή ή έλα ζχζηεκα είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισην φηαλ: 

 Βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα ζε ζρέζε κε ην ρψξν 

 Γεηηληάδεη πεξηζζφηεξν κε πδαηηθνχο απνδέθηεο 

 Γεηηληάδεη πεξηζζφηεξν ή είλαη θαηάληε κεγάισλ ηακηεπηήξσλ ή αγσγψλ 

κεηαθνξάο λεξνχ 
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Ζ ηξσηφηεηα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξε φηαλ δελ ππάξρεη πξνζηαζία θαη παξνπζηάδεη 

ηηκέο νη νπνίεο, αλάινγα κε ηε ζέζε, ην βαζκφ πξνζηαζίαο, ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο, 

ην ρξφλν θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 1, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 4.2 

 

 

4.2 Γηάγξακκα Σξσηφηεηαο – Μεγέζνπο θαηλφκελνπ
 

 

4.2 ΥΑΡΣΔ ΣΡΧΣΟΣΖΣΑ 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ πεξηνπζηψλ ζε ξίζθν ζεκαίλεη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο φπσο 

πιεζπζκφο, πεξηνπζίεο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ πιεκκχξεο.  

4.2.1 Πεξηερόκελα ράξηε 

Α. Πιεζπζκόο 

ηνπο ράξηεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ράξηε ψζηε λα ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαθάησ: 

 Ζ δηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ 

Πξέπεη λα παξέρνληαη ηα αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνπο αλζξψπνπο αλά δήκν, ν 

ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο θαη ε δηεχζπλζε γηα θάζε θηίξην θιπ. 

 Ζ θαηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ εππαζψλ νκάδσλ 

Πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα γεξνθνκεία, νη ηνπνζεζίεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

λνζνθνκείσλ, ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιιεο ππνδνκέο κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ. 
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 Ζ δηαλνκή ησλ θηηξίσλ σο δείθηεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα επεξεαζηεί 

ηε Ννξβεγία δίλεηαη έλα παξάδεηγκα φπνπ ν ράξηεο δείρλεη θηίξηα πνπ είλαη 

πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ κία πιεκκχξα κε πεξίνδν επαλαθνξάο 100 

ρξφλσλ. Δπίζεο, ραξηνγξαθνχληαη θηίξηα κε πηζαλέο βιάβεο ζηα ππφγεηα. 

 Ζ θνηλσληθή ηξσηφηεηα  

Ζ θνηλσληθή ηξσηφηεηα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαβαζκίζεηο: πνιχ πςειή, 

πςειή, κεζαία θαη ρακειή.  

 Κάζε άιιε εππαζήο νκάδα πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξεη θάπνηα απφ ηα κέιε 

θξάηε. 

 

Πεξηνπζίεο θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηνπο ράξηεο ηξσηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηε ρξήζε γεο γηα λα είλαη δηαθξηηή ε  θαηαλνκή ηνπ 

πινχηνπ.  

 Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

Σα θξηηήξηα πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δπαηζζεζία ζηελ θαηαζηξνθή, π.ρ. ηχπνο βηνκεραλίαο, πξντφληα. 

 Δπίδξαζε ηεο δεκηάο ζηελ νηθνλνκία. 

 Γεσξγία: πιεκκχξεο γιπθνχ ή αικπξνχ λεξνχ. 

 

 Υξήζε γεο 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο: 

 Καηνηθεκέλεο πεξηνρέο: κεηξνπνιηηηθέο, αζηηθέο, αγξνηηθέο, αλαςπρήο. 

 Τπεξεζίεο θαη ππνδνκή: δξφκνη, ειεθηξηζκφο, ηειέθσλν, θπζηθφ αέξην, 

ππφλνκνη, εγθαηαζηάζεηο λεξνχ, λνζνθνκεία, ζρνιεία, ππξνζβεζηηθή, 

ζηδεξφδξνκνη, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Δηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο: βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο πεξηνρέο. 

 Αγξνηηθή γε, δάζε. 
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ηνλ Πίλαθα 4.1 δίλνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα κε ηα πεξηερφκελα ζε ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ράξηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

                                ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΓΑΝΗΑ 

 

Οη ζεκαληηθέο ππνδνκέο ζεκεηψλνληαη ζηε πεξίπησζε αθξαίσλ 

πιεκκπξηθψλ γεγνλφησλ.  

ΖΝΧΜΔΝΟ  

ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

Ο ράξηεο είλαη πνιχ απιφο θαη κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη απφ έλαλ 

κε εηδηθφ θαη απνηειεί κία επηζθφπεζε ηεο ηξσηφηεηαο είηε ελφο 

αλζξψπνπ, είηε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ν παξάγνληαο “θνηλσληθή ηξσηφηεηα” αλαθέξεηαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο πεξηνπζίεο πνπ ζα επεξεαζηνχλ.  

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 

 

Ο ράξηεο πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ ηεο Φηλιαλδίαο εμππεξεηεί θαη ζαλ 

ράξηεο ηξσηφηεηαο, θαζψο νη θχξηεο ρξήζεηο γεο θαιχπηνληαη απφ 

ηα βάζε ηνπ λεξνχ, γηα πιεκκχξεο κε πεξηφδνπο επαλαθνξάο 250 

ρξφλσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: αζηηθέο, 

βηνκεραληθέο, αζπλερείο αζηηθέο, αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή (αεξνδξφκηα, ιηκάληα).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1 Παξαδείγκαηα πεξηερνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπξψπε
14

 

 

Πηζαλέο πιεγείζεο εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ξύπαλζε 

ε πεξίπησζε πιεκκχξαο είλαη πηζαλφλ θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο λα πξνθαιέζνπλ 

κφιπλζε ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κεηά απφ θάπνην αηχρεκα. Μία ζχληνκε 

ιίζηα εγθαηαζηάζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

 

 Υεκηθέο βηνκεραλίεο θαη αληίζηνηρεο απνζήθεο. 

 Πεηξειαηνβηνκεραλίεο θαη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ. 

 Θεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί: πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, άλζξαθαο, ππξεληθή 

ελέξγεηα. 

 

 

 

14Atlas of Flood Maps. Examples from 19 European countries, USA and Japan. Prepared for EXCIMAP. 

November 2007 
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 Πξαηήξηα θαπζίκσλ 

 Αγξνηηθέο απνζήθεο γηα ιίπαζκα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα, 

δειεηεξηψδεηο νπζίεο, ζξεπηηθέο νπζίεο. 

 Τγεηνλνκηθνί ρψξνη ηαθήο ρεκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ.  

 Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

 Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη θαη νη ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

πιεκκπξηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία, φπσο: 

 Πηζαλέο δεκηέο ζε βηνηφπνπο θαη ζηελ άγξηα θχζε. 

 Μνλαδηθφηεηα ηνπ βηνηφπνπ θαη ζπαληφηεηα ηεο άγξηαο θχζεο. 

 Δζληθά πάξθα θαη άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο πγξνβηφηνπνη, 

παξζέλα δάζε θηι. 

 

Υξήζε ησλ ραξηώλ 

Ζ ρξήζε ησλ ραξηψλ επεθηείλεηαη ζηα παξαθάησ: 

 Δξγαιείν θαζνξηζκνχ δεκηάο θαη ξίζθνπ 

 Γηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο 

 ρεδηαζκφο έξγσλ αληηκεηψπηζεο ηεο πιεκκχξαο  

 ρεδηαζκφο ρξήζεο γεο θαη δηαρείξηζε ηεο 

 Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζε κηθξή θιίκαθα θαη ζε κεγάιεο πεξηνρέο 

 

Κιίκαθα 

 ε κεγάιεο πεξηνρέο κπνξεί λα θαηαγξαθεί κφλν ν θαη‟ εθηίκεζε πιεζπζκφο 

αλά δήκν, ρσξηφ ή πφιε. Οη θιίκαθεο κπνξεί λα είλαη απφ 1:100.000 κέρξη 

1:500.000.  

 Τπνδνκή επξείαο θιίκαθαο, φπσο ζε νδηθά ή ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, ή ζηε 

γεσξγία θαη ηε δαζνπνλία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηθξέο έσο κέηξηεο 

θιίκαθεο (απφ 1:100.000 κέρξη 1:250.000). 

    Υάξηεο κε κεγάιε θιίκαθα (1:5.000 κέρξη 1:25.000, ζρέδην πφιεο ή ρσξηνχ) 

ρξεηάδνληαη  γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ. 
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4.3 ΥΑΡΣΔ ΕΖΜΗΑ 

Ο ράξηεο δεκηάο πιεκκχξαο αλαπαξηζηά ηηο πηζαλέο δεκηέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πιεκκπξηθφ γεγνλφο (κε ζπγθεθξηκέλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο) θαη δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ ή ησλ δεκηψλ (ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο) αλά κνλάδα γεο.  

 

Πεξηερόκελα 

Μέζα ζηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο ζεκεηψλνληαη νη πηζαλέο δεκηέο γηα έλα αθξαίν 

γεγνλφο ζε €/ κ
2 

. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο θαζνξίδεηαη θαη ην 

κέγεζνο ηεο δεκηάο (Βνχιγαξε-Εαραξάθεο, 2008):  

 

 Γηα βηνκεραληθή πεξηνρή:      κέηξηεο (< 10 € / κ
2
) θαη  

                                                   πςειέο (> 10 € / κ
2
),  

 γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο:    ρακειέο (< 10 € / κ
2
),  

                                                   κέηξηεο (< 10- 50 € / κ
2
) θαη  

                                                   πςειέο (> 50 € / κ
2
) 

 

 γηα αγξνηηθή ή άιιε ρξήζε δελ θαηεγνξηνπνηείηαη ε δεκηά 

 

Υξήζε  

 Γηα δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο πιεκκχξαο, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε ζέζπηζε 

πξνηεξαηνηήησλ γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

 Γηα δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο πιεκκχξαο θαη γηα ζρεδηαζκφ: επηινγή ησλ 

θαιχηεξσλ κέηξσλ γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, , δηαρείξηζε πεξηνπζίσλ, 

,πξνεηνηκαζία γηα πεξίπησζε πιεκκχξαο, δηαρείξηζε θαη απφθξηζε ζε 

πιεκκπξηθφ γεγνλφο θαη δπλαηφηεηα αλάθακςεο 

 Γηα δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη θξίζεο ζε εζληθφ/ηνπηθφ επίπεδν: ν αξηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ επεξεάδνληαη, ε δηαδξνκή εθθέλσζεο, ηα αζθαιή ιηκάληα/ 

πξνζσξηλά θαηαθχγηα, ηα ζρέδηα απφθξηζεο λνζνθνκείσλ, ε δηάζπαζε 

ζπγθνηλσλίαο (δξφκνη, ηξέλα). 
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Κιίκαθα 

 Αλ απαηηνχληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, νη ράξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε 

θιίκαθα (1:5.000 κε 1:25.000) 

 Γηα κεγάιεο πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Οιιαλδία) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα ιηγφηεξν ιεπηνκεξήο θιίκαθα (1:250.000) 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 

ην θξαηίδην Sachsen νη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (λνζνθνκεία, 

εγθαηαζηάζεηο λεξνχ θαη ειεθηξηζκνχ, θχξηα βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα) αλαγξάθνληαη επάλσ ζηνπο ράξηεο δεκίαο πιεκκχξαο.  

