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ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
για εννέα περιοχές 
Η «R» αποκαλύπτει 
την έκθεση-
ντοκουµέντο 
του υπουργείου 
Περιβάλλοντος που 
από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο 
περιέγραφε τον 
κίνδυνο της 
καταστροφής από 
πληµµύρες σε 
δήµους και οικισµούς 
της Αττικής, στους 

κίνδυνο πληµµυρών έχουν συνολική έκταση 673 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και 
αντιστοιχούν στο 21,1% της συνολικής έκτασης της Αττικής. 

Ειδικά για την περιοχή της δυτικής Αττικής που επλήγη, το σχέδιο περιγράφει ως 
αναµενόµενη την εκδήλωση πληµµυρών µε µεγάλο όγκο φερτών υλικών. «Ενδε-
χόµενο πληµµυρών µε αυξηµένο ποσοστό µεταφερόµενων ιζηµάτων ή ροή λά-
σπης αναµένεται στο δυτικότερο τµήµα της Ζώνης ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πληµµυρών (σ.σ.: Μεγάρων-Νέας Περάµου), µέχρι τον οικισµό των Μεγάρων». 

Ακραία φαινόµενα
Στην έκθεση διερευνώνται τρία σενάρια εκδήλωσης πληµµυρών, ένα δυσµενές, ένα 
αρκετά δυσµενές και ένα ακραίως δυσµενές. Για καθένα από τα σενάρια υπολογίζε-
ται ο βαθµός που θα επηρεαστεί η συνολική έκταση των 9 διαφορετικών περιοχών 
της Αττικής. Για το πιο ακραίο σενάριο, σε καθεµία από τις περιοχές του νοµού της 
πρωτεύουσας, το ποσοστό «υψηλής και πολύ υψηλής τρωτότητας» είναι διψήφιο.

 Ζώνη Μεγάρων - Ν. Περάµου
Στην περιοχή που επλήγη, το σχέδιο, το οποίο εκδόθηκε µόλις ενάµιση µήνα πριν 
από την καταστροφική πληµµύρα, αναφέρει πως µόλις το 19,96% της έκτασής της 
αντιµετωπίζει πολύ χαµηλό ή χαµηλό κίνδυνο. Αντιθέτως, το 3,76% της έκτασης της 

ζώνης Μεγάρων – Νέας Περάµου χαρακτηρίζεται από µέτρια «τρωτότη-
τα», το 44,13% από υψηλή και το 32,16% από πολύ υψηλή. 

 Λεκάνη ποταµού Κηφισού
Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής του Κηφισού, 
η οποία έχει έκταση 213 τ.χλµ. και περιλαµβάνει συνολικά 41 δήµους της 
Αττικής, µεταξύ των οποίων η Αθήνα και ο Πειραιάς. Ακόµα και στο λιγό-
τερο δυσµενές σενάριο, το 61,14% της λεκάνης του Κηφισού χαρακτηρί-
ζεται ως έκταση «πολύ υψηλής τρωτότητας» από πληµµύρες. Στο ακραίως 
δυσµενές σενάριο, το σχέδιο προβλέπει πως η πιο πυκνοκατοικηµένη πε-
ριοχή της Ελλάδας πρόκειται να επηρεαστεί σε πολύ µεγάλο βαθµό σχεδόν 
στο σύνολό της, δηλαδή σε ποσοστό 96,28%! Για την πιο πυκνοδοµηµένη 
περιοχή της χώρας, ο πληµµυρικός κίνδυνος έχει χαρτογραφηθεί πλήρως, 
καθώς το σχέδιο κάνει ειδική αναφορά σε µερικά από τα µεγαλύτερα προά-
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Τ
ον κίνδυνο καταστροφής από ακραία 
πληµµυρικά φαινόµενα, όπως αυτά που 
έπληξαν την περιοχή των Μεγάρων, της 

Μάνδρας και της Νέας Περάµου, αντιµετω-
πίζουν άλλες 8 περιοχές της Αττικής, σύµφω-
να µε έκθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Πληµµύρας των Λεκανών Απορροής Ποταµών 
του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής, που επι-
καιροποιήθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο και 
παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα η Realnews. 

