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1. Γηζαγςγή
Ε έθζεζε αοηή ζοκηάζζεηαη, μεηά απυ απυθαζε ηεξ Δημηθμύζαξ Γπηηνμπήξ ημο Πανανηήμαημξ
Ακαημιηθήξ ηενεάξ ημο Γεςηεπκηθμύ Γπημειεηενίμο Γιιάδμξ μεηά ηηξ πιεμμφνεξ πμο έγηκακ ηεκ
Σεηάνηε 15 Κμεμβνίμο 2017 ζηεκ Ιάκδνα θαη ζηεκ Κέα Πέναμμ ηεξ Δοηηθήξ Αηηηθήξ, με ζθμπυ κα
απμηοπςζμφκ ηα αίηηα θαη ηα παναθηενηζηηθά ηςκ πιεμμονχκ θαζχξ θαη μ μεπακηζμυξ ημοξ.
Ε πνχηε επίζθερε ζηηξ πενημπέξ ηςκ μηθηζμχκ, αιιά θονίςξ ζηηξ ιεθάκεξ απμννμήξ ηςκ
πεημάννςκ πμο πνμθάιεζακ ηηξ πιεμμφνεξ έγηκε ημ άββαημ 25 Κμεμβνίμο, δειαδή 10 εμένεξ μεηά
ηα θαηαζηνμθηθά γεγμκυηα, χζηε κα απμηοπςζεί με ημκ θαιφηενμ ηνυπμ ε οπάνπμοζα θαηάζηαζε,
ζημκ πχνμ ηςκ ιεθακχκ, αιιά θαη ζημοξ ηυπμοξ ηςκ ζιηβενχκ επηπηχζεςκ.
Ε επίζθερε επακειήθζε μεηά απυ 7 εμένεξ γηα κα απμηοπςζμφκ θαιφηενα μνηζμέκα ζημηπεία θαη
ζεμεία πμο πνμέθορακ απυ ηεκ ακάιοζε ηςκ δεδμμέκςκ θαη ημο θαηκμμέκμο.

2. Ομάδα Μειέηεξ
ηεκ Ομάδα Ιειέηεξ πμο ζογθνμηήζεθε με ηεκ απυθαζε ηεξ Δ.Γ. ημο πανανηήμαημξ Ακαη.
ηενεάξ ημο ΓΓΩΣΓΓ μεηέπμοκ μη.:
 Ειίαξ Απμζημιίδεξ, Δαζμιυγμξ,
 Βαζίιεημξ Πενιένμξ, Γεςιυγμξ,
 Βαζίιεημξ Σζαηήνεξ, Γεςπυκμξ
 Γνεγυνημξ Βαζηιυπμοιμξ, Δαζμιυγμξ,
οκημκηζηήξ ηεξ Ομάδαξ μνίζηεθε μ θ. Ειίαξ Απμζημιίδεξ.
οκενγάηεξ ηεξ μμάδαξ μειέηεξ γηα ηε ζογθέκηνςζε θαη πανμοζίαζε ηςκ μεηεςνμιμγηθχκ
ζημηπείςκ ηεξ ζογθεθνημέκεξ πιεμμφναξ ζηεκ πανμφζα Έθζεζε είκαη μ θ. Ιαονάθεξ Ακαζηάζημξ
Φοζηθυξ-Ιεηεςνμιυγμξ PhD. Ε ενγαζία ημο παναηίζεηαη μιυθιενε ζημ Πανάνηεμα Ζ ηεξ πανμφζαξ
Έθζεζεξ.

3. Σμ γεγμκόξ
Σμ απυγεομα ηεξ Σνίηεξ 14 Κμεμβνίμο 2017, γφνς ζηηξ 8 μ.μ., λεθίκεζε ζημ υνμξ Παηέναξ, ζε μηα
πενημπή δοηηθά ηεξ Ιάκδναξ, ακαημιηθά ηςκ Ιεγάνςκ θαη βυνεηα ηεξ Κέαξ Πενάμμο μηα ναγδαία
βνμπή πμο ζοκεπίζηεθε υιε ηεκ κφπηα. Σμ πνςσ ηεξ Σεηάνηεξ θαη γφνς ζηηξ 7 π.μ. είπαμε ζηεκ
Ιάκδνα θαη ηεκ Κέα Πέναμμ, ηεκ εμθάκηζε πμιφ μεγάιςκ πιεμμονηθχκ θαηκμμέκςκ με πμιφ
θαηαζηνεπηηθέξ ζοκέπεηεξ ζημκ μηθηζμυ ηεξ Ιάκδναξ, αιιά θαη ζημκ μηθηζμυ ηεξ Κέαξ Πενάμμο. Ε
βνμπή θνάηεζε δχδεθα (12) χνεξ, εκχ ε πιεμμφνα εμθακίζηεθε ηηξ ηειεοηαίεξ χνεξ ηεξ.
ε Εμενίδα πμο έγηκε ζηηξ 11/12/17 γηα ημ ζέμα ηεξ πιεμμφναξ ηεξ Ιάκδναξ, μ θαζεγεηήξ ημο
ΓΙΠ θ. Σζαθίνεξ Γεχνγημξ ακέθενε ςξ μέγηζηε πανμπή (θαηά ηεκ πιεμμφνα) ημο πεημάννμο Αγίαξ
Αηθαηενίκεξ ηα 224 θ.μ./sec θαη ςξ πενίμδμ επακαθμνάξ πνμζδηυνηζε ηα 100 πνυκηα.
2

Οη θαηαζηνμθέξ είπακ ζακ απμηέιεζμα ημκ ζάκαημ 22 πμιηηχκ ζηεκ Ιάκδνα θαη πμιφ μεγάιεξ
θαηαζηνμθέξ ζε οπμδμμέξ, θονίςξ δνυμςκ, ζε ζπίηηα, θαηαζηήμαηα, βημμεπακηθμφξ πχνμοξ θαη
απμζήθεξ.
Οη ακηίζημηπεξ θαηαζηνμθέξ ζηεκ Κέα Πέναμμ ήηακ έκαξ κεθνυξ θαη πμιιέξ θαηαζηνμθέξ ζε ζπίηηα
θαη θαηαζηήμαηα, εκχ οπήνλακ ζεμακηηθέξ θαηαζηνμθέξ θαη ζημ ιημάκη.
Σμ μεζεμένη ημο αββάημο (25/11/17) ηα ζοκενγεία δμφιεοακ αθυμε ζηεκ Ιάκδνα θαη ε ιάζπε
ζημοξ θεκηνηθμφξ δνυμμοξ, αιιά θαη ζηα ζπίηηα, θαηαζηήμαηα θαη βημμεπακηθμφξ πχνμοξ, ήηακ
αθυμε εθεί, πανά ηηξ πνμζπάζεηεξ ηςκ θαημίθςκ θαη ηςκ ανπχκ (ηναηυξ, Πενηθένεηα, Δήμμξ,
εζειμκηέξ, Πονμζβεζηηθή). Σμ ίδημ ζοκέβαηκε θαη ημ αββάημ (2/12/17), ζε θαιφηενεξ ζοκζήθεξ.

4. Ο ζθμπόξ
Αοηή ε Έθζεζε έπεη ζθμπυ κα ζομβάιιεη ζηεκ θαηακυεζε θαη ακάιοζε ημο θαηκμμέκμο ηεξ
πιεμμφναξ πμο εμθακίζηεθε με ημκ πημ θαηαζηνμθηθυ ηνυπμ ζηεκ Ιάκδνα θαη ζηεκ Κέα Πέναμμ
Αηηηθήξ, κα ζοζπεηίζεη ημ γεγμκυξ αοηυ με ηηξ ζοκζήθεξ πμο ημ δεμημφνγεζακ, κα ενμεκεφζεη ηα
αίηηα, ημκ μεπακηζμυ θαη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ.
Γηδηθυηενα ε έκηαζε ηεξ πιεμμφναξ, ημ λαθκηθυ ηεξ εθδήιςζήξ ηεξ, με ημ ζφκμιμ ηςκ ηναγηθχκ
ζοκεπεηχκ, αιιά θαη μ ηενάζηημξ υγθμξ θενηχκ οιηθχκ πμο μεηαθηκήζεθακ, μαξ οπμπνεχκεη κα
εκζθήρμομε ζηεκ μειέηε ηεξ. ογθεθνημέκα πνμζπαζήζαμε:


κα ακηπκεφζμομε ηεκ θαηάζηαζε ηςκ θοζηθχκ θαη ακζνςπμγεκχκ μηθμζοζηεμάηςκ, μεηά ημ
γεγμκυξ με επηηυπμο επηζθέρεηξ



κα εκημπίζμομε ηηξ πεγέξ πνμέιεοζεξ ηςκ θενηχκ οιηθχκ



κα δηαηοπχζμομε μνηζμέκεξ ζθέρεηξ γηα ηα απμηειέζμαηα ηςκ αθναίςκ μεηεςνμιμγηθχκ
θαηκμμέκςκ ζημ θοζηθυ θαη ακζνςπμγεκέξ πενηβάιιμκ.

Πνμζπαζήζαμε κα ακαδείλμομε πηζακά θεκά ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία, υζμκ αθμνά ηυζμ ζηε
δηαδηθαζία μνημζέηεζεξ ηςκ οδαημνεμάηςκ, υζμ θαη ζηεκ μιμθιήνςζε ηςκ πμιεμδμμηθχκ μειεηχκ,
ζε ζοκδοαζμυ με ηηξ μειέηεξ Γεςιμγηθήξ θαηαιιειυηεηαξ.
Απχηενμξ ζηυπμξ είκαη ε εκεμένςζε ηεξ Πμιηηείαξ θαη ηςκ Ανπχκ, χζηε κα ιεθζμφκ εθείκα ηα
μέηνα πμο ζα απμηνέρμοκ, ή ζα μεηχζμοκ ηηξ θαηαζηνμθέξ απυ πανυμμηα θαηνηθά θαηκυμεκα. Ιε
ημκ ηνυπμ αοηυ ημ Γεςηεπκηθυ Γπημειεηήνημ εθπιενχκεη ημκ νυιμ ημο ςξ φμβμοιμξ ηεξ
Πμιηηείαξ θαη εκεμενχκεη οπεφζοκα ημοξ πμιίηεξ, γηα έκα ζέμα θαηαζηνμθήξ πμο θέημξ μαξ
απαζπυιεζε ζηεκ αμμζνάθε, ζηεκ φμε θαη ζηεκ Ιάκδνα-Κέα Πέναμμ.

5. Σα αίηηα, μ Μεπακηζμόξ θαη ηα Υαναθηενηζηηθά ηεξ Πιεμμύναξ
Γηα

ηεκ

θαηεγμνημπμίεζε

ηςκ

αηηίςκ,

μεπακηζμώκ

θαη

παναθηενηζηηθώκ

πιεμμύναξ

αθμιμοζήζεθε ε θςδηθμπμίεζε ηςκ Οδεγχκ Γθανμμγήξ ηεξ Οδεγίαξ 2007/60/ΓΗ «Document
No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive» θαη «Document No.2: Floods
Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0».
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Ε θςδηθμπμίεζε ηςκ αηηίςκ πιεμμύναξ πανμοζηάδεηαη ζημκ αθυιμοζμ Πίκαθα.
Ηςδηθόξ
Πεγήξ
Πιεμμύναξ

Σύπμξ
Πεγήξ
Πιεμμύναξ

A11

Τπενπείιηζε
πμηαμμφ

Α12

Σμπηθή
θαηαηγίδα

Α13

Τπυγεηα κενά
(πεγέξ θιπ)

Α14

Ακφρςζε
ζηάζμεξ
ζάιαζζαξ

Α15

Θναφζε-αζημπία
ηεπκηθμφ ένγμο

Α16

Άιιε αηηία

Πενηγναθή ηύπμο πεγήξ πιεμμύναξ
Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ απυ κενά ηα μπμία πνμένπμκηαη απυ
μένμξ εκυξ θοζηθμφ ζοζηήμαημξ απμζηνάγγηζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
ηςκ θοζηθχκ ή με θακαιηχκ απμζηνάγγηζεξ. ομπενηιαμβάκμκηαη
πιεμμφνεξ πμο μθείιμκηαη ζε πμηάμηα, νέμαηα, ζοζηήμαηα απμζηνάγγηζεξ,
μνεηκμφξ πείμαννμοξ θαη εθήμενα νεφμαηα, ιίμκεξ θαη πιεμμφνεξ απυ
ιηχζημμ ημο πημκημφ.
Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ πμο μθείιεηαη απμθιεηζηηθά ζε
βνμπυπηςζε, ε μπμία είηε έπεζε απεοζείαξ ζηεκ πενημπή είηε απέννεοζε
ζε αοηή. ομπενηιαμβάκμκηαη φδαηα απυ αζηηθέξ πημκμζφειιεξ, ε
επηθακεηαθή απμννμή ζηηξ αγνμηηθέξ πενημπέξ, πενίζζεηα κενμφ θαη
επηθακεηαθέξ πιεμμφνεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ημ ιηχζημμ ημο πημκημφ.
Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ απυ οπυγεηα κενά πμο ακορχκμκηαη πάκς
απυ ηε ζηάζμε ημο εδάθμοξ. ομπενηιαμβάκμκηαη ηα οπυγεηα φδαηα θαη ε
οπυγεηα νμή απυ οπενορςμέκα επηθακεηαθά φδαηα.
Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ απυ κενυ πμο πνμένπεηαη απυ ηε
ζάιαζζα, απυ εθβμιέξ πμηαμχκ ή απυ ζαιάζζηεξ ιίμκεξ.
ομπενηιαμβάκμκηαη πιεμμφνεξ απυ ηε ζάιαζζα (π.π. μεγάιμ φρμξ
θφμαημξ ή θφμαηα θαηαηγίδαξ) θαη πιεμμφνεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ηε
δνάζε ηςκ θομάηςκ ή ηςκ πανάθηηςκ ηζμοκάμη.
Γίκαη ε πιεμμφνα πμο πνμένπεηαη απυ ηεπκεηέξ οδναοιηθέξ οπμδμμέξ ή
απυ αζημπία ηςκ ζογθεθνημέκςκ οπμδμμχκ. ομπενηιαμβάκμκηαη μη
πιεμμφνεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ζοζηήμαηα απμπέηεοζεξ, ζοζηήμαηα
φδνεοζεξ θαη επελενγαζίαξ ιομάηςκ θαη απυ ηεπκεηά ζοζηήμαηα
θαζμδήγεζεξ θαη θαηαθνάηεζεξ κενμφ.
Οη πιεμμφνεξ απυ κενυ πμο μθείιεηαη ζε άιιεξ πεγέξ, μπμνεί κα
πενηιαμβάκεη θαη άιια παιηννμσθά θφμαηα.

Σα ηεπκηθά θείμεκα ηεξ Οδεγίαξ 2007/60, πνμηείκμοκ ηεκ αθυιμοζε δηάθνηζε μεηαλφ ηςκ
μεπακηζμώκ πιεμμύναξ.
Ηςδηθόξ
Μεπακηζμμύ
Πιεμμύναξ

Μεπακηζμόξ
Πιεμμύναξ

Α21

Φοζηθή
οπενπείιηζε

Ε θαηάθιοζε μηαξ πενημπήξ απυ κενυ ημ μπμίμ λεπενκά ηε θένμοζα
ηθακυηεηα ή ηε ζηάζμε ημο εδάθμοξ.

Α22

Τπένβαζε
Ακαπςμάηςκ

Πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ απυ κενυ ημ μπμίμ οπενπήδεζε πιεμμονηθά
ακαπχμαηα.

