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ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΣ 

Το έργο ΑΙΓΙΣ «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς 
Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην 
Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και 
Κοινωνικών Κρίσεων» υλοποιείται την περίοδο 2018 - 2020 στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 από τέσσερις 
φορείς των δύο χωρών: το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου – ΠΤΑΒΑ (Συντονιστής), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
τη Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το έργο σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει το πρώτο διασυνοριακό ευφυές σύστημα 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που αποτελεί πρωτότυπη προσέγγιση σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοτυπία και προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής 
προσέγγισης είναι ότι: 1) το σύστημα θα βελτιώνεται και για τις δύο χώρες από τις 
εμπειρίες και των δύο, 2) οι δύο χώρες θα μοιράζονται πόρους και τεχνογνωσία στη 
λειτουργία του συστήματος, στη βελτίωσή του, σε περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών, στην εκπαίδευση χρηστών, και 3) μεταξύ των δύο χωρών θα ενισχυθεί 
η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, με ωφελούμενους τους πολίτες 
των περιοχών λόγω της ενίσχυσης της ασφάλειάς τους αλλά και τους φορείς 
πολιτικής προστασίας που θα αποκτήσουν καινοτόμα συστήματα λήψης 
αποφάσεων για τη θωράκιση των πολιτών, της ζωής τους και της περιουσίας αυτών 
και των Κρατών τους. 

Που βασίστηκε ο σχεδιασμός του έργου ΑΙΓΙΣ 

Η διαχείριση κρίσεων και η αντιμετώπιση έντονων και εκτεταμένων καταστροφών 
έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερείς στο παρελθόν, επιφέροντας δυσμενείς 
επιπτώσεις στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. H ραγδαία επιδείνωση των 
κλιματολογικών συνθηκών, της οικονομικής κρίσης, της τρομοκρατίας και του 
διεθνούς ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων, έχουν μεγεθύνει ανησυχητικά τις 
πρωτογενείς καταστροφές (φυσικές, ανθρωπογενείς) και τις δευτερογενείς επιπτώσεις 
τους. 

Η διαφορετικότητα των έκτακτων καταστάσεων και ο βαθμός επιτυχίας με τον οποίο 
τις αντιμετώπισε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τα τελευταία χρόνια, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, οδήγησαν στην καταγραφή μίας σειράς ελλείψεων και 
αδυναμιών που είναι κοινή πρόκληση για την άμεση αντιμετώπισή τους. Κυριότερες 
είναι η αδυναμία των τοπικών κοινωνιών και αρχών να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους άμεσα και αποτελεσματικά πριν εξελιχθούν σε καταστροφές και κρίσεις και 
οι σοβαρές δυσκολίες των τοπικών δημόσιων αρχών να προετοιμάσουν την περιοχή 
ευθύνης τους και την τοπική κοινωνία για επικείμενους φυσικούς και μη κινδύνους.  

Μία από τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων προβλημάτων από τις αρμόδιες τοπικές δημόσιες αρχές είναι ο 
σχεδιασμός και η λειτουργία Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 
(ΕΣΥΛΑ) που διαθέτουν τα εργαλεία εκείνα και τις λειτουργίες με τις οποίες 
αξιοποιούνται διαθέσιμα στοιχεία με τρόπο ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν συνολική 
αντίληψη της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και να μπορούν να παρεμβαίνουν 
έγκαιρα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Η δημιουργία δε ενός διασυνοριακού ΕΣΥΛΑ 
ήταν μία πολύ ιδιαίτερη και σημαντική πρόκληση. 
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Έτσι, το έργο σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την επάρκεια και τη διοικητική ικανότητα των 
αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας 
και της Κύπρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών/ κρίσεων, μέσα από την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού 
ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης 
αποφάσεων και εκπαίδευσης σε θέματα αντιμετώπισης με στόχο την επίτευξη 
αποτελεσματικότητας σε διοικητικές και επιχειρησιακές δράσεις. 

Ποιοι ήταν οι στόχοι του έργου 

Κύριος στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων από φυσικές, 
τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με την ανάπτυξη ενός Πρότυπου 
Συστήματος για να υποστηρίξει την πλήρη καταγραφή των διαθέσιμων πόρων καθώς 
και τη λήψη αποφάσεων, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και 
προσαρμοζόμενο στις απαιτούμενες συνθήκες. 

Αναλυτικότερα, στόχοι του έργου ήταν: 1) Η βελτίωση της προετοιμασίας και 
ετοιμότητας των ΟΤΑ, 2) Η αξιοποίηση των πόρων και μέσων, και η βελτίωση του 
χρόνου λήψης αποφάσεων, 3) Η αποκατάσταση βασικών λειτουργιών/ υποδομών, 4) 
Η βελτίωση του χρόνου και τρόπου καταγραφής και εκτίμησης ζημιών. 

Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το Σύστημα θα βασιζόταν σε εμπεριστατωμένη 
ερευνητική εργασία, θα αξιολογούνταν και θα βελτιώνονταν με πιλοτική λειτουργία σε 
δύο περιοχές, θα συστηματοποιούσε το συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων 
κατά τη διάρκεια κρίσεων, και, με το πέρας του Έργου, θα μπορούσε να τύχει άμεσης 
εφαρμογής σε κάθε γεωγραφική/ διοικητική ενότητα των συμμετεχουσών χωρών. Στο 
πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά ένα συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό διακρατικό 
έργο θα παρήγαγε ένα ολοκληρωμένο προϊόν λήψης αποφάσεων στη διαχείριση 
κρίσεων. 

Από τα προαναφερόμενα είναι σαφές ότι οι στόχοι του έργου συνέπιπταν εξαρχής με 
τη συντριπτική πλειοψηφία των γενικότερων στόχων του Προγράμματος, δηλαδή: 1) 
Αυξημένη ανθεκτικότητα σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μέσω ανάπτυξης 
σχετικών στρατηγικών και υποδομών – εξοπλισμού, 2) Ενδυνάμωση δημόσιων 
υπηρεσιών και υποδομών, 3) Ολοκληρωμένα συστήματα - σχέδια διαχείρισης 
κινδύνων και καταστροφών που περιλαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους και τις 
απαιτούμενες υποδομές, 4) Βελτιωμένος χρόνος και ποιότητα δράσεων 
ανταπόκρισης, 5) Εκπαιδευτική υποστήριξη που θα ενισχύσει τις ικανότητες 
επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθελοντών και των πολιτών. 

Τι κεφαλαιοποίησε το έργο ΑΙΓΙΣ 

1) Την εμπειρία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε καταστροφές και κρίσεις. 

2) Τη μακρά εμπειρία και state-of-the-art τεχνογνωσία του ΕΚΠΑ στη διαχείριση 
καταστροφών με παρουσία στις μεγαλύτερες διεθνείς κρίσεις. 

3) Την εξειδικευμένη εμπειρία του ΤΕΠΑΚ σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων. 

4) Την εμπειρία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στη συνεργασία με την Κύπρο και 
άλλες όμορες Ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο Προγραμμάτων Interreg της 
3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου (έργα ARCHIMED, MED, LIFE+, Interreg 
IVC, SEE, Interreg IIIC). 
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5) Τη μακρόχρονη συνεργασία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του ΕΚΠΑ σε 
θέματα πολιτικής προστασίας. 

6) Τη μακρόχρονη συνεργασία της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας Κύπρου και του 
ΤΕΠΑΚ σε θέματα πολιτικής προστασίας. 

7) Τη σχετική εμπειρία της Περιφέρειας Β. Αιγαίου από τα έργα CORI IIIB Archimed, 
EUFOFINET Interreg IVC, FORCLIMADAPT MED, INCENDI Interreg IIIC, MEDRISK 
IIIB Archimed, MOONRISES IIIB Archimed. 

8) Τη μεγάλη τεχνογνωσία της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας Κύπρου σε θέματα 
πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων. 

9) Τη σχετική εμπειρία του ΕΚΠΑ από το έργο ΕΣΤΙΑ. 

Ποιες ήταν οι αναμενόμενες και τελικές εκροές του έργου 

Το έργο σχεδιάστηκε για να πετύχει τους στόχους που είχαν τεθεί μέσα από: α) τη 
μελέτη της διοικητικής δομής, των λειτουργιών και των αναγκών της πολιτικής 
προστασίας στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο μέσα από έρευνα και διενέργεια 
ασκήσεων, β) την αξιολόγηση τεχνολογιών και συστημάτων λήψης αποφάσεων σε 
διεθνές επίπεδο, γ) τη χαρτογράφηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας καταστροφών 
και κρίσεων στη διασυνοριακή περιοχή, δ) την ανάπτυξη - εγκατάσταση 
διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος λήψης 
αποφάσεων και την πιλοτική δοκιμή του με ρεαλιστικά σενάρια και ασκήσεις επί 
πεδίου, ε) την εκπαίδευση στελεχών της πολιτικής προστασίας των περιοχών 
εφαρμογής στη χρήση του και την εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης αποτελεσμάτων για 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. 

Μέχρι σήμερα, το έργο ολοκλήρωσε: 1) μελέτες διοικητικής δομής πολιτικής 
προστασίας και χαρτογράφησης λειτουργιών στις περιοχές εφαρμογής, 2) ασκήσεις 
επί χάρτου για την ανάδειξη αναγκών προς ικανοποίηση, 3) μελέτη χαρτογράφησης 
και συγκριτικής αξιολόγησης τεχνολογιών και συστημάτων διεθνώς, 4) έκθεση 
ανάλυσης - αξιολόγησης διαθέσιμων δεδομένων καταστροφών, 5) μελέτη εκτίμησης 
επικινδυνότητας, 6) εκθέσεις δεδομένων από εγκατεστημένα όργανα, 7) μελέτη 
χαρτογράφησης επικινδυνότητας, 8) ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 9) μελέτη ρεαλιστικών σεναρίων, 10) εκπαιδευτικό 
υλικό, 11) σεμινάρια λειτουργίας συστήματος, 12) σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων 
έργου. 

Λόγω της παγκόσμιας κρίσης του ιού Covid-19 που ξέσπασε τον Μάρτιο 2020, το 
έργο δεν ολοκληρώθηκε πλήρως στο χρόνο του και αναμένονται για να ολοκληρωθεί: 
1) μία διασυνοριακή άσκηση επί πεδίου, 2) η ανάπτυξη δύο κέντρων ελέγχου και 
διαχείρισης (ένα στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου και ένα στην Κύπρο) ειδικώς εξοπλισμένα. 

Από τις εκροές, είναι εμφανές ότι: 1) οι μελέτες διοικητικής δομής πολιτικής 
προστασίας και χαρτογράφησης λειτουργιών στις περιοχές εφαρμογής, η μελέτη 
χαρτογράφησης και συγκριτικής αξιολόγησης τεχνολογιών και συστημάτων διεθνώς, 
η έκθεση αξιολόγησης δεδομένων καταστροφών, η μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας, 
οι εκθέσεις δεδομένων από εγκατεστημένα όργανα και η μελέτη χαρτογράφησης 
επικινδυνότητας θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής και 
διαδικασιών για τη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, 2) οι ασκήσεις επί χάρτου 
για ανάδειξη αναγκών και η διασυνοριακή άσκηση επί πεδίου θα βοηθήσουν στην 
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ενδυνάμωση δημόσιων υπηρεσιών - υποδομών που σχετίζονται με την πολιτική 
προστασία, 3) το ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα και τα ειδικώς 
εξοπλισμένα κέντρα ελέγχου και διαχείρισης θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, 4) η μελέτη ρεαλιστικών σεναρίων, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τα σεμινάρια λειτουργίας συστήματος θα ενισχύσουν τις 
ικανότητες επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και των πολιτών. 

Ποια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν 

1) Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων δύο διασυνοριακών περιοχών και ενίσχυση 
της υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων μέσω της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου 
Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, 2) Ενδυνάμωση 
υποδομών για το συντονισμό εμπλεκόμενων φορέων και βελτίωση σχεδιασμού σε 
περίπτωση κρίσιμης κατάστασης με εγκατάσταση δύο αιθουσών επιχειρήσεων σε δύο 
διασυνοριακές περιοχές, 3) Χαρτογράφηση κατανομής κινδύνων και επικινδυνότητας 
στις συμμετέχουσες περιφέρειες, 4) Πληροφόρηση στελεχών πολιτικής προστασίας 
και αυτοδιοίκησης στις επιλέξιμες περιοχές για το βαθμό και την κατανομή κινδύνων, 
όπως και τη βελτίωση του επιπέδου προετοιμασίας, 5) Ανάδειξη προβλημάτων και 
αναγκών μέσω διενέργειας ασκήσεων επί χάρτου, 6) Συνεκπαίδευση στελεχών 
πολιτικής προστασίας μέσω διασυνοριακής άσκησης επί πεδίου με σκοπό την 
ενίσχυση της διασυνοριακής λειτουργίας και τη μείωση των δυσλειτουργιών 
συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, 7) Κατάρτιση και επιμόρφωση 
στελεχών πολιτικής προστασίας των Δήμων, υπευθύνων πολιτικής προστασίας 
περιφερειών και στελεχών δημόσιας διοίκησης και πολιτικής προστασίας σε κεντρικό 
επίπεδο με εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση του συστήματος, 8) 
Αναλυτική ενημέρωση πολιτών και εθελοντών των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τους 
πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

                11 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και την υποστήριξη και άλλων περιοχών. 
Συγκεκριμένα, προς αυτή την κατεύθυνση θα καταγραφούν και αναλυθούν: 1) η 
μεθοδολογία και τα βήματα ανάπτυξης και δοκιμής ενός ευφυούς συστήματος 
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, 2) η πρόβλεψη φαινομένων και οι σταθμίσεις 
κινδύνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 3) οι δυνατότητες επέκτασης του συστήματος 
σε τεχνολογικό επίπεδο, σε γεωγραφικό επίπεδο (και κατά ιεράρχηση προτεραιότητας), 
4) οι δυνατότητες προώθησης του συστήματος σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, 5) τα συμπεράσματα για τις προοπτικές αξιοποίησης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΥΛΑ 

ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1: ΔΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ1-Μ6) 

Ο 1ος Άξονας της Δέσμης Ενεργειών 1 αφορά την ανάλυση της διοικητικής δομής της 
πολιτικής προστασίας, των λειτουργιών της και των διαδικασιών που διέπουν τις 
λειτουργίες της στην περιοχή παρέμβασης, δεδομένου ότι τόσο η διοικητική δομή όσο 
και οι λειτουργίες/ διαδικασίες θα ενταχθούν στο ευφυές σύστημα διαχείρισης πόρων, 
λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών και ανθρωπογενών και κοινωνικών κρίσεων. 

Οι πηγές άντλησης των δεδομένων θα πρέπει να είναι νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι και 
οι φορείς πολιτικής προστασίας της περιοχής και της χώρας. 

Η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει με τη συλλογή βιβλιογραφικού υλικού σχετικά με τη 
διαχρονική εξέλιξη του νομικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας που αφορά τη 
σύσταση αρμόδιων υπηρεσιών και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εν συνεχεία, η 
συλλογή στοιχείων θα πρέπει να προχωρήσει με την πολιτική προστασία σε διεθνές 
επίπεδο και τη συλλογή των βασικών εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής 
παρέμβασης και των στοιχείων επικοινωνίας τους. Ακολουθεί η κατασκευή 
διαγραμμάτων ή/και πινάκων ή/και εικόνων: a) με την ιεράρχηση της δομής της 
πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο, β) με τις αρμοδιότητες των 
εμπλεκόμενων φορέων στην πολ. προστασία από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο, γ) με 
την ιεράρχηση πληροφοριών και επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες της 
πολιτικής προστασίας από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο. Τέλος, θα πρέπει να γίνει η 
αξιολόγηση και σύνθεση των δεδομένων, η συγγραφή κειμένων και η κωδικοποίηση 
δεδομένων μελέτης για εισαγωγή στο Ευφυές Σύστημα, και η τελική σύνθεση και τα 
συμπεράσματα της μελέτης. 

Για περισσότερη βοήθεια, η εργασία μπορεί να γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
διάρθρωση: 

 Εισαγωγή 

 Δομή – Ιεράρχηση Πολιτικής Προστασίας 

 Διοικητική Διαίρεση 

 Από το Εθνικό στο Τοπικό Επίπεδο 

- Εθνικό Επίπεδο 

- Περιφερειακό Επίπεδο 

- Νομαρχιακό Επίπεδο 

- Τοπικό Επίπεδο 

 Ρόλοι και Αρμοδιότητες Κεντρικών Οργάνων 

 Κεντρικά Όργανα 
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 Υπουργεία 

 Ειδικές/ Γενικές Γραμματείες 

 Περιφέρεια 

 Δήμοι 

 Ρόλοι και Αρμοδιότητες ανά Καταστροφή 

- Καταστροφή 1 

- Καταστροφή 2 

- κλπ 

 Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας 

 Δήμοι  

 Σώματα Ασφαλείας 

 Υπηρεσίας Υγείας και Διακομιδής Ασθενών 

 Ένοπλες Δυνάμεις 

 Πανεπιστήμια 

 Εθελοντικές Οργανώσεις 

 Τεχνολογικές και Άλλες Υποδομές 

 Διαδρομή Πληροφόρησης 

 Καταστροφή 1 

 Καταστροφή 2 

 κλπ 

 Ιεράρχηση Πληροφόρησης 

 Καταστροφή 1 

 Καταστροφή 2 

 κλπ 

 Κωδικοποίηση Δεδομένων 

 Συμπεράσματα 

 Βιβλιογραφία 

Τροφοδότηση: Το συγκεκριμένο βήμα παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη δομή 
και λειτουργία της πολιτικής προστασίας στην περιοχή και τροφοδοτεί την ιεράρχηση 
ενημέρωσης του ΕΣΥΛΑ, τη βάση για άντληση δεδομένων επόμενων σταδίων και τη 
βάση εγγράφων του ΕΣΥΛΑ. 

ΑΞΟΝΑΣ 1.2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ1-Μ6) 

Ο Άξονας 2 της Δέσμης Ενεργειών 1 αφορά τη συγκέντρωση, ανάλυση και 
αξιολόγηση ιστορικών δεδομένων καταστροφών με δευτερογενή έρευνα, ώστε να 
σχηματιστεί το προφίλ κινδύνων της περιοχής. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από 
επίσημες και, σε λίγες περιπτώσεις, ενημερωτικές πηγές, τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών φορέων. Τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν υπό μορφή πίνακα, ώστε να 
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γίνει κωδικοποίηση που θα καταχωρηθεί στο ΕΣΥΛΑ. Προτείνεται η παρακάτω μορφή 
πίνακα: 

Δεδομένα 

Κωδικός Δεδομένο Τιμή/ Τεκμηρίωση 

 Σημείο ή τοποθεσία συμβάντος  

 Γεωγραφικό μήκος  

 Γεωγραφικό πλάτος  

 Ημερομηνίες συμβάντος  

 Διάρκεια συμβάντος  

 Μέγεθος συμβάντος  

 Νεκροί (αριθμός)  

 Τραυματίες (αριθμός)  

 Υλικές ζημιές  

 

Προέλευση μηχανισμού 
καταστολής (τοπικός/ 
περιφερειακός/ εθνικός/ 
Ευρωπαϊκός / διεθνής/ μικτός) 

 

 Εμπλεκόμενα σώματα ασφαλείας  

 Συμμετοχή εθελοντών  

Πηγή:  

Αξιολόγηση Συμβάντος 

Δείκτης Τιμή Κλίμακας 

Σοβαρότητα συμβάντος (min 1 – max 5)  

Επάρκεια χρόνου ανταπόκρισης σωμάτων 
ασφαλείας (min 1 – max 5) 

 

Επάρκεια συντονισμού σωμάτων ασφαλείας 
(min 1 – max 5) 

 

Γενική επιτυχία αντιμετώπισης (min 1 – max 10)  

Ο πίνακας αξιολόγησης συμπληρώνεται όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για μία 
καταστροφή και είναι ποιοτικός, δηλαδή βασίζεται στην κρίση του μελετητή και σε 
ομαδοποιήσεις που έχουν γίνει στα δεδομένα, και όχι σε μετρήσεις. 



                                                           

 

                15 

Τροφοδότηση: Το συγκεκριμένο βήμα παρέχει την πρώτη εικόνα για τις καταστροφές 
στις οποίες θα εστιάσει το ΕΣΥΛΑ για να δημιουργηθούν τα σενάρια, επί των οποίων 
των σύστημα θα βασίσει την ευφυία του στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων. 

ΑΞΟΝΑΣ 1.3: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ1-Μ6) 

Ο 3ος Άξονας της Δέσμης Ενεργειών 1 αφορά την αξιολόγηση κινδύνων επί τη βάση 
της ποσοτικής μεθόδου που καθορίζει ότι ο κίνδυνος είναι συνάρτηση των 
πιθανοτήτων να συμβεί και των επιπτώσεων που θα έχει. Η μεθοδολογία που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της ΕΕ για την 
κατάρτιση εκτιμήσεων κινδύνου καθώς και το διεθνές πρότυπο ISO 31000. Ως μέθοδος 
εργασίας προτείνεται η κατάρτιση σεναρίων, με βάση τα οποία γίνονται ποσοτικοί 
υπολογισμοί. Με βάση τις πιθανότητες και τις επιπτώσεις που θα υπολογιστούν, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν διαγράμματα κινδύνου, με κριτήρια περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα συνολικό 
διάγραμμα κινδύνου. 

ΑΞΟΝΑΣ 1.4: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ1-Μ6) 

Ο Άξονας 4 της Δέσμης Ενεργειών 1 αφορά την εκτίμηση κινδύνων που μπορεί να 
προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις, είτε αυτοί είναι φυσικοί είτε ανθρωπογενείς. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συλλογή: 

 Δεδομένων από ήδη δημοσιευμένους γεωλογικούς και νεοτεκτονικούς 
χάρτες, από καταλόγους ιστορικής και ενόργανα καταγεγραμμένης 
σεισμικότητας και από αναφορές πρωτογενών και δευτερογενών 
επιπτώσεων σεισμικών γεγονότων στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον (κτήρια και υποδομές) για την εκτίμηση της σεισμικής 
επικινδυνότητας. 

 Τοπογραφικών, γεωμορφολογικών, σεισμολογικών δεδομένων και 
δεδομένων ιστορικής σεισμικότητας και ιστορικού θαλασσίων σεισμικών 
κυμάτων (tsunami) για την εκτίμηση της επικινδυνότητας tsunami. 

 Μετεωρ/κών, υδρολογικών, γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών, 
υδραυλικών δεδομένων και δεδομένων χρήσεων γης για την εκτίμηση της 
πλημμυρικής επικινδυνότητας. 

 Δεδομένων σχετικών με τους παράγοντες που επηρεάζουν το εύρος, την 
ποικιλία και την καταστροφική δύναμη των μεγάλων βιομηχανικών 
ατυχημάτων, των αστοχιών κατασκευών, των ατυχημάτων μεταφορών και 
συγκοινωνιών και των βιολογικών καταστροφών. 

 Δεδομένων εξάπλωσης πανδημίας, ρυθμός εξάπλωσης, καταγραφή 
ιστορικών πανδημιών και συνεπειών τους. 

 Δεδομένων χημικών ατυχημάτων. 
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ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΣΥΛΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
ΑΞΟΝΑΣ 2.1: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ 

Διάρκεια: δύο (2) μήνες (Μ7-Μ8) 

Σκοπός του 1ου Άξονα της 2ης Δέσμης Ενεργειών είναι να διερευνηθούν οι 
υφιστάμενες, διεθνώς, τεχνολογίες και τα υφιστάμενα συστήματα καταγραφής και 
διαχείρισης πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύγκριση 
τεχνικών και μεθοδολογιών, ώστε να επιλεγεί το καλύτερο, ασφαλέστερο και 
αποδοτικότερο από τα υφιστάμενα συστήματα (και τεχνολογίες). Ως κύριες πηγές 
έρευνας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και: 

 Η εμπειρία των μελετητών σε αντίστοιχα συστήματα επάνω στα οποία έχουν 
εκπαιδευτεί ή/και υλοποιήσει. 

 Υλικό αξιολόγησης αγοράς (marketing material) από προμηθευτές τέτοιων 
συστημάτων (αυτό συμπεριλαμβάνει ειδικές εκθέσεις των προμηθευτών που 
αναφέρονται στον υφιστάμενο ανταγωνισμό, στα δυνατά και αδύνατα 
σημεία των επί μέρους προϊόντων, στη λειτουργικότητά τους, κ.λπ.). 

 Υλικό από ινστιτούτα και συλλογικούς φορείς. 

 Απ’ ευθείας έρευνα κυρίως στο web, με στοιχεία από διάφορες πηγές και 
sites ή από προμηθευτές τέτοιων συστημάτων. 

 Οι επαφές με άτομα στο εξωτερικό που εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε 
αντίστοιχα κέντρα επιχειρήσεων, ή σε οργανισμούς που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. 

Μερικές από τις πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι μελετητές είναι:  

 Camber Corporation 

 Dartmouth College Institute for Security Technology Studies 

 National Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP), USA 

 Essential Information Systems Inc 

 Space and Naval Warfare Systems Center 

 FEMA (USΑ) 

 UK Civil Contingencies Secretariat, The Cabinet Office 

 US National Institute of Justice 

 EMA 

 The Business Continuity Institute (UK) 
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ΑΞΟΝΑΣ 2.2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ “KEY PERSONS” ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Διάρκεια: δύο (2) μήνες (Μ7-Μ8) 

Σκοπός του 2ου Άξονα της 2ης Δέσμης Ενεργειών είναι να αποσαφηνιστεί και να 
οριοθετηθεί η αλληλεπίδραση του ΕΣΥΛΑ με τους «ανθρώπους –κλειδιά» της πολιτικής 
προστασίας, αφού το ΕΣΥΛΑ έχει στόχο να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς 
στην πλήρη, έγκαιρη και ψύχραιμη πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση κρίσης και, 
κατ’ επέκταση, στη λήψη της πλέον ορθής για την κάθε περίπτωση απόφασης. 

Οι συνεντεύξεις θα πρέπει να γίνονται με χρήση ερωτηματολογίου (αν είναι εφικτό διά 
ζώσης) και να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Βαθμολόγηση κινδύνων ως προς τη σοβαρότητά τους για την περιοχή 
ευθύνης του ερωτώμενου. 

2. Διαπίστωση αν ο ερωτώμενος έχει βιώσει καταστροφή στην περιοχή ευθύνης 
του. 

3. Διαπίστωση αν ο φορέας του ερωτώμενου  έχει  σχέδιο ενεργειών σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

4. Προσδιορισμό των τριών πρώτων ενεργειών που υλοποιεί ο φορέας του 
ερωτώμενου κατά τα πρώτα στάδια μιας καταστροφής. 

5. Προσδιορισμό των πληροφοριών που συλλέγει ο φορέας του ερωτώμενου 
κατά τα πρώτα στάδια μιας καταστροφής. 

6. Προσδιορισμό των σημαντικών πληροφοριών που θα ήθελε ο ερωτώμενος 
να του παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων στα πρώτα 
λεπτά μιας καταστροφής για την πρόληψη ή και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές 
καταστροφές σχετικά με τους πόρους και τον εξοπλισμό του φορέα του. 

7. Προσδιορισμό της μορφής στην οποία θα ήθελε ο ερωτώμενος να λαμβάνει 
ιδανικά τις πληροφορίες από το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. 

8. Εκτίμηση των πιο σημαντικών προβλημάτων/ εμποδίων για αποτελεσματική 
προστασία από φυσικές, ανθρωπογενείς ή τεχνολογικές καταστροφές. 

9. Προσδιορισμό του πιο σημαντικού εργαλείου, από αυτά που διαθέτει ο 
φορέας του ερωτώμενου, ως προς τη χρησιμότητα για προστασία από 
καταστροφές. 

10. Διαπίστωση αν ο ερωτώμενος έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ή έχει στη διάθεσή 
του κάποιο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την πρόληψη ή και 
για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από φυσικές, ανθρωπογενείς ή 
τεχνολογικές καταστροφές. 

11. Διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο ο ερωτώμενος γνωρίζει σήμερα, κάθε 
στιγμή, που βρίσκονται οι πόροι, ο εξοπλισμός και οι υποδομές του φορέα 
του, στο πλαίσιο της ετοιμότητάς τους για μία ενδεχόμενη καταστροφή. 

12. Διαπίστωση αν ο φορέας του ερωτώμενου διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για άμεση ενημέρωση σε κάθε καταστροφή, και αν ναι, προσδιορισμός του 
μεγαλύτερου πλεονεκτήματος και του μεγαλύτερου μειονεκτήματός της. 
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13. Διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης του ερωτώμενου από: α) την πολιτική 
βούληση των πολιτικών προϊσταμένων του, β) τη συνεργασία/ συντονισμό 
με άλλους αρμόδιους φορείς, γ) τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών, δ) την 
ανταπόκριση του κοινού στις οδηγίες της υπηρεσίας, ε) τους οικονομικούς 
πόρους του φορέα του, στ) το στελεχιακό δυναμικό του, ζ) τα υλικά και τα 
εφόδιά του, η) τις υποδομές του φορέα του. 

14. Διαπίστωση πιθανότητας μεταβίβασης από τον ερωτώμενο της 
αρμοδιότητας  επικαιροποίησης των στοιχείων των υποδομών του φορέα 
του μία φορά το μήνα, αν είχε ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων 
που θα του κέρδιζε ένα (1) λεπτό της ώρας στη λήψη των αποφάσεών του. 

ΑΞΟΝΑΣ 2.3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ 

Διάρκεια: τέσσερις (4) μήνες (Μ7-Μ10) 

Σκοπός του 3ου Άξονα της 2ης Δέσμης Ενεργειών είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα 
που πρέπει να επιλυθούν από το ΕΣΥΛΑ και να προκύψουν οι ειδικές διαδικασίες που 
εκτελούνται από τους φορείς που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία στην περιοχή 
παρέμβασης. Η άσκηση είναι άκρως σημαντικό να σχεδιαστεί από επίσημο 
εξειδικευμένο φορέα της Πολιτείας. 

Απώτερος στόχος της άσκησης πρέπει να είναι και η εξοικείωση των συνεργατών που 
θα αναπτύξουν το ΕΣΥΛΑ, με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τη ροή των 
πληροφοριών που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της κρίσης πριν, κατά και μετά 
την εκδήλωση του φαινομένου. 

Παράλληλοι και ειδικότεροι στόχοι της άσκησης θα πρέπει να είναι:  

 Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της δικτύωσης των συμμετεχόντων. 

 Η αναγνώριση καλών πρακτικών. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών. 

 Ο προσδιορισμός διαδικασιών ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων, μεταξύ 
των εμπλεκόμενων φορέων/ υπηρεσιών, στην αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης. 

 Η ανάδειξη πιθανών προβλημάτων και δυνατών σημείων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων κατά τη διαχείριση φυσικών ή ανθρωπογενών 
καταστροφών και κρίσεων. 

 Η συνεισφορά στον προσδιορισμό των λειτουργικών προδιαγραφών του 
ΕΣΥΛΑ. 

 Η εξοικείωση των εμπλεκόμενων φορέων με τις δυνατότητες της σύγχρονης 
τεχνολογίας, τις απαιτήσεις αυτής και τις αλλαγές που ενδέχεται να 
προκύψουν στον τρόπο λήψης αποφάσεων κατά τη διαχείριση κρίσεων. 

 Η αποτύπωση των διαφορετικών προσεγγίσεων των εμπλεκόμενων φορέων 
οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια μιας 
κρίσης. 

Η άσκηση επί χάρτου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
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1. Σενάριο με αλληλουχία περιστατικών γύρω από κεντρικό συμβάν (σε μορφή 
πραγματικών περιστατικών). 

2. «Παίκτες» (εκπροσώπους από φορείς και υπηρεσίες εμπλεκόμενους με την 
πολιτική προστασία) από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

3. «Παρατηρητές» (εκπροσώπους από φορείς και υπηρεσίες λιγότερο ή έμμεσα 
εμπλεκόμενους με την πολιτική προστασία, μελετητές, κ.α.). 

4. Ερωτηματολόγια και έκθεση αποτίμησης που θα αποτυπώσει τα 
αποτελέσματα από την υλοποίηση της άσκησης και θα βοηθήσει στο 
σχεδιασμό του ΕΣΥΛΑ καθώς θα παρουσιάζει συνοπτικά τα θέματα που 
αφορούν τις διαδικασίες που συνδέονται με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων. 

5. Οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό συμμετεχόντων. 

6. Συμπεράσματα και προτάσεις. 

ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΣΥΛΑ 
ΑΞΟΝΑΣ 3.1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Διάρκεια: δύο (2) μήνες (Μ11-Μ12) 

Σκοπός του 1ου Άξονα της 3ης Δέσμης Ενεργειών είναι η αποτύπωση και κωδικοποίηση 
εγκατεστημένων εν λειτουργία οργάνων παρακολούθησης φαινομένων και άλλου 
εξοπλισμού και καταγραφής φαινομένων και συμβάντων για την τροφοδότηση του 
ευφυούς συστήματος και τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

Ενδεικτικά όργανα που μπορούν να καταγραφούν είναι: 

 Μετεωρολογικοί σταθμοί (που καταγράφουν πλήθος παραμέτρων, όπως 
ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, ύψος υετού, ατμοσφαιρική υγρασία, 
κ.a.) 

 Σεισμολογικοί σταθμοί 

 Μόνιμοι σεισμολογικοί σταθμοί 
 Φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί 

 Γεωδαιτικοί σταθμοί αναφοράς (GNSS) 
 Επιταχυνσιογράφοι 
 Παλιρροιογράφοι 
 Κάμερες 
 Sensors 
 GPS 

Οι πηγές που μπορεί να εξεταστεί αν δύνανται να παρέχουν στοιχεία είναι: 

 Πανεπιστήμια 

 Ερευνητικά Κέντρα 

 Εθνικές Υπηρεσίες 
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 Περιφέρειες 
 Δήμοι 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταγραφούν σε όλες τις περιπτώσεις είναι: 

 Ακριβής θέση οργάνου  

 Γεωγραφικό μήκος 
 Γεωγραφικό πλάτος 
 Υψόμετρο 
 Περιγραφή 

 Ημερομηνία εγκατάστασης  

 Κατάσταση λειτουργίας οργάνου (ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

 Ιδιοκτησία 

 Φιλοξενία 

 Υπεύθυνος φορέας παρακολούθησης και συντήρησης 

 Υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

Η μεθοδολογία εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Πρωτογενής έρευνα σε βάσεις δεδομένων 

2. Επικοινωνία με φορείς 

3. Κωδικοποίηση οργάνων και στοιχείων τους 

4. Πινακοποίηση – καταχώρηση στοιχείων 

5. Δημιουργία βάσης δεδομένων .xls 

ΑΞΟΝΑΣ 3.2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Διάρκεια: οκτώ (8) μήνες (Μ11-Μ18) 

Σκοπός του 2ου Άξονα της 3ης Δέσμης Ενεργειών είναι η συγκέντρωση, η ανάλυση, η 
αξιολόγηση, η κατηγοριοποίηση – ομαδοποίηση, η οριστικοποίηση και η 
κωδικοποίηση των πόρων πολιτικής προστασίας της περιοχής παρέμβασης. 

Θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας σε φορείς, συγκεκριμένα: 

 Περιφέρειες 

 Δήμους 

 Αστυνομικές Διευθύνσεις 

 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

 Κέντρα Διακομιδής Ασθενών 

 Νοσοκομεία 

 Λιμενικό Σώμα 

 Εφορείες Αρχαιοτήτων 

 Ομάδες Διάσωσης 

 Λιμάνια – Λιμενικά Ταμεία 
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 Παραρτήματα Διεθνών Οργανισμών 

 Συλλόγους Ραδιοερασιτεχνών 

 Μονάδες Στρατού 

 Πανεπιστήμια 

 Εθελοντικά Σώματα και Οργανώσεις 

για την άντληση των κάτωθι βασικών στοιχείων: 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Οχήματα μεταφοράς 

 Οχήματα εργασιών 

 Ειδικά οχήματα 

 Μέσα επικοινωνίας 

 Εξοπλισμός 

 Υγειονομικό υλικό 

 Υλικό ανάπτυξης καταυλισμών 

 Κρίσιμες υποδομές 

 Οδοί διαφυγής 

 Άλλα 

Τα δεδομένα που θα πρέπει να αντληθούν ανά κατηγορία είναι: 

Για το Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Ονοματεπώνυμο 
 Φορέας 
 Θέση στο φορέα 
 Κινητό τηλέφωνο 
 Σταθερό τηλέφωνο 
 E-mail 

Για Εξοπλισμό/ Οχήματα/ Μέσα/ Υλικό 

 Είδος 
 Τεμάχια 
 Διεύθυνση αποθήκευσης/ αναμονής 
 ΤΚ 
 Πόλη 
 Κάτοχος (για μηχανήματα έργων ιδιωτών) 
 Κινητό κατόχου (για μηχανήματα έργων ιδιωτών) 
 Σταθερό κατόχου (για μηχανήματα έργων ιδιωτών) 
 E-mail κατόχου (για μηχανήματα έργων ιδιωτών) 

Για Κρίσιμες Υποδομές 

 Όνομα χώρου 
 Διεύθυνση 
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 ΤΚ 
 Πόλη 
 Χωρητικότητα ατόμων 
 Κινητό υπευθύνου 
 Σταθερό υπευθύνου 
 E-mail υπευθύνου 

Τα δεδομένα θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τους φορείς με πίνακες xls για να γίνει 
κωδικοποίηση που θα καταχωρηθεί στο ΕΣΥΛΑ. Στοιχεία συμπληρώνονται σε όλα τα 
πεδία των πινάκων ή σε μέρος αυτών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δεδομένων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
καταγραφή οδών διαφυγής για τους σημαντικότερους οικισμούς, και για τις 
βασικότερες φυσικές καταστροφές, και κωδικοποίηση των οδών για το ΕΣΥΛΑ. 

Η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι: 

1. Άντληση στοιχείων επικοινωνίας από φορείς 
2. Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας και συγκέντρωσης υλικού 
3. Συγκέντρωση διαθέσιμων δεδομένων 
4. Ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων 
5. Κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση, οριστικοποίηση και κωδικοποίηση 

δεδομένων 
6. Πινακοποίηση κωδικοποίησης για το ευφυές σύστημα (xls) 

ΑΞΟΝΑΣ 3.3: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ11-Μ16) 

Σκοπός του 3ου Άξονα της 3ης Δέσμης Ενεργειών είναι η μετατροπή των αναγκών που 
έχουν αναδειχθεί στις προηγούμενες Δέσμες Ενεργειών σε προδιαγραφές υπηρεσιών 
και λειτουργίας ΕΣΥΛΑ. 

Το ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να προδιαγραφεί με τρόπο που να λειτουργεί δυναμικά και σε 
πραγματικό χρόνο και να προτείνει εργαλεία για πιο αποτελεσματική διαχείριση 
κρίσεων και φυσικών καταστροφών. 

Η βασική φιλοσοφία του συστήματος απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Η υπομονάδα ευφυούς συστήματος/ αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ένας ευέλικτος 
μηχανισμός διαχείρισης γνώσης που θα αποτελείται από μία ευφυή βάση, μηχανή 
αναφοράς, λειτουργική μνήμη και επεξηγηματική μονάδα. Η λειτουργική μνήμη θα 
λαμβάνει το διαχρονικό προφίλ των συμβάντων και της υφιστάμενης κατάστασης 
καταγραφής δεδομένων (που αποτελούν τα αδιάσειστα γεγονότα του έμπειρου 
συστήματος). Η υπομονάδα αξιολόγησης θα χρησιμοποιεί την καταγεγραμμένη 
γνώση για να παράσχει την αξιολόγηση των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και 
να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά (παραμέτρους) που μπορούν να βελτιωθούν. 

Η ευφυής έμπειρη βάση θα πρέπει να αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων που θα 
εφαρμόζονται στα πραγματικά δεδομένα του έξυπνου συστήματος και θα δύναται να 
θεωρηθούν ως κωδικοποίηση της γνώσης των ειδικών. Η βάση αυτή θα υλοποιηθεί  
χρησιμοποιώντας είτε έμπειρα συστήματα (expert systems) είτε μηχανισμούς ευφυούς 
λογισμικού. Η έμπειρη βάση δεδομένων θα συγκροτείται από στοιχεία των πεδίων 
αναφορών καθώς και του πεδίου αναφοράς νέου συμβάντος. 

Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine) θα είναι ο μηχανισμός 
διαχείρισης της υπομονάδας αξιολόγησης που θα αποφασίζει τους κανόνες που θα 
ικανοποιούνται από τα γεγονότα, θα θέτει σε προτεραιότητα τους κανόνες που 
ικανοποιούνται και θα εκτελεί τους κανόνες αυτούς με τη μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα.  

Η υπομονάδα αξιολόγησης θα ζευγαρώνει (coupled) με τη δυνατότητα επεξήγησης 
που εξηγεί και διευκρινίζει τη λογική πίσω από το τελικό αποτέλεσμα στους τελικούς 
χρήστες. 

Οι τρόποι απεικόνισης της γνώσης (graphics, GIS visualization, schemata, frames, 
κ.λπ.)  και υλοποίησης της μεθόδου εξαγωγής συμπερασμάτων (decision trees, 
lattices, forward/ backward chaining) θα πρέπει να εξεταστούν και αξιολογηθούν 
κατά τη φάση των λειτουργικών προδιαγραφών ώστε να γίνει η καταλληλότερη 
επιλογή για το έργο. 

Στη σχεδίαση των προδιαγραφών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προτεινόμενο 
σύστημα θα διέπεται από μια ολιστική προσέγγιση για κάθε είδους κρίση και θα 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να έχει ως είσοδο δεδομένα διαφόρων μορφοτύπων 
από τους οποίους μπορεί να προκύψει χρήσιμη επεξεργασμένη πληροφορία για τη 
διαχείριση της κρίσης. 

Το σύστημα θα παρέχει κάθε στιγμή απαντήσεις σε ερωτήματα της μορφής:  

 Ποια είναι τα "ανοικτά" συμβάντα; 

 Ποια είναι τα "κλειστά" συμβάντα; 

 Ποια συμβάντα είναι σε εξέλιξη; 

 Ποια συμβάντα είναι στο αρχείο; 

 Ποιοι πόροι συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του Χ συμβάντος τώρα; 

 Σε ποια συμβάντα είναι κατανεμημένοι οι πόροι τώρα; 

 Ποιες είναι οι ομάδες/ άτομα που έχουν διατεθεί και που; 

 Ποιες ομάδες που έχουν διατεθεί σε συμβάντα συμπληρώνουν 8ώρο και 
πρέπει να γίνει αντικατάστασή τους; 

 Ποιο είναι το αναλυτικό ιστορικό του Χ συμβάντος; 
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 Ποιες είναι οι αναφορές για τις επιπτώσεις του Χ συμβάντος από τις ομάδες 
και τα μηνύματα; 

 Τι κείμενα/ αναφορές υπάρχουν για το Χ συμβάν; 

 Ποια είναι η κάτοψη των οικονομικών τετραγώνων και ποια είναι η θέση των 
μονάδων καταστολής εκεί τώρα; 

 Ποιες είναι οι εργασίες που έχουν ανατεθεί για το Χ συμβάν και δεν έχουν 
ολοκληρωθεί; 

 Που υφίστανται αυτή τη στιγμή διαθέσιμα 5 φορτηγά; 

 Ποιες είναι οι κατόψεις των εσωτερικών χώρων του σταδίου Χ και ποιες είναι οι 
έξοδοι κινδύνου; Ποια είναι τα σχέδια εκκένωσής του; 

 Πως μπορώ να ετοιμάσω σε 2 λεπτά μια αναφορά για το Χ συμβάν για τον 
Υπουργό; 

 Πώς μπορώ να έχω συγκεντρωμένες τις αναφορές όλων των αστυνομικών 
που ενεπλάκησαν ώστε να γραφτεί γρήγορα μια συγκεντρωτική αναφορά 
για το συμβάν; 

 Ποια είναι τα συμβάντα τώρα: 

o Ανά προτεραιότητα; 

o Ανά τύπο; 

o Ανά είδος συμβάντος; 

o Ανά ομάδα; 

o Ανά πηγή πληροφόρησης; 

 Τι άλλα συμβάντα τύπου Χ είχε η περιοχή στο παρελθόν και πως εξελίχθηκαν; 

Το ΕΣΥΛΑ θα βασίζεται πολύ στις επικαιροποιημένες και συγκεντρωτικά 
παρουσιάσιμες αναφορές που δημιουργούνται από τα υποσυστήματα, αναφορές 
που αφορούν στα: αναλυτική εκτύπωση πόρων (στοιχεία ανά είδος), υπόλοιπα 
διαθέσιμα μέσα, συνολικές ποσότητες/ διαθέσιμα/ ελεύθερα/ διατεθέντα, προς 
επιστροφή, διατεθέντα ανά συμβάν, πόροι ανά κατηγορία, είδος κλπ με υπόλοιπα, 
ημερολόγιο διάθεσης/ επιστροφής πόρων, πόροι ανά προμηθευτή, πόροι με 
μηδενικά υπόλοιπα, πόροι που λήγουν, πόροι που έχουν διατεθεί και πλησιάζει η 
ημερομηνία επιστροφής τους, πόροι ανά οργανισμό. 

Όλες οι αναφορές θα πρέπει να μπορούν να παράγονται σε χαρτί, οθόνη, αρχείο. Η                   
αναζήτηση σε οθόνη θα πρέπει, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης, να εμφανίζει και στο 
GIS τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι πόροι. 

ΑΞΟΝΑΣ 3.4: ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ13-Μ18) 

Σκοπός του 4ου Άξονα της 3ης Δέσμης Ενεργειών είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής και 
των λειτουργικών προδιαγραφών του υπό ανάπτυξη ΕΣΥΛΑ προκειμένου για τη 
διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι ανοιχτής 
μορφής και να αναλύει τα τρία (3) επίπεδα υλοποίησης του πληροφοριακού 
συστήματος που είναι το επίπεδο βάσης δεδομένων, το επίπεδο εφαρμογών και το 
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επίπεδο παρουσίασης προς τους χρήστες. Αναφορικά με τις λειτουργικές 
προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί ένα εκτενές, αλλά και περιεκτικό, κείμενο στο 
οποίο θα αναλύονται και θα επεξηγούνται όλες οι λειτουργικότητες του νέου 
πληροφορικού συστήματος που θα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, αλλά και 
θα συμβαδίζουν με διεθνείς πρακτικές από ανάλογα συστήματα στο εξωτερικό. 

Στη μελέτη θα πρέπει να περιγράφονται τα επιμέρους συστήματα λογισμικού 
(Software) και εξοπλισμού (Hardware) που θα περιλαμβάνονται στο ΕΣΥΛΑ. Η 
αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνει διαγράμματα σύνδεσης και επικοινωνίας των 
υποσυστημάτων, τοπολογία δικτύου, κ.λπ. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική 
περιγραφή και τεκμηρίωση του απαιτούμενου συνοδευτικού λογισμικού και 
εξοπλισμού που θα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και σωστή λειτουργία του 
συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθεί η χρήση εργαλείων ανάπτυξης, βάσεων 
δεδομένων, συμπληρωματικών εφαρμογών και εργαλείων, αλλά και υλικού 
εξοπλισμού για τους διακομιστές (servers), τους σταθμούς εργασίας, τη διασύνδεση 
και επικοινωνία των συστημάτων και την ενοποίηση των υποσυστημάτων. 

Αναφορικά με τις τεχνολογίες δικτύωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ISDN – ADSL 
και να ερευνηθεί και η δυνατότητα χρήσης GPRS και SMS gateway node. 

Λογική Αρχιτεκτονική 

Το ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να ακολουθεί το λογικό μοντέλο του Web3–tier. Δηλαδή να 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαδικτύου (web) για την επικοινωνία με το χρήστη και να 
δομείται σε τρία (3) επίπεδα (tiers), με το κάθε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο 
ή υπερκείμενο επίπεδο. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος 
σε διαφορετικά σενάρια φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα 
σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό και εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο. 

Κατά επίπεδο: 

Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation / UI Layer) 

Το μέρος εκείνο του ΕΣΥΛΑ που θα είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με το χρήστη, 
δηλαδή την παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και 
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την υποβολή στοιχείων από τον χρήστη προς το σύστημα. Ο χρήστης θα 
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) για να 
αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του ΕΣΥΛΑ. 

Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή Εφαρμογών (Business Logic/ Application Layer) 

Το μέρος εκείνο του ΕΣΥΛΑ που θα αναλάβει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική, 
δηλ. τους κανόνες που θα καθορίζουν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Θα 
παραλαμβάνει δεδομένα από το Επίπεδο Δεδομένων, θα τα επεξεργάζεται και θα τα 
αποστέλλει στο Επίπεδο Παρουσίασης για προετοιμασία και προβολή στο χρήστη. 
Επίσης, θα παραλαμβάνει από το Επίπεδο Παρουσίασης τα δεδομένα που θα εισάγει 
ο χρήστης, θα τα επεξεργάζεται και θα τα αποστέλλει στο Επίπεδο Δεδομένων για 
αποθήκευση. Τέλος, το Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής θα αναλαμβάνει τη 
διασύνδεση με τρίτα συστήματα. 

Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer) 

Το μέρος εκείνο του ΕΣΥΛΑ που θα αναλάβει να μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο 
χώρο αποθήκευσης δεδομένων και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα ανώτερα 
Επίπεδα. 

Για το ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανοιχτά internet πρότυπα, τα οποία θα 
είναι διαθέσιμα σε πολλαπλές πλατφόρμες όπως Linux, Windows NT/2000/XP, Solaris, 
AIX, HP-UX κ.α. για να παρέχεται ευελιξία, επεκτασιμότητα και προστασία της 
επένδυσης. Μεταξύ άλλων, η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζει χαμηλό 
κόστος ανά θέση εργασίας, να παρέχει έναν απλό τρόπο πρόσβασης σε εφαρμογές 
και δεδομένα και να μειώνει το χρόνο αλλά και το κόστος που απαιτείται για τη διάθεση 
(deployment) νέων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια όλες οι υπηρεσίες του συστήματος θα 
πρέπει να είναι web-enabled (προσβάσιμες μέσω διαδικτύου) ώστε να είναι προσιτές 
από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες ανεξαρτήτως υποδομής. 

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΥΛΑ πρέπει να είναι αρθρωτή (modular), ώστε να επιτρέπονται 
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 
διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Επίσης, πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα δυναμικής ικανοποίησης των απαιτήσεων τόσο χρήσης όσο και 
επέκτασης χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του. 

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΥΛΑ πρέπει να ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως: 

 Διαθεσιμότητα: συνεχής παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. 

 Επεκτασιμότητα (scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων 
απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. 

 Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, 
δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων. 

 Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση 
ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. 

 Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων: εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της 
μελλοντικής επέκτασης της δικτυακής πύλης. 

 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους 
χρήστες της δικτυακής πύλης. 
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 Ενοποιημένη αρχιτεκτονική: Αποφυγή προβλημάτων και κόστους ενοποίησης 
μεταξύ των στοιχείων λογισμικού που απαρτίζουν την υποδομή της δικτυακής 
πύλης. 

 Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών 
και υποσυστημάτων. 

 Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/ και συστημάτων που βρίσκονται 
σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. 

 Επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς 
αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

 Ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του 
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να διασφαλίζει: 

 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. 

 Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμ-
ματα τρίτων. 

 Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα 
συστήματα. 

 Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων. 

Για την επεκτασιμότητα και ασφάλεια του ΕΣΥΛΑ πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Σε ό,τι αφορά την ικανότητα κλιμάκωσης/ επεκτασιμότητας (scalability) της 
υποδομής και των εφαρμογών του ΕΣΥΛΑ, η προσφερόμενη λύση πρέπει να 
αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές που επιτρέπουν μεταξύ άλλων τη 
σταδιακή επέκταση, τη βέλτιστη αξιοποίηση κοινόχρηστων πόρων και την 
ευκολία διαχείρισής τους (π.χ. τεχνολογίες blade servers, clustering και storage 
area networks, τεχνικές load balancing, pooling, caching, multithreading, 
incremental backup, κλπ.). 

 Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΣΥΛΑ, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται: 

 H end-to-end προστασία των aποθηκευμένων και των διακινούμενων 
δεδομένων με τις κατάλληλες τεχνικές, όπως κρυπτογράφηση και 
check summing. 

 Η ελεγχόμενη πρόσβαση στις εφαρμογές και στην πιστοποίηση της 
ταυτότητας των χρηστών με πολλαπλές τεχνικές και σε πολλαπλά 
επίπεδα. 

 Η ευκολία εφαρμογής κεντρικών και αποτελεσματικών πολιτικών 
ασφάλειας και η ευκολία διαχείρισης των χρηστών και των 
δικαιωμάτων τους αξιοποιώντας τεχνολογίες role-based security, 
single sign on, LDAP, detailed access control και auditing, κ.λπ. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να αναλυθούν οι προδιαγραφές που σχετίζονται με ενότητες και 
θεματολογία διαχείρισης, όπως: 

 Διαχείριση Έκτακτων Καταστάσεων 

 Διαχείριση Κρίσιμων Συμβάντων και Περιστατικών 

 Διαχείριση και Ανταλλαγή Δεδομένων 

 Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων και Αναφορών 

 Ασφάλεια και Έλεγχος Πρόσβασης 

 Επικοινωνίες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βασική λογική αρχιτεκτονική του ΕΣΥΛΑ – με βάση τα υποσυστήματα και την 
αλληλεπίδρασή, απεικονίζεται στο επάνω σχήμα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να περιγραφούν και οι ανάγκες της τεχνολογίας που θα 
χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την απόκριση σε θέματα διαθεσιμότητας, κάλυψης σε 
όλο τον επιχειρησιακό χώρο του φορέα (γεωγραφική κάλυψη), σύνδεση με φορητούς 
υπολογιστές, δορυφορικές συνδέσεις. κ.λπ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΚΑΙΡΟΣ,
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ...)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
(SOPs)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ -

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) πχ.
Χημικών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ

ΩΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΚΛΠ.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΠΛΑΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ

ΜΥΝΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΠ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(ATHOC ΚΛΠ)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΣΥΜΒΑΝ

/  ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΠ

ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
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Φυσική Αρχιτεκτονική 

Η φυσική αρχιτεκτονική είναι η απεικόνιση όλου του εξοπλισμού και πως αυτός θα 
εξυπηρετεί την υλοποίηση της λογικής αρχιτεκτονικής. 

ΑΞΟΝΑΣ 3.5: ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: έξι (6) μήνες (Μ13-Μ18) 

Σκοπός του 5ου Άξονα της 3ης Δέσμης Ενεργειών είναι η μοντελοποίηση των 
διαδικασιών που αφορούν όλα τα πιθανά σενάρια ανάλυσης και αντιμετώπισης 
κρίσεων, με βάση την εμπειρία των φορέων - χρηστών, αλλά και διεθνείς πρακτικές. 

Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να μοντελοποιηθούν με βάση πληροφοριακά 
εργαλεία, να σχεδιαστούν αρχεία UML – διεθνώς αποδεκτή γλώσσα σχεδιασμού 
διαδικασιών - για κάθε διαδικασία, καθώς και mock-up οθόνες, και όλα αυτά να 
ενταχθούν στο σχεδιασμό του νέου πληροφοριακού συστήματος, τόσο σε επίπεδο 
βάσης δεδομένων όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού των εφαρμογών. 

Η αρχική ανάλυση των απαιτήσεων και η αντιστοίχιση τους με τις εφαρμογές 
λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος είναι κρίσιμη προκειμένου: 

 Να εντοπιστούν εκείνα τα χαρακτηριστικά (features) των εφαρμογών που 
πραγματικά χρειάζεται να παρέχονται προς τους χρήστες. 

 Να ιεραρχηθεί η σημασία των χαρακτηριστικών αυτών, έτσι ώστε τα πιο 
σημαντικά να υλοποιηθούν στα πρώτα sprints ώστε να μπορούν να 
επιδειχθούν όσο πιο σύντομα γίνεται. 

 Να εντοπιστούν πολύπλοκα (ή άγνωστα για την ομάδα ανάπτυξης) 
χαρακτηριστικά, στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή, δεδομένου ότι μπορεί 
να υπάρξουν χρονικές αποκλίσεις από τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό 
τους. 

Βέβαια, η ανάλυση (σε κάθε ευέλικτη μεθοδολογία, όπως είναι η scrum που προτείνεται 
να ακολουθηθεί) είναι μια συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία έως την τελική 
παράδοση του πληροφοριακού συστήματος, η οποία σε κάθε κύκλο υλοποίησης 
γίνεται λεπτομερέστερη καλύπτοντας κάθε περίπτωση χρήσης του. 

Η περιγραφή των απαιτήσεων θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας σενάρια χρήσης 
του πληροφοριακού συστήματος (use cases), τα οποία παγιώνουν το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα σε κάθε περίσταση. 

Για την τυπική αποτύπωση των παραπάνω δεδομένων, προτείνεται να 
χρησιμοποιηθούν διαγράμματα ροής UML (Use Case Diagrams και Activity 
Diagrams). 

Ένα από τα κύρια σημεία για τη μοντελοποίηση των δεδομένων και το σχεδιασμό των 
διαγραμμάτων ροής UML πρέπει να είναι και ο σχεδιασμός, o ορισμός και η χρήση 
μεταδεδομένων.  

Τα βασικά στάδια ανάπτυξης των προτύπων μεταδεδομένων θα πρέπει να είναι τα 
ακόλουθα: 

 Χρήση διαχειριστή δεδομένων για διαχείριση μοντέλων και αντιστοιχήσεων: 
Στο στάδιο αυτό πρέπει να γίνεται χρήση ενός συστήματος διαχείρισης 
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αντικειμένων (π.χ. αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, 
αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων, κ.λπ.) για διαχείριση μοντέλων και 
αντιστοιχήσεων. Το μετα-μεταμοντέλο που θα σχεδιαστεί, πρέπει να βασίζεται 
στους ενσωματωμένους τύπους του διαχειριστή αντικειμένων (π.χ. κλάσεις, 
χαρακτηριστικά, μέθοδοι, αντικείμενα, κ.λπ.) καθώς και στις μεθόδους για τη 
διαχείριση αυτών (π.χ. NewClass, NewAttribute, NewObject, WriteAttribute, 
κ.λπ.). 

 Σχεδιασμός του μετα-μοντέλου: Το μεταμοντέλο θα αποτελεί τη 
μοντελοποίηση της βάσης δεδομένων. Το σχεσιακό μεταμοντέλο θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλων της Βάσης Δεδομένων, 
δηλαδή σχημάτων των ΒΔ που υλοποιούνται κάθε φορά (π.χ. SQL σχήματα). 
Αν το μετα-μεταμοντέλο είναι σε αντικειμενοστραφή μορφή, τότε το 
μεταμοντέλο αποτελείται από τους ορισμούς των κλάσεων. 

 Κατασκευή εξαγωγέα μεταδεδομένων: Στο στάδιο αυτό, για κάθε μεταμοντέλο 
θα πρέπει να δημιουργείται ένας μηχανισμός για την εξαγωγή των 
μεταδεδομένων του αντίστοιχου μετα-μοντέλου. 

 Μετα-Μοντελοποίηση: Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να γίνεται η 
μοντελοποίηση των μεταδεδομένων για κάθε πρότυπο με τη χρήση εξαγωγέα 
μεταδεδομένων και του αντίστοιχου μετα-μοντέλου του κάθε προτύπου. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να παράγεται το μοντέλο των μεταδεδομένων και να 
γίνεται η ολοκλήρωση του με το σχεδιασμό των αντιστοιχιών (data 
mapping). 

 Σχεδιασμός και δημιουργία σχέσεων: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνεται 
αντιστοίχιση μεταξύ του περιεχομένου του ΕΣΥΛΑ (βάσης δεδομένων) και του 
μετα-μοντέλου. Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται περιλαμβάνουν 
τη σύνθεση της αντιστοιχίας (Mapping Composition) καθώς και την 
ευθυγράμμιση της αντιστοιχίας (Mapping Alignment). Το αποτέλεσμα αυτής 
της διαδικασίας είναι η παραγωγή του προτύπου των μεταδεδομένων στην 
τελική του μορφή. 

 Παραγωγή κώδικα: Στο τελικό στάδιο, και βάσει της εννοιολογικής διάστασης 
του προτύπου των μεταδεδομένων των διαφόρων κατηγοριών περιεχόμενου 
και των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, πρέπει να δημιουργούνται XML σχήματα 
(translation scripts) για τη μεταφορά δεδομένων ή/ και μηνυμάτων, wrappers 
εφαρμογών, κ.λπ. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του διαδικτυακού περιεχομένου, είναι επιτακτική η 
εφαρμογή ανοικτών προτύπων και τεχνολογιών που θα εξασφαλίσουν την 
επεκτασιμότητα, συντηρησιμότητα και προσαρμοστικότητα του προτύπου των 
μεταδεδομένων σε σχέση με την αντίστοιχη ταξονομία του περιεχόμενου και τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

Τα μεταδεδομένα πρέπει να εφαρμοστούν σε: 

 Ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων (independent datasets) 

 Συναθροίσεις συνόλων δεδομένων (aggregation of datasets) 

 Διάφορες κλάσεις που δημιουργούν διάφορες οντότητες (classes) 

 Περιγραφικά δεδομένα των οντοτήτων αυτών (attributes of features). 
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Κάθε μετα-δεδομένο αποτελείται από έναν ή και περισσότερους τομείς μεταδεδομένων 
(metadata sections, UML packages) οι οποίοι περιέχουν μία ή και περισσότερες 
οντότητες μεταδεδομένων (metadata entities, UML classes) 

Κάθε είδους δεδομένο (DS_DataSet), το οποίο περιγράφεται από μεταδεδομένα, έχει 
μία ή περισσότερες συσχετιζόμενες οντότητες μεταδεδομένων (MD_Metadata). 

Υπό συνθήκες, τα μεταδεδομένα συσχετίζονται με κάποιο χαρακτηριστικό (feature), 
γνωρίσματα χαρακτηριστικών (feature attribute), είδος χαρακτηριστικού (feature 
type), είδος ιδιότητας χαρακτηριστικού (feature property type) και συναθροίσεις 
συνόλων δεδομένων (DS_aggregate). 

Οι συναθροίσεις συνόλων δεδομένων μπορούν να θεωρηθούν ως μια γενική 
συσχέτιση (DS_OtherAssociation), ως σειρές συνόλων δεδομένων (DS_Series) ή ως 
ειδική δραστηριότητα (DS_Initiative). 

Ο εννοιολογικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεταδεδομένων βασίζεται σε 
πακέτα μεταδεδομένων (metadata packets), όπως αυτά καθορίζονται στις 
αναλυτικές προδιαγραφές, τα οποία περιέχουν τις κατάλληλες οντότητες 
μεταδεδομένων (metadata entities). Κάθε οντότητα μεταδεδομένων αναλύεται σε 
επιμέρους στοιχεία (elements) που προφανώς φέρουν τις κατάλληλες πληροφορίες 
για την περιγραφή των δεδομένων.  

Τα πακέτα μεταδεδομένων θα πρέπει να αντιστοιχίζονται σε UML οντότητες με την εξής 
λογική: 

Είδος Μεταδεδομένου UML Αντιστοιχία 

Πακέτα Μεταδεδομένων UML Packets 

Οντότητες Μεταδεδομένων UML Classes 

Στοιχεία Μεταδεδομένων UML Class Attributes 

 

ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΟΚΙΜΗ ΕΣΥΛΑ 
ΑΞΟΝΑΣ 4.1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 

Διάρκεια: τρεις (3) μήνες (Μ19-Μ21) 

Σκοπός του 1ου Άξονα της 4ης Δέσμης Ενεργειών είναι η φόρτιση του μηχανισμού της 
«ευφυίας» του Συστήματος Λήψης Αποφάσεων με ρεαλιστικά σενάρια τα οποία θα 
καθοδηγούν με ακρίβεια και λεπτομέρεια τις ενέργειες των χειριστών ανάλογα με την 
καταστροφή ή κρίση (γεγονός) που θα εμφανιστεί. 

Το κάθε σενάριο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Δεδομένα εκδήλωσης γεγονότος 

 Διαδικασία ενημερώσεων ανά εμπλεκόμενο φορέα 

 Τρόπος άντλησης, καταγραφής, αξιολόγησης δεδομένων γεγονότος 
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 Τρόπος αντιμετώπισης γεγονότος (υποδομές/ πόροι) 

 Διαδικασία και δεδομένα ενημέρωσης Πολιτείας/ κοινού 

 Κλείσιμο γεγονότος/ αποκατάσταση ομαλότητας 

Εν συνεχεία, από αυτά θα προκύψουν υποσενάρια καταστροφών ή κρίσεων (που θα 
αξιοποιεί το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων). 