ΗΣΑΛΗΑ 

 

Σν ηηαιηθφ παξάδεηγκα δείρλεη ηελ επαηζζεζία ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνπζηψλ πνπ ζα εθηεζνχλ (ηδησηηθέο πεξηνπζίεο, ππνδνκή) 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο θαηεγνξίεο: Κ 100, Κ 80, Κ 50. Απηέο νη 

θαηεγνξίεο αλαγξάθνληαη ζηνπο ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ράξηεο ηξσηφηεηαο παξάγνληαη νη ράξηεο ξίζθνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ (R2, R3, R4). (  

ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ 

 

Ζ πηζαλή δεκηά, ζε εθαηνκκχξηα αλά εθηάξην, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα ε θαηαζηξνθή κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ θαηά 

κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ζηελ Οιιαλδία. Ζ θιίκαθα δελ είλαη γξακκηθή, 

πνηθίιιεη κεηαμχ 0 θαη 2.5 δηζεθαηνκκχξηα € αλά εθηάξην ζε δηάθνξεο 

απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2 Παξαδείγκαηα πεξηερνκέλσλ ραξηψλ δεκίαο
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Atlas of Flood Maps. Examples from 19 European countries, USA and Japan. Prepared for EXCIMAP. 

November 2007 
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4.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΛΖΜΜΎΡΑ ΣΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ
16

 

Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο θπζηθνχ θηλδχλνπ απφ λεξά σο «πιεκκχξαο», πξνυπνζέηεη 

ηελ εηζξνή ή ηελ εηζξνή θαη παξακνλή πδάησλ ζηηο θαιιηέξγεηεο (αγξνηεκάρηα). Σα 

λεξά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ κηα «θνίηε», ε ρσξεηηθφηεηα ηεο νπνίαο – ζηηο 

ζπλήζεηο ζπλζήθεο – λα είλαη «ηθαλή» ψζηε λα δέρεηαη ηα λεξά απφ βξνρή ή ηήμε 

ρηνληνχ θαη λα ηα δηνρεηεχεη ζε κεγαιχηεξνπο απνδέθηεο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θνίηε «δέρεηαη» ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο πδάησλ, 

πξνθαιείηαη ππεξρείιηζε ή ξήγκα, κε ζπλέπεηα ηελ εθξνή πδάησλ πξνο ηηο 

θαιιηέξγεηεο (αγξνηεκάρηα) ηεο πεξηνρήο. 

Ζ βιάζηεζε (πνψδεο, ζακλψδεο, δελδξψδεο) ζηελ άθξε ηεο θνίηεο θαη ζηα ζεκεία 

εθξνήο, ζπλήζσο παίξλεη κηα θιίζε (πιάγηαζκα) κε θαηεχζπλζε απφ ηελ θνίηε πξνο 

ηηο θαιιηέξγεηεο (αγξνηεκάρηα), ηελ θαηεχζπλζε δειαδή ηεο εθξνήο ησλ πδάησλ. 

Δπίζεο ηα «θεξηά πιηθά» ζηα ζεκεία εθξνήο «δείρλνπλ», είηε ζην έδαθνο είηε ζηε 

βιάζηεζε, ηελ θαηεχζπλζε ησλ πδάησλ απφ ηελ θνίηε πξνο ηηο θαιιηέξγεηεο 

(αγξνηεκάρηα). 

Όκνηεο εηθφλεο παξαηεξνχληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ πιεκκχξα. ηα ζεκεία απφζπξζεο νη «ελδείμεηο πιεκκχξαο» δελ είλαη 

ηφζν έληνλεο φζν ζηα ζεκεία εθξνήο, δηφηη ε απφζπξζε γίλεηαη ζπλήζσο κε 

επηφηεξνπο ξπζκνχο (νκαιφηεξα) ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε βίαηε εθξνή ησλ πδάησλ 

απφ ηελ θνίηε. 

 

4.4.1 Διηά 

ηελ πεξίπησζε ειαηψλα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο : 

 Βίαηε δηέιεπζε πδάησλ από ηνλ ειαηώλα 

 

•  Ζ θαιιηέξγεηα ή ηκήκα ηεο παξαζχξεηαη 

• Καηαζηξέθνληαη θπηηθά κέξε, φπσο: εθπηπζζφκελνη νθζαικνί, θχιια, ηαμηαλζίεο, 

ηαμηθαξπίεο, θιαδίζθνη, αλάινγα κε ην χςνο πνπ θζάλεη ην λεξφ. Όζα θπηηθά κέξε 

δελ θαηαζηξαθνχλ θαιχπηνληαη απφ ιάζπε θαη θεξηέο χιεο 

 

 

 

 
16Οργανιζμός Δλληνικών Γεωργικών Αζθαλίζεων, Δγτειρίδιο εκηιμηηικής καλλιεργειών, Αθήνα 2003 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.1. Βίαηε δηέιεπζε λεξνχ απφ ειαηψλα. ηνλ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί θεξηέο χιεο. (Φση.Τπ/κα ΔΛΓΑ Πάηξαο.) 
 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.2. Βίαηε δηέιεπζε λεξνχ απφ ειαηψλα. Μηθξά δέλδξα μεξηδσκέλα 
 

 

 Ήπηα εηζξνή πδάησλ, θαηάθιπζε κέρξη θάπνην ύςνο θαη παξακνλή ηνπο 

ζηνλ ειαηώλα, γηα νξηζκέλν ρξόλν 

• Όζα θπηηθά κέξε βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν πνπ θζάλεη ην λεξφ θαιχπηνληαη 

απφ ιάζπε θαη θεξηέο χιεο. 

• Αλ ην λεξφ παξακείλεη γηα αξθεηφ ρξφλν θαη ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν παξνπζηάδεη 

επαηζζεζία (ηαμηαλζίεο ζε άλζεζε), έρνπκε θαηαζηξνθή ηνπ. 

• Οη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο αλαζηέιινληαη, ελψ νη θίλδπλνη πξνζβνιψλ απφ 

παζνγφλα απμάλνληαη (θπθινθφλην, ζεςηξξηδίεο, αζζέλεηεο μχινπ θ.ι) 
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Ζ δεκηά ζηε παξαγσγή είλαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή. Ζ πνζνηηθή αθνξά ηε ρακέλε 

παξαγσγή θαη ε πνηνηηθή ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο αθαηάιιειεο γηα επηηξαπέδηα 

ρξήζε θαη ηελ ειαηνπνίεζή ηεο (γηα ηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο) ή ηελ πνηνηηθή 

ππνβάζκηζε ηνπ ειαηφιαδνπ (ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο). 

Παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην χςνο ηεο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

πιεκκχξα, ζηνλ ίδην ή ζε φκνξνπο ειαηψλεο 

-Ζ γεηηλίαζε ηνπ ειαηψλα κε πνηάκη 

-Ζ θιίζε ηνπ εδάθνπο 

-Ζ χπαξμε ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ 

-Ζ ειηθία ησλ δέλδξσλ 

-Σν χςνο ησλ δέλδξσλ 

 

4.4.2 Δζπεξηδνεηδή 

Ζ δεκηά απφ πιεκκχξα ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κπνξεί λα νθείιεηαη: 

 ζηελ ήπηα εηζξνή πδάησλ θαη παξακνλή ηνπο ζηνπο νπσξψλεο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ παξακνλή ηνπ λεξνχ κέζα ζηνλ αγξφ γηα πνιιέο κέξεο, 

δεκηνπξγεί θαηάζηαζε αζθπμίαο ζηηο ξίδεο, πνπ λεθξψλνληαη θαη ζαπίδνπλ. 

Αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ, ηφηε ηα δέλδξα 

μεξαίλνληαη, 

 εηζξνή κέζα ζηνλ αγξφ θεξηψλ πιψλ θαη ιάζπεο, πνπ ζθεπάδνπλ ηκήκα ή 

φιε ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ, κε απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή ή πνζνηηθή δεκηά 

ηεο εξηεκέλεο παξαγσγήο, 

 ζηελ βίαηε δηέιεπζε πδάησλ ζηνλ αγξφ κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο 

παξαγσγήο, ηελ νπνία θέξνπλ ηα δέλδξα πνπ παξαζχξζεθαλ απφ ηα λεξά 

θπξίσο πνηακψλ ή ξεπκάησλ. 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.3 Ζ θφκε ηνπ δέλδξνπ έρεη ζθεπαζηεί κε θεξηέο χιεο κέρξη ηελ 

κνβ γξακκή (Φση. Τπνθ/κα Πάηξαο 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.4 Ζ θφκε ηνπ δέλδξνπ έρεη ζθεπαζηεί κε θεξηέο χιεο κέρξη ηελ 

θφθθηλε γξακκή (Φση. Τπνθ/κα Πάηξαο). 
 

4.4.3 Καπλόο 

Πιεκκχξα κπνξεί λα ζπκβεί ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη πξνθαιεί δεκηέο 

ζηηο θαιιηέξγεηεο θαπλνχ, αλάινγεο ηνπ βιαζηηθνχ ζηαδίνπ πνπ βξίζθνληαη. Οη 

δεκηέο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Βίαηε δηέιεπζε πδάησλ από ηνλ αγξό 

• Ζ θαιιηέξγεηα ή ηκήκα ηεο παξαζχξεηαη 

• Παξαηεξείηαη πιάγηαζκα θπηψλ 

• Καηαζηξέθνληαη θπηά θαη θχιια 

Όζα θπηά δελ θαηαζηξαθνχλ θαιχπηνληαη απφ ιάζπε θαη θεξηέο χιεο. 

  

 Ήπηα εηζξνή πδάησλ, θαηάθιπζε θαη παξακνλή ηνπο ζηνλ αγξό, γηα 

νξηζκέλν ρξόλν. 

• Όζα θχιια βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν πνπ θζάλεη ην λεξφ θαιχπηνληαη απφ 

ιάζπε θαη θεξηέο χιεο 

• Αλ ην λεξφ παξακείλεη πεξηζζφηεξν απφ 2-3 κέξεο, θαηαζηξέθνληαη θπηά ή θαη 

νιφθιεξε ε θαιιηέξγεηα, ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

• Οη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο αλαζηέιινληαη, θαζψο θαη ε ζπιινγή, ελψ νη θίλδπλνη 

πξνζβνιψλ απφ παζνγφλα αίηηα απμάλνληαη 

Ζ δεκηά είλαη πνζνηηθή. Πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ παξαζχξεηαη 

απφ ηα λεξά, ηα θπηά πνπ θαηαζηξέθνληαη θαη ηα θχιια πνπ θαηαζηξέθνληαη ή 

θαιχπηνληαη απφ ιάζπε θαη θεξηέο χιεο. 

ε ελδερφκελε δεκηά απφ πιεκκχξα, ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πνζνζηνχ δεκηάο 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ λεξνχ κέζα ζην ρσξάθη, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξνο, ην χςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, ην 

βιαζηηθφ ζηάδην ηνπ θπηνχ, ηελ θαιή απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο. 

Παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην χςνο ηεο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ πιεκκχξα, 

ζην ίδην ή ζε φκνξα αγξνηεκάρηα θαπλνχ είλαη : 

- Σν βιαζηηθφ ζηάδην 

- Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

- Ζ κεραληθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο 

- Ζ γεηηλίαζε κε πνηάκη- ξέκα 

 

4.4.4 Παηάηα 

Όπσο θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ελδερφκελε πιεκκχξα πξνθαιεί δεκηέο 

ζηηο θαιιηέξγεηεο παηάηαο, αλάινγεο ηνπ βιαζηηθνχ ζηαδίνπ πνπ βξίζθνληαη. Οη 

δεκηέο απηέο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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 Βίαηε δηέιεπζε πδάησλ από ηνλ αγξό 

•  Ζ θαιιηέξγεηα ή ηκήκα ηεο παξαζχξεηαη 

• Καηαζηξέθνληαη : Φπηά, ηκήκαηα θπηψλ, απνθαιχπηνληαη θφλδπινη ή ζαπίδνπλ, 

παξαζχξεηαη ν παηαηφζπνξνο πξηλ ην θχηξσκα  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.5  Πξηλ ην θχηξσκα. ην θφθθηλν πεξίγξακκα δηαθξίλνληαη νη γξακκέο 

θχηεπζεο. 