Α23

Αζημπία
ακαπςμάηςκ ή
οπμδμμχκ
πνμζηαζίαξ

Ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ ιυγς ηεξ αζημπίαξ θοζηθχκ ή ηεπκεηχκ
ακαπςμάηςκ ή οπμδμμχκ πνμζηαζίαξ. 0 μεπακηζμυξ ηεξ πιεμμφναξ μπμνεί
κα πενηιαμβάκεη ηεκ πνυθιεζε νήγμαημξ ή θαη ηεκ θαηάννεοζε ηεξ
ακηηπιεμμονηθήξ πνμζηαζίαξ ή ηεκ αζημπία ιεηημονγίαξ ημο ακηιεηηθμφ
ζοζηήμαημξ ή ηςκ ζονχκ.

Πανεμπυδηζε
νμήξ

Ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ ιυγς θοζηθήξ ή ηεπκεηήξ πανεμπυδηζεξ ή
πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ εκυξ αγςγμφ ή εκυξ ζοζηήμαημξ. Αοηυξ μ
μεπακηζμυξ πενηιαμβάκεη πιεμμφνεξ απυ ηεκ έμθναλε ημο δηθηφμο
απμπέηεοζεξ ή απυ οπμδμμέξ πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ, υπςξ γέθονεξ,
οπυγεημη μπεημί, θμμμάηηα πάγμο, θαημιηζζήζεηξ.

Α24

Πενηγναθή μεπακηζμμύ πιεμμύναξ
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Α25

Άιιμ

Πιεμμφνεξ πμο μθείιμκηαη ζε άκμδμ ηεξ ζηάζμεξ ζε ιίμκεξ, ηαμηεοηήνεξ,
θαη μηθνυηενα ζχμαηα κενμφ.

Α26

Δεκ οπάνπμοκ
δεδμμέκα

Δεκ οπάνπμοκ δηαζέζημα δεδμμέκα

Ιε βάζε ηεκ Οδεγία, ηα θονηυηενα παναθηενηζηηθά πιεμμονηθώκ θαηκμμέκςκ μπμνμφκ κα
εκηαπζμφκ ζηηξ ελήξ θαηεγμνίεξ :
Ηςδηθόξ
Υαναθηενηζηηθώκ
Πιεμμύναξ

Σύπμξ
παναθηενηζηηθώκ
πιεμμύναξ

Πενηγναθή ηύπμο παναθηενηζηηθώκ πιεμμύναξ

Α31

Ραγδαία πιεμμφνα

Ε πιεμμφνα ε μπμία θηάκεη ηεκ αηπμή θαη ηεκ πηχζε ηεξ ζε
ζφκημμμ πνμκηθυ δηάζηεμα θαη ζοκήζςξ πνμθφπηεη μεηά απυ
έκημκε βνμπυπηςζε ζε μηα ζπεηηθά μηθνή πενημπή.

A32

Πιεμμφνα απυ ημ ιηχζημμ
πημκημφ

Πιεμμφνα πμο μθείιεηαη ζε ηαπεία ηήλε πημκημφ, πηζακυκ ζε
ζοκδοαζμυ με βνμπυπηςζε ή πανεμπυδηζε ηεξ νμήξ απυ
θμμμάηηα πάγμο.

A33

Άιιε γνήγμνεξ ελέιηλεξ
πιεμμφνα

Α34

Ιέηνηαξ ελέιηλεξ πιεμμφνα

A35

Ανγήξ ελέιηλεξ πιεμμφνα

A36

Α39

Ιεηαθμνά ιάζπεξ
Ρμή ηδηαίηενα ορειήξ
ηαπφηεηαξ
Πιεμμφνα ηδηαίηενα
μεγάιμο βάζμοξ
Άιια παναθηενηζηηθά

Α40

Δεκ οπάνπμοκ δεδμμέκα

A37
A38

Πιεμμφνα ε μπμία ελειίζζεηαη με γνήγμνμοξ νοζμμφξ, αιιά
υπη ζηηγμηαία πιεμμφνα
Έκα πιεμμονηθυ επεηζυδημ, ημ μπμίμ ελειίζζεηαη με
μηθνυηενμοξ νοζμμφξ απυ μηα ζηηγμηαία πιεμμφνα.
Πιεμμφνα ε μπμία πνεηάδεηαη μεγάιμ πνυκμ γηα κα
ελειηπζεί.
Πιεμμφνα με μεηαθμνά μεγάιεξ πμζυηεηαξ ιάζπεξ.
Πιεμμφνα ηεξ μπμίαξ ηα κενά θηκμφκηαη με μεγάιε ηαπφηεηα
Πιεμμφνα ηεξ μπμία ηα κενά πνμένπμκηαη απυ ζεμακηηθυ
βάζμξ.
Άιιμ ε θακέκα παναθηενηζηηθυ πιεμμφναξ
Δεκ οπάνπμοκ δεδμμέκα γηα ηα παναθηενηζηηθά ηεξ
πιεμμφναξ

5.1. Σα Αίηηα ηεξ πιεμμύναξ
Μάκδνα
φμθςκα με ημκ Οδεγυ Γθανμμγήξ ηεξ Οδεγίαξ 2007/60, ηα αίηηα πμο πνμθάιεζακ ηεκ
πιεμμφνα ζηεκ Ιάκδνα, μπμνμφκ κα είκαη ηα παναθάης:
 Σμπηθή θαηαηγίδα (Α12). Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ πμο μθείιεηαη απμθιεηζηηθά ζε
βνμπυπηςζε, ε μπμία είηε έπεζε απεοζείαξ ζηεκ πενημπή, είηε απέννεοζε ζε αοηήκ ή απυ
αοηήκ.
 Τπενπείιηζε πμηαμμύ (θαηεγμνία Α11). Γίκαη ε πιεμμφνα μηαξ πενημπήξ απυ κενά ηα μπμία
πνμένπμκηαη απυ μένμξ εκυξ θοζηθμφ ζοζηήμαημξ απμζηνάγγηζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
ηςκ θοζηθχκ αγςγχκ απμζηνάγγηζεξ. ομπενηιαμβάκμκηαη πιεμμφνεξ πμο μθείιμκηαη ζε
πμηάμηα, νέμαηα, ζοζηήμαηα απμζηνάγγηζεξ, μνεηκμφξ πείμαννμοξ θαη εθήμενα νεφμαηα.
 Θραφση-αστοχία τεχνικοφ έργου (κατηγορία Α15). Είναι η πλημμφρα που προζρχεται από
τεχνητζσ υδραυλικζσ υποδομζσ, ή από αςτοχία των ςυγκεκριμζνων υποδομών.
Συμπεριλαμβάνονται οι πλημμφρεσ που προκφπτουν από ςυςτήματα αποχζτευςησ, ςυςτήματα
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φδρευςησ και επεξεργαςίασ λυμάτων και από τεχνητά ςυςτήματα καθοδήγηςησ και
κατακράτηςησ νεροφ.
Νέα Πέναμμξ
Σα αίηηα πμο πνμθάιεζακ ηεκ πιεμμφνα ζηεκ Κέα Πέναμμ, είκαη:
 Σμπηθή θαηαηγίδα (Α12). Γίκαη ε πιεμμφνα πμο μθείιεηαη απμθιεηζηηθά ζε βνμπυπηςζε, ε
μπμία είηε έπεζε απεοζείαξ ζηεκ πενημπή, είηε απέννεοζε ζε αοηήκ ή απυ αοηήκ. Γδχ ε
θνίζημε βνμπυπηςζε ζοκέβε ζηεκ μνεηκή ιεθάκε απμννμήξ ηςκ πεημάννςκ θαη
μεηαθένζεθε ημ κενυ ηεξ ζημκ μηθηζμυ, μέζς ηςκ θοζηθχκ αγςγχκ.
 Τπενπείιηζε πμηαμμύ (θαηεγμνία Α11). Γίκαη ε πιεμμφνα απυ κενά ηα μπμία πνμένπμκηαη
απυ

μένμξ

εκυξ

θοζηθμφ

ζοζηήμαημξ

απμζηνάγγηζεξ.

ηεκ

ίδηα

θαηεγμνία

ζομπενηιαμβάκμκηαη πιεμμφνεξ πμο μθείιμκηαη ζε μνεηκμφξ πείμαννμοξ θαη εθήμενα
νεφμαηα.
 Θναύζε-αζημπία ηεπκηθμύ ένγμο (θαηεγμνία Α15). Γίκαη ε πιεμμφνα πμο πνμένπεηαη απυ
ηεπκεηέξ

οδναοιηθέξ

οπμδμμέξ

ή

απυ

αζημπία

ηςκ

ζογθεθνημέκςκ

οπμδμμχκ.

ομπενηιαμβάκμκηαη μη πιεμμφνεξ πμο πνμθφπημοκ απυ ζοζηήμαηα απμπέηεοζεξ,
ζοζηήμαηα φδνεοζεξ θαη επελενγαζίαξ ιομάηςκ θαη απυ ηεπκεηά ζοζηήμαηα θαζμδήγεζεξ
θαη θαηαθνάηεζεξ κενμφ.
ημκ παναθάης Πίκαθα πανμοζηάδμκηαη ηα ζημηπεία πμο επενεάδμοκ μηα πιεμμφνα:
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5.2 Ο μεπακηζμόξ πιεμμύναξ
Ο μεπακηζμυξ ηεξ πιεμμφναξ ηεξ 15εξ Κμεμβνίμο, είπε ηεκ παναθάης ελέιηλε.
Ανπηθά λεθίκεζε με θμνεζμό ημο εδάθμοξ ζε κενό, απυ ηεκ βνμπή πμο λεθίκεζε απυ ηηξ 8 μ.μ.
ηεξ Σνίηεξ 14/11 με απμηέιεζμα κα ελακηιήζεη πιήνςξ ηεκ δοκαηυηεηα ημο εδάθμοξ κα
απμννμθήζεη κενυ ζημ εζςηενηθυ ημο (αοηυ ακαθένζεθε θαη ζηεκ Εμενίδα ημο ΓΗΠΑ ζηηξ 11-122017).
Αθμιμφζεζε πνςημγεκήξ δηάβνςζε ημο εδάθμοξ, απυ ηεκ βίαηα πνυζθνμοζε ζημ έδαθμξ, ηςκ
ζηαγυκςκ ηεξ βνμπήξ, με απμηέιεζμα κα δηαηαναπζεί ε ζοκεθηηθυηεηα ηςκ εδαθχκ, κα λεθηκήζεη
ε δηάβνςζε θαη κα δεμημονγεζμφκ ηα πνχηα νοάθηα.
Ε ζογθέκηνςζε μεγάιςκ πμζμηήηςκ κενμφ μέζα ζημοξ θοζηθμφξ απμδέθηεξ, άνπηζε κα δεμημονγεί
πνμβιήμαηα δεοηενμγεκώκ δηαβνώζεςκ αιιά θαη ζηενεμμεημθμνάξ οιηθώκ ηα μπμία είηε
βνίζθμκηακ ήδε ζηεκ θμίηε ηςκ πεημάννςκ, είηε ζοκένεακ εθεί απυ πιαγηέξ με παιανά οιηθά
(ζάνεξ).
Ε ζηενεμμεηαθμνά αολακόηακ όζμ μεγάιςκε μ όγθμξ ύδαημξ θαη ζηενεώκ, αιιά θαη ε
ηαπύηεηα.
Ε μεγάιε μεηαβμιή ζηεκ βνμπυπηςζε θαη ζηα απμηειέζμαηά ηεξ έγηκε ηηξ πνςσκέξ χνεξ ηεξ
Σεηάνηεξ 15/11 υηακ γηα 2-3 χνεξ μεηαλφ 5π.μ. θαη 7 π.μ. είπαμε θαηά ηα ζημηπεία ηεξ NASA
(πμο επελενγάζηεθε μ Γοζφμημξ Κηθμιυπμοιμξ, ενεοκεηήξ ημο Πακεπηζηεμίμο ημο Connecticut)
βνμπόπηςζε ςνηαία μεγαιύηενε ηςκ 35 θαη μέπνη 50mm. Αοηή ε μεηαβμιή εκενγμπμίεζε ηεκ
μεπακηζμυ ηεξ πιεμμφναξ πμο με πμιφ βίαημ ηνυπμ έπιελε ηεκ Ιάκδνα θαη ηεκ Κέα Πέναμμ.
Ιε αοηή ηεκ μεηαβμιή, ε μάδα πιεμμονηθχκ οδάηςκ θαη ζηνεμμεηαθμνάξ, έγηκε πμιφ μεγάιε,
πνμθαιχκηαξ θαη κέεξ δηαβνώζεηξ ζηεκ θμίηε ηςκ πεημάννςκ, αιιά θαη ζε γεηημκηθμύξ αγνμύξ,
πνμθαιχκηαξ πιέμκ ακελέιεγθηα θαηαζηνμθηθά απμηειέζμαηα.
ηεκ εμενίδα ημο ΓΗΠΑ ζηηξ 11/12 ακαθένζεθε υηη οπμιμγίζηεθε ε ηαπύηεηα δηέιεοζεξ απυ ημκ
μηθηζμυ ηεξ Ιάκδναξ ζηα 80 Km/h πενίπμο.
Αοηά ηα αδνακή, απυ μγθυιηζμοξ, θμμμάηηα μδμζηνχμαημξ, πέηνεξ, παιίθηα μεγάια θαη θνμθάιεξ,
άμμμ αδνμμενή θαη ιεπηυθμθθε θαη άνγηιμ (ζε πμζμζηά πενίπμο 25%), δεμημονγήζεθακ θαη
μεηαθένζεθακ με ηα πιεμμονηθά κενά,