Τα σενάρια αυτά θα διαρθρωθούν (ανά υποσενάριο) ως κάτωθι: 

 Καταστροφή (είδος, κατηγορία) 

 Ιεράρχηση και δεδομένα επικοινωνίας 

 Κρίσιμες υποδομές 

 Κρίσιμοι πόροι 

ΑΞΟΝΑΣ 4.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: δέκα (10) μήνες (Μ19-Μ28) 

Σκοπός του 2ου Άξονα της 4ης Δέσμης Ενεργειών είναι η ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος που θα οδηγεί μέσω δυναμικής επεξεργασίας και σεναρίων χρήσης σε 
ευφυή στήριξη αποφάσεων για καλύτερη διαχείριση κρίσεων ή καταστροφών και θα 
καλύπτει διαχείριση συμβάντων, εκτίμηση ζημιών, δήλωση καταστροφών, δυνατότητα 
συνδέσεων με άλλα συστήματα, πληροφορίες για το κοινό, επεξεργασία εφαρμογών, 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποδομών, υπηρεσίες αντιμετώπισης, 
συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό, λειτουργική υποστήριξη. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μια κοινή 
επιχειρησιακή εικόνα καθώς και τα εργαλεία για τη συνεργατική διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού. 

To ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να έχει τη μορφή του λογισμικού που χρησιμοποιείται από Κέντρα 
Επιχειρήσεων που λειτουργούν για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (συνήθη 
σε κρατικούς κατά κανόνα οργανισμούς). Θα πρέπει να συνδυάζει τις δυνατότητες 
Διαχείρισης Μηνυμάτων/ Γεγονότων/ Συμβάντων, Διαχείρισης Πληροφοριών και 
Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση μιας 
κρίσης (φυσική ή τεχνολογική/ ανθρωπογενή) μετά την καταστροφή, είναι τεράστιος 
και ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να προωθηθεί, να επεξεργαστεί και να είναι 
προσβάσιμος από φορείς/ πολίτες μέσω κοινών αποθετηρίων και 
διαλειτουργικότητας μέσω WEB υπηρεσιών και ανοικτών πρωτοκόλλων (π.χ. OGC). 
Στα πλαίσια αυτά, με τη χρήση της πλατφόρμας, τα δεδομένα θα πρέπει να 
συλλέγονται, να ελέγχονται, να αναλύονται και να παρουσιάζονται μέσα από 
σύγχρονο χαρτοκεντρικό περιβάλλον. Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει όλους τους 
απαραίτητους μηχανισμούς για την αποτελεσματική διάχυση πληροφορίας και την 
επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της δημιουργίας κοινής 
επιχειρησιακής εικόνας. Επιπλέον, επεξεργασμένα μέρη από όλη τη ροή πληροφοριών 
θα πρέπει να παρέχονται ελεύθερα στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες με τη 
χρήση ανοικτών προτύπων και σε πραγματικό χρόνο, με στόχο το συντονισμό, την 
άμεση ενημέρωση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. 
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Βασικό πυρήνα του ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό που δίνει στη 
συνολική λύση δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο 
όλων των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κινδύνων και ζημιογόνων περιστατικών, όπως, μεταξύ 
άλλων: 

 Καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων. 

 Δυναμικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού για αντιμετώπιση 
μιας κρίσης σε συνάρτηση με την εξέλιξή της, με τη χρησιμοποίηση χαρτών, 
πάσης φύσεως δεδομένων, καθώς και επιχειρησιακής ευφυίας. 

 Διασύνδεσης με οποιουδήποτε τύπου άλλη εφαρμογή για την άμεση 
άντληση ή διοχέτευση πληροφοριών (βάσεις δεδομένων, τράπεζες 
πληροφοριών, GIS προϊόντα και συστήματα κ.λπ.). 

 Δημιουργίας Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (με αναλύσεις 
και γεωγραφική απεικόνιση των διαθέσιμων πόρων), 

 Ταχύτατης τηλεειδοποίησης με χρήση σχετικού εξοπλισμού σε μη 
πεπερασμένο αριθμό αποδεκτών (ιδανική είναι και η αποστολή μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms με προϋπόθεση ότι υπάρχει 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή), 

 Παραγωγής αναφορών ενημέρωσης. 

Αναλυτικά, το ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να διαχειρίζεται: 

 Γεγονότα (Ημερολόγιο, Μηνύματα, Εργασίες). 

 Εξοπλισμό (Πάγια, Εξοπλισμός, Διάθεση και Ανάκληση Πόρων). 

 Προσωπικό (Αποστολές, Ανάθεση Εργασιών, Εκπαιδεύσεις, Ανάκληση). 

 Λειτουργικές Διαδικασίες (Περιγραφές Θέσεων, Ενεργοποίηση Μηχανισμών, 
Παρακολούθηση). 

 Αναλυτικά Εργαλεία (να έχει και δυνατότητα Ανοικτής Επικοινωνίας με άλλες 
Πηγές: Content Portals, Πληροφορίες Πραγματικού Χρόνου, Συστήματα 
Ελέγχου Κυκλοφορίας, Μετεωρολογικά Συστήματα κλπ). 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να αναπτυχθεί ακολουθώντας ανοικτή/ αρθρωτή 
αρχιτεκτονική ως αποτέλεσμα των εμπειριών από πλήθος αντίστοιχων καταστάσεων 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να παρέχεται ως ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό 
ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο σύνολο της προσφερόμενης λύσης (εκτός του 
λογισμικού καταγραφής υπαίθρου και της υπηρεσίας δορυφορικών δεδομένων 
σχεδόν πραγματικού χρόνου), γεγονός που θα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση αλλά και 
τη μελλοντική αξιοποίηση/ επεκτασιμότητα. Επιπλέον θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στη διαχείριση της πληροφορίας που πρέπει να διαχέεται μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Ανάλογα με τους ρόλους και τα δικαιώματα 
που διαθέτουν, η πλατφόρμα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή ροή της 
πληροφορίας, από τους φορείς μέχρι και τους πολίτες. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, τα βασικά υποσυστήματα του ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να είναι:  

 Πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων  

 Yποδομή γεωχωρικών πληροφοριών  
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 Πύλη ανοικτών δεδομένων για το ευρύ κοινό  

 Υπηρεσία πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού 
χρόνου  

 Λογισμικό καταγραφής δεδομένων υπαίθρου  

 Υποσύστημα εκτέλεσης σεναρίων 

ΑΞΟΝΑΣ 4.3: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΥΛΑ 

Διάρκεια: δύο (2) μήνες (Μ29-Μ30) 

Σκοπός του 3ου Άξονα της 4ης Δέσμης Ενεργειών είναι η εκτενής πιλοτική λειτουργία του 
ΕΣΥΛΑ σε συνεργασία με τους φορείς – χρήστες (προσομοίωση κρίσης και 
διαχείρισής της μέσω του συστήματος). 

Οι ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών. 

 Εκπαίδευση χρηστών – διαχειριστών. 

 Επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών. 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

 Διόρθωση/ διαχείριση λαθών. 

 Τεκμηρίωση εφαρμογών (εγχειρίδια χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισμικού). 

 Έλεγχο εφαρμογών βάσει σεναρίων ελέγχου συστήματος (acceptance tests), 

 Τελικό έλεγχο συστήματος - τελικές ρυθμίσεις για βελτίωση επίδοσης (fine 
tuning), 

 Βελτιώσεις εφαρμογών. 

Επικαιροποίηση Σχεδιασμού 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΥΛΑ θα πρέπει να επικαιροποιούνται τα μοντέλα 
επιχειρησιακών διαδικασιών που θα αποτυπωθούν στη φάση της Μελέτης 
Εφαρμογής βάσει των αιτήσεων αλλαγών που θα γίνονται αποδεκτές κατά τη διάρκεια 
της πιλοτικής λειτουργίας. Επιπλέον, θα διενεργούνται έλεγχοι σε επίπεδο επιμέρους 
υποσυστημάτων και εφαρμογών (unit testing). 

Αν προκύψουν αλλαγές στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, 
αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν: 

 Σε αναθεώρηση των παραδοτέων της Μελέτης Εφαρμογής που αφορούν το 
σχεδιασμό του συστήματος. 

 Σε επανεκπαίδευση του προσωπικού σε διαδικασίες και λειτουργίες του 
συστήματος που πιθανόν να αλλάξουν. 

Αδιάλειπτη Λειτουργία 

Στόχος αυτής της φάσης (για να θεωρηθεί επιτυχημένη) είναι η αδιάλειπτη λειτουργία 
του Συστήματος για ένα μήνα τουλάχιστον. Σε περίπτωση που στο διάστημα της 
πιλοτικής λειτουργίας εμφανιστούν κρίσιμα (severe) προβλήματα τα οποία δεν 
επιτρέπουν την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του Συστήματος, θα πρέπει να γίνουν 
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ενέργειες διόρθωσης και αποκατάστασης στο χρονικά προβλεπόμενο περιθώριο. Οι 
αλλαγές αυτές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία αίτησης και 
αποδοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την προσωρινή παραλαβή του ΕΣΥΛΑ και την ένταξή του σε 
παραγωγική λειτουργία. 

Εκτεταμένος Έλεγχος Συστήματος σε Συνθήκες Πραγματικής Λειτουργίας 

Το σύστημα θα πρέπει να τεθεί σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους (παρότι θα έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί στη φάση ελέγχων αποδοχής) σε εκτενέστερο και 
λεπτομερέστερο επίπεδο και σε περιβάλλον πραγματικής λειτουργίας. 

Αυτοί θα πραγματοποιηθούν στα εξής επίπεδα: 

 Ανταπόκριση εξοπλισμού. 

 Σωστή λειτουργία λογισμικού συστήματος (system software). 

 Σωστή λειτουργία λογισμικού. 

 Σωστή λειτουργία βάσης δεδομένων. 

 Φυσική απόκριση συστήματος στις συνθήκες του μέσου φόρτου εργασίας. 

Μετά την επιτυχή λειτουργία του συστήματος σε φυσιολογικές συνθήκες εργασίας θα 
πρέπει να ακολουθήσουν δοκιμές αποσταθεροποίησής του με σκοπό τον έλεγχο της 
αποκατάστασής του (stability test). 

Η συνολική απόδοση του συστήματος θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο υπερβολικού 
φόρτου εργασίας (stress test) για την τεκμηρίωση της ομαλής συμπεριφοράς του και 
σε έλεγχο αποκατάστασής του σε ακραία χρήση. 

Οι πιλοτικές δοκιμές θα πρέπει να επεκταθούν και στον έλεγχο ολοκλήρωσης του 
ΕΣΥΛΑ στο σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών (system integration). Συνεπώς, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για: 

 Ικανοποίηση των προδιαγεγραμμένων use cases (scenario testing). 

 Σωστή εξυπηρέτηση φυσικών διαδικασιών μέσω των αντίστοιχων διαδικασιών 
του συστήματος σε όλο το μέγεθος της αλληλεπίδρασής τους με το συνολικό 
σύστημα (unit testing). 

 Ικανοποίηση των προδιαγραφών φιλικότητας προς τον τελικό χρήστη 
(usability test). 

 Ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος (system testing) στο σύνολό του 
(software, servers, database, hardware), ενσωματωμένο στη λειτουργικότητα 
των εμπλεκόμενων οργανισμών. 

 Ορθή μετάπτωση των δεδομένων – αν υπάρχουν -  στο νέο σύστημα. 

 Βασικά εκτυπωτικά - αναφορές και στήριξη αποφάσεων. 

Στο τέλος των δοκιμών, θα πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα που θα τεκμηριωθούν 
πλήρως για: 

 Την ορθότητα των παραμετροποιήσεων (πιθανές αλλαγές θα τεκμηριωθούν). 

 Τις ακολουθούμενες διαδικασίες που βελτιώνουν την απόδοση συστήματος. 
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 Τις τελικές ρυθμίσεις (fine tuning) του συστήματος σε όλη του την έκταση 
(server, βάση, λογισμικό). 

 Τον τελικό εννοιολογικό σχεδιασμό και το σύνολο όρων που θα περιγράφουν 
το σύστημα. 

 Σημεία προσοχής και λεπτομέρειες ρύθμισης που πιθανόν να αποτελούν 
λόγους αποσταθεροποίησης του συστήματος αν δεν έχουν παραμέτρους 
εντός των προδιαγραφών. 

Αναλυτική Μεθοδολογία Ελέγχου 

Για να μπορέσει το σύστημα να ελεγχθεί αποτελεσματικά θα πρέπει να ελεγχθεί αν 
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Λειτουργικότητα 

 Παρατηρησιμότητα 

 Ελεγξιμότητα 

 Αποσυνθεσιμότητα 

 Απλότητα 

 Ευστάθεια 

 Τεκμηρίωση 

Αναλυτικά:  

 Λειτουργικότητα 

o Λίγα λάθη. 

o Τα λάθη δεν πρέπει να εμποδίζουν τον έλεγχο. 

o Η ανάπτυξη πρέπει να μπορεί να υλοποιεί ολοκληρωμένες λειτουργίες 
(που μπορούν να ελεγχθούν). 

 Παρατηρησιμότητα  

o Κάθε είσοδος δημιουργεί διακριτά αποτελέσματα. 

o Η κατάσταση του συστήματος και των μεταβλητών του είναι ορατή. 

o Η προηγούμενη κατάσταση του συστήματος και των μεταβλητών του 
μπορεί να είναι ορατή (π.χ. από καταγραφές). 

o Εύκολη ανίχνευση λανθασμένων αποτελεσμάτων. 

o Αυτόματη ανίχνευση εσωτερικών σφαλμάτων. 

o Αυτόματη αναφορά εσωτερικών σφαλμάτων. 

o Πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. 

 Ελεγξιμότητα  

o Κάθε πιθανή έξοδος μπορεί να δημιουργηθεί με κατάλληλες εισόδους. 

o Όλος ο κώδικας μπορεί να εκτελεστεί με κατάλληλες εισόδους. 

o Ο ελεγκτής μπορεί να μεταβάλει άμεσα την κατάσταση του λογισμικού 
και του υλικού. 
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o Η μορφή της εισόδου και της εξόδου είναι τακτική και ευνόητη. 

o Οι έλεγχοι είναι εύκολο να προδιαγραφούν, να αυτοματοποιηθούν και 
να αναπαραχθούν. 

 Αποσυνθεσιμότητα  

o Το λογισμικό αποτελείται από ανεξάρτητα αρθρώματα. 

o Κάθε άρθρωμα μπορεί να ελεγχθεί αυτόνομα. 

 Απλότητα  

o Λειτουργική απλότητα: δεν υπάρχουν περιττές λειτουργίες. 

o Δομική απλότητα: τα σφάλματα μπορούν να απομονωθούν σε 
συγκεκριμένα αρθρώματα. 

o Απλότητα κώδικα: ο κώδικας μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. 

 Ευστάθεια 

o Το λογισμικό δεν αλλάζει συχνά. 

o Οι αλλαγές στο λογισμικό ελέγχονται. 

o Οι αλλαγές δεν αναιρούν προηγούμενους ελέγχους. 

o Προβλήματα στο λογισμικό δεν το αχρηστεύουν. 

 Τεκμηρίωση  

o Κατανοητό σχέδιο λογισμικού. 

o Κατανόηση της δομής του λογισμικού και των σχέσεων των τμημάτων 
του. 

o Τεκμηρίωση των αλλαγών. 

o Εύκολη πρόσβαση στην τεκμηρίωση. 

o Καλή οργάνωση της τεκμηρίωσης. 

Κατηγορίες Ελέγχων 

 Στατικές τεχνικές (δεν απαιτούν την εκτέλεση του προγράμματος) 

o Στατική ανάλυση (π.χ. Java bytecode verification). 

o Επιθεώρηση (review): 

 Περιήγηση (walkthrough).  

 Επισκόπηση (inspection).  

 Δυναμικές τεχνικές (βασίζονται στην εκτέλεση του προγράμματος) 

o Συμβολική εκτέλεση. 

o Δυναμικός έλεγχος: 

 Έλεγχος μονάδας (unit testing). 

 Έλεγχος συνένωσης (integration testing). 

 Έλεγχος συστήματος (system testing). 



                                                           

 

                38 

 Έλεγχος αποδοχής (acceptance testing). 

Στρατηγικές Δυναμικού Ελέγχου 

Διακρίνονται δύο τρόποι δυναμικού ελέγχου του λογισμικού: 

 Στρατηγική μαύρου κουτιού (black box) 

Το λογισμικό πρέπει να ελεγχθεί ως σύστημα με γνωστές προδιαγραφές αλλά 
άγνωστη υλοποίηση. 

Έτσι, μπορούν να βρεθούν: 

o Η λειτουργικότητα που απoυσιάζει ή που έχει υλοποιηθεί με 
λανθασμένο τρόπο. 

o Τα λάθη διεπαφών. 

o Τα λάθη σε δομές δεδομένων και η πρόσβαση στην εξωτερική βάση 
δεδομένων. 

o Τα προβλήματα απόδοσης. 

o Τα λάθη κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό. 

 Στρατηγική άσπρου κουτιού (white box) ή γυάλινου κουτιού (glass box) 

Το λογισμικό πρέπει να ελεγχθεί με βάση την εσωτερική δομή του.  

Έτσι, μπορούν να βρεθούν: 

o Λογικά λάθη σε μέρη του προγράμματος που σπάνια εκτελούνται. 

o Λάθη σε λογικές διαδρομές του προγράμματος που δεν θα έπρεπε να 
εκτελούνται. 

o Τυπογραφικά λάθη σε μέρη του προγράμματος που σπάνια 
εκτελούνται. 

Δεν μπορούν όμως να βρεθούν: 

o Η μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. 

o Τα μονοπάτια που απουσιάζουν. 

o Τα λάθη που αποκαλύπτονται με ειδικές τιμές δεδομένων. 

Στρατηγική Μαύρου Κουτιού 

 Για διάστημα τιμών, θα πρέπει να δοκιμαστεί η ελάχιστη επιτρεπτή και μέγιστη 
μη επιτρεπτή για το άνω και κάτω όριο τιμών. 

 Για πλήθος στοιχείων, θα πρέπει να δοκιμαστεί το μικρότερο και μεγαλύτερο 
πλήθος, καθώς και ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο από τον αριθμό αυτό. 

 Θα πρέπει να δημιουργηθούν τιμές εισόδου που να παράγουν αντίστοιχες 
αντιπροσωπευτικές τιμές από τα τελικά αποτελέσματα. 

Στρατηγική Άσπρου Κουτιού 

 Κάθε εντολή θα πρέπει να εκτελεστεί μια τουλάχιστο φορά. 
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 Κάθε συνθήκη θα πρέπει να ελέγχεται για κάθε συνδυασμό αληθών και 
ψευδών τιμών. 

 Κάθε βρόχος θα πρέπει να εκτελείται 0, 1, 2, n-1, n, και n+1 φορές. 

Σχέδιο Δυναμικού Ελέγχου 

1. Ταυτότητα 

2. Εισαγωγή 

 Στόχοι 
 Υποδομή 
 Έκταση του ελέγχου 
 Παραπομπές 

3. Στοιχεία προς έλεγχο 

4. Χαρακτηριστικά που θα ελεγχθούν 

5. Χαρακτηριστικά που δε θα ελεγχθούν 

6. Μεθοδολογία 

7. Κριτήρια αποδοχής 

8. Κριτήρια αναστολής και απαιτήσεις επανάληψης 

1. Αναστολή ελέγχου 

2. Επανάληψη ελέγχων 

9. Παραδοτέα 

10. Εργασίες ελέγχου 

11. Περιβάλλον ελέγχου 

12. Ευθύνες 

1. Ομάδα διοίκησης ελέγχου 

2. Ομάδα ανάπτυξης 

3. Ομάδα ελέγχου 

13. Προσωπικό και εκπαίδευση 

1. Προσωπικό 

2. Εκπαίδευση 

14. Χρονοδιάγραμμα 

15. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

16. Έγκριση 

Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση την παρακάτω τεκμηρίωση: 

 Προδιαγραφές σχεδίου ελέγχου  

 Προδιαγραφές περίπτωσης ελέγχου  
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o Αναγνωριστικό  

o Τμήματα που θα δοκιμαστούν  

o Καθορισμός εισόδων  

o Καθορισμός αναμενόμενων αποτελεσμάτων  

o Ανάγκες περιβάλλοντος  

o Διαδικαστικές απαιτήσεις  

o Εξαρτήσεις  

 Προδιαγραφές διαδικασίας διεκπεραίωσης ελέγχου  

 Έκθεση διαβίβασης οντοτήτων προς έλεγχο  

 Ημερολόγιο ελέγχου  

 Περιληπτική έκθεση ελέγχου  

Διαχείριση Λαθών 

Η διαχείριση των λαθών θα πρέπει να γίνει οργανωμένα. Σε αυτό απαραίτητη είναι μια 
καταγραφή. Για κάθε σφάλμα ή πρόβλημα είναι χρήσιμα τα παρακάτω στοιχεία: 

 Κωδικός αριθμός 

 Τίτλος 

 Πρόσωπο που το διαπίστωσε 

 Σοβαρότητα 

 Είδος (λάθος, πρόταση βελτίωσης, μη συμμόρφωση, χρηστικότητα, κ.λπ.) 

 Περιβάλλον 

 Αναλυτική περιγραφή 

 Συνοδευτικά στοιχεία 

 Υποσύστημα 

 Ημερομηνία εισαγωγής στο σύστημα 

 Υπεύθυνος αποκατάστασης 

 Ημερομηνία ανάθεσης 

 Ημερομηνία αποκατάστασης 

 Προτεραιότητα 

 Σημειώσεις 

 Άλλα σχετικά λάθη 

 Κατάσταση (ανοιχτό, κλειστό, υπό εξέταση, δε διαπιστώθηκε) 

 Έκδοση του κώδικα που εμφανίστηκε 

 Έκδοση του κώδικα που διορθώθηκε 
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ΔΕΣΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 5: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΥΛΑ 
ΑΞΟΝΑΣ 5.1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Διάρκεια: τρεις (3) μήνες (Μ25-Μ27) 

Σκοπός του 1ου Άξονα της 5ης Δέσμης Ενεργειών είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένου 
εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που θα στοχεύει σε στελέχη 
φορέων και άλλους εμπλεκόμενους που θα χρησιμοποιήσουν το ΕΣΥΛΑ, όπως: 

 Στελέχη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο) και φορέων που συμμετέχουν σε Σ.Τ.Ο. και Σ.Ο.Π.Π. 

 Στελέχη σωμάτων ασφαλείας. 

 Στελέχη εθελοντικών οργανώσεων. 

 Επαγγελματίες στο χώρο της πολιτικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας και 
υγείας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ειδικά ώστε: 

1) Να παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο επιστημονικών γνώσεων στο αντικείμενο 
των φυσικών - ανθρωπογενών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων, και της 
διαχείρισης πόρων. 

2) Να είναι άμεσα διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου στους 
εκπαιδευόμενους. 

3) Να είναι πλούσιο σε περιεχόμενο με πληθώρα εικόνων, παραστάσεων και 
πολυμέσων (τύπου Infographics) ώστε να καθιστά γρηγορότερη την 
κατανόηση και αποτελεσματικότερη την εκπαίδευση των αποδεκτών. 

4) Να παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικού εμπλουτισμού και ανανέωσης για την 
εφαρμογή του συστήματος σε νέες χρήσεις και νέες περιοχές. 

5) Να παρέχει διαγράμματα ροής εργασιών για εφαρμογή των βασικών χρήσεων 
του ΕΣΥΛΑ. 

Το υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Διαδραστικές παρουσιάσεις (interactive presentations) που θα παρουσιάζουν 
τα βασικά βήματα και μέρη του συστήματος. 

 Εικονικές εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα διεξάγονται μέσω διαδικτύου 
(webinars) με χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων, όπως παρουσιάσεις Power 
Point, βίντεο, και διαδραστικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου από 
οποιονδήποτε χώρο επιθυμούν. Επίσης, θα πρέπει να μπορούν να 
απευθύνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις μετά την ολοκλήρωση 
της προγραμματισμένης διαδικτυακής συνάντησης. 

 Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος με εικόνες, στιγμιότυπα οθόνης, χάρτες και 
διαγράμματα ροής και διαγράμματα τύπου infographics, στο οποίο θα πρέπει 
να περιγράφονται βήμα προς βήμα οι λειτουργίες αλλά και οι δυνατότητες του 
συστήματος. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και ειδικά παραδείγματα εφαρμογής 



                                                           

 

                42 

του συστήματος σε έκτακτες ανάγκες και καταστροφές (σενάρια) για 
διαχείριση πόρων και λήψη αποφάσεων, καθώς και ένα κεφάλαιο παράθεσης 
συχνών ερωτήσεων και των απαντήσεών τους. 

ΑΞΟΝΑΣ 5.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 

Διάρκεια: τέσσερις (4) μήνες (Μ28-Μ31) 

Σκοπός του 2ου Άξονα της 5ης Δέσμης Ενεργειών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων στη λειτουργία του ΕΣΥΛΑ, στα οποία θα παρουσιάζονται:  

1) Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος. 

2) Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. 

3) Τα οφέλη χρήσης του ΕΣΥΛΑ από διοικητικές οντότητες (π.χ. δήμος, περιφέρεια 
κ.λπ.). 

4) Παραδείγματα εφαρμογής του ΕΣΥΛΑ σε έκτακτες ανάγκες και καταστροφές 
για τη διαχείριση πόρων και τη λήψη αποφάσεων. 

5) Μελέτη ειδικών σεναρίων και περιπτώσεων. 

6) Άλλες δυνητικές χρήσεις του ΕΣΥΛΑ. 

7) Επίλυση ερωτημάτων εκπαιδευομένων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους. 

Στόχος της πραγματοποίησης των σεμιναρίων είναι: 

 Η εξοικείωση των στελεχών των εμπλεκομένων φορέων με το Σύστημα. 

 Η κατανόηση της σημαντικότητας του Συστήματος στη διαχείριση των 
κινδύνων και των κρίσεων. 

 Η απόκτηση των σχετικών γνώσεων και η βελτίωση των δεξιοτήτων των 
στελεχών. 

 Η αξιολόγηση του Συστήματος (λειτουργικότητα, χρηστικότητα, φιλικότητα 
προς το χρήστη, ευκολία στην εκμάθηση, αξιοπιστία κ.λπ.). 

 Η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα πρέπει να προέρχονται από τους ακόλουθους 
τύπους φορέων: 

 Υπουργεία/ Γενικές Γραμματείες 

 ΟΤΑ 

 Οργανισμοί αντιμετώπισης – διαχείρισης – μελέτης καταστροφών 

 Ερευνητικά κέντρα 

 Εθελοντικές οργανώσεις 

 Φορείς υγείας 

 Σώματα ασφαλείας 

 ΜΚΟ 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μαγνητοσκόπηση των σεμιναρίων, 
και το μαγνητοσκοπημένο υλικό να αναρτηθεί σε ιστοσελίδα με τη μορφή εξ 
αποστάσεως σεμιναρίων τύπου webinars για σύγχρονη online εκπαίδευση. Η 
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ανάρτηση έχει στόχο τη διάθεση του υλικού στο διαδίκτυο για συνεχή πρόσβαση των 
χρηστών του συστήματος στο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την κάλυψη μελλοντικών 
αναγκών εκπαίδευσης σε νέες περιοχές και χρήσεις. Το οπτικό υλικό θα πρέπει να 
περιέχει όχι μόνο την προφορική παρουσίαση του εκπαιδευτή αλλά και επισκόπηση 
του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις και στιγμιότυπα οθόνης του 
συστήματος). 

ΑΞΟΝΑΣ 5.3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΕΔΙΟΥ 

Διάρκεια: πέντε (5) μήνες (Μ32-Μ36) 

Σκοπός του 3ου Άξονα της 5ης Δέσμης Ενεργειών είναι η οργάνωση διασυνοριακής 
άσκησης επί του πεδίου, που θα πρέπει να λάβει χώρα σε συνεργασία με όλους τους 
φορείς πολιτικής προστασίας της περιοχής. Στόχος της υλοποίησης είναι η εξοικείωση 
των στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων μέσω βιωματικής δράσης με το Σύστημα και 
τη διαλειτουργικότητα με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, η ανίχνευση τυχόν 
προβλημάτων και "αδυναμιών" του Συστήματος και γενικότερα η αξιολόγησή του, η 
υποβολή προτάσεων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και ο 
συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λάβουν χώρα: 

 Διοργάνωση άσκησης με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να γίνει πιλοτική 
εφαρμογή του ΕΣΥΛΑ με προσομοίωση πραγματικών συνθηκών και να ελεγχθεί 
στην πράξη ο τρόπος λειτουργίας του. Η διοργάνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
καθορισμό: χρόνου διεξαγωγής και στόχων της άσκησης, ρεαλιστικού σεναρίου 
καταστροφής ή κρίσης, αριθμού πληγέντων (αριθμός νεκρών, τραυματιών, 
επηρεαζόμενος πληθυσμός), είδους απειλής (φυσική καταστροφή, 
ανθρωπογενής και κοινωνική κρίση), ρόλου εμπλεκόμενων αρχών, υπηρεσιών 
και φορέων, σχεδίων έκτακτης ανάγκης (contingency plans) διαφορετικών 
επιπέδων, απαιτούμενων πόρων και προσωπικού από κάθε φορέα, μεθόδων και 
μέσων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων "αξιολογητών" και  "παρατηρητών" 
της άσκησης, διαδικασίας αξιολόγησης μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. 

 Αξιολόγηση του ΕΣΥΛΑ σε δύο επιμέρους φάσεις. Καταρχήν μετά το τέλος των 
ασκήσεων θα πρέπει να ακολουθήσει "εν θερμώ" αποτίμηση μέσω συζήτησης με 
όλους τους συμμετέχοντες και παρουσίαση των στοιχείων που κατέγραψαν οι 
"αξιολογητές" της άσκησης. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνει η επεξεργασία 
των στοιχείων που θα συλλεχθούν μέσω ειδικών ερωτηματολογίων που θα 
δοθούν στους συμμετέχοντες αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων.\ 
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PROJECTIONS: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕΙΣΜΟΙ 
Εισαγωγή 

Στην ανατολική Μεσόγειο συντελείται σύγκλιση της λιθοσφαιρικής πλάκας της 
Αφρικής και της Ευρώπης και βύθιση της πρώτης κάτω από τη δεύτερη. Το 
παραπάνω σύστημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, δεδομένου ότι κατά τη σύγκλιση δύο 
μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών αποκόπτονται από τα περιθώρια τους μικρότερα 
τεμάχη, τα οποία κινούνται σχετικά ανεξάρτητα και προκαλούν μικροσυγκρούσεις και 
πιέσεις που καθιστούν το γεωδυναμικό σύστημα πολύπλοκο (Taymaz et al., 2007). 

Έτσι, κατά τη σύγκλιση Αφρικής και Ευρώπης, το ηπειρωτικό μικροτέμαχος της 
Αραβίας, που έχει αποσπασθεί από την Αφρικανική πλάκα δια μέσου του ανοίγματος 
της Ερυθράς θάλασσας, κινείται προς βορρά σχετικά ανεξάρτητα και με μεγαλύτερη 
ταχύτητα από την Αφρική. Κατά την κίνησή του αυτή, δημιουργείται και το μεγάλο 
ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης του Ιορδάνη – Λιβάνου (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Χάρτης της ανατολικής Μεσογείου που δείχνει την ενεργό γεωδυναμική κατάσταση, τις 
κινήσεις των μικροπλακών στην περιοχή και τη διαμόρφωση του Ελληνικού – Αιγιακού τόξου 

(Papazachos et al., 1998) 

Με την προς βορρά γρήγορη κίνησή της, η Αραβική μικροπλάκα πιέζει το Ευρασιατικό 
περιθώριο στο χώρο της Μικράς Ασίας, η οποία, ως άλλη ανεξάρτητη μικροπλάκα 
(Τουρκική μικροπλάκα), αναγκάζεται να κινηθεί με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς 
τα δυτικά και να πιέζει το χώρο του Αιγαίου που ωθείται σε κίνηση ελαφρά νοτιοδυτική 
(Εικόνα 1). Η κίνηση της Τουρκικής μικροπλάκας προς τα δυτικά πραγματοποιείται δια 
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μέσου του μεγάλου δεξιόστροφου ρήγματος οριζόντιας μετατόπισης της βόρειας 
Ανατολίας (North Anatolian Fault) (Εικόνα 1). 

Σεισμοί στην Ελλάδα 

Η σύγκλιση μεταξύ της λιθόσφαιρας της ανατολικής Μεσογείου, που αποτελεί το 
μπροστινό μέρος της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας, και της λιθόσφαιρας του 
ευρύτερου χώρου του Αιγαίου, που αποτελεί το μπροστινό μέρος της ευρασιατικής 
λιθοσφαιρικής πλάκας, πραγματοποιείται κατά μήκος του γνωστού κυρτού μέρους 
του Ελληνικού τόξου (Ζάκυνθος, νότιες ακτές Κρήτης, νότια Ρόδος), και έχει ως 
συνέπεια την υποβύθιση της λιθόσφαιρας της Μεσογείου κάτω από τη λιθόσφαιρα 
του Αιγαίου. Σε αυτή την κίνηση οφείλονται η επιφανειακή σεισμική δράση κατά μήκος 
του Ελληνικού τόξου, οι σεισμοί ενδιάμεσου βάθους στο νότιο Αιγαίο και η οριοθέτηση 
του ηφαιστειακού τόξου (Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νίσυρος). 