Η πολυσέλιδη έκθεση, που βρίσκεται σε δια-
βούλευση µε στόχο να γίνει νόµος του κράτους 
µέσα στο 2018, έχει αποτυπώσει την υψηλή επι-
κινδυνότητα πρόκλησης µεγάλων καταστροφών 
στην περιοχή της δυτικής Αττικής, η οποία επλή-
γη από τις φονικές πληµµύρες της προηγούµε-
νης Τετάρτης. Επιπλέον, όµως, χαρτογραφεί µε 
τον δέοντα επιστηµονικό τρόπο τον πληµµυρι-
κό κίνδυνο ακόµα και για το πιο πυκνοδοµηµέ-
νο κοµµάτι της Αθήνας, αναφέροντας ότι στη 
ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµυρών 
περιλαµβάνονται δήµοι και οικισµοί µε συνο-
λικό πληθυσµό 3.099.551 κατοίκους!

 Οι περιοχές 
Φέροντας τη σφραγίδα της Ειδικής Γραµµατεί-
ας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, το 
σχέδιο οριοθετεί συνολικά 9 Ζώνες ∆υνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πληµµυρών εντός Αττικής. 
Εκτός από την περιοχή Μεγάρων - Νέας Περά-
µου, οι ζώνες υψηλού κινδύνου είναι η λεκάνη 
του ποταµού Κηφισού, η περιοχή των Μεσογεί-
ων, οι παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας–Αναβύσ-
σου–Παλαιάς Φώκαιας, η ζώνη Ασπροπύργου-
Ελευσίνας, η ζώνη λεκάνης λίµνης Μαραθώνα, 
η παράκτια και πεδινή περιοχή Μαραθώνα-Νέ-
ας Μάκρης, οι παράκτιες περιοχές Βάρης-Αγί-
ας Μαρίνας Κορωπίου, αλλά και η χαµηλή ζώ-
νη Λουτρακίου, που ανήκει στο υδατικό διαµέ-
ρισµα της Αττικής. Οι 9 περιοχές µε τον µεγάλο 
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στια της πρωτεύουσας. «Υψηλό ποσοστό εδα-
φικής απώλειας εντοπίζεται στην περιοχή Ισω-
μα του όρους Υμηττός, ανατολικά της Αργυ-
ρούπολης και βόρεια της Τερψιθέας. Ενδεχό-
μενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μετα-
φερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένε-
ται στα Βριλήσσια, στο Χαλάνδρι και στην πε-
ριοχή Τερψιθέα του Ελληνικού». 

 Περιοχή των Μεσογείων
Ομοίως με την πληγείσα ζώνη της δυτικής Αττι-
κής, οι πλημμύρες με μεταφορά ιζημάτων και 
λάσπης χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενες και 
σε αρκετές περιοχές των Μεσογείων. «Ενδεχό-
μενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μετα-
φερόμενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένε-
ται στα δυτικά της ΖΔΥΚΠ (δυτικά της Παιανίας, 
του Κορωπίου και της Κερατέας μέχρι και τον 
Κουβαρά), στα ανατολικά του Πικερμίου, στο 
βορειοδυτικό τμήμα της ΖΔΥΚΠ (στην περιοχή 
του Γέρακα μέχρι την περιοχή της Κάντζας και 
πιθανόν να φτάνει μέχρι την κοίτη του Μεγά-
λου Ρέματος Ραφήνας)». 