ην πξάζηλν πεξίγξακκα έρνπλ θαηαζηξαθεί νη γξακκέο θχηεπζεο θαη δηαθξίλεηαη ν 

παηαηφζπνξνο 

(Φση. Τπνθ. ΔΛΓΑ Πάηξαο) 

 

 

 Ήπηα εηζξνή πδάησλ, θαηάθιπζε θαη παξακνλή ηνπο ζηνλ αγξό, γηα 

νξηζκέλν ρξόλν 

o Όζα θπηηθά κέξε βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν πνπ θζάλεη ην λεξφ 

θαιχπηνληαη απφ ιάζπε θαη θεξηέο χιεο 

o Αλ ην λεξφ παξακείλεη γηα αξθεηφ ρξφλν θαηαζηξέθνληαη θπηά θαη θφλδπινη 

o Οη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο αλαζηέιινληαη, ελψ νη θίλδπλνη πξνζβνιψλ απφ 

παζνγφλα αίηηα απμάλνληαη 

o ην ζηάδην σξίκαλζεο δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθνκηδή 

 

Ζ δεκηά είλαη πνζνηηθή. Πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ παξαζχξεηαη 

απφ ηα λεξά, ηνπο θνλδχινπο πνπ θαηαζηξέθνληαη (απνθαιχπηνληαη ή ζαπίδνπλ), ηα 

θπηά πνπ θαηαζηξέθνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ ηελ απψιεηα θπιιηθήο 

θαη βιαζηηθήο επηθάλεηαο κε ζπλέπεηα λα κελ νινθιεξψζνπλ ην βηνινγηθφ ηνπο 

θχθιν. 

Παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην χςνο ηεο δεκηάο, πνπ πξνθαιείηαη απφ πιεκκχξα, 

ζηελ ίδηα ή ζε φκνξεο θαιιηέξγεηεο παηάηαο είλαη: 
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- Σν βιαζηηθφ ζηάδην 

- Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

- Ζ κεραληθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο 

- Ζ γεηηλίαζε κε πνηάκη - ξέκα 

 

4.4.5 Ρνδάθηλα 

Ζ πιεκκχξα αλάινγα κε ην βιαζηηθφ ζηάδην πνπ ζπκβαίλεη, ηελ έληαζε – ηαρχηεηα 

εηζξνήο ησλ πδάησλ ή ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα, πξνθαιεί ηα 

παξαθάησ ζπκπηψκαηα : 

α. πκπηώκαηα ζηελ «παξαγσγή» (νθζαικνί, άλζε, θαξπνί) : 

- Νέθξσζε – κε έθπηπμε νθζαικψλ. 

- Με θαλνληθή αλάπηπμε – εμέιημε ήδε εθπηπρζέλησλ νθζαικψλ. 

- Νέθξσζε αλζέσλ. 

- Με γνληκνπνίεζε ή «θαθή» γνληκνπνίεζε κε λεθξσζέλησλ αλζέσλ. 

- Μείσζε ηεο παξαγσγήο, ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθνχ «δεζίκαηνο». 

- Έληνλε κηθξνθαξπία. 

- πξξίθλσζε (αθπδάησζε) θαξπψλ. 

- «Μνπκηνπνίεζε» θαξπψλ. 

- «θάζηκν» θαξπψλ (δηάξξεμε ηνπ θινηνχ θαη ηεο ζάξθαο). 

- Καξπφπησζε. 

- Πνηνηηθή ππνβάζκηζε θαξπψλ (θαθέο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο θαξπψλ, 

κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο, θιπ). 

- Με «δηαθνξνπνίεζε» αλζνθφξσλ νθζαικψλ. 

- Με «ηειεηνπνίεζε» αλζνθφξσλ νθζαικψλ. 

 

β. πκπηώκαηα ζην θπηηθό θεθάιαην : 

- Πηψζε (πιάγηαζκα) δέλδξσλ, κε κεξηθή απνθνπή ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

- Ξεξίδσκα (εθξίδσζε) δέλδξσλ. 

- Μεξηθή απνπιεμία δέλδξσλ (μήξαλζε θιάδσλ ή βξαρηφλσλ). 

- Οιηθή απνπιεμία δέλδξσλ (μήξαλζε δέλδξσλ). 

- Καρεμία δέλδξσλ (ριψξσζε, κηθξνθπιιία, πξφσξε θπιιφπησζε, θιπ). 
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ηα βιαζηηθά ζηάδηα ηνπ θαξπηδίνπ, ηεο αλάπηπμεο θαξπνχ θαη ηεο δηφγθσζεο 

θαξπνχ, ε δεκηά εμαηηίαο ηεο πιεκκχξαο παξαηεξείηαη κε ηηο παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελεο κνξθέο : 

α. Χο «απώιεηα παξαγσγήο», ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πξαγκαηηθή απψιεηα ηεο 

παξαγσγήο, ζηελ έληνλε κηθξνθαξπία (θαξπνί πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο, νη νπνίνη δελ 

εκπνξεχνληαη νχηε γηα ρπκνπνίεζε), ζηε ζπξξίθλσζε (αθπδάησζε) ησλ θαξπψλ ή 

ζηε «κνπκηνπνίεζή» ηνπο.. Ζ δεκηά απηή παξαηεξείηαη ζε θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ 

δέλδξα έρνπλ ππνζηεί μεξίδσκα ή πηψζε (πιάγηαζκα) ή ζε θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ 

δέλδξα – ιφγσ παξαηεηακέλεο παξακνλήο ησλ πδάησλ – έρνπλ ππνζηεί νιηθή ή 

κεξηθή απνπιεμία ή παξνπζηάδνπλ θαρεμία (ριψξσζε, κηθξνθπιιία, θιπ). 

β. Χο «πνηνηηθή δεκηά», ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ θαξπψλ 

ιφγσ θαθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Οη θαξπνί απηνί – άγεπζηνη κε ζθιεξή 

(πνιχ ζπλεθηηθή) ζάξθα θαη πνιιέο θνξέο δίρσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηεο 

πνηθηιίαο είλαη αθαηάιιεινη γηα λσπή θαηαλάισζε θαη εκπνξεχνληαη θπξίσο γηα 

ρπκνπνίεζε. Ζ δεκηά απηή παξαηεξείηαη ζε θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ε απφζπξζε ησλ 

πδάησλ δελ είλαη άκεζε θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πδάησλ είλαη ζρεηηθά 

παξαηεηακέλε, δίρσο φκσο λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα θαρεμίαο ζηα δέλδξα. 

γ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δέλδξα ηεο θαιιηέξγεηαο δελ έρνπλ ππνζηεί 

μεξίδσκα ή πηψζε (πιάγηαζκα) θαη ε απφζπξζε ησλ πδάησλ γίλεη άκεζα ή εληφο 

νιίγσλ εκεξψλ, δελ παξαηεξείηαη θακηά επίπησζε (δεκηά) νχηε ζηελ παξαγσγή νχηε 

ζηα δέλδξα.  

 

ηα βιαζηηθά ζηάδηα ηεο θπζηνινγηθήο σξίκαλζεο θαη ηεο θπζηθήο σξίκαλζεο 

θαξπνχ, ε δεκηά εμαηηίαο ηεο πιεκκχξαο παξαηεξείηαη κε ηηο παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελεο κνξθέο. 

α. Χο «απώιεηα παξαγσγήο», ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πξαγκαηηθή απψιεηα ηεο 

παξαγσγήο, ζηε ζπξξίθλσζε (αθπδάησζε) ησλ θαξπψλ, ζηελ έληνλε θαξπφπησζε 

πνπ αθνινπζεί ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο παξακνλήο ησλ πδάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα ή 

ζην «ζθάζηκν» ησλ θαξπψλ. ηα ζηάδηα απηά ν θινηφο ησλ θαξπψλ δελ κπνξεί λα 

«ηαλπζζεί» πεξαηηέξσ, κε ζπλέπεηα ε – ιφγσ πξφζιεςεο χδαηνο – δηφγθσζε ησλ 

θπηηάξσλ ησλ θαξπψλ λα πξνθαιεί δηάξξεμε ηνπ θινηνχ. ηε ζπλέρεηα ε δηάξξεμε 

επεθηείλεηαη ζηε ζάξθα ησλ θαξπψλ απηψλ θαη αξρίδεη ε ζήςε ηνπο. Ζ δεκηά απηή 

παξαηεξείηαη ζε θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ δέλδξα – ιφγσ παξαηεηακέλεο παξακνλήο 

ησλ πδάησλ – έρνπλ ππνζηεί νιηθή ή κεξηθή απνπιεμία ή παξνπζηάδνπλ θαρεμία 
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(ριψξσζε, πξφσξε θπιιφπησζε, θιπ). Δηδηθφηεξα ην «ζθάζηκν» ησλ θαξπψλ 

παξαηεξείηαη θαη ζε θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πδάησλ δελ 

πξνθαιεί θακηά επίπησζε (δεκηά) ζηα δέλδξα. 

β. Χο «πνηνηηθή δεκηά», ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ θαξπψλ 

ιφγσ θαθψλ νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. Οη θαξπνί απηνί – άγεπζηνη κε κε 

ζπλεθηηθή ζάξθα θαη πνιιέο θνξέο δίρσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηεο πνηθηιίαο – 

είλαη αθαηάιιεινη γηα λσπή θαηαλάισζε.  

γ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δέληξα ηεο θαιιηέξγεηαο δελ έρνπλ ππνζηεί 

μεξίδσκα ή πηψζε (πιάγηαζκα) θαη ε απφζπξζε ησλ πδάησλ γίλεη άκεζα ή εληφο 

νιίγσλ εκεξψλ, δελ παξαηεξείηαη θακηά επίπησζε (δεκηά) νχηε ζηελ παξαγσγή νχηε 

ζηα δέλδξα.  

 

4.4.6 ηηεξά 

Ζ δεκηά απφ πιεκκχξα ζε φια ηα ζηάδηα κπνξεί λα νθείιεηαη: 

 ηελ ήπηα εηζξνή πδάησλ θαη θαηάθιπζε ηνπ αγξνύ : 

 Ζ παξακνλή ηνπ λεξνχ κέζα ζηνλ αγξφ γηα πνιιέο κέξεο, έρεη σο ζπλέπεηα ην 

ζάλαην ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο  

 Ζ πιεκκχξα ζην ζηάδην πξηλ ηελ γνληκνπνίεζε κπνξεί λα κελ νδεγήζεη ζηε 

λέθξσζε ησλ θπηψλ, αιιά ζε θελνχο ζηάρπο (ιεπθνχο – αγνληκνπνίεηνπο). 

 ηελ εηζξνή κέζα ζηνλ αγξό θεξηώλ πιώλ θαη ιάζπεο, πνπ ζθεπάδνπλ ηα 

θπηά κε ζπλέπεηα ηε λέθξσζή ηνπο 

  ηε βίαηε δηέιεπζε πδάησλ ζηνλ αγξό, κε ζπλέπεηα όιε ε θαιιηέξγεηα ή 

ηκήκα ηεο λα παξαζπξζεί 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.6 Μεξηθή θαηάθιπζε αγξνηεκαρίνπ κε λεξφ ζην ζηάδην ηνπ αδειθψκαηνο  
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ΔΗΚΟΝΑ 4.7 Οινθιεξσηηθή θαηάθιπζε αγξνηεκαρίνπ κε λεξφ  
 
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζηηεξά ζην ζηάδην ηνπ αδειθψκαηνο αληέρνπλ κέζα ζην 

λεξφ 12 – 14 εκέξεο. 

 

4.4.7 Νηνκάηα 

Ζ δεκηά πνπ πξνθαιείηαη εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηελ 

ηαρχηεηα δηέιεπζεο ησλ πδάησλ θαη ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο κέζα ζην αγξνηεκάρην. 