Οι σεισμολογικές μελέτες αλλά και οι διάφορες γεωλογικές (νεοτεκτονικές) έρευνες 
απέδειξαν ότι στο εξωτερικό (κυρτό) μέρος του Ελληνικού τόξου ασκούνται ισχυρές 
συμπιεστικές τάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των ιζημάτων 
στην περιφερειακή τάφρο αλλά και στο εξωτερικό κράσπεδο του ιζηματογενούς τόξου. 
Οι παραμορφώσεις αυτές είναι κυρίως ανάστροφα ρήγματα που διαπιστώνονται 
μέσα στα νέα θαλάσσια ιζήματα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου με 
γεωφυσικές μεθόδους και βαθιές γεωτρήσεις αλλά και με υπαίθριες παρατηρήσεις 
επάνω στα πετρώματα των Ιόνιων νησιών (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2:  Κύρια χαρακτηριστικά της ενεργού τεκτονικής του Ελληνικού τόξου και του ευρύτερου 
Αιγιακού χώρου (Mountrakis, 2006). Τα κίτρινα βέλη δείχνουν τη διεύθυνση του εφελκυστικού 
πεδίου στο Ανώτερο Μειόκαινο – Πλειόκαινο και τα κόκκινα βέλη τη διεύθυνση του ενεργού 
εφελκυσμού. Τα μαύρα βέλη δείχνουν τη διεύθυνση κίνησης της Αφρικανικής πλάκας και τη 

διεύθυνση των συμπιεστικών τάσεων. Με μαύρες κουκίδες σημειώνονται ηφαιστειακοί χώροι 
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Αντίθετα, σε όλο το χώρο εσωτερικά του Ελληνικού τόξου από την Κρήτη μέχρι βόρεια 
στην Μακεδονία – Θράκη, σε ολόκληρο το Αιγαίο και τον ηπειρωτικό χώρο, ασκούνται 
εφελκυστικές τάσεις, όπως διαπιστώνεται τόσο από τους μηχανισμούς γένεσης των 
σεισμών, όσο και από γεωλογικές παρατηρήσεις, αλλά και από in situ γεωφυσικές 
μετρήσεις των τάσεων που ασκούνται ενεργά στα πετρώματα (Εικόνα 2). Οι 
εφελκυστικές αυτές τάσεις έχουν γενική διεύθυνση Β-Ν και δημιουργούν κανονικά 
ρήγματα, διεύθυνσης κυρίως Α-Δ. 

Εκτός όμως από τα ρήγματα γενικής διεύθυνσης Α-Δ με τις ίδιες εφελκυστικές τάσεις, 
επαναδραστηριοποιούνται και παλαιότερα ρήγματα άλλων διευθύνσεων, που είχαν 
δημιουργηθεί σε άλλες γεωλογικές περιόδους με διαφορετικής διεύθυνσης τάσεις. 
Κυρίως πρόκειται για ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης, αποτέλεσμα προγενέστερης 
τεκτονικής φάσης. 

Εξαίρεση αποτελούν τα ρήγματα στην τάφρο του βορείου Αιγαίου, τα οποία 
εμφανίζονται με ισχυρή οριζόντια συνιστώσα δεξιόστροφη, σχετιζόμενα ίσως με το 
ρήγμα της βόρειας Ανατολίας (Εικόνα 2). 

Στην Εικόνα 3 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών 
μικρού και ενδιάμεσου βάθους και στην Εικόνα 4 η γεωγραφική κατανομή των 
επικέντρων των σεισμών με μέγεθος Mw ≥ 6.0 στην Ελλάδα και στις όμορες περιοχές 
για την περίοδο 1900-2009 (Makropoulos et al., 2012), αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3: Γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών μικρού και ενδιάμεσου βάθους 
στην Ελλάδα και στις όμορες περιοχές για την περίοδο 1900-2009 (Makropoulos et al., 2012) 



                                                           

 

                47 

 

Εικόνα 4: Γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών με μέγεθος Mw ≥ 6.0 στην Ελλάδα 
και στις όμορες περιοχές για την περίοδο 1900-2009 (Makropoulos et al., 2012) 

Η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από φυσικούς παράγοντες, όπως είναι η 
σεισμικότητα, οι ιδιότητες της σεισμικής εστίας και του μέσου διάδοσης των σεισμικών 
κυμάτων, καθώς επίσης και οι ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κτηρίων αλλά και των άλλων τεχνικών έργων με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζουν επαρκώς το σεισμικό κίνδυνο παρέχοντας 
ασφάλεια στους χρήστες, αποτελεί τον πλέον σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα 
αντισεισμικής προστασίας. 

Για το σκοπό αυτό, η Πολιτεία έχει θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεωτικής 
εφαρμογής, με βάση το οποίο σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα κτήρια και τα 
άλλα έργα υποδομής. 

Σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο πρωταρχικό ρόλο έχει ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο 
οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες αντισεισμικού σχεδιασμού των δομημάτων που 
ικανοποιούν τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις: την αποφυγή της κατάρρευσης, τον 
περιορισμό των βλαβών και τη διασφάλιση της λειτουργίας του δομήματος μετά το 
σεισμό. 

Βασική παράμετρο του Αντισεισμικού Κανονισμού αποτελούν οι σεισμικές δράσεις 
σχεδιασμού, δηλαδή η ένταση των σεισμικών δονήσεων με βάση την οποία 
σχεδιάζονται οι κατασκευές σε κάθε περιοχή, οι οποίες εξαρτώνται από τη σεισμική 
επικινδυνότητα κάθε περιοχής και οι τιμές τους καθορίζονται στον Νέο Χάρτη Σεισμικής 
Επικινδυνότητας (ΦΕΚ 1154Β/12-08-2003). 
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Σύμφωνα με το χάρτη αυτό, η Ελληνική επικράτεια κατανέμεται σε τρεις ζώνες 
σεισμικής επικινδυνότητας (Εικόνα 5). Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού 
είναι 0,16g (ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας) για την πρώτη ζώνη, 0,24g για 
την δεύτερη ζώνη και 0,36g για την τρίτη ζώνη. 

Στην Εικόνα 5 απεικονίζονται τα σεισμογόνα ρήγματα της Ελληνικής επικράτειας και 
των όμορων περιοχών, σύμφωνα με την Ελληνική Βάση Δεδομένων των Σεισμογόνων 
Πηγών (GreDass) (Caputo et al., 2012), οι τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του 
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) και τα διοικητικά όρια των Περιφερειών της 
Ελλάδας. 

 

Εικόνα 5: Γεωγραφική κατανομή των σεισμογόνων ρηγμάτων                                                                      
της Ελληνικής Βάσης Δεδομένων των Σεισμογόνων Πηγών (GreDass) (Caputo et al., 2012),                 

των τριών ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (ΕΑΚ) και των διοικητικών ορίων                                               
των Περιφερειών στην Ελληνική επικράτεια. 
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Εν κατακλείδι και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
σεισμική επικινδυνότητα καταγράφουν (Εικόνα 5): 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς οι Νομοί Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και 
Λευκάδας βρίσκονται εξολοκλήρου στην τρίτη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
(0,36g) και ο Νομός Κέρκυρας στη δεύτερη (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς στο σύνολό της ανήκει στη δεύτερη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g) και το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην τρίτη (0,36g). 

• Η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία ανήκει στο σύνολό της στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία ανήκει στο σύνολό της στη δεύτερη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g), εκτός από το νότιο τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας που ανήκει στην πρώτη (0,16g). 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία ανήκει στο σύνολό της στη δεύτερη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g), εκτός από την Ικαρία που ανήκει στην πρώτη 
(0,16g). 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και 
Μεσσηνίας που βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και κυρίως οι νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 
που βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Αττικής και κυρίως το βόρειο τμήμα της από τον Κορινθιακό κόλπο 
έως τον νότιο Ευβοϊκό κόλπο και τα Κύθηρα που βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως το ανατολικό τμήμα που βρίσκεται 
στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και κυρίως οι Περιφ. Ενότητες Καρδίτσας και Βόλου που 
βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου και κυρίως οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και 
Θεσπρωτίας που βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g). 

Σεισμοί στην Κύπρο 

Αν και το Κυπριακό τόξο είναι σχετικά λιγότερο ενεργό σε σχέση με το όμορο Ελληνικό, 
δεκαέξι καταστροφικοί σεισμοί και πλήθος μικρότερων έχουν πλήξει την Κύπρο τα 
τελευταία 2.000 χρόνια (Ambraseys, 1965; Galanopoulos & Delibasis, 1965; Kalogeras 
et al., 1999) (Εικόνα 6). Οι ισχυρότεροι σεισμοί εκδηλώνονται στο νότιο τμήμα της 
Κύπρου και πλήττουν την Πάφο και τη Λεμεσό, αλλά και στο βόρειο τμήμα 
προκαλώντας ζημιές στην Αμμόχωστο. 

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ο χάρτης σεισμικών ζωνών της Κύπρου, η οποία 
χωρίζεται σε τρεις ζώνες μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης και συγκεκριμένα 0,15g 
(ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας) για την πρώτη ζώνη, 0,20g για τη δεύτερη 
ζώνη και 0,25g για την τρίτη ζώνη. 
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Εικόνα 6: Γεωγραφική κατανομή των επικέντρων των σεισμών μικρού βάθους στην Κύπρο                  
και στις όμορες περιοχές για την περίοδο από το 2150 π.Χ. έως το 2006 μ.Χ.                                     

(Barka et al., 1997 Cagnan & Tanircan, 2009) 

 

Εικόνα 7: Χάρτης σεισμικών ζωνών Κύπρου, όπου διακρίνονται τρεις ζώνες                                      
μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (CYS EN 1998-1:200/AC:2009) 

Στις Εικόνες 8 & 9 απεικονίζονται η χωρική κατανομή της φασματικής επιτάχυνσης για 
θεμελιώδη περίοδο 0,3 sec με περίοδο επαναφοράς Τ=475 έτη και Τ=2.500 έτη, 
αντίστοιχα. Οι τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης είναι της τάξης των (0,4-1,1)g για 
την περίοδο επαναφοράς Τ=475 έτη (Εικόνα 8). 



                                                           

 

                51 

 

Εικόνα 8: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της φασματικής επιτάχυνσης για                                 
θεμελιώδη περίοδο 0,3 sec με πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια                                                  

(περίοδος επαναφοράς Τ=475 έτη) (NRA-CY, 2018) 

Για την περίοδο επαναφοράς Τ=2.500 έτη, οι τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης είναι 
της τάξης των 0,9g στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και της τάξης των 2,0g στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου και στην περιοχή της Αμμόχωστου (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της φασματικής επιτάχυνσης                                                
για θεμελιώδη περίοδο 0,3 sec με πιθανότητα υπέρβασης 2% σε 50 χρόνια                                     

(περίοδος επαναφοράς Τ=2.500 έτη) (NRA-CY, 2018) 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως η μεγαλύτερη 
σεισμική επικινδυνότητα καταγράφεται στη νοτιοδυτική Κύπρο και στην περιοχή της 
Αμμοχώστου. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (TSUNAMI) 
Εισαγωγή 

Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός είναι ότι τα τσουνάμι αποτελούν σειρά θαλάσσιων 
κυμάτων με μεγάλη περίοδο και μεγάλο μήκος κύματος που παράγονται από την 
απότομη παραμόρφωση του θαλάσσιου πυθμένα ή από άλλη αιφνίδια διαταραχή 
στο θαλάσσιο νερό. Η συνηθέστερη κατηγορία διαταραχής που παράγει τσουνάμι 
είναι οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και σε μικρότερο βαθμό οι υποθαλάσσιες ηφαιστειακές 
εκρήξεις και κατολισθήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της διάδοσής τους στη βαθιά θάλασσα, τα τσουνάμι προχωρούν 
ως σειρά κυμάτων βαρύτητας με ταχύτητα που εξαρτάται από το βάθος του νερού. 
Στην περιοχή πλησίον της ακτής ένα μεγάλο μέρος της κυματικής ενέργειας 
μεταφέρεται τόσο στο αυξημένο ύψος του κύματος όσο και στα ισχυρά ρεύματα 
ύδατος που δημιουργούνται. Για αυτό το λόγο, στην παράκτια ζώνη τα τσουνάμι 
προκαλούν απόξεση εδάφους, διάβρωση, απόθεση ιζημάτων, αστοχίες κατωφερειών, 
βλάβες ή και εκτεταμένες καταστροφές στις παράκτιες κοινωνίες, σε θαλάσσιες 
κατασκευές και εγκαταστάσεις, σε καλλιεργημένη γη και στο φυσικό περιβάλλον. 
Αποθέσεις υλικού και άλλες μεταβολές έχουν επίσης αναφερθεί, ότι προκαλούνται 
από τσουνάμι στο θαλάσσιο πυθμένα. 

Ζώνες Γένεσης Τσουνάμι στην Ελλάδα 

Τα τσουνάμι απειλούν τις παράκτιες ζώνες στη Μεσόγειο και τις όμορες θαλάσσιες 
περιοχές, όπως η θάλασσα του Μαρμαρά, η Μαύρη θάλασσα και το ΝΔ όριο της 
Ιβηρικής χερσονήσου στο ΒΑ Ατλαντικό ωκεανό (Εικόνα 10) (Papadopoulos et al., 
2014). 

 

Εικόνα 10: Ζώνες γένεσης τσουνάμι στην Μεσόγειο και στις όμορες θαλάσσιες περιοχές 
σύμφωνα με ιστορικές πηγές τεκμηρίωσης και η σχετική κλίμακα δυναμικού γένεσης 
(Papadopoulos et al., 2014). WMS=Western Mediterranean Sea, GC=Gulf of Cádiz, 

AB=Alboran Basin, EMS=Eastern Mediterranean Sea, AS=Aegean Sea, ADS=Adriatic Sea, 
MS=Marmara Sea, BS=Black Sea. Zonation key: 1=East Alboran Sea/North Algerian Margin Sea, 

2=Liguria and Côte d'Azur, 3=Tuscany, 4=Aeolian islands, 5=Tyrrhenian/Calabria, 6=Eastern 
Sicily and Messina Straits, 7=Gargano, 8=East Adriatic Sea, 9=West Hellenic Arc, 10=East 

Hellenic Arc, 11=Cyclades, 12=Corinth Gulf, 13=Maliakos Bay, 14=East Aegean Sea, 15=North 
Aegean Sea, 16=Marmara Sea, 17=Cyprus, 18=Levantine Sea, 19=Bulgaria, 20=Crimea, 

21=East Black Sea, 22=SW Iberia 
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H ύπαρξη πολλών τσουνάμι που προκλήθηκαν από σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις 
και κατολισθήσεις στις παραπάνω περιοχές έχει πιστοποιηθεί από ιστορικές πηγές, 
γεωλογικές παρατηρήσεις, όπως αποθέσεις ιζημάτων από παλαιοτσουνάμι, 
αρχαιολογικά ευρήματα και ενόργανες καταγραφές (Εικόνες 11 & 12) (Papazachos & 
Dimitriou, 1991; Papadopoulos & Fokaefs, 2005; Ambraseys & Synolakis, 2010). Μόνο 
λίγα από τα τσουνάμι αυτά διαδόθηκαν σε μεγάλο τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, 
ενώ τα υπόλοιπα ήταν περιφερειακά ή μόνο τοπικά. 

 

Εικόνα 11: Ζώνες διάρρηξης ισχυρών σεισμών που προκάλεσαν εκδήλωση τσουνάμι                        
στον Ελλαδικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή (Papadopoulos et al., 2014). AS=Aegean Sea, 

BS=Black Sea, BU=Bulgaria, CR=Crete, CS=Cretan Sea, IS=Ionian Sea, MS=Marmara Sea. Figure 
near source area=year of earthquake occurrence, Mw=earthquake moment-magnitude. 

 

Εικόνα 12: Παράκτιες θέσεις στις οποίες βρέθηκαν γεωλογικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες για 
εκδήλωση παλαιοτσουνάμι στην ανατολική Μεσόγειο (Papadopoulos et al., 2014). 
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Στην Εικόνα 13 αποτυπώνονται οι ζώνες γένεσης τσουνάμι στον Ελλαδικό χώρο από 
την οποία προκύπτει, ότι ως ιδιαίτερα τσουναμογόνες περιοχές πρέπει να θεωρούνται 
ο Κορινθιακός κόλπος, ο βόρειος Ευβοϊκός κόλπος, το νότιο Αιγαίο και η ζώνη 
υποβύθισης στο ελληνικό τόξο (Ιόνια νησιά – νότια της Κρήτης – Ρόδος) (Papazachos 
& Dimitriou, 1991). Στην Εικόνα 14 αποτυπώνεται η πιθανή ένταση κυμάτων τσουνάμι 
με περίοδο επαναφοράς 200 ετών (Papazachos et al., 1986). 

 

Εικόνα 13: Χάρτης χωρικής κατανομής των γνωστών και πιθανολογούμενων ζωνών γένεσης 
τσουνάμι στον Ελλαδικό χώρο (Papazachos & Dimitriou, 1991). Το μέγεθος των ελλείψεων είναι 

ανάλογο της έντασης των τσουνάμι στην 6-βάθμια κλίμακα Sieberg – Ambraseys. Οι κύκλοι 
αντιπροσωπεύουν τις τσουναμογενείς εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης. 

 

Εικόνα 14: Πιθανή ένταση κυμάτων τσουνάμι με περίοδο επαναφοράς 200 ετών                 
(Papazachos et al., 1986). 
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Εν κατακλείδι και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα προκύπτει, πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από εκδήλωση τσουνάμι αντιμετωπίζουν (Εικόνες 13 & 14): 

• Η Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολο των ακτών της. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ιδιαίτερη έμφαση στις νότιες Κυκλάδες και στα 
Δωδεκάνησα. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου 
(Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φωκίδας) και στον Μαλιακό κόλπο 
(Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας). 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις ακτές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μεσσηνίας και Λακωνίας και στις νότιες ακτές του Κορινθιακού κόλπου 
(Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας). 

• Η Περιφέρεια Αττικής στα Κύθηρα και στις ακτές του ανατολικού Κορινθιακού 
κόλπου. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Λήμνου). 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο δυτικό Κορινθιακό κόλπο (Περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας) και στις ακτές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και 
Λευκάδας). 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ακτές Περιφερειακών 
Ενοτήτων Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ακτές Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών, 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής). 

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΕΚΠΤ) λειτουργεί στο Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙ/ΕΑΑ) (www.hl-ntwc.gein.noa.gr), 
το κατεξοχήν κέντρο ανάλυσης και παρακολούθησης της σεισμικότητας στην Ελλάδα. 
Το ΕΚΠΤ παρέχει υπηρεσίες προειδοποίησης για τσουνάμι σε 24ωρη βάση για την 
Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν επίσης 
την έρευνα για τσουνάμι, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ανάπτυξη συστημάτων 
παρακολούθησης και άλλων υποδομών, και τη συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας 
τσουνάμι. 

Οι υπηρεσίες προειδοποίησης για τσουνάμι παρέχονται όχι μόνο σε εθνικό αλλά και 
σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι το ΕΚΠΤ είναι ένας από τους πέντε πιστοποιημένους 
Παρόχους Υπηρεσιών Τσουνάμι (Tsunami Service Providers – TSPs) που ενεργούν στο 
πλαίσιο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Μετριασμού των Επιπτώσεων 
Τσουνάμι για τον βορειοανατολικό Ατλαντικό, την Μεσόγειο και τις Συνδεδεμένες 
Θάλασσες (NEAMTWS). 

Ζώνες Γένεσης Τσουνάμι στην Κύπρο 

Καταστροφικά τσουνάμι έχουν πλήξει την Κύπρο στην ιστορία της, έχουν προκαλέσει 
απώλεια ανθρωπίνων ζωών και έχουν καταστρέψει τις τότε παραθαλάσσιες πόλεις και 
λιμάνια της, όπως επιβεβαιώνουν ιστορικές μαρτυρίες ανθρώπων που διασώθηκαν 
μέσα από τους αιώνες (Salamon et al., 2007; Fokaefs & Papadopoulos, 2007). 
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Στην Κύπρο, ο κίνδυνος από τσουνάμι προέρχεται από τρείς διαφορετικές πηγές 
γένεσης (Εικόνα 1): 

• Τοπικούς, ισχυρούς, υποθαλάσσιους και επιφανειακούς σεισμούς στο κεντρικό 
τμήμα του Κυπριακού τόξου, όπως οι σεισμοί του 1222 και του 1953. 

• Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις στην ακτή της Λεβαντίνης, οι οποίες προκαλούνται 
από ισχυρούς σεισμούς στη ρηξιγενή ζώνη της Νεκράς θάλασσας, όπως ο 
σεισμός του 1202. 

• Περιφερειακούς, ισχυρούς, υποθαλάσσιους και επιφανειακούς σεισμούς στο 
Ελληνικό τόξο, όπως οι σεισμοί του 1303 και του 365. 

Κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Κύπρου, που ξεκινά βόρεια της Πάφου και 
εκτείνεται σε απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων μέχρι το νότιο τμήμα της χερσονήσου 
του Ακάμα, υπάρχουν χαώδεις αποθέσεις ογκολίθων με άμμους και χαλίκια, τα οποία 
αποτελούν παραφωνία στο όλο γεωλογικό περιβάλλον της ακτογραμμής (Εικόνα 15). 
Οι ογκόλιθοι αυτοί έχουν βάρος αρκετών τόνων, γωνιώδεις ακμές και σχετικά φρέσκιες 
επιφάνειες αποκόλλησης, στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι έχουν αποτεθεί 
στη θέση που βρίσκονται σήμερα από ισχυρές ωστικές δυνάμεις, όπως είναι τα 
τσουνάμι. Παρόμοιες αποθέσεις υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις ακτές της Κύπρου, 
όπως στον Κορμακίτη, την Καρπασία, το Κάβο Γκρέκο και την Πύλα, ενώ στην Αγία 
Νάπα υπάρχουν περιοχές από τις οποίες το έδαφος απουσιάζει. 

 

Εικόνα 15: Γεωγραφική διασπορά γεωμορφολογικών ενδείξεων παρουσίας                                                      
τσουνάμι στην Κύπρο (Noller et al., 2005, 2011). 

Όσον αφορά τον κίνδυνο από τσουνάμι από ιστορικά στοιχεία, ερευνητές από την 
Ελλάδα (Fokaefs & Papadopoulos, 2007) έχουν υπολογίσει τα ακόλουθα στατιστικά 
στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και Λεβαντίνης: 

• Πολύ ισχυρό τσουνάμι (ύψος κύματος στην ακτή 4m) αναμένεται κάθε 375 
χρόνια. 

• Ισχυρό τσουνάμι (ύψος κύματος στην ακτή > 1m) αναμένεται κάθε 120 χρόνια. 

• Μέτριο τσουνάμι (ύψος κύματος < 1m) αναμένεται κάθε 30 χρόνια. 
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Τα ελλιπή ιστορικά στοιχεία όμως δεν αντιπροσωπεύουν ολοκληρωτικά τον κίνδυνο 
από τσουνάμι της Κύπρου. Για μια πιο ακριβή εκτίμηση του κινδύνου από τσουνάμι 
της Κύπρου θα πρέπει να χρονολογηθούν τα γεωμορφολογικά στοιχεία τα οποία 
πιστεύεται, ότι σχετίζονται με δράση τσουνάμι στις ακτές της. 

Οι Noller et al. (2005, 2011), συνδυάζοντας γεωμορφολογικές ενδείξεις παρουσίας 
τσουνάμι και απόλυτες χρονολογήσεις, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τσουνάμι 
πλήττουν την Κύπρο κάθε 70 χρόνια. 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από εκδήλωση τσουνάμι αντιμετωπίζουν οι νοτιοδυτικές ακτές της 
Κύπρου (Πάφος – νότιο τμήμα χερσονήσου Ακάμα) αλλά και οι ακτές στον Κορμακίτη, 
στην Καρπασία, στο Κάβο Γκρέκο και στην Πύλα. 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Εισαγωγή 

Με τον όρο κατολίσθηση (landslide) ορίζεται η κίνηση μάζας ενός πρανούς (πέτρωμα 
ή έδαφος) της οποίας το κέντρο βάρους μετακινείται προς τα κάτω και προς τα έξω 
(Τerzaghi, 1950). Ο Varnes (1978) χρησιμοποιεί τον όρο μετακίνηση μαζών (mass 
movements), στον οποίο περιλαμβάνει κάθε μετακίνηση τμήματος πρανούς που 
οφείλεται σε ολίσθηση, κατάπτωση, ανατροπή, ροή και ερπυσμό. 

Η αστοχία πρανών με τη μορφή κατολισθήσεων είναι από τις σφοδρότερες φυσικές 
καταστροφές. Οι κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν άμεσες καταστροφές στο 
ανθρώπινο περιβάλλον ή και ενεργοποίηση δευτερογενών αιτιών καταστροφής. 

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην Ελλάδα 

 

Εικόνα 16: Χάρτης χωρικής κατανομής των συνολικά 1.635 σημαντικών κατολισθήσεων 
(αριστερά) και χάρτης δείκτη συχνότητας κατολισθήσεων (δεξιά) (Sabatakakis et al., 2013). 
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Η ενεργοποίηση μηχανισμών εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων είναι ιδιαίτερα 
συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα και οφείλεται σε κλιματολογικούς, γεωμορφολογικούς, 
γεωλογικούς, τεκτονικούς και εν γένει γεωπεριβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και 
στις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον (Koukis et al., 2005; Sabatakakis et 
al., 2013; Saroglou, 2019). 

Επισημαίνεται πως η υψηλή σεισμική δραστηριότητα του ελληνικού χώρου οξύνει 
περαιτέρω το πρόβλημα και συμβάλλει στην ενεργοποίηση μηχανισμών εκδήλωσης 
κατολισθητικών φαινομένων και βραχοπτώσεων. 

Οι Sabatakakis et al. (2013) επεξεργάστηκαν μία βάση δεδομένων συνολικά 1.635 
σημαντικών κατολισθήσεων που καταγράφηκαν μέχρι το 2010 (Ziourkas, 1989; Laliotis 
& Spanou, 2001; Mpliona, 2008), η χωρική κατανομή των οποίων αποτυπώνεται στον 
αντίστοιχο χάρτη απογραφής κατολισθητικών φαινομένων (Εικόνα 16, αριστερά). Η 
κατανομή του δείκτη συχνότητας κατολισθήσεων στον Ελλαδικό χώρο εκφράζεται ως 
ο αριθμός κατολισθήσεων ανά 100 km2 (Εικόνα 16, δεξιά) (Sabatakakis et al., 2013). 

 

Εικόνα 17: Χάρτης χωρικής κατανομής των συνολικά 1.635 σημαντικών κατολισθήσεων της 
Ελλάδας στις 13 Περιφέρειες (με τροποποιήσεις από Sabatakakis et al., 2013). 

Αξιολογώντας το χάρτη χωρικής κατανομής των 1.635 σημαντικών κατολισθήσεων 
του Ελλαδικού χώρου στις 13 Περιφέρειες (τροποποιήσεις Sabatakakis et al., 2013) 
προκύπτει, πως τα περισσότερα κατολισθητικά φαινόμενα εκδηλώνονται (Εικόνα 17): 
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• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας (ανατολικό τμήμα). 

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές 
Ενότητες Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας (βορειοδυτικό τμήμα) και Εύβοιας. 

• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Τρικάλων (δυτικό τμήμα), Καρδίτσας (δυτικό τμήμα) και Μαγνησίας (Πήλιο). 

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας. 

• Στην Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ρεθύμνης. 

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε διάσπαρτες θέσεις. 

Ο χάρτης κατανομής του δείκτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας (Landslide 
Susceptibility Index – LSI) στις 13 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας διακρίνει 6 
πεδία τιμών του δείκτη LSI (Εικόνα 18) (με τροποποιήσεις από Sabatakakis et al., 2013). 
Επισημαίνεται, πως όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη LSI σε μία θέση, τόσο πιο 
επιδεκτική σε κατολίσθηση είναι η θέση αυτή. 

 

Εικόνα 18: Χάρτης κατανομής του δείκτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας                                        
(Landslide Susceptibility Index – LSI) στις 13 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας (με 

τροποποιήσεις από Sabatakakis et al., 2013). 



                                                           

 

                60 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
κατολισθητική επικινδυνότητα αντιμετωπίζουν (Εικόνα 18): 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (σχεδόν στο σύνολό της). 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου (σχεδόν στο σύνολό της). 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (δυτικό τμήμα και βόρεια Εύβοια). 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (δυτικό τμήμα). 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (πλην του νοτιοανατολικού τμήματος). 

• Η Περιφέρεια Κρήτης (ορεινοί όγκοι). 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κυρίως στη Λέσβο. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (νοτιοδυτικό τμήμα). 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος). 

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην Κύπρο 

Η Επαρχία Πάφου είναι η περισσότερο ευάλωτη περιοχή της Κύπρου σε εκδήλωση 
κατολισθητικών φαινομένων και, διαχρονικά, πολλά χωριά, αγροτικοί δρόμοι και 
σημαντικές εκτάσεις αγροτικής γης έχουν επηρεαστεί, ενώ κάποια χωριά έχουν 
μετεγκατασταθεί (Panthazis, 1969; Northmore et al., 1986, 1988). 

 

Εικόνα 19: Γεωγραφική κατανομή των συνολικά 1.842 κατολισθητικών φαινομένων σε τρεις 
περιοχές της Επαρχίας Πάφου (Hart & Hearn, 2013). 
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Η εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων οφείλεται στην εξαιρετικά κακή 
γεωτεχνική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με τις υψηλές 
χειμερινές βροχοπτώσεις, τις απότομες κλίσεις και την περιοδική εκδήλωση σεισμών 
(Panthazis, 1969; Northmore et al., 1986, 1988). 

Συνολικά, 1.842 κατολισθήσεις αναγνωρίστηκαν, μελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 
στις περιοχές (Εικόνα 19) (Hart & Hearn, 2013): 

 Μαγκούντα – Φοίτη – Κιδάσι – Νατά –Άρμου (Area 1). 

 Δρούσια – Αρόδες (Area 2). 

 Μυστική Κοιλάδα – Πέτρα του Ρωμιού (Area 3). 

Στην Εικόνα 20 αποτυπώνεται ο δείκτης κατολισθητικής επιδεκτικότητας (Landslide 
Susceptibility Index – LSI) στις τρεις ανωτέρω περιοχές της Επαρχίας Πάφου (Hart & 
Hearn, 2013). 

 

Εικόνα 20: Χάρτης κατανομής του δείκτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας                                          
(Landslide Susceptibility Index – LSI) σε τρεις περιοχές της Επαρχίας Πάφου (Hart & Hearn, 2013. 
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Εισαγωγή 

Οι πλημμύρες αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια του παγκόσμιου 
πληθυσμού, καθώς σχετίζονται με σημαντικό τμήμα του συνόλου των ανθρώπινων 
απωλειών (Kundzewicz & Kundzewicz, 2005) και των οικονομικών επιπτώσεων 
(Barredo, 2007, 2009) που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές. 

Εκτός από τα σημαντικά ποσοστά που κατέχουν ανάμεσα στους υπόλοιπους τύπους 
φυσικών καταστροφών, οι πλημμύρες καταγράφουν σημαντικά απόλυτα μεγέθη, τα 
οποία καταδεικνύουν την εξαιρετική σημασία τους. 

Παράλληλα, η αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας και η επέκταση ολοένα και 
περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, οδηγούν 
σε αύξηση των καταγραφόμενων πλημμυρικών φαινομένων. 

Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1108Β/21-07-2010), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140Β/22-
06-2017). Σκοπός της Οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών 
στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 
δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, στην Ελλάδα έχουν ολοκληρωθεί 
εκτός των άλλων οι εξής δράσεις (www.floods.ypeka.gr): 

• Σύνταξη Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (PFRA). 

• Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (APSFR) 
στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. 

• Σύνταξη Χαρτών Επικινδυνότητας (FHM) και Κινδύνων Πλημμύρας (FRM) για 
τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. 

• Σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας. 

Η σύνταξη των παραπάνω έλαβε χώρα για πλημμύρες: 

• Από εσωτερικά ύδατα, που αφορούν ποτάμιες ροές και ανύψωση στάθμης 
λιμνών. 

• Από θάλασσα, που αφορούν ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας 
(ΜΣΘ) μεγαλύτερη από 1 μέτρο. 

Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα (ποτάμιες ροές και ανύψωση στάθμης λιμνών) 

Στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας έχουν καταχωρηθεί 1.627 
ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα σε 1.076 θέσεις (Εικόνα 21) από την αξιολόγηση των 
οποίων έχουν προκύψει τα εξής συμπεράσματα (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012): 

• Οι περιοχές όπου καταγράφονται πλημμύρες είναι κυρίως οι πεδινές και οι 
παραθαλάσσιες περιοχές της βόρειας - ανατολικής Ελλάδας. Ο μεγαλύτερος 
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αριθμός συμβάντων ανά θέση καταγράφεται στον ποταμό Έβρο, στις 
πεδιάδες Ξάνθης – Κομοτηνής, στην πεδιάδα του ποταμού Στρυμόνα, στη 
Θεσσαλονίκη, στην πεδιάδα Κατερίνης, στη Θεσσαλική πεδιάδα, στην 
πεδιάδα του ποταμού Σπερχειού, στα Χανιά και στη Ρόδο. Στη δυτική Ελλάδα, 
πλημμύρες καταγράφονται κυρίως στην Κέρκυρα, στην κλειστή λεκάνη 
Ιωαννίνων, στις πεδινές περιοχές του ποταμού Καλαμά και των ποταμών 
Αχέροντα, Λούρου και Αράχθου. Επίσης μεγάλος αριθμός συμβάντων 
καταγράφεται στο λεκανοπέδιο Αττικής. 

• Τα συμβάντα με τις μεγαλύτερες σε έκταση ζημιές καταγράφονται στην 
πεδιάδα της Ξάνθης – Κομοτηνής, στις πεδιάδες Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, 
στη Θεσσαλική πεδιάδα, στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα και στα Χανιά 
στην Κρήτη. 

Σε ανάλογα συμπεράσματα όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των πλημμυρικών 
φαινομένων καταλήγουν και άλλες σχετικές μελέτες που καταγράφουν τις ιστορικές 
πλημμύρες στην Ελλάδα (Diakakis et al., 2012). 

 

Εικόνα 21: Γεωγραφική κατανομή ανά Περιφέρεια των 1.627 ιστορικών πλημμυρικών                   
συμβάντων στην Ελλάδα (http://floods.ypeka.gr:8080/mapbender/app.php/application/-

Greece_Floods_Map_2019_v02) (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012). 
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Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των σημαντικών ιστορικών 
πλημμυρικών συμβάντων με βάση την ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων, το ύψος της 
χρηματικής αποζημίωσης και το μέγεθος της κατακλυζόμενης έκτασης, τα οποία 
ανέρχονται σε 297 συμβάντα σε 261 θέσεις (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012). 

 

Εικόνα 22: Γεωγραφική κατανομή ανά Περιφέρεια των 297 σημαντικών ιστορικών πλημμυρικών 
συμβάντων στην Ελλάδα (http://floods.ypeka.gr:8080/mapbender/app.php/application/-

Greece_Floods_-Map_2019_v02) (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2012). 

Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, και για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
που καθορίστηκαν κατά τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 
Πλημμύρας, καταρτίστηκαν οι αντίστοιχοι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, στους 
οποίους παρουσιάζονται οι ζώνες που θα μπορούσαν να πλημμυρήσουν από 
εσωτερικά ύδατα (ποτάμιες ροές και ανύψωση στάθμης λιμνών) υψηλής (περίοδος 
επαναφοράς Τ=50 ετών) (Εικόνα 23), μέσης (περίοδος επαναφοράς Τ=100 ετών) και 
χαμηλής (περίοδος επαναφοράς Τ=1.000 ετών) πιθανότητας υπέρβασης (ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, 
2019). 
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Εικόνα 23: Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας για το σύνολο της επικράτειας για πλημμύρες 
υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών (ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, 2019). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από πλημμύρες εσωτερικών υδάτων αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στον ποταμό Έβρο και στις 
πεδιάδες Ξάνθης – Κομοτηνής. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πεδιάδα του ποταμού Στρυμόνα, 
στην ευρύτερη πεδινή περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην πεδιάδα της 
Κατερίνης και στην Χαλκιδική. 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Θεσσαλική πεδιάδα. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην πεδιάδα του ποταμού Σπερχειού και στην 
κεντρική Εύβοια. 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου στις πεδινές περιοχές του ποταμού Καλαμά, στα 
Ιωάννινα και στις πεδινές περιοχές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και 
Άραχθου. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις πεδινές περιοχές των ποταμών Ευρώτα, 
Πάμισου, Ξεριά, Ινάχου, Ασωπού κλπ. 

• Η Περιφέρεια Αττικής. 
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• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κυρίως η Ρόδος και η Κως. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κυρίως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κυρίως η Λέσβος. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης. 

Πλημμύρες από θάλασσα (ανύψωση ΜΣΘ > 1 μέτρο) 

Οι πλημμύρες από τη θάλασσα οφείλονται στους εξής παράγοντες: 

• Στην αστρονομική παλίρροια. 

• Στην μετεωρολογική παλίρροια (storm surge), η οποία προκαλείται από τις 
δυνάμεις ανέμου και πίεσης ενός βαρομετρικού χαμηλού ή μιας έντονης 
καταιγίδας. 

• Στην ανύψωση της μέσης στάθμης θαλάσσης (ΜΣΘ) λόγω κυματισμών 
(wave setup, η οποία προκαλείται λόγω της θραύσης τους κατά την 
πρόσπτωσή τους στις ακτές. 

• Στην αναρρίχηση (runup) των κυματισμών στην ακτή. 

Για τον υπολογισμό της συνολικής ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας 
αθροίστηκαν, για κάθε διεύθυνση, η μέγιστη αστρονομική και μετεωρολογική 
παλίρροια, με τους μέγιστους κυματισμούς από την ίδια διεύθυνση (Εικόνα 24) 
(ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2014). Στην Εικόνα 25 παρουσιάζεται ο Χάρτης Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας από τη θάλασσα υψηλής (περίοδος επαναφοράς Τ=50 ετών) 
πιθανότητας υπέρβασης (ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, 2019). 

 

Εικόνα 24: Συνολική μέγιστη ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (ΜΣΘ) στην ακτογραμμή, 
από όλες τις διευθύνσεις, για περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών (ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ, 2014). 
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Εικόνα 25: Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας για το σύνολο της επικράτειας, για πλημμύρες 
υψηλής  πιθανότητας υπέρβασης, περιόδου επαναφοράς Τ=50 ετών (ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, 2019). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από πλημμύρες από τη θάλασσα αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την Νέα Καρβάλη 
Καβάλας μέχρι την Μαρώνεια Ροδόπης και στις εκβολές του ποταμού Έβρου. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Πλαταμώνα Πιερίας μέχρι την 
Περαία Θεσσαλονίκης. 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου στις εκβολές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και 
Άραχθου. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές Κυλλήνη Ηλείας – Άραξος 
Αχαΐας και Κατάκολο Ηλείας – Ζαχάρω Ηλείας. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην πεδινή περιοχή της Μεσσήνης. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη Λήμνο και στη Σάμο. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην Κω και στη Νάξο. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 
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Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Κύπρο 

Με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη είχαν την 
υποχρέωση να καταρτίσουν χάρτες κινδύνου για τις πλημμύρες (πλημμυρικούς 
χάρτες), οι οποίοι να δείχνουν και το βάθος της δυνητικής πλημμύρας.  

Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη χαρτογράφηση του κινδύνου διεξήγαγε το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο όρισε και τρία επίπεδα πιθανοτήτων: 

• Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 20 χρόνια περίπου – το 
«ελαφρύ» περιστατικό. 

• Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 100 χρόνια περίπου – το 
«μετρίως σοβαρό» περιστατικό. 

• Πλημμύρα που επανέρχεται (στατιστικά) κάθε 500 χρόνια περίπου – το «πολύ 
σοβαρό» περιστατικό. 

Αναγνωρίστηκαν 19 περιοχές δυνητικού κινδύνου στην ελεύθερη Κύπρο, οι οποίες 
αφορούν ποτάμιες ροές (Εικόνες 26 & 27) και εκτός όλων των άλλων συντάχθηκαν 
Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (www.moa.gov.cy): 

• Με υψηλή πιθανότητα (περίοδος επαναφοράς Τ=20 έτη). 

• Με μέση πιθανότητα (περίοδος επαναφοράς Τ=100 έτη). 

• Με χαμηλή πιθανότητα (περίοδος επαναφοράς Τ=500 έτη). 

 

Εικόνα 26: Χάρτης γεωγραφικής κατανομής ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων                                      
και περιοχών δυνητικού σημαντικού κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο                           

(www.moa.gov.cy). Σημειώνονται επίσης οι θέσεις ιστορικών πλημμυρών και τα                               
διοικητικά όρια των Επαρχιών της Κύπρου. 
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Εικόνα 27: Κωδικοποίηση περιοχών δυνητικού σημαντικού κινδύνου πλημμύρας στην Κύπρο 
(www.moa.gov.cy/moa/WDD/wfdf.nsf/page04_gr/page04_gr?opendocument). 

Στις Εικόνες 28, 29, 30 παρουσιάζονται οι επάνω διαδραστικοί Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς Τ=20 έτη, Τ=100 έτη και Τ=500 έτη 
(wdd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=479ed86d25ed4e0aaa5
8875111e3397f), αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 28: Διαδραστικός Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας υψηλής πιθανότητας                     
υπέρβασης για περίοδο επαναφοράς Τ=20 έτη (Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων). 
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Εικόνα 29: Διαδραστικός Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας μέσης πιθανότητας     
υπέρβασης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη (Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων). 

 

Εικόνα 30: Διαδραστικός Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας χαμηλής πιθανότητας 
υπέρβασης για περίοδο επαναφοράς Τ=1.000 έτη (Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων). 

Σχετικά με την επικινδυνότητα από πλημμύρες από τη θάλασσα, αναφέρεται πως η 
θαλάσσια στάθμη παρουσιάζει μια σημαντική διακύμανση κοντά στην Αγία Νάπα 
(min. sea level -0,208m, max. sea level +0,218m) και μία μικρότερη διακύμανση κοντά 
στη χερσόνησο του Ακάμα (min. sea level -0,17408m, max. sea level +0,185m) (NRA-
CY, 2018). 
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Εισαγωγή 

Οι πυρκαγιές δασών & υπαίθρου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος, και οι επιπτώσεις τους είναι πλέον παγκόσμιες, 
αφού αποτελούν διαχρονικά σημαντικές συνιστώσες των μεγαλύτερων παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων του φαινομένου του θερμοκηπίου, της αλλαγής του 
κλίματος της γης και της ερημοποίησης (GFMC, 2019). 

Παγκοσμίως, η καταστροφή των δασών από πυρκαγιές έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο 
την απώλεια των κυριότερων χερσαίων δεσμευτών του CO2 της ατμόσφαιρας αλλά 
και τη μαζική απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου (CO2, 
CH4, ΝxΟx), που προκύπτουν ως προϊόντα της καύσης της δασικής και φυτικής 
βιομάζας (GFMC, 2019). 

Αύξηση της συγκέντρωσης αυτών των αερίων στην ατμόσφαιρα συνεπάγεται 
μεγαλύτερη δέσμευση της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας κοντά στην επιφάνεια 
του εδάφους, με αποτέλεσμα το κλίμα της γης να γίνεται προοδευτικά θερμότερο, 
ξηρότερο και, ως εκ τούτου, περισσότερο ευνοϊκό για την έναρξη και εξάπλωση 
πυρκαγιών στα δάση και την ύπαιθρο (GFMC, 2019). 

Επιπρόσθετα, οι πυρκαγιές συμβάλλουν στις συνθήκες που ευνοούν την κλιματική 
αλλαγή, αποδεσμεύοντας στην ατμόσφαιρα τα αποθέματα άνθρακα (carbon 
sequestration) που δεσμεύονται εδώ και αιώνες, μέσω της φωτοσύνθεσης, στη φυτική 
βιομάζα. Ένα εκτάριο δάσους παράγει 4 τόνους οξυγόνο το χρόνο, ενώ αντίθετα η 
καύση των δασών συνεισφέρει κατά 8% στο συνολικά εκπεμπόμενο στην ατμόσφαιρα 
CO2 και CH4 και κατά 13% σε NxOx παγκοσμίως (GFMC, 2019). 

Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα 

Το σύνολο των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 1984-2009 ανέρχεται 
σε 13.613.121 στρέμματα (Εικόνα 31). Από την κατανομή τους ανά γεωγραφική 
ενότητα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους (27%) αναφέρεται στην 
Πελοπόννησο, ενώ το μικρότερο (4%) στα νησιά του Ιονίου. Συγκεκριμένα, στην 
Πελοπόννησο, καθόλη τη διάρκεια της 26χρονης περιόδου, κάηκαν, από δασικές 
πυρκαγιές, περίπου 3,8 εκατομμύρια στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων 
(Τσαγκάρη και συν., 2011). 

Σε επίπεδο Νομών, οι μεγαλύτερες καταστροφές διαχρονικά (περίοδος 1984-2009) 
έχουν καταγραφεί στο Ν. Ηλείας (1.275.010 στρ.), στο Ν. Αττικής (761.428 στρ.), στο Ν. 
Λαρίσης (711.320 στρ.) και στο Ν. Ευβοίας (711.127 στρ.) (Εικόνα 32) (Τσαγκάρη και 
συν., 2011). Μάλιστα, στους τέσσερις αυτούς Νομούς αντιστοιχεί το 25% των καμένων 
εκτάσεων της χώρας. 

Οι συνολικές καμένες εκτάσεις της περιόδου 1984-2009 αντιστοιχούν στο 10,3% της 
πραγματικής έκτασης της χώρας (Εικόνα 33) (Τσαγκάρη και συν., 2011). Τη 
μεγαλύτερη καταπόνηση φαίνεται να έχουν υποστεί τα νησιά του Ιονίου, καθώς οι 
καμένες εκτάσεις τους αντιστοιχούν στο 21,4% της πραγματικής τους έκτασης. 
Ακολουθεί η Πελοπόννησος με 17,6%, ενώ λιγότερο καταπονημένες είναι η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη (5,7%) και η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (5,1%). 
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Σε επίπεδο Νομών, τη μεγαλύτερη καταπόνηση έχουν υποστεί οι Νομοί Ηλείας, Χίου και 
Σάμου, που, καθ’ όλη την 26χρονη περίοδο (1984-2009) παρουσιάζουν καταστροφές 
που αντιστοιχούν στο 48,6%, 36,4% και 33,8% των πραγματικών εκτάσεών τους (Εικόνα 
34) (Τσαγκάρη και συν., 2011). 

 

Εικόνα 31: Συνολικές απώλειες γεωργικών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές σε κάθε 
γεωγραφική ενότητα και στο σύνολο της χώρας, καθώς και ποσοστιαία κατανομή τους, από 

δεδομένα της χρονικής περιόδου 1984-2009 (Τσαγκάρη και συν., 2011). 

 

Εικόνα 32: Συνολικές απώλειες γεωργικών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές σε κάθε 
γεωγραφική ενότητα και στο σύνολο της χώρας, καθώς και ποσοστιαία κατανομή τους, από 

δεδομένα της χρονικής περιόδου 1984-2009 (Τσαγκάρη και συν., 2011). 
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Εικόνα 33: Ποσοστό καμένων εκτάσεων για τη χρονική περίοδο 1984-2009 επί της πραγματικής 
έκτασης σε κάθε γεωγραφική ενότητα και στο σύνολο της χώρας (Τσαγκάρη και συν., 2011). 

 

Εικόνα 34: Ποσοστιαία αναλογία του συνόλου των καμένων εκτάσεων για τη χρονική περίοδο 
1984-2009 ως προς την πραγματική έκταση κάθε νομού της χώρας (Τσαγκάρη και συν., 2011). 

Σε 38.085 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη 
χώρα κατά την περίοδο 1984-2009. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους (19%) κατανέμεται 
στη γεωγραφική ενότητα Πελοποννήσου, ενώ το μικρότερο (περίπου 7%) στη 
γεωγραφική ενότητα Θεσσαλίας (Τσαγκάρη και συν., 2011). Αναλυτικότερα, οι 
συνολικοί αριθμοί περιστατικών και η ποσοστιαία κατανομή τους παρουσιάζονται 
στην Εικόνα 35. 

Οι Νομοί Κεφαλληνίας, Ηλείας και Ιωαννίνων είναι οι πιο πυρόπληκτοι της χώρας, 
καθώς εκεί έχουν εκδηλωθεί 2.175, 2.109 και 2.105 πυρκαγιές αντίστοιχα, καθ’ όλη την 
προαναφερθείσα περίοδο (Εικόνα 36). Το σύνολο των πυρκαγιών μόνο σε αυτούς 
τους τρεις Νομούς αντιστοιχεί στο 17% του συνόλου της Ελλάδας (Τσαγκάρη και συν., 
2011). 
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Εικόνα 35: Συνολικός αριθμός περιστατικών δασικών πυρκαγιών σε κάθε γεωγραφική ενότητα 
και στο σύνολο της χώρας, καθώς και ποσοστιαία κατανομή τους  για τη χρονική περίοδο 

1984-2009 (Τσαγκάρη και συν., 2011). 

 

Εικόνα 36: Συνολικός αριθμός δασικών πυρκαγιών που καταγράφηκαν για τη χρονική περίοδο 
1984-2009 σε κάθε Νομό της χώρας (Τσαγκάρη και συν., 2011). 
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Στις 23/08/2018, η Ελληνική Κυβέρνηση και το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης 
Πυρκαγιών (Global Fire Monitoring Center – GFMC), συμφώνησαν, με αφορμή την 
πυρκαγιά στο Μάτι και το Νέο Βουτζά, τη σύσταση Ανεξάρτητης Επιτροπής με σκοπό 
να αναλυθούν τα βαθύτερα αίτια του διαρκώς εντεινόμενου προβλήματος των 
πυρκαγιών δασών και υπαίθρου που πλήττουν το φυσικό πλούτο της χώρας και 
οδηγούν σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας με έντονη συμπεριφορά και τραγικά 
αποτελέσματα. 

Στην Εικόνα 37 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του κινδύνου εκδήλωσης 
πυρκαγιών με βάση τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1984-2009 (GFMC, 2019). Σε 
έξι νομούς (11,76% επί του συνόλου) παρουσιάζεται εξαιρετικά υψηλός (Ιωαννίνων, 
Κεφαλληνίας, Ηλείας και Ευβοίας) έως και πολύ υψηλός (Αττικής και Μεσσηνίας) 
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Εννέα νομοί (Αιτωλοακαρνανίας, Χανίων, 
Θεσπρωτίας, Φθιώτιδας, Γρεβενών, Κέρκυρας, Λάρισας, Αχαΐας και Μαγνησίας), ήτοι 
17,65% επί του συνόλου έχουν υψηλό κίνδυνο, ενώ οι υπόλοιποι τριάντα έξι νομοί 
(70,59%) εμφανίζουν μέτριο και χαμηλό κίνδυνο. 

 

Εικόνα 37: Επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιών ανά Νομό στην Ελλάδα για τη                                  
χρονική περίοδο 1984-2009 (GFMC, 2019). 

Στην Εικόνα 38 παρουσιάζεται η επικινδυνότητα ανά Νομό της χώρας με βάση την 
καμένη έκταση από τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1984-2009 (GFMC, 2019). 
Δεκαέξι νομοί (Κέρκυρας, Ηλείας, Χίου, Ζακύνθου, Λασιθίου, Κεφαλληνίας, Εύβοιας, 
Αττικής, Σάμου, Λακωνίας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Θεσπρωτίας, Λάρισας 
και Καβάλας), 31,4% επί του συνόλου, κατατάσσονται ως εξαιρετικά ή πολύ 
πυρόπληκτοι, δώδεκα νομοί (Ρεθύμνου, Δωδεκανήσου, Φθιώτιδας, Κιλκίς, Φλώρινας, 
Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Πρέβεζας, Αχαΐας, Χανίων, Καστοριάς και Ηρακλείου), 23,5% 
επί του συνόλου, κατατάσσονται ως πυρόπληκτοι, δώδεκα νομοί (Αιτωλοακαρνανίας, 
Τρικάλων, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κοζάνης, Λευκάδας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, 
Καρδίτσας, Γρεβενών και Έβρου), 23,5% επί του συνόλου, κατατάσσονται ως μετρίως 
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πυρόπληκτοι, ενώ οι υπόλοιποι έντεκα νομοί (21,6% επί του συνόλου), κατατάσσονται 
ως λίγο πυρόπληκτοι ή πυρασφαλείς. 

 

Εικόνα 38: Επικινδυνότητα με βάση την καμένη έκταση ανά 1.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων 
στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 1984-2009 (GFMC, 2019). 

Στην Εικόνα 39 παρουσιάζεται η επικινδυνότητα ανά Νομό της χώρας με βάση την 
καιόμενη έκταση ανά πυρκαγιά από τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1984-2009 
(GFMC, 2019). 

 

Εικόνα 39: Κατάταξη της επικινδυνότητας πυρκαγιών των Νομών της Ελλάδας με βάση την 
καμένη έκταση ανά πυρκαγιά για την χρονική περίοδο 1984-2009 (GFMC, 2019). 
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Οι Νομοί Αττικής, Λασιθίου, Λακωνίας, Σάμου, Χίου, Λάρισας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, 
Δωδεκανήσου και Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή κατά μέσο όρο 
καιγόμενη έκταση ανά πυρκαγιά, ενώ πολύ χαμηλές τιμές, και κατά συνέπεια αυξημένη 
ετοιμότητα δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, εμφανίζουν οι Νομοί Ξάνθης, Κέρκυρας, 
Πρέβεζας, Γρεβενών, Κεφαλληνίας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Λευκάδας και Ευρυτανίας. 

Στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157Α/09-07-1980), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθ. 
25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29-12-1979), αναφέρονται οι ιδιαίτερα επικίνδυνες 
περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις 
(Εικόνα 40) (ΓΓΠΠ, 2018). 

 

Εικόνα 40: Επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις, σύμφωνα με το ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157Α/09-07-1980) (ΓΓΠΠ, 2018). 

Συνοψίζοντας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τις δασικές πυρκαγιές στην 
Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1984-2009 (Τσαγκάρη και συν., 2011; GFMC, 2019): 

• Στην Ελλάδα, κάθε έτος, κατά μέσο όρο, εκδηλώνονται 1.465 δασικές 
πυρκαγιές, έντασης 357 στρεμμάτων καμένης έκτασης ανά περιστατικό, και 
καίγονται περίπου 524.000 στρέμματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων. 

• Οι καμένες εκτάσεις της περιόδου 1984-2009 αντιστοιχούν στο 10,3% της 
συνολικής επιφάνειας της χώρας (Εικόνα 32). Τη μεγαλύτερη καταπόνηση 
έχουν υποστεί τα νησιά του Ιονίου (21,4%) και σε επίπεδο Νομών η Ηλεία 
(48,6%), η Χίος (36,4%) και η Σάμος (33,8%) (Εικόνα 33). 
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• Οι μεγαλύτεροι αριθμοί επεισοδίων και καμένων εκτάσεων αναφέρονται στην 
Πελοπόννησο με ποσοστά 19% και 27% των αντίστοιχων συνόλων της 
χώρας (Εικόνες 35 & 31). Οι πυρκαγιές των Νομών Κεφαλληνίας, Ηλείας και 
Ιωαννίνων αντιστοιχούν στο 17% του συνόλου (Εικόνα 36). Οι καμένες 
εκτάσεις των Νομών Ηλείας, Αττικής, Λαρίσης και Ευβοίας ανέρχονται στο 
25% των συνολικών της χώρας, με το Ν. Ηλείας να έχει υποστεί τις 
μεγαλύτερες καταστροφές (1.275.000 στρέμματα για την περίοδο 1984-2009 ή 
49.039 στρέμματα κατ’ έτος) (Εικόνα 32). 

• Κρίνεται επιβεβλημένη η αναθεώρηση του χάρτη με τις ιδιαίτερα επικίνδυνες 
περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις που αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980 (ΦΕΚ 157Α/09-07-1980) με 
κριτήρια επικινδυνότητας και όχι απλώς κινδύνου και με βάση τα στατιστικά 
στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών (Εικόνα 40). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης. 

Δασικές Πυρκαγιές στην Κύπρο 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 20ετίας, στην Κύπρο εκδηλώνονται 
κατά μέσο όρο 156 δασικές πυρκαγιές κάθε χρόνο, οι οποίες κάνουν στάχτη 2.299 
εκτάρια, εκ των οποίων 223 εκτάρια κρατικό δάσος (Εικόνα 41). 

 

Εικόνα 41: Αριθμός δασικών πυρκαγιών ανά έτος περιόδου 2000-2019 (Τμήμα Δασών Κύπρου). 
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Το 2019 καταγράφηκαν 99 δασικές πυρκαγιές που κατέκαψαν έκταση 733 εκταρίων, 
από τα οποία, 106 εκτάρια κρατικό δάσος (Εικόνα 42). Επισημαίνεται το πολύ υψηλό 
ποσοστό των κακόβουλων πυρκαγιών που, για την 20ετία 2000-2019, ανέρχεται στο 
23% αλλά το 2019 ανήλθε στο 33% (Εικόνα 43), κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα όλες 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 42: Καμένες εκτάσεις σε εκτάρια ανά έτος για την περίοδο 2000-2019                                       
(Τμήμα Δασών Κύπρου). 

 

Εικόνα 43: Αιτίες δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο για την περίοδο 2000-2019 (Τμήμα Δασών). 

Στην Εικόνα 44 αποτυπώνονται τα κύρια και τα δευτερεύοντα κρατικά δάση της 
Κύπρου (Lemesios et al., 2014), τα οποία βρίσκονται κυρίως στα όρη Τρόοδος και 
Πενταδάκτυλος. Τα δάση της Κύπρου περιλαμβάνουν κέδρους, άρκευθους, πεύκα, 
βελανιδιές, κυπαρίσσια, κουμαριές κλπ. και είναι ευάλωτα στις πυρκαγιές, κυρίως 
λόγω των μακρών, ζεστών και ξηρών καλοκαιριών, των ήπιων χειμώνων, των 
ισχυρών ανέμων και της εύφλεκτης ξηροφυτικής βλάστησης. Οι ανωτέρω φυσικοί 
παράγοντες επιδεινώνονται περαιτέρω από τις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές 
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συνθήκες, που ευνοούν παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και ακραίων καιρικών 
φαινομένων. 

 

Εικόνα 44: Κύρια και δευτερεύοντα κρατικά δάση στην Κύπρο (Lemesios et al., 2014). 

Στην Εικόνα 45 παρουσιάζεται ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην Κύπρο, από 
τον οποίο προκύπτει πως στο σύνολο σχεδόν των περιοχών που αναπτύσσονται οι 
δασικές εκτάσεις (όρη Τρόοδος και Πενταδάκτυλος) ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς 
είναι πολύ υψηλός. Επισημαίνεται πως στις νότιες παρυφές του Τρόοδος που επικρατεί 
η μακκία βλάστηση και τα φρύγανα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός. 

 

Εικόνα 45: Γεωγραφική κατανομή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κύπρο                       
(Lemesios et al., 2014). 
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ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ 

Εισαγωγή 

Ως παράκτια διάβρωση ορίζεται η σταδιακή οπισθοχώρηση της ακτογραμμής, η 
οποία μετράται σε ικανοποιητικό χρονικό ορίζοντα, τέτοιο ώστε η μέτρηση να μην 
επηρεάζεται από τις επιδράσεις του καιρού, των κυματικών καταιγίδων και της τοπικής 
δυναμικής ιζημάτων (Doody et al., 2004). Εναλλακτικά, η διάβρωση ακτογραμμής/ 
παραλίας ορίζεται ως μία μακροχρόνια υποχώρηση της ακτογραμμής προς την 
ενδοχώρα, με την παράλληλη κατάληψη του χώρου από τη θάλασσα. 

Η παράκτια διάβρωση είναι μία απολύτως φυσική – γεωλογική διεργασία που αφορά 
τη φυσική εξέλιξη του παράκτιου αναγλύφου. Εξελίσσεται άλλοτε με πολύ αργό ρυθμό, 
από χιλιοστά έως εκατοστά ανά έτος (εγκαταλελειμμένο δέλτα) και άλλοτε με πολύ 
γρήγορο ρυθμό m/έτος (διάβρωση παραλιών λόγω θαλάσσιων καταιγίδων) ή ακόμα 
και επεισοδιακό ρυθμό (σεισμοί, κατολισθήσεις και τσουνάμι). 

Τα αποτελέσματα της παράκτιας διάβρωσης εκδηλώνονται σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα από την ανθρώπινη κλίμακα ζωής (διάρκεια σχεδιασμού των οικονομικών 
δραστηριοτήτων), προκαλώντας κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως 
απώλεια παράκτιας γης, καταστροφή παράκτιων υποδομών και εν τέλει πλήττοντας 
την τουριστική βιομηχανία μέσω της μερικής ή/ και ολικής απώλειας των παραλιών. 

Διάβρωση Ακτών στην Ελλάδα 

Η Ελληνική ακτογραμμή περιλαμβάνει βραχώδεις ακτές (44%), παράκτιους κρημνούς 
(14%), παραλιακές ζώνες (36%) και πηλώδεις ακτές (6%) (Eurosion, 2004). 

Η παράκτια διάβρωση έχει πλήξει όλες τις Μεσογειακές χώρες και η Ελλάδα δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση (Εικόνα 46) (UN, 2013). Το ποσοστό της Ελληνικής 
ακτογραμμής που έχει υποστεί διάβρωση είναι 28,6% (Eurosion, 2004). 

 

Εικόνα 46: Παράκτια διάβρωση και ευαίσθητα οικοσυστήματα στη Μεσόγειο 
(https://www.grida.no/resources/5890). 
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Οι παραλίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του συνολικού μήκους της Ελληνικής 
ακτογραμμής και διακρίνονται σε “pocket” (3,33 %) και ανοικτές (35,40%) (Πίνακας 1). 
Περίπου το 30% των παραλιακών ζωνών της Ελλάδας βρίσκεται υπό διάβρωση 
(Πίνακας 2) και περίπου το 4,2% καλύπτονται από σκληρά μέτρα προστασίας με το 
1,1% να συνεχίζει να διαβρώνεται παρά τα έργα (Alexandrakis et al., 2013). 

α/α Γεωγραφική Ενότητα 
Μήκος 

ακτογραμμής (km) 
Παραλίες 

“Pocket” (%) Ανοικτές (%) 

1. Ήπειρος / Ιόνιο 2.158,3 2,69 19,60 

2. Στερεά Ελλάδα 1.491,8 4,42 34,40 

3. Πελοπόννησος 1.164,1 3,93 43,13 

4. Θεσσαλία 697,3 7,61 29,93 

5. Μακεδονία 931,8 1,95 46,83 

6. Θράκη 326,0 0,25 45,43 

7. Κρήτη 1.148,3 2,50 26,50 

8. Κυκλάδες 3.423,2 4,60 45,08 

9. Νησιά Αιγαίου 1.311,3 3,45 32,70 

           ΣΥΝΟΛΟ 13.704,0 3,33 35,40 

Πίνακας 1: Μήκος ακτογραμμής (km) και τύπος παραλίας (%) ανά γεωγραφική ενότητα 
(Alexandrakis et al., 2013). 

α/α Περιφέρεια 
Ακτογραμμή 

Μήκος 
(km) 

Υπό διάβρωση 
(km) 

Υπό διάβρωση 
(%) 

1. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 436,0 139,0 31,9 

2. Κεντρική Μακεδονία 821,8 371,0 45,1 

3. Θεσσαλία 697,3 256,0 36,7 

4. Ήπειρος 313,5 106,0 33,8 

5. Ιονίων Νήσων 1.065,9 260,0 24,4 

6. Δυτική Ελλάδα 859,3 198,0 23,0 

7. Στερεά Ελλάδα 1.491,8 582,0 39,0 

8. Πελοπόννησος 1.164,1 306,0 26,3 

9. Αττική 1.047,9 237,0 22,6 

10. Βόρειο Αιγαίο 1.311,3 231,0 17,6 

11. Νότιο Αιγαίο 3.423,2 503,0 14,7 

12. Κρήτη 1.148,3 756,0 65,8 

           ΣΥΝΟΛΟ 13.780,4 3.945,0 28,6 

Πίνακας 2: Μήκος ακτογραμμής (km) και ακτογραμμή υπό διάβρωση (km) και (%) )                              
ανά Περιφέρεια (Alexandrakis et al., 2013). 
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Στην Εικόνα 47 αποτυπώνεται η Ελληνική ακτογραμμή και το καθεστώς που τη διέπει 
(σταθερότητα/ προέλαση/ οπισθοχώρηση) (Alexandrakis et al., 2013). Με πορτοκαλί 
χρώμα σημειώνονται τα τμήματα της ακτογραμμής υπό διάβρωση και με πράσινο 
χρώμα τα τμήματα υπό προέλαση (δελταϊκές περιοχές). 