 Ζώνη Ασπροπύργου - Ελευσίνας
Το 66,18% της περιοχής του Ασπροπύργου και 
της Ελευσίνας χαρακτηρίζεται από «πολύ υψη-
λή τρωτότητα» στην περίπτωση του πιο ακραί-
ου σεναρίου, ενώ από υψηλή χαρακτηρίζεται 
το 26,27%. «Αναμενόμενες» πλημμύρες αναφέ-
ρονται και γι’ αυτήν την περιοχή. «Ενδεχόμενο 
πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό μεταφερό-
μενων ιζημάτων ή ροή λάσπης αναμένεται από 
βορρά προς τα κεντρικά της ΖΔΥΚΠ, μεταξύ Μα-
γούλας και Ασπροπύργου, εκατέρωθεν της κοί-
της του Σαρανταπόταμου και εκατέρωθεν των 
χειμάρρων που αποστραγγίζουν την Πάρνηθα». 

 Παράκτια πεδινή περιοχή 
Μαραθώνα – Ν. Μάκρης
Στο 99,28% φτάνει το ποσοστό της υψηλής και 
πολύ υψηλής τρωτότητας στην παράκτια περιο-
χή της ανατολικής Αττικής, στο ακραίως δυσμε-
νές σενάριο εκδήλωσης πλημμυρών. Για τη με-
ταφορά ιζημάτων, ωστόσο, το σχέδιο εκτιμά ότι 
«η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήμα-
τα διάβρωσης». 

 Παράκτιες περιοχές Βάρης - 
Αγίας Μαρίνας Κορωπίου
Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η περιοχή των νοτι-
οδυτικών ακτών της Αττικής. «Στη συγκεκριμένη 
ΖΔΥΚΠ δεν υπάρχουν σημεία που να χαρακτη-
ρίζονται από χαμηλή έως μέτρια τρωτότητα», 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο, όπου 
τονίζεται πως «ένα ποσοστό 33,38% της κατα-
κλυζόμενης περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή 
τρωτότητα, ενώ το 66,62% από πολύ υψηλή». 

 Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας -
Αναβύσσου-Παλαιάς Φώκαιας
Και στο άκρο της Λαυρεωτικής, στην περίπτωση 
που το πιο ακραίο σενάριο γίνει πραγματικότη-
τα, δεν υπάρχει έκταση η οποία θα επηρεαστεί 
σε χαμηλό ή μέτριο βαθμό. Το σύνολο της περι-
οχής Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώ-
καιας χαρακτηρίζεται από υψηλή (67,28%) έως 
πολύ υψηλή (32,72%) τρωτότητα. Παράλληλα, 
το σχέδιο αναφέρεται και σε οικισμούς της πε-
ριοχής. «Ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημέ-
νο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων ή ροή 
λάσπης αναμένεται στη ΖΔΥΚΠ, στην περιοχή 
Ολυμπος, βόρεια-βορειοδυτικά της Φέριζας και 
δυτικά του οικισμού Αγίου Γεωργίου, μέσω της 
απορροής μικρών χειμάρρων που αποστραγ-
γίζουν τις νότιες παρυφές του όρους Πάνειο». 

 Ζώνη Λεκάνης Τεχνητής 
Λίμνης Μαραθώνα
Υψηλή ή πολύ υψηλή είναι η «τρωτότητα» στο 
100% της έκτασης που οριοθετείται ως η ζώ-
νη της λίμνης του Μαραθώνα. Ροή λάσπης και 

αυξημένη μεταφορά ιζημάτων αναμένεται για 
τις περιοχές που βρίσκονται στα νότια των οικι-
σμών του Πολυδενδρίου και του Καπανδριτίου. 

 Ζώνη Λουτρακίου
Το υδατικό διαμέρισμα της Αττικής περιλαμβά-
νει και τη χαμηλή ζώνη Λουτρακίου, που διοικη-
τικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κοριν-
θίας. Το 37,96% της συγκεκριμένης ζώνης χαρα-
κτηρίζεται από υψηλή τρωτότητα και το 25,1% 
από πολύ υψηλή. Σημειώνεται πως δεν αναμένε-
ται να υπάρξει μεγάλη εδαφική απώλεια «πλην 
μιας μικρής ζώνης στα βόρεια» της περιοχής. 

