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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 14η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 112/2018 

Σήμερα 26/4/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 77306/20-4-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 20-4-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του: «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)» ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 2η ΦΑΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα δύο (82) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου 
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, 
Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, 
Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά 
Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, 
Ζαφειρίου Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, 
Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική 
(Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, 
Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, 
Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη 
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη 
Αναστασία, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογεράκος Κυριάκος, Καστανιάς Νικόλαος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης 
(Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Ροκοφύλλου Άννα, Στεργίου Ιωάννα, Τζίβα Αιμιλία, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20320/02-4-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-10) 
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2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) 
όπως τροποιήθηκε με την υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της 
υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Την υπ’ αρ. οικ.59417/20-3-2017 (ΦΕΚ945/Β/21-3-17) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας 
Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και 
μεταβιβάζονται σε αυτόν αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής 

4. Την υπ αριθμ οικ 10057/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Αττικής 

5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και 
το Ν4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

6. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής 
του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».. 

7. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για 
τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

8. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/28-08-06 (ΦΕΚ1225/Β΄/5-9-2006) 
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά 
με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 
με αριθμ οικ 191002/2013 «Τροποποίηση της υπ αριθμ 145116/2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης … και συναφείς διατάξεις. 

10. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 
(ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν3208/2003 
(ΦΕΚ303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένι 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
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11. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

12. Το ΠΔ51/07 (ΦΕΚ54/Α/8-3-07) περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

13. Την ΚΥΑ με αριθμ Η.Π. 31822/1542/Ε103 /20-07-2010 (ΦΕΚ1108/Β΄/21-07-
2010) περί «Αξιολόγηση και δαιχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας του Ευραωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
ΚΥΑ με αριθμ 177772/924/14-06-17 (ΦΕΚ2148/Β΄/22-06-2017)  

14. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
«για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

15. Την ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε103/24-11-2010 (ΦΕΚ1909/Β΄/8-12-10)Καθορισμός 
Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων 
ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας 
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 
τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 
83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 170766/2016, 
(ΦΕΚ 69/Β/22-1-2016) 

16. Το με ΑΠ:οικ1254/16-01-2018 Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ ΥΠΕΝ 
διαβιβαστικού για τη διατύπωση γνώμης επί της ΣΜΠΕ: του «Σχεδίου Διαχείρισης 
των Κινδύνων Πλημμύρας του υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06)» 
(ΑΠ:12739/17-01-18 και 20320/29-01-18 Δ/νσής μας) 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (16) σχετική 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης 
των Κινδύνων Πλημμύρας Των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)», η οποία διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ ΥΠΕΝ για την έκφραση της γνώμης και τις τυχόν 
παρατηρήσεις, του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού του έργου και των διαδικασιών διασφάλισης συστηματικής 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψης των σχετικών 
αποφάσεων. 
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ii. Ονομασία και Είδος του Έργου 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ικανοποίηση των επιταγών της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και 
συγκεκριμένα η υλοποίηση των δράσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6,7,8,9 
και 10 της Οδηγίας και τα άρθρα 5,6,7,8,9,10 και 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 
31822/1542/Ε103/21.7.2010 με την οποία ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο 
Εθνικό Δίκαιο. 

Γενικά το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει: 
 Την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/21.7.2010 

 Την κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και τα 
άρθρα 6 και 7 έως 11 της ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/21.7.2010 με βασικό 
στόχο την μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την 
οικονομική δραστηριότητα. 

 Τη σύνταξη της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 10717/5.8.2006  

 Τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης και της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας και τη σχετική κείμενη Νομοθεσία αντίστοιχα 

 Την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της μελέτης στη βάση δεδομένων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στη βάση δεδομένων της ΕΓΥ και 
στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ 

Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο Στάδια. Τα παραδοτέα κάθε σταδίου της μελέτης 
είναι τα κάτωθι: 

 
1ο Στάδιο: Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Σύνθεση 

γεωγραφικών υπόβαθρων, με επίγειες τοπογραφικές εργασίες και 
παραγωγή όμβριων καμπυλών 
1η Φάση: Ανάλυση χαρακτηριστικών περιοχής και μηχανισμών 

πλημμύρας - Σύνθεση γεωγραφικών υπόβαθρων, με επίγειες 
τοπογραφικές εργασίες και παραγωγή όμβριων καμπυλών 
Παραδοτέο 1: Ανάλυση χαρακτηριστικών περιοχής και μηχανισμών 

πλημμύρας (Τεχνική Έκθεση καιΧάρτες) 
Παραδοτέο 2: Όμβριες καμπύλες (Τεχνική Έκθεση και Παραρτήματα με τα 

δεδομένα, την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης) 
Παραδοτέο 3: Έκθεση αυτοψιών στις θέσεις όπου έχουν εμφανιστεί στο 

παρελθόν σημαντικές πλημμύρες αλλά δεν περιλαμβάνονται στις ΖΔΥΚΠ 
2η Φάση: Παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων 

Παραδοτέο 4: Πλημμυρικά Υδρογραφήματα (Τεχνική Έκθεση με τα 
δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης και 
Παραρτήματα με τους αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά 
υποστηρικτικά στοιχεία) 

3η Φάση: Διόδευση πλημμυρών, κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας και προετοιμασία δεδομένων για την ανάρτησή τους 
Παραδοτέο 5: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική 

Έκθεση με τα δεδομένα, την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της μελέτης 
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και Παραρτήματα με αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά 
κείμενα) 

Παραδοτέο 6: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Μη Τεχνική Έκθεση 
Παραδοτέο 7: Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με 

βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ 
4η Φάση: Κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και προετοιμασία 

δεδομένων για την ανάρτησή τους 
Παραδοτέο 8: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (Χάρτες και Τεχνική Έκθεση με 

τα δεδομένα, την μεθοδολογία, τα αποτελέσματα της μελέτης και 
Παραρτήματα με αναλυτικούς υπολογισμούς και λοιπά υποστηρικτικά 
κείμενα) 

Παραδοτέο 9: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Μη τεχνική Έκθεση 
Παραδοτέο 10: Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας - Συνοπτικά κείμενα με βάση 

τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ 
2ο Στάδιο: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), 

Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
και Διαβούλευση 
1η Φάση: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας 

Παραδοτέο 11: Κατάλογος Αρμόδιων Αρχών 
Παραδοτέο 12: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό 

Διαμέρισμα 
Παραδοτέο 13: Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό 

Διαμέρισμα - Μη τεχνική έκθεση 
Παραδοτέο 14: Έκθεση επίδρασης κλιματικής αλλαγής στην αξιολόγηση και 

διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας 
Παραδοτέο 15: Πρόγραμμα διαβούλευσης ανά Υδατικό Διαμέρισμα 

2η Φάση: Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Παραδοτέο 16: Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά 

Υδατικό Διαμέρισμα 
3η Φάση: Σύνταξη Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης 

Παραδοτέο 17: Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης 
4η Φάση: Επικαιροποίηση ΣΔΚΠ 

Παραδοτέο 18: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό 
Διαμέρισμα 

Παραδοτέο 19: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό 
Διαμέρισμα - Μη Τεχνική Έκθεση 

5η Φάση: Προετοιμασία δεδομένων ΣΔΚΠ για ανάρτηση 
Παραδοτέο 20: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό 

Διαμέρισμα – Συνοπτικά κείμενα με βάση τις απαιτήσεις για την υποβολή 
εκθέσεων στην ΕΕ 

 
Το παρόν Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό 

Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου αποτελεί το Παραδοτέο 16 της 2ης Φάσης 
του 2ου Σταδίου της σύμβασης. 

 
iii. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 

Πλημμύρας καταρτίζονται τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Άρθρο 6) 
με βάση τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας. Καταρτίζεται ένα 
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(1) μόνο ΣΔΚΠ ανά ΥΔ ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε 
επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία συντονίζονται σε επίπεδο ΥΔ. 

Σε περίπτωση διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται εξ 
ολοκλήρου εντός της Ελληνικής Επικράτειας και της επικράτειας άλλου ή άλλων 
κράτους μέλους/ κρατών μελών καταρτίζεται 1 μόνο διεθνές ΣΔΚΠ ή 1 δέσμη ΣΔΚΠ 
σε επίπεδο διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής (Άρθρο 7). Σε περίπτωση που 
αυτό δεν καταστεί δυνατό καταρτίζονται ΣΔΚΠ που καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη 
της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα ελληνικά 
διοικητικά όρια. Εάν η διεθνής περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού βρίσκεται πέραν 
των ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μεριμνά για την 
εκπόνηση ενός μόνον διεθνούς ΣΔΚΠ ή μίας δέσμης ΣΔΚΠ. Σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι εφικτό, καταρτίζονται ΣΔΚΠ που καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα ελληνικά 
διοικητικά όρια. Στην περίπτωση του ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου δεν υφίσταται 
συνέργεια με διεθνή λεκάνη απορροής. 

Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν: 
α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με 

έμφαση ι) στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν 
για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την 
οικονομική δραστηριότητα, και ιι) εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που 
δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας. 

β) τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων και 

γ) τα πορίσματα της ΠΑΚΠ υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου 
πλημμύρας. 

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη συναφείς παραμέτρους, όπως το κόστος και τα 
οφέλη, την έκταση και τις οδούς αποστράγγισης της πλημμύρας, τις ζώνες με 
δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών (όπως φυσικά πλημμυρικά πεδία), τους 
περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τη διαχείριση του 
εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με το Ν.3199/2003 και το Π.Δ.51/2007, τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης, και ειδικότερα, τα Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που συντάσσονται με βάση το Ν. 
2742/1999, τις ανάγκες προστασίας και διατήρησης της φύσης και ειδικά των 
προστατευόμενων περιοχών και τη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και των λιμενικών 
υποδομών. 

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής και καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης, με έμφαση στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα. Τα 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της 
πλημμυρικής απορροής καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών 
σε περίπτωση πλημμύρας. 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Κράτη Μέλη καθορίζουν στόχους που 
εστιάζουν: 
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(α) στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν: 
 στην ανθρώπινη υγεία, 
 το περιβάλλον 
 την πολιτιστική κληρονομιά, και 
 τις οικονομικές δραστηριότητες , και/ή 

(β) στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας (με κατασκευαστικά ή μη έργα) 
Η Οδηγία δεν εξειδικεύει τους στόχους των ΣΔΚΠ ούτε δίνει συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους. Εναπόκειται στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν για 
τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που θα θέσουν και για τα μέτρα 
που θα συμπεριλάβουν στα ΣΔΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν υψηλοί στόχοι 
που η ικανοποίησή τους να ξεπερνά τον ορίζοντα της 6ετίας του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των 
αρμόδιων αρχών να καθορίσουν λιγότερο απαιτητικούς στόχους, ανάλογα με τις 
δυνατότητές τους με χρονικό ορίζοντα την 6ετία. 
 

Σύμφωνα με την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα οι στόχοι: 
1. Μπορεί να είναι γενικοί σε εθνικό επίπεδο ή να ειδικοί και να αφορούν το 

συγκεκριμένο ΥΔ. Μία πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες είναι οι 
κατευθύνσεις των στόχων να είναι ενιαίες σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε τοπικό 
να εξειδικεύονται η ποσοτικοποίηση και ο τρόπος υλοποίησης των στόχων 
(π.χ. ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας). 

2. Μπορεί να αναφέρονται σε διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
των κατοίκων σε θέματα κινδύνου πλημμύρας) ή σε συγκεκριμένους αποδέκτες 
(π.χ. προστασία συγκεκριμένων ευαίσθητων χρήσεων) 

3. Μπορεί να ποσοτικοποιούνται (εφόσον υπάρχουν δεδομένα μπορεί να 
υιοθετηθούν προσεγγίσεις ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων) ή απλώς να ορίζονται ποιοτικά. 

4. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων 
όπως και τους στόχους και τα μέτρα που έχουν καθοριστεί για κάθε υδάτινο 
σώμα στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. 
Πέραν της μείωσης του κινδύνου πλημμύρας μπορεί να συμβάλουν επίσης και 
στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (winwin στόχοι), 
μπορεί όμως να οδηγούν και σε εξαιρέσεις ως προς τους στόχους της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ. 

5. Οριστικοποιούνται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, 

6. Λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την 
εκτίμηση του κινδύνου πλημύρας (κοινωνικοί, οικονομικοί παράμετροι, 
προτεραιότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε ΖΔΥΚΠ). 

Μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί ενιαία μεθοδολογία για 
τον προσδιορισμό στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Έτσι, 
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών. 
Ορισμένες χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία, αποφασίζουν τους στόχους σε εθνικό 
επίπεδο (κατάρτιση εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας) και 
επιβάλουν περιορισμούς στους τοπικούς φορείς (παρατηρείται έτσι το φαινόμενο η 
ένωση δήμων και κοινοτήτων να αντιδρά στην εθνική πολιτική για τις πλημμύρες 
υπερασπιζόμενη τα τοπικά συμφέροντα έναντι του κεντρικού σχεδιασμού). Άλλες 
χώρες πάλι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις 
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θέσεις των πολιτών και των τοπικών φορέων (το πολιτικό κόστος) και έτσι 
επιτρέπουν π.χ. την ανάπτυξη ιδιωτικών δραστηριοτήτων μέσα στην πλημμυρική 
κοίτη εφόσον ο ιδιώτης αναλαμβάνει το κόστος και την ευθύνη προστασίας της 
περιουσίας του (STAR-FLOOD Objectives, Measures and Prirotisation). 
 

Κύρια θέματα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο ΥΔ 
Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αποτελούν μία μακροπρόθεσμη 

στρατηγική και διεπιστημονική προσέγγιση της διαχείρισης των κινδύνων από 
πλημμύρες στην οποία λαμβάνονται υπόψη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο ο χωροταξικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, οι μεταφορές και η αστική 
ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων. 

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου ΣΔΚΠ εκτός από τους στόχους της μείωσης 
των δυσμενών επιπτώσεων των πλημμυρών και της πιθανότητας εμφάνισης, έχει 
σαν αποτέλεσμα να αποκτάται καλύτερη γνώση και κατανόηση του μεγέθους, της 
φύσης και της κατανομής των σημερινών κινδύνων πλημμύρας και να είναι δυνατή η 
κατάρτιση σεναρίων για μελλοντικούς κινδύνους.  

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
πτυχές της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας οι οποίες αφορούν στην: 

 Πρόληψη 
 Προστασία 
 Ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πλημμυρών και των 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 
 Αποκατάσταση 
Σύμφωνα με τα Κατευθυντήρια Κείμενα για την εφαρμογή της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ στο πλαίσιο της Κοινής Στρατηγικής για την εφαρμογή της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (Guidance Document No. 29 A compilation of 
reporting sheets adopted by Water Directors Common Implementation Strategy for 
the Water Framework Directive (2000/60/EC)), προσδιορίζονται τέσσερεις Άξονες 
Δράσεις για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 
που ακολουθεί. 
Πίνακας: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Άξονας Δράσης ΔΚΠ Περιγραφή 
Πρόληψη Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με: 

 αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες πλημμύρας 
 προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και ενσωμάτωση του 

πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης 
 προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης 
 ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του κράτους (κυρίως 
χωρικής διευθέτησης) 

Προστασία Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση 
της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Ετοιμότητα Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα έκτακτης ανταπόκρισης 
σε περίπτωση πλημμύρας. 

Αποκατάσταση Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και 
μετριασμός κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό. 