ζε ειάπηζημ πνμκηθυ δηάζηεμα, με μεγάιεξ ηαπφηεηεξ

πνμθαιχκηαξ ηηξ θαηαγεγναμμέκεξ θαηαζηνμθέξ.
Μάκδνα
Ε πιεμμφνα πμο ζοκέβε ζηεκ πενημπή ηεξ Ιάκδναξ με βάζε ημκ Οδεγυ Γθανμμγήξ ηεξ Οδεγίαξ
2007/60 θαηαηάζζεηαη εκ μένεη ζηεκ θαηεγμνία Α24, πμο παναπέμπεη ζηεκ Πανεμπόδηζε νμήξ,
ιυγς θοζηθήξ θαη ηεπκεηήξ πανεμπυδηζεξ ή πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ ηςκ οδάηςκ ζημοξ θοζηθμφξ
αγςγμφξ ή ζημ ζφζηεμα απμπέηεοζεξ. Αοηυξ μ μεπακηζμυξ πενηιαμβάκεη πιεμμφνεξ απυ ηεκ
έμθναλε ημο δηθηφμο απμπέηεοζεξ ή απυ οπμδμμέξ πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ, υπςξ θηίζμαηα, οπυγεημη
μπεημί, βημμεπακηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, θάιορε θμίηεξ.
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Ηαηαηάζζεηαη εκ μένεη θαη ζηεκ θαηεγμνία Α21 πμο αθμνά ηεκ Φοζηθή οπενπείιηζε ηςκ πεημάννςκ
ηεξ πενημπήξ πμο μέζα ζηεκ Ιάκδνα εμθακίδμκηαη ςξ πείμαννμξ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη πείμαννμξ
μφνεξ.
Ο μεπακηζμυξ ζηε Ιάκδνα ήηακ μ ελήξ:
 Σμ πνςί ηεξ Σεηάνηεξ 15 Κμεμβνίμο γφνς ζηηξ 7 π.μ. εμθακίζηεθε δοηηθά ηεξ Ιάκδναξ έκα
πιεμμονηθυ θφμα, ημ μπμίμ ζηηξ 7.05 π.μ. εμθακίζηεθε ζημ ζεμείμ έκςζεξ ηςκ πεημάννςκ
μφνεξ θαη Αγίαξ Αηθαηενίκεξ. Σμ πνχημ θφμα ηεξ πιεμμφναξ γηγακηχζεθε θαη θνάηεζε
μέπνη ηηξ 8 π.μ. Ιεηά ε ζηάζμε ημο κενμφ έπεζε ακ θαη ζοκέπηζε κα θαηεβαίκεη ηηξ επυμεκεξ
δφμ χνεξ.
 Απυ ημ ζεμείμ έκςζήξ ημοξ, πμο απέπεη 100 μ. απυ ημ δνυμμ Γιεοζίκαξ – Ιάκδναξ – Θεβχκ
μη δφμ πείμαννμη έθηαζακ ζηε γέθονα ημο δνυμμο, γηα κα πενάζμοκ θαη κα πανμπεηεοζμφκ
ζημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ Οδμφ. Σμ άκμηγμα υμςξ ηεξ γέθοναξ πμο έπεη δηαημμή πενίπμο 8 η.μ.
ήηακ αδφκαημ κα πανμπεηεφζεη ζηα θαηάκηε ημ θφμα ημο κενμφ πμο πνεηαδυηακ δηαημμή,
ζφμθςκα με ηα ζογθεκηνςζέκηα ζημηπεία, πάκς απυ 50-60 η.μ.. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, ή γηαηί ημ
πέναζμα ηεξ γέθοναξ έθιεηζε απυ θενηά, ημ νεφμα πανμπεηεφζεθε ζηα θαηάκηε, είηε μέζς
ημο δνυμμο Ιάκδναξ – Γιεοζίκαξ, είηε μέζς άιιςκ μδχκ, είηε μέζς ημο δνυμμο πμο θηκείηαη
πανάιιεια με ημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ Οδμφ (ακμηπηυξ δηπιυξ μπεηυξ με ζοκμιηθή δηαημμή
2*3*4=24 η.μ.)
 ημ ζεμείμ έκςζεξ ηςκ πεημάννςκ μφνεξ – Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζομβάιμοκ 4 αγςγμί
(αοημρία 12/12/17):
1. Ηιεηζηυξ αγςγυξ πμο ένπεηαη απυ ηε Ιάκδνα (μάιιμκ απυ μδυ Ημνμπμφιε)
ακμίγμαημξ ζηεκ έλμδυ ημο 1.7x2 μ. πμο ζηηξ 2/12/2017 ήηακ θαζανυξ απυ θενηά
οιηθά.
2. Ηιεηζηυξ αγςγυξ απυ ηε Ιάκδνα δηαμέηνμο, ζηεκ έλμδυ ημο 1,2x2 μ. πμο ήηακ εκ
μένεη θιεηζηυξ απυ θενηά οιηθά πςνίξ νμή ογνχκ θαηά ηεκ αοημρία.
3. ςιεκςηυξ μπεηυξ δηαμέηνμο 90 εθ. πνμενπυμεκμξ απυ ημκ μηθηζμυ ηεξ Ιάκδναξ με
μηθνή νμή.
4. Ακμηπηυξ ηζημεκηέκημξ μπεηυξ με πιάημξ δφμ μέηνα θαη πιεονηθμφξ ημίπμοξ 60 εθ. μ
μπμίμξ πανμπεηεφεη ημ κενυ ημο πεημάννμο μφνεξ ζημ ζεμείμ αοηυ θαη μεηά ηεκ
έκςζή ημο με ημκ πείμαννμ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ, ζημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ Οδμφ μέζς ηεξ
γέθοναξ ημο δνυμμο Γιεοζίκα – Ιάκδνα – Θήβα.
Νέα Πέναμμξ
Ε πιεμμφνα ηεξ Κέαξ Πενάμμο θαηαηάζζεηαη ζηηξ θαηεγμνίεξ:
 Πιεμμφνα απυ

Πανεμπόδηζε

νμήξ, ιυγς θοζηθήξ θαη ηεπκεηήξ πανεμπυδηζεξ ή

πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ ηςκ οδάηςκ ζημοξ θοζηθμφξ αγςγμφξ ή ζημ ζφζηεμα απμπέηεοζεξ.
Γηδηθά ζημκ πείμαννμ Γηχνγε, ημ γεγμκυξ μθείιεηαη ζηεκ απνήζηεοζε ημο ηεπκεημφ
μνζμγςκηθμφ αγςγμφ πανμπέηεοζεξ ηςκ οδάηςκ πμο θαηαζθεοάζζεθε μέζα ζε ημήμα ηεξ
θοζηθήξ θμίηεξ, υηακ πιενχζεθε με θενηά οιηθά θαη έθναλε ε δηάβαζή ημο θάης απυ ηεκ
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παιαηά ηδενμδνμμηθή γναμμή. Θυγς ηεξ οπενορςμέκεξ ζε επίπςμα ζηδενμδνμμηθήξ
γναμμήξ, ημπηθά δεμημονγήζεθε ηεπκεηή ιίμκε, ημ κενυ ηεξ μπμίαξ αθμιμφζεζε άιιεξ μδμφξ
ζηεκ πμνεία ημο πνμξ ηεκ ζάιαζζα, δεμημονγχκηαξ κέμοξ μηθνυηενμοξ πείμαννμοξ, ζηα
ζεμεία πμο οπήνπε δηάβαζε θάης απυ ηηξ γναμμέξ ημο ηναίκμο ή οπενπεδχκηαξ αοηέξ.
 ημκ πείμαννμ Ηαμάναξ έγηκε πιεμμφνα απυ Φοζηθή οπενπείιηζε. Οκμμάδεηαη έηζη υηακ
έπμομε θαηάθιοζε μηαξ πενημπήξ απυ κενυ ημ μπμίμ λεπενκά ηε θένμοζα ηθακυηεηα ημο
απμδέθηε, ή ηε ζηάζμε ημο εδάθμοξ.
 ημκ πείμαννμ Ημοιμονηχηηθμ μμκμπάηη έγηκε πιεμμφνα επίζεξ απυ Πανεμπόδηζε νμήξ,
ιυγς θοζηθήξ θαη ηεπκεηήξ πανεμπυδηζεξ ή πενημνηζμμφ ηεξ νμήξ ηςκ οδάηςκ ζημοξ
θοζηθμφξ αγςγμφξ ή ζημ ζφζηεμα απμπέηεοζεξ. Σα θενηά οιηθά, πμο ζογθεκηνχζεθακ ζηεκ
είζμδμ ημο θιεηζημφ αγςγμφ 740 μέηνα βυνεηα ηεξ Κέαξ Γζκηθή μδμφ αζεκχκ-Ημνίκζμο,
πανεμπυδηζακ ηεκ νμή πνμξ ημκ θιεηζηυ αγςγυ θαη αοηά θηκήζεθακ πανάιιεια με ημκ δνυμμ
Κέαξ Πενάμμο-Ηακηειίμο-Ιάκδναξ.

5.3. Σα παναθηενηζηηθά ηεξ πιεμμύναξ
Μάκδνα
Ιε βάζε ημκ Οδεγυ Γθανμμγήξ, ε πιεμμφνα ηεξ Ιάκδναξ, απυ ηα παναθηενηζηηθά ηεξ,
θαηαηάζζεηαη ζηηξ ελήξ θαηεγμνίεξ:
 Πιεμμφνα με Ρμή ηδηαίηενα ορειήξ ηαπύηεηαξ (Α37) ηεξ μπμίαξ ηα κενά θηκήζεθακ, ζηεκ
δχκε θαηαζηνμθήξ, με μεγάιε ηαπφηεηα.
 Γνήγμνεξ ελέιηλεξ Πιεμμύνα (Α33) ε μπμία ελειίζζεηαη με γνήγμνμοξ νοζμμφξ, αιιά υπη
ναγδαία πιεμμφνα.
 Πιεμμφνα με μεηαθμνά μεγάιεξ πμζόηεηαξ ιάζπεξ (Α36).
 Πιεμμφνα με μεηαθμνά μεγάιεξ πμζόηεηαξ ζηενεώκ οιηθώκ θαη ιάζπεξ (Α39). Ε
ζηενεμμεηαθμνά αθμνά ηεκ μεηαθίκεζε απυ ηεκ μνεηκή ιεθάκε απμννμήξ, μεγάιςκ
πμζμηήηςκ αζβεζημιηζηθχκ οιηθχκ πμηθίιμο μεγέζμοξ μαδί με ιεπηυθμθθα οιηθά άμμςκ
θαη ανγηιμσιφςκ

θαη απυζεζή ημοξ ζηεκ εονφηενε

θμίηε ηςκ πεημάννςκ ακάκηε ημο

πμιεμδμμηθμφ ηζημφ ηεξ Ιάκδναξ ιυγς ηεξ μείςζεξ ηεξ θιίζεξ θαη ηεξ

μεηαθμνηθήξ

ηθακυηεηαξ ημο πιεμμονηθμφ θφμαημξ.
Νέα Πέναμμξ
Ε πιεμμφνα ηεξ Κέαξ Πενάμμο, ζφμθςκα με ηα παναθηενηζηηθά ηεξ οπάγεηαη ζηηξ θαηεγμνίεξ:
 Πιεμμφνα με Ρμή ηδηαίηενα ορειήξ ηαπύηεηαξ (Α37) ηεξ μπμίαξ ηα κενά θηκήζεθακ, ζηεκ
δχκε θαηαζηνμθήξ, με μεγάιε ηαπφηεηα.
 Γνήγμνεξ ελέιηλεξ Πιεμμύνα (Α33) ε μπμία ελειίζζεηαη με γνήγμνμοξ νοζμμφξ, αιιά υπη
ναγδαία πιεμμφνα.
 Πιεμμφνα με μεηαθμνά μεγάιεξ πμζόηεηαξ ζηενεώκ οιηθώκ θαη ιάζπεξ (Α39). Ε
ζηενεμμεηαθμνά αθμνά ηεκ μεηαθίκεζε απυ ηεκ μνεηκή ιεθάκε απμννμήξ, μεγάιςκ
πμζμηήηςκ αζβεζημιηζηθχκ οιηθχκ πμηθίιμο μεγέζμοξ θαη απυζεζή ημοξ ζηεκ θμίηε ηςκ
πεημάννςκ, μέπνη θαη ηεκ ζάιαζζα. Ε ιάζπε αθμνά απυζεζή ηεξ θονίςξ μέζα ζημκ μηθηζμυ
ηεξ Κέαξ Πενάμμο θαη ζημοξ αγνμφξ πμο ζοκμνεφμοκ με ημκ πείμαννμ Ηαμάνεξ.
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6. Γεςιμγηθέξ ζοκζήθεξ
ηεκ εονφηενε πενημπή ηςκ ιεθακχκ απμννμήξ ηςκ νεμάηςκ πμο ελεηάδμκηαη ζοκακηχκηαη θαηά
θφνημ ιυγμ ακζναθηθμί ζπεμαηηζμμί (αζβεζηυιηζμη θαη δμιμμίηεξ), εκχ ζηηξ πεδηκέξ εθηάζεηξ
ακαπηφζζμκηαη μη ζφγπνμκεξ απμζέζεηξ ημο ηεηανημγεκμφξ πμο πενηιαμβάκμοκ αιμοβηαθέξ
απμζέζεηξ θαη παιημφξ θαη κέμοξ θχκμοξ θμνεμάηςκ.
ηεκ ακάκηε μνεηκή δχκε, ηςκ θφνηςκ ιεθακχκ απμννμήξ, ζοκακηχκηαη ζε μηθνή ζπεηηθά έθηαζε
πεηνχμαηα θοιιηηχκ, ραμμηηχκ, ζπηζημιίζςκ ανθυδεξ θαη γναμοβάθεξ πμο ζοκηζημφκ ημ
μεηαμμνθςμέκμ οπυβαζνμ ηςκ ακζναθηθχκ ζπεμαηηζμχκ.
Οη ζπεμαηηζμμί αοημί πανμοζηάδμκηαη ζημ Γεςιμγηθυ πάνηε ηεξ πενημπήξ πμο πνμένπεηαη απυ ηε
ζφκζεζε ηςκ θφιιςκ πάνηε ημο ΖΓΙΓ, ΓΡΤΘΡΑΖ θαη ΑΘΕΚΑ-ΓΘΓΤΖ

7. Οη πείμαννμη θαη μη ιεθάκεξ απμννμήξ
7.1. Μάκδνα
Οη 2 πείμαννμη πμο επενεάδμοκ ηεκ Ιάκδνα είκαη μ πείμαννμξ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ πμο δέπεηαη ηα
κενά ηεξ ιεθάκεξ απμννμήξ πμο βνίζθεηαη δοηηθά ηεξ πυιεξ θαη μ πείμαννμξ μφνεξ πμο δέπεηαη
ηα κενά ηεξ ιεθάκεξ πμο βνίζθεηαη βυνεηα –βμνεημδοηηθά ηεξ. Οη δφμ πείμαννμη ακάκηε ηεξ
ζομβμιήξ ημοξ έπμοκ πενίπμο ίδηαξ έθηαζεξ ιεθάκε απμννμήξ.
Ο πείμαννμξ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ (ιίγμ πνηκ ημκ μηθηζμυ θαη πνηκ ηεκ πιεμμφνα δεκ είπε
δηαμμνθςμέκε θμίηε) εηζένπεηαη ζημκ μηθηζμυ απυ δοηηθά θαη αθμφ ημκ δηαζπίζεη απυ δοηηθά θαη
κυηηα, θαηά μήθμξ ηεξ μδμφ Ημνμπμφιε, θαηαιήγεη ζημ κμηημακαημιηθυ ημο άθνμ, υπμο εκχκεηαη με
ημκ πείμαννμ μφνεξ. Ο δεφηενμξ πείμαννμξ θηάκεη ζημκ μηθηζμυ απυ βυνεηα θαη αθμφ θηκεζεί ζημ
ακαημιηθυ ημο υνημ εκχκεηαη με ημκ πείμαννμ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζημ κμηημακαημιηθυ ημο άθνμ, πμιφ
θμκηά ζηεκ δεμμζία

μδυ Γιεοζίκαξ-Θεβχκ, ηεκ μπμία δηαζπίδμοκ θάζεηα, εκςμέκμη, μέπνη κα

πανμπεηεοζμφκ ζημκ αγςγυ πμο θαηαζθεφαζε ε Αηηηθή Οδυξ γηα ημκ ζθμπυ αοηυ. Σα παναπάκς
θαίκμκηαη ζε ακηίζημηπμ πάνηε.
7.1.1. Ο πείμαννμξ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ
Πνμένπεηαη απυ ηεκ ζομβμιή ηςκ 2 θφνηςκ πεημάννςκ πμο δηαννέμοκ θαη ζοιιέγμοκ ηα κενά
απυ ηεκ εονφηενε ιεθάκε απμννμήξ. Πνυθεηηαη γηα ημκ πείμαννμ Ηαηζημήδη θαη ημκ πείμαννμ
Οζίμο Ιειεηίμο.
Ε ιεθάκε έπεη εμβαδυκ ζοκμιηθά 22.282 ζηνέμμαηα με μμαιυ ακάγιοθμ θαη ορυμεηνμ πμο
θομαίκεηαη απυ 62 μέηνα ζημ ζεμείμ πμο εκχκεηαη με ημκ πείμαννμ μφνεξ κμηημακαημιηθά
ημο μηθηζμμφ ηεξ Ιάκδναξ, έςξ 659 μ. ζηεκ θμνοθή Ηαηαθάιη δοηηθά ηεξ Ιάκδναξ.
Οη επημένμοξ θιίζεηξ ακά ημήμα ηεξ νμήξ ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ είκαη:
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α/α

Σμήμα

Μήθμξ μ.

