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 Ημερίδα Ενημέρωσης του κοινού στα πλαίσια της Εφαρμογής του Άρθρου 6 της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60ΕΚ (Άρθρο 7 του Εναρμονιστικού Νόμου 70(Ι)2010) που 

προνοεί για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας  

27/05/2013 

Χαιρετισμός Διευθυντή ΤΑΥ 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

 Σας καλωσορίζω στη σημερινή  ενημερωτική ημερίδα για την 

Εφαρμογή  του Νόμου 70(Ι)2010 για την Αξιολόγηση, Διαχείριση και 

Αντιμετώπιση των Κινδύνων Πλημμύρας. 

Στόχος του Νόμου 70(Ι) του 2010 για τις πλημμύρες είναι η 

προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από τους κινδύνους 

πλημμύρας μέσω της καλύτερης κατανόησης των πλημμυρικών 

φαινομένων, της ποσοτικοποίησης των κινδύνων και του 

προσδιορισμού των επικίνδυνων περιοχών, της εφαρμογής  μέτρων 

τόσο για  την πρόληψη και  διαχείριση πλημμυρικών γεγονότων, όσο 

και μέτρων για την αποκατάσταση και υποστήριξη των πληγέντων 

περιοχών, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής αντιπλημμυρικών 

έργων, κατασκευαστικών και μη, για την μείωση των κινδύνων.   

Η πρώτη φάση εφαρμογής της Νομοθεσίας ήταν η 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας και η 

αναγνώριση των Περιοχών Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου 

Πλημμύρας.  Αυτή η φάση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχουν 

αναγνωριστεί 19 περιοχές ποταμών ως Περιοχές Δυνητικού 

Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας.  Τα αποτελέσματα  της πρώτης 

φάσης εφαρμογής της Νομοθεσίας είχαν παρουσιαστεί σε ημερίδα 

που είχε γίνει τον Μάιο του 2012.  Η ετοιμασία των χαρτών 

Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας αποτελεί το αντικείμενο της 

παρούσας φάσης εφαρμογής της Νομοθεσίας  και είναι το αντικείμενο 

της σημερινής ημερίδας.  Η ετοιμασία των χαρτών αυτών θα μας 

βοηθήσει να προσδιορίσουμε τους κινδύνους αλλά και να 

ευαισθητοποιήσουμε το κοινό στο γεγονός ότι οι κοίτες των ποταμών  



μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταφέρουν πλημμυρικές ροές και να 

παρουσιάσουν σημαντικούς κινδύνους πλημμύρας παρόλο που  λόγο 

του ημίξηρου κλίματος μας την περισσότερη διάρκεια του χρόνου 

παραμένουν ξηρές χωρίς καθόλου νερό. 

Φίλες και φίλοι θα πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία των 

εταίρων μας στην ΕΕ οι οποίοι μετά από τη λανθασμένη όπως 

αποδείχθηκε πολιτική του παρελθόντος περιορισμού των ποταμών με 

την κατασκευή αναχωμάτων και προστατευτικών τοίχων, στρέφονται 

τώρα προς την πολιτική ‘’Give room to the river ‘’  δηλαδή δώσε χώρο 

στον ποταμό, εμπειρία που είχαν και οι παππούδες μας όπως φαίνεται 

και από το γνωμικό «Ότι του πιάεις του ποταμού θα σου το πιάει 

πίσω».  Αυτή την λανθασμένη πολιτική ακολουθήσαμε και εμείς σε 

πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν αφού σε πολλές περιοχές χτίσαμε 

πολύ κοντά και περιορίσαμε τις  κοίτες των ποταμών  και τώρα 

αναγκαζόμαστε να κατασκευάσουμε υπόγειους ποταμούς και τεχνητές 

λίμνες ανάσχεσης  κόστους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων για 

απάμβλυνση των πλημμυρικών προβλημάτων.  

Τα οφέλη από τη διατήρηση της φυσικής κοίτης και της 

παρόχθιας ζώνης των ποταμών είναι πολλαπλά για την κοινωνία.  

Σημαντικότερο όφελος είναι η μείωση των πλημμυρικών κινδύνων η 

οποία επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Πρώτον η κοίτη των ποταμών 

και η παρόχθια ζώνη, οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο 

από τη γύρω περιοχή λόγω των διεργασιών διάβρωσης χιλιάδων 

χρόνων από τις ροές του ποταμού,  λειτουργούν ως φυσικός χώρος 

ανάσχεσης,  αποθήκευσης και απομάκρυνσης των πλημμυρικών ροών 

προστατεύοντας έτσι τις γύρω περιοχές από τον πλημμυρισμό.   

Δεύτερον η διατήρηση της περιοχής χωρίς αναπτύξεις περιορίζει τις 

ζημιές και τους κινδύνους  σε περίπτωση ακραίων πλημμυρικών 

φαινομένων αφού δεν υπάρχουν εκτεθειμένες περιουσίες και κόσμος 

σε μία περιοχή η οποία εκ φύσεως πλημμυρίζει ανά τακτά 

διαστήματα. Πέραν από την αντιπλημμυρική προστασία οι κοίτες των 

ποταμών και η παρόχθια ζώνη λειτουργούν λόγω της ύπαρξης του 

νερού και ως οάσεις διατήρησης της φυσικής χλωρίδας και πανίδας 



αλλά και ως χώροι αναψυχής για το κοινό λόγω της ύπαρξης πρασίνου, 

γεωλογικού ενδιαφέροντος, ενδιαφέρουσας μορφολογίας του 

εδάφους κλπ.  Τέλος οι  κοίτες των ποταμών λειτουργούν ως φυσικό 

φίλτρο συγκράτησης ρύπων και βελτίωσης της ποιότητας του νερού 

μέσω φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών και εμπλουτίζουν τον 

υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί, κρατικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές 

και πολίτες να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε και να 

προστατεύσουμε τις φυσικές κοίτες των ποταμών και την παρόχθια 

ζώνη τους ανεπηρέαστες,  χωρίς επεμβάσεις και επιχωματώσεις και 

καθαρές χωρίς την απόρριψη σκουπιδιών και άλλων άχρηστων 

αντικειμένων.  Θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της 

κοινωνίας με την ορθολογική χρήση της γης με τη δημιουργία 

γραμμικών πάρκων και χώρων πρασίνου και περιορισμό της οικιστικής 

και άλλης ανάπτυξης πλησίον σε αυτές. Οι χάρτες Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας θα μας  βοηθήσουν προς την επίτευξη των πιο 

πάνω στόχων. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ανάδοχο Κοινοπραξία 

της Σύμβασης για την ετοιμασία των Χαρτών Επικινδυνότητας και 

Κινδύνου Πλημμύρας, Prisma Consulting Engineers, T.C Geomatic και  

Ofek Aerial Photography  για την μέχρι στιγμής άριστη συνεργασία με 

το Τμήμα καθώς και για τον επαγγελματισμό και μεθοδικότητα που 

την χαρακτηρίζει και είμαι σίγουρος πως θα φέρει εις πέρας με 

επιτυχία τη δύσκολη αποστολή της εντός των στενών 

χρονοδιαγραμμάτων της Σύμβασης.  