 
Στόχοι διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στα 
Κατευθυντήρια Κείμενα, σε συνεργασία με την ΕΓΥ, καθορίστηκαν οι παρακάτω 
Γενικοί Στόχοι: 

 Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών. 
Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες δράσεις της 

Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, 
Αποκατάσταση). Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ΥΔ αλλά και κάθε ΖΔΥΚΠ (π.χ. 
βαθμός τρωτότητας, υφιστάμενες υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας κλπ.) οι 
στόχοι αυτοί εξειδικεύονται και προσαρμόζονται ώστε συνολικά το προτεινόμενο 
Πρόγραμμα Μέτρων (PoM) να είναι τεχνικοοικονομικά βιώσιμο (όπως αναφέρει και 
το σημείο 18 στα έχοντας υπόψη της Οδηγίας, «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βασίζουν τις αξιολογήσεις τους και τα σχέδια σε κατάλληλες «βέλτιστες πρακτικές» 
και «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες» που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος 
στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας»). 
Για την εξειδίκευση των στόχων και κατ’ επέκταση τον καθορισμό των μέτρων 
ελήφθησαν υπόψη: 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας βάσει των οποίων αναγνωρίζονται τα αίτια της πλημμύρας και 
προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται σήμερα έναντι 
πλημμύρας σε κάθε περιοχή. 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης/αξιολόγησης των Χαρτών Κινδύνου 
Πλημμύρας, βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 
δραστηριότητες. 

 Οι τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (χρήσεις γης, 
οικονομικές δραστηριότητες και τεχνικές υποδομές, αναπτυξιακές τάσεις, 
προγραμματισμός έργων, μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σήμερα ή που 
προγραμματίζονται, διαθέσιμοι πόροι κλπ). 

 
iv. Αρμόδιες υπηρεσίες κατάρτισης ΣΔΚΠ - Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς 
Οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών 

καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 
"Ξενοκράτης", γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των 
ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της 
χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), ως φορέας της 
Κεντρικής Διοίκησης με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που 
εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση 
καταστροφών, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του 
Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 
4249/2014) καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης" (ΥΑ 
1299/07.04.2003), συνέταξε το υπ’ αριθμόν 8184/24-11-2015 έγγραφο το οποίο 
αποτελεί κείμενο στρατηγικού επιπέδου και επιλογών που συνδυάζει σύνολο 
διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και αρμοδιότητες φορέων που εμπλέκονται στη 
διαχείριση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο 
αυτό προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 
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την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες και 
παρέχονται συντονιστικές οδηγίες για την από κοινού αντιμετώπισή τους 
Το έγγραφο υπ. αριθ. 8184/24.11.2015 προσδιορίζει με σαφήνεια τους ρόλους και 
τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα 
και δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.  
 
α/α / Στάδιο πρόληψης/ετοιμότητας/ αντιμετώπισης σύμφωνα με το υπ. αριθ. 
8184/24.11.2015 της ΓΓΠΠ / Εμπλεκόμενοι Φορείς 
 
1 Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων που υπάγονται κατά 
κανόνα στην κατηγορία υδραυλικών έργων (ΥΑ 1958/2012, ΦΕΚ 21/Β’/2012) 
- Οργανικές Μονάδες και εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων: 
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) 
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
- Οργανικές Μονάδες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Περιφερειακές Ενότητες 
- Δήμοι 
- Λοιποί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
- Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
- Γενικοί οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) 
 
2 Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας (ΚΥΑ ΗΠ31822/1542/Ε103/10/20-
07- 2010) 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
- Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) 
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
- Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Υδάτων Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
 
3 Αρμοδιότητες μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης, 
αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης που ρυθμίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α’/2014) 
- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Περιφερειακές Ενότητες 
- Δήμοι 
- Λοιποί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων 
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- Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Δασικές Υπηρεσίες: Δασαρχεία, Διευθύνσεις 
Δασών) 
 
4 Καθαρισμός και Αστυνόμευση ρεμάτων 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Νεμέας, Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 
(ως ορεινοί δήμοι σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010), (ΛΑΠ 31) 
- Κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές 
- Κατά τόπους Λιμενικές Αρχές 
- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών 
 
5 Έργα δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και αντιπλημμυρικών και 
αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις 
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 
- Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) 
- Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δασικές Αρχές (Δασικές Υπηρεσίες: Δασαρχεία, 
Διευθύνσεις Δασών) 
- Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, Δασικές Αρχές (Δασικές Υπηρεσίες: Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών) 
 
6 Συντήρηση και Αποκατάσταση της λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών έργων 
- Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 
- Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 
- Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) 
- Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
- Γενικοί οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) 
 
7 Αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και δυσχερειών στο οδικό δίκτυο 
λόγω έντονων βροχοπτώσεων 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Δήμοι 
- Μορέας ΑΕ (Πίνακας 1, Παραρτήματος Β του υπ’ αριθμ.8184/24.11.2015 ΓΓΠΠ), (ΛΑΠ: 
30, 31, 33) 
- Τμήματα Συγκοινωνιακών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου (Για το 
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο), (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου (Για το Επαρχιακό 
Οδικό Δίκτυο), (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) – Διεύθυνση Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) για την Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση τεχνικών έργων Περιφέρειας και Διεύθυνση Οδικών Έργων – Δ9 της 
Περιφέρειας Αττικής, αντίστοιχα (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και Προϊστάμενοι ΔΤΕ Περιφερειακών 
Ενοτήτων, αντίστοιχα (ΛΑΠ 31) 
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- ΕΥΔΑΠ για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (ΛΑΠ 31)  
 
8 Προετοιμασία / Ετοιμότητα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων 
- Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 
- Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 
- Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 
- Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο Αττικής (ΛΑΠ 31)  
Συμμετοχή και των: 
- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ) 
- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
- Γενικοί οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) 
 
9 Ενημέρωση κοινού για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο 
πλημμυρών 
- Ενημέρωση κοινού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
- Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας (Πελοποννήσου, Αττικής) 
 
10 Αυξημένη ετοιμότητα – Πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 
- Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 
- Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
- Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) 
 
11 Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με 
καταστροφικές συνέπειες Σώματος (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) 
- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού 
- Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) 
- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Διευθύνσεις και Τμήματα) της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίου, των Περιφερειών 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των 
Δήμων 
 
12 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων 
- Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) 
- Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ) 
- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) 
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- Ελληνική Ακτοφυλακή (ΕΛ. ΑΚΤ) 
- Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 
- Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 
- Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και 
ιδιωτικών) 
- Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων 
- Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας των Δήμων 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΛΑΠ 31) 
 
13 Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης 
- Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ) 
- Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) 
- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κλπ) 
- Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ)  
Επικουρικά για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων: 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Δήμοι 
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
- Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) 
- Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) 
- Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) 
- Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 
 
14 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγόμενων 
φαινομένων (*) 
- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων 
- Γραφεία Πολιτικής Προστασίας Δήμων 
- Σωστικά Συνεργεία 
- Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ) 
- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 
33) 
- Αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΛΑΠ 31) 
 
15 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτύου με τους φορείς 
αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας 
Φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας: 
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- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
- Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) 
- Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) 
- Φορείς Τηλεπικοινωνιών 
- Υπηρεσία τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) 
 
16 Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού 
- Υπουργείο Υγείας 
- Δήμοι 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
- Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
 
17 Αιτήματα συνδρομής – διάθεση μέσων 
- Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) 
Κέντρα Επιχειρήσεων λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων: 
- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ) 
- Ελληνική Ακτοφυλακή (ΕΛ.ΑΚΤ) 
--Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 
- Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 
- Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) 
- Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
- Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΕΘΚΕΠΙΧ) 
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
- Δήμοι 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΛΑΠ 31)  
 
18 Κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων – συντονισμός φορέων 
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
- Αποκεντρωμένα όργανα Πολιτικής Προστασίας 
- Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΛΑΠ 31) 
 
19 Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγων πλημμυρικών φαινομένων 
- Δήμοι 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων 
- Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας, 
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- Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) 
- Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ) 
- Ένοπλες Δυνάμεις 
- ΚΤΕΛ 
- Γραφεία και Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας 
 
20 Άμεση χαρτογράφηση πληγείσας περιοχής σε περιπτώσεις μεγάλων 
καταστροφών 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
 
21 Εθελοντικές οργανώσεις 
- Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 
- Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων 
 
22 Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων – προνομιακά επιδόματα 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
- Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
- Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας – Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
- Υπουργείο Οικονομικών 
- Υπουργείο Υγείας 
- Διευθύνσεις – Τμήματα Πρόνοιας των Δήμων 
- Υπουργείο Εσωτερικών 
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 
 
23 Οριοθέτηση πλημμυρόπληκτων περιοχών – χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
- Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) της Γενικής 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) 
- Δήμοι 
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΛΑΠ: 30, 31, 33) 
- Περιφέρεια Αττικής (ΛΑΠ 31) 
- Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 
- Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών 
 
24 Χορήγηση αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή  
- Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
 
25 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής 
- Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) με συμμετοχή όλων των επιμέρους 
αρμοδίων φορέων 
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(*)Με τον όρο επαγόμενα φαινόμενα νοούνται φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές που 
μπορεί να προκληθούν 

 
v. Ομάδα Μελέτης 
Την Ομάδα επίβλεψης απαρτίζουν τα ακόλουθα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων του ΥΠΕΝ: 
 Μαρία Γκίνη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΓΥ 
 Σπυριδούλα Λιάκου, Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας 

Υδάτων 
 Πηνελόπη Γκαγκάρη, Δασολόγος, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
Με αναπληρωματικούς τους: 
 Αθανασία Παρδάλη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
 Σπύρος Τασόγλου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωλόγος υπάλληλος της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων 
 Έφη Αλεξάκη, υπάλληλος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 
 
Την κατάρτιση των Σχεδίων έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης. Η Κοινοπραξία 
αυτή αποτελείται από μελετητικές εταιρείες και μελετητές οι οποίοι είναι οι κάτωθι: 

 ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 
 ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 
 AΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και 
 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 
 
Στην εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Δυτικής, Βόρειας και 

Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης συμμετείχαν οι ακόλουθοι επιστήμονες: 
 
ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος Πολιτικός Μηχανικός , MSc 
Ελευθέριος Θεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός 
Γεώργιος Λαγουδάκος Πολιτικός Μηχανικός 
Ιωάννης Κασούνης Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
Αθανασία Αργυροπούλου Τοπογράφος Μηχανικός 
Κωνσταντίνος Χαβδούλας Πολιτικός Μηχανικός 
Γρηγόριος Ρουχωτάς Πολιτικός Μηχανικός, M.Eng 
Ανδρέας Κακωνάς Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ, MSc 
Βασιλική Κατραμή Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ 
Ιωάννα Ζαλαχώρη Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 
Δημήτριος Μαλαματάρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
Νικόλαος Αλμπαντάκης Δρ. Γεωλόγος 
Χρήστος Μπουρούνης Γεωλόγος, MSc 
Ελευθερία Κούσια Περιβαλλοντολόγος, MSc 
 
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ 
Παναγής Τονιόλος Τοπογράφος Μηχανικός 
Ευάγγελος Τσιλιμαντός Πολιτικός Μηχανικός 
Ηλίας Μαράβας Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 
Ιωάννης Κόκκινος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 
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Αναστάσιος Μουντανέας Τοπογράφος Μηχανικός 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΔΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 
Αγγελική Περδίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός MSc 
Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας Γεωλόγος, MSc 
Ευστάθιος Χατζιόπουλος Περιβαλλοντολόγος, MSc 
Αναστασία Χριστοπούλου Βιολόγος 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Ιωάννης Αγγελίδης Οικονομολόγος 
Παναγιώτης Σκούρας Οικονομολόγος 
Διονύσιος Θωμάς Οικονομολόγος 
Στέλιος Καραγιλάνης Οικονομολόγος 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
Ευαγγελία Μιχαηλίδου Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΤΟΥΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Παρασκευή Τσιτούρα Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος 
Γεώργιος Ζαγαλίκης Δρ. Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος 
Νικόλαος Κίγκας Δασοπόνος 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 
Κώστας Χατζηπαρασκευάς Γεωπόνος 
Σταύρος Αραχωβίτης Γεωπόνος 
Βασιλική Αγγελίδη Γεωπόνος ΤΕ 
 
Επιπλέον στην εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι 

επιστήμονες 
Όνομα μέλους ομάδας μελέτης Ειδικότητα 
Παναγιώτα Στυλιανή Καϊμάκη Πολιτικός Μηχανικός, Phd 
Κωνσταντίνος Νικολάου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Water Management TUDelft - ADT 

ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
Ελένη Γκουβάτσου Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc/DIC 
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου Τοπογράφος Μηχανικός 
Κωνσταντίνος Χατζηθεοχάρους Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
Αθανάσιος Ραδαίος Πολιτικός Μηχανικός, MSc - ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
Σωτηρία Τσαντίλα Πολιτικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - ADT 

ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ 
Ανδρέας Παπαζαχαρίου Γεωλόγος, MSc 
 
vi. Η διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία μας μελέτη μετά παραρτημάτων και 

εγγράφων (402 σελ) περιλαμβάνει: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................................  1 
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vii. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H Οδηγία Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες 
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ, θεσπίζει ένα ενιαίο κοινοτικό, νομοθετικό και πολιτικό 

πλαίσιο δράσης για την Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων που συνδέονται με 
τις Πλημμύρες. Η Οδηγία απαιτεί από τα Κράτη – Μέλη να καθορίσουν περιοχές 
πιθανού κινδύνου από πλημμύρες, να χαρτογραφήσουν την έκταση της πλημμύρας 
σε αυτές τις περιοχές, να καταγράψουν τις χρήσεις γης και τις οικονομικές 
δραστηριότητες των περιοχών που ευρίσκονται σε κίνδυνο και να λάβουν κατάλληλα 
και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις 
υποδομές. 

H Οδηγία αυτή συμπληρώνει την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά όσον αφορά στη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και εστιάζει την προσοχή της στα μέτρα 
πρόληψης, προπαρασκευής και προστασίας από τις πλημμύρες. Η στενή 
συνεργασία με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ προβλέπεται, στη φάση εφαρμογής όσον 
αφορά στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, στους χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας, στα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και στη δημόσια 
συμμετοχή και διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης 
των λεκανών απορροής ποταμού στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και 
σχεδίων διαχείρισης στα πλαίσια της 2007/60/ΕΚ αποτελούν στοιχεία της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού. Συνεπώς, οι 
δύοδιαδικασίες πρέπει να αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών συνεργιών και 
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κοινού οφέλους έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της 2000/60, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύλογη χρήση των υδατικών πόρων, 
αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αρμόδιες αρχές και οι μονάδες διαχείρισης 
μπορούν να είναι διαφορετικές στα πλαίσια των δύο Οδηγιών. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ 
υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα σχέδια 
σε κατάλληλες ''βέλτιστες πρακτικές'' και ''βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες'', που δεν 
συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Τέλος, η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας θεωρείται στην Οδηγία 
2007/60/ΕΚ ότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την προσαρμογή στην αλλαγή του 
κλίματος, γι’ αυτό και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να λάβουν υπόψη την αλλαγή του 
κλίματος στην προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η νέα Οδηγία καλύπτει κάθε τύπο πλημμύρας, 
ανεξαρτήτως εάν προήλθε από ποτάμια και λίμνες, εάν εκδηλώθηκε σε αστικές και 
παράκτιες  περιοχές ή αν ήταν αποτέλεσμα καταιγίδας ή παλιρροϊκών κυμάτων. 
Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση ενός πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης των 
κινδύνων που συνδέονται με τις πλημμύρες ιδίως στην ανθρώπινη υγεία και ζωή, 
στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην οικονομική δραστηριότητα και 
στις υποδομές. Τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων θα πρέπει, σύμφωνα με την  
οδηγία, να συντονίζονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού για να είναι 
αποτελεσματικά. 

Κατά τα στάδια εκπόνησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 
Πλημμύρας (ΠΑΚΠ), της κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών 
Κινδύνων Πλημμύρας προβλέπεται η ενημέρωση του κοινού, ενώ κατά τη 
διαμόρφωση και την επανεξέταση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων 
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε συντονισμό με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ ζητείται η εξασφάλιση 
της ενεργής συμμετοχής του κοινού (άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας). 