 Βίαηε δηέιεπζε πδάησλ από ηνλ αγξό ή από ην ζεξκνθήπην, κε ζπλέπεηα 

όιε ε θαιιηέξγεηα ή ηκήκα απηήο λα παξαζπξζεί 

 Δηζξνή κέζα ζηνλ αγξό θεξηώλ πιώλ θαη ιάζπεο, πνπ ζθεπάδνπλ ηα θπηά 

κε 

ζπλέπεηα ηε λέθξσζή ηνπο 

  Ήπηα εηζξνή πδάησλ, θαηάθιπζε κέρξη θάπνην ύςνο θαη παξακνλή ηνπο 

ζην αγξνηεκάρην γηα νξηζκέλν ρξόλν 

o Όζα θπηηθά κέξε βξίζθνληαη θάησ απφ ην επίπεδν πνπ θηάλεη ην λεξφ 

θαιχπηνληαη απφ ιάζπε  

o Ζ παξακνλή ηνπ λεξνχ κέζα ζην αγξφ γηα πνιιέο κέξεο, έρεη σο ζπλέπεηα ην 

ζάλαην ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο (ηα θπηά παζαίλνπλ απνπιεμία θαη 

λεθξψλνληαη (Δηθ. 35)   

 
Ζ δεκηά απφ πιεκκχξα είλαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή: ε πνζνηηθή δεκηά αθνξά ην 

ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ παξαζχξεηαη ή θαηαζηξέθεηαη απφ ηα λεξά, θαζψο θαη 

ηε ρακέλε παξαγσγή ηνκάηαο. Ζ πνηνηηθή δεκηά αθνξά ηελ απψιεηα ηηκήο ηνπ 
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πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ηηο απμεκέλεο θαιιηεξγεηηθέο δαπάλεο, πνπ νθείινληαη 

ζηελ νςίκηζε ηεο παξαγσγήο. 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4.8 Καιιηέξγεηα βηνκεραληθήο ληνκάηαο . Παξακνλή ηνπ λεξνχ κέζα ζηνλ αγξφ 

γηα πνιιέο κέξεο.  Πνζνηηθή δεκηά. 

 
 

4.4.8 Βακβάθη 

Οη δεκηέο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ εμέιημε απηνχ θαη 

ην ζηάδην αλάπηπμεο πνπ βξίζθεηαη ην θπηφ ηελ εκέξα ηεο δεκηάο. Οη δεκηέο απφ 

πιεκκχξα νθείινληαη θπξίσο: 

 ε βίαηε δηέιεπζε λεξνχ, κε ζπλέπεηα λα παξαζπξζεί φιε ε θαιιηέξγεηα, 

ηκήκα απηήο ή δηάθνξα θπηηθά κέξε (νιφθιεξεο θάςεο, ίλεο, ζχζπνξν 

βακβάθη θ.ιπ.) 

 ε εηζξνή κέζα ζηνλ αγξφ θεξηψλ πιψλ θαη ιάζπεο, πνπ ζθεπάδνπλ ηα θπηά 

κε ζπλέπεηα ηε λέθξσζή ηνπο  

 ε ήπηα εηζξνή λεξνχ, θαηάθιπζε κέρξη θάπνην χςνο θαη παξακνλή ηνπ ζηελ 

θαιιηέξγεηα γηα νξηζκέλν ρξφλν  

 ε παξακνλή ηνπ λεξνχ γηα πνιιέο εκέξεο (πεξηζζφηεξεο ησλ 12 εκεξψλ), 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέθξσζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαζηξνθή ησλ 

θπηψλ (ηα θπηά παζαίλνπλ απνπιεμία) 
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ΔΗΚΟΝΑ 4.9 Δηζξνή κέζα ζην αγξνηεκάρην θεξηψλ πιψλ, πνπ 

ζθέπαζαλ ηα θπηά  
 

 

 

 

 
 

ΔΗΚΟΝΑ 4.10 Εεκηά απφ πιεκκχξα, ιφγσ ππεξρείιηζεο ρεηκάξξνπ ή θαη απνζηξαγγηζηηθψλ 

θαλαιηψλ. Εεκηά πνζνηηθή 100%, ιφγσ ελαπφζεζεο ιάζπεο ζηηο ίλεο ησλ θαςψλ ησλ 

βακβαθνθχησλ (Φση.Τπνθ/κα Αιεμαλδξνχπνιεο). 
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5
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 
 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ πιεκκχξαο. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο ράξηε θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο απαηηνχληαη γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα ζάξσζεο θαη 

ρξήζεο γεο,  θαζψο θαη κνληέια πξνζνκνίσζεο (πδξνινγηθά ή πδξαπιηθά).  

5.1 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΑ                                               

ηελ Δηθφλα 5.1 θαίλνληαη νη δηάθνξεο ζηηβάδεο (layouts) ησλ νπνίσλ ν ζπλδπαζκφο 

ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα κνληέια πξνζνκνίσζεο δεκηνπξγεί ην ράξηε θηλδχλνπ 

πιεκκχξαο.   

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.1 Ζ παξαγσγή ηνπ ράξηε πιεκκχξαο 
17 

 

 

 

17 Multi-Hazard Flood Map Modernization. The National Academies Disasters Roundtable Workshop. Mike 

Howard. FEMA. March 2, 2004 

Αεροθωηογραθία 

Υψόμεηρα (DTM) 

Γεωπληροθορίες (GIS) 

Σύνορα 

Επιθανειακά Νερά  

Σσγκοινωνιακό Δίκησο 

Ιδιοκηηζίες γης  

Χάρηης Κινδύνοσ Πλημμύρας   
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5.2 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑΚΗΝΓΤΝΔΤΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ                                

χκθσλα κε ην Κέληξν Δθηίκεζεο Φπζηθψλ θηλδχλσλ & Πξνιεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ε 

κεζνδνινγία παξαγσγήο ελφο ράξηε πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 5.2: 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.2 Μεζνδνινγία παξαγσγήο ράξηε πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ 

 

ηελ Δηθφλα 5.3 θαίλεηαη πσο απφ έλα ράξηε θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη έλα ράξηε 

ηξσηφηεηαο ή ζηνηρεία ηξσηφηεηαο πξνθχπηεη ν ράξηεο πιεκκπξηθνχ ξίζθνπ κε δχν 

δηαθνξεηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο.  
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ΔΗΚΟΝΑ 5.3 Απφ ην ράξηε θηλδχλνπ ζην ράξηε δηαθηλδχλεπζεο 

 

5.3 ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
18

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ράξηε θηλδχλνπ πιεκκχξαο είλαη ε ζπιινγή 

ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Ο γεληθφο ηξφπνο γηα ηε ζπιινγή φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο 

(DTM: digital terrain model ή DEM: digital elevation models). Έλα ςεθηαθφ κνληέιν 

εδάθνπο ζπλήζσο γίλεηαη απφ κία βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα ζάξσζεο 

κε ρξήζε laser θαζψο θαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα απφ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε.  

 

 

 

 

 

18Risk assessment and mapping of extreme floods in non-dyked communities along the Elbe and Mulde 

Rivers. K.-E. Lindenschmidt1, I. Pech1, U. Suhr2, H. Apel1, and Section 5.4 – Engineering Hydrology, 

Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany  
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5.3.1. Γεδνκέλα άξσζεο 

Σα δεδνκέλα ζάξσζεο ζπιιέγνληαη κέζσ πηήζεο ελφο αεξνπιάλνπ επάλσ απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα πιεκκχξα. Σν αεξνπιάλν είλαη εθνδηαζκέλν 

κε ζαξσηή laser ψζηε λα ζαξψλεη ηε γε κε ηηο επηζπκεηέο γσλίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνξεία ηεο πηήζεο. Ζ ζάξσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο δηφηη ε βιάζηεζε είλαη αξαηή.  

Γηαζέζηκα εξγαιεία ή κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία DTM θαη 

DEM κε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα είλαη ηα : 

 LiDAR (Light Detection and Ranging) 

 SAR (Synthetic Aperture Radar)  

 DTM (Digital Terain Model)  

 DTM/DEM  

 DEMs 

5.3.2. Γεσγξαθηθά Γεδνκέλα 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ην Φεθηαθφ Μνληέιν Δδάθνπο πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ηα δεδνκέλα ζάξσζεο ζπλδπάδεηαη κε δεδνκέλα γεσγξαθηθήο απνηχπσζεο.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.4 πλδπαζκφο δεδνκέλσλ ζάξσζεο κε δεδνκέλα γεσγξαθηθήο απνηχπσζεο θαηά 

κήθνο ελφο πνηακνχ 
19 

 

19http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1253/HWGK_Leitfaden_ENG.pdf 
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5.3.3. Ηζηνξηθά δεδνκέλα 

Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ αθχπληζε ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη 

γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ κνληέισλ πιεκκχξαο ζην βαζκφ πνπ ην παξειζφλ θαη νη 

ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. 

Δλδηαθέξνληα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Οη παιαηνί ράξηεο πιεκκχξαο, 

 Οη θαηαγξαθέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζε πνηακνχο, 

 Οη θαηαγξαθέο ησλ ηαρπηήησλ ξνήο, 

 Ίρλε πιεκκχξαο, 

 Δηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο, 

 Σα άξζξα εθεκεξίδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πιεκκπξηθά γεγνλφηα, 

 Ηζηνξηθέο αλαθνξέο ή βηβιία γηα πιεκκχξεο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

θαηαζηξνθέο θαη ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιήθζεθαλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

είραλ πξνκειεηεζεί ή λα απνθαζίζηεθαλ κεηά ηε πιεκκχξα. 

 

5.3.4 Γεδνκέλα ρξήζεο γεο 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε γεο : 

 Πιεζπζκφο : ε απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε θαηαιφγνπο βαζηζκέλνπο 

ζε ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο, 

 Σν επξσπατθφ πξφγξακκα CORINE
20 

Land Cover (CLC) παξέρεη κνλαδηθά 

θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα θάιπςεο ηεο γεο γηα ηελ Δπξψπε, 

 Οη ζπλνιηθέο επηδξάζεηο κεηαμχ βάζνπο θαη δεκίαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε γεο,   

 Οηθνλνκηθά δεδνκέλα : ε απφθηεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κπνξεί λα γίλεη 

απφ ράξηεο ρξήζεο γεο θαη ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο Βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

ζπγθνηλσλία, εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο, επηθνηλσλία, εγθαηαζηάζεηο λεξνχ 

θιπ, 

 Πηζαλέο πεγέο κφιπλζεο θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζσιελψζεηο ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, ζηαζκνί θαπζίκσλ, αγξνηηθέο πεγέο 

ξχπαλζεο θιπ. 

 

 

20http://www.corine.dfd.dlr.de/intro_en.html 
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 Πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά : νη πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ζεκαηηθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ράξηεο. 

 

5.4 ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Ζ πξνζνκνίσζε ηεο πιεκκχξαο γίλεηαη κε ηε ρξήζε πδξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 

κνληέισλ πξνζνκνίσζεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα αξηζκεηηθψλ κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο πιεκκχξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο είλαη ηα:  

 ArcGIS 

 Delta mapper 

 INFOWORKS RS 

 INFOWORKS  

 ISIS 

 MIKE 11 

 HEC-RASS 

 SOBEK-CF 

 HYDROF 

 LISFLOOD-FP 

 TUFLOW 

 MIKE 21 

 TELEMAC 2D 

 SOBEK-OF 

 Delft-FLS 

 TELEMAC 3D 

 Delft-3D 

 FINEL 2D 

 

5.4.1 Τδξνινγηθά κνληέια
21

 

Σα θχξηα δεδνκέλα εηζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ραξηψλ θηλδχλνπ πιεκκχξαο 

είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο πιεκκχξαο θαη ε πνζφηεηα πιεκκπξηθήο παξνρήο ελφο 

πνηακνχ. Ζ πνζφηεηα ηεο πιεκκπξηθήο παξνρήο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ 

επαλαθνξάο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε κία πξνζέγγηζε ησλ επίπεδσλ λεξνχ ηεο θάζε 

πεξηνρήο. ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κειέηε ηεο ιεθάλεο ηνπ 

πνηακνχ.  