 

Εικόνα 47: Χαρακτηρισμός της Ελληνικής ακτογραμμής (Alexandrakis et al., 2013). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από παράκτια διάβρωση αντιμετωπίζουν (Εικόνα 47): 

• Η Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολο σχεδόν των ακτών της. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε τμήματα των ακτών της στους 
κόλπους Θερμαϊκός, Κασσάνδρας, Σιγγιτικός και Στρυμονικός. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε τμήματα των ακτών της στους κόλπους 
Κορινθιακός, βόρειος Ευβοϊκός και Μαλιακός και σε τμήματα των ακτών της 
Εύβοιας. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο σύνολο των ακτών της στον Κορινθιακό 
κόλπο και σε τμήματα των ακτών της στους κόλπους Σαρωνικός, Αργολικός, 
Λακωνικός και Μεσσηνιακός. 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο σύνολο σχεδόν των ακτών της. 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου. 

• Η Περιφέρεια Αττικής. 
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Διάβρωση Ακτών στην Κύπρο 
Σύμφωνα με τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), τα 
προβλήματα διάβρωσης που παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1980 στην Κύπρο 
οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως: 

• Οι λατομεύσεις παράκτιου υλικού. 

• Η κατασκευή φραγμάτων στην ενδοχώρα. 

• Η ανεξέλεγκτη εκτέλεση μη αδειοδοτημένων θαλάσσιων έργων από ιδιώτες 
(π.χ. πρόβολοι, κατασκευές πάνω ή κοντά στην ακτογραμμή). 

• Η ραγδαία ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος COASTANCE στην Κύπρο, συντάχθηκε η έκθεση 
«Περιφερειακές Πολιτικές και Παράκτιες Διοικητικές Πρακτικές», σύμφωνα με την οποία 
η εξόρυξη άμμου και χαλικιού από τις ακτές επιτρεπόταν μέχρι την απαγόρευσή της 
διά Νόμου στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με αποτέλεσμα να εκτιμάται, από την 
Υπηρεσία Μεταλλείων, ότι κατά την περίοδο 1955-1970, εξορύχθηκε υλικό συνολικού 
όγκου 300.000 m3, γεγονός το οποίο θεωρείται ως ο σημαντικότερος λόγος για τη 
διάβρωση των παραλιών. 

Από στοιχεία του ΤΔΕ προκύπτει ότι, παρά την απαγόρευση της εξόρυξης υλικού από 
τις παραλίες, η διάβρωση των ακτών συνεχίστηκε και μετά την απαγόρευσή της, λόγω 
της κατασκευής μεγάλου αριθμού φραγμάτων στην ενδοχώρα, καθώς και λόγω των 
χαλαρώσεων που δόθηκαν για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης μετά την 
τουρκική εισβολή. 

Σύμφωνα με μετρήσεις του Κλάδου Θαλάσσιων Έργων του ΤΔΕ και την επεξεργασία 
αεροφωτογραφιών της ακτογραμμής της Κύπρου από το Τμήμα Κτηματολογίου & 
Χωρομετρίας (ΤΚΧ), η διάβρωση σε κάποιες ακτές φτάνει μέχρι και 50 εκατοστά ανά 
έτος, ενώ πιο έντονα φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται στις περιοχές κόλπου 
Περιβολιών, Πόλης Χρυσοχούς και Γεροσκήπου (Κίκας και συν., 2014). 

Το 2012, ο Κλάδος Γεωδαισίας Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφήσεων του ΤΚΧ 
ανέλαβε την ετοιμασία χαρτών που να καταδεικνύουν το πρόβλημα της διάβρωσης 
των ακτών της Κύπρου, ως εργαλείο για το σχεδιασμό μετριαστικών μέτρων από τις 
αρμόδιες Αρχές. Στους χάρτες, που ετοιμάστηκαν το Σεπτέμβριο 2012, παρουσιάζεται 
ολόκληρη η ακτογραμμή ελεύθερων περιοχών, συνολικού μήκους 467 χιλιομέτρων, με 
στοιχεία σχετικά με το μήκος και την έκταση της διάβρωσης ή επίχωσης σε κάθε ακτή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους χάρτες, η ακτογραμμή της 
Κύπρου έχει υποστεί, κατά την περίοδο 1963-2008, μέση διάβρωση 14,0 μέτρων 
(μέγιστη διάβρωση 260 μέτρα και ελάχιστη 3,5 μέτρα), σε μέτωπο συνολικού μήκους 
92.338 μέτρων, δηλαδή σε ποσοστό 19,8% της ακτογραμμής. Η ίδια μελέτη 
καταδεικνύει ότι, σε παραλιακό μέτωπο συνολικού μήκους 77.073 μέτρων, ή ποσοστό 
16,5% της ακτογραμμής, παρατηρείται μέση επίχωση (απόθεση υλικού στο παραλιακό 



                                                           

 

                85 

μέτωπο με φυσικό ή τεχνητό τρόπο4) 14,4 μέτρων (μέγιστη επίχωση 90 μέτρα και 
ελάχιστη 1 μέτρο). 

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις μεγάλης έκτασης επίχωσης, καθώς και η μεγαλύτερη 
έκταση διάβρωσης (260 μέτρα), αφορούν την κατασκευή λιμανιών. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, η έκταση της διάβρωσης και της επίχωσης, σε παγκύπριο επίπεδο, είναι η ίδια 
και ανέρχεται σε 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Κίκας και συν., 2014). 

Στις αρχές του 1990, λήφθηκε από την κυβέρνηση της Κύπρου η απόφαση για 
εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης, που να προσδιορίζει τα μέτρα για την προστασία 
και τη βελτίωση της παράκτιας ζώνης. Η πρώτη προσπάθεια για την υλοποίηση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών στην Κύπρο έγινε με το πρόγραμμα 
«Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Κύπρου», το οποίο εκτελέστηκε την περίοδο 
1993-1996 και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος MEDSPA 
(EU, 2012a). 

Κύριος στόχος ήταν η εξεύρεση κατάλληλων μεθόδων για την προστασία των ακτών 
και τη βελτίωση της ποιότητας των παραλιών, με ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο παράκτιο περιβάλλον. Στο πλαίσιο του MEDSPA, η ακτογραμμή των 
ελεύθερων περιοχών χωρίστηκε σε 12 τμήματα (Εικόνα 48), λαμβανομένων υπόψη των 
γεωμορφολογικών και υδροδυναμικών χαρακτηριστικών τους και ετοιμάστηκε το 
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών. 

 

Εικόνα 48: Διάκριση της ακτογραμμής της Κύπρου σε 12 τμήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Κύπρου». Διακρίνονται με κίτρινο χρώμα οι περιοχές που 

βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση (Public Works Department, Coastal Section). 

Βάσει των παρατηρήσεων που έγιναν, η κάθε περιοχή που μελετήθηκε χωρίστηκε σε 
υποπεριοχές προτεραιότητας, ανάλογα με το βαθμό διάβρωσης που παρατηρείται σε 
αυτές. Έξι από τα τμήματα ακτής (κόλπος Λάρνακας, κόλπος Λεμεσού, νότια ακτή 
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Πάφου, Ζύγι – Κίτι, Πόλη Χρυσοχούς και Κάτω Πύργος Τυλληρίας) χαρακτηρίστηκαν σε 
κρίσιμη κατάσταση (Εικόνα 48), σύμφωνα με τη φυσική διαδικασία διάβρωσης, τις 
ανθρώπινες επεμβάσεις που προκαλούν διάβρωση (υδατοφράκτες, παράκτια έργα, 
λιμενικές δραστηριότητες) και τις πιέσεις για τουριστική ανάπτυξη. 

Για τις έξι αυτές περιοχές ετοιμάστηκαν, από το ΤΔΕ και το Εργαστήριο Λιμενικών 
Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λεπτομερείς κατασκευαστικές μελέτες και 
σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων προστασίας των ακτών. Το 2010 ξεκίνησε η 
ετοιμασία μελέτης προστασίας και βελτίωσης της ακτής του ΒΔ παραλιακού μετώπου 
Πάφου. 

Σύμφωνα με την έκθεση «Περιφερειακές Πολιτικές και Παράκτιες Διοικητικές Πρακτικές» 
του Προγράμματος COASTANCE (EU, 2012b), τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα κατά της διάβρωσης των Κυπριακών ακτών περιορίζονται στην κατασκευή 
συνολικά 22 χιλιομέτρων «σκληρών» έργων θωράκισης ακτών, κυρίως προβόλων, 
κυματοθραυστών και τειχών προστασίας, περιλαμβανομένων των μη αδειοδοτημένων 
κατασκευών, κυρίως κατά την περίοδο 1980-1990. 

Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένες περιοχές της Λεμεσού και της Αμμοχώστου, αλλά και 
πιλοτικά στη Λάρνακα και στην Πάφο, οι ακτές εμπλουτίστηκαν με άμμο με σκοπό την 
ποιοτική τους αναβάθμιση. Το μέτρο εμπλουτισμού εφαρμόστηκε κατά την επέκταση 
του λιμανιού Λεμεσού από το ΤΔΕ σε συνεννόηση με την Τοπική Αρχή, καθώς και στην 
περιοχή Κιτίου, με άμμο που λήφθηκε κατά τις εργασίες εκβάθυνσης του αλιευτικού 
καταφυγίου Λάρνακας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών 
(ΤΑΘΕ). 

Μέχρι σήμερα, έργα έχουν κατασκευαστεί στον κόλπο Λάρνακας (περιοχή Πύλας – 
Ορόκλινης), στον κόλπο Λεμεσού, στον κόλπο Πόλης Χρυσοχούς, στο Δήμο 
Γεροσκήπου, στο Δήμο Γερμασόγειας και Κάτω Πύργου, με θετικά, σύμφωνα με το 
ΤΔΕ, αποτελέσματα. 

Το 2007 ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορθολογική αειφόρος διαχείριση 
των ιζημάτων που μεταφέρονται από τα όμβρια ύδατα και κατακρατούνται στα 
φράγματα της Κύπρου». Σύμφωνα με τις μελέτες που ετοιμάστηκαν, η υδατική πολιτική 
της Κύπρου οδήγησε στην κατασκευή 108 συνολικά υδατοφρακτών με συνολική 
χωρητικότητα 331.933.000 m3. 

Τα περισσότερα μεγάλα φράγματα κατασκευάστηκαν κοντά στις εκβολές ποταμών, με 
στόχο τη μεγιστοποίηση του μεγέθους του αποθηκευτικού χώρου και συνεπώς του 
ενδεχόμενου όγκου αποθηκευμένου νερού, ενώ ταυτόχρονα και την ελαχιστοποίηση 
της μεταφοράς ιζημάτων προς τη θάλασσα. 

Το πρόγραμμα πρότεινε την κατασκευή προ-φραγμάτων για την παγίδευση ιζημάτων 
ανάντη των κυρίων φραγμάτων και τη χρήση κατάλληλων ιζημάτων για τροφοδοσία 
των παραλιών. Με τον τρόπο αυτό, πέραν του προβλήματος της διάβρωσης στις 
ακτές, θα αντιμετωπιστεί και η μείωση της χωρητικότητας στους υδατοφράκτες, που 
προκαλείται από τη συσσώρευση ιζημάτων στον πυθμένα τους. 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από παράκτια διάβρωση αντιμετωπίζουν ο κόλπος Λάρνακας, ο 
κόλπος Λεμεσού, η νότια ακτή Πάφου, η περιοχή Ζύγι – Κίτι, η Πόλη Χρυσοχούς και ο 
Κάτω Πύργος Τυλληρίας (Εικόνα 48). 
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ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Εισαγωγή 

Στην κατηγορία των τεχνολογικών ατυχημάτων εντάσσονται ατυχήματα που μπορούν 
να προέλθουν από βιομηχανικές μονάδες, από ατυχήματα μεταφοράς επικίνδυνων 
ουσιών, από αστικές πυρκαγιές, κλπ. 

Τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) επιφέρουν τις μεγαλύτερες 
συνέπειες, αναφορικά με ανθρώπινα θύματα, περιουσίες, το περιβάλλον ή/ και 
συνδυασμό αυτών. Στην πραγματικότητα αποτελούν ένα μικρό υποσύνολο των 
βιομηχανικών ατυχημάτων και ακόμα περισσότερο ένα μικρότερο υποσύνολο όλων 
των τεχνολογικών ατυχημάτων που μπορούν να συμβούν. Αυτό που διαχωρίζει τα 
μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα από τα υπόλοιπα είναι τα δύο εξής κριτήρια: τα αίτια 
πρόκλησης τους και οι σοβαρές επιπτώσεις που φέρουν (Μουζάκης, 2015). 

Μεγάλο ατύχημα σχετιζόμενο με επικίνδυνες ουσίες, σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO 
III, και συγκεκριμένα την Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, έχει οριστεί το εξής: «συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, 
πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία 
οποιασδήποτε μονάδας καλυπτόμενης από την παρούσα οδηγία, το οποίο προκαλεί 
σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον, εντός ή εκτός της μονάδας, και σχετίζεται με μία ή περισσότερες 
επικίνδυνες ουσίες». 

Σκοπός της Οδηγίας SEVESO ΙΙΙ είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας, του 
περιβάλλοντος αλλά και της οικονομικής – αειφόρου ανάπτυξης από ατυχήματα σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που, κατά τη λειτουργία τους, αναγκαστικά διαχειρίζονται 
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Για να επιτευχθεί αυτό, λαμβάνονται πολλά προληπτικά 
μέτρα που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν όχι μόνο την πρόληψη αλλά και την επιτυχή 
ομαλή καταστολή ενός πιθανού βιομηχανικού ατυχήματος. 

Η οδηγία SEVESO ΙΙΙ εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερες από 10.000 βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην πολύ χαμηλή συχνότητα 
εμφάνισης σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων. Ο τρόπος που η συγκεκριμένη 
οδηγία παίρνει μορφή σε νομοθετικό και εκτελεστικό επίπεδο σε κάθε κράτος - μέλος 
είναι διαφορετικός και μη δεσμευτικός. Περιλαμβάνονται όμως όρια που δεσμεύουν τα 
κράτη-μέλη να τα φέρουν σε πέρας εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, τα 
οποία ουσιαστικά εξυπηρετούν άμεσα τον προαναφερθέντα σκοπό της Οδηγίας. 

Μεγάλης Κλίμακας Τεχνολογικά Ατυχήματα στην Ελλάδα 

Η Οδηγία SEVESO ΙΙΙ έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 
354Β/17-02-2016). Το 2010 είχαν υπαχθεί 216 βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
περιλάμβαναν διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμπορίας 
υγρών και αερίων καυσίμων, παραγωγής λιπασμάτων, τυποποίησης και εμπορίας 
φυτοφαρμάκων, κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ), παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών 
και παραγωγής και εμπορίας χημικών. Από τις ανωτέρω βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
οι 133 αποτελούσαν μονάδες κατώτερης βαθμίδας και οι 83 ανώτερης βαθμίδας 
(Μουζάκης, 2010). 



                                                           

 

                88 

Στην Εικόνα 49 απεικονίζεται η γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων ανώτερης 
βαθμίδας για το έτος 2010 (Χατζιράι, 2019) από την οποία προκύπτει ότι η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση μονάδων εντοπίζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην 
Αττική (Μουζάκης, 2010). 

 

Εικόνα 49: Ποσοστιαία κατανομή των εγκαταστάσεων SEVESO ανώτερης βαθμίδας για το έτος 
2010 ανά Περιφέρεια (Χατζιράι, 2019). 

Το 2017 ο αριθμός των εγκαταστάσεων SEVESO αυξάνεται σε 275, εκ των οποίων 
λειτουργούν οι 233. Οι περισσότερες βιομηχανίες δραστηριοποιούνται σε τομείς 
πετρελαιοειδών, καταλαμβάνοντας το 45% των συνολικών μονάδων. Στην Εικόνα 50 
απεικονίζεται η κατανομή των εγκαταστάσεων κατώτερης και ανώτερης βαθμίδας, 
σύμφωνα με τον τύπο δραστηριοποίησής τους για το 2017 (www.civilprotection.gr). 

 

Εικόνα 50: Κατανομή ανά δραστηριότητα των εγκαταστάσεων SEVESO ανώτερης και κατώτερης 
βαθμίδας για το έτος 2017 (Χατζιράι, 2019). 

Στην Εικόνα 51 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων SEVESO 
κατώτερης (πράσινο χρώμα) και ανώτερης (κόκκινο χρώμα) βαθμίδας το 2018 στην 
Ελληνική επικράτεια (www.mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:seveso_egsa87). 
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Εικόνα 51: Γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων SEVESO κατώτερης (πράσινο χρώμα)                
και ανώτερης (κόκκινο χρώμα) βαθμίδας για τη χρονική περίοδο του 2018 στην Ελληνική 

επικράτεια (www.mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:seveso_egsa87). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα αντιμετωπίζουν (Εικόνα 
51): 

• Η Περιφέρεια Αττικής και κυρίως το Πέραμα, το Θριάσιο πεδίο και ο κόλπος της 
Ελευσίνας, καθώς και ο Αυλώνας στα όρια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κυρίως η ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου – 
Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως η ευρύτερη περιοχή Σίνδου – 
Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην ευρύτερη περιοχή του Ισθμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης. 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 
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Μεγάλης Κλίμακας Τεχνολογικά Ατυχήματα στην Κύπρο 

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (στοιχεία 2020), στην Κύπρο υπάρχουν 
31 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO, οι οποίες 
περιλαμβάνουν διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμπορίας 
υγρών και αερίων καυσίμων, παραγωγής λιπασμάτων, τυποποίησης και εμπορίας 
φυτοφαρμάκων, κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ), παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών 
και παραγωγής και εμπορίας χημικών. 

Από αυτές, οι 20 είναι μονάδες κατώτερης βαθμίδας και οι άλλες 11 είναι μονάδες 
ανώτερης βαθμίδας. Επιπλέον, 4 μονάδες ανώτερης βαθμίδας και 2 μονάδες 
κατώτερης βαθμίδας που θα λειτουργήσουν στην περιοχή Μαρί – Βασιλικού 
βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού/ κατασκευής (στοιχεία 2020). 

Οι παραπάνω βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Κύπρου 
στις εξής περιοχές: 

• Στη Λάρνακα, επί της οδού Λάρνακας – Δεκέλειας. 

• Στο Μαρί – Βασιλικό. 

• Στη Λεμεσό. 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα αντιμετωπίζουν οι 
ανωτέρω περιοχές. 

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 

Εισαγωγή 
Η αρχή των φαινομένων του υδρολογικού κύκλου βρίσκεται στα ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα (βροχόπτωση, χιονόπτωση, χαλάζι, κ.λπ.). Τα νερά των 
κατακρημνισμάτων, με την άφιξή τους στην επιφάνεια της Γης, διαμοιράζονται 
πρωτογενώς στην εξάτμιση και διαπνοή (μέσω των φυτών), στην απορροή (μέσω 
των υδρογραφικών δικτύων) και στην κατείσδυση. 

Γίνεται, επομένως, φανερό ότι κάθε διατάραξη στο καθεστώς των ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων συνεπάγεται σημαντικές μεταβολές στον υδρολογικό κύκλο και 
στο υδρολογικό (επιφανειακά ύδατα) και υδρογεωλογικό (υπόγεια ύδατα) ισοζύγιο. 

Η λεκάνη της Μεσογείου δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις κλιματικές αλλαγές 
στο θέμα του νερού, λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε συνδυασμό με την 
κυκλοφορία των (υγρών και όχι) αερίων μαζών. 

Οι επιπτώσεις στα υδατικά, κυρίως στα υπόγεια, συστήματα από τις κλιματικές 
αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν στα εξής (Στουρνάρας και συν., 2011): 

• Γενική μειωμένη τροφοδοσία και ανανέωση νερού των υδροφόρων οριζόντων 
από τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αύξηση της εξατμισιδιαπνοής. 

• Αυξημένη υφαλμύρωση παράκτιων και υποθαλάσσιων υδροφόρων οριζόντων, 
ιδιαιτέρως των καρστικών, με προέλαση προς την ενδοχώρα του μετώπου 
υφαλμύρωσης, λόγω του μειωμένου δυναμικού της χερσαίας υδατικής φάσης 
από τη μειωμένη τροφοδοσία και την υπεράντληση. 
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• Αύξηση της συγκέντρωσης ρυπαντικού φορτίου στα παράκτια υδατικά σώματα 
και στη θάλασσα λόγω μικρότερης αραίωσης. 

• Εντατικοποίηση της αποδόμησης των δελταϊκών περιοχών, που ήδη έχει ξεκινήσει 
λόγω κατασκευής εγκάρσιων φραγμάτων στην ανάντη ζώνη (μείωση απορροής 
και στερεοπαροχής) και παραλλήλων αναχωμάτων στην πεδινή ζώνη του δέλτα 
(άφιξη μεταφερόμενου υλικού σε ένα και μοναδικό στόμιο). 

• Ρύπανση ή αποξήρανση των παράκτιων υγροτόπων. 

• Επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης λόγω υδατικού ελλείμματος και 
εδαφικών μεταβολών (συμπυκνώσεις, στεγανοποιήσεις, κ.λπ.). 

Λειψυδρία στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαθέτει, συνολικά σε ετήσια βάση, επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους 
υδατικούς πόρους, αλλά διάφοροι λόγοι μειώνουν σημαντικά την πραγματική 
διαθέσιμη ποσότητα και δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους. 

Ειδικότερα, για το σύνολο της χώρας, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα εκτιμώνται 
σε 116.330 hm3/έτος, ενώ το συνολικό υδατικό δυναμικό εκτιμάται κατά προσέγγιση σε 
57.100 hm3/έτος (Πίνακας 3), στo οποίo περιλαμβάνονται τα νερά που εισρέουν από 
γειτονικές χώρες. Αναμφίβολα, το συνολικό υδατικό δυναμικό υπερκαλύπτει κατά πολύ 
την ποσότητα που διατίθεται στις χρήσεις. Ωστόσο, μικρό μέρος από αυτό είναι 
οικονομικά και τεχνικά αξιοποιήσιμο, με αποτέλεσμα την ύπαρξη προβλημάτων 
ανεπάρκειας νερού σε διάφορες περιοχές και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η εκτίμηση ενός γενικού υδρολογικού ισοζυγίου της 
χώρας σε μέση ετήσια χρονική βάση (Στουρνάρας και συν., 2011). Για την εκτίμηση 
αυτή χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα, με όποια σχετική αξιοπιστία έχουν, από την 
ανάλυση των υδατικών διαμερισμάτων. Τα δεδομένα αυτά έχουν αντληθεί από 
πληροφορίες επιμέρους μελετών αλλά και μετρήσεων για συνιστώσες του 
υδρολογικού ισοζυγίου. 

Υδατικά 
Διαμερίσματα 

Έκταση 
(km2) 

Όγκος 
Βροχής 
(hm3) 

Εξάτμιση 
(hm3) 

Υδατικό 
Δυναμικό 

(hm3) 

Προσφορά 
Ιούλιου 
(hm3) 

Ζήτηση 
Ιουλίου 
(hm3) 

Παρατηρήσεις 

01 Δυτικής 
Πελοποννήσου 

7.301 8.031 3.614 4.417 73 55 Πλεονασματικό 

02 Βόρειας 
Πελοποννήσου 

7.310 6.404 2.824 3.580 122 104 Πλεονασματικό 

03 Ανατολικής 
Πελοποννήσου 

8.477 6.563 3.290 3.273 56 67 Ελλειμματικό 

04 Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας 

10.199 13.973 5.310 8.663 415 82 Πλεονασματικό 

05 Ηπείρου 10.026 17.046 6.818 10.228 193 33 Πλεονασματικό 

06 Αττικής 3.207 1.642 1.150 492 56 54 
Οριακά 

Πλεονασματικό 

07 Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας 

12.341 9.516 5.257 4.259 128 187 Ελλειμματικό 

08 Θεσσαλίας 13.377 10.434 6.260 4.174 210 335 Ελλειμματικό 
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Υδατικά 
Διαμερίσματα 

Έκταση 
(km2) 

Όγκος 
Βροχής 
(hm3) 

Εξάτμιση 
(hm3) 

Υδατικό 
Δυναμικό 

(hm3) 

Προσφορά 
Ιούλιου 
(hm3) 

Ζήτηση 
Ιουλίου 
(hm3) 

Παρατηρήσεις 

09 Δυτικής 
Μακεδονίας 

13.440 10.470 5.654 4.816 159 136 Πλεονασματικό 

10 Κεντρικής 
Μακεδονίας 

10.389 6.068 3.034 3.034 137 130 
Οριακά 

Πλεονασματικό 

11 Ανατολικής 
Μακεδονίας 

7.280 4.917 2.722 2.195 354 132 Πλεονασματικό 

12 Θράκης 11.177 8.574 5.325 3.249 424 253 Πλεονασματικό 

13 Κρήτης 8.335 7.500 4.874 2.626 130 133 
Οριακά 

Ελλειμματικό 

14 Νήσων 
Αιγαίου 

9.103 5.192 3.104 2.088 7 25 Ελλειμματικό 

Σύνολο χώρας 131.962 116.330 592.36 57.094 2.464 1.726  

Πίνακας 3: Γενικευμένο ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο του Ελλαδικού χώρου κατά υδατικό 
διαμέρισμα (hm3) (Στουρνάρας και συν., 2011). 

Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν προβλήματα στην αξιοποίηση και ορθολογική 
διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας είναι (ΥΠΑΝ, 2008): 

• Η άνιση κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο. Η δυτική Ελλάδα δέχεται 
πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχών από την ανατολική. 

• Η ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων στο χρόνο, με μεγάλη 
συγκέντρωση βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο. 

• Η άνιση κατανομή της ζήτησης στο χώρο, η οποία είναι αναντίστοιχη με την 
κατανομή της προσφοράς. 

• Η ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χρόνο, που είναι αναντίστοιχη 
με την κατανομή της προσφοράς. 

• Η γεωμορφολογία της χώρας. 

• Η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταμών 
που έρχονται από γειτονικά κράτη (περίπου 13 km3/χρόνο). 

• Το μεγάλο ανάπτυγμα ακτών σε συνδυασμό με τη λιθολογική σύσταση των 
πετρωμάτων, που συντείνει, λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης παράκτιων 
υδροφορέων, στην υφαλμύρισή τους. 

• Τα πολλά άνυδρα ή με ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Τα Υδατικά Διαμερίσματα Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03), Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας (EL07), Θεσσαλίας (EL08), Κρήτης (EL13) και Νήσων Αιγαίου 
EL(14) είναι ελλειμματικά. 

• Τα Υδατικά Διαμερίσματα Αττικής (EL06) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) είναι 
οριακά πλεονασματικά με τάση να γίνουν ελλειμματικά. 

Οι Στουρνάρας και συν. (2011), προκειμένου να μελετήσουν τις μεταβολές στο υδατικό 
δυναμικό της χώρας μέχρι το 2100, πραγματοποίησαν εκτιμήσεις του υδρολογικού 
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ισοζυγίου για τις περιόδους 2021-2050 και 2071-2100. Από την επεξεργασία των 
δεδομένων κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: 

• Για την περίοδο 2021-2050 εκτιμήθηκε μείωση των τιμών ύψους βροχής κατά 
3-7% και του συνολικού υδατικού δυναμικού κατά 7-20% στο σύνολο της 
επικράτειας. 

• Για την περίοδο 2071-2100 εκτιμήθηκε μείωση των τιμών ύψους βροχής κατά 
14-22% και του συνολικού υδατικού δυναμικού κατά 30-54% στο σύνολο της 
επικράτειας. 

Εν κατακλείδι, προκύπτει, πως τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα από φαινόμενα 
λειψυδρίας αντιμετωπίζουν ή/ και αναμένεται να αποκτήσουν: 

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες 
Εύβοιας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Κορινθίας. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης. 

• Η Περιφέρεια Αττικής. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως οι Περιφερειακές Ενότητες 
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Λειψυδρία στην Κύπρο 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κύπρος και η Μάλτα είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που έχει επισήμως γίνει αποδεκτό ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας. 
Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα της εξαιρετικής ξηρασίας του 2008, κατά την οποία 
τα φράγματα της Κύπρου ήταν εντελώς άδεια, το κράτος αναγκάστηκε να εισαγάγει 
νερό με δεξαμενόπλοια από την Ελλάδα, και να προχωρήσει στην εγκατάσταση 
προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης στο Γαρύλλη και στη Μονή για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος (Χατζηγεωργίου, 2019). 

Μέχρι και το 1997, η μοναδική πηγή υδατικών πόρων στην Κύπρο ήταν η 
βροχόπτωση. Σύμφωνα με μια μακρά σειρά παρατηρήσεων του Τμήματος Ανάπτυξης 
Υδάτων, η μέση ετήσια βροχόπτωση, περιλαμβανόμενης και της χιονόπτωσης, είναι 
503 χιλιοστά, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί στα 463 χιλιοστά. Η ποσότητα 
νερού που αντιστοιχεί στην ολική επιφάνεια της ελεύθερης περιοχής της Κύπρου 
ανέρχεται στα 2.750 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), αλλά μόνο το 10% ή 275 ΕΚΜ 
προσφέρεται για εκμετάλλευση, αφού τα υπόλοιπα 90% περίπου επιστρέφουν στην 
ατμόσφαιρα ως απευθείας εξάτμιση και διαπνοή. 

Παρόλο που η δημιουργία των μεγάλων φραγμάτων (συνολικής αποθηκευτικής 
ικανότητας από 6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 1960 σε 327 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
το 2006 - Εικόνα 52) βοήθησε στην ομοιόμορφη διανομή του νερού, ανεξάρτητα από 
την κατανομή της βροχόπτωσης, και μείωσε, έως ένα βαθμό, τις επιπτώσεις μικρής 
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διάρκειας ξηρασιών, η συνεισφορά τους, λόγω των κλιματικών αλλαγών, δεν ήταν η 
αναμενόμενη και ανάγκασε το κράτος να επενδύσει σε εναλλακτικές πηγές για την 
εξασφάλιση πόσιμου νερού. 

 

Εικόνα 52: Γεωγραφική κατανομή των φραγμάτων της Κύπρου (Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων). 

Για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Κύπρου, έχουν ενταχθεί πλέον στο υδατικό 
ισοζύγιο και δύο μη συμβατικοί πόροι νερού (Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων): 

• Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού. 

• Η επαναχρησιμοποίηση λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία. 

Το αφαλατωμένο νερό χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης 
(πόσιμου νερό). Το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται για άρδευση γεωργικών 
καλλιεργειών και χώρων πρασίνου, με την εφαρμογή περιορισμών που αφορούν την 
ορθή γεωργική πρακτική για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού. 

Στην Κύπρο σήμερα λειτουργούν τέσσερις Μονάδες Αφαλάτωσης: της Δεκέλειας, της 
Λεμεσού (Επισκοπής), του ΑΗΚ Βασιλικού και της Λάρνακας. Επιπλέον, τροχοδρομείται 
και η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, που αναμενόταν να λειτουργήσει 
στα τέλη του 2019. 

Η συμβολή των μονάδων αφαλάτωσης στην επίλυση του υδατικού προβλήματος που 
μαστίζει την Κύπρο είναι τεράστια. Οι μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας 
καλύπτουν μεγάλο μέρος των υδρευτικών αναγκών των Επαρχιών Λευκωσίας, 
Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου, με δυνατότητα παραγωγής, συνολικά, μίας 
ελάχιστης ποσότητας 32,8 ΕΚΜ το χρόνο. Οι μονάδες αφαλάτωσης Λεμεσού 
(Επισκοπής) και Βασιλικού καλύπτουν μεγάλο μέρος των υδρευτικών αναγκών της 
Επαρχίας Λεμεσού και μέρος αναγκών της ελεύθερης Αμμοχώστου, με δυνατότητα 
παραγωγής, συνολικά, μίας ελάχιστης ποσότητας, επίσης 32,8 ΕΚΜ το χρόνο. 
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Το ανακυκλωμένο νερό που προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων 
είναι μια αξιόπιστη πηγή νερού, η οποία προσθέτει σημαντικές ποσότητες στο υδατικό 
ισοζύγιο και παράλληλα επιτρέπει την εξοικονόμηση φρέσκου νερού στα φράγματα 
και στους υπόγειους υδροφορείς. 

Το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται πλέον στην Κύπρο για άρδευση γεωργικών 
και κτηνοτροφικών καλλιεργειών καθώς και χώρων πρασίνου, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις και με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και την αποφυγή 
άλλων, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι αρμόδιο για την τριτοβάθμια επεξεργασία και τη 
διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τα Αστικά Συμβούλια 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού – Αμαθούντας, Λάρνακας, Πάφου και 
Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας. Η ετήσια παραγωγή των εν λόγω σταθμών (με εξαίρεση 
το σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά) έχει φθάσει, το 2016, τα 21.9 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που διανέμονται μέσω κυβερνητικών αρδευτικών 
δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών καθώς και για 
χώρους πρασίνου. 