Στα λοιπά άρθρα της Οδηγίας γίνεται αναφορά στη θέσπιση τεχνικών 
υποδειγμάτων (περιλαμβανομένων στατιστικών και χαρτογραφικών δεδομένων) για 
την επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(άρθρο 11), στον ορισμό της κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 21 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ ως επικουρικής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΚ) και για 
τα θέματα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (άρθρο 12), στα μεταβατικά μέτρα σχετικά με την 
υλοποίηση των δράσεων –υποχρεώσεων του ανωτέρω πίνακα (άρθρο 13), στις 
επανεξετάσεις και επικαιροποιήσεις των δράσεων αυτών (άρθρα14&15), στην 
υποβολή έκθεσης από την ΕΕΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (άρθρο 16) και τέλος στη θέσπιση διατάξεων 
συμμόρφωσης με την παρούσα Οδηγία, τη θέση τους σε ισχύ και τους αποδέκτες 
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (άρθρα17, 18 και 19). Οι ανωτέρω δράσεις 
επικαιροποιούνται ανά εξαετία (άρθρο 14 Οδηγίας). 

Βασικοί άξονες της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι: α) η Προκαταρκτική αξιολόγηση 
των κινδύνων πλημμύρας, β) η παραγωγή Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Πλημμυρικού Κινδύνου για όλες τις περιοχές που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος 
πλημμύρας, γ) συντονισμός για κοινές λεκάνες απορροής ποταμών και εκπόνηση 
Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με ευρεία συμμετοχική διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στα κράτη μέλη γίνεται 
σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο είναι η Προκαταρκτική αξιολόγηση της 
πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής ποταμών και στις αντίστοιχες 
παράκτιες ζώνες. 
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Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την παραγωγή χαρτών πλημμυρικού κινδύνου 
(χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας). Στους χάρτες 
προσδιορίζονται ζώνεςυψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας, 
συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου η εμφάνιση πλημμύρας μπορεί να θεωρηθεί 
ακραίο φαινόμενο. Οι χάρτες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως προβλεπόμενο 
βάθος υδάτων, οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να θιγούν, αριθμό κατοίκων 
που θα διατρέξουν κίνδυνο και δυνητική περιβαλλοντική ζημία. 

Κατά το τρίτο στάδιο, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν σχέδια 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης 
της πιθανότητας πλημμύρας και των συνεπειών της, και εστιάζονται στην πρόληψη 
μη αειφόρων πρακτικών ως προς τις χρήσεις γης, αποτρέποντας, για παράδειγμα, 
την οικοδόμηση σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες. Τα σχέδια πρέπει επίσης να 
προβλέπουν τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών από το ενδεχόμενο πλημμύρας 
και μείωσης των δυνητικών επιπτώσεων. Άλλη σημαντική πτυχή των Σχεδίων 
Διαχείρισης της επικινδυνότητας είναι η ανάγκη προετοιμασίας του πληθυσμού για 
το ενδεχόμενο πλημμύρας. Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα 
επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις των 
κλιματικών μεταβολών στην ένταση και συχνότητα των  πλημμυρικών φαινομένων 
μακροπρόθεσμα. 

Με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 ενισχύεται επίσης το 
δικαίωμα των πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να 
έχουν λόγο στη διαδικασία σχεδιασμού, αφού προβλέπεται η σύνταξη Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) με τα έργα, τα μέτρα και τις ενέργειες που 
απαιτούνται, τα οποία υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση, επικαιροποιούνται και 
διαμορφώνονται τελικά με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής. 

 
viii. Συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Στο παρόν κεφάλαιο, δίνονται περιγραφικά στοιχεία του ΥΔ Ανατολικής 

Πελοποννήσου, που αφορά η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Στην περιοχή μελέτης (Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου) έχουν 

προσδιορισθεί επτά (7) ΖΔΥΚΠ, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενες 
παραγράφους. 

Σύμφωνα με το καθοδηγητικό έγγραφο αρ. 29 της Επιτροπής, η παρουσίαση των 
συμπερασμάτων και των προνοιών του ΣΔΚΠ γίνεται με βάση τις Ζώνες Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν προσδιορισθεί στην περιοχή 
μελέτης.  

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου εκτείνεται γεωγραφικά στην 
ανατολική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Εντός των ορίων του βρίσκονται, 
επίσης, τα νησιά Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Σπετσοπούλα, Δοκός, Κύθηρα και 
Αντικύθηρα καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων. Στα δυτικά, συνορεύει με το 
Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου ενώ στα βόρεια με το Υδατικό 
Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου. Η συνολική έκταση του Διαμερίσματος είναι 
8.442 km2. Από διοικητικής άποψης, σε αυτή την έκταση περιλαμβάνονται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας και Νήσων Αττικής. Όσον αφορά στα φυσικά-
γεωμορφολογικά όρια του Διαμερίσματος, αυτά είναι προς τα δυτικά ο Ταΰγετος και 
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το Μαίναλο, προς τα βόρεια ο ορεογραφικός άξονας Ολύγιρτου – Λυρκείων - 
Ονείων, προς τα ανατολικά ο Πάρνωνας, ο Αργολικός Κόλπος και ο Κόλπος της 
Επιδαύρου και προς τα νότια ο Λακωνικός Κόλπος. Οι Λεκάνες Απορροής 
Οροπεδίου Τρίπολης (GR30), Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (GR31) και Ευρώτα 
(GR33) συγκροτούν το εν λόγω Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ 
03), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-10) Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.  

Η Λεκάνη Απορροής του Οροπεδίου Τρίπολης βρίσκεται στο κέντρο της 
Πελοποννήσου. Η έκταση της Λεκάνης απορροής του Οροπεδίου Τρίπολης είναι 
907χλμ2. Εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, εκτός από ένα πολύ 
μικρό τμήμα της, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στα βόρεια, η 
Λεκάνη συνορεύει με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, ενώ στα 
βορειοανατολικά με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Τα γεωγραφικά όρια της 
περιοχής είναι στα δυτικά το όρος Μαίναλο, στα βόρεια τα όρη Ολίγυρτος και 
Λύρκειο, στα ανατολικά ο ορεογραφικός άξονας Αρτεμίσιο – Κτενιάς – Παρθένιο και 
στα νότια οι ορεινές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Καρυών (παρυφές Πάρνωνα). 
Εντός της Λεκάνης Απορροής Οροπεδίου Τρίπολη βρίσκονται οι πόλγες της 
Τρίπολης, του Λεβιδίου και της Κανδήλας, οι οποίες οριοθετούνται από τα όρια της 
υπό μελέτη Λεκάνης Απορροής. Το οροπέδιο της Τρίπολης αποτελεί μία κλειστή 
τυπική καρστική λεκάνη (πόλγη), η οποία χαρακτηρίζεται από μέτρια ανάπτυξη 
υδρογραφικού δικτύου. Τα υψόμετρα στο οροπέδιο Τρίπολης κυμαίνονται από 600μ 
έως 700μ. Η κοιλάδα είναι μακρόστενη, με διεύθυνση Β – Ν, και ορίζεται από 
περιμετρικές  ορεινές εξάρσεις, οι οποίες στο κέντρο της υπό εξέταση Λεκάνης 
δημιουργούν μία στένωση και χωρίζουν το Οροπέδιο στα λεκανοπέδια της Τρίπολης 
και της Μαντινείας. Την περιοχή δεν διατρέχει κάποιος σημαντικός ποταμός. 
Υπάρχουν μόνο μικρά υδατικά συστήματα. Το οροπέδιο χωρίζεται σε επιμέρους 
κλειστές  λεκάνες στις περιοχές Ορχομενού, Μαντινείας, Τρίπολης και Τεγέας. 

 
Η Λεκάνη Απορροής των Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου βρίσκεται στο 

ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου. Στη ΛΑΠ υπάγονται και τα νησιά Κύθηρα, 
Αντικύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα, Πόρος, καθώς επίσης και η χερσόνησος των 
Μεθάνων. Εκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Νήσων Αττικής, Αργολίδας, 
Αρκαδίας και Λακωνίας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι προς το Βορρά το 
όρος Λύρκειο και τα Όνεια Όρη και προς τη Δύση τα όρη του Αρτεμισίου, το οποίο 
προς τα νότια συνδέεται με την οροσειρά του Πάρνωνα. Στα ανατολικά της η υπό 
μελέτη Λεκάνη βρέχεται από τον Αργοσαρωνικό και το Μυρτώο Πέλαγος, ενώ στα 
νότια απλώνεται ο Λακωνικός κόλπος. Η πεδιάδα του Άργους, που εκτείνεται από 
τον Αργολικό Κόλπο ως τις Μυκήνες αποτελεί την πιο σημαντική πεδιάδα στην υπό 
μελέτη ΛΑΠ, ενώ κοντά στις ακτές της Αργολίδας εκτείνονται μικρές πεδιάδες όπως 
αυτές της Ασίνης, του Κρανιδίου, της Ερμιόνης και της Επιδαύρου. Στην Αρκαδία, 
κοντά στη θάλασσα εκτείνεται η μεγάλη πεδιάδα του Άστρους Βόρειας Κυνουρίας και 
η μικρότερη πεδιάδα στο Λεωνίδιο. Προς τα νότια της περιοχής μελέτης, στις ακτές 
του Λακωνικού κόλπου συναντάμε την πεδιάδα των Μολάων, ενώ ακόμη πιο νότια 
υπάρχει η πεδιάδα Νεάπολης Βοιών. Η Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Αργολικού 
Κόλπου είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της ορεινή ζώνη, με απόκρημνα ψηλά βουνά, τα 
οποία και οριοθετούν τις πεδιάδες της περιοχής. Τα υψόμετρα των  ορεινών 
περιοχών κυμαίνονται από 500μ έως και 2.000μ περίπου στις πιο ψηλές κορυφές. 
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Η Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ευρώτα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα 
της Πελοποννήσου. Η έκταση της Λεκάνης απορροής του Ευρώτα είναι 2.239χλμ2. 
Το μεγαλύτερο τμήμα της εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Στο 
βόρειο μέρος της λεκάνης υπάρχει ένα τμήμα που ανήκει στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αρκαδίας ενώ στα δυτικά η λεκάνη καταλαμβάνει μια μικρή περιοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Τα γεωγραφικά όρια της περιοχής είναι στα 
δυτικά η οροσειρά του Ταϋγέτου, στα βόρεια οι ορεινές περιοχές της Δημοτικής 
Ενότητας Σκιρίτιδας (κορυφή Αγριοκερασιά), στα ανατολικά η οροσειρά του 
Πάρνωνα και στα νότια ο Λακωνικός Κόλπος. Στην υπό μελέτη περιοχή βρίσκονται 
δυο κύριες πεδιάδες, η κοιλάδα της Σπάρτης και το δυτικό τμήμα της πεδιάδας της 
Σκάλας. Η μακρόστενη κοιλάδα της Σπάρτης στο μέσο ρου του Ευρώτα, έχει ΒΔ – 
ΝΑ διεύθυνση. Στο βόρειο ανατολικό ανάπτυγμα της κοιλάδας του Ευρώτα (στον 
άνω ρου αυτού αναπτύσσεται επίσης μια πεδινή ζώνη (Πελλάνα-Καστορείου) που 
απομονώνεται από την κύρια πεδινή ζώνη της Σπάρτης μέσω των λόφων που 
αναπτύσσονται στα ΒΔ της πόλης. Στο κέντρο περίπου της κοιλάδας παρατηρούνται 
λοφώδεις εξάρσεις, οι οποίες κατανέμονται γραμμικά, παράλληλα με τη γενική 
διεύθυνση της κοιλάδας. Η κοιλάδα διατρέχεται κατά μήκος από τον ποταμό Ευρώτα 
και κατά πλάτος από μια σειρά δευτερευόντων ρεμάτων που συμβάλλουν στο 
ποτάμι. Ανατολικά και δυτικά η περιοχή οριοθετείται από τους ορεινούς όγκους του 
Πάρνωνα με υψηλότερη κορυφή την Μεγάλη Τούρλα ή Μαλεβό (1.936μ), η οποία 
βρίσκεται εκτός του βορειοανατολικού ορίου της λεκάνης και του Ταϋγέτου με 
υψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (2.404μ), η οποία βρίσκεται στον υδροκρίτη 
της λεκάνης αντίστοιχα. Τέλος, στον κάτω ρου αναπτύσσεται η πεδιάδα της Σκάλας, 
που περιλαμβάνει την παράκτια ήπια ζώνη που καταλήγει στον Λακωνικό κόλπο 
(νότος) και ορίζεται από μια λοφώδη περιοχή βορειοδυτικά και από μια ορεινή 
περιοχή στα ανατολικά. 

 
ix. Προτεινόμενα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Στην συγκεκριμένη παράγραφο περιλαμβάνονται όλα τα προτεινόμενα μέτρα του 
ΥΔ σε μορφή μετρόφυλλων με όλα τα περιγραφικά και επεξηγηματικά πεδία 
συμπληρωμένα. Επίσης περιλαμβάνονται οι κωδικοί των μέτρων καθώς και το πεδίο 
εφαρμογής τους. 
 
Μέτρα Πρόληψης 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Εναρμόνιση των σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού 
χωρικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016 με τα ΣΔΚΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_21_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M21 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά στην εναρμόνιση και εξειδίκευση σε τοπικό 
επίπεδο των κατευθύνσεων των ΣΔΚΠ, που θα περιλαμβάνονται στις πολιτικές 
χρήσεων γης με τη μορφή γενικών κατευθύνσεων ή/και κανονισμών στα νέα 
ΕΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ, ΤΧΣ, ΕΧΣ, ΡΣΕ. 
Σε πρώτη φάση θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές των μελετών Τ.Χ.Σ. 
/Ε.Χ.Σ. ώστε να συμπεριλάβουν τον: 

α) Καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων ή αντίστοιχα στην απαγόρευση 
συγκεκριμένων χρήσεων, σύμφωνα με τον βαθμό επιρροής της πλημμύρας, όπως 
αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά αυτής (βάθη-
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ταχύτητες ροής). Συνιστάται η προοδευτική απαγόρευση χρήσεων υψηλού 
κοινωνικού και οικονομικού κόστους, όπως οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, 
βιομηχανίας, βιοτεχνίας, χονδρεμπορίου και κυρίως ευαίσθητων κοινωνικών 
υποδομών, βιομηχανικών μονάδων που παράγουν ενέργεια και βιομηχανικών/ 
βιοτεχνικών μονάδων που χαρακτηρίζονται υψηλού βαθμού ρυπογόνες, από τις 
περιοχές μέτριου βαθμού επιρροής προς τις περιοχές πολύ υψηλού βαθμού. 

(β) Έλεγχο της δόμησης και τη θέσπιση όρων και περιορισμών εντός της ζώνης 
πλημμύρας 100ετίας. Η μελέτη Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. θα προτείνει τη θέσπιση 
απαγορεύσεων (για παράδειγμα δημιουργία υπογείων χώρων), ειδικών ρυθμίσεων 
(για παράδειγμα στεγανοποιήσεις, χρήση pilotis), καθώς και προϋποθέσεων στις 
κατασκευές (πχ γεωτεχνικές μελέτες, κανόνες θεμελίωσης), τόσο στις περιοχές εντός 
υφισταμένων σχεδίων πόλης και θεσμοθετημένων ορίων οικισμών, όσο και στις 
περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών. Οι προτεινόμενες απαγορεύσεις, 
ρυθμίσεις και προϋποθέσεις, δύναται να βασίζονται στον βαθμό επιρροής της 
πλημμύρας, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη με τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά αυτής (βάθη-ταχύτητες ροής). Οι όροι και περιορισμοί αφορούν νέες 
κατασκευές. Εκτιμάται ότι σε εύλογο βάθος χρόνου οι προϋφιστάμενες κτιριακές 
υποδομές θα επισκευασθούν και η νέα έκδοση οικοδομικής άδειας θα έχει τις 
πρόνοιες των νέων ρυθμίσεων.  