 

 

 
21 Βούλγαρη Υρσζούλα, Εαταράκης Δλεσθέριος, Γιπλωμαηική Δργαζία „Υάρηες Πλημμύρας‟, Ιούλιος 2008, 

Θεζζαλονίκη 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ πδξνινγηθψλ ππνινγηζκψλ είλαη νη πιεκκπξηθέο παξνρέο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο επαλαθνξάο θαη πεξηνρέο θαηά κήθνο ελφο πνηακνχ. 

5.4.2 Τδξαπιηθά κνληέια
22

 

Ο πδξαπιηθφο ππνινγηζκφο κπνξεί λα γίλεη βάζεη ησλ πδξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εμφδνπ 

θαη ηηο δηαηνκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Φεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο. Παξφηη γηα ηε 

πιεηνςεθία ησλ πδξνθνξέσλ έλα κνλνδηάζηαην κνληέιν είλαη επαξθέο, ππάξρνπλ 

κεξηθέο πεξηνρέο πνπ δε κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ζσζηά κε ην απινπνηεκέλν 

αξηζκεηηθφ ζχζηεκα ηνπ κνλνδηάζηαηνπ κνληέινπ. Απηφ ζπκβαίλεη ζε νπνηνλδήπνηε 

πδξνθνξέα πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ελφο κνλνδηάζηαηνπ 

κνληέινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δέιηα ησλ πνηακψλ ή άιιεο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη 

κε ζπλήζεο ξνή. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη έλαο πην πεξίπινθνο ππνινγηζκφο 

κε δπζδηάζηαην κνληέιν. Σα δπζδηάζηαηα κνληέια κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ 

πεξηζζφηεξα πδξαπιηθά κεγέζε, φπσο ην βάζνο ξνήο θαη ηε ζηηγκηαία ηαρχηεηα θαη 

ζηηο δχν δηεπζχλζεηο θαηά κήθνο ηνπ πδξνθνξέα.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ δείρλνπλ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

λεξνχ θαηά κήθνο ησλ πδξνθνξέσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δπζδηάζηαησλ θαη ησλ 

κνλνδηάζηαησλ κνληέισλ δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.6 Γεδνκέλα εηζφδνπ γηα πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο 
23

 

 

 

22Βούλγαρη Υρσζούλα, Εαταράκης Δλεσθέριος, Γιπλωμαηική Δργαζία „Υάρηες Πλημμύρας‟, Ιούλιος 2008, 
Θεζζαλονίκη 
23http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1253/HWGK_Leitfaden_ENG.pdf 
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5.4.3 Πεδίν πιεκκπξώλ 

Σν πεξίγξακκα ηεο πιεκκχξαο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πδξαπιηθψλ ππνινγηζκψλ. Σν θχξην βήκα είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο πιεκκπξηζκέλεο 

πεξηνρήο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ αθαίξεζε ηνπ φγθνπ λεξνχ απφ ην Φεθηαθφ Μνληέιν 

Δδάθνπο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ην κνλνδηάζηαην κνληέιν. Ο 

ράξηεο πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα νλνκαζηεί ράξηεο βάζνπο λεξνχ, φπνπ νη αξλεηηθέο 

ηηκέο δειψλνπλ πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.7.  

Ζ ρξήζε δεδνκέλσλ πςειήο αλάιπζεο ζηα Φεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν «salt and pepper», πνπ είλαη κία κνξθή παξάζηησλ ζε κία 

εηθφλα. Σν θαηλφκελν νθείιεηαη ζηε βιάζηεζε πνπ πξνθαιεί ηπραίν ζθάικα ζηα 

πςνκεηξηθά δεδνκέλα. Δίλαη πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη κία ηαμηλφκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ ράξηε φηαλ ην θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη έληνλν. Απηή ε ηαμηλφκεζε νδεγεί ζε 

κία βειηησκέλε έθδνζε ηνπ ράξηε.  

ηελ Δηθφλα 5.7 θαίλνληαη δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εκθάληζεο  ηεο πιεκκπξηζκέλεο 

πεξηνρήο. ηελ πξψηε εηθφλα θαίλεηαη ε έθηαζε ηεο πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρή γηα 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο επαλαθνξάο, ελψ ζηε δεχηεξε εηθφλα ηα βάζε ξνήο γηα κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν επαλαθνξάο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.7α 
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ΔΗΚΟΝΑ 5.7β πλδπαζκφο ησλ πδξαπιηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηα ςεθηαθά κνληέια 

εδάθνπο
24

 

 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5.8 Σξφπνη εκθάληζεο ηεο πιεκκπξηζκέλεο πεξηνρήο 
25

 

 

 

 

 

 

24,25http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1253/HWGK_Leitfaden_ENG.pdf 
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5.5 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ 

ηελ παξαγσγή ραξηψλ πιεκκχξαο νη ηερληθέο ηεο ραξηνγξάθεζεο έρνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Οη ράξηεο πξέπεη λα είλαη επαξθείο ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπο λα κπνξεί λα 

γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ.  

5.5.1 Βαζηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ράξηε θαη επεμεγνχλ ηα 

πεξηερφκελά ηνπ είλαη: 

 Ο ηίηινο, ν νπνίνο ζα πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην ράξηε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα 

ηνπο ράξηεο πιεκκχξαο είλαη νη πεξίνδνη επαλαθνξάο ηεο πιεκκχξαο 

 Οη ππεχζπλεο αξρέο, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ραξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 

 Ζ εκεξνκελία έθδνζεο 

 Τπφκλεκα κε επεμήγεζε ησλ ζπκβφισλ, ησλ ρξσκάησλ, ησλ γξακκψλ, θηι. 

 Ο ζθνπφο ηνπ ράξηε 

 Ζ κέζνδνο δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε 

 Πεξηνξηζκνί ηνπ ράξηε θαη/ή αμηνιφγεζε ηεο αβεβαηφηεηαο (αλ είλαη δηαζέζηκε). 

 Ζ λνκηθή θαηνρχξσζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επεμεγήζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε θιίκαθα  

 

Ζ ιεπηνκέξεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ επεμεγήζεσλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην θνηλφ 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν ράξηεο : 

 Οη ράξηεο πνπ απεπζχλνληαη γηα δεκφζηα ρξήζε ζα πξέπεη λα είλαη απινί θαη 

επεμεγεκαηηθνί θαη λα πεξηιακβάλνπλ έλα μεθάζαξν ππφκλεκα 

 Οη ράξηεο πνπ απεπζχλνληαη γηα δηνηθεηηθή ρξήζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θπβέξλεζε, νη ηνπηθέο αξρέο θηι., ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ επαγγεικαηίεο, νη 

νπνίνη ζα ελεκεξψζνπλ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ. πλεπψο πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ζίγνπξα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θνηλνχο ράξηεο.  

 

5.5.2 Δπηπξόζζεηα δεδνκέλα 

Όηαλ νη ράξηεο είλαη δηαζέζηκνη ζε κνξθή GIS ή ζε ςεθηαθή κνξθή κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα θαηάιιεια επηπξφζζεηα δεδνκέλα. Απηέο 

νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη γεληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα εκεξνκελίεο, αξκφδηνη 
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νξγαληζκνί, θηι. ή απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ γεσδαηηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

5.5.3 Τπόβαζξν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ράξηε 

ην ππφβαζξν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ράξηε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία, 

φπσο ηνπνγξαθηθά ζρέδηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πφιε, ηα θηίξηα, ηνπο δξφκνπο, ηα 

πνηάκηα θαη ηηο ρξήζεηο γεο ή θαη άιιν πιηθφ, φπσο αεξνθσηνγξαθίεο. 

Οη ράξηεο πιεκκχξαο είλαη ζαθέζηεξνη φζν ιεπηνκεξέζηεξν είλαη ην ππφβαζξν 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή, ψζηε ηα ρξψκαηα ηνπ 

ππφβαζξνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο λα κε κπεξδεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε θαη λα 

κελ επεξεάδνπλ ηνλ αξρηθφ ράξηε θαη ην αληίζηξνθν. Πνιιέο θνξέο ην ηνπνγξαθηθφ 

ππφβαζξν είλαη αζπξφκαπξν ή ζηνπο ηφλνπο ηνπ γθξη.  

 

5.5.4 Σνπνζεζία θαη πινήγεζε 

Έλα ζρέδην ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζπλνδεχεη ζπλήζσο ηνλ θχξην ράξηε πιεκκχξαο 

ψζηε λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα αλαγλσξίζεη ηε ηνπνζεζία πνπ αληηπξνζσπεχεη ν 

ράξηεο. Σν ζρέδην απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο ράξηεο ζε θαηάιιειε θιίκαθα ή έλα 

ζρεκαηηθφ πιάλν κε ιέμεηο-θιεηδηά, φπσο πφιεηο, δξφκνη, πνηάκηα πνπ δείρλεη ηε 

πεξηνρή ηελ νπνία θαιχπηεη ν ράξηεο. Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε 

θιίκαθα ηνπ ράξηε. Ζ θιίκαθα κπνξεί λα δνζεί κε ηηο εμήο κνξθέο: 

 εκεησκέλε ζην ηίηιν ή ζην ππφκλεκα (π.ρ. 1:10.000). 

 Μεηαβαιιφκελε θιίκαθα, πνπ επηηξέπεη αιιαγή ζην κέγεζνο ηεο θιίκαθαο. 

 Κάλλαβνο (κε ηηο δηαζηάζεηο λα αλαγξάθνληαη ζην ππφκλεκα)  

 

5.5.5 Αξηζκεηηθά δεδνκέλα πιεκκύξαο 

Οη ράξηεο πιεκκχξαο αλαπαξηζηνχλ γξαθηθά δηάθνξεο πιεξνθνξίεο. Απηά ηα νπηηθά 

δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ απφ έλαλ αξηζκφ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηηο ηηκέο ηνπ βάζνπο ηνπ λεξνχ είηε απεπζείαο ζαλ θείκελν επάλσ ζην 

ράξηε, είηε ζαλ πίλαθαο ζην ππφκλεκα. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα 

παξέρνληαη σο επηπιένλ πίλαθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ράξηεο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ράξηεο είλαη πξνζβάζηκνη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κνξθή GIS. 

Καηά ηε πξνεηνηκαζία ησλ ραξηψλ πιεκκχξαο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη άιια 

ζηνηρεία φπσο ε πεξηνρή, ν ηχπνο θαη ε θαηάζηαζε ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε πιεκκχξα. Σν εχξνο θαη ε 
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ιεπηνκέξεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη εμαξηάηαη απφ ην θνηλφ ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη ν ράξηεο θαζψο θαη αλ είλαη γηα δεκφζηα ρξήζε ή γηα ρξήζε απφ 

νξγαληζκνχο θαη επαγγεικαηίεο.    
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6
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΓΡΑΔΗ 

 
Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ εξγαζίεο θαη έξεπλεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα γχξσ 

απφ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ πιεκκπξψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν (γηα ιεθάλεο απνξξνήο) θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φπσο (δηαθξαηηθoί πνηακνί. 

ηελ Δηθφλα 6.1 δίλεηαη κία γεληθή αλαζθφπεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πιεκκχξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Βνχιγαξε-Εαραξάθεο, 2008) 

 

 ρήκα 6.1 Υάξηεο κε ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη έξεπλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
1                                                                      

 

6.1 ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΟΗ ΥΑΡΣΔ ΠΛΖΜΜΤΡΑ 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επξσπατθνχο πδάηηλνπο πφξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δχν 

ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Μεξηθνί επξσπατθνί πνηακνί, φπσο ν Ρήλνο θαη ν Γνχλαβεο 

δηαζρίδνπλ θαη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ θαηά ηκήκαηα ηα εζληθά ζχλνξα. Ζ 

ραξηνγξάθεζε, φζνλ αθνξά ζηηο πιεκκχξεο δελ είλαη εχθνιε ιφγσ πνιιψλ ηερληθψλ, 

λνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ δεηεκάησλ, αιιά θαη πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο. 