Μέζε Ηιίζε %

1

Γίζμδμξ Ιάκδναξ έςξ ομβμιή με πείμαννμ μφνεξ

2.200

1,9

2

ομβμιή πεημάννμο Ηαηζημήδη-Οζίμο Ιειεηίμο έςξ
Γίζμδμ Ιάκδναξ

3.000

2,3

3

Υείμαννμξ Ηαηζημήδη (μέζε θιίζε)

6.000

7,1

4

Υείμαννμξ Οζίμο Ιειεηίμο (μέζε θιίζε)

4.200

7

7.1.1.1.

Ο πείμαννμξ Ηαηζημήδη

Γίκαη μ πείμαννμξ πμο ζοιιέγεη ηα κενά απυ ημ βμνεημδοηηθυ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ απμννμήξ ημο
πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ. Έπεη ζεμακηηθυ μήθμξ θαη θιίζεηξ. ημ θαηχηενμ ημήμα ημο δεκ είπε
δηαμμνθςμέκε θμίηε, αθμφ δηένπμκηακ μέζα απυ θαιιηενγεμέκμοξ αγνμφξ.
Ιε ηεκ πιεμμφνα ηεξ 15 Κμεμβνίμο δεμημφνγεζε θμίηε ζε ζεμακηηθυ ημήμα ηεξ πμνείαξ ημο, θονίςξ
ζηεκ πενημπή ηεξ παιαηάξ εθθιεζίαξ ημο Αγίμο Ζςάκκε. Γθεί παναηενμφκηαη θαηκυμεκα δηάβνςζεξ
ηεξ δχκεξ ηςκ πιεονηθχκ θμνεμάηςκ πμο επηθάζμκηακ ημο αζβεζημιηζηθμφ οπμβάζνμο πμιφ
μεγάιεξ έκηαζεξ, με παναζφνζεηξ μεγάιςκ ειαημδέκηνςκ, δηαμυνθςζε θμίηεξ βάζμοξ 1 μέηνμο θαη
πιάημοξ 10 μέηνςκ, ε μπμία οπενπείιηζε, με μεηαθμνά θαη απυζεζε πμιφ μεγάιςκ βνάπςκ. ηα
παμειυηενα ζεμεία, ζηεκ έκςζή ημο με ημκ πείμαννμ ημο Οζίμο Ιειεηίμο, ε θμίηε ημο πανέμεηκε
αδηαμυνθςηε, με ηεκ δεμημονγία μηθνυηενςκ νοαθίςκ πμο πήνακ ηεκ πιεμμονηθή πανμπή, εκχ
απέζεζακ θαη μεγάιεξ πμζυηεηεξ θενηχκ οιηθχκ. εμακηηθυ νυιμ ζηεκ κέα πμνεία ημο πεημάννμο
έπαηλακ θαη μνηζμέκεξ μάκηνεξ ηδημθηεζηχκ, πμο έζηνερακ ηεκ νμή πνμξ άιιεξ θαηεοζφκζεηξ απυ
αοηέξ πμο πνεζημμπμημφζακ ηα κενά πνμεγμφμεκα.
7.1.1.2.

Ο πείμαννμξ Οζίμο Μειεηίμο

Ο πείμαννμξ πμο ένπεηαη απυ ημκ Όζημ Ιειέηημ, έπεη ζαθή θαη δηαμμνθςμέκε θμίηε, ζοιιέγεη ηα
κενά απυ ημ κμηημδοηηθυ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ θαη έπεη ζεμακηηθέξ θιίζεηξ. Ηαηά ηεκ πιεμμφνα ηεξ 15
Κμεμβνίμο, δέπηεθε πμιφ μεγάιεξ πμζυηεηεξ κενμφ θη πνμθάιεζε ζεμακηηθέξ δεμηέξ ζημκ δνυμμ
Ιάκδναξ-Οζίμο Ιειεηίμο-Ιεγάνςκ πμο δηένπεηαη απυ αοηυ ημ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ. ε μνηζμέκα
ζεμεία ε πιεμμονηθή πανμπή είπε δηαημμή πενίπμο 30 η.μ.
7.1.2. Ο πείμαννμξ μύνεξ
Έπεη ζηεκυμαθνε ιεθάκε απμννμήξ, θαη πνμένπεηαη απυ ηεκ ζομβμιή ηςκ 2 πεημάννςκ πμο
εκχκμκηαη ζηεκ ζέζε Άγημξ Υανάιαμπμξ, δίπια ζηεκ δεμυζηα μδυ Γιεοζίκαξ-Θεβχκ . Πνυθεηηαη γηα
ημκ πείμαννμ θοιυνεμα, πμο ένπεηαη απυ ηεκ πενημπή Ημθθηκανηά θαη ημκ πείμαννμ Αγίμο ςηήνα
πμο ένπεηαη απυ ηεκ πενημπή Ράπε ςηήνμξ.
Ε ιεθάκε έπεη εμβαδυκ ζοκμιηθά 22.985 ζηνέμμαηα με μμαιυ ακάγιοθμ θαη ορυμεηνα πμο
θομαίκμκηαη απυ 62 μέηνα ζημ ζεμείμ πμο εκχκεηαη με ημκ πείμαννμ μφνεξ κμηημακαημιηθά ημο
μηθηζμμφ ηεξ Ιάκδναξ, έςξ 780 μ. ζηεκ θμνοθή Παιηά Ημνοθή ζηεκ πενημπή Υμφκηα βμνεημδοηηθά
ηεξ Ιάκδναξ.
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Οη επημένμοξ θιίζεηξ θαη ημ μήθμξ, ακά ημήμα ηεξ νμήξ ημο πεημάννμο μφνεξ είκαη:
α/α

Σμήμα

Ιήθμξ μ

Ηιίζε %

1

Υείμαννμξ θοιυνεμα – ομβμιή με μφνεξ (Αγ.
Υανάιαμπμξ)

6.500

8,6

2

Υείμαννμξ Αγ. ςηήνα - ομβμιή με μφνεξ (Αγ.
Υανάιαμπμξ)

4.250

5,1

3

Άγ. Υανάιαμπμξ – ομβμιή με Υείμαννμ Αγ. Αηθαηενίκεξ

6.400

2,4

4

ομβμιή με Υείμαννμ Αγ. Αηθαηενίκεξ έςξ ομβμιή με
Υείμαννμ Ιηθνυ Ηαηενίκη

2.300

1,5

7.1.3. Ο πείμαννμξ θοιόνεμα
Ο πείμαννμξ ζογθεκηνχκεη ηα κενά ημο απυ ηεκ πενημπή Ημθθηκανηά, έπεη δηαμμνθςμέκε θμίηε,
ζοιιέγεη ηα κενά απυ ημ δοηηθυ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ θαη έπεη ζεμακηηθέξ θιίζεηξ. Ηαηά ηεκ πιεμμφνα
ηεξ 15 Κμεμβνίμο, δέπηεθε πμιφ μεγάιεξ πμζυηεηεξ κενμφ θη πνμθάιεζε πμιφ ζεμακηηθέξ δεμηέξ
ζημκ δνυμμ Γιεοζίκαξ-Θεβχκ, ζηεκ ζέζε Άγημξ Υανάιαμπμξ, αιιά θαη ζακ πείμαννμξ μφνεξ ζε
υιμ ημ ημήμα ημο δεμυζημο δνυμμο μέπνη ηεκ είζμδμ ηεξ Ιάκδναξ.

ε μνηζμέκα ζεμεία ε

πιεμμονηθή πανμπή είπε δηαημμή μεγαιφηενε απυ 40 η.μ., εκχ μεηέθενε πμιφ μεγάιεξ πμζυηεηεξ
θενηχκ οιηθχκ, αιιά θαη πμιφ μεγάιμοξ βνάπμοξ.

7.2. Νέα Πέναμμξ
Οη 3 βαζηθμί πείμαννμη πμο δηαπενκμφκ ηεκ Κέα Πέναμμ είκαη, απυ ακαημιηθά πνμξ δοηηθά, μ
πείμαννμξ Γηχνγε, μ πείμαννμξ Ημοιμονηχηηθμ μμκμπάηη θαη μ πείμαννμξ Ηαμάναξ. Ιεηαλφ ηςκ 2
πνχηςκ θηκμφκηαη θαη 3-4 άιιμη μηθνυηενμη με μηθνέξ ιεθάκεξ απμννμήξ, πμο πνμθαιμφκ υμςξ
ανθεηέξ δεμίεξ υηακ εκενγμπμημφκηαη.
Σα βαζηθά παναθηενηζηηθά ηςκ μεγαιφηενςκ πεημάννςκ είκαη:
α/α

Σμήμα

Ιήθμξ μ

Ηιίζε %

Υείμαννμξ Γηχνγε (απυ ζάιαζζα μέπνη Γζκηθή Οδυ)

1.300

3

1

Υείμαννμξ Γηχνγε (απυ Γζκηθή Οδυ έςξ ζέζε Ηακηήιη)

6.900

2,3

3

Υείμαννμξ Δςσνέδαξ (απυ ζέζε Ηακηήιη έςξ πείμαννμ
Αγίαξ Σνηάδαξ)

5250

3,7

4

Υείμαννμξ Αγίαξ Σνηάδαξ (έςξ υνηα ιεθάκεξ)

1.850

13

7.2.1. Ο πείμαννμξ Γηώνγε
Γίκαη μ πείμαννμξ πμο δηαζπίδεη ηεκ Κέα Πέναμμ ζημ ακαημιηθυ ηεξ ημήμα θαη απμηειεί ημ
παμειυηενμ ημήμα ηςκ πεημάννςκ Δςσνέδαξ θαη Αγίαξ Σνηάδαξ, έπμκηαξ ιεθάκε απμννμήξ 26.863
ζηνεμμάηςκ. Σμ ηειεοηαίμ ημήμα ημο πεημάννμο, ζημκ πάνηε θιίμαθαξ 1:50.000 ηεξ ΓΤ
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μκμμάδεηαη ιακζαζμέκα ςξ «Ημοιμονηχηηθμ» θαη ζογπέεηαη με ημκ πείμαννμ πμο βνίζθεηαη δοηηθά
ημο θαη έπεη ηεκ ίδηα μκμμαζία. ημ βυνεημ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ ηα θαηκυμεκα δηάβνςζεξ θαη
ζηενεμμεηαθμνάξ ήηακ πάνα πμιφ έκημκα, αθυμε θαη ζε ημπηθυ επίπεδμ.
7.2.1.1.

Ο πείμαννμξ Δςσνέδαξ

Ιε ημ υκμμα αοηυ εμθακίδεηαη ημ μεζαίμ ημήμα ημο πεημάννμο Γηχνγε, πάκς απυ ηεκ ζέζε Ηακηήιη
θαη μέπνη ημ ζεμείμ ηεξ έκςζεξ δφμ πεημάννςκ ζημ ακχηενμ ημήμα ηεξ ιεθάκεξ, ημο πεημάννμο
Αγίαξ Σνηάδαξ (πμο ένπεηαη απυ ημ μμχκομμ Ιμκαζηήνη) θαη αοημφ πμο ένπεηαη απυ ηεκ ζέζε
Παιαηά θμνοθή. Απυ ημκ πείμαννμ αοηυ δηαθηκήζεθακ πμιφ μεγάιεξ πμζυηεηεξ κενμφ θαη ζηενεχκ
οιηθχκ πμο παναζφνζεθακ. Γηδηθά ζε μηα ζέζε, 1.130 μέηνα απυ ηεκ δηαζηαφνςζε πνμξ Ιάκδνα
(δνυμμξ Κέαξ Πενάμμο – Ηακηήιη – Ιάκδνα), ζημκ δνυμμ πνμξ Αγία Σνηάδα, ε δηάβνςζε ημο
εδάθμοξ αιιά θαη ε ζηενεμμεηαθμνά εκυξ μηθνμφ ζομβάιμκημξ πεημάννμο, είκαη ηυζμ μεγάιεξ, πμο
εκηοπςζηάδμοκ ημκ παναηενεηή γηα ηεκ έκηαζε θαη ηα θαηαζηνεπηηθά απμηειέζμαηα ηεξ
βνμπυπηςζεξ.
7.2.2. Ο πείμαννμξ Ημοιμονηώηηθμ (Μμκμπάηη)
Σμ Ημοιμονηχηηθμ (μμκμπάηη) είκαη μ πείμαννμξ πμο δηαπενκά ηεκ Κέα Πέναμμ ζημ μέζμκ ηεξ, έπεη
ιεθάκε απμννμήξ 8.610 ζηνεμμάηςκ θαη έπεη δηεοζεηεζεί απυ ημ ηέιμξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1990.
Ηηκείηαη πανάιιεια με ημκ δνυμμ Κέαξ Πενάμμο-Ηακηήιη-Ιάκδνα θαη εηζένπεηαη ζε θιεηζηυ αγςγυ
ζε έκα μήθμξ 2.540 μέηνςκ, χζπμο κα θηάζεη ζηεκ ζάιαζζα, ζημ δοηηθυ άθνμ ημο ιημακημφ. ημ
ηειεοηαίμ ημήμα ημο μ αγςγυξ έπεη πιάημξ 12 θαη 17 μέηνα, είκαη οπενορςμέκμξ ζπεηηθά με ημ
θοζηθυ έδαθμξ, εκχ ηειεηχκεη με μηα αιιαγή πάναλεξ 90 μμηνχκ μυιηξ 250 μέηνα πνηκ θηάζεη ζηεκ
ζάιαζζα.
Πάκς απυ ημ ζεμείμ πμο μ πείμαννμξ εγθηβςηίδεηαη, έπεη δηεοζεηεζεί με ζονμαηυπιεθηα θηβχηηα
(ζανδακέη) ζε έκα μήθμξ πενίπμο 2.270 μέηνςκ. ημ ακχηενμ ημήμα, ε επέκδοζε ηςκ πνακχκ έγηκε
μυκμ ζημ ακαημιηθυ ημοξ ημήμα.
Ηαηά ηεκ πιεμμφνα μ πείμαννμξ ζημ ζεμείμ πμο εηζένπεηαη ζημκ θιεηζηυ αγςγυ, ιυγς ζοζζχνεοζεξ
θενηχκ οιηθχκ, εθηνάπεθε πνμξ ημκ δνυμμ Κέαξ Πενάμμο –Ηακηειίμο θαη μέζς αοημφ θηκήζεθε θαη
μέζα ζημκ μηθηζμυ. ημκ πείμαννμ αοηυ ηα ένγα ζοκεπίδμκηαη ακ θνίκμομε απυ ηεκ Απυθαζε οπ’
ανηζ. 70/2017 (13/1/2017) ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ πμο εκέθνηκε πμζυ
313.790 εονχ γηα ηεκ απμδεμίςζε δηθαημφπςκ ιυγς ζομπιενςμαηηθήξ απαιιμηνίςζεξ γηα ηεκ
θαηαζθεοή ημο ένγμο " Β'

ΦΑΕ ΑΚΣΖΠΘΕΙΙΤΡΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ Κ. ΠΓΡΑΙΟΤ-

ΗΟΤΘΟΤΡΖΩΣΖΗΟ ΙΟΚΟΠΑΣΖ".
7.2.3. Ο πείμαννμξ Ηαμάναξ
Γίκαη μ πείμαννμξ πμο ένπεηαη απυ ηεκ πενημπή ηςκ Ιεγάνςκ, έπεη πμιφ μεγάιε ιεθάκε απμννμήξ
θαη πενκά ημκ δνυμμ Ιεγάνςκ-Κέαξ Πενάμμο 600 μέηνα ακαημιηθά ημο θυμβμο ηεξ Γζκηθήξ Οδμφ
Αζεκχκ-Ημνίκζμο πνμξ Ιέγανα. Ηαηά ηεκ πιεμμφνα ηεξ 15εξ Κμεμβνίμο πνμθάιεζε ηεκ
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θαηαζηνμθή ηεξ παιαηάξ ζηδενμδνμμηθήξ γναμμήξ, εκχ γέμηζε με θενηά οιηθά ημοξ θμκηηκμφξ
αγνμφξ.