Σημειώνεται ότι το ανακυκλωμένο νερό που παράγεται από το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Πάφου διοχετεύεται στον υδροφορέα Έζουσας, με σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη. Από εκεί αντλείται πλέον με τις ιδιότητες φρέσκου νερού και 
διανέμεται για χρήση μέσω του κυβερνητικού δικτύου για αρδευτικούς σκοπούς μόνο. 
Παρόμοια, σημαντικές ποσότητες ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από το 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας διοχετεύεται στον υδροφορέα 
Ακρωτηρίου ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για αρδευτικούς σκοπούς. 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Εισαγωγή 

Στα τελευταία 500 χιλιάδες χρόνια, η στάθμη της θάλασσας έχει υπάρξει σε υψηλότερα 
επίπεδα από τα σημερινά στην προηγούμενη μεσοπαγετώδη περιόδο MIS 5e (~120 ka) 
κατά 4-9 m (Stirling et al., 1999; McCulloch & Esat, 2000; Kopp et al., 2009), ενώ στις 
άλλες μεσοπαγετώδεις περιόδους των MIS 11, 7, και 3 θεωρείται ότι βρισκόταν κοντά 
στα σημερινά επίπεδα (Bowen, 2009; Rohling et al., 2010). 

Σύμφωνα με αναπαραστάσεις των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, ο ρυθμός 
ανόδου της έχει υπάρξει σημαντικά μεγαλύτερος από τον σημερινό, αφού έχουν 
εκτιμηθεί τιμές της τάξης των 16 mm/y πριν από 117-126 ka (προηγούμενη 
μεσοπαγετώδης περίοδος) (Rohling et al., 2008) ή ακόμα και 20 mm/y για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα 40-41 χιλιάδων χρόνων πριν (σε μια θερμή διακύμανση της 
προηγούμενης παγετώδους περιόδου) (Siddall et al., 2002), όταν ο ρυθμός για την 
Ολοκαινική περίοδο έχει φτάσει τα 11 mm/y (στα πρώτα της στάδια) (Bard et al., 1996) 
με σταδιακή μείωση στα 1-2 mm/y στα τελικά της στάδια (Lambeck, 1995) ή και 3 
mm/y τα τελευταία 15 χρόνια (Bindoff et al., 2007). 

Ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι υψηλός κατά τη μετάβαση από 
την τελευταία παγετώδη περίοδο στη σημερινή μεσοπαγετώδη, λόγω της τήξης των 
παγετώνων του βορείου ημισφαιρίου, με τιμή 11 mm/y για το χρονικό διάστημα 14-7 
ka (Bard et al., 1996). 
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Άνοδος Στάθμης Θάλασσας στην Ελλάδα 

Ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας στην Ελλάδα κατά τη μετάβαση από 
την τελευταία παγετώδη περίοδο στη σημερινή μεσοπαγετώδη περίοδο συνεχίζεται με 
ανεβασμένες τιμές μέχρι τα 6 ka, και συγκεκριμένα ο ρυθμός ανέρχεται στα 8,5 mm/y 
(Εύβοια) από 8 έως 6 ka (Kambourolgou et al., 1988), στα 4 mm/y (Θεσσαλονίκη) 
από 10 έως 5 ka (Vouvalidis et al., 2005), ενώ από τα 6 ka μειώνεται σε ένα μέσο 
ρυθμό της τάξης του 1 mm/y, με παράδειγμα την περιοχή του Μαραθώνα με ρυθμό 
που δεν υπερβαίνει τα 1,68 mm/y μεταξύ των 5.500 έως των 1.300 BP cal (Pavlopoulos 
et al., 2006). 

Στον Πίνακα 4 απεικονίζονται βιβλιογραφικά δεδομένα για την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα τη θέση της θαλάσσιας στάθμης, το 
ρυθμό αύξησης της θαλάσσιας στάθμης για διάφορα χρονικά διαστήματα του 
παρελθόντος και τις περιοχές προέλευσης των δεδομένων. 

α/α Χρονική περίοδος 
Θέση θαλάσσιας 

στάθμης 
Ρυθμός αύξησης 

θαλάσσιας στάθμης 
Περιοχή προέλευσης 

δεδομένων 

1. (21-18) ka -(105-120) m   

2. (8-6) ka  8,5 mm/y Εύβοια 

3. (10-5) ka  4 mm/y Θεσσαλονίκη 

4. 8,3 ka -28 m  Θεσσαλονίκη 

5. (8-7) ka  12,3 mm/y Ακαρνανία 

6. (7,6-6,2) ka -11 m  Αργολικό πεδίο 

7. (7-6,5) ka  
3m/1500y 
6 mm/y 

Πελοπόννησος 

8. Τελευταία 6.000 χρ. -2 m  Βόρεια Ελλάδα 

9. Τελευταία 6.000 χρ. -6 m  Νότιο Αιγαίο 

10. (6.000 έως 2.000) BP  2,5 mm/y Κύπρος 

11. Τελευταία 6.000 χρ.   Πελοπόννησος 

12. (6-2,5) ka  (0,2-1,4) mm/y Ακαρνανία 

13. Τελευταία 4.000 χρ.  1m/1000y Θεσσαλονίκη 

14. (5,5-1,3) ka  1,68 mm/y Μαραθώνας 

15. (2000-100) BP < ±0,25 m  
Ρωμαϊκά – Βυζαντινά 

πηγάδια 

Πίνακας 4: Θέση θαλάσσιας στάθμης, ρυθμός αύξησης θαλάσσιας στάθμης για διάφορα 
χρονικά διαστήματα του παρελθόντος και τις περιοχές προέλευσης των δεδομένων 

(Παπανικολάου και συν., 2011.) 

Επισημαίνεται πως στον Ελλαδικό χώρο η επίδραση της ενεργού τεκτονικής είναι πολύ 
μεγάλη σε συγκεκριμένα ρηξιτεμάχη – περιοχές και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις 
εκτιμήσεις μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, καθώς η ευστατική μεταβολή μπορεί 
να υπερκαλύπτεται από την τεκτονική μεταβολή. Αυτό παρατηρείται κυρίως στο 
μέτωπο του τόξου στο Ιόνιο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και λιγότερο στο βόρειο 
Αιγαίο. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική τάση της θαλάσσιας στάθμης τις τελευταίες 
δεκαετίες, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις που κυμαίνονται από 0,2 έως και 2 μέτρα 
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ανόδου της στάθμης μέχρι το 2100 (IPCC, 2007), καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να 
ερευνηθούν οι παράκτιες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα 
κατακλυσμού. Στην Εικόνα 53 απεικονίζονται οι παράκτιες περιοχές της Ελληνικής 
επικράτειας που θα πληγούν από μία υποθετική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 
2 μέτρα (η μέγιστη από τις παραδοχές που εικάζονται). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από άνοδο της στάθμης της θάλασσας αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από την Νέα Καρβάλη Καβάλας 
μέχρι την Μαρώνεια Ροδόπης και στις εκβολές του ποταμού Έβρου. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Πλαταμώνα Πιερίας μέχρι την 
Περαία Θεσσαλονίκης. 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου, στις εκβολές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και 
Άραχθου. 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις περιοχές Κυλλήνη Ηλείας – Άραξος Αχαΐας και 
Κατάκολο Ηλείας – Ζαχάρω Ηλείας. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις εκβολές του ποταμού Σπερχειού. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στις εκβολές των ποταμών Ίναχου Αργολίδας, 
Ευρώτα Λακωνίας και Πάμισου Μεσσηνίας. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κυρίως στη Λήμνο. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κυρίως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 

 

Εικόνα 53: Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα κατακλυστούν (κόκκινο 
χρώμα) από ενδεχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 2 μέτρα (Παπανικολάου και συν., 

2011). 
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Άνοδος Στάθμης Θάλασσας στην Κύπρο 

Ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας που υπολογίστηκε για τη Λάρνακα 
στη νοτιοανατολική Κύπρο είναι της τάξης των 2,5 mm/y για το χρονικό διάστημα από 
τα 6.000 έως τα 2.000 χρόνια πριν από σήμερα (Πίνακας 4) (Gifford, 1980). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα 
από άνοδο της στάθμης της θάλασσας στην Κύπρο αντιμετωπίζουν τα τμήματα της 
ακτής που παρουσιάζουν τα σημαντικά προβλήματα διάβρωσης και συγκεκριμένα ο 
κόλπος Λάρνακας, ο κόλπος Λεμεσού, η νότια ακτή Πάφου, η περιοχή Ζύγι – Κίτι, η 
Πόλη Χρυσοχούς και ο Κάτω Πύργος Τυλληρίας (Εικόνα 48). 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία 50 χρόνια, η κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή της Μεσογείου έχει 
αυξηθεί δραματικά και, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα πλοία αυτά είναι όλο και 
μεγαλύτερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η ανατολική Μεσόγειος, που 
αποτελεί πύλη για τη μεταφορά καυσίμων μεταξύ της Μέσης Ανατολής (Μαύρη 
Θάλασσα) και της Δυτικής Ευρώπης, διαπλέεται ακόμα συχνότερα (Εικόνες 54 & 55). 

 

Εικόνα 54: Χάρτης θαλάσσιων μεταφορικών οδών πολύ υψηλής κυκλοφορίας στη Μεσόγειο 
μεταξύ Σουέζ, Γιβραλτάρ και Μαύρης θάλασσας (www.transportgeography.org). 

Επίσης, έχουν αυξηθεί οι μικρών αποστάσεων διακινήσεις επιβατικών πλοίων και οι 
κρουαζιέρες αναψυχής, όλο και πιο προσοδοφόρες πηγές εσόδων στον τομέα του 
τουρισμού. 



                                                           

 

                99 

 

Εικόνα 55: Χάρτης θαλάσσιων μεταφορικών οδών, στη Μεσόγειο, πολύ υψηλής                                     
έως χαμηλής κυκλοφορίας (www.grida.no/resources/5920). Τα λιμάνια αποτυπώνονται 

ανάλογα με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) από 40 έως 3.180 (στοιχεία του 
2005). Σημειώνονται τα θαλάσσια ατυχήματα για την περίοδο 2000-2009 και συγκεκριμένα 

πετρελαιοκηλίδες (καφέ χρώμα) και διαρροές επιβλαβών ουσιών (μωβ χρώμα). 

Η αύξηση της κυκλοφορίας αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί ένα ναυτικό ατύχημα, 
που θα έχει δραστικές περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες για την 
ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η ναυτιλία συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να 
υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου, αποτροπής ή αντιμετώπισης σοβαρού 
θαλάσσιου ατυχήματος. 

Θαλάσσια Ρύπανση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, ως κατεξοχήν νησιωτική χώρα, έχει πολλά νησιά και λιμάνια και ένα άκρως 
πυκνό δίκτυο θαλάσσιων οδών (Εικόνα 56) που βρίσκεται εντός των δύο μεγαλύτερων 
μεταφορικών οδών της Μεσογείου μεταξύ Σουέζ, Γιβραλτάρ και Μαύρης θάλασσας 
(Εικόνες 54 & 55). 

 

Εικόνα 56: Χάρτης απεικόνισης των κυριότερων λιμανιών της Ελληνικής επικράτειας και του 
δικτύου θαλάσσιων οδών που είχε αναπτυχθεί το 2013 (https://medgismar.rempec.org). 
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Το Αιγαίο έχει τον υψηλότερο βαθμό ατυχημάτων στη Μεσόγειο και θεωρείται συχνά 
περιοχή υψηλού κινδύνου (www.archipelagos.gr). Ενδεικτικά, για την κατάσταση που 
επικρατεί στο Αιγαίο, αναφέρεται πως 72.919 πλοία καταγράφηκαν να διασχίζουν τα 
περάσματα Εύβοια – Άνδρος, Μύκονος – Ικαρία και Ικαρία – Σάμος από το Νοέμβριο 
του 2009 μέχρι το Νοέμβριο του 2011, εκ των οποίων το 65% ήταν φορτηγά πλοία, το 
21% τάνκερ και το 5% επιβατικά πλοία. 

Στην Εικόνα 55 αποτυπώνονται θαλάσσια ατυχήματα που έχουν συμβεί στη Μεσόγειο 
για την περίοδο 2000-2009. Προκύπτει πως τα περισσότερα έχουν πράγματι σημειωθεί 
στο Αιγαίο πέλαγος και αφορούν συγκεκριμένα πετρελαιοκηλίδες (καφέ χρώμα) και 
διαρροές επιβλαβών ουσιών (μωβ χρώμα) (www.grida.no/resources/5920). 

Στην Εικόνα 57 σημειώνονται τα 42 λιμάνια της Ελληνικής επικράτειας που εξυπηρετούν 
κρουαζιερόπλοια των οποίων οι αφίξεις του 2019 ανήλθαν σε 3.899. Στην Εικόνα 58 
σημειώνεται η θαλάσσια κυκλοφορία στην ανατολική Μεσόγειο στις 23-05-2020 
(www.marinetraffic.com). 

 

Εικόνα 57: Χάρτης των λιμανιών της χώρας που εξυπηρετούν κρουαζιερόπλοια (www.efsyn.gr). 
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Εικόνα 58: Γεωγραφική κατανομή θαλάσσιας κυκλοφορίας στην ανατολική Μεσόγειο                         
στις 23-05-2020 (www.marinetraffic.com). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από θαλάσσια ρύπανση αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Αττικής στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, του 
Περάματος και του Πειραιά. Επιπλέον, από τα Κύθηρα διέρχεται μία από τις 
μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορικές οδού της Μεσογείου. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία, εκτός από την ούτως ή άλλως αυξημένη 
ναυσιπλοΐα για ιδία εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια, αλλά 
κυρίως από τη δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της 
Μεσογείου από τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις νότιες και ανατολικές ακτές, καθώς γειτνιάζει με 
μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορικές οδού της Μεσογείου. Επιπλέον, 
εξυπηρετεί αρκετά κρουαζιερόπλοια. 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία εκτός από την ούτως ή άλλως αυξημένη 
ναυσιπλοΐα για ιδία εξυπηρέτηση επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια, αλλά 
κυρίως από τη δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της 
Μεσογείου από τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία, εκτός από την ούτως ή άλλως αυξημένη 
ναυσιπλοΐα για ιδία εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια, αλλά 
κυρίως από τη δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της 
Μεσογείου από τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και κυρίως η Εύβοια που γειτνιάζει με μία από τις 
μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορικές οδού της Μεσογείου. 
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• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία γειτνιάζει με τη θαλάσσια μεταφορική οδό 
που εξυπηρετεί την Αδριατική θάλασσα. 

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

• Οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης παρουσιάζουν μικρότερη επικινδυνότητα, η οποία περιορίζεται στα 
λιμάνια Πάτρας, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 

Θαλάσσια Ρύπανση στην Κύπρο 

Η Κύπρος, ως νησιωτική χώρα, έχει αρκετά μεγάλα ανοιχτά λιμάνια (Λάρνακα, νέο 
λιμάνι Λεμεσού, παλαιό λιμάνι Λεμεσού, Πάφος, Λατσί, Τερματικό Βασιλικού), που 
συνδέονται με ένα πυκνό δίκτυο θαλάσσιων οδών στην ανατολική Μεσόγειο με την 
Ελλάδα, την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο (Εικόνα 59). Στην 
Εικόνα 58 αποτυπώνεται η θαλάσσια κυκλοφορία στην ανατολική Μεσόγειο στις 23-
05-2020 (www.marinetraffic.com). 

Στην Εικόνα 55 αποτυπώνονται τα θαλάσσια ατυχήματα που έχουν συμβεί στη 
Μεσόγειο για την περίοδο 2000-2009, από την οποία προκύπτει πως αρκετά από αυτά 
έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου και αφορούν συγκεκριμένα 
πετρελαιοκηλίδες (καφέ χρώμα) και διαρροές επιβλαβών ουσιών (μωβ χρώμα) 
(www.grida.no/resources/5920). 

 

 

Εικόνα 59: Χάρτης απεικόνισης των κυριότερων λιμανιών της Κύπρου και του δικτύου 
θαλάσσιων οδών που είχε αναπτυχθεί το 2013 (https://medgismar.rempec.org). 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει μία βάση δεδομένων 
για συνολικά 123 θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί πετρελαιοκηλίδες την περίοδο 2009-
2015 στη λεκάνη της Λεβαντίνης (www.oceanography.ucy.ac.cy) (Εικόνα 60). 
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Εικόνα 60: Χάρτης γεωγραφικής κατανομής των συνολικά 123 θέσεων εντοπισμού 
πετρελαιοκηλίδων για την περίοδο 2009-2015 (NRA-CY, 2018). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από θαλάσσια ρύπανση αντιμετωπίζουν οι νότιες ακτές της Κύπρου, 
και κυρίως η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Εισαγωγή 

Η Ευρώπη βιώνει σήμερα αυτό που πολλοί θεωρούν ότι είναι η χειρότερη 
μεταναστευτική και προσφυγική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι 
άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στις χώρες 
τους. Οι περισσότεροι είναι από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αλλά δεν είναι και 
λίγοι αυτοί που έρχονται από την Ουκρανία και το Κοσσυφοπέδιο στα δυτικά 
Βαλκάνια. 

Οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει τις εισροές ως μικτές μεταναστευτικές, που ορίζονται ως 
ροές διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, όπως οικονομικοί μετανάστες, πρόσφυγες, 
αιτούντες άσυλο και ασυνόδευτα παιδιά, που ταξιδεύουν ακολουθώντας τα ίδια 
δρομολόγια και χρησιμοποιώντας ίδια μέσα (UNHCR, 2012). Συνήθως χαρακτηρίζονται 
ως παράνομοι μετανάστες, αφού δεν έχουν τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα, όπως 
διαβατήρια και θεωρήσεις, και πιθανόν χρησιμοποιούν λαθρέμπορους και σημεία 
παράνομης διέλευσης των συνόρων. 

Υπάρχουν πολλές μεταναστευτικές διαδρομές στην Ευρώπη, τόσο από την ξηρά όσο 
και από τη θάλασσα (Εικόνα 61). Αρκετές διαδρομές διασχίζουν τη δυτική, την κεντρική 
και την ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα και η Ιταλία (συμπεριλαμβανομένης της Σικελίας 
και της Lampedusa) είναι από τα πλέον σημαντικά σημεία άφιξης και διέλευσης. Οι 
ηπειρωτικές ροές στην Ευρώπη περιλαμβάνουν διαδρομές μέσω της Τουρκίας και των 
Βαλκανίων, καθώς και κατά μήκος των συνόρων στα ανατολικά με τη Λευκορωσία, τη 
Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. 
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Εικόνα 61: Χάρτης εισόδου μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 (Frontex, 2019). 

Μεταναστευτικοί Οδοί στην Ελλάδα 

Τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος και Κως στο Αιγαίο πέλαγος (θαλάσσια σύνορα 
με την Τουρκία) και ο Έβρος (χερσαία σύνορα με την Τουρκία) αποτελούν τα κύρια 
σημεία εισόδου της μεταναστευτικής οδού της ανατολικής Μεσογείου στην Ελλάδα και 
επομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Εικόνες 62 & 63). 

 

Εικόνα 62: Κύρια σημεία εισόδου της μεταναστευτικής οδού της ανατολικής                                  
Μεσογείου στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (UNHCR, 2020). 
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Εικόνα 63: Κύρια σημεία εισόδου της μεταναστευτικής οδού της ανατολικής Μεσογείου στην 
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (www.trtarabi.com). 

Εν κατακλείδι, και συνεκτιμώντας τα προαναφερθέντα, προκύπτει πως τη μεγαλύτερη 
επικινδυνότητα από το μεταναστευτικό ζήτημα αντιμετωπίζουν: 

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς από τα διοικητικά της όρια διέρχεται η 
μεταναστευτική οδός της ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως 
σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς από τα διοικητικά της όρια διέρχεται η 
μεταναστευτική οδός της ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως 
σε Λέρο και Κω. 

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς από τον Έβρο διέρχεται 
τμήμα της μεταναστευτικής οδού της ανατολικής Μεσογείου. 

• Οι Περιφέρειες Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν μικρής 
κλίμακας προβλήματα με αποβιβάσεις περιορισμένου αριθμού μεταναστών με 
μικρά πλοία στις ακτές τους. 

Μεταναστευτικοί Οδοί στην Κύπρο 

Οι ανησυχίες που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα για το μέγεθος και τη συχνότητα 
των μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο, έχουν βάλει στο κάδρο, όχι τυχαία, τις 
κατεχόμενες περιοχές. Τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση των αρμοδίων 
υπηρεσιών της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνουν πως το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου 
αποτελεί, ίσως, τον πιο βασικό αρνητικό παράγοντα στην ενίσχυση του φαινομένoυ 
των καθημερινών μεταναστευτικών αφίξεων. Φαινόμενο για το οποίο ενδιαφέρουσες 
είναι οι εκτιμήσεις που γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προτίμηση που 
επιδεικνύεται από πλευράς διακινητών φαίνεται, ότι σχετίζεται και με το οικονομικό 
κόστος, κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες που φτάνουν στην Κύπρο αεροπορικώς. 
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Σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπου το οικονομικό τίμημα είναι 
υψηλό, η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, 
επιλογή χωρίς ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας ή επικινδυνότητας πρόσβασης στον 
τελικό προορισμό που είναι οι ελεύθερες περιοχές. Οι απόψεις που επικρατούν στις 
Βρυξέλλες δείχνουν προς την πλευρά των κατεχομένων και πιο συγκεκριμένα στα 
σημεία εισόδου, όπως το αεροδρόμιο στο Ερτζιάν. Όπως υποστηρίζεται, η διαδρομή 
προς δυσμάς, μέσω κατεχόμενων περιοχών, περιέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους 
διακινητές, σε σχέση με άλλες γειτονικές πύλες εισόδου, και, το κυριότερο, φαίνεται να 
είναι μια φτηνή επιλογή για διακινητές και διακινούμενους. Ένα άλλο στοιχείο που 
ενισχύει την επιλογή της Κύπρου έχει να κάνει με το μικρό βαθμό δυσκολίας μετάβασης 
των μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές και κατά συνέπεια πρόσβασης επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. 

Στην Εικόνα 64 παρουσιάζονται τα «τυφλά» σημεία της πράσινης γραμμής, τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα διακινητών, καθώς δεν είναι επανδρωμένα από 
δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι τα εξής (www.kathimerini.com.cy): 

• Πύργος Τηλλυρίας. 

• Αστρομερίτης. 

• Αυλώνα – Ακάκι. 

• Ύπατη Αρμοστεία. 

• ΣΟΠΑΖ. 

• Βρυσούλες – Πέργαμος –Πύλα. 

• Άγιος Κενδέας. 

 

Εικόνα 64: Κύρια σημεία εισόδου μεταναστών από τα Κατεχόμενα στην                                               
Κυπριακή Δημοκρατία (www.kathimerini.com.cy). 
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Μια απλή παρατήρηση των στοιχείων που υπάρχουν για τις μεταναστευτικές ροές τα 
τελευταία χρόνια, αποκαλύπτει τις διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει στο εθνολογικό 
κομμάτι. Λαμβάνοντας υπόψη επίσημα νούμερα της Υπηρεσίας Ασύλου, φαίνεται 
πως το 2020 πραγματοποιείται μια σημαντική διαφοροποίηση τόσο από πλευράς 
αριθμών όσο και χώρας καταγωγής, όσων φτάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τον Ιανουάριο 2020, με βάση τις επίσημες καταγραφές, στην Κύπρο εμφανίζονται να 
έχουν φτάσει 878 άτομα. Τον Φεβρουάριο 2020 οι αφίξεις αυξήθηκαν σε 1.287, και το 
τριήμερο 27 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου σημειώθηκε ραγδαία αύξηση με 350 νέες 
αιτήσεις ασύλου. Η πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από το Πακιστάν, το 
Μπαγκλαντές, το Καμερούν, το Κογκό, τη Γουϊνέα, την Κυανή Ακτή, τη Σομαλία, τη 
Σιέρα Λεόνε, τη Νιγηρία και τέλος τη Συρία (www.kathimerini.com.cy). 

Από το 2015 και εντεύθεν, ο αριθμός των μεταναστών που αιτούνται άσυλο 
παρουσιάζει αυξητική τάση. Το 2015 οι αιτήσεις ανήλθαν στις 2.252, το 2016 στις 2.936, 
το 2017 στις 4.582, το 2019 στις 7.761. Από το σύνολο των αιτήσεων μέχρι το 2018, 
1.260 ήταν αρνητικές, προσφυγικό καθεστώς παραχωρήθηκε σε 191, ενώ σε 
εκκρεμότητα παραμένουν 8.502 αιτήσεις. Για την τριετία 2016-2018 η πλειοψηφία των 
αιτητών προέρχεται από τη Συρία, την Ινδία, τη Σομαλία, το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές 
(www.kathimerini.com.cy). 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Εισαγωγή 

Η διαδικασία εκτίμησης πολλαπλής επικινδυνότητας ξεκινά με εκτίμηση επικινδυνότητας 
μεμονωμένων κινδύνων. Οι αξιολογήσεις πολλαπλής επικινδυνότητας καθορίζουν τη 
συνολική επικινδυνότητα από επιμέρους κινδύνους ή/ και την πιθανότητα εκδήλωσης 
διαφορετικών κινδύνων ταυτόχρονα ή σαν επακόλουθο. Για παράδειγμα, η εκδήλωση 
ενός σεισμού μπορεί να προκαλέσει ανατίναξη ενός αγωγού φυσικού αερίου ή ένα 
βιομηχανικό ατύχημα την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς. 

Υπό αυτό το πρίσμα, έχουν προσδιοριστεί οι ακόλουθοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των πάσης φύσης κινδύνων (NRA-CY, 2018): 

• Cascading/ Domino (Επακόλουθο): Ένα συμβάν πυροδοτεί ένα άλλο (σεισμός 
προκαλεί τσουνάμι). 

• Couple events/ Conjoint (Σύμπραξη): Διαφορετικοί κίνδυνοι από κοινό συμβάν 
(τροπική καταιγίδα προκαλεί πλημμύρες ή/ και ροή κορημάτων). 

• Independent (Ανεξάρτητα): Ανεξάρτητα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σχεδόν 
ταυτόχρονα ή ενεργοποιούνται με μικρή χρονική καθυστέρηση. Στην περίπτωση 
αυτή επηρεάζεται η τρωτότητα. 

• Dynamic vulnerability (Δυναμική Τρωτότητα): Ανεξάρτητη χωρίς χρονολογική 
σύμπτωση αλλά απειλεί τους ίδιους κινδύνους. Στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται 
η τρωτότητα. 

• Dynamic hazard (Δυναμικός Κίνδυνος): Ανεξάρτητοι κίνδυνοι χωρίς χρονολογική 
σύμπτωση αλλά η εκδήλωση ενός κινδύνου επηρεάζει σημαντικά την πιθανότητα 
εκδήλωσης ενός άλλου (η εκδήλωση πυρκαγιών αυξάνει την πιθανότητα 
εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων). 
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα μηχανισμών αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμέρους 
κινδύνων αποτελούν τα εξής: 

• Εκδήλωση σεισμού → Εκδήλωση τσουνάμι → Διάβρωση ακτών 

• Εκδήλωση σεισμού → Ενεργοποίηση κατολισθητικών φαινομένων 

• Λειψυδρία → Εκδήλωση πυρκαγιών → Εκδήλωση πλημμυρών 

Σύνθετες – Συμπίπτουσες Κρίσεις σε Ελλάδα & Κύπρο 

Στα παραπάνω, έχουν αναγνωριστεί οι εξής κίνδυνοι σε Ελλάδα και Κύπρο: 

1. Σεισμοί. 

2. Θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι). 

3. Κατολισθήσεις. 

4. Πλημμύρες (από εσωτερικά ύδατα και από θάλασσα). 

5. Δασικές πυρκαγιές. 

6. Διάβρωση ακτών. 

7. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα. 

8. Λειψυδρία. 

9. Άνοδος στάθμης θάλασσας. 

10. Θαλάσσια ρύπανση. 

11. Μεταναστευτικό. 

Στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται η συσχέτιση του συνόλου μηχανισμών αλληλεπίδρασης 
των επιμέρους κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί από πλευράς 
επικινδυνότητας σε Ελλάδα και Κύπρο και συγκεκριμένα: 

• C: Cascading (Επακόλουθο) 

• CB: Caused By (Προκλήθηκε από) 

• DV: Dynamic Vulnerability (Δυναμική Τρωτότητα) 

• DH: Dynamic Hazard (Δυναμικός Κίνδυνος) 

HAZARDS 

Σε
ισ

μό
ς 

Τσ
ο

υν
ά

μι
 

Κ
α

το
λί

σ
θ

ησ
η 

Π
λη

μμ
ύρ

α
 

Π
υρ

κα
γι

ά
 

Δ
ιά

β
ρ

ω
σ

η 
α

κτ
ώ

ν 

SE
V

ES
O

 

Λ
ει

ψ
υδ

ρ
ία

 

Ά
νο

δο
ς 

Θ
Σ 

Θ
α

λά
σ

σ
ια

 
ρ

ύπ
α

νσ
η 

Μ
ετ

α
να

σ
τε

υτ
ικ

ό
 

Σεισμός DV C C C C C C ─ ─ C ─ 

Τσουνάμι CB ─ CB C ─ C C ─ ─ C ─ 

Κατολίσθηση CB C DV C ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Πλημμύρα CB CB CB ─ CB C C ─ ─ C ─ 

Πυρκαγιά CB ─ ─ DH DV ─ C ─ ─ ─ ─ 
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Διάβρωση 
ακτών CB CB ─ CB ─ ─ ─ ─ CB ─ ─ 

SEVESO CB CB ─ CB CB ─ ─ ─ ─ C ─ 

Λειψυδρία ─ ─ ─ ─ DH ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Άνοδος ΘΣ ─ ─ ─ ─ ─ C ─ ─ ─ ─ ─ 

Θαλάσσια 
ρύπανση CB CB ─ CB ─ ─ CB ─ ─ ─ ─ 

Μεταναστευτικό ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Πίνακας 5: Πίνακας συσχέτισης του συνόλου των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των επιμέρους 
κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του παρόντος 

παραδοτέου. C: Cascading, CB: Caused By, DV: Dynamic Vulnerability, DH: Dynamic Hazard 

Υπό αυτή τη θεώρηση, η εκδήλωση ενός σεισμικού γεγονότος μπορεί να προκαλέσει: 

• Εκδήλωση μιας σειράς επακόλουθων (συνοδών) φαινομένων αμέσως μετά 
την εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος (Cascading), όπως: 

- Θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι). 

- Κατολισθήσεις, εξαιτίας χαλάρωσης βραχομάζας. 

- Πλημμύρες, εξαιτίας εκδήλωσης τσουνάμι (από θάλασσα) ή/ και 
αστοχιών σε φράγματα (από εσωτερικά ύδατα). 

- Πυρκαγιές, εξαιτίας αστοχιών σε υποδομές και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. 

- Διάβρωση ακτών, εξαιτίας του τσουνάμι και εν γένει των πλημμυρών. 

- Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, εξαιτίας αστοχιών, 
πλημμυρών και πυρκαγιών. 

- Θαλάσσια ρύπανση, εξαιτίας της εκδήλωσης τσουνάμι και εν γένει 
πλημμυρών και μεγάλης κλίμακας τεχνολογικών ατυχημάτων. 

• Δραστηριοποίηση όμορων ρηξιγενών ζωνών και εκδήλωση νέου σεισμικού 
γεγονότος σε μεταγενέστερο χρόνο (Dynamic Vulnerability). 

Οι καλοκαιρινές πυρκαγιές αποτελούν δυναμικό κίνδυνο (Dynamic Hazard) για την 
εκδήλωση χειμερινών πλημμυρικών φαινομένων, χωρίς να αποκλείεται και η πιο 
σύντομη εμφάνισή τους. 

Η παρατεταμένη λειψυδρία που παρατηρείται σε μια περιοχή δημιουργεί τις κατάλληλες 
γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών, ώστε να αποτελεί επίσης 
δυναμικό κίνδυνο (Dynamic Hazard). 
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη στάθμιση των συνολικά έντεκα (11) κινδύνων σε Ελλάδα και Κύπρο, που έχουν 
αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου, ελήφθησαν 
υπόψη (NRA-CY, 2018): 

• Οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (Human Impacts). 

• Οι οικονομικές & γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις (Economics/ Environmental 
Impacts). 

• Οι πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις (Political/ Social Impacts). 

• Η ενδεχόμενη αύξηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου στα μεγάλα αστικά 
κέντρα, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που αναπτύσσονται σε αυτά. 

• Η ενδεχόμενη επιρροή ενός κίνδυνου που απέχει σημαντικά από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που αναπτύσσονται σε 
αυτά. 

Η στάθμιση των κινδύνων έγινε ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα (13 συνολικά) και ανά 
Επαρχία (6 συνολικά) στην Κύπρο. 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

1. Μεταναστευτικό, καθώς από τα διοικητικά της όρια διέρχεται η μεταναστευτική 
οδός της ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε Λέσβο, 
Χίο και Σάμο. 