 

26Workshop on Flood Maps. 21st-22nd September 2006. Berlin-Germany. Report. FLAPP: Flood 

Awareness & Prevention Policy in border areas 
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Οη δηαζπλνξηαθνί ράξηεο θηλδχλνπ θαη ξίζθνπ πιεκκχξαο, ζε έλαλ πδξνθξίηε ή θαηά 

κήθνο ελφο πνηακνχ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ πνιχπιεπξεο 

ζπλεξγαζίαο.  

6.1.1 Υξήζε δηαζπλνξηαθώλ ραξηώλ 

Ζ πξνζέγγηζε κηαο ιεθάλεο απνξξνήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα αλάληε ή ζηα θαηάληε ησλ 

πνηακψλ. Ζ Eπξσπατθή Oδεγία, αλαθέξεη επίζεο φηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ιήςε αληηπιεκκπξηθψλ κέηξσλ απφ κία ρψξα πνπ ζα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε 

άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο. Δπηπιένλ νθέιε απφ ηνπο δηαζπλνξηαθνχο ράξηεο είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Ζ παξαγσγή ελφο κφλν ράξηε είλαη πην νηθνλνκηθή απφ ηε παξαγσγή δχν 

μερσξηζηψλ ραξηψλ ζηηο δπν πιεπξέο ησλ ζπλφξσλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αζηηθέο πεξηνρέο θνληά ζηα ζχλνξα θαιφ είλαη 

λα ππάξρνπλ θνηλνί ράξηεο πιεκκχξαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κία θαιή  

ζπλεξγαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ή κηαο 

θαηαζηξνθήο.  

 Οη δηαζπλνξηαθνί ράξηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζα βάζε γηα κία θνηλή 

πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ πιεκκχξαο, ην ρσξηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε θπζηθή δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε. 

 Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ ελδπλακψλεηαη ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

θαη αλαπηχζζεηαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα θξάηε. 

 

6.1.2 Σερληθέο γηα επηηπρή πξνγξάκκαηα δηαζπλνξηαθήο ραξηνγξαθηθήο 

πιεκκύξαο 

Δμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε θάζε ρψξα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, πξνζδνθίεο θαη ζηφρνη απφ θάζε πιεπξά γηα ηνπο ράξηεο 

πιεκκχξαο. 

Γίλνληαη νη παξαθάησ ζπζηάζεηο: 

1. Αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη έλλνηεο ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, φπσο ε δεκηά 

θαη νη επαίζζεηεο πεξηνρέο 
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2. Πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηεί ν ηχπνο ηνπ ράξηε, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ε ρξήζε 

ηνπ 

3. Πξηλ αξρίζεη ε πδξαπιηθή, ή άιινπ ηχπνπ, πξνζνκνίσζε πξέπεη λα έρνπλ 

θαζνξηζηεί ηα δηάθνξα ζελάξηα πιεκκχξαο 

4. Με ηελ απνζήθεπζε ησλ γεσδαηηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα GIS κπνξεί 

λα απνθεπρζεί ε κεηαηξνπή ηνπο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

5. Πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη νη παξάκεηξνη γηα 

πδξαπιηθή πξνζνκνίσζε, φπσο ε ζρέζε επηπέδνπ-παξνρήο λεξνχ κε ηα 

πδξνινγηθά δεδνκέλα 

6. Πξνζαξκνγή ησλ ιεπηνκεξψλ δεδνκέλσλ φπσο νη παξάκεηξνη εππάζεηαο 

7. Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο 

 

6.1.3 Δπξσπατθνί νξγαληζκνί θαη πξνγξάκκαηα  

ηελ Δπξψπε πνιιέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο  ραξηνγξάθεζεο ησλ 

πιεκκπξψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεθάλεο ησλ επξσπατθψλ πνηακψλ γίλνληαη 

εξγαζίεο επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Αξθεηέο εξγαζίεο είλαη ζε εμέιημε ζε 

ηνπηθή, εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα. Δπηπξνζζέησο, έλαο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνρεχεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο απηψλ ησλ 

εξγαζηψλ. Απηή ηελ επζχλε έρεη αλαιάβεη κε εξγαζίεο ηνπ ην Κέληξν Έξεπλαο θαη 

πληνληζκνχ (Joint Research Center) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Μεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε δηεζλή ραξηνγξάθεζε πιεκκπξψλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 6.1 : 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ / 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 

OderRegio Πνηακφο Όληεξ 

ELLA Πνηακφο Έιβαο 

SAFER Πνηακφο Νέθαξ 

TIMIS Πνηακφο Μφδει 



 

 

 

68 

NOAH Πνηακφο Μφδεο 

ICΒR Πνηακφο Ρήλνο 

JRC Γξαζηεξηφηεηεο 

FLAPP Γίθηπν δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ 

ICPD Γξαζηεξηφηεηεο 

Freude am Fluss Γηαρείξηζε θηλδχλνπ πιεκκχξαο 

EXCIMAP 
Αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ 

 

Πίλαθαο 6.1 Οξγαληζκνί θαη πξνγξάκκαηα θαη ηα αληηθείκελα κειέηεο 
27 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε ραξηνγξάθεζε ζα παξακείλεη θάησ απφ ηελ απφιπηε επζχλε 

ηνπ θάζε ελφο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Tα έξγα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο (Bνχιγαξε - Εαραξάθεο, 2008):  

Α) Δξγαζίεο (projects) θαη 

Β) Έξεπλεο (research) 

θαη αζρνινχληαη ζε επίπεδν ηνπηθφ/εζληθφ (flood mapping and river basins) θαη 

δηεζλέο (cross border/transnational flood maps projects). 

 

OderRegio  

Σν πξφγξακκα OderRegio είλαη έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία απφ πιεκκχξα ηεο πεξηνρήο ηνπ πνηακνχ Όληεξ.  

 

Σν πξόγξακκα ELLA 

Σν πξφγξακκα ELLA (Elbe-Lave Preventive flood measures by transnational spatial 

planning) βαζίδεηαη ζηελ εξγαζία «ELBE-LABE: αληηπιεκκπξηθά έξγα πξνζηαζίαο 

γηα δηεζλή ρσξηθφ ζρεδηαζκφ». 

 

 

27 Workshop on Flood Maps. 21st-22nd September 2006. Berlin-Germany. Report. FLAPP: Flood 

Awareness & Prevention Policy in border areas



 

 

 

69 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη ε πξνεηνηκαζία ραξηψλ πιεκκχξαο κε έλαλ 

αξηζκφ παξαδεηγκάησλ γηα δηαζπλνξηαθνχο πνηακνχο, εηδηθά γηα ην Ρήλν θαη ηνλ 

Έιβα.  

 

Σα απνηειέζκαηα ην πξνγξάκκαηνο ELLA 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαζπλνξηαθήο ραξηνγξάθεζεο πιεκκχξαο είλαη δηαζέζηκα ζην 

δηαδίθηπν
28

, φπνπ παξέρνληαη ράξηεο πιεκκχξαο γηα ηηο πδαηνιεθάλεο ησλ πνηακψλ 

ηνπ Ρήλνπ, ηνπ Βέζεξ θαη ηνπ Έιβα. Οη ράξηεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα πεξίνδν 

επαλαθνξάο πιεκκχξαο 1/100 ρξφληα θαη κία αθξαία πιεκκχξα θαη δείρλνπλ ηελ 

έθηαζε θαη ηα βάζε ηεο πιεκκχξαο. Δπίζεο, δείρλνπλ ηηο πηζαλέο δεκίεο ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηε κία απφ ηηο δχν πηζαλφηεηεο πιεκκχξαο.  

 

Πξόγξακκα SAFER  

Σν πξφγξακκα ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ γηα δηαρείξηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

θηλδχλνπ πιεκκχξαο SAFER
29

 (Strategies and Actions for Flood Emergency Risk 

Management) ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απνηξνπή 

θαη ην κεηξηαζκφ πνηάκησλ θαη παξάθηησλ πιεκκπξηθψλ δεκηψλ. 

Σν πξφγξακκα SAFER ζπγθεληξψλεηαη ζηα ηξία αθφινπζα ζεκεία γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 Πιεξνθνξίεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο 

 πλεξγαζίεο 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ 

 

TIMIS flood  

Με ην πξφγξακκα TIMIS flood ην Λνπμεκβνχξγν, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία 

δεκηνπξγνχλ κία θνηλή βάζε γηα ηε θαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηηο δηαζπλνξηαθέο 

πιεκκχξεο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

 

 

 
  28http://www.frameproject.org
 29http://eu-safer.de/ 
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 Γεκηνπξγία ραξηψλ επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο 

 Πξφβιεςε πιεκκπξψλ γηα ηε ιεθάλε ηνπ πνηακνχ Μφδει 

 Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο 

κηθξφηεξσλ πνηακψλ  

 Έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ πιεκκχξαο (GIS) 

 Γηάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

Σν πξφγξακκα TIMIS flood δεκηνπξγήζεθε ην 2004 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα 

(Βνχιγαξε-Εαραξάθεο, 2008). Σα πξντφληα ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ σο ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο θαη ηελ αθχπληζε ηνπ θνηλνχ 

γηα ηνπο θηλδχλνπο ηεο πιεκκχξαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

Έλα παξάδεηγκα ράξηε πνπ έρεη παξαρζεί κε ην πξφγξακκα TIMIS  δίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 6.1 γηα κηα πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Μφδει ζην Λνπμεκβνχξγν. Ο ράξηεο έρεη 

παξαρζεί κε ηε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ:  

1. Τςειήο αθξίβεηαο DTM 

2. Γηαηνκέο πνηακψλ 

3. Τδξαπιηθή πξνζνκνίσζε 

4. Σαμηλφκεζε θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε ηεζζάξσλ επηπέδσλ θηλδχλνπ 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 6.1 Υάξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο ζην Λνπμεκβνχξγν
30 

 

 30 Atlas of Flood Maps. Examples from 19 European countries, USA and Japan.  
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NOAH  

Σν αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο NOAH είλαη ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηεο πιεκκχξαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έθηαθηνπ πιεκκπξηθνχ 

γεγνλφηνο. Οη θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη γξήγνξα δηαζέζηκεο πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ έλα πιεκκπξηθφ γεγνλφο, λα είλαη θαηαλνεηέο θαη 

αμηφπηζηεο,  

Πξόγξακκα EFAS 

Σν πξφγξακκα EFAS (European Flood Alert System) αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο γηα πιεκκχξα ζηηο πεξηνρέο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνηακνί 

Έιβαο θαη Γνχλαβεο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκπιεξψζεη ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα πξφγλσζεο θαη φρη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο.  

 

FLAP 

To FLAPP (Flood Awereness and Prevention Policy in border areas) είλαη έλα δίθηπν 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ εηδηθνί ζε 

πιεκκχξεο απφ φιε ηελ Δπξψπε κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ηνπο γηα ην 

πψο λα εκπνδίζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο πιεκκχξεο, λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ θαη 

λα πεξηνξίζνπλ ηε δεκία απφ πιεκκχξεο. Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ δηθηχνπ είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ απνξξνήο. 

 

FREUDE AM FLUSS  

Σν επξσπατθφ πξφγξακκα  (FaF) Freude am Fluss
31

 απνηειεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο ζε κεγάινπο πνηακνχο κε θξάγκαηα.   

ε απηφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ παλεπηζηήκηα, θπβεξλεηηθέο θαη 

ηνπηθέο αξρέο θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί απφ ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Οιιαλδία. Σν πξφγξακκα κειεηά πεξηζηαηηθά θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ Λνπάξ 

(Γαιιία),  Ρήλνπ, Βάαι (Οιιαλδία) θαη Μνχδ (Βέιγην).  