8. Οη επηζθέρεηξ ηεξ Γπηηνμπήξ
Ε Γπηηνμπή έθακε γηα ημοξ ζθμπμφξ ηεξ ενγαζίαξ ηεξ δφμ επηζθέρεηξ γηα κα θαηαγνάρεη ηεκ
θαηάζηαζε πμο δεμημφνγεζε ε θαηαζηνμθηθή πιεμμφνα. Έθακε παναηενήζεηξ ζημ δίθηομ ηςκ
πεημάννςκ, θαηέγναρε πιεμμονηθέξ δηαημμέξ, απμηφπςζε ηα θενηά οιηθά, παναηήνεζε ηα εδάθε θαη
ηηξ δηαβνχζεηξ, είδε ηηξ δεμίεξ ζε δεμυζηα θαη ηδηςηηθά ένγα. Γπίζεξ έθακε επηζθέρεηξ ζε θμμβηθά
ζεμεία ημο θαηκμμέκμο, υπςξ ημ ζεμείμ οπμγεημπμίεζεξ ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ, ημ
ζεμείμ έκςζεξ ηςκ πεημάννςκ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη μφνεξ, ηεκ πμνεία ημοξ μέπνη κα
ζοκακηήζμοκ ημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ μδμφ, ημ ζεμείμ ζοκάκηεζεξ ημο πεημάννμο Γηχνγε με ηεκ παιαηά
ζηδενμδνμμηθή γναμμή ζηεκ Κέα Πέναμμ, ημκ πείμαννμ Ημοιμονηχηηθμ μμκμπάηη απυ ημ ζεμείμ
δηεοζέηεζεξ μέπνη ηεκ ζάιαζζα.
Γπηζθέθζεθε ηηξ μνεηκέξ ιεθάκεξ απμννμήξ, ζοδήηεζε με θαημίθμοξ θαη θηεκμηνυθμοξ πμο έδεζακ
επί ηυπμο ημ θαηκυμεκμ. Άθμοζε εθηημήζεηξ θαη θνηηηθέξ θαη ηηξ έιαβε οπυρε ηεξ ζηεκ ζφκηαλε
αοηήξ ηεξ Έθζεζεξ.
Γπίζθερε Νέα Πέναμμ – Μάκδνα, 25/11/2017
Ιενηθέξ απυ ηηξ παναηενήζεηξ:
•

Ο πείμαννμξ πμο ένπεηαη απυ ηεκ

πεδηάδα Ιεγάνςκ – νέμα Ηαμάναξ –
αιιά έπεη ιεθάκε απμννμήξ θαη απυ ημ
Όνμξ

Παηένα

(ζοκμνεφεη

Ημοιμονηχηηθμ

μμκμπάηη),

πμιφ

θαη

κενυ

πνμθαιχκηαξ
αιιά

θαη

θαηέβαζε

θενηά
δεμηέξ

ζηδενμδνμμηθή

οιηθά
ζηεκ

γναμμή, ζε

ιίγα

με

πςνάθηα,

θηίζμαηα

(ζπίηηα,

μαγαδηά), πμο βνίζθμκηαη θμκηά ζημ
ζεμείμ πιεμμφναξ.

•

Υείμαννμη πμο δεκ θαηαιήγμοκ ζε

ζηαζενυ απμδέθηε, ή δεκ έπμοκ ζε
μνηζμέκα
θμίηε,

ημήμαηα
πνμθάιεζακ

θαηαζηνμθέξ.
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θαηαγεγναμμέκε
ζεμακηηθέξ

•

ηεκ πενημπή μεηαλφ ηεξ Γζκηθήξ

μδμφ θαη ηεξ παιηάξ ζηδενμδνμμηθήξ
γναμμήξ

ζηε

Κέα

οπάνπμοζα

Πέναμμ

ε

θαηαζθεοαζμέκε

μνζμγχκηα ακμηπηή δηαημμή γηα ηεκ
πανμπέηεοζε

ηςκ

κενχκ

ημο

πεημάννμο Γηχνγε έπεη θαιοθζεί απυ
ηα θενηά.

•

Οη μεγαιφηενεξ δεμίεξ έγηκακ ζηα ζεμεία πμο μη πείμαννμη δεκ είπακ ζογθεθνημέκε θαη

δηαμμνθςμέκε θμίηε. Σέημηα πενίπηςζε είκαη μη δεμίεξ ζηεκ πενημπή δοηηθά ηεξ Ιάκδναξ απυ ημκ
πείμαννμ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζηεκ πενημπή ηεξ μμχκομεξ εθθιεζίαξ.
•

Ιεγάιε βνμπυπηςζε. Απυ μανηονία θηεκμηνυθμο: «Βγήθα έλς γηα κα πάς ζημ αοημθίκεημ. Ε

βνμπή ήηακ ηυζμ δοκαηή πμο με γμκάηηδε. Δφμ θμνέξ έζβεζε ημ ηδάθη απυ κενυ πμο μπήθε απυ ηεκ
θαπκμδυπμ (θυθμνα)». «Έβνεπε απυ ηηξ 8 μ.μ. (Σνίηε 14/11/2017) μέπνη ηηξ 8 π.μ. (Σεηάνηε
15/11/2017)».
•

Ε βνμπή πανέζονε πμιφ μεγάια

δέκδνα ειηάξ ειηθίαξ πάκς απυ 100
εηχκ θαη βάνμξ εκυξ ηυκμο.
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•

ημ εθθιεζάθη ημο Αε – Γηάκκε

(Ημναθά)

έζπαζε

(μακηνυημηπμ)

ζε

ηεκ
δφμ

πενίθναλε
ζεμεία

θαη

πέναζε μέζα απυ ημκ πχνμ (απυ βμννά
πνμξ κυημ).
•

Ο πείμαννμξ δεμημφνγεζε θμίηε ζε

έκα ζεμείμ πμο ζημ πάνηε ηεξ Γ.Τ..
1:5.000 δεκ οπάνπεη. Ε θμίηε έπεη
βάζμξ πάκς απυ 1 μ.

•

ηε πάναλε ηεξ θμίηεξ ζοκέβαιακ θαη μνηζμέκεξ μεγάιεξ πενηθνάλεηξ πμο έγηκακ θαηάκηε ημο

Άε – Γηάκκε θαη πνηκ ηεκ έκςζε ημο πεημάννμο Ηαηζημήδη με ημκ πείμαννμ Οζίμο Ιειεηίμο ζηεκ
Θάθθα Ημναθά.
•

Ρμέξ θμνεμαηηθχκ οιηθχκ θαηά

μήθμξ ηςκ έκημκεξ θιίζεξ πνακχκ
ζηε

πανάδνα

Ηακηήιη.
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ημο

ορχμαημξ

•

ηεκ

πενημπή

Ιειεηίμο

πμιφ

ημο

Αγ.

θμκηά

ζημκ

οδνμθνίηε μεηαλφ Αγ. Αηθαηενίκεξ
θαη Αγ. Γηχνγε απμζέζεηξ πάπμοξ
πενί ηα 0,60 μ.

 ε βάζμξ δηάβνςζε
πιέμκ

παιανχκ

πιεονηθχκ

ηςκ

οιηθχκ

ηςκ

θμνεμάηςκ

απμηέιεζμα

ηεξ

ςξ

έκηαζεξ

ηεξ

βνμπυπηςζεξ θαη ηεξ δηαβνςηηθήξ
ηεξ εκένγεηαξ


θαη

Απμζέζεηξ οιηθχκ ιάζπεξ
μεγάιςκ

ζομβμιή

ημο

μγθμιίζςκ

ζηε

πεημάννμο

Αγ.

Αηθαηενίκεξ με ηα υνηα εθανμμγήξ
πμιεμδμμηθμφ

ζπεδηαζμμφ

(δηαμμνθςμέκμη

δνυμμη,

πεδμδνμμίςκ

θαη

νείζνα

μηθμδμμηθά

ηεηνάγςκα) ζηα δοηηθά ηεξ πυιεξ
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Σμ μεγαιφηενμ ημήμα ηεξ

ιεθάκεξ απμννμήξ ηςκ νεμάηςκ
ζημ μνεηκυ ημοξ ημήμα, είκαη
θαιομμέκα με ποθκή

δαζηθή

βιάζηεζε πεφθςκ




Πένακ απυ μηθνέξ, μυκμ, εθηάζεηξ δεκ οπάνπμοκ εθηεηαμέκεξ δχκεξ πονθαγηχκ


Ε

παιηά

Γζκηθή

μδυξ

Γιεοζίκαξ Θεβχκ ειίζζεηαη ζε
έκα ημήμα ηεξ δίπια ζηεκ θμίηε
ημο νέμαημξ μφνεξ. Ηαηά ηεκ
πιεμμφνα

μ

"λακαθένδηζε"

ηεκ

πείμαννμξ
πιεμμονηθή

ημο θμίηε θαηαζηνέθμκηαξ ζε
πμιιά ζεμεία ημ μδυζηνςμα

Γπίζθερε, 02/12/2017
Ιενηθέξ δηαπηζηχζεηξ:
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 Ε μεγάιε βνμπυπηςζε
έγηκε

μεηαλφ

ηςκ

ιεθακχκ

Δςσνέδαξ – Ηαηζημήδη (Αγίμο
Ζςάκκε) αθμφ εθεί έπμομε ηα
πημ

ζεμακηηθά

εονήμαηα

ζηενεμμεηαθμνά,

ζε

υπςξ

μεγάιμοξ υγθμοξ βνάπςκ ζηηξ
θμίηεξ, θμμμέκα ή λενηδςμέκα
δέκηνα (ειηέξ μεγάιεξ), θχκμοξ
απυζεζεξ
αοιαθςηέξ

θενηχκ,

μεγάιεξ

δηαβνχζεηξ

ζε

εδάθε με μηθνυ ακάπηογμα.

 ε βάζμξ δηάβνςζε ηςκ πιέμκ παιανχκ οιηθχκ ηςκ πιεονηθχκ θμνεμάηςκ ςξ απμηέιεζμα
ηεξ έκηαζεξ ηεξ βνμπυπηςζεξ θαη ηεξ δηαβνςηηθήξ ηεξ εκένγεηαξ
 μφνεξ: Ε πιεμμφνα λεθηκάεη έλς απυ ηε Ιάκδνα απυ ημ ζεμείμ πμο ζημ πάνηε 1:5.000
πάκεηαη ε θμίηε (με δηαμμνθςμέκε)
 Φάλαμε κα βνμφμε ημ ζεμείμ πμο μ πείμαννμξ Αγ. Αηθαηενίκεξ ζοκακηά ημκ οπυγεημ αγςγυ ηεξ
Ημνμπμφιε, αιιά δεκ ημκ βνήθαμε (μδμφξ Ομήνμο, Όζςκμξ, Αγίαξ Αηθαηενίκεξ) πένακ απυ
θάπμηα θνεάηηα οδνμζοιιμγήξ μμβνίςκ ζημ δάπεδμ ηεξ μδμφ.
 Γπηζθεθζήθαμε
έκςζεξ

ηςκ

ημ

ζεμείμ

πεημάννςκ

Αγίαξ

Αηθαηενίκεξ θαη μφνεξ θαη ηεκ
γέθονα

πμο

μδεγεί

ημκ

εκηαίμ

πείμαννμ ζημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ
Οδμφ,

γηα

κα

θαηαγνάρμομε

δηαημμέξ θαη ηεκ θαηάζηαζε εθεί.
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ηηξ

 Γίδαμε ημ ένγμ ηεξ Αηηηθήξ
Οδμφ απυ ηεκ ανπή ημο (δνυμμ
Γιεοζίκαξ

–

Ιάκδναξ),

μέπνη

θαηάκηε ηεξ Αηηηθήξ Οδμφ, γηα ηεκ
θαηάζηαζή ημο, ηηξ δηαημμέξ, ηεκ
ζφκδεζε με ημκ πείμαννμ μφνεξ.
Σμ ένγμ αοηυ δίδομεξ μνζμγςκηθήξ
δηαημμήξ 2x4x3 δεκ πνέπεη κα
πανέιαβε ηα ακάκηε πιεμμονηθά
κενά ημοιάπηζημκ ζημ ζφκμιυ ημοξ
ιυγς

"εθηνμπήξ ημοξ" ζημ φρμξ

ηεξ μδμφ Γιεοζίκαξ Θεβχκ.
 Παναηενήζεθακ πμιφ έκημκεξ δηαβνχζεηξ θαη αοιαθχζεηξ ημο εδάθμοξ ζε πενημπέξ θμκηά
ζημοξ οδνμθνίηεξ (π.π. πενημπή Ιειεηάθη)
 Οη ηενάζηηεξ πμζόηεηεξ κενμύ με ηηξ πνςημθακείξ πμζόηεηεξ αδνακώκ πανέζονακ θαη
πμιύ μεγάια δέκδνα (ειηέξ, πεύθα) ζε πμιιέξ πενημπέξ.
 Σα θενηά οιηθά αιιμύ έθναλακ θοζηθέξ δηόδμοξ θαη αιιμφ απνήζηεοζακ ακηηπιεμμονηθά
ένγα
 Πμιιά απυ ηα θενηά πνμέθορακ απυ ηεκ δηάβνςζε ηςκ πνακχκ ηςκ πεημάννςκ με
απμηέιεζμα μη θμίηεξ ημοξ κα αολήζμοκ θαηά πμιφ ηεκ δηαημμή ημοξ.
 Οη μαηακδνηζμμί ηεξ θμίηεξ ημο νέμαημξ μφνεξ είπακ ζακ απμηέιεζμα μεγάιεξ πμζυηεηεξ
μγθςδχκ θενηχκ οιηθχκ κα μείκμοκ εθεί ζηεκ θμίηε θαη κα μεκ πενάζμοκ απυ ηεκ Ιάκδνα
(παιαηά Γζκηθή Οδυξ Γιεοζίκαξ – Θήβαξ)
 Σμ αιιμοβηαθυ νηπίδημ, με ηηξ μηθνέξ θιίζεηξ, πνηκ μ πείμαννμξ ηεξ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ
εηζέιζεη ζηεκ Ιάκδνα, ζογθνάηεζε ανθεηά μγθχδε θενηά αδνακή βμεζχκηαξ ζηεκ εθηυκςζε
ηεξ μεγάιεξ εκένγεηαξ, με απμηέιεζμα απυ ηεκ Ιάκδνα κα πενάζμοκ μυκμ παιίθηα, άμμμξ θαη
άνγηιμη.

