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ΠΛΗΜΜΥΡΑ – Ορισµός

Πληµµύρα θεωρείται : 
η διαφυγή υδάτων από τα

όρια της φυσικής ή τεχνικής

κοίτης, ποταµού, λίµνης, 
συλλέκτη (δεξαµενής ) 
διώρυγας ή φράγµατος.



Οι πληµµυρικοί όγκοι νερού

προέρχονται από:

• την τοπική βροχόπτωση,
• την υπερχείλιση ποταµού,
• την εισροή της θάλασσας σε παράκτιες

περιοχές ,
• από τη θραύση φράγµατος,
• από λιώσιµο χιονιού



Οι πληµµύρες είναι φυσικά φαινόµενα
(αφού συνήθως προέρχονται από

µετεωρολογικές καταστάσεις ή ανθρώπινες

παρεκβάσεις),
όµως συµβαίνουν όταν η χωρητικότητα του

συστήµατος αποστράγγισης

(φυσικού ή ανθρωπογενούς),
δεν µπορεί να διοχετεύσει τον όγκο νερού

που παράγεται από τη βροχόπτωση.



Εποµένως οι αιτίες είναι:

•Φυσικές
•Ανθρωπογενείς



Η πληµµύρα απειλεί:

• Τις ανθρώπινες ζωές
• Το ζωικό κεφάλαιο

• Τις περιουσίες των ανθρώπων
• Τις υποδοµές







Υδραυλικά συστήµατα

απορροής

• Λεκάνες απορροής
• Ποτάµια
• Χείµαρροι
• ρυάκια



Λεκάνες απορροής

• 1ης τάξης
• 2ης τάξης
• 3ης τάξης
• 4ης τάξης

















Αποδέκτες υδάτων

• Θάλασσα
• Λίµνες (φυσικές – τεχνητές)



Ροές- ∆ιαχείριση

• Φυσική ροή σε φυσική κοίτη

• ∆ιευθέτηση κοίτης

• Ευθυγραµµίσεις

• Κατασκευές αναχωµάτων

• ∆ηµιουργία αναβαθµών- χαλινών
• Κατασκευή τεχνικών έργων







Εµπόδια στη ροή που µπορεί να συµβάλλουν

στην εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων.

Πρωτογενείς αιτίες

• Φερτές ύλες (ιζήµατα)
• Ευτροφισµός

• Απορρίµµατα - µπάζα
• Απόθεση αντικειµένων

• Εκτέλεση έργων

• Κατασκευές









∆ευτερογενείς αιτίες

• Η αποδιοργάνωση των υπηρεσιών εγγείων βελτιώσεων

και η µη θεσµοθέτηση εναλλακτικών λύσεων.
• Η ελλιπής χρηµατοδότηση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού

για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας.

• Το δαιδαλώδες θεσµικό πλαίσιο αλληλοκάλυψης

αρµοδιοτήτων για τη διαχείριση των ποταµών. 
(Παράδειγµα η ΕΥ∆Ε Έβρου)

• Η µη άσκηση συγκεκριµένης και σαφούς πολιτικής για

την απόληψη αδρανών υλικών από τα ποτάµια. 

(ΚΕ∆=έµπορος Αδρανών)



Εξωγενείς αιτίες
Ισχύουν για τις περιπτώσεις όπου εισέρχονται

ύδατα από άλλες χώρες

• Ανεξέλεγκτη εισροή από φράγµατα άλλης χώρας

• Θραύση ταµιευτήρα σε άλλη χώρα

• Μη έγκαιρη προειδοποίηση από την άλλη χώρα

• Απρόβλεπτα, ακραία καιρικά φαινόµενα, σε άλλη
χώρα





Προβλήµατα κατά την εκδήλωση

των φαινοµένων

• Μη λειτουργία, ή µη ύπαρξη

θυροφραγµάτων

• Αντιστροφή ροής

• Φραγή τεχνικού από φερτά

• Φυσική θραύση αναχώµατος







Ιρλανδικές διαβάσεις



Αντιµετώπιση πληµµυρών:

Γνώση
• Του υδραυλικού συστήµατος

• Της κατάστασης συντήρησης ποταµών, 
ρεµάτων & τεχνικών έργων

• Του οδικού δικτύου και των υποδοµών

• Των οικισµών και εγκαταστάσεων

βιοµηχανικών και κτηνοτροφικών µονάδων





Γνώση:

• Όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών (Π.Υ., 
ΕΜΑΚ, Αστυνοµία, ΕΚΑΒ, Στρατός, Λιµενικό, 
∆ΕΟ ,ΟΤΕ, Πολιτική Αεροπορία)

• Των ονοµάτων των υπευθύνων και των

τηλεφώνων των παραπάνω υπηρεσιών

• Των χωµατουργικών µηχανηµάτων των

υπηρεσιών και των ιδιωτών, µε σοβαρή
αξιολόγηση.

• Των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και των

πραγµατικών ικανοτήτων τους



∆ηµιουργία διαπροσωπικών

φιλικών σχέσεων

• Με τους επικεφαλής των υπηρεσιών

• Με δηµάρχους, προέδρους τοπικών
συµβουλίων, χειριστές µηχανηµάτων
∆ήµων

• Με ιδιώτες κατόχους µηχανηµάτων

• Με τα µέλη των εθελοντικών οργανώσεων

• Με τα Μ.Μ.Ε.



Εκπόνηση σχεδίων εκτάκτων

αναγκών

•Είναι απαραίτητη η

εκπόνηση σοβαρών

σχεδίων

αντιµετώπισης

εκτάκτων αναγκών



Άρτια Οργάνωση

• Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας

• Χωµατουργικών µηχανηµάτων υπηρεσίας

• ∆ηµιουργία αποθηκών µε υλικά πρώτων
αναγκών και έλεγχο της κατάστασης τους
(σκηνές, κουβέρτες, φανούς κλπ)

• Αυτοκίνητα σε καλή κατάσταση, πάντα µε
καύσιµα, φάρους και εφοδιασµένα µε υλικά
προσωπικής προστασίας (γιλέκα, γάντια, κράνη, 
φανούς, σκοινιά, συρµατόσχοινα κ.λπ.)



Ενηµέρωση των πολιτών
• Με έντυπο υλικό οδηγιών στις περιόδους
οµαλών συνθηκών (σχολεία, 
λογαριασµούς νερού, ΚΤΕΛ, Τράπεζες, 
∆ήµους)

• Υπόδειξη στους πολίτες, σε περιόδους
κρίσης, να ακούν από τα ΜΜΕ, τις οδηγίες
των Αρχών και να συµµορφώνονται µε
αυτές

• Με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

• Μέσω του ραδιοφώνου και της
τηλεόρασης





Ετοιµότητα Αρχών
• Για εκκένωση οικισµών (απαιτείται ΣΟΠΠΠΕ και απόφαση

Αντιπεριφερειάρχη)
• Για µετακίνηση πληθυσµού

• Για φιλοξενία ανθρώπων σε ξενοδοχεία, σχολεία, κλειστά
γυµναστήρια ή άλλους κατάλληλους χώρους

• Για παροχή τροφής και καθαρού νερού

• Για παροχή ιατρικής βοήθειας

• Για εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύµατος µε γεννήτριες στα κέντρα

επιχειρήσεων

• Για εξασφάλιση τηλεπικοινωνιών

• Για εξασφάλιση πρόσβασης σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν

άνθρωποι (άρσεις κατολισθήσεων, εξασφάλιση εναλλακτικών

διαδροµών κλπ)



Ενέργειες

• Οργάνωση για τη ροή πληροφοριών

• Αποστολή κλιµακίων για επιτόπια

εκτίµηση

• Σωστικές παρεµβάσεις καθαρισµών και

αποκατάστασης ρηγµάτων

• Κλείσιµο θυροφραγµάτων

• Άµεση ενηµέρωση ΜΜΕ

• Πρόκληση τεχνητών κατακλύσεων