 

 

 

 

 
      31http://www.freudeamfluss.eu/eng/
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ΔΗΚΟΝΑ 6.2 Πεξηνρή κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο FaF 26 

 

EXCIMAP 

Σν πξφγξακκα EXCIMAP
32

 (European Exchange Circle on Flood Mapping) είλαη κία 

επξσπατθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηε ηερληθή ηεο ραξηνγξάθεζεο πιεκκπξψλ. Ζ 

αληαιιαγή γίλεηαη κε ζθνπφ ηε ζπιινγή φισλ ησλ πθηζηάκελσλ γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ραξηνγξάθεζεο πιεκκχξαο. 

Σν πξφγξακκα EXCIMAP κπήθε ζε εθαξκνγή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. Σν 2007 ην 

πξφγξακκα είρε ζρεδφλ 40 αληηπξνζψπνπο απφ 24 επξσπατθέο ρψξεο ή νξγαληζκνχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

32 EXCIMAP: Guide of good practices of flood mapping Europe 
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7
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΠΖΝΔΗΟ ΠΟΣΑΜΟ 

 
ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη εθαξκνγή γηα ηνλ Πελεηφ πνηακφ ζε φηη αθνξά ηελ 

παξαγσγή ράξηε πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εθαξκνγή αλαθέξεηαη ζε έλα θνκκάηη 

ηνπ πνηακνχ πνπ δηαζρίδεη ην Ν. Σξηθάισλ θαηά θχξην ιφγν. Γίλεηαη ινηπφλ κηα 

παξνπζίαζε ησλ πδξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ , 

αθνινπζεί ζχληνκε αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηέινο γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ 

θεθαιαίνπ λα πνχκε φηη ε ιεθάλε απνξξνήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο νλνκάδεηαη 

Λεθάλε Αιή-Δθέληε Πελεηνχ, βξίζθεηαη ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο 

ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη έρεη έθηαζε 2795km
2
. 

 

 

Υάξηεο 7.1 Λεθάλε απνξξνήο Αιή-Δθέληε 

 

7.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε ηνπ πδξνινγηθνχ 

κνληέινπ VFlow , ηνπ πδξαπιηθνχ κνληέινπ HEC-RASS θαζψο θαη ηνπ Geo-RASS. 

Aθνινπζεί ζχληνκε  πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ πνπ αλαθέξακε. 
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7.1.1 Τδξνινγηθό κνληέιν VFlow
33

 

Δίλαη έλα θαηαλεκεκέλν κνληέιν εμνκνίσζεο θπζηθψλ δηεξγαζηψλ (Physics-based, 

fully distributed)  πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

επίιπζε  ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ. Οπζηαζηηθά ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ 

είλαη ε εμνκνίσζε επεηζνδίσλ βξνρήο. 

Χο δεδνκέλα εηζφδνπ ζην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ : 

• Αξρεία πξνεπεμεξγαζκέλα ζε πεξηβάιινλ GIS, ζε κνξθή θαλλάβνπ (.asc)    

            -Βποσή από πανηάπ 

            -Καηεύθςνζη ποήρ ζηην πεπιοσή μελέηηρ  και κλίζη  ππανών 

            -Μήκορ-ζσήμα-κλίζη ποηαμού 

            -ςνηελεζηέρ ηπασύηηηαρ, 

            -Ρςθμόs διήθηζηρ  

            -Ποζοζηό διαπεπαηόηηηαρ 

• εκεηαθά δεδνκέλα 

-Βποσή από βποσογπάθοςρ, καηαιγίδα ζσεδιαζμού 

            -Μεηπήζειρ ζηάθμηρ ζε ζςγκεκπιμένερ θέζειρ 

• Αξρεία .shp θαη εηθφλεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο 

 

Μεηά ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη βαζκνλφκεζε πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα 

(δεδνκέλα εμφδνπ) ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη : 

 ηάζκε θαη Παξνρή ζε θάζε θειί (ή ζε φζα επηζπκνχκε) ζε κνξθή 

.txt  

 Όια ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε .asc κνξθή γηα λα εηζαρζνχλ    

βαζκνλνκεκέλα ζην GIS 

 Κάλλαβν κε ζπλνιηθφ φγθν βξνρήο 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πδξνινγηθνχ κνληέινπ έρεη 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη θπξίσο ην ζηφρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 

 

 
33Δλεσθερία αθιολέα, Μονηέλα βροτής-απορροής , Σο μονηέλο vflo, Απρίλιος 2009, Αθήνα 



 

75 

 

7.1.2 Τδξαπιηθό κνληέιν HEC-RAS 

Σν HEC-RAS είλαη έλα απφ ηα κνληέια ηνπ U.S.Army Corps of Engineers. 

Καηαζθεπάζηεθε απφ ην Hydrologic Engineering Center (HEC). Δίλαη κνληέιν 

κεκνλσκέλνπ πδξνινγηθνχ γεγνλφηνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

πδαηνξεπκάησλ (River Analysis System – RAS). Πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο ξνήο 

κνλνδηάζηαηεο αλάιπζεο ζε κφληκε ξνή (steady flow) θαη ζε κε κφληκε ξνή 

(unsteady flow). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ ηνπ 

κνληέινπ
34

. 

Βήκα 1
ν
 Γεδνκέλα γεσκεηξίαο 

Αξρηθά νξίδεηαη ν άμνλαο θαη νη δηαηνκέο ηνπ πδαηνξεχκαηνο κε αλαθνξά ζηε 

ρηιηνκεηξηθή ζέζε θάζε δηαηνκήο θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο γεσκεηξίαο ηεο. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο γίλεηαη είηε απφ ράξηεο ΓΤ (1:5000) είηε απφ ηνπνγξαθηθή 

απνηχπσζε (νξζφηεξν).  

Απαξαίηεηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απσιεηψλ (manning). 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα ηνλ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξακε είλαη ε 

επεμεξγαζία ηεο πεξηνρήο κειέηεο κέζσ εξγαιείσλ gis. ε πεξίπησζε πνπ νη 

δηαηνκέο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη δελ επαξθνχλ, ηφηε καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα 

απφ ην κνληέιν λα θάλνπκε ςεθηαθή πχθλσζε ηνπο. 

Βήκα 2
ν
 πλζήθεο ξνήο 

Αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα κφληκε ή κε κφληκε ξνή εηζάγνπκε ηα αληίζηνηρα 

κεγέζε. ηελ πεξίπησζε κφληκεο ξνήο εηζάγνπκε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ θαη ηηο 

νξηαθέο ζπλζήθεο αλάινγα κε ην αλ ε ξνή είλαη ππνθξίζηκε ή ππεξθξίζηκε. Γηα κε 

κφληκε ξνή ρξεηάδεηαη ην πδξνγξάθεκα ζρεδηαζκνχ θαη ην ζηαζκεγξάθεκα 

ζρεδηαζκνχ , νη θακπχιεο ζηάζκεο – παξνρήο θαη νη αξρηθέο ζπλζήθεο ξνήο. 

 

Βήκα 3
ν
 Πξνζνκνίσζε θαη απνηειέζκαηα 

Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα καο αθνινπζείηαη θαη ε κέζνδνο πξνζνκνίσζεο. Έηζη 

ινηπφλ πξνθχπηνπλ δηαθφξσλ εηδψλ απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ηηο 

νπνίεο έγηλε ε πξνζνκνίσζε. 

 

 
34 Διζαγωγή ζηο HEC-RASS, Πλημμύρες και Ανηιπλημμσρικά Έργα, Δσάγγελος Ράμπιας, Σομέας Τδαηικών 

Πόρων και Περιβάλλονηος, Ιούνιος 2007 
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Απεηθνλίδεηαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηηο δηάθνξεο δηαηνκέο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ 

φπσο επίζεο θαη ηα θξίζηκα βάζε, ε γξακκή ελέξγεηαο θαη ηα αλαρψκαηα. αλ 

απνηέιεζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη θακπχιεο ζηάζκεο – παξνρήο. Σν 

κνληέιν δίλεη κηα ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ πδαηνξεχκαηνο βνεζψληαο ην ρξήζηε 

λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ 

ε γεληθέο γξακκέο ην HEC-RAS είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ πδξαπιηθφ κεραληθφ 

θαζψο κεηψλεη αηζζεηά ζε ρξφλν θαη εξγαζία ηελ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη δίλεη 

απνηειέζκαηα ζε εχρξεζηε κνξθή (πίλαθεο & δηαγξάκκαηα). Αθνινπζνχλ ηα 

θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ : 

Πιενλεθηήκαηα 

 Φηιηθφ πεξηβάιινλ γηα λένπο ρξήζηεο  

 Διάρηζηα δεδνκέλα εηζφδνπ 

 Απιή θαη ζχληνκε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία 

 Απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο κνξθέο (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα θιπ) 

 Δηζαγσγή απνηειεζκάησλ ζε Arc-GIS 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ (εκπεηξία ρξήζηε ζε πδξαπιηθά πξνβιήκαηα) 

 Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ 

 Φεθηνπνίεζε απφ ράξηεο ΓΤ 

 

7.1.3 HEC-GeoRASS 

Δίλαη εξγαιείν ζχλδεζεο ηνπ HEC – RAS κε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

(G.I.S.). To πξφγξακκα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ArcGIS ή ArcView θαη 

ζρεδηάζηεθε γηα ηελ επεμεξγαζία γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

Φεθηαθά Μνληέια Δδάθνπο (DTM). To πξφγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ 

παξαγσγή δεδνκέλσλ εηζφδνπ (inputs) ζην HEC–RAS φζν θαη γηα ηελ ρσξηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ (outputs). 

Χο δεδνκέλα εηζφδνπ ζην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηνχληαη :  

1) Φεθηαθφ Μνληέιν Δδάθνπο (πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ραξηψλ 

θιίκαθαο 1:5000) 
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2) Κεληξηθή γξακκή ξνήο πνηακνχ 

3) Όρζεηο 

4) Κχξηεο δηεπζχλζεηο ξνήο 

5) Γηαηνκέο 

 

7.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Αξρηθά έγηλε εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζην θαηαλεκεκέλν 

πδξνινγηθφ κνληέιν VFlow φπνπ βξέζεθαλ νη παξνρέο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. 

Παξάιιεια έγηλε ζε πεξηβάιινλ GIS ςεθηνπνίεζε ηεο θεληξηθήο ξνήο ηνπ πνηακνχ, 

ησλ πξαλψλ (φρζεηο), ησλ flow paths θαη ησλ δηαηνκψλ. Έγηλε εμαγσγή φισλ απηψλ 

θαη κε βάζε ηηο παξνρέο πνπ έρνπκε ππνινγίζεη έγηλε ρξήζε ηνπ HEC-RAS, φπνπ 

ππνινγίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ην χςνο πνπ ζα θηάζεη ην λεξφ ζε θάζε δηαηνκή γηα 

πεξηφδνπο επαλαθνξάο Σ=10, 100 θαη 1000έηε.  

ην  HEC-RAS έγηλε εηζαγσγή ησλ ηειηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο γεσκεηξίαο 

(αλαρψκαηα, ζπληειεζηήο Manning), θαζψο θαη ησλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ θαη ησλ 

νξηαθψλ ζπλζεθψλ. αλ ζηνηρεία εμφδνπ εμάγνπκε θαη ην χςνο ηνπ λεξνχ θαηά 

κήθνο ηνπ πνηακνχ (κεθνηνκή) θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο πιεκκχξαο ζε 

νξηδνληηνγξαθία. Σα δηαγξάκκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ελψ ελδεηθηηθά γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δηαηνκψλ κε ην χςνο 

ηνπ λεξνχ ζηνλ πνηακφ ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Σέινο έγηλε export ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ HEC-RAS ζην Geo-RAS (πξνέθηαζε ηνπ 

HEC ζε πεξηβάιινλ GIS) θαη πξνέθπςε ν ράξηεο θηλδχλνπ πιεκκχξαο ηεο πεξηνρήο 

πνπ καο ελδηαθέξεη. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε. 
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ΥΖΜΑ 7.1 Παξαγσγή Flood Risk Map γηα ηνλ Πελεηφ πνηακφ 

 

7.3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ HEC-RAS ελδεηθηηθά παξνπζηάδνπκε κηα δηαηνκή 

κε ην χςνο λεξνχ γηα θάζε πεξίνδν επαλαθνξάο. 