9. Σμ με οιμπμηεμέκμ ένγμ ζηεκ Μάκδνα
Σμ ένγμ θένεη ημκ ηίηιμ «Μειέηε εθηνμπήξ πεημάννμο Αγ. Αηθαηενίκεξ θαη δηεοζέηεζε
πεημάννμο μύνεξ Θνηαζίμο πεδίμο» θαη ηα ζημηπεία πμο ζα ακαθενζμφκ ακηιήζεθακ απυ ηεκ
Απυθαζε Έγθνηζεξ Πενηβαιιμκηηθχκ Όνςκ (ΑΓΠΟ) ηεξ μειέηεξ με ημ έγγναθμ με ανηζμυ
Φ11/5091/13/2-7-2014 ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Αηηηθήξ.
ημ παναπάκς έγγναθμ ακαθένμκηαη ηα παναθάης ηεπκηθά ζημηπεία:
 Έθηαζε ιεθάκεξ απμννμήξ πεημάννμο μφνεξ θαη πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ: 44.220
ζηνέμμαηα
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 Γπςκομία ένγμο: Ένγα δηεοζέηεζεξ πεημάννμο μφνεξ ζε μήθμξ 1.780 μέηνςκ θαη ένγα
μενηθήξ εθηνμπήξ πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζε μήθμξ 1.455 μέηνςκ.
 Γίδμξ επέμβαζεξ: Δηεοζέηεζε θοζηθήξ θμίηεξ πεημάννμο μφνεξ με μηθηή δηαημμή θαηά ημ
μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ θαη μενηθή εθηνμπή ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζε οπυγεημ
θιεηζηυ αγςγυ πνμξ ημ πείμαννμ μφνεξ.
 ηεκ οδναοιηθή πνμμειέηε ηεξ ΓΤΔΑΠ ε πιεμμονηθή πανμπή γηα Σ=50 έηε γηα ημ οπυρε
ημήμα (πνμξ δηεοζέηεζε) ημο πεημάννμο μφνεξ οπμιμγίζζεθε ζε Q= 90,6-91 θ.μ./sec έςξ
125 θ.μ. /sec, ζημ θαηάκηε ημήμα μεηά ηε ζομβμιή ηεξ εθηνμπήξ, εκχ γηα ημκ πείμαννμ
Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζε Q= 47 θ.μ./sec, ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη μ οθηζηάμεκμξ αγςγυξ ηεξ
μδμφ Ημνμπμφιε ζα παναιαμβάκεη με αζθάιεηα πανμπή 10 θ.μ./sec.
 Ε δηεοζέηεζε ημο πεημάννμο μφνεξ πνμβιέπεηαη κα γίκεη με μνζμγςκηθή δηαημμή, με
ζθονυδεμα.
 Ε μενηθή εθηνμπή ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζα γίκεη με δίδομμ θιεηζηυ αγςγυ απυ
μπιηζμέκμ ζθονυδεμα δηαζηάζεςκ 2.5x2.5x2.5 μ. Τπμιμγίζζεθε ηαπφηεηα νμήξ ζηα 6 μ./sec
θαη θαηά μήθμξ θιίζε 1,64%.
 Ε μειέηε πνμβιέπεη μηα πανμπή Q= 10 θ.μ./sec ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ κα
μδεγεζεί, μέζς «ηάθνμο» ζημκ αγςγυ ηεξ μδμφ Ημνμπμφιε, αθμιμοζχκηαξ δνυμμοξ μέζα
ζημ πέδημ πυιεξ, πμο έγηκε πάκς ζηεκ θμίηε ημο πείμαννμο. Ε μειέηε δεκ πνμβιέπεη ηεκ
θαηαζθεοή αοημφ ημο ένγμο.
 φμθςκα με ηεκ οδναοιηθή πνμμειέηε ε είζμδμξ ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ ζημκ
θιεηζηυ αγςγυ ζα πναγμαημπμηεζεί με ένγμ εηζυδμο, ημ μπμίμ απμηειείηαη απυ επηθάκεηα
πνμζανμμγήξ θαη θνεάηημ ζογθναηήζεςξ θενηχκ.
 φμθςκα με δεμμζίεομα (http://www.eleftherostypos.gr/ellada/142756-apokalypsi-imeleti-gia-ta-remata-poy-emeine-sto-syrtari-gia-tria-xronia/) «Γηα ημ νέμα «Αγίαξ
Αηθαηενίκεξ» ακ θαη ανθεηά μηθνυηενμ νέμα, μη μεπακηθμί έθνηκακ ακαγθαία ηε μενηθή
εθηνμπή ημο θαη ζφκδεζε ημο με ημ νέμα «μφνεξ», χζηε μ μεγαιφηενμξ υγθμξ κενμφ πμο
θαηεβαίκεη απυ ημ υνμξ Παηένα κα με πνεηαζηεί θακ κα πενάζεη μέζα απυ ηεκ πυιε. ε
δεφηενε θάζε, γηα ημ κενυ πμο ζα πενκμφζε ηειηθά ζημ οπυγεημ ημήμα ημο νέμαημξ, κα
οπήνπακ ηα ακαγθαία ένγα πμο ζα ημ έκςκακ με ημκ ήδε οπάνπμκηα αγςγυ, θαζχξ αοηή ηε
ζηηγμή μ πείμαννμξ δεκ εκώκεηαη με ημοξ ήδε οπάνπμκηεξ αγςγμύξ ηεξ ΓΤΔΑΠ ιόγς
αζημπίαξ θαηαζθεοήξ.»
Ιε βάζε ηα παναπάκς επηζεμαίκμκηαη ηα ελήξ:
Οη πανμπέξ πμο οπμιυγηζε ε ΓΤΔΑΠ ςξ πιεμμονηθή πανμπή γηα Σ=50 έηε, με βάζε ηεκ θείμεκε
κμμμζεζία, είκαη πμιφ μηθνυηενε απυ ηεκ πανμπή πμο είπακ μη πείμαννμη θαηά ηεκ πνυζθαηε
πιεμμφνα. Ε πιεμμονηθή δηαημμή, πμο μεηνήζεθε πνυπεηνα ζε μνηζμέκα ζεμεία ηςκ θμηηχκ ηςκ 2
πεημάννςκ, ήηακ μεηαλφ 30 θαη 40 η.μ. πμο μεηαθνάδεηαη ζε πιεμμονηθή πανμπή ημοιάπηζημκ 180
θ.μ. /sec, με βάζε ηεκ θιίζε, γηα ημκ πείμαννμ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη ακηίζημηπμο μεγέζμοξ γηα ημκ
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πείμαννμ μφνεξ. Φοζηθά αοηέξ μη πανμπέξ δεκ μπμνμφκ κα πενάζμοκ απυ ημοξ ζπεδηαδυμεκμοξ
μπεημφξ.
Ε μειέηε δεκ ελεηάδεη ηε ζύκδεζε ημο ένγμο εηζόδμο με ημκ αγςγό ηεξ μδμύ Ημνμπμύιε, εκχ
δεκ πνμβιέπεηαη, μέπνη ζήμενα, μφηε μειέηε, μφηε ακηίζημηπμ ένγμ. Κα ζεμεηχζμομε θαη ηεκ
ακαθενυμεκε αζημπία ζφκδεζεξ ημο αγςγμφ με ηα κενά ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαηά ηεκ
πνυζθαηε πιεμμφνα.
Πάκς ζηεκ θμίηε ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ, οπάνπεη ζπεηηθά πνυζθαημ πέδημ πυιεςξ, ημ
μπμίμ δοζθμιεφεη, ακ δεκ αθονχκεη ηα ένγα δηεοζέηεζεξ ημο πεημάννμο Αγίαξ Αηθαηενίκεξ.
Σα θενηά οιηθά πμο αθμιμφζεζακ ηα πιεμμονηθά κενά ήηακ ζε ηενάζηηεξ πμζόηεηεξ θαη είκαη πμιφ
αμθίβμιμ ακ ζα ηα πανμπέηεοε ζηα θαηάκηε έκα ένγμ ζακ ημ μειεηεμέκμ, αθυμε θαη ακ οπήνπακ μη
ακαγθαίεξ ζοκδέζεηξ ηςκ αγςγχκ θαη ηςκ πεημάννςκ.

10. Απμηειέζμαηα ακ επακαιεθζεί ημ θαηκόμεκμ
ήμενα ζηηξ μνεηκέξ ιεθάκεξ απμννμήξ υιςκ ηςκ πεημάννςκ, αιιά θαη ζηηξ πεδηκέξ πενημπέξ
οπάνπεη μηα θαηάζηαζε εφζναοζηε, αθμφ:
Έπμοκ μεηαθενζεί θαη απμηεζεί ζηεκ θμίηε ημοξ μεγάιεξ πμζυηεηεξ θενηχκ οιηθχκ, πμο εκχ
μεηχκμοκ ηεκ πανμπεηεοηηθή ηθακυηεηά ημοξ, ηαοηυπνμκα απμηειμφκ οιηθά με παιανή ζοκμπή, πμο
μπμνμφκ πμιφ εφθμια κα παναζονζμφκ ζηα θαηάκηε απυ μηα πανυμμηα ή μηθνυηενεξ έκηαζεξ
βνμπυπηςζε.
Έπμοκ δεμημονγεζεί οπμζθαθέξ ζηηξ θμίηεξ

θαηά μήθμξ ηεξ νμήξ ηςκ πεημάννςκ μη μπμίεξ

απμηειμφκ εκ δοκάμεη θίκδοκμ γηα θαηαπηχζεηξ ζημ μέιιμκ.
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Σα πνμβιήμαηα πμο πνμθιήζεθακ ζε ηεπκηθά ένγα, θάκμοκ πμιιά απυ αοηά πμιφ εοάιςηα ζε κέα
πίεζε απυ πιεμμονηθά θαηκυμεκα, εκχ μνηζμέκα απυ αοηά είκαη εθηυξ ιεηημονγίαξ, υπςξ ε
απμπεηεοηηθή ηάθνμξ ζηεκ Κέα Πέναμμ.
Γηδηθυηενα, μηα επακάιερε ημο γεγμκυημξ (με πενίμδμ επακαθμνάξ 100 εηχκ), αιιά θαη με
μηθνυηενε έκηαζε, εκέπεη ημοξ παναθάης θηκδφκμοξ:
Μάκδνα
Ε θαηαπυκεζε θάπμηςκ θηηνίςκ ηα έπεη θάκεη εοάιςηα ζε πανυμμημ γεγμκυξ, εκχ ζήμενα, πμιιά
απυ αοηά είκαη ηειείςξ ακμηπηά ζημκ θίκδοκμ.
Ε υπμηα οπμδμμή οπήνπε, με ημκ αγςγυ θαηά μήθμξ ηεξ μδμφ Ημνμπμφιε, πηζακχξ κα έπεη
απεκενγμπμηεζεί, με μπαδχμαηα θαη μείςζε ηεξ δηαημμήξ ημο θαη ηα υπμηα κενά αθυμε θαη ημπηθχκ
μηθνχκ βνμπμπηχζεςκ ζα πανμπεηεοζμφκ ζηα θαηάκηε επηθακεηαθά, μέζα απυ οπάνπμκηεξ
δνυμμοξ. Τπάνπεη ε ακάγθε άμεζμο ειέγπμο ημο αγςγμφ αοημφ, πμο πηζακχξ κα έπεη γίκεη απυ ηα
ζοκενγεία ηεξ Πενηθένεηαξ θαη ημο Δήμμο.
Αθυμε θαη ακ είπακ γίκεη ηα ένγα πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ με οιμπμηεμέκε μειέηε, ζα είπαμε πάιη
έκημκα θαηαζηνμθηθά θαηκυμεκα, αθμφ ηα ένγα είκαη δηαζηαζημιμγεμέκα γηα μηθνυηενεξ πανμπέξ.
23

Νέα Πέναμμξ
Ε θαηαζθεοή ηςκ ένγςκ ζημκ πείμαννμ Γηχνγε θαη μ ακηηπιεμμονηθυξ ζπεδηαζμυξ απνεζηεφζεθε
πιήνςξ ζημ ζεμείμ πμο μ πείμαννμξ ζοκακηά ηεκ παιαηά ζηδενμδνμμηθή γναμμή, αιιά θαη ρειυηενα.
Αηηία ήηακ ε με οπμιμγηζζείζα ζηενεμμεηαθμνά, πμο θάιορε πιήνςξ ημκ ηζημεκηέκημ μπεηυ, αιιά
έθναλε θαη ηεκ δηάβαζε ηεξ ζηδενμδνμμηθήξ γναμμήξ.
Ακ επακαιεθζεί ημ θαηκυμεκμ, έζης θαη με μηθνυηενε έκηαζε, ηα απμηειέζμαηα ζα είκαη ίδηα, ίζςξ
θαη πενηζζυηενμ θαηαζηνμθηθά. ηεκ πενημπή οπάνπεη ζε ελέιηλε δηαδηθαζία θαζανηζμμφ ημο
μνζμγςκηθμφ ηεπκεημφ αγςγμφ

11. Πνμηάζεηξ
Οη πνμηάζεηξ ηεξ Γπηηνμπήξ, μεηά ηεκ εηθυκα πμο απέθηεζε απυ ηεκ θαηαζηνμθηθή πιεμμφνα, ηηξ
πιενμθμνίεξ πμο ζοκέιελε, αιιά θαη μέζα απυ ημ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ θαη ηεκ επηζηεμμκηθή
θαηάνηηζε ηςκ μειχκ ηεξ, ζοκμρίδμκηαη ζε 2 αοημηειείξ θαηεγμνίεξ, αοηήκ πμο αθμνά ηηξ πενημπέξ
ηεξ Ιάκδναξ θαη ηεξ Κέαξ Πενάμμο θαη αοηή πμο αθμνά υιεξ ηηξ πενημπέξ ηεξ πχναξ πμο είκαη
δοκαηυκ κα ακηημεηςπίζμοκ ημκ ίδημ θίκδοκμ.