(γ) Καθορισμό ζωνών ελεγχόμενου πλημμυρισμού και προσδιορισμό του 
επιπέδου προστασίας τους, με ρυθμίσεις όπως στα (α) και (β). 
Με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές, αναμένεται να υλοποιηθεί η εναρμόνιση των 
νέων σχεδίων χωροταξικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016.  
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ -  
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο σύνταξης των μελετών Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_22_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M22 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Τροποποίηση των προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών 
Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ. και Ρ.Σ.Ε. με πρόβλεψη μετεγκατάστασης ορισμένων κατηγοριών 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που θα κρίνονται κατά περίπτωση κατά τη 
διάρκεια εκπόνησης των μελετών αυτών (π.χ. εξαιρετικά ρυπογόνων ή επικίνδυνων 
για τη δημόσια υγεία, εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική και 
εθνική οικονομία, κτλ.), εκτός της πλημμυρικής ζώνης με προτεραιότητα στις 
περιοχές υψηλού κινδύνου και έμφαση στις οριοθετημένες ζώνες χειμάρρων ή 
ποταμών. Προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η 
ύπαρξη αντίστοιχου χωρικού υποδοχέα στα όρια του ΟΤΑ στον οποίο συντάσσονται 
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οι μελέτες. Να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποχρεωτικής μετεγκατάστασης των 
χρήσεων που θεσμοθετούνται προς απαγόρευση. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση  
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Θεσμοθέτηση διαδικασίας μετεγκατάστασης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_22_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M22 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Μετά την υλοποίηση του μέτρου «Μελέτη Αγροτικής 
Ανάπτυξης εντός των ΖΔΥΚΠ» και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 
προτείνεται η διαμόρφωση διοικητικού μηχανισμού για την μεταφορά γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, που 
θα υποδειχθούν από τις μελέτες του ως άνω μέτρου. Σε πρώτη φάση, το μέτρο 
αφορά στην έκδοση σχετικής διοικητικής- νομοθετικής πράξης, που θα καθορίζει την 
διαδικασία και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, τα κριτήρια υπαγωγής και τα 
οικονομικά κίνητρα (επιδότηση δαπανών μετεγκατάστασης, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και συνδρομή στην οργάνωση στις νέες θέσεις). 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΣΔΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε πόλεις και 
οικισμούς εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_23_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M23 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Αναθεώρηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών σχεδίων στις 
περιοχές εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας και τροποποίηση του Π.Δ. 24/4-
3/5/1985 (ΦΕΚ 181 Δ) περί δόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ώστε:  
- Να διασφαλίζεται η ροή των υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες 
- Να γίνεται οριοθέτηση των ρεμάτων και καθορισμός ζωνών προστασίας 
προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη χρήσεων γης εντός αυτών και να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή του ρέματος. 
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές 
μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_23_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M23 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω 
των 35 ετών, έχουν μόνο εμπειρικές γνώσεις σχετικά με τα θέματα του επαγγέλματός 
τους, το οποίο αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα του τομέα που έχει 
επιρροή και στις αποφάσεις που παίρνονται και σχετίζεται με τις επιπτώσεις των 
πλημμυρικών γεγονότων στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Το μέτρο Μ01 του ΠΑΑ 2014-2020 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και 
ενημέρωσης», προβλέπει την ενεργοποίηση τριών υπομέτρων που περιλαμβάνουν 
την επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και 
ενημέρωσης και τις βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές σε ζητήματα διαχείρισης 
εκμεταλλεύσεων και επισκέψεις. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές περιλαμβάνουν πρακτικές 
εργασίες και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Στα πεδία δράσης περιλαμβάνονται η 
χρήση νέων τεχνολογιών, οι νέες διαδικασίες παραγωγής και η μείωση των 
παραγόντων που μειώνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή των 
παραπάνω υπομέτρων πρέπει να γίνει εξειδικευμένα για τους αγρότες και ειδικά 
τους νέους αγρότες εντός της πλημμυρικής ζώνης για Τ=100 χρόνια, με έμφαση στα 
θέματα πρακτικών που μειώνουν τις επιπτώσεις πλημμύρας στις εκμεταλλεύσεις. 
Προτείνεται η αυξημένη μοριοδότηση των παραγωγών με έδρα εκμετάλλευσης εντός 
των πλημμυρικών ζωνών για Τ=100 χρόνια. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΑΤ/ΟΠΕΚΕΠΕ/ΔΑΟΚ ΠΕ/ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μελέτη για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς 
ύδρευσης και αποχέτευσης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_23_03 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M23 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Ο σημαντικότερος κίνδυνος μιας υδρευτικής γεώτρησης σε 
περίπτωση πλημμύρας, πέραν των βλαβών που μπορούν να προκληθούν στο 
υπέργειο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της, είναι η πρόκληση ρύπανσης του 
υπόγειου υδάτινου ορίζοντα καθώς είναι βέβαιο ότι πλημμυρικά επιφανειακά ύδατα 
θα εισέλθουν στην γεώτρηση. Για τον λόγο αυτό απαιτείται εκπόνηση μελέτης για την 
προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμων και ΔΕΥΑ που βρίσκονται εντός της 
ζώνης κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Περιλαμβάνεται η καταγραφή/ επιβεβαίωση 
της θέσης και της στάθμης των υδρευτικών γεωτρήσεων και η λήψη μέτρων 
αντιπλημμυρικής προστασίας τους όπως, η ανύψωση των ηλεκτρομηχανολογικών 
συστημάτων, της σωλήνωσης και του οικίσκου της κάθε γεώτρησης ή η κατασκευή 
προστατευτικού περιμετρικού αναχώματος κατάλληλου ύψους από αργιλικά υλικά. 
Επίσης, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης προστασίας των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός 
ζώνης κατάκλυσης για Τ=100 χρόνια και διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων 
λειτουργίας των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ που 
βρίσκονται εντός της ζώνης κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. Στόχος της μελέτης είναι 
η προστασία της δημόσιας υγείας από τυχόν αστοχία των μονάδων και από την 
καταβύθιση των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων σε περιπτώσεις 
πλημμύρας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Αναδιάρθωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής 
μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά την τεχνικοοικονομική μελέτη και 
προμήθεια εξοπλισμού, για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου 
δικτύου μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών της ΕΜΥ, του ΥΠΕΝ, του 
ΥΠΑΑΤ, του ΕΑΑ και της ΔΕΗ. Η υλοποίηση του μέτρου ενδεικτικά περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δράσεις: 
α) αξιολόγηση σχεδιασμού και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου 
μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών 
β) προτάσεις εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου (πχ προσθήκη νέων 
οργάνων, αντικατάσταση σταθμών ή και οργάνων με τεχνολογικά σύγχρονα, 
βελτίωση προστασίας του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξασφάλιση 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ,) 
γ) προτάσεις αναθεώρησης του σχεδιασμού του δικτύου ως προς τις θέσεις 
μέτρησης, με εγκατάσταση επιπλέον σταθμών, αν αυτό απαιτείται, για την 
εξασφάλιση της συμπληρωματικότητάς τους 
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δ) προτάσεις για το σύστημα συλλογής, μετάδοσης και αρχειοθέτησης των 
δεδομένων 
ε) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού 
στ) προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 
Σκοπός του μέτρου είναι η συμπλήρωση της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε να είναι 
δυνατή η ακριβέστερη εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων, καθώς και η 
επικαιροποίηση των όμβριων καμπυλών/ βαθμονόμηση των υδρολογικών μοντέλων 
που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ. Σε πρώτη φάση προτείνεται να 
εκπονηθεί η μελέτη αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης του δικτύου, η σύνταξη των 
τευχών δημοπράτησης και η προμήθεια εξοπλισμού 1ης προτεραιότητας σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται από επαρκή αριθμό σταθμών. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΔΕΗ, ΥΠΑΑΤ, ΕΜΥ, ΕΑΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με 
τις αντιπλημμυρικές υποδομές 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) πολύ 
υψηλής ακρίβειας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ υψηλής 
ανάλυσης και ακρίβειας (πυκνότητα μέχρι και 20 σημείων ανά m2 και υψομετρική 
ακρίβεια <1.0 m) με χρήση της τεχνολογίας LiDAR (Light Detection And Ranging). 
Οι περιοχές που θα αφορά το υπόβαθρο θα είναι εντός της ζώνης κατάκλυσης για 
περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, κυρίως σε περιοχές όπου το ανάγλυφο είναι ήπιο 
και αναμένουμε μεγάλη κατάκλυση (π.χ πεδινές περιοχές, δέλτα ποταμών κτλ), 
καθώς επίσης και σε ζώνες υψηλού έως πολύ υψηλού κινδύνου όπως αυτές 
προέκυψαν από τους χάρτες αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας. Η τεχνολογία 
LiDAR είναι εξαιρετικής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας μέθοδος παραγωγής 
υψομετρικής πληροφορίας που επιτρέπει τη δημιουργία πολύ υψηλής ακρίβειας 
ψηφιακών μοντέλων εδάφους χωρίς την ύπαρξη σφαλμάτων που προκύπτουν από 
την ύπαρξη βλάστησης (συστάδες δέντρων, θάμνοι κτλ) ή άλλων εμποδίων που 
επηρεάζουν την ακρίβεια του πλημμυρικού αποτελέσματος. Επιπλέον 
περιλαμβάνεται τοπογραφική αποτύπωση επίγειων σημείων ελέγχου (Ground 
Control Points) για την υψομετρική συνόρθωση του παραγόμενου ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με 
τις αντιπλημμυρικές υποδομές 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Πολύ υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων 
(ΕΜΠΣ) και ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_03 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός 
Εθνικού Μητρώου Ιστορικών Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΙΠΣ) που να καλύπτει τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο 
διαδίκτυο μέσω ανάπτυξης κατάλληλου συστήματος χωρικών δεδομένων (SDI). Το 
ΕΜΙΠΣ, θα περιλαμβάνει δεδομένα της γεωγραφικής βάσης που υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε δεδομένα υφιστάμενων βάσεων της ΕΓΥ στο 
πλαίσιο εφαρμογής άλλων Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και σε άλλες επιμέρους 
βάσεις δεδομένων (πχ μητρώο χρηστών ύδατος, εργαλεία ΥΠΑΝ, ΕΜΣΥ, κλπ.) τα 
οποία σχετίζονται με τις πλημμύρες. Τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο ΕΜΙΠΣ, θα 
ομογενοποιηθούν ως προς την δομή, το περιεχόμενό τους και θα τεκμηριωθούν με 
μεταδεδομένα. Το μέτρο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) Ανάλυση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υποδομών 
β) Σχεδιασμός Βάσης Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων 
γ) Μετάπτωση και οργάνωση υφιστάμενων δεδομένων επιμέρους βάσεων, στο νέο 
σχήμα Βάσης Δεδομένων 
δ) Συλλογή/ συμπλήρωση και καταχώρηση πληροφορίας/ δεδομένων πλημμυρικών 
συμβάντων και αποτυπωμάτων ιστορικών πλημμυρών. Οι πληροφορίες που θα 
καταχωρούνται θα είναι τουλάχιστον αυτές που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων 
ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο στάδιο της 
Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την Κοινοτική 
Οδηγία 2007/60/ΕΚ. 
ε) Εγκατάσταση Κεντρικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση χωρικών και 
περιγραφικών δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη από όλα τα λογισμικά CAD, 
GIS κ.α., εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης αρχείων σε επιμέρους υπολογιστές. 
στ) Διάχυση των δεδομένων τόσο στο εσωτερικό δίκτυο όσο και στο Διαδίκτυο υπό 
την μορφή ανοικτών προτύπων βασιζόμενων στις οδηγίες INSPIRE και OGC (Open 
GIS Constortium) και τυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Web Map 
Service (WMS), Web Feature Services (WFS), Catalog Service for the Web (CSW) 
ζ) Ανάπτυξη γεωγραφικής - διαδικτυακής πλατφόρμας (Web GIS) για την διάχυση 
των δεδομένων και των λοιπών πληροφοριών, με δυνατότητες ανάπτυξης χωρικών 
και περιγραφικών ερωτημάτων και κατoφόρτωσης (download) των αποτελεσμάτων 
και παραγωγής διαδραστικών θεματικών χαρτών. Η πλατφόρμα θα είναι συμβατή 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (Commission Regulation 976/2009 9.11.2011 and 
28.12.2012) και το WISE (Water Information System for Europe) 
η) Άμεση εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά όμοιο τρόπο 
(ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC), καθώς αυτά 
δύνανται να «δανεισθούν» από τον αντίστοιχο Φορέα. 
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θ) Ανάπτυξη συνδυαστικών ερωτημάτων μεταξύ δεδομένων είτε της Υπηρεσίας είτε 
άλλου Φορέα. 
ι) Ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών αυτοματισμού και διαχείρισης 
κ) Καθορισμός πρωτόκολλου λειτουργίας ΕΜΙΠΣ και συλλογής, επεξεργασίας, 
διαχείρισης και αρχειοθέτησης δεδομένων για την επικαιροποίησης της. 
Ανάλογα με τη φύση τους οι πληροφορίες καταχωρούνται από διάφορους χρήστες 
που διαθέτουν δεδομένα για τα πλημμυρικά συμβάντα και τις επιπτώσεις τους (ΕΓΥ, 
Δ/νσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών, Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΥΠΟΜΕΔΙ, πρώην ΥΑΣ), 
ΕΛΓΑ, Δήμοι κλπ). 
Η όλη γεωχωρική υποδομή, η καταχώριση των σημείων υδροληψίας, η απεικόνιση 
των χαρτών και υποβάθρων θα γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87 ή 
WGS 84). 
Η εφαρμογή θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των 
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας για την καταχώρηση των 
πληροφοριών καθώς και τη μεταβολή ή τροποποίηση τους. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με 
τις αντιπλημμυρικές υποδομές 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μελέτη Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των ΖΔΥΚΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_04 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Εκπόνηση μελέτης αγροτικής ανάπτυξης εντός των 
πλημμυρικών ζωνών για Τ=100 έτη και σε συνδυασμό με τις ζώνες αυξημένου 
συστημικού κινδύνου αποζημιώσεων γεωργικής ασφάλιση από τον ΕΛΓΑ. Οι 
μελέτες θα εκπονούνται ανά Διοικητική Περιφέρεια και θα πρέπει να εξετάζουν: 
1. τις ανάγκες αναδιάρθρωσης μέρους των καλλιεργειών 
2. τις ανάγκες μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων 
3. τον επανακαθορισμό μέρους των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών, με την 
αξιοποίηση των υφιστάμενων εδαφολογικών και κλιματικών δεδομένων και τη 
γεωργοτεχνική ανάλυση της ΖΔΥΚΠ. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει: 
α) ταξινόμηση των καλλιεργειών της ζώνης από απόψεως αντοχής στον πλημμυρικό 
κίνδυνο με βάση το ιστορικό της περιοχής, 
β) επισήμανση εναλλακτικών καλλιεργειών ή/και ποικιλιών, που μπορούν να 
αποδώσουν ίδιου επιπέδου αγροτικό εισόδημα με τις προς απομάκρυνση 
καλλιέργειες, 
γ) οικονομικά και άλλα κίνητρα για την αλλαγή καλλιεργειών και να γίνουν προτάσεις 
διοικητικών διευθετήσεων όπου είναι απαραίτητες. 
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δ) έλεγχος της θέσης των κτηνοτροφικών μονάδων με στοιχεία οριστικοποίησης 
ΟΣΔΕ 2016 και υπόδειξη των κτηνοτροφικών μονάδων που πρέπει να 
μετεγκατασταθούν, με την ανάλογη παροχή κινήτρων. 
ε) όπου δεν συνίσταται η αναδιάρθρωση καλλιεργειών ή η μετεγκατάσταση 
μονάδων, πρέπει να προταθούν εναλλακτικές γεωργικές πρακτικές (εποχής σποράς, 
λίπανσης, συγκομιδής, θέσεις βόσκησης κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα 
των πλημμυρικών συμβάντων 
στ) τις οικονομικές επιπτώσεις από την τροποποίηση των γεωργικών πρακτικών 
(μείωση αποδόσεων, μείωση τιμής λόγω καθυστέρησης συγκομιδής κλπ). 
Οι μελέτες θα πρέπει να αποτελούν οδηγό αγροτικής ανάπτυξης εντός των 
συγκεκριμένων ζωνών, από τις οποίες θα προκύψει και σειρά κανονιστικών και 
προγραμματικών πράξεων της Διοίκησης. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΑΤ/ΕΥΔ ΠΑΑ – Μ20 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Εναρμόνιση των Περιφερειακών Σχεδίων για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) με τα ΣΔΚΠ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_05 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καταρτίστηκε 
το 2016 η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), 
η οποία θέτει τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα 
υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής 
προσαρμογής στο πλαίσιο που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για την Κλιματική Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία και 
φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της ελληνικής 
πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται. Επόμενο βήμα είναι η 
εκπόνηση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΠεΣΠΚΑ), που με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε Περιφέρειας 
θα καθορίσουν επακριβώς τους τομείς πολιτικής και τις γεωγραφικές ενότητες 
προτεραιότητας για λήψη μέτρων με ταυτόχρονη εξειδίκευση των μέτρων αυτών, 
καθώς επίσης τα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των μέτρων, τους φορείς 
υλοποίησης, τους εμπλεκόμενους φορείς, κλπ. 
Με τα άρθρα 42- εκπόνησης και έγκρισης της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ, οι 
διαδικασίες 
αναθεώρησης/τροποποίησής τους και τα ελάχιστα περιεχόμενα αυτών. Επιπλέον 
εγκρίθηκε η 1η ΕΣΠΚΑ και θεσμοθετήθηκε και το Εθνικό Συμβούλιο για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τα αποτελέσματα των ΠεΣΠΚΑ θα ληφθούν 
υπόψη στην 1η Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ Υψηλή 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Δημιουργία εθνικής βάσης τεχνικών δεδομένων 
αντιπλημμυρικών έργων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_24_06 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M24 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο περιλαμβάνει την δημιουργία (σχεδιασμός, 
ανάπτυξη, συλλογή και συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου 
καταγραφής των τοπογραφικών αποτυπώσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια των 
ΣΔΚΠ αλλά και άλλων μελετών καθώς και αυτών που θα προγραμματιστούν να 
γίνουν ώστε να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων. Τα κύρια πεδία/δομή της βάσης 
θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις - ανάγκες της Οδηγίας των ΣΔΚΠ. Η Βάση αυτή 
θα συμπληρωθεί και με καινούργια δεδομένα που θα προκύψουν από την 
τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενων τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας με χρήση LiDAR (Light Detection And Ranging) σε αναχώματα 
σημαντικών έργων διευθέτησης κατά μήκος των κύριων κλάδων του υδρογραφικού 
δικτύου του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα 
συμπληρωθούν με επίγειες μετρήσεις (επιβεβαίωση και διόρθωση των υψομετρικών 
μετρήσεων LiDAR σε θέσεις ασαφειών, διατομές αποστραγγιστικών τάφρων κτλ). 
Επιπλέον θα γίνει αποτύπωση τεχνικών έργων εντός του υδρογραφικού δικτύου τα 
οποία επηρεάζουν την ροή, λεπτομερής αποτύπωση των προστατευτικών 
αναχωμάτων των ΕΕΛ που επηρεάζονται από την πλημμυρική κατάκλυση, 
αποτύπωση (οριζοντιογραφίες - μηκοτομές) του κάθετου άξονα των βασικών οδικών 
αξόνων, μεγάλων οχετών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ, καθώς 
επίσης και λήψη υψομέτρων σε σημαντικές υποδομές (π.χ δομές πολιτικής 
προστασίας, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες κτλ) 
που επηρεάζονται από την κατάκλυση. Τοπογραφική αποτύπωση με επίγειες 
μετρήσεις σε επιλεγμένα σημεία εντός της κοίτης των κύριων κλάδων του 
υδρογραφικού δικτύου καθώς και αποτύπωση εγκάρσιων διατομών και πρανών σε 
επιλεγμένες θέσεις εντός των κύριων κλάδων ή σε δευτερεύοντες κλάδους του 
υδρογραφικού δικτύου όπου εντοπίστηκε κατάκλυση για Τ = 100 έτη. Λήψη 
κρίσιμων υψομέτρων «αναφοράς» με επίγεια μέσα σε οικισμούς της που βρίσκονται 
εντός πλημμυρικών ζωνών όπως έχουν προκύψει από τους Χάρτες 
Επικινδυνότητας Πλημμύρας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΥΜΕ/ ΓΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με 
τις αντιπλημμυρικές υποδομές 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 