2. Σεισμοί, καθώς ανήκει στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g), 
εκτός από την Ικαρία που ανήκει στην πρώτη (0,16g). 

3. Κατολισθήσεις, κυρίως στη Λέσβο. 

4. Λειψυδρία. 

5. Πυρκαγιές. 

6. Θαλάσσια ρύπανση, καθώς εκτός από την αυξημένη ναυσιπλοΐα για ιδία 
εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια αλλά κυρίως από την 
δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της Μεσογείου από 
τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

7. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα, κυρίως η Λέσβος. 

8. Πλημμύρες από θάλασσα στη Λήμνο και στη Σάμο. 

9. Τσουνάμι στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Λήμνου. 

10. Διάβρωση ακτών. 

11. Άνοδος στάθμης θάλασσας, κυρίως στη Λήμνο. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης: 

1. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στον ποταμό Έβρο και στις πεδιάδες 
Ξάνθης – Κομοτηνής. 

2. Μεταναστευτικό, καθώς από τον Έβρο διέρχεται τμήμα της μεταναστευτικής 
οδού της ανατολικής Μεσογείου. 

3. Πλημμύρες από θάλασσα από τη Νέα Καρβάλη Καβάλας μέχρι τη Μαρώνεια 
Ροδόπης και στις εκβολές του ποταμού Έβρου. 

4. Διάβρωση ακτών σε τμήματα των ακτών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

5. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, κυρίως στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας. 

6. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή των λιμανιών Καβάλας και 
Αλεξανδρούπολης. 

7. Άνοδος στάθμης θάλασσας από τη Νέα Καρβάλη Καβάλας μέχρι τη 
Μαρώνεια Ροδόπης και στις εκβολές του ποταμού Έβρου. 

8. Τσουνάμι στις ακτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης και Έβρου. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

1. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στην πεδιάδα του ποταμού Στρυμόνα, στην 
ευρύτερη πεδινή περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην πεδιάδα της Κατερίνης και 
στη Χαλκιδική. 

2. Πλημμύρες από θάλασσα από τον Πλαταμώνα Πιερίας μέχρι την Περαία 
Θεσσαλονίκης. 

3. Διάβρωση ακτών σε τμήματα των ακτών στους κόλπους Θερμαϊκό, 
Κασσάνδρας, Σιγγιτικό και Στρυμονικό. 

4. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή 
Σίνδου – Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

5. Σεισμοί, κυρίως στο ανατολικό τμήμα που βρίσκεται στη δεύτερη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

6. Άνοδος στάθμης θάλασσας από τον Πλαταμώνα Πιερίας μέχρι την Περαία 
Θεσσαλονίκης. 

7. Λειψυδρία, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

8. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. 

9. Πυρκαγιές, κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. 
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10. Τσουνάμι στις ακτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών, Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

1. Κατολισθήσεις, κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα. 

2. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, κυρίως στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Ηπείρου: 

1. Κατολισθήσεις, σχεδόν στο σύνολό της. 

2. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στις πεδινές περιοχές του ποταμού 
Καλαμά, στην ευρύτερη περιοχή της Παμβώτιδας λίμνης στα Ιωάννινα και 
στις πεδινές περιοχές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και Άραχθου. 

3. Σεισμοί, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και 
Θεσπρωτίας που βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g) και γειτνιάζουν με το Ιόνιο, που αποτελεί την πλέον 
σεισμογόνο περιοχή της Ελλάδας. 

4. Διάβρωση ακτών στο σύνολό της, πλην των εκβολών των ποταμών 
Αχέροντα, Λούρου και Άραχθου (βόρειο τμήμα Αμβρακικού κόλπου). 

5. Άνοδος στάθμης θάλασσας στις εκβολές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου 
και Άραχθου (βόρειο τμήμα Αμβρακικού κόλπου). 

6. Πλημμύρες από θάλασσα στις εκβολές των ποταμών Αχέροντα, Λούρου και 
Άραχθου (βόρειο τμήμα Αμβρακικού κόλπου). 

7. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Θεσσαλίας: 

1. Λειψυδρία, σχεδόν στο σύνολό της. 

2. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στη Θεσσαλική πεδιάδα. 

3. Κατολισθήσεις, κυρίως στο δυτικό τμήμα και στο Πήλιο. 

4. Διάβρωση ακτών στο σύνολο σχεδόν των ακτών της. 

5. Πυρκαγιές. 



                                                           

 

                113 

6. Σεισμοί, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Βόλου, που 
βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
(0,24g). 

7. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, κυρίως στις Περιφερειακές 
Ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας. 

8. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Βόλου. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 

1. Σεισμοί, καθώς οι Νομοί Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας βρίσκονται 
εξολοκλήρου στην τρίτη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,36g) και ο Νομός 
Κέρκυρας στη δεύτερη (0,24g). 

2. Κατολισθήσεις. 

3. Λειψυδρία. 

4. Πυρκαγιές. 

5. Τσουνάμι στους Νομούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. 

6. Διάβρωση ακτών. 

7. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα, κυρίως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 

8. Θαλάσσια ρύπανση, καθώς, εκτός από την ούτως ή άλλως αυξημένη 
ναυσιπλοΐα για ιδία εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια και 
επιπλέον γειτνιάζει και με τη θαλάσσια μεταφορική οδό που εξυπηρετεί την 
Αδριατική θάλασσα. 

9. Πλημμύρες από θάλασσα στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 

10. Άνοδος στάθμης θάλασσας, κυρίως στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 

1. Κατολισθήσεις, σχεδόν στο σύνολό της. 

2. Σεισμοί, καθώς στο σύνολό της ανήκει στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g), και το βορειοδυτικό τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην τρίτη (0,36g), και επιπλέον γειτνιάζει με το 
Ιόνιο που αποτελεί την πλέον σεισμογόνο περιοχή της Ελλάδας. 

3. Πυρκαγιές. 

4. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στις παραλίμνιες και πεδινές παραποτάμιες 
περιοχές. 

5. Πλημμύρες από θάλασσα στις περιοχές Κυλλήνη Ηλείας – Άραξος Αχαΐας και 
Κατάκολο Ηλείας – Ζαχάρω Ηλείας. 
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6. Διάβρωση ακτών στις περιοχές Κυλλήνη Ηλείας – Άραξος Αχαΐας και 
Κατάκολο Ηλείας. 

7. Άνοδος θαλάσσιας στάθμης στις περιοχές Κυλλήνη Ηλείας – Άραξος Αχαΐας 
και Κατάκολο Ηλείας – Ζαχάρω Ηλείας. 

8. Τσουνάμι στο δυτικό Κορινθιακό κόλπο (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) και 
στις ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

9. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Πάτρας. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 

1. Κατολισθήσεις, σχεδόν στο σύνολό της. 

2. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή 
Σχηματαρίου – Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 

3. Σεισμοί, καθώς ανήκει στο σύνολό της στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g), εκτός από το νότιο τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας που ανήκει στην πρώτη (0,16g). 

4. Πυρκαγιές. 

5. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στην πεδιάδα του ποταμού Σπερχειού και 
στην κεντρική Εύβοια. 

6. Λειψυδρία. 

7. Διάβρωση ακτών σε τμήματα των ακτών στους κόλπους Κορινθιακό, βόρειο 
Ευβοϊκό και Μαλιακό και σε τμήματα των ακτών της Εύβοιας. 

8. Τσουνάμι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου (Περιφερειακές 
Ενότητες Βοιωτίας και Φωκίδας) και στον Μαλιακό κόλπο (Περιφερειακές 
Ενότητες Φθιώτιδας και Εύβοιας). 

9. Θαλάσσια ρύπανση και κυρίως στην Εύβοια, η οποία γειτνιάζει με μία από τις 
μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορικές οδού της Μεσογείου. 

10. Άνοδος στάθμης θάλασσας στις εκβολές του ποταμού Σπερχειού. 

11. Μεταναστευτικό, κυρίως στις ακτές της Εύβοιας που αφορούν αποβιβάσεις 
περιορισμένου αριθμού μεταναστών με μικρά πλοία. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Αττικής: 

1. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα, και κυρίως στο Πέραμα, στο 
Θριάσιο πεδίο και στον κόλπο της Ελευσίνας, καθώς και στον Αυλώνα στα 
όρια με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

2. Θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, του 
Περάματος και του Πειραιά. Επιπλέον, στα Κύθηρα από όπου διέρχεται μία 
από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες μεταφορικές οδού της Μεσογείου. 
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3. Πυρκαγιές. 

4. Σεισμοί, κυρίως στο βόρειο τμήμα, από τον Κορινθιακό κόλπο έως τον νότιο 
Ευβοϊκό κόλπο, και στα Κύθηρα που βρίσκονται στη δεύτερη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας (0,24g). 

5. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα. 

6. Διάβρωση ακτών. 

7. Λειψυδρία. 

8. Τσουνάμι στα Κύθηρα και στις ακτές του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: 

1. Πυρκαγιές στο σύνολό της. 

2. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα στις πεδινές περιοχές των ποταμών 
Ευρώτα, Πάμισου, Ξεριά, Ινάχου, Ασωπού κλπ. 

3. Λειψυδρία, συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Λακωνίας και Κορινθίας. 

4. Σεισμοί, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Μεσσηνίας που 
βρίσκονται εξολοκλήρου στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
(0,24g). 

5. Διάβρωση ακτών στο σύνολο των ακτών του Κορινθιακού κόλπου και σε 
τμήματα των ακτών των κόλπων Σαρωνικού, Αργολικού, Λακωνικού και 
Μεσσηνιακού. 

6. Κατολισθήσεις στο σύνολό της, πλην του νοτιοανατολικού τμήματος. 

7. Τσουνάμι στις ακτές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας 
και στις νότιες ακτές του Κορινθιακού κόλπου (Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας). 

8. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα στην ευρύτερη περιοχή του 
Ισθμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Μεγαλόπολης της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

9. Θαλάσσια ρύπανση στις νότιες και ανατολικές ακτές, καθώς γειτνιάζει με μία 
από τις μεγαλύτερες μεταφορικές οδού της Μεσογείου και στην ευρύτερη 
περιοχή του Ισθμού. Επιπλέον, εξυπηρετεί αρκετά κρουαζιερόπλοια στα 
λιμάνια της. 

10. Άνοδος στάθμης θάλασσας στις εκβολές των ποταμών Ίναχου Αργολίδας, 
Ευρώτα Λακωνίας και Πάμισου Μεσσηνίας. 

11. Πλημμύρες από θάλασσα στην πεδινή περιοχή της Μεσσήνης. 

12. Μεταναστευτικό, αφορά αποβιβάσεις περιορισμένου αριθμού μεταναστών με 
μικρά πλοία στις ακτές. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

1. Μεταναστευτικό, καθώς από τα διοικητικά της όρια διέρχεται η μεταναστευτική 
οδός της ανατολικής Μεσογείου. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε Λέρο και 
Κω. 

2. Λειψυδρία. 

3. Θαλάσσια ρύπανση, καθώς, εκτός από την ούτως ή άλλως αυξημένη 
ναυσιπλοΐα για ιδία εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια, αλλά 
κυρίως από τη δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της 
Μεσογείου από τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

4. Σεισμοί, και κυρίως οι νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα που βρίσκονται 
στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (0,24g). 

5. Τσουνάμι, με ιδιαίτερη έμφαση στις νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. 

6. Πυρκαγιές. 

7. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα, κυρίως η Ρόδος και η Κως. 

8. Διάβρωση ακτών. 

9. Πλημμύρες από θάλασσα στην Κω και στη Νάξο. 

10. Άνοδος στάθμης θάλασσας. 

11. Κατολισθήσεις, κυρίως η Ρόδος. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Περιφέρεια Κρήτης: 

1. Σεισμοί, καθώς ανήκει συνολικά στη δεύτερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
(0,24g) και γειτνιάζει με το Ελληνικό τόξο. 

2. Τσουνάμι στο σύνολο των ακτών της. 

3. Διάβρωση ακτών στο σύνολο σχεδόν των ακτών της. 

4. Λειψυδρία. 

5. Κατολισθήσεις. 

6. Πυρκαγιές. 

7. Πλημμύρες από εσωτερικά ύδατα. 

8. Θαλάσσια ρύπανση, καθώς, εκτός από την αυξημένη ναυσιπλοΐα για ιδία 
εξυπηρέτηση, επιβαρύνεται με τα κρουαζιερόπλοια, αλλά κυρίως από τη 
δίοδο των μεγαλύτερων θαλάσσιων μεταφορικών οδών της Μεσογείου από 
τα θαλάσσια διοικητικά της όρια. 

9. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα. 

10. Άνοδος στάθμης θάλασσας. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 
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ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογήσει και μελετήσει επτά (7) επιμέρους 
κινδύνους στην Κύπρο και συγκεκριμένα (NRA-CY, 2018): 

1. Σεισμούς και Τσουνάμι. 

2. Πλημμύρες. 

3. Λειψυδρία. 

4. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα. 

5. Δασικές και αγροτικές πυρκαγιές. 

6. Διάβρωση ακτών και Άνοδος στάθμης θάλασσας. 

7. Θαλάσσια ρύπανση. 

Στην Εικόνα 65 παρουσιάζεται η επικινδυνότητα (%) των παραπάνω επιμέρους 
κινδύνων για το σύνολο της Κύπρου, από την οποία προκύπτει πως οι πυρκαγιές 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα (9,71%) και έπονται οι σεισμοί (6,86%), η 
άνοδος της θαλάσσιας στάθμης και η διάβρωση ακτών (6,86%), οι πλημμύρες 
(6,43%), η θαλάσσια ρύπανση (5,14%), η λειψυδρία (4,29%) και τα μεγάλης κλίμακας 
τεχνολογικά ατυχήματα (1,71%) (NRA-CY, 2018). 

 

Εικόνα 65: Επικινδυνότητα (%) των 7 επιμέρους κινδύνων για το σύνολο της Κύπρου που έχει 
αξιολογήσει και μελετήσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (NRA-CY, 2018). 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Επαρχία Αμμοχώστου: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 
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3. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

4. Τσουνάμι. 

5. Πλημμύρες. 

6. Θαλάσσια ρύπανση. 

7. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα ή/και δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Επαρχία Κερύνειας: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 

3. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

4. Τσουνάμι. 

5. Θαλάσσια ρύπανση. 

6. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα ή/και δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου έχει ως εξής για την Επαρχία Λάρνακας: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 

3. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

4. Θαλάσσια ρύπανση. 

5. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα. 

6. Πλημμύρες. 

7. Τσουνάμι. 

8. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Επαρχία Λεμεσού: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 
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3. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

4. Θαλάσσια ρύπανση. 

5. Μεγάλης κλίμακας τεχνολογικά ατυχήματα. 

6. Πλημμύρες. 

7. Κατολισθήσεις. 

8. Τσουνάμι. 

9. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Επαρχία Λευκωσίας: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 

3. Πλημμύρες. 

4. Μεταναστευτικό. 

5. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

6. Κατολισθήσεις. 

7. Θαλάσσια ρύπανση. 

8. Τσουνάμι. 

9. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 
Η στάθμιση των κινδύνων, που έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος παραδοτέου, έχει ως εξής για την Επαρχία Πάφου: 

1. Πυρκαγιές. 

2. Σεισμοί. 

3. Κατολισθήσεις. 

4. Διάβρωση ακτών & άνοδος στάθμης θάλασσας. 

5. Τσουνάμι. 

6. Πλημμύρες. 

7. Θαλάσσια ρύπανση. 

8. Λειψυδρία. 

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι παρουσιάζουν χαμηλή επικινδυνότητα. 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
1. Έλεγχος και ενσωμάτωση δεδομένων/ διαδικασιών/ όρων των πρωτοκόλλων 

πανδημίας για τη διασφάλιση της συμβατότητας του συστήματος με τις 
διαδικασίες που αναπτύχθηκαν/ βελτιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έξαρσης 
του ιού Covid-19. 

2. Σύνδεση με εξοπλισμό παρακολούθησης και όργανα μετρήσεων και ανάπτυξη 
συστήματος συναγερμού (alert) με διαδικασία αποστολής sms σε αρμόδιους – 
υπεύθυνους αξιολόγησης. 

Αφορά τον εξοπλισμό και τα όργανα: 

 Μετεωρολογικοί σταθμοί (που καταγράφουν πλήθος παραμέτρων, 
όπως ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, ύψος υετού, ατμοσφαιρική 
υγρασία, κ.a.) 

 Σεισμολογικοί σταθμοί 

 Μόνιμοι σεισμολογικοί σταθμοί 
 Φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί 

 Γεωδαιτικοί σταθμοί αναφοράς (GNSS) 

 Επιταχυνσιογράφοι 

 Παλιρροιογράφοι 

 Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας 

 Συστήματα με κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιών 
 GPS (επέκταση σε όλα τα οχήματα των ΟΤΑ) 
 Drones 

3. Ανάπτυξη εργαλείου SOS (για κινητά τηλέφωνα, με δυνατότητα αποστολής και 
εικόνων/ βίντεο) για επιχειρήσεις με φάκελο πυροπροστασίας. 

 Δυνατότητα και διαδικασία τοποθέτησης σε κατάλληλο χάρτη (από την 
Πυροσβεστική) των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης που έχουν 
αρχειοθετημένο φάκελο πυροπροστασίας με τις ενδείξεις των υλικών 
τους και των υλικών των όμορων επιχειρήσεων. 

 Υλοποίηση σεναρίων ορισμού πόρων. 

 Δυνατότητα αποστολής SOS από τις επιχειρήσεις με την εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου, χωρίς ανάγκη άλλης ενέργειας. 

 Άμεση αποστολή alert σημείου - επιχείρησης από το Σύστημα στην 
πυροσβεστική ώστε η πυροσβεστική να προωθεί με μηδενική 
καθυστέρηση τους απαιτούμενους κατάλληλους πόρους. 
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4. Ανάπτυξη εργαλείου SOS (για κινητά τηλέφωνα, με δυνατότητα αποστολής και 
εικόνων/ βίντεο) για τους πολίτες. 

 Δυνατότητα αποστολής SOS με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, 
χωρίς ανάγκη άλλης ενέργειας. 

 Άμεση αποστολή alert σημείου (και ίσως και προβλήματος) από το 
Σύστημα στον χειριστή συστήματος για κατάλληλες ενέργειες. 

5. Μελλοντική σύνδεση με τα GPS των οχημάτων των νοσοκομείων, των 
σωμάτων ασφαλείας και των φορέων άμυνας, με ενίσχυση της διαβάθμισης 
πρόσβασης και της ασφάλειας του συστήματος. 

6. Ανάπτυξη εργαλείου τύπου 112 για άμεση ενημέρωση των πολιτών σε έκτακτες 
καταστάσεις. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
1. Δώδεκα (12) Περιφέρειες της Ελλάδας 

 Ανατολική Μακεδονία Θράκη 

 Αττική 

 Δυτική Ελλάδα 

 Δυτική Μακεδονία 

 Θεσσαλία 

 Ήπειρος 

 Ιόνια Νησιά 

 Κεντρική Μακεδονία 

 Κρήτη 

 Νότιο Αιγαίο 

 Πελοπόννησος 

 Στερεά Ελλάδα 

2. Χώρες – Μέλη της Ε.Ε. 

 Αυστρία  

 Βουλγαρία 

 Βέλγιο  

 Γαλλία 

 Γερμανία 

 Δανία  

 Εσθονία 

 Ιρλανδία 

 Ισπανία 

 Ιταλία 
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 Κάτω Χώρες 

 Κροατία 

 Κύπρος  

 Λετονία 

 Λιθουανία 

 Λουξεμβούργο 

 Μάλτα 

 Ουγγαρία 

 Πολωνία 

 Πορτογαλία 

 Ρουμανία 

 Σλοβακία 

 Σλοβενία 

 Σουηδία 

 Τσεχία 

 Φινλανδία 

3. Υποψήφιες Χώρες Μέλη της Ε.Ε. 

 Αλβανία 

 Βόρεια Μακεδονία 

 Μαυροβούνιο 

 Σερβία 

 Τουρκία 

4. Δυνάμει Υποψήφιες Χώρες Μέλη της Ε.Ε. 

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

 Κοσσυφοπέδιο 

5. Άλλες Χώρες της Ευρώπης – Μη Μέλη της Ε.Ε. (μη υποψήφιες/ μη εν δυνάμει/ 
έχουσες αποχωρήσει) 

 Άγιος Μαρίνος 

 Αζερμπαϊτζάν 

 Ανδόρα 

 Αρμενία 

 Γεωργία 

 Ελβετία 

 Ηνωμένο Βασίλειο 

 Κράτος της Πόλης του Βατικανού 

 Λευκορωσία 

 Λιχτενστάιν 
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 Μολδαβία 

 Μονακό 

 Νορβηγία 

 Ισλανδία 

 Ουκρανία 

 Ρωσία 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Τεχνολογικά η ιεράρχηση πρέπει να είναι (βάσει σημαντικότητας, εποχής/ γεγονότων, 
επείγοντος): 

1. Έλεγχος και ενσωμάτωση δεδομένων/ διαδικασιών/ όρων των πρωτοκόλλων 
πανδημίας για τη διασφάλιση της συμβατότητας του συστήματος με τις 
διαδικασίες που αναπτύχθηκαν/ βελτιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έξαρσης 
του ιού Covid-19. 

2. Ανάπτυξη εργαλείου τύπου 112 για άμεση ενημέρωση των πολιτών σε έκτακτες 
καταστάσεις. 

3. Διασύνδεση με SOS buttons για ηλικιωμένους και παιδιά. 

4. Ανάπτυξη εργαλείου SOS (για κινητά τηλέφωνα, με δυνατότητα αποστολής και 
εικόνων/ βίντεο) για τους πολίτες. 

 Δυνατότητα αποστολής SOS με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, 
χωρίς ανάγκη άλλης ενέργειας. 

 Άμεση αποστολή alert σημείου (και ίσως και προβλήματος) από το 
Σύστημα στον χειριστή συστήματος για κατάλληλες ενέργειες. 

5. Σύνδεση με εξοπλισμό παρακολούθησης και όργανα μετρήσεων και ανάπτυξη 
συστήματος συναγερμού (alert) με διαδικασία αποστολής sms σε αρμόδιους – 
υπεύθυνους αξιολόγησης. 

Αφορά τον εξοπλισμό και τα όργανα: 

 Μετεωρολογικοί σταθμοί (που καταγράφουν πλήθος παραμέτρων, 
όπως ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, ύψος υετού, ατμοσφαιρική 
υγρασία, κ.a.) 

 Σεισμολογικοί σταθμοί 

 Μόνιμοι σεισμολογικοί σταθμοί 
 Φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί 

 Γεωδαιτικοί σταθμοί αναφοράς (GNSS) 

 Επιταχυνσιογράφοι 

 Παλιρροιογράφοι 

 Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας 
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 Συστήματα με κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιών 
 GPS (επέκταση σε όλα τα οχήματα των ΟΤΑ) 
 Drones 

6. Ανάπτυξη εργαλείου SOS (για κινητά τηλέφωνα, με δυνατότητα αποστολής και 
εικόνων/ βίντεο) για επιχειρήσεις με φάκελο πυροπροστασίας. 

 Δυνατότητα και διαδικασία τοποθέτησης σε κατάλληλο χάρτη (από την 
Πυροσβεστική) των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης που έχουν 
αρχειοθετημένο φάκελο πυροπροστασίας με τις ενδείξεις των υλικών 
τους και των υλικών των όμορων επιχειρήσεων. 

 Υλοποίηση σεναρίων ορισμού πόρων. 

 Δυνατότητα αποστολής SOS από τις επιχειρήσεις με την εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου, χωρίς ανάγκη άλλης ενέργειας. 

 Άμεση αποστολή alert σημείου - επιχείρησης από το Σύστημα στην 
πυροσβεστική ώστε η πυροσβεστική να προωθεί με μηδενική 
καθυστέρηση τους απαιτούμενους κατάλληλους πόρους. 

7. Μελλοντική σύνδεση με τα GPS των οχημάτων των νοσοκομείων, των 
σωμάτων ασφαλείας και των φορέων άμυνας, με ενίσχυση της διαβάθμισης 
πρόσβασης και της ασφάλειας του συστήματος. 

Γεωγραφικά η ιεράρχηση πρέπει να είναι: 

1. Δώδεκα (12) Περιφέρειες της Ελλάδας (πληθυσμιακά για την πιο έγκαιρη 
προστασία του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού του πληθυσμού) 

 Αττική 

 Κεντρική Μακεδονία 

 Θεσσαλία 

 Δυτική Ελλάδα 

 Κρήτη 

 Ανατολική Μακεδονία Θράκη 

 Πελοπόννησος 

 Στερεά Ελλάδα 

 Ήπειρος 

 Νότιο Αιγαίο 

 Δυτική Μακεδονία 

 Ιόνια Νησιά 

2. Χώρες – Μέλη της Ε.Ε. (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη ανάγκη για 
καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία βάσει εκτίμησης) 

 Κροατία  

 Σλοβακία 
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 Σλοβενία  

 Ρουμανία  

 Βουλγαρία 

 Πολωνία  

 Τσεχία 

 Λιθουανία  

 Εσθονία  

 Λετονία  

 Κύπρος  

 Ουγγαρία  

 Αυστρία  

 Βέλγιο  

 Μάλτα 

 Λουξεμβούργο  

 Ιρλανδία  

 Πορτογαλία 

 Ιταλία 

 Ισπανία  

 Κάτω Χώρες  

 Σουηδία  

 Φινλανδία 

 Γαλλία 

 Δανία  

 Γερμανία 

3. Υποψήφιες Χώρες Μέλη της Ε.Ε. (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη ανάγκη για 
καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία βάσει εκτίμησης) 

 Μαυροβούνιο 

 Σερβία 

 Βόρεια Μακεδονία  

 Αλβανία 

 Τουρκία 

4. Δυνάμει Υποψήφιες Χώρες Μέλη της Ε.Ε. (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη 
ανάγκη για καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία βάσει εκτίμησης) 

 Κοσσυφοπέδιο  

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

5. Άλλες Χώρες της Ευρώπης – Μη Μέλη της Ε.Ε. - μη υποψήφιες/ μη εν δυνάμει/ 
έχουσες αποχωρήσει (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη ανάγκη για 
καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία βάσει εκτίμησης) 



                                                           

 

                126 

 Αζερμπαϊτζάν 

 Αρμενία 

 Γεωργία 

 Ουκρανία  

 Μολδαβία 

 Ανδόρα 

 Λευκορωσία 

 Λιχτενστάιν 

 Άγιος Μαρίνος 

 Κράτος της Πόλης του Βατικανού 

 Ισλανδία 

 Μονακό 

 Ελβετία 

 Νορβηγία 

 Ηνωμένο Βασίλειο  

 Ρωσία 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η προώθηση του ΕΣΥΛΑ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ αποτελεί το 
τρίτο σκέλος μίας στρατηγικής που εφαρμόστηκε, η οποία ακολουθεί τη λογική 
χωρών όπως η Ιταλία, που αξιοποιεί Κοινοτικούς πόρους για να αντιμετωπίσει με 
μικρά σταδιακά βήματα πραγματικά προβλήματα κάθε περιοχής και με προοπτική να 
τα αναδείξει για να βοηθήσει και άλλες περιοχές της Ευρώπης με το παράδειγμά της. 

Η συγκεκριμένη στρατηγική ακολουθεί το επιτυχημένο μοντέλο – σχήμα των 
στρατηγικών αξιολογήσεων προγραμμάτων: ex-ante, on-going και ex-post. 

H ex-ante φάση αναφέρεται στον εξαρχής σχεδιασμό του έργου - συστήματος ως 
ενός ολοκληρωμένου εργαλείου που θα μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για τη 
δημιουργία ενός εθνικού δικτύου περιφερειακών συστημάτων για την αντιμετώπιση 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων και για την 
ανάπτυξη μίας οργανωμένης πρωτοβουλίας εκπαίδευσης στελεχών υπηρεσιών 
πολιτικής προστασίας και στελεχών λήψης αποφάσεων των ΟΤΑ της χώρας σε 
θέματα πρόληψης – ετοιμότητας – αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, η ολοκλήρωση 
του έργου ΑΙΓΙΣ δεν «σημαίνει» καμία ουσιαστική λήξη δράσεων. Αντίθετα σημαίνει μία 
σημαντική αρχή για τη δημιουργία ενός λειτουργικού εθνικού δικτύου. Για τη διαδικασία 
αυτή, η ομάδα του έργου, με τη λήξη του, θα ξεκινήσει τη δημιουργία μίας 
ολοκληρωμένης πρότασης υπηρεσιών και εξοπλισμού, που θα αποστείλει σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας για να ξεκινήσει τον απαιτούμενο σχεδιασμό με αξιοποίηση 
περιφερειακών πόρων της περιόδου 2021-2017. 

Η on-going φάση αναφέρεται στη στρατηγική που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα: 

 Ανάπτυξη υλικού ταυτότητας έργου 

 Ιστοσελίδα έργου 

 Τρία (3) ενημερωτικά δελτία έργου 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο έργου 

 Τρείς (3) σελίδες κοινωνικών δικτύων 

 Διημερίδα παρουσίασης του συστήματος (αναμένεται) 

 Ασκήσεις επί χάρτου (με εκτεταμένη δημοσιότητα) 

 Ασκήσεις επί πεδίου με εκτεταμένη δημοσιότητα (αναμένονται) 

 Δημοσιότητα του έργου που έλαβε χώρα στο πλαίσιο συγκέντρωσης 
δεδομένων από τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστασίας 

 Δημοσιότητα του έργου που έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν 

H ex-post φάση προβολής/ προώθησης του συστήματος σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές, που περιλαμβάνει: 

 Παρουσίαση του έργου σε μελλοντικές εκδηλώσεις σε εθνικά και διεθνή 
συνέδρια για την πολιτική προστασία στις οποίες θα παραβρεθούν μέλη της 
ομάδας έργου. 
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 Σύνταξη και υποβολή υπομνήματος στη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σχετικά με 
τα αποτελέσματα του έργου και την εφαρμογή τους σε επίπεδο χώρας. 

 Συντήρηση της ιστοσελίδας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη του 
έργου, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. 

 Επέκταση του έργου (τεχνολογική και γεωγραφική) στο πλαίσιο μίας επόμενης 
προκήρυξης διακρατικού χρηματοδοτικού προγράμματος. 

 Συνέχιση διανομής του υλικού του έργου σε όλες τις διακρατικές Ευρωπαϊκές 
συναντήσεις στο πλαίσιο άλλων έργων. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, 
Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και 
Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων είναι 
μία διαδικασία 18 βημάτων που πρέπει να ακολουθηθεί όπως αναλύεται στο 
παρόν για να επιτύχει το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα του έργου ΑΙΓΙΣ. 

2. Η στάθμιση κινδύνων σε κάθε Περιφέρεια (Ελλάδα) και Επαρχία (Κύπρος), 
όπως και η στάθμιση σε κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα που θα θελήσει να 
αναπτύξει ένα ΕΣΥΛΑ στο μοντέλο του ΑΙΓΙΣ, είναι πολύ σημαντική για να 
προσδιορίσει τα βασικά σενάρια λειτουργίας του συστήματος (που 
διαμορφώνουν τον πυρήνα της ευφυίας του). 

3. Το υφιστάμενο σύστημα είναι πολύ εξελιγμένο τεχνολογικά για να έχει μεγάλο 
περιθώριο βελτιώσεων και συμπληρώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν πεδία που 
χρήζουν ενίσχυσης (πανδημίες, συστήματα SOS και σύνδεση εξοπλισμού), και 
κυρίως είναι σημαντικό στο σύστημα (με ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας) να 
ενσωματώσουν λειτουργίες και διαδικασίες τους τα σώματα ασφαλείας και να 
εμπλακούν στη χρήση και αξιοποίησή του. 

4. Η γεωγραφική επέκταση του συστήματος στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ 
σημαντική, γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει μέχρι σήμερα άλλο ολοκληρωμένο 
ευφυές σύστημα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων. Ο περιφερειακός 
χαρακτήρας του συστήματος του προσδίδει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα 
χρόνων απόκρισης και δυνατοτήτων ορθής επικαιροποίησης. Επιπλέον, η 
διασπορά του σε 12 άλλες περιοχές της Ελλάδας (μαζί και με την Κύπρο) θα 
βοηθήσει στην από κοινού επίλυση προβλημάτων, τον έγκαιρο εκσυγχρονισμό 
και την αποτελεσματική επέκταση. 

5. Είναι άκρως σημαντική η προώθηση του συστήματος κατά και μετά τη λήξη 
του έργου ΑΙΓΙΣ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλες περιοχές να 
διαπιστώσουν την αξία του και να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τους 
πόρους ανάπτυξής του. 
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