11.1 Πνμηάζεηξ γηα ηεκ πενημπή ηεξ Μάκδναξ θαη Νέαξ Πενάμμο
Πενημπή ηεξ Μάκδναξ
Γπεηδή μ θίκδοκμξ επακεμθάκηζεξ πανυμμηςκ θαηκμμέκςκ είκαη οπανθηυξ, ε πνυιερε, ε μνγάκςζε
ημο πχνμο, αιιά θαη ε ακηημεηχπηζε ημο θηκδφκμο πιεμμφναξ πνέπεη κα πενηιάβεη θαη ηα παναθάης
πνμηεηκυμεκα μέηνα:
Άμεζε επακελέηαζε ηςκ ένγςκ πμο έπμοκ πνμγναμμαηηζηεί, ιαμβάκμκηαξ οπυρε θαη ηα δεδμμέκα
ηεξ πιεμμφναξ ηεξ 15εξ Κμεμβνίμο 2017.
Γκενγμπμίεζε ημο θοζηθμύ θαη ηεπκηθμύ αγςγμύ πμο πανμπεηεφεη ηα κενά ημο πεημάννμο Αγίαξ
Αηθαηενίκεξ, ή ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ αληυπηζημ αγςγυ, πμο ζα μπμνεί κα πανμπεηεφεη ηηξ
πιεμμονηθέξ πανμπέξ.
ύκηαλε ζοκμιηθήξ μειέηεξ ακηηπιεμμονηθώκ ένγςκ, γηα υιε ηεκ ιεθάκε απμννμήξ, ηςκ
πεημάννςκ

Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη μφνεξ, με έκηαλε ζε αοηή ηυζμ ηςκ ένγςκ Δαζμηεπκηθήξ

δηεοζέηεζεξ πεημάννςκ υπςξ επίζεξ θαη Γεςιμγηθήξ μειέηεξ. ηε Γεςιμγηθή μειέηε ζα εθηημεζεί
ε δηαβνςζημυηεηα ηεξ ιεθάκεξ απμννμήξ, ζα ελεηαζζμφκ μη κέεξ ζοκζήθεξ πμο έπμοκ δηαμμνθςζεί
θαηά μήθμξ ηςκ θονίςκ πεημάννςκ

(οπμζθαθέξ, θαηαπηχζεηξ βνάπςκ θαη νμέξ θμνεμάηςκ,

αζηαζείξ δχκεξ, απμζέζεηξ ηδεμάηςκ, μείςζε δηαημμχκ θαη πανμπεηεοηηθυηεηαξ) μεηά ηα
πιεμμονηθά θαηκυμεκα θαη ζα πνμηαζμφκ μέηνα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ.
Πενημπή ηεξ Νέαξ Πενάμμο
Σα πνμηεηκυμεκα μέηνα γηα ηεκ πενημπή είκαη:
Γπακελέηαζε ημο ένγμο θάιορεξ, αιιά θαη ένγμο θεθαιήξ γηα ημκ πείμαννμ Ημοιμονηώηηθμ
μμκμπάηη, με δεδμμέκε ηεκ με ιεηημονγία ημο θαηά ηεκ πιεμμφνα ηεξ 15εξ Κμεμβνίμο 2017.
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Γπακελέηαζε ηςκ ηεπκηθώκ ένγςκ ζημκ πείμαννμ Γηώνγε θαη εηδηθά ζημ ημήμα ημο ζηεκ
δηαζηαφνςζή ημο με ηεκ παιαηά ηδενμδνμμηθή γναμμή. Ε πμιφ μεγάιε ζηενεμμεηαθμνά απνήζηερε
πιήνςξ ημ ένγμ.
ύκηαλε ζοκμιηθήξ μειέηεξ ακηηπιεμμονηθώκ ένγςκ, γηα υιε ηεκ ιεθάκε απμννμήξ ημο πεημάννμο
Γηχνγε, αιιά θαη ημο πεημάννμο Ημοιμονηχηηθμ μμκμπάηη,

με έκηαλε ζε αοηή ηυζμ ηςκ ένγςκ

Δαζμηεπκηθήξ δηεοζέηεζεξ πεημάννςκ υπςξ επίζεξ θαη Γεςιμγηθήξ μειέηεξ.
Γηδηθή μειέηε γηα ημοξ μηθνμφξ πεημάννμοξ πμο ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ηςκ πεημάννςκ Γηχνγε θαη
Ημοιμονηχηηθμ μμκμπάηη, γηαηί έπμοκ πνμθαιέζεη θαηαζηνμθέξ, πανά ηα ένγα πμο έγηκακ, γηα ηεκ
δηάβαζή ημοξ θάης απυ ηεκ Γζκηθή Οδυ μέζς πμιιέξ θμνέξ μηθνχκ εθηνμπχκ πμο απνεζηεφζεθακ
θαηά ηηξ πνυζθαηεξ πιεμμφνεξ.

11.2 Πνμηάζεηξ - Γπηζεμάκζεηξ γηα πενημπέξ πμο ακηημεηςπίδμοκ θίκδοκμ πιεμμύναξ
Α. Ε Γεκηθή Γναμμαηεία Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ, δεκ πνέπεη κα ανθείηαη ζε γεκηθέξ ακαθμηκχζεηξ
γηα επηθίκδοκα θαηνηθά θαηκυμεκα, αιιά πνέπεη κα θαηεοζοκζεί ζε ζημπεομέκα εηδηθά πέδηα
Έγθαηνεξ Πνμεηδμπμίεζεξ πμιηηώκ γηα επηθείμεκεξ πιεμμύνεξ με ηε πνήζε ζύγπνμκςκ
επηζηεμμκηθώκ μεζόδςκ αλημπμηώκηαξ ημ ζύκμιμ ημο επηζηεμμκηθμύ δοκαμηθμύ ηεξ πώναξ.
Ιέπνη κα γεκηθεοζεί αοηή ε δνάζε, μπμνεί κα μνγακχζεη ηέημηα ζπέδηα γηα πενημπέξ πμο είκαη
εοπνυζβιεηεξ ζε πιεμμφνεξ υπςξ ε θμηιάδα ημο Έβνμο, ε θμηιάδα ημο Αλημφ (ιίμκεξ Ανηδάκ θαη
Αμαηυβμο), μ Θμοδίαξ (Ιεδέκ).
Β. Ακαβάζμηζε θαη επηθαηνμπμίεζε ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ Τδνμιμγηθήξ θαη Ιεηεςνμιμγηθήξ
Πιενμθμνίαξ (ΓΣΤΙΠ-ΤΠΓΚ,ΓΓΤ). Δοκαηυηεηα πνυζβαζεξ ζηα δεδμμέκα ηεξ ζημ ζφκμιμ ημο
επηζηεμμκηθμφ δοκαμηθμφ ηεξ πχναξ. Γπακέιεγπμξ ημο δηθηφμο ηςκ οπανπυκηςκ ζηαζμχκ,
εγθαηάζηαζε βνμπμγνάθςκ, πηζακή πςνηθή

ακαθαηακμμή αοημφ, ελμηθμκυμεζε πνεμάηςκ απυ

πηζακέξ αιιειμθαιφρεηξ ζηαζμχκ δηαθμνεηηθχκ θμνέςκ με ηειηθυ ζηυπμ ηεκ φπανλε εκυξ εκηαίμο
αληυπηζημο πακειιαδηθμφ δηθηφμο πνμζβάζημμο ζηεκ επηζηεμμκηθή θμηκυηεηα.
Γ. Γπεηδή θαηά θακόκα μη μεγάιεξ θαη απόημμεξ βνμπμπηώζεηξ ζομβαίκμοκ ζε μνεηκέξ
πενημπέξ, ε ακηημεηχπηζε ηεξ πιεμμονηθήξ δνάζεξ εκυξ πεημάννμο πνέπεη κα γίκεηαη εκηαία γηα
όιε ηεκ ιεθάκε απμννμήξ ημο.
Ε θαηαζθεοή ένγςκ δαζμηεπκηθήξ δηεοζέηεζεξ πεημάννςκ, έπεη ηα ελήξ ζεηηθά απμηειέζμαηα:
 Ιεηχκμκηαη ηα μεηαθενυμεκα ζηενεά οιηθά, με ακηίζημηπε μείςζε ηεξ δηαβνςηηθήξ
ηθακυηεηαξ ηςκ πιεμμονηθχκ οδάηςκ, αιιά θαη ημο υγθμο ημο πιεμμονηθμφ θφμαημξ.
 Ιεηχκεηαη ε ηαπφηεηα θίκεζεξ ημο πιεμμονηθμφ θφμαημξ, με απμηέιεζμα ηεκ θαζοζηένεζε
εμθάκηζήξ ημο ζηα θαηάκηε, αιιά ηεκ μείςζεξ ηεξ θαηαζηνεπηηθήξ ημο μνμήξ.
 Ιεηχκμκηαη μη επηπηχζεηξ απυ δηάβνςζε ζε απνμζηάηεοηα εδάθε.
 Πνμζηαηεφεηαη θαη ακαβαζμίδεηαη ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ, εηδηθά με ηα ένγα θοηεφζεςκ αιιά
θαη πνμζηαζίαξ ηςκ εδαθχκ.
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Δ. Ακάγθε άμεζεξ ηνμπμπμίεζεξ

ημο Νόμμο 4258/2014

"Δηαδηθαζία μνημζέηεζεξ θαη

νοζμίζεηξ ζεμάηςκ γηα ηα οδαημνέμαηα – νοζμίζεηξ Πμιεμδμμηθήξ κμμμζεζίαξ θαη άιιεξ
δηαηάλεηξ". Ιε δναμαηηθυ ηνυπμ επακένπεηαη ζηεκ επηθάκεηα ε ακάγθε ζομμεημπήξ ηςκ Γεςιυγςκ
ζηε δηαδηθαζία μνημζέηεζεξ ηςκ οδαημνεομάηςκ μέζς ηεξ μοζηαζηηθήξ ημοξ ζομμεημπήξ ζηεκ
δηεπηζηεμμκηθή επηζηεμμκηθή μμάδα πμο πνμβιέπεη μ κυμμξ. Ιε ηεκ ακαθμνά ζημ κυμμ ημο υνμο
«οκμπηηθή Σεπκηθή Έθζεζε» οπμβαζμίδεηαη ημ ακηηθείμεκμ ηεξ γεςιμγηθήξ πνμζέγγηζεξ.
Απμδείπηεθε, με ηεκ πνόζθαηε θαηαζηνμθή θαηά ηεκ μπμία ζνεκήζεθακ ακζνώπηκεξ απώιεηεξ,
όηη είκαη επηζηεμμκηθά εζθαιμέκμ κα επηθεκηνχκεη θακείξ ζηε ζηεκή πενημπή ηεξ μνημζέηεζεξ θαη
υπη ζηε ιεθάκε απμννμήξ ημο οδαημνεφμαημξ χζηε κα δίδμκηαη ηα απαναίηεηα γεςιμγηθά ζημηπεία
ζημκ οδναοιηθυ μειεηεηή πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ ζφκηαλε ηεξ ακηίζημηπεξ οδνμιμγηθήξ/οδναοιηθήξ
μειέηεξ.
Γ. ηεκ πενημπή δοηηθά ηεξ πυιεξ ηεξ Ιάκδναξ ζηεκ άμεζε δχκε δηέιεοζεξ ημο πεημάννμο Αγίαξ
Αηθαηενίκεξ οπάνπεη θαηκμφνηα πμιεμδυμεζε με εθανμμγή επί ημο εδάθμοξ μηθμδμμηθχκ
ηεηναγχκςκ, δνυμςκ θαη πεδμδνμμίςκ. Ε εθανμμγή αοηή βαζίζηεθε ζηε "Σνμπμπμίεζε ημο Γεκηθμφ
Πμιεμδμμηθμφ πεδίμο (Γ.Π..) Δήμμο Ιάκδναξ (Κ. Αηηηθήξ) με βάζε ημ ΦΓΗ 1066, ηεφπμξ
Δ,9/10/2003. Ε

πενημπή αοηή βνίζθεηαη ζηε ζοκέπεηα ηεξ ακάκηε δηαμμνθςμέκεξ θμίηεξ ημο

πεημάννμο. Έγηκε ζηεκ δχκε αοηή Ιειέηε Γεςιμγηθήξ Ηαηαιιειυηεηαξ με βάζε ηεκ θείμεκε
κμμμζεζία; Οη δχκεξ θαηά ηεκ Ιειέηε Γεςιμγηθήξ Ηαηαιιειυηεηαξ πμο πνμζδημνίδμκηαη ζε
ακηίζημηπεξ πενηπηχζεηξ μνίδμοκ ηεκ πενημπή ςξ θαηάιιειε οπυ πνμτπμζέζεηξ με ηεκ πνμτπυζεζε
μνημζέηεζεξ ημο νέμαημξ θαη εθηέιεζεξ ηςκ θαηάιιειςκ ένγςκ γηα ηε αζθαιή πανμπέηεοζε ηςκ
κενχκ πνηκ ηεκ πμιεμδόμεζε. Δηενςηάηαη θακείξ πςξ έπεη πνμπςνήζεη ε πμιεμδυμεζε πνηκ ηεκ
θαηαζθεοή ηςκ ακηίζημηπςκ ένγςκ.
Σ. Αμέζςξ μυιηξ ζομβεί έκα θαηαζηνεπηηθυ γεγμκυξ, μηα μιηγμμειήξ Ομάδα Γηδηθώκ επηζηεμόκςκ
(3-4 αηυμςκ), πμο ζα δεμημονγεζεί μεηά απυ εθπαίδεοζε, ζα επηζθέπηεηαη ηεκ πενημπή θαη ζα
ζοκηάζζεη άμεζα Έθζεζε με ηα πνώηα μέηνα πμο απαηημύκηαη γηα ημ δήηεμα ηεξ πνμζηαζίαξ θαη
απμθαηάζηαζεξ ηςκ ηεπκηθχκ οπμδμμχκ θαη ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ.
Δ. Γπεηδή ζηεκ Πενηθένεηα Αηηηθήξ, αιιά θαη ζηεκ Πενηθένεηα Ακαημιηθήξ ηενεάξ Γιιάδαξ,
οπάνπμοκ θαη άιιεξ πενημπέξ πμο είκαη εθηεζεημέκεξ ζημκ θίκδοκμ πιεμμφναξ, είκαη άμεζα
ακαγθαίμ κα γίκμοκ Πνμθαηανθηηθέξ μειέηεξ γηα υιεξ ηηξ πενημπέξ, πμο ηα πέδηα Δηαπείνηζεξ
Ηηκδφκμο Πιεμμφναξ, ηηξ εκηάζζμοκ ζηηξ Δχκεξ ημο ορειμφ θηκδφκμο. Οη Πνμθαηανθηηθέξ μειέηεξ
πνέπεη κα πενηιάβμοκ υιε ηεκ ιεθάκε απμννμήξ ηςκ μειεηχμεκςκ πεημάννςκ. Σέημηεξ πενημπέξ
είκαη αοηέξ ηςκ μνεηκχκ υγθςκ ηεξ Αζήκαξ, με πνμηεναηυηεηα ζηεκ Πάνκεζα, ημ Πμηθίιμ υνμξ θαη
ηεκ Πεκηέιε.
Ε. Οη δηαπεηνηζηηθέξ μειέηεξ δαζχκ ζα πνέπεη κα πενηιάβμοκ θαη μέηνα απμηνμπήξ ημο θηκδφκμο
πιεμμφναξ ζε ιεθάκεξ απμννμήξ πμο εμπίπημοκ ζε Δχκεξ Τρειμφ θηκδφκμο πιεμμφναξ.
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Θ. Κα εκενγμπμηεζεί άμεζα ε εγθφθιημξ με ανηζμυ 8184/24-11-2015 ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ
πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ με ζέμα «πεδηαζμόξ θαη δνάζεηξ Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ γηα ηεκ
ακηημεηώπηζε θηκδύκςκ από ηεκ εθδήιςζε πιεμμονηθώκ θαηκμμέκςκ».