 35 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_61_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Πρόληψη, M61 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 
Διαμερίσματος και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του 
προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 
Διαμερίσματος. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την συλλογή 
και παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και στην λήψη 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σκοπό αυτό από εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδεικτικά θα αφορά: α) την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος, β) τη σύνταξη μελετών και κανονιστικών 
αποφάσεων, γ) την διαμόρφωση κειμένων, δ) τον συντονισμό των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών στην υλοποίηση των μέτρων, ε) την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων 
που αφορούν παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, στ) την σύνταξη 
μεθοδολογικών κειμένων και τεχνικών προδιαγραφών για θέματα σχετικά με την 
αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής και λοιπών ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με 
την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμυρών ζ) ενέργειες για την συλλογή/ 
ενημέρωση βασικών στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την 
κατάρτιση των ΣΔΚΠ, η) την υποστήριξη σε θέματα αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης και την συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο 
των αναγκών της Διεύθυνσης Υδάτων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα 
συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος 
Μέτρων, θα δίνονται κατευθύνσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
ολοκλήρωση της υλοποίησης τους και θα αξιολογούνται τα μέτρα ως προς την 
αποτελεσματικότητας τους στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
Μέτρα Προστασίας 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών 
και συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής 
Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_31_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
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ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, M31 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά σε δέσμη παρεμβάσεων για την 
δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών απορροής/Έργα ορεινής υδρονομίας 
ανάντη των ΖΔΥΚΠ. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης 
των ορεινών λεκανών απορροής στα ανάντη των ΖΔΥΚΠ. Οι μελέτες θα γίνουν 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών Δασοτεχνικής Διευθέτησης 
Χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ), που εγκρίθηκε με την 247722/4375/6-12-1978 Απόφαση του 
Υπ. Γεωργίας. Η διευθέτηση στοχεύει στην απόσβεση των χειμαρρικών φαινομένων 
στις ορεινές λεκάνες, βάσει των αρχών της υδρογεωνομικής διευθέτησης.  
Κύριοι στόχοι της διευθέτησης είναι: (α) η ανάσχεση ροής, η απόσβεση των 
χειμαρρικών φαινομένων και η ομαλοποίηση της δίαιτας του νερού και (β) ο έλεγχος 
της στερεομεταφοράς με άμεση επίδραση στους τελικούς αποδέκτες. Από την μελέτη 
θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διευθέτησης με την εφαρμογή του 
κατάλληλου συστήματος, το οποίο δύναται να είναι:  
Α. Εφαρμογή του Δασοτεχνικού Συστήματος Ορεινών Υδρονομικών Έργων που 
περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο έργων και μέτρων οργανικά ενωμένα και 
αλληλεξαρτώμενα: 
-Φυτοκομικά έργα (δασώσεις, θαμνώσεις, χλοάσεις) με σκοπό την αποτροπή της 
επιφανειακής διάβρωσης, την προστασία όχθης ποταμού ή ρέματος, την αύξηση της 
υδατοσυγκράτησης και της διήθησης στο έδαφος, την μετατροπή της επιφανειακής 
απορροής σε υπεδάφια, την επιβράδυνση της απορροής, την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση του ορεινού χώρου ή την βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των 
ρεμάτων 
-Γεωτεχνικά έργα (βαθμιδώσεις, αποξέσεις πρανών, στραγγίσεις, τάφροι, 
ξηρολιθοδομές, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα κλπ) με σκοπό τη σταθεροποίηση 
απότομων πρανών, τη σταθεροποίηση ολισθήσεων, την αποτροπή αυλακωτής και 
μικρής χαραδρωτικής διάβρωσης, τη συγκέντρωση και απαγωγή όμβριων υδάτων, 
την προσωρινή μεταπυρική προστασία. 
-Υδραυλικοτεχνικά έργα όπως: i) Φράγματα (στερέωσης κοίτης και συγκράτησης 
φερτών υλών) με σκοπό τη σταθεροποίηση της κοίτης και αποτροπή αξονικής 
διάβρωσης, τη μόνιμη συγκράτηση φερτών υλών, τη σταθεροποίηση ολισθήσεων, τη 
μείωση της συρτικής δύναμης του νερού, την ευνόηση της παραποτάμιας 
βλάστησης. ii) Έργα τοποθετημένα παράλληλα στη κοίτη (αναχώματα, επενδύσεις, 
εκτροπές, πρόβολοι) με σκοπό την προστασία όχθης ρεμάτων και αποτροπή της 
πρανικής διάβρωσης, τον περιορισμό της ροής εντός καθορισμένης κοίτης, την 
διεύρυνση της κοίτης με σκοπό την φυσική διαμόρφωσή της ή την δημιουργία 
ζωνών υψηλής στάθμης (μπαγγίνες), την προστασία από υπερχειλίσεις, την 
απελευθέρωση και αξιοποίηση εδαφών. 
Β. Πιλοτική εφαρμογή του Διαλογικού Συστήματος Ελέγχου Διακίνησης Φερτών 
Υλών με ανοιχτού τύπου φραγματικές κατασκευές και λεκάνες προσωρινής 
συγκράτησης φερτών υλών σε ορεινές λεκάνες απορροής έντονης χειμαρρικότητας 
που δεν επιδέχονται ή επιδέχονται μερική δασοτεχνική διευθέτηση Η πιλοτική 
εφαρμογή θα προσφέρει την ευκαιρία να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν νέες 
μέθοδοι υδρονομικής διευθέτησης για τις οποίες υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας και 
εμπειρίας στη χώρα μας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει ανοιχτά φράγματα διαλογής 
και προσωρινής συγκράτησης φερτών υλών με σκοπό την ανάσχεση μαζικής 
στερεομεταφοράς (debris flows & Mud flows) την ανάσχεση πλημμυρικού κύματος 
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(backwater effect) την προσωρινή συγκράτηση φερτών υλών σε λεκάνες, τον έλεγχο 
της διακίνησης φερτών υλών με διαλογή. 
Γ. Σε ορεινές λεκάνες απορροής ήπιας χειμαρρικότητας είναι δυνατή ή κατασκευή 
στεγνών λιμνών κατακράτησης (dry detention pond) στις κοίτες των ρεμάτων με 
στόχο την ανάσχεση της πλημμύρας. Η κατασκευή στεγνών λιμνών κατακράτησης 
δίνει επιπλέον τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις όπου χρειάζονται οι ροές προς τα 
κατάντη, όπως π.χ. για οικολογικούς λόγους ή για εμπλουτισμό ή άρδευση, να 
αξιοποιούνται τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται σε αυτές (προβλέπεται 
εξοπλισμός υδροληψίας/εκκένωσης ώστε να αποδίδεται ελεγχόμενα η απορροή). Η 
αναγκαιότητα εκτέλεσης των παραπάνω έργων σε επιλεγμένες ορεινές λεκάνες 
απορροής και χειμαρρικές κοίτες θα προκύψει από το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ Πλαν) που θα έχει στόχο να εντοπίσει και να 
ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο 
Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες 
Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και τους Χάρτες του παρόντος 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα 
αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_32_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ32 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Σε νέους ταμιευτήρες με αρδευτική ή άλλη λειτουργία να 
εξετάζεται και η δυνατότητα λειτουργίας αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες 
που βρίσκονται ανάντη ΖΔΥΚΠ. Η αντιπλημμυρική προστασία απαιτεί πρόσθετο 
όγκο ταμίευσης και κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας του ταμιευτήρα. Με αυτές τις 
προϋποθέσεις ο ταμιευτήρας είναι δυνατόν να επιτυγχάνει ανάσχεση της 
πλημμύρας: μείωση της διάρκειας και του μεγέθους της πλημμυρικής αιχμής. Ο όλος 
σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή σκοπιμότητα και τις 
απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Οδηγίας 2000/60 για την 
Διαχείριση Υδάτων. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Λεκάνες απορροής ανάντη της ΖΔΥΚΠ και 
ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 
πλημμυρικών παροχών 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_32_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ32 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με 
αντικείμενο τη διερεύνηση της συμμετοχής των ταμιευτήρων και της δυνατότητας 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους ώστε αφενός να καλύπτουν με το μέγιστο 
δυνατό τρόπο τις ανάγκες των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου να 
προσφέρουν τη μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία κατάντη. Οι ταμιευτήρες αυτοί θα 
επιλεγούν με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου από τις πλημμύρες στα κατάντη 
(επιφάνεια που πλημμυρίζει και χρήσεις) μέσα από τους Χάρτες Επικινδυνότητας και 
Κινδύνου. 
Η μελέτη θα διερευνήσει και θα προτείνει στον φορέα διαχείρισης του φράγματος: 
α) την ελεγχόμενη απελευθέρωση, πρόσθετων οικολογικών παροχών 
β) την αύξηση της χρήσης του αποθηκευμένου νερού από το φράγμα πχ για 
ύδρευση/άρδευση. 
Στόχος είναι η διασφάλιση άδειου χώρου για την ανάσχεση πλημμύρας κατά τη 
χειμερινή περίοδο. Τα παραπάνω θα προταθούν σε περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας 
είναι σχεδόν πλήρης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου και αναμένεται με 
βάση τη στατιστική ανάλυση των ετήσιων απορροών του, να υπερχειλίσει . 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Ταμιευτήρες - φράγματα ανάντη των ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ειδικές ρυθμίσεις για έργα αποκατάστασης του καλού 
οικολογικού δυναμικού σε ΙΤΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_33_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ33 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Στην 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ προβλέπονται 
παρεμβάσεις για την επίτευξη του καλού οικολογικού δυναμικού. Ο οριστικός 
σχεδιασμός των παρεμβάσεων αυτών στις ΖΔΥΚΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
προβλέψεις του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης σχετικά με την προστασία από τον 
κίνδυνο πλημμύρας (σκοπός του μέτρου είναι ο προσδιορισμός των μέτρων 
αποκατάστασης κατά τρόπο που να μην επιβαρύνει την εκδήλωση των 
πλημμυρικών φαινομένων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και που να 
ικανοποιεί τους στόχους αντιμετώπισης των κινδύνων στις υπόψη περιοχές). 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΥΜΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΔΗΜΟΙ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ Υψηλή 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων 
δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_34_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ34 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση, ενίσχυση και 
συμπλήρωση των έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς 
και διάθεσης όμβριων υδάτων στους διαθέσιμους αποδέκτες), με προτεραιότητα σε 
περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων εντός των Ζωνών Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Σχετικές έργα δρομολογούνται τόσο στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
Θα πρέπει σε πρώτη φάση να καταγραφούν τυχόν υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων και να αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών από 
τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην περιοχή, 
ώστε να είναι δυνατό να δρομολογηθούν αντίστοιχα έργα κατά την παρούσα ή και 
επόμενη διαχειριστική περίοδο. Σκοπός του μέτρου είναι η μείωση των κινδύνων 
πλημμύρας και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της 
επιφανειακής απορροής, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ομβρίων 
υδάτων σε αστικές περιοχές, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης 
Υδάτων (ΜΦΣΥ) και στις πρακτικές SUDs 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_34_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ34 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά σε δέσμη παρεμβάσεων για την 
προώθηση και εφαρμογή πρακτικών SUDs – ΜΦΣΥ σε αστικά περιβάλλοντα, ώστε 
η αιχμή της απορροής να απομειωθεί, όπως: 
- Κατάρτιση οδηγού κατευθύνσεων των τεχνικών φυσικής συγκράτησης των 
όμβριων στην πηγή με χρήση SUDs για ιδιωτικές ιδιοκτησίες και δημόσιου χώρους 
(λίμνες κατακράτησης, διαπερατοί χώροι στάθμευσης, διαπερατά πεζοδρόμια, 
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πράσινες ταράτσες σε οικίες, κ.λπ.). Ενσωμάτωση των προτάσεων για τα Αστικά 
ΜΦΣΥ – Urban Natural Water Retention Measures (NWRM) της Γ.Γ. Περιβάλλοντος 
της Ε.Ε. όπως αυτές διατυπώθηκαν κατόπιν σχετικής πανευρωπαϊκής μελέτης 
(http://nwrm.eu/measures-catalogue), καθώς και των τεχνικών και μεθοδολογιών 
που περιλαμβάνονται στον «Οδηγό για την ολοκληρωμένη διαχείριση ομβρίων 
υδάτων» στα πλαίσια του έργου "Integrated Green Cities" (Συγχρημαδοτούμενο 
πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς 
πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας). 
- Εκπόνηση μελέτης για τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών SUDs με σκοπό τη 
μείωση της απορροής σε επίπεδο ιδιωτικών ιδιοκτησιών και δημοσίων χώρων και 
διαμόρφωση καταλόγου τεχνικών λύσεων που δύνανται να εφαρμοστούν στις 
αστικές περιοχές εντός της ΖΔΥΚΠ, σε καίριες θέσεις υψηλού πλημμυρικού όπως 
προκύπτουν από το ΣΔΚΠ 
- Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση κοινού και δημόσιων φορέων για την εφαρμογή και 
τα οφέλη των πρακτικών SUDs-ΜΦΣΥ 
- Διερεύνηση για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιώτες προκειμένου να 
υλοποιήσουν στις ιδιοκτησίες τους πρακτικές SUDs-ΜΦΣΥ 
- Διερεύνηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό απαραίτητων 
τροποποιήσεων, κ.λ.π. (πχ Πολεοδομικές και οικιστικές ρυθμίσεις σε οικισμούς της 
ΖΔΥΚΠ) 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΔΗΜΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο περιλαμβάνει τη συντήρηση υφιστάμενων 
Ορεινών Υδρονομικών Έργων σε λεκάνες απορροής χειμάρρων και 
χειμαρροποτάμων που εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω του μεγαλύτερου αποδέκτη τους.  
Τα περισσότερα τεχνικά ορεινά υδρονομικά έργα κατασκευάστηκαν κατά τα μέσα του 
20ου αιώνα μεταξύ των δεκαετιών 1930 και 1960 σε δυσπρόσιτες θέσεις. Κάθε 
τεχνικό έργο είναι οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα σε μια 