Γηαηνκή 6347,35 
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ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή βιέπνπκε φηη ν πνηακφο πιεκκπξίδεη αθφκα θαη γηα 

πεξίνδν επαλαθνξάο 10 εηψλ , ελψ φπσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ε πιεκκχξα είλαη 

κεγαιχηεξε γηα Σ=100 θαη 1000 έηε. 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε πεξηβάιινλ GIS πξνθχπηεη ην ηειηθφ 

πξντφλ ηεο εξγαζίαο καο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ ράξηε πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ 

γηα θάζε πεξίνδν επαλαθνξάο. Έηζη έρνπκε ηνπο παξαθάησ ράξηεο : 
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Παξαηεξψληαο ην Υάξηε γηα Σ=10έηε βιέπνπκε φηη ε πιεκκχξα πιήηηεη ηηο πεξηνρέο 

ηνπ Λφγγνπ, ηεο Παηνπιηάο, ηνπ Μεγαινρσξίνπ θαη ηεο Φαλεξσκέλεο. Ζ πιεκκχξα 

αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη δεκηέο θαη ζε ζπίηηα ή θαηαζηήκαηα θαη γεληθά ζε 

θαηαζθεπέο. ε φηη αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα ηξία πξψηα Γ.Γ. αλήθνπλ ζην Γήκν 

Δζηηαηψηηδαο φπνπ θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ειηέο θαη ζηηεξά. ηελ πεξίπησζε ειαηψλα 

ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπκε αλαθέξεη ζην 4
ν
 θεθάιαην ε βίαηε δηέιεπζε λεξνχ 

θαηαζηξέθεη ην θπηφ θαη ε θαιιηέξγεηα θαιχπηεηαη απφ θεξηέο χιεο. Αλ ην λεξφ 

παξακείλεη γηα αξθεηφ δηάζηεκα ηφηε απμάλεηαη ν θίλδπλνο πξνζβνιή ηνπ θπηνχ απφ 

παζνγφλα. Γειαδή κηιάκε γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο. 

Γηα ηα ζηηεξά, ε εηζξνή ηνπ λεξνχ θαη θεξηψλ παξαζχξεη ην θπηφ θαη ην λεθξψλεη κε 

ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο. 

Σν Γ.Γ. Φαλεξσκέλεο αλήθεη ζην Γήκν Πειιηλαίσλ φπνπ βαζηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη 

ην βακβάθη θαη ε ληνκάηα. Γηα ην βακβάθη νη δεκηέο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηελ 

έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ βίαηε δηέιεπζε λεξνχ παξαζχξεη φιε ηελ θαιιηέξγεηα, ή 

ηκήκα απηήο. Ζ παξακνλή ηνπ λεξνχ γηα πνιιέο εκέξεο (πεξηζζφηεξεο ησλ 12 

εκεξψλ) πξνθαιεί λέθξσζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηαζηξνθή ησλ θπηψλ (ηα 

θπηά παζαίλνπλ απνπιεμία). 

Γηα ηελ ληνκάηα λα αλαθέξνπκε φηη ε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη εμαξηάηαη απφ ην 

ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηελ ηαρχηεηα δηέιεπζεο ησλ πδάησλ θαη ην 

ρξφλν παξακνλήο ηνπο κέζα ζην αγξνηεκάρην. Όζα θπηηθά κέξε βξίζθνληαη θάησ 

απφ ην επίπεδν πνπ θηάλεη ην λεξφ θαιχπηνληαη απφ ιάζπε. Ζ παξακνλή ηνπ λεξνχ 

κέζα ζην αγξφ γηα πνιιέο κέξεο, έρεη σο ζπλέπεηα ην ζάλαην ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

(βι.4
ν
 θεθάιαην). 

Ζ δεκηά απφ πιεκκχξα είλαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή : ε πνζνηηθή δεκηά αθνξά ην 

ηκήκα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ παξαζχξεηαη ή θαηαζηξέθεηαη απφ ηα λεξά, θαζψο θαη 

ηε ρακέλε παξαγσγή ηνκάηαο. Ζ πνηνηηθή δεκηά αθνξά ηελ απψιεηα ηηκήο ηνπ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

ην Υάξηε γηα Σ=100έηε ε πιεκκχξα θαηαθιχδεη ηηο πεξηνρέο ηνπ Υάξηε γηα 

Σ=10έηε θαη επηπιένλ ηα Γ.Γ Φαισξεία θαη Γηαιερηφ πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν 

Φαισξείαο θαη ην Γ.Γ. Κινθνηνχ ηνπ Γήκνπ Οηραιίαο. ην Γήκν Φαισξείαο 

θαιιηεξγείηαη θπξίσο βακβάθη ελψ ζην Γήκν Οηραιίαο ειηέο θαη βακβάθη. Γηα ηηο 

δεκηέο ζην βακβάθη θαη ηηο ειηέο αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Γηα Σ=1000έηε έρνπκε επηπιένλ πιεκκχξα ζηα Γ.Γ. Οπξαλνχ θαη Μεγάξρεο ηνπ 

Γήκνπ Φαισξείαο. 
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8
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Οη πιεκκχξεο απνηεινχλ έλα απξφβιεπην θπζηθφ θαηλφκελν θαη πνιιέο θνξέο 

νθείινληαη ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ  επίπεδν θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. Τπάξρεη αλάγθε γηα 

πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ απηψλ επηπηψζεσλ θαη πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ. Έλα 

ζεκαληηθφ κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ 

πιεκκπξψλ είλαη νη ράξηεο θηλδχλσλ πιεκκχξαο. 

 ε φηη αθνξά ηε ρψξα καο, ε Διιάδα είλαη κηα πιεκκπξνπαζήο ρψξα κε 

θπξηφηεξα αίηηα εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηα θπζηθά θαη αλζξσπνγελή. ηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν νη πιεκκχξεο ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ έρνπλ πξνθαιέζεη 

πνιιά ζχκαηα ζε αλζξψπηλεο δσέο. Μάιηζηα κειινληηθά αλακέλεηαη αχμεζε 

ησλ πιεκκπξψλ ζχκθσλα θαη κε ηα ζελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο. Τπάξρεη 

ινηπφλ ε αλάγθε κηα νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ησλ πιεκκπξψλ. Έλα ηέηνην ζρέδην ζε εζληθφ επίπεδν 

αλαθέξεηαη  ζηελ Οδεγία 2007/60 ηεο ΔΔ γηα ηα θξάηε κέιε.  

 Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φια ζρεδφλ ηα θξάηε 

κέιε έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηελ Οδεγία θαη ήδε έρνπλ εθπνλήζεη Υάξηεο 

Δπηθηλδπλφηεηαο Πιεκκχξαο (Flood Hazard Maps) θαη Υάξηεο Κηλδχλσλ 

Πιεκκχξαο (Flood Risk Maps). H Διιάδα, πξνο ην παξφλ, δελ έρεη 

πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή ησλ ραξηψλ απηψλ. Δπνκέλσο ηα επφκελα ρξφληα 

αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί έλα λέν αληηθείκελν εξγαζίαο γηα ηνλ θιάδν ησλ 

Μεραληθψλ θαη φρη κφλν, θαζψο ε ρψξα καο ήδε έρεη θαζπζηεξήζεη ζην λα 

αξρίζεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Οδεγία. 

 Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη γεληθά νη ράξηεο πιεκκχξαο αλαθέξνληαη 

νπζηαζηηθά ζε δχν θαηεγνξίεο αηφκσλ: ηνπο απινχο πνιίηεο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. Καη νη δχν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο ε θαζεκία. Σν θνηλφ είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη άκεζα ηνπο θηλδχλνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ αιιά θαη ηεο 

πξνζσπηθήο αζθάιεηάο ηνπ ελψ απφ ηελ άιιε νη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο γηα 
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ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο. Γεληθά ζα 

ιέγακε φηη νη ράξηεο πιεκκχξαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα:  

 ηξαηεγηθή ζε δηαρείξηζε ξίζθνπ, φπσο ε πξφιεςε  

 ρεδηαζκφ ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο γεο 

 ρεδηαζκφ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

 Δλεκέξσζε θαη αθχπληζε θνηλνχ 

 Σνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζε αζθαιηζηηθέο πεξηπηψζεηο 

 

 Με ηελ εθαξκνγή ζηνλ Πελεηφ πνηακφ έγηλε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε 

ζεκαζία ηεο Οδεγίαο 2007/60, θαζψο είδακε φηη γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο 

αλαθνξάο κπνξεί λα παξαρζνχλ ράξηεο πιεκκχξαο θαη έηζη λα απνηππσζεί ε 

έθηαζε ηεο πιεκκχξαο θαη έκκεζα νη θαηαζηξνθέο ηφζν ζε θαιιηέξγεηεο ή 

θαη ζε ζπίηηα, αιιά θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. 

 Με ηελ θαηαζθεπή ησλ Υαξηψλ Πιεκκχξαο γίλεηαη εθηθηή ε πξφιεςε 

ζεκαληηθψλ δεκηψλ αθνχ απνθεχγνληαη ρξήζεηο γεο φπσο θαηνηθίεο, 

βηνκεραλίεο θιπ. ζε πιεκκπξηθά πεδία θαη πξνσζείηαη ε νξζή ρξήζε 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Δπίζεο γίλεηαη ζσζηή ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζχκαηα. 

 ρεηηθά κε ηηο δηεζλείο ιεθάλεο απνξξνήο απαηηείηαη ζπληνληζκφο θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ ψζηε λα κελ κεηαθέξεηαη ην πξφβιεκα απφ 

ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε. Αλαπηχζζεηαη δειαδή κηα ζρέζε αιιειεγγχεο 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο γηα ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Αο αλαθεξζνχκε, φκσο, θαη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θπξίσο ην πδξνινγηθφ κνληέιν Vflo θαη ην πδξαπιηθφ Hec-

RAS. Γηα ην Vflo ινηπφλ ηνλίδεηαη φηη : 

 Σν κήθνο ελφο πνηακνχ, ην ζρήκα ηεο δηαηνκήο θαη ν ζπληειεζηήο 

ηξαρχηεηαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζσζηή απεηθφληζε κίαο 

ππνιεθάλεο, 

 Διιεηπή ρσξηθά δεδνκέλα βξνρνπηψζεσλ ππνβαζκίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο 

θαηαλεκεκέλνπ κνληέινπ, 

 Όπσο ζπκβαίλεη κε φια ηα κνληέια ε επηινγή ηνπ εμαξηάηαη απφ ην ζηφρν 

εθαξκνγήο ηνπ. 
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ε φηη αθνξά ην πδξαπιηθφ κνληέιν Hec-RAS : 

 ε γεληθέο γξακκέο ην Hec-RAS ιεηηνπξγεί ζε θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα λένπο 

ρξήζηεο θαη απαηηεί ειάρηζηα δεδνκέλα, 

 Σα δεδνκέλα εμφδνπ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, 

ζρέδηα θιπ), 

 Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε πεξηβάιινλ Arc-GIS, 

 Βέβαηα απαηηείηαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη 

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηφζν αθξηβή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ HEC-RAS 
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-Ξεθηλψληαο λέν project. Μπνξνχκε αλ ζέινπκε λα αλνίμνπκε έλα ππάξρνλ 

 

 

-πλερίδνπκε κε ηελ εηζαγσγή γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ. ηελ εξγαζία καο 

ρξεζηκνπνηήζακε δεδνκέλα κφληκεο ξνήο 

 

 

-ην κελνχ run γίλεηαη ε πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ 
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 -ην κελνχ view πεξηέρνληαη ηα απνηειέζκαηα αλάινγα θαη κε ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ ρξήζηε (δηαηνκέο, κεθνηνκή, έθηαζε πιεκκχξαο, γξακκή ελέξγεηαο θιπ)  
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