Ε Γπηηνμπή
Ειίαξ Απμζημιίδεξ, Δαζμιυγμξ,
Βαζίιεημξ Πενιένμξ, Γεςιυγμξ,
Βαζίιεημξ Σζαηήνεξ, Γεςπυκμξ,
Γνεγυνημξ Βαζηιυπμοιμξ, Δαζμιυγμξ
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ΕΜΓΖΩΓΖ
1. Ε θαηεγμνημπμίεζε ηςκ αηηίςκ, μεπακηζμχκ θαη παναθηενηζηηθχκ πιεμμφναξ ειήθζε απυ

ημ

θείμεκμ

ημο

Δηαπεηνηζηηθμφ

πεδίμο

Ηηκδφκμο

Πιεμμφναξ

ημο

Τδαηηθμφ

Δηαμενίζμαημξ Δ10, υπςξ πανμοζηάζηεθε ζηεκ Δηαβμφιεοζε.
2. Ονηζμέκα απυ ηα ζημηπεία ηεξ Έθζεζεξ ειήθζεζακ απυ ηεκ Έθζεζε με ηίηιμ:
«Πιεμμφνεξ ζηε Δοηηθή Αηηηθή (Ιάκδνα, Κέα Πέναμμξ), 15 Κμεμβνίμο 2017» ηεξ
1εξ Γπηζηεμμκηθήξ Έθζεζεξ ΓΗΠΑ γηα ηεκ Πιεμμφνα ζηε Δοηηθή Αηηηθή . Σέημηα είκαη
ε δχκε πιεμμφναξ θαη μέγηζηεξ ζηάζμεξ θαη ε ζέζε ηςκ ακζνχπηκςκ απςιεηχκ.
3. ηεκ έθζεζε πενηειήθζεζακ θαη ζημηπεία πμο πνμέθορακ απυ ηεκ εμενίδα πμο έγηκε
ζημ ΓΗΠΑ ζηηξ 11 Δεθεμβνίμο 2017 με ζέμα ηεκ πιεμμφνα ζηεκ Ιάκδνα.
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Πανάνηεμα Ζ: Μεηεςνμιμγηθή πενηγναθή ημο πιεμμονηθμύ θαηκμμέκμο ζηε
Μάκδνα Αηηηθήξ ηεξ 15εξ Νμεμβνίμο 2017
Ο θεηηκυξ Κμέμβνημξ, πανμοζίαζε πμιφ έκημκε θαη θαηαζηνμθηθή, θαηά ηυπμοξ θαηνηθή
δναζηενηυηεηα. Γηδηθυηενα, ημ δεφηενμ δεθαήμενμ ημο Κμεμβνίμο 2017 είπαμε ηεκ εθδήιςζε θαηά
ηόπμοξ έκημκςκ βνμπμπηχζεςκ, ηδηαίηενα ζημ Ζυκημ, ηεκ επεηνςηηθή Γιιάδα θαη ηα Δςδεθάκεζα.
Σμ ύρμξ βνμπήξ πμο ζεμεηχζεθε θαηά ηόπμοξ ζε έκα 24ςνμ, λεπέναζε ζε θάπμηεξ πενημπέξ ημ
μέζμ μεκηαίμ φρμξ βνμπήξ ημοξ. Γπίζεξ υζμκ αθμνά ζηηξ ακηίζημηπεξ εκηάζεηξ βνμπόπηςζεξ,
αοηέξ ήηακ θαηά ηόπμοξ ορειέξ θαη ζε θάπμηεξ πενηπηχζεηξ λεπέναζακ ηηξ ήδε θαηαγεγναμμέκεξ
μέγηζηεξ, με βάζε ημ θιημαηηθυ ανπείμ ηεξ ΓΙΤ.
Απυ ηα λεμενχμαηα ηεξ 13-11-2017, ε δεφηενε μνγακςμέκε δηαηαναπή (γηα ημκ μήκα Κμέμβνημ)
ζηεκ ακχηενε ηνμπυζθαηνα με ροπνέξ αένηεξ μάδεξ επενέαζε ηε πχνα μαξ.
Οοζηαζηηθά ε ζομπενηθμνά ημο ζογθεθνημέκμο παμειμφ, ήηακ αοηή ε μπμία δηαμυνθςζε ηεκ ελέιηλε
ηςκ θαηκυμεκςκ ζημκ Γιιεκηθυ πχνμ γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηηξ 14-11-2017 έςξ θαη ηηξ 1911-2017, με θφνημ παναθηενηζηηθυ ημο ζογθεθνημέκμο εθηεηαμέκμο ακχηενμο παμειμφ ημ γεγμκυξ
υηη πανέμεηκε ζπεδυκ ζηάζημμ ζηεκ πενημπή μεηαλφ Κυηηαξ Ζηαιίαξ – ηθειίαξ θαη Σοννεκηθμφ
Πειάγμοξ.
Σα ηδηαίηενα ζοκμπηηθά παναθηενηζηηθά ηεξ παναπάκς εθηεηαμέκεξ θαη παναηεηαμέκεξ θοθιςκηθήξ
θοθιμθμνίαξ ζοκηέιεζακ ζηεκ εμμμκή ηςκ θαηνηθχκ θαηκυμεκςκ πάκς απυ ημκ Γιιεκηθυ πχνμ θαηά
ηε δηάνθεηα ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηηξ 11 έςξ 19 Κμεμβνίμο 2017. Έηζη, εοκυεζακ ηεκ
εμθάκηζε ηζπονχκ θαηκυμεκςκ με δηάνθεηα θαη ηεκ ακηίζημηπε εμθάκηζε πιεμμονηθχκ θαηκυμεκςκ ζε
ζογθεθνημέκεξ πενημπέξ ημο Γιιεκηθμφ πχνμο.
Ηαηά ηεκ Σνίηε θαη ηεκ Σεηάνηε (14 έςξ 15/11/2017) ζηεκ εονφηενε πενημπή ηεξ Δοηηθήξ Αηηηθήξ
εθδειχζεθακ ηζπονέξ βνμπμπηχζεηξ. Ε πενημπή ημο όνμοξ Παηέναξ επενεάζηεθε απυ θαηαηγίδεξ
ηηξ πνχηεξ πνςηκέξ χνεξ ηεξ Σεηάνηεξ 15/11. Ακάιοζε ηςκ δμνοθμνηθχκ δεδμμέκςκ έδεηλε μηα
ακαηνμθμδυηεζε θαηαηγίδςκ ζηεκ πενημπή θαηά ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηηξ 0200 ςξ 0800
(ημπηθή χνα), δηαδηθαζία ε μπμία ζα μπμνμφζε κα πνμθαιέζεη ζοκεπή βνμπυπηςζε ζε μηα
πενημνηζμέκε πενημπή, μδεγχκηαξ με ημκ ηνυπμ αοηυ ζε λαθκηθή πιεμμφνα, με ηηξ θαηαζηνμθηθέξ
ζοκέπεηεξ πμο δηαπηζηχζαμε. Οη έκημκεξ (ημπηθέξ) βνμπμπηχζεηξ είπακ ζακ απμηέιεζμα ηε
δεμημονγία μεγάιςκ επηθακεηαθχκ απμννμχκ θαη ηεκ απυδμζε μεγάιςκ πμζμηήηςκ κενμφ ζηεκ
εονφηενε πενημπή με δηέλμδμ πνμξ ηηξ ιεθάκεξ απμννμήξ ηεξ Ιάκδναξ θαη ηεξ Κέαξ Πενάμμο θιπ.
Γίκαη παναθηενηζηηθή ε ανπηθή εθηίμεζε ηςκ ορχκ βνμπυπηςζεξ ημο πνμακαθενζέκημξ επεηζμδίμο,
με βάζε ημ Radar θαηνμφ Τμεηημφ ηεξ ΓΙΤ. φμθςκα ιμηπυκ με θαηαγναθέξ ημο μεηεςνμιμγηθμφ
Ρακηάν Τμεηημφ ηεξ ΓΙΤ, ημ εθηημώμεκμ αζνμηζηηθό ύρμξ οεημύ ζηεκ εονφηενε πενημπή ημο
υνμοξ Παηένα απυ ημ απυγεομα ηεξ 14εξ μέπνη ημ απυγεομα ηεξ 15εξ Κμεμβνίμο οπήνλε γφνς ζηα
80 mm. Γκδεηθηηθά, ζημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηηξ 05:00 έςξ ηηξ 08:00 μ εθηημχμεκμξ ζοκμιηθυξ
οεηυξ έθζαζε πενί ηα 60 mm. (Σμκίδεηαη υηη μη ακςηένς ηημέξ αθμνμφκ ηεκ εονφηενε πενημπή θαη
υπη μεμμκςμέκα ζεμεία).
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Αλημζεμείςημ γεγμκυξ ημο πιεμμονηθμφ επεηζμδίμο (υπςξ θαίκεηαη ζηεκ εηθυκα πμο αθμιμοζεί),
ήηακ ε μεγάιε ναγδαηυηεηα πμο θαηαγνάθεθε ζπεηηθά. Γκδεηθηηθά, μη ηημέξ θαηά δηαζηήμαηα
λεπέναζακ θαη ηα 300 πηιημζηά ηεκ χνα.

Ραγδαηυηεηα οεημφ γηα ηηξ 06.00 (ημπηθή χνα) ηεξ 15/11/2017 απυ ημ νακηάν Τμεηημφ ηεξ ΓΙΤ
Συζμ απυ ηεκ εηθυκα νακηάν, υζμ θαη απυ ηηξ εηθυκεξ άιιςκ πανυπςκ (θεναοκηθή δναζηενηυηεηα,
θιπ) εθηημάηαη υηη ημ μέγηζημ ηεξ βνμπόπηςζεξ (ναγδαηόηεηα θαη ύρμξ οεημύ) ζεμεηώζεθε
μεηαλύ 6 θαη 6:30 πμ (ημπηθή ώνα).

Υάνηεξ
θεναοκηθήξ
δναζηενηυηεηαξ
απυ
http://el.blitzortung.org/historical_maps.php?map=14
30

ημ

ανπείμ

ηεξ

ηζημζειίδαξ:

Υαναθηενηζηηθή εηθυκα ηεξ ημπηθυηεηαξ ημο θαηκμμέκμο απυ ηα πνμσυκηα ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ ΓΙΤ:
ημ υνμξ Παηέναξ εθδειχκεηαη ηζπονή θαηαηγίδα, εκχ ζημοξ γεηημκηθμφξ ζηαζμμφξ ηεξ Γιεοζίκαξ
θαη ηεξ Σακάγναξ δεκ πέθηεη μφηε ζηαγυκα βνμπήξ.
Πάκηςξ, είκαη παναθηενηζηηθυ ηεξ ημπηθυηεηαξ ηςκ θαηκυμεκςκ, υηη με βάζε ημκ Ιεηεςνμιμγηθυ
ζηαζμυ ηεξ Γιεοζίκαξ ηεξ ΓΙΤ, ζηε ζογθεθνημέκε πενημπή (Γιεοζίκαξ) δεκ έβνελε ηηξ πνχηεξ
πνςηκέξ χνεξ ηεξ 15.11.2017, πμο ηεκ ίδηα χνα ζεμεηχζεθακ ηα πιεμμονηθά θαηκυμεκα ζηεκ
Ιάκδνα. Ε βνμπή (ζηεκ Γιεοζίκα) πμο πνμεγήζεθε θαη ζεμεηχζεθε απυ ανγά ημ απυγεομα έςξ
ανγά ημ βνάδο ηεξ 14.11.2017 θαη δεκ λεπέναζε ηα 10 πηιημζηά. Κα ζεμεηςζεί υηη ζηεκ πενημπή ηεξ
Ιάκδναξ δεκ οπάνπεη μεηεςνμιμγηθυξ ζηαζμυξ ηεξ ΓΙΤ (ζομβαηηθυξ ή αοηυμαημξ)

ομπιενςμαηηθά, ε έθζεζε ημο Γζκηθμφ Αζηενμζθμπείμο Αζεκχκ (ΓΑΑ) ζεμεηχκεη υηη: « …ε

πενημπή είπε δεπηεί βνμπέξ ηηξ δφμ πνμεγμφμεκεξ εμένεξ (Δεοηένα 13/11 θαη Σνίηε 14/11, 35mm
ζηεκ Γιεοζίκα, 35mm ζηα Βίιηα, 22mm ζημοξ Αγ. Θεμδχνμοξ). Οη θμκηηκμί μαξ(ΓΑΑ) ζηαζμμί ζημ
δηάζηεμα απυ 0300 ςξ 0700 ηεξ Σεηάνηεξ 15/11, θαηέγναρακ ζπεηηθά παμειά φρε βνμπήξ: 12
πηιημζηά ζημοξ Αγίμοξ Θεμδώνμοξ (δοηηθά), 25 πηιημζηά ζηα Βίιηα (βυνεηα) θαη ειάπηζηε βνμπή
ζηεκ Γιεοζίκα (ακαημιηθά). Σμ γεγμκυξ αοηυ ζοκεγμνεί γηα ηεκ ημπηθυηεηα ημο θαηκμμέκμο, με ημ
πημ πηζακυ ζεκάνημ, μ θφνημξ υγθμξ βνμπήξ κα έπεζε ζημοξ μνεηκμφξ υγθμοξ βυνεηα ηεξ πενημπήξ
πμο επιήγε υπμο θαη ιυγς ηςκ βνμπχκ ηςκ δφμ πνμεγμομέκςκ εμενχκ εκδεπμμέκςξ μδήγεζακ ζε
θμνεζμυ ημο εδάθμοξ.»
Γπίζεξ ε ηζημζειίδα Earth Observatory ηεξ NASA, ακαθένεη ημ πιεμμονηθυ θαηκυμεκμ ηεξ
Ιάκδναξ ζακ παγθυζμημ ζεμακηηθυ θαηνηθυ γεγμκυξ θαη εθηημά ημ φρμξ ηεξ βνμπυπηςζεξ με ηεκ
πνήζε δμνοθμνηθχκ δεδμμέκςκ.
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Πεγέξ
- ΓΙΤ, ΔΓΘΣΖΟ ΣΤΠΟΤ – Κμέμβνημξ 2017 / 2μ δεθαήμενμ – έκημκεξ βνμπμπηχζεηξ /
πιεμμονηθά θαηκυμεκα
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/pdf_greek/flood_november
- ΓΑΑ, ΔΓΘΣΖΟ ΣΤΠΟΤ – Πιεμμφνεξ ζηε Ιάκδνα (17/11/2017),
http://www.meteo.gr/articles_all.cfm
- https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91287&src=ve
- https://www.kolydas.gr/content/%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-15%CE%B7%CF%82%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-2017
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Πανάνηεμα ΖI: Φςημγναθίεξ
Ιάκδνα
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Κέα Πέναμμξ
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Πανάνηεμα ΖΖI: Υάνηεξ

1.

Υάνηεξ ιεθακχκ απμννμήξ μφνεξ-Αγ. Αηθαηενίκεξ- (Ιάκδναξ) θαη Γηχνγε-Ημοιμονηχηηθμ

(Κέαξ Πενάμμο), θιίμαθα 1:25.000
2.

Χάρτες Χειμάρρων Αγίας Αικατερίνης και Σούρες Μάνδρας Αττικής
2α.

Υάνηεξ Υεημάννςκ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη μφνεξ Ιάκδναξ Αηηηθήξ, θιίμαθα 1:5.000

(Τπυβαζνμ Σμπμγναθηθυ Δηάγναμμα ΓΤ θιίμαθαξ 1:5.000 θαη Πνυζθαημξ Ονζμθςημπάνηεξ)
2β.

Υάνηεξ Υεημάννςκ Αγίαξ Αηθαηενίκεξ θαη μφνεξ Ιάκδναξ Αηηηθήξ, θιίμαθα 1:5.000

(Τπυβαζνμ Ονζμθςημπάνηεξ έημοξ 2010, Γ.Η.ΥΑ. Α.Γ.)
3.

Υάνηεξ με οιμπμηεμέκεξ μειέηεξ δηεοζέηεζεξ πεημάννςκ, θιίμαθα 1:12.000

4.

Υάνηεξ ιεθακχκ απμννμήξ Υεημάννςκ Γηχνγε θαη Ημοιμονηχηηθμ Κ. Πενάμμο Αηηηθήξ,

θιίμαθα 1:7.500
5.

Γεςιμγηθυξ Υάνηεξ Ιάκδναξ θαη