σειρά ή ένα σύστημα διευθέτησης και η κατάρρευση του είναι δυνατό να οδηγήσει σε 
αστάθεια όλο το σύστημα με μια αντίδραση τύπου ντόμινο. Πολλά από τα έργα αυτά, 
υπό την επίδραση πολύ δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών επί πολλών 
δεκαετιών, βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση και απαιτούν συντήρηση και 
επισκευή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην αντιδιαβρωτική και 
αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην ευστάθεια ολόκληρου του συστήματος 
διευθέτησης. Είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν εργασίες συντήρησης των 
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τεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας με προτεραιότητα σε χείμαρρους που εισρέουν 
σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. Οι εργασίες θα μελετώνται και θα 
προγραμματίζονται από τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία που είναι 
υπεύθυνα για την συντήρηση των έργων στην περιοχή ευθύνης τους ενώ η 
χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από το Πράσινο Ταμείο ή άλλη πηγή. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ, 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής 
χειμάρρων. 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης και βέλτιστων πρακτικών 
(BMPs) στη δασοκομία, κτηνοτροφία και γεωργία σε λεκάνες απορροής χειμάρρων 
που εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. 
Το μέτρο αποσκοπεί: 
- Στη μείωση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους και κυρίως στα εδάφη μέσω της 
προώθησης αειφορικών μοντέλων ανάπτυξης της ορεινής οικονομίας. 
- Στη μείωση της επιφανειακής απορροής μέσω της συγκράτησης του νερού σε 
φυσικά συστήματα. 
- Στην αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης με την εφαρμογή περιορισμών στην 
άσκηση της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. 
Ενδεικτικά το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις όπως: 
- Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων με σκοπό την προστασία των 
λεκανών απορροής από την υπερβόσκηση. 
- Περιορισμός της εγκατάστασης ποιμνιοστασίων και της βόσκησης σε πολύ 
υποβαθμισμένες λεκάνες απορροής. 
- Προώθηση δασολιβαδικών συστημάτων σε βοσκοτόπους και δασογεωργικών 
δενδροκομικών συστημάτων σε γεωργικά εδάφη με ένταξη τους κατά προτεραιότητα 
στο μέτρο 8 του ΠΑΑ 2014-2020. 
- Προστασία των παραδοσιακών γεωργικών συστημάτων (αναβαθμίδες, 
φυτοφράχτες και λωρίδες φυσικής βλάστησης). 
- Επιβολή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών μέσω των γεωργικών επιδοτήσεων. 
- Αύξηση της δασοκάλυψης μέσω προγραμμάτων δάσωσης γεωργικών εκτάσεων 
καθώς και δασώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 45 παρ. 8 του Ν 998/1979 
για την αποκατάσταση «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου». 
- Κήρυξη δασών και δασικών εκτάσεων ως προστατευτικών σε λεκάνες απορροής 
χειμάρρων κατά το ΝΔ 86/1969, αρθ. 69-72 και αρθ. 225. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης 
ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_03 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Οι υφιστάμενες προδιαγραφές μελέτης έργων αποχέτευσης 
ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας χρονολογούνται από την δεκαετία '70. 
Χρειάζεται να συνταχθεί νέος Κανονισμός που θα λάβει υπόψη του τις Οδηγίες 
2000/60 και 2007/60/ΕΚ , την σύγχρονη Περιβαλλοντική Νομοθεσία, την σύγχρονη 
Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία και τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της 
διαχείρισης πλημμυρικών απορροών και ομβρίων υδάτων (εναλλακτικές πρακτικές 
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεμάτων με προτεραιότητα την προώθηση 
ήπιων (πράσινων) παρεμβάσεων διαμόρφωσης της κοίτης και των παρόχθιων 
εκτάσεων, εναλλακτικές πρακτικές μείωσης της επιφανειακής απορροής, τεχνικές 
λύσεις Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΦΣΥ) κλπ). 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μέση 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων ( Master Plan) Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_04 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Τα αντιπλημμυρικά έργα που μελετήθηκαν και 
κατασκευάστηκαν κατά καιρούς, δεν υλοποιήθηκαν με βάση κάποιον Γενικό 
Αντιπλημμυρικό Σχεδιασμό, αλλά σχεδιάστηκαν συχνά αποσπασματικά, κυρίως με 
γνώμονα τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Μάστερ Πλαν) έχει στόχο να εντοπίσει και να 
ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο 
Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής λαμβάνοντας υπόψη τις Ζώνες 
Δυνητικού Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και τους Χάρτες του παρόντος 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Το αντικείμενο του Μάστερ Πλαν 
ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή 
και στην πεδινή ζώνη) και αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής τους 
λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και την υφιστάμενη περιβαλλοντική 
νομοθεσία 
β) Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 
(συμπεριλαμβανομένων τω ορεινών υδρονομικών έργων)  
γ) Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα υφιστάμενα 
αντιπλημμυρικά έργα 
δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών διαβάσεων 
ε) Συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά γεγονότα στ) Ανάλυση και παρουσίαση 
της υφιστάμενης κατάστασης 
ζ) Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της Διοίκησης που 
εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία 
η) Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων Στα 
εναλλακτικά σενάρια θα εξετάζονται, ενδεικτικά, δράσεις και έργα που αφορούν 
•την δυνατότητα μείωσης της ροής και διαχείρισης των φερτών υλών μέσω 
αξιοποίησης "φυσικών" μεθόδων, με έμφαση στα έργα ορεινής υδρονομίας 
• την δυνατότητα ρύθμισης της ροής μέσω κατασκευαστικών παρεμβάσεων όπως 
διευθετήσεις , ταμιευτήρες ανάσχεσης κ.α. 
•την δυνατότητα κατασκευής ή βελτίωσης και ενίσχυσης έργων προστασίας 
•την δυνατότητα μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης Επιφανειακών Νερών 
• την δυνατότητα ανάπτυξης παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης πλημμυρικών 
ροών 
Τα εναλλακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν με τη βοήθεια μοντέλων υδρολογικής και 
υδραυλικής προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη και το λειτουργικό κόστος (για 
παράδειγμα στη διαχείριση των φερτών υλών θα πρέπει να εξεταστεί εάν συμφέρει 
περισσότερο η συγκράτησή τους από υψηλά φράγματα ή εναλλακτικά η έκσυρσή 
τους με μηχανικά μέσα από συγκεκριμένες θέσεις συγκέντρωσης). Μέσω του Master 
Plan οι ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις διευθετήσεων θα λάβουν 
προτεραιότητα από κατάντη προς ανάντη. 
Για κάθε προτεινόμενο σενάριο θα δοθεί εκτίμηση του κόστους υλοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους μελετών, δημοπράτησης και κατασκευής. 
ζ) Προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με 
βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
η) Προτάσεις για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων. 
Το Μάστερ Πλαν πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των Σχεδίων 
Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (κατάσταση ΥΣ, εξαιρέσεις, κλπ.) και για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων. 
Η υλοποίηση του Μάστερ Πλαν θα γίνει από τις Περιφέρειες και μετά την 
οριστικοποίησή του, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους φορείς, τα 
έργα των οποίων, εμπλέκονται με την αντιπλημμυρική προστασία , ώστε να είναι τα 
έργα τους εναρμονισμένα με τον υλοποιηθέντα γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό 
κάθε περιοχής. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την κατάρτιση Στρατηγικών 
Σχεδίων διαχείρισης όμβριων υδάτων (Master Plan) κατά την διαδικασία 
πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών που εντάσσονται σε ζώνες 
ανάπτυξης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_05 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, M35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Στην διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού νέων περιοχών, 
που εντάσσονται σε ζώνες ανάπτυξης, πρέπει να ενταχθεί η εκπόνηση Στρατηγικών 
Σχεδίων (Master Plan) Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων, παράλληλα με τη χάραξη του 
κύριου οδικού δικτύου. Στο Master Plan θα εξετάζεται η αποχέτευση ομβρίων της 
νέας περιοχής στο πλαίσιο της υδρολογικής λεκάνης όπου ανήκει , θα λαμβάνονται 
υπόψη οι Χάρτες του παρόντος Διαχειριστικού Σχεδίου και θα καθορίζονται: 
α) τα υδατορέματα που θα αποτελέσουν τους αποδέκτες του δικτύου αποχέτευσης 
όμβριων υδάτων της περιοχής 
β) η γενική διάταξη και οι διαστάσεις των κύριων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων 
υδάτων, όπου θα αποχετεύονται τα όμβρια ύδατα των οδών και των υπόψη 
περιοχών 
γ) πιθανές λύσεις μείωσης της απορροής ομβρίων 
Στα Στρατηγικά Σχέδια Διαχείρισης Όμβριων υδάτων θα λαμβάνεται υπόψη το 
υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των υδατορεμάτων και θα εξετάζονται εναλλακτικές 
λύσεις διαχείρισης των όμβριων ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά 
λύση με την μικρότερη δυνατή αύξηση της παροχής ομβρίων προς τον κύριο 
αποδέκτη. 
Προτείνεται εν' όψει της έκδοσης νέων προδιαγραφών για τα ρυμοτομικά σχέδια 
εφαρμογής του Ν. 4447/2016 να προβλεφθεί η εκπόνηση MASTER PLAN ομβρίων 
υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης για κάθε περιοχή που προβλέπεται ένταξη 
στο σχέδιο πόλης. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_06 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Σκοπός του μέτρου είναι ο περιορισμός ατυχημάτων κατά 
την εγκάρσια διέλευση οχημάτων σε ρέματα διαμέσου ιρλανδικών διαβάσεων κατά 
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την διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση 
μελέτης για: 
1) τον εντοπισμό των επίμαχων ιρλανδικών διαβάσεων 
2) την ακριβή τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής 
3) τη διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης που θα περιλαμβάνει σήμανση ή 
αντικατάσταση των ιρλανδικών διαβάσεων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό με 
οχετούς ή γέφυρες ή και κατάργηση κάποιας διάβασης και διοχέτευση του 
κυκλοφοριακού φόρτου σε γειτονικές ασφαλείς πλημμυρικά διαβάσεις από 
υδραυλικά επαρκή έργα (γέφυρες και οχετούς) 
4) τον τεχνικό σχεδιασμό των έργων (οχετών ή γεφυρών) και την υψομετρική 
προσαρμογή οδών πρόσβασης στα νέα εγκάρσια έργα σε περίπτωση 
αντικατάστασης των ιρλανδικών διαβάσεων (σχέδια, υπολογισμούς κτλ). 
5) την εξασφάλιση της υδραυλικής επάρκειας των νέων τεχνικών μέσα από την 
υδραυλική τους τεκμηρίωση (υδραυλική επίλυση των ρεμάτων) και των σχεδιασμό 
συνοδών υδραυλικών έργων όπως έργα προστασίας, τοπικές διευθετήσεις και 
προσαρμογές κοίτης στα νέα τεχνικά έργα. 
6) την προμέτρηση και τον προϋπολογισμό των νέων έργων 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
- Η σημασία και η σκοπιμότητα των έργων 
- Οι τοπικές συνθήκες 
- Οι υφιστάμενες εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης του οδικού δικτύου 
- Τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υδατορεμάτων 
Οι περιοχές που θα εξετάζονται θα είναι κατά προτεραιότητα εκείνες που βρίσκονται 
εντός πλημμυρικών ζωνών όπως αυτές καθορίζονται από τους Χάρτες Κινδύνου και 
Επικινδυνότητας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους 
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για Τ=100έτη 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / 
αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές (αγροτικές) περιοχές 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_07 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Τα υφιστάμενα αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα 
(τάφροι και συνοδά τεχνικά έργα ρύθμισης της ροής – θυροφράγματα, σίφωνες κάτω 
από οδικές διαβάσεις κλπ - αφορούν κυρίως σε παλαιές κατασκευές με ελλιπή 
συντήρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά λειτουργικά προβλήματα. 
Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις (που μπορεί να είναι μελέτες, έργα, εργασίες 
συντήρησης και καθαρισμού) για τον εκσυγχρονισμό, την αποκατάσταση και τη 
διαχείριση υφιστάμενων αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές 
καλλιεργούμενες περιοχές. 
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους 
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για Τ=100έτη 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε πεδινές 
περιοχές 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_35_08 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Προστασία, Μ35 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις: 
i. οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων 
ii. διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, 
την προστασία της κοίτης (επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη 
ρύθμιση της ροής (κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, 
λεκάνες καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ.) 
iii. κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των 
πλημμυρικών αιχμών 
iv. κατασκευής λιμνών κατακράτησης πλημμυρικών ροών παράπλευρης 
εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Στις πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους 
Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας για Τ=100έτη 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
Μέτρα Ετοιμότητας 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
πλημμυρών 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_41_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ41 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Πλημμυρών (ΕΣΕΠΠ) με έμφαση στις περιοχές υψηλού 
πλημμυρικού κινδύνου εντός της ζώνης πλημμύρας Τ100. Το σύστημα θα 
περιλαμβάνει: 
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(α) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών, 
βασισμένο στα υδρομετεωρολογικά δεδομένα του επικαιροποιημένου 
υδρομετεωρολογικού δικτύου που προδιαγράφεται στο μέτρο 47, και σε κατάλληλο 
λογισμικό 
(β) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού και των 
αρμόδιων φορέων (διαδικασία ενημέρωσης, δελτία προειδοποίησης, μηχανισμοί/ 