Τα μέτρα
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
προβλέπει μια σειρά μέτρων πρόληψης, προ-
στασίας και ετοιμότητας, για να θωρακιστούν οι 
περιοχές της Αττικής. Ηδη, βρίσκεται σε δημόσια 
διαβούλευση, με στόχο να εκδοθεί σε ΦΕΚ μέσα 

στους πρώτους μή-
νες του 2018. Αντί-
στοιχα σχέδια βρί-
σκονται σε διαδικα-
σία κατάρτισης και 
στα υπόλοιπα υδα-
τικά διαμερίσματα 
της χώρας, δηλαδή 
στη δυτική Πελο-
πόννησο, την ανα-
τολική Πελοπόννη-
σο, τη δυτική Στε-

ρεά Ελλάδα, την Ηπειρο, τη δυτική Μακεδονία, 
την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρή-
τη και τα νησιά του Αιγαίου. 

«Αν και αναφέρονται σε πολύ ακραία σενά-
ρια πλημμυρικών φαινομένων, τα στοιχεία για 
τον πληθυσμό και την έκταση που δύναται να 
επηρεαστούν είναι ρεαλιστικά», δηλώνουν αξι-
ωματούχοι του υπουργείου Περιβάλλοντος, το-
νίζοντας πως η αντιμετώπιση του πλημμυρικού 
κινδύνου προϋποθέτει μια συντονισμένη δρά-
ση. «Στο παρελθόν κάποιοι δήμαρχοι επέλεγαν 
να κάνουν μεμονωμένα αντιπλημμυρικά έργα 
στην περιοχή τους. Αυτό, όμως, δεν αντιμετωπί-
ζει τον κίνδυνο, καθώς μια πλημμύρα μπορεί να 
προκαλείται πολλά χιλιόμετρα μακριά από έναν 
δήμο. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει εγρήγορ-
ση, αλλά και συντονισμός στην αντιπλημμυρι-
κή θωράκιση», επισημαίνουν οι αξιωματούχοι. 

Oι πλημμύρες
Βεβαίως, όπως αποδείχθηκε από την πρόσφατη 
καταστροφή, τα δυσμενή σενάρια που αναλύο-
νται δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότη-
τα. Το σχέδιο είχε αρχίσει να εκπονείται από το 
2012 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, κα-
θώς αποτελούσε υποχρέωση της χώρας μας, που 
προέκυψε από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Κατά 
την εκπόνησή του, αναλύθηκαν και τα ιστορικά 
δεδομένα για τις πλημμύρες που έχουν πλήξει 
την Αττική από το 1896 μέχρι σήμερα. Σε όλη 
αυτήν την περίοδο, η αύξηση της συχνότητας 
εκδήλωσης πλημμυρών είναι εντυπωσιακή. Από 
το 1896 μέχρι το 1930 εκδηλώθηκαν 6 πλημ-
μύρες, από το 1930 μέχρι το 1960 μόλις 5, την 
περίοδο 1961-1981 αυξήθηκαν σε 29, την πε-
ρίοδο 1981-2000 σε 47. Το τελευταίο διάστη-
μα, δηλαδή από το 2001 μέχρι το 2012, έχουν 
καταγραφεί συνολικά 66 πλημμύρες. 

Σύμφωνα με τους επιτελείς του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, οι πλημμύρες εκδηλώνονται πλέ-
ον συχνότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, 
αλλά και της άναρχης επέκτασης του δομημέ-
νου περιβάλλοντος στην Αττική, κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. «Είναι δεδομένο ότι η πυκνή δό-
μηση παίζει μεγάλο ρόλο, ωστόσο οι επιστήμο-
νες αναφέρουν ότι οι βροχοπτώσεις είναι πλέ-
ον πιο ραγδαίες και βίαιες. Είναι σίγουρο πως 
θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, ώστε να 
μην υπάρχουν δεινές επιπτώσεις στην περίπτω-
ση ακραίων φαινομένων», τονίζουν. 
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