εργαλεία μετάδοσης της πληροφορίας π.χ. sms). 
Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 
- Σχεδιασμός και καθορισμός του αντικειμένου και των στόχων του ΕΣΕΠΠ, και των 
απαιτούμενων υποδομών (λογισμικό, δίκτυα, κ.λ.π) 
- Σχεδιασμός και διαμόρφωση προδιαγραφών του μηχανισμού ενημέρωσης/ 
διάχυσης της προειδοποίησης (καθορισμός βέλτιστων μηχανισμών και καναλιών 
επικοινωνίας) 
- Υλοποίηση της εφαρμογής 
- Καθορισμός πρωτόκολλου αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και διαχείρισης τους ΕΣΕΠΠ 
από τους εμπλεκόμενους φορείς 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και 
κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση 
Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_42_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ42 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αφορά στην: 
(α) Επικαιροποίηση ή κατάρτιση από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ των 
απαιτούμενων Περιφερειακών ή Τοπικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο 
Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003), την 
ισχύουσα Εγκύκλιο 8184/2015 της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες, και 
τις κατευθυντήριες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κινδύνου του ισχύοντος ΣΔΚΠ. 
(β) Κατάρτιση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης - Μνημονίου Ενεργειών για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από των πλημμυρικών φαινομένων από το σύνολο των 
Δήμων – Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής ζώνης Τ100 
(με βάση τα επικαιροποιημένα Σχέδια ‘Έκτακτης Ανάγκης) με στόχο τη βελτίωση του 
μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (α) Υδατικό Διαμέρισμα και (β) ΖΔΥΚΠ 
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ (α) Υδατικό Διαμέρισμα και (β) ΖΔΥΚΠ 
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ενσωμάτωση στα Σχέδια Ασφάλειας ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων 
και μέτρων προστασίας από Διαρροή ρύπων μετά από πλημμύρα βάσει των 
Χαρτών Κινδύνου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_42_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ42 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το Μέτρο έχει σκοπό να τροφοδοτήσει τους αρμόδιους 
φορείς με νέα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν για το είδος της 
πολλαπλασιαστικής βλάβης που πρέπει να αποκατασταθεί στις περιπτώσεις 
διασποράς ρύπων εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Έχει σκοπό να συνεισφέρει 
επίσης στη διερεύνηση εφαρμογής πρόσθετων επιχειρησιακών εργαλείων που 
απαιτούνται εξαιτίας σωρευτικής ευπάθειας θιγόμενων περιοχών στην περίπτωση 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. 
Κατά την Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΣΑΤΑΜΕ προτείνεται 
οι μονάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO, να 
συμπεριλαμβάνουν στο Εσωτερικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) τους κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 
(α) Χαρτογραφική αποτύπωση των πλημμυριζόμενων εκτάσεων βάσει των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, με στόχο την ενσωμάτωση της 
τρωτότητας θιγόμενων περιοχών από πλημμύρα στους υφιστάμενους Χάρτες 
Εκτίμησης Ευπάθειας επιφανειακών και σημειακών χρήσεων. 
(β) Καθορισμό τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην περίπτωση 
σοβαρού περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και της Περιφέρειας. 
(γ) Έλεγχο πρόσθετων επιπτώσεων που θα επιφέρει σε επιχειρησιακό επίπεδο η 
περίπτωση εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου, από το Στάδιο της πρώτης 
επέμβασης μέχρι το Στάδιο της Αποκατάστασης. 
Αντίστοιχες τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα εξωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) όπου καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω 
από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες. Τα 
ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας επανεξετάζονται, 
δοκιμάζονται, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε τρία χρόνια και σε κάθε 
περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή 
όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να αποστείλουν το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
(α) στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Seveso 
και αυτή να κινήσει τη διαδικασία για την επικαιροποίηση τους, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
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(β) στις αρμόδιες Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
(γ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και 
(δ) στο ΥΠΕΘΑ, 
ώστε να επιληφθούν για τυχόν τροποποιήσεις του ΣΑΤΑΜΕ αρμοδιότητάς τους. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO, 
Περιφερειακές Ενότητες, 
Περιφέρειες/Τμ. Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και 
κοινοτήτων, έναντι πλημμυρικού κινδύνου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_43_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ43 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης 
και ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικές ημερίδες, παρουσιάσεις 
σε σχολεία, κ.λ.π.) και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών: 
(α) για τον πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή τους (οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές 
πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ζουν μέσα σε/διαχειρίζονται πλημμυρικές ζώνες) και για 
τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν σε περιπτώσεις έντονων καιρικών 
φαινομένων 
(β) για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και προσπελάσιμων συστημάτων 
διοχέτευσης ομβρίων υδάτων και υδατορεμάτων, 
(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης ιδιωτικών/κοινοτικών μέτρων προστασίας 
(κατασκευή στεγανών τοιχίων απομόνωσης, προμήθεια κινητών τοιχίων 
απομόνωσης, υιοθέτηση πρακτικών/ Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων - 
ΜΦΣΥ, κλπ), 
(δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός ζώνης 
πλημμύρας (π.χ. 50ετίας). 
(ε) για την ενδυνάμωση και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, των 
τοπικών αρχών και της ΕΓΥ για καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση πλημμύρας 
επιτρέποντας την συνεχή συνεργασία μεταξύ τους. 
(στ) για τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων/ Τοπικών Κοινοτικών Ομάδων 
Πλημμύρας (ΤΚΟΠ) που θα διαχειρίζονται τις επιπτώσεις των πλημμυρών  
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΥΜΕ, ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΜΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ - ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών 
αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης και 
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_44_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ44 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο περιλαμβάνει την κατάρτιση Κανονισμού για τις 
περιοδικές ενέργειες καθαρισμού των υδατορεμάτων, συντήρησης και διαχείρισης 
της παρόχθιας βλάστησης. 
Η διαχείριση μιας παρόχθιας ζώνης με την επιθυμητή σύνθεση και την ενδεδειγμένη 
κατά χώρο διάταξη της βλάστησης συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση των 
υδάτινων σωμάτων σε καλή οικολογική κατάσταση ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται 
και ο έλεγχος των πλημμυρών. 
Ο καθαρισμός των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται εκεί που είναι απολύτως 
απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους στόχους των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (καθαρισμός με 
μέσα που να μην προκαλούν καταστροφή στο ποτάμιο οικοσύστημα). 
Ο Κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει και θα καθορίσει: 
- τον φορέα υλοποίησης 
- τον χρόνο διενέργειας του καθαρισμού 
- τη συχνότητα καθαρισμού 
- την μέθοδο υλοποίησης καθαρισμού 
- τη θέση που θα γίνεται ο καθαρισμός 
- τον καθορισμό χώρων απόθεσης των υλικών καθαρισμού ή την εκμετάλλευσή τους 
(παραγωγή βιομάζας ή πώληση δασικών προϊόντων) 
- τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ενημέρωση 
αρχών) 
- αναλυτικές οδηγίες για τον ενδεδειγμένο χειρισμό της παρόχθιας βλάστησης στα 
διάφορα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (μικρά ορεινά ρέματα, παραπόταμοι, 
και μεγάλοι ποταμοί σε πλημμυρικά πεδία). 
- οδηγό με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 
- τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους 
- την μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των πραγματοποιηθέντων 
παρεμβάσεων 
Προτείνεται κάθε φορέας που έχει στην αρμοδιότητά του την ευθύνη της εκτέλεσης 
και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων σε υδάτινα σώματα να συντάσσει, με βάση 
τον προτεινόμενο Κανονισμό, ένα πενταετές ή δεκαετές διαχειριστικό σχέδιο για τον 
χειρισμό της βλάστησης και τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές ύλες μπάζα, 
απορρίμματα κλπ. Το σχέδιο θα προγραμματίζει χειρισμούς με στόχους συμβατούς 
και με τις δύο οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ. Θα προϋπολογίζει τις δαπάνες 
και τις πηγές χρηματοδότησης αλλά και τα τυχόν έσοδα που μπορεί να προκύψουν 
από δασικά προϊόντα ή βιομάζα. Το διαχειριστικό σχέδιο θα υποβάλλεται σε όλες τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την λήψη όλων των αδειοδοτήσεων (άδειες υλοτομίας, 
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έγκριση επέμβασης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ) έτσι ώστε οι 
προγραμματιζόμενες εργασίες να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις και περιττές 
γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς οδηγίες 
και εγκύκλιες διαταγές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο επέμβασης σε κοίτες ρεμάτων και ποταμών ώστε να γνωρίζουν με 
βεβαιότητα ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν. 
Για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι η εμπλοκή της Δασικής 
Υπηρεσίας στην έγκριση επέμβασης για τον χειρισμό της βλάστησης που 
αναπτύσσεται εντός πεδινών αντιπλημμυρικών έργων ποταμών και στραγγιστικών 
τάφρων. Το θέμα έχει αντιμετωπιστεί μερικώς με το εδάφιο η’ παρ. 6, αριθ. 3 του Ν. 
998/79 με το οποίο εξαιρούνται από το δασικό χαρακτήρα οι ζώνες των 
αποστραγγιστικών δικτύων χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο εάν σε αυτές τις ζώνες 
υπάγονται και οι ζώνες κατάληψης των στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων 
όπως ορίζονται στο ΝΔ 497/1974 (ΦΕΚ 203Α). 
Προς υποβοήθηση της σύνταξης του Κανονισμού και των διαχειριστικών σχεδίων, η 
Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ θα στείλει σαφείς οδηγίες στις δασικές 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του θέματος του καθαρισμού της βλάστησης σε 
ρέματα και ποτάμια διευθετημένων ή μη έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες.  
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη δομικές παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Υψηλή 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής 
ικανότητας εμπλεκομένων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_44_02 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Ετοιμότητα, Μ44 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνικής, 
οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα 
αντιπλημμυρικής προστασίας (ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων, Περιφέρειες, Πολιτική 
Προστασία, κλπ.) εντός των ΖΔΥΚΠ. Σε πρώτη φάση το μέτρο αφορά την εκπόνηση 
τεχνικοοικονομικής μελέτης για τον καθορισμό των σχετικών αναγκών και ενδεικτικά 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
α) ανάλυση αναγκών για εκπαίδευση προσωπικού και καθορισμό φύσης, έκτασης 
και περιεχομένου σχετικών επιμορφωτικών δράσεων (πχ για την συλλογή, 
επεξεργασία, καταχώρηση, ενημέρωση στοιχείων πλημμυρικών συμβάντων, 
τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υδρομετεωροολογικών δεδομένων 
και ενημέρωση της ενιαίας Βάσης Δεδομένων Πλημμυρικού Κινδύνου (ΒΔΠΚ) του 
Μέτρου EL03_24_01) 
β) ανάλυση αναγκών για προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και πεδίου, καθώς και 
λογισμικών 
γ) ανάλυση αναγκών για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων 
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δ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού/ 
λογισμικού/ μηχανημάτων/ οχημάτων 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
Μέτρα Αποκατάστασης 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές 
καταστροφές 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_51_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Αποκατάσταση, Μ51 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων 
περιοχών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Το μέτρο Μ05 του ΠΑΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση του 
δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων», 
αποτελεί εργαλείο για την επαναφορά του παραγωγικού δυναμικού ή/και της 
εκμετάλλευσης στην προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς σοβαρές, μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στο εισόδημα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη 
τέτοιων ζημιών, συμβάλλοντας έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. 
Προβλέπεται να ενεργοποιηθεί με δύο διακριτά υπομέτρα: 
Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των 
δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων 
Υπομέτρο 5.2: Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο 
γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα. 
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως 
ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη παρέχεται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, 
Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν μεταξύ άλλων: 
• Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται 
συστημικώς κίνδυνος 
• Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες 
παραγωγής 
• Στον επαγγελματία αγρότη 
• Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή 
Απαιτείται εξειδίκευση του συστημικού κινδύνου, με τρόπο ώστε να καλύπτει χωρικά 
τις πλημμύρες με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, σε ότι αφορά το ποσοστό 
αποζημίωσης. Συνιστάται επίσης η αποτύπωση στο πεδίο των χαρακτηριστικών της 



 53 

πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση κατάκλυσης), από τις επιτροπές εκτίμησης και 
καταγραφής των ζημιών. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΑΤ/ΕΥΔ ΠΑΑ/ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΛΓΑ. 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών 
και αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω πλημμύρας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL03_53_01 
ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΚΠ Αποκατάσταση, Μ53 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων 
περιοχών 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ: Οι ζημιές αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οικιακό 
εξοπλισμό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αυτοκίνητα, 
ανήκοντα σε κατοικίες, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα 
και άλλες επιχειρήσεις (εκτός πρωτογενούς τομέα) στην περιοχή πλημμύρας. 
Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για το σχεδιασμό και 
εφαρμογή του μέτρου. Μέχρι σήμερα, οι κατά περίπτωση εκδοθείσες ΚΥΑ 
εφαρμόζουν αναλόγως διατάξεις από παλαιότερες συναφείς (π.χ. βλάβες από 
σεισμούς) νομοθετικές πράξεις. Το μέτρο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και 
συστηματική περιγραφή των απαιτούμενων δράσεων που θα εφαρμόζονται σε κάθε 
περίπτωση πλημμύρας. 
Περιλαμβάνει την σύσταση Επιτροπής Εντοπισμού, Καταγραφής και Αποτίμησης 
ζημιών σε επίπεδο Περιφέρειας. Επιπλέον: 
· θα καθορίζει τις προς καταγραφή/αποτίμηση/αποζημίωση ζημιές. 
· θα προτείνει το μηχανισμό εκτίμησης της καταγραφείσας ζημιάς. 
·θα καταγράφει τους όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης (δικαιολογητικά). Ως προς 
το χωροταξικό σκέλος του μηχανισμού απαραίτητη είναι η τήρηση των ρυθμίσεων 
βάσει των μέτρων 19 και 20. 
Η επιτροπή για κάθε θεομηνία, θα οριοθετεί τις πληγείσες περιοχές, θα αποτυπώνει 
στο πεδίο τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση κατάκλυσης), 
θα καθορίζει το βαθμό καταστροφής των ζημιών που θα ενισχυθούν (πχ ολοσχερής, 
μερική σε ποσοστό %), την χρηματική ενίσχυση (ποσοστό της εκτιμηθείσας ζημίας) 
καθώς και άλλου είδους έμμεσες ενισχύσεις (φοροαπαλλαγές κλπ). 
Οι προτάσεις της επιτροπής θα πρέπει να ρυθμίζονται με την έκδοση ΚΥΑ των 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας - Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ - 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Μέση 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υψηλή 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 
Για την διευκόλυνση της παρακολούθησης εφαρμογής του ΣΔΚΠ, τα προτεινόμενα 
μέτρα ομαδοποιούνται με άξονα αναφοράς την συνάφειά τους πέραν της 
κατηγοριοποίησης που επιβάλλεται από την Οδηγία (π.χ. μέτρα που προσδιορίζουν 
ή απαιτούν την εφαρμογή διοικητικών ρυθμίσεων, ανεξάρτητα από το εάν κάποια εξ 
αυτών αφορούν την πρόληψη ή την προστασία). Η ομαδοποίηση αυτή προτείνεται 
για την ευχερέστερη «πλοήγηση» στην συνολική εικόνα των μέτρων και για την 
διευκόλυνση παρακολούθησης εφαρμογής των μέτρων από την ΕΓΥ και την 
αρμόδια Δ/νση Υδάτων. Οι λόγοι που επιβάλλουν την επιπλέον αυτή ομαδοποίηση 
είναι οι εξής: 
Τα προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με την Οδηγία, πρέπει να αναφέρονται σε 
συγκεκριμένες ΖΔΥΚΠ. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης είναι τέτοια 
που η πλειοψηφία των μέτρων αναφέρεται σε όλες ή στις περισσότερες από τις 
προσδιορισμένες ΖΔΥΚΠ της περιοχής. Η ομαδοποίηση επομένως ανά ΖΔΥΚΠ είναι 
οριακά επιβοηθητική για την εποπτεία του συνόλου των μέτρων. 
Η προτεινόμενη επιπλέον ομαδοποίηση προτείνεται ως εργαλείο για την 
πληρέστερη παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων από την αρμόδια Δ/νση 
Υδάτων και την ΕΓΥ. 
Ενώ οι κατηγορίες της Πρόληψης, Προστασίας, Ετοιμότητας και Αποκατάστασης 
έχουν νόημα σε ό,τι αφορά την ομαδοποίηση ομοειδών δράσεων σε σχέση με τον 
πλημμυρικό κίνδυνο καθεαυτό, έχουν ταυτόχρονα μικρή σχέση με την επιχειρησιακή 
παρακολούθηση των δράσεων υλοποίησης. Η προτεινόμενη ομαδοποίηση σε 
ομάδες μέτρων συναφούς περιεχομένου ενέργειας και εφαρμογής (και όχι συναφούς 
κατηγορίας αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου) αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την επίτευξη του οργανωτικού στόχου έγκαιρης υλοποίησης των 
μέτρων. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων προτείνεται να διαμορφωθεί 
με βάση την ομαδοποίηση αυτή. 
Οι ομάδες συναφών μέτρων παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα. 
Πίνακας: Ομάδες μέτρων για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ 
Ομάδα Τίτλος Περιγραφή 
1η Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών σχετικά με τις 
αντιπλημμυρικές υποδομές Αφορούν συλλογή δεδομένων πεδίου, κυρίως 
τοπογραφικές αποτυπώσεις υποδομών και στοιχεία γεωμετρίας υδατορευμάτων. 
2η Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
Αφορούν δομικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και μελέτες για την υλοποίησή 
τους 
3 η Διοικητικές ρυθμίσεις Αφορούν αποφάσεις διοικητικών ρυθμίσεων 
4η Μη δομικές παρεμβάσεις Αφορούν κανονιστικές διατάξεις (π.χ. έλεγχος χρήσεων 
γης, καθορισμός ζωνών, οικονομικά εργαλεία) και μη δομικά έργα (όπως συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης) 
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5η Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για τον καλύτερο 
προσδιορισμό των ζημιών από πλημμύρες καθώς και οικονομικά εργαλεία για την 
διαχείριση των επιπτώσεων από τις πλημμύρες. 
6 η Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για την προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συσχέτιση των κατηγοριών στις οποίες τα 
προτεινόμενα μέτρα ανήκουν με βάση το επίπεδο αντιμετώπισης του πλημμυρικού 
κινδύνου (δηλ. με βάση την κατηγοριοποίηση της Οδηγίας) με τις ομάδες μέτρων 
συναφούς περιεχομένου για την βέλτιστη παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
Πίνακας: Συσχέτιση κατηγοριών μέτρων με τις ομάδες παρακολούθησης  
α/α Κατηγορία μέτρων - Είδος μέτρου Ομάδα μέτρων παρακολούθησης 
1 Πρόληψη Αποφυγή Μη δομικές παρεμβάσεις 
2 Πρόληψη Μετεγκατάσταση Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 
3 Πρόληψη Μείωση Επιπτώσεων Μη δομικές παρεμβάσεις 
4 Πρόληψη Μείωση Επιπτώσεων Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
5 Πρόληψη Άλλη πρόληψη Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών 
σχετικά με τις αντιπλημμυρικές υποδομές 
6 Προστασία Ρύθμιση ροής Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
7 Προστασία Παρεμβάσεις σε υδαταγωγούς και επί του πλημμυρικού πεδίου Τεχνικά 
μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
8 Προστασία Παρεμβάσεις σε υδαταγωγούς και επί του πλημμυρικού πεδίου Μέτρα 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
9 Προστασία Διαχείριση επιφανειακών υδάτων Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
10 Προστασία Άλλη προστασία Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
11 Προστασία Άλλη προστασία Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
12 Ετοιμότητα Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση Μη δομικές παρεμβάσεις 
13 Ετοιμότητα Έκτακτα μέτρα και σχεδιασμός Διοικητικές ρυθμίσεις 
14 Αποκατάσταση Ατομική και κοινωνική αποκατάσταση Μέτρα οικονομικού 
χαρακτήρα 
15 Αποκατάσταση Ατομική και κοινωνική αποκατάσταση Μέτρα οικονομικού 
χαρακτήρα 
16 Αποκατάσταση Άλλη αποκατάσταση Τεχνικά μέτρα αντιπλημμυρικής 
προστασίας__ 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης, παρατηρεί τα ακόλουθα: 
δεδομένης της αδυναμίας πλήρους αποτροπής του Κινδύνου Πλημμύρας, η μείωση 
της τρωτότητας των ανθρώπινων κατασκευών όπως και η αποτελεσματική απόκριση 
των υπηρεσιών και του κοινού, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στον 
περιορισμό του βαθμού των προκαλούμενων συνεπειών. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, πέραν των άλλων, θα συμβάλλουν και τα: 
 να αναπτυχθούν σε Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα και στην 

Τροιζηνία προγράμματα εγκαταστάσεως λιμνοδεξαμενών και τεχνητού 
εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, αξιοποιώντας τα όμβρια και τα 
πλημμυρικά ύδατα.  
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 ανάπτυξη έξυπνου πληροφοριακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
πλημμυρών, εντοπισμένου σε όλες τις ΖΔΥΚΠ μετά σχετικής ανάλυσης κινδύνου. 
Στο διαμορφούμενο δίκτυο να περιλαμβάνεται δορυφορική κάλυψη, σήμανση, 
ευαισθητοποίηση του κοινού, ενημέρωση και εκπαίδευση. 

 σε όλες τις ΖΔΥΚΠ να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα αποφυγής ρύπανσης των 
υδάτινων συστημάτων και εδαφών, από αποθηκεύσεις τοξικών και επικίνδυνων 
υλών, μετά από πιθανό πλημμυρισμό 

 σχεδιασμός οργανωμένου συστήματος άμεσης παροχής βοήθειας και 
υποστήριξης προς τους πληγέντες (συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής 
ενίσχυσης και της εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης). Δίκαιη 
επιχορήγηση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες. Με νομοθετική ρύθμιση, 
κατασκευές εντός ιστορικής κοίτης και πρανών ή συμμετοχής τους στην 
πρόκληση καταστροφών λόγω κακοτεχνιών, ελλιπούς σχεδιασμού κλπ να μην 
αποζημιώνονται 

 κατάρτιση πρότυπου πλαισίου, με ισχύ για όλη την επικράτεια (με έκδοση 
σχετικής ΚΥΑ) ενεργειών καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων με 
αδειοδότηση πενταετούς διάρκειας. Στον κανονισμό αυτό να περιγράφονται οι 
επιτρεπόμενες επεμβάσεις λεπτομερώς στις οποίες να μην περιλαμβάνονται 
επεμβάσεις τροποποίησης κοίτης, πρανών, κοπής υψικόρμων, επεμβάσεις εντός 
χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων και χαρακτηρισμένων 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών. Η εν λόγω αδειοδότηση να 
ολοκληρώνεται εντός 45 ημερών. 

 ένας εφυής σχεδιασμός στην διαχείριση των ομβρίων στις πόλεις απαιτείται, όπου 
αξιοποιώντας βασικές αρχές, τα όμβρια θα αντιμετωπίζονται ως διαθέσιμος 
πόρος προς αξιοποίηση 

 κατά το επανα-σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων, αλλά και των μεταβολών 
των χρήσεων γης, να συμπεριλαμβάνονται οι προκαλούμενες συνέπειες στα 
όμβρια ως περιβαλλοντικό κόστος 

 για την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών συστημάτων, προτείνεται 
η εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης σε δήμους και οικίες, διαμόρφωσης 
δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων κοινόχρηστων χώρων με διατάξεις 
πρωτοβάθμιου καθαρισμού τους 

 στα πλαίσια του γενικότερου πλημμυρικού κινδύνου που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Αττική,  επισημαίνεται η απαίτηση για μια πιο ενεργητική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Προτείνεται η επιβολή σειράς 
γενικών μέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση ή/και 
διακράτηση των ομβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές. Δράσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισμοί των 
τσιμεντοεπικαλύψεων κατά τη δόμηση (ή και στη υφιστάμενη δόμηση με 
αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση πορωδών διαπερατών υλικών για την 
ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών κατά τις πλακοστρώσεις/ 
εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωμάτων και ασφαλώς σχεδιασμένων 
υδατοδεξαμενών. Αυτό θα περιόριζε όχι μόνο τις προκύπτουσες ροές αλλά και το 
μέγεθος των όποιων απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Προτείνεται η επιδότηση προγραμμάτων αντικατάστασης προς δήμους και 
περιφέρειες  

 οι δήμοι να εναρμονίζουν τα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων των περιοχών τους με τις 
προτεινόμενες κάθε φορά μελέτες διευθετήσεων ρεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
μια συνολική αντιπλημμυρική προστασία των εξυπηρετούμενων περιοχών 
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 οι δήμοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη διαχωρισμό 
αποχέτευσης ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών έργων 
υποδομής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους 

 εισαγωγή προγραμμάτων εξασφάλισης και δέσμευσης πλημμυρικών πεδίων με 
επιδότηση, σε δήμους, αγρότες, ιδιοκτήτες 

 νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εφαρμογής, της μεθόδου των μικρών 
διαδοχικών αναβαθμών στα ορεινά για τη συγκράτηση της απορροής και τον 
περιορισμό των πλημμυρικών στα κατάντη (βλέπε μικρά οικο-φράγματα σε νησιά 
με τη μέθοδο του κ Μανώλη Γλέζου) 

 δεδομένης της διαπιστούμενης αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών 
φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας να συνυπολογίζονται οι 
αναλογούμενες αυξήσεις στις πλημμυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις 
απαιτούμενες διατομές. Προτείνεται η μετάβαση της παραμέτρου της περιόδου 
επαναφοράς από τα 50 στα 100 έτη υπό προϋποθέσεις, εξαρτούμενη από τα 
χαρακτηριστικά του πεδίου. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του: «Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)» ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 2η ΦΑΣΗ – 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ, επισημαίνοντας ότι δεδομένης της αδυναμίας πλήρους αποτροπής 
του Κινδύνου Πλημμύρας, η μείωση της τρωτότητας των ανθρώπινων κατασκευών 
όπως και η αποτελεσματική απόκριση των υπηρεσιών και του κοινού, αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες στον περιορισμό του βαθμού των προκαλούμενων 
συνεπειών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πέραν των άλλων, θα συμβάλλουν και οι 
κάτωθι παρατηρήσεις : 
 
 να αναπτυχθούν σε Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα και στην 

Τροιζηνία προγράμματα εγκαταστάσεως λιμνοδεξαμενών και τεχνητού 
εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, αξιοποιώντας τα όμβρια και τα 
πλημμυρικά ύδατα 

 ανάπτυξη έξυπνου πληροφοριακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
πλημμυρών, εντοπισμένου σε όλες τις ΖΔΥΚΠ μετά σχετικής ανάλυσης κινδύνου. 
Στο διαμορφούμενο δίκτυο να περιλαμβάνεται δορυφορική κάλυψη, σήμανση, 
ευαισθητοποίηση του κοινού, ενημέρωση και εκπαίδευση 

 σε όλες τις ΖΔΥΚΠ να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα αποφυγής ρύπανσης των 
υδάτινων συστημάτων και εδαφών, από αποθηκεύσεις τοξικών και επικίνδυνων 
υλών, μετά από πιθανό πλημμυρισμό 

 σχεδιασμός οργανωμένου συστήματος άμεσης παροχής βοήθειας και 
υποστήριξης προς τους πληγέντες (συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής 
ενίσχυσης και της εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης). Δίκαιη 
επιχορήγηση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες. Με νομοθετική ρύθμιση, 
κατασκευές εντός ιστορικής κοίτης και πρανών ή συμμετοχής τους στην 
πρόκληση καταστροφών λόγω κακοτεχνιών, ελλιπούς σχεδιασμού κλπ να μην 
αποζημιώνονται 

 κατάρτιση πρότυπου πλαισίου, με ισχύ για όλη την επικράτεια (με έκδοση 
σχετικής ΚΥΑ) ενεργειών καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων με 
αδειοδότηση πενταετούς διάρκειας. Στον κανονισμό αυτό να περιγράφονται οι 
επιτρεπόμενες επεμβάσεις λεπτομερώς στις οποίες να μην περιλαμβάνονται 
επεμβάσεις τροποποίησης κοίτης, πρανών, κοπής υψικόρμων, επεμβάσεις εντός 
χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων και χαρακτηρισμένων 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών. Η εν λόγω αδειοδότηση να 
ολοκληρώνεται εντός 45 ημερών. 

 ένας ευφυής σχεδιασμός στην διαχείριση των ομβρίων στις πόλεις απαιτείται, 
όπου αξιοποιώντας βασικές αρχές, τα όμβρια θα αντιμετωπίζονται ως διαθέσιμος 
πόρος προς αξιοποίηση 

 κατά το επανα-σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων, αλλά και των 
μεταβολών των χρήσεων γης, να συμπεριλαμβάνονται οι προκαλούμενες 
συνέπειες στα όμβρια ως περιβαλλοντικό κόστος 

 για την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών συστημάτων, 
προτείνεται η εισαγωγή προγραμμάτων επιδότησης σε δήμους και οικίες, 
διαμόρφωσης δεξαμενών συγκράτησης ομβρίων κοινόχρηστων χώρων με 
διατάξεις πρωτοβάθμιου καθαρισμού τους 

 στα πλαίσια του γενικότερου πλημμυρικού κινδύνου που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Αττική,  επισημαίνεται η απαίτηση για μια πιο ενεργητική προσέγγιση στην 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Προτείνεται η επιβολή σειράς 
γενικών μέτρων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την κατείσδυση ή/και 
διακράτηση των ομβρίων και θα περιορίσουν τις προκύπτουσες ροές. Δράσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσαν οι περιορισμοί των 
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τσιμεντοεπικαλύψεων κατά τη δόμηση (ή και στη υφιστάμενη δόμηση με 
αντικατάσταση στοιχείων τους), η χρήση πορωδών διαπερατών υλικών για την 
ενίσχυση της απορροφητικότητας των εδαφών κατά τις πλακοστρώσεις/ 
εδαφοκαλύψεις και η κατασκευή πράσινων δωμάτων και ασφαλώς 
σχεδιασμένων υδατοδεξαμενών. Αυτό θα περιόριζε όχι μόνο τις προκύπτουσες 
ροές αλλά και το μέγεθος των όποιων απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Προτείνεται η επιδότηση προγραμμάτων αντικατάστασης προς 
δήμους και περιφέρειες  

 οι δήμοι να εναρμονίζουν τα εσωτερικά δίκτυα ομβρίων των περιοχών τους με τις 
προτεινόμενες κάθε φορά μελέτες διευθετήσεων ρεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται 
μια συνολική αντιπλημμυρική προστασία των εξυπηρετούμενων περιοχών 

 οι δήμοι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον πλήρη διαχωρισμό 
αποχέτευσης ομβρίων και αστικών λυμάτων, με ενίσχυση σχετικών έργων 
υποδομής και παροχή κινήτρων προς τους κατοίκους 

 εισαγωγή προγραμμάτων εξασφάλισης και δέσμευσης πλημμυρικών πεδίων με 
επιδότηση, σε δήμους, αγρότες, ιδιοκτήτες 

 νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα εφαρμογής, της μεθόδου των μικρών 
διαδοχικών αναβαθμών στα ορεινά για τη συγκράτηση της απορροής και τον 
περιορισμό των πλημμυρικών στα κατάντη (βλέπε μικρά οικο-φράγματα σε νησιά 
με τη μέθοδο του κ Μανώλη Γλέζου) 

 δεδομένης της διαπιστούμενης αύξησης της συχνότητας των πλημμυρικών 
φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει άμεσα στο σχεδιασμό των 
σχετικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας να συνυπολογίζονται οι 
αναλογούμενες αυξήσεις στις πλημμυρικές παροχές, και κατ’επέκταση, και στις 
απαιτούμενες διατομές. Προτείνεται η μετάβαση της παραμέτρου της περιόδου 
επαναφοράς από τα 50 στα 100 έτη υπό προϋποθέσεις, εξαρτούμενη από τα 
χαρακτηριστικά του πεδίου. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. 
Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Φ. Νικολιδάκη, Ι. Πρωτονοτάριος, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. 
Μουλιανάκης, Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου - Γερμενή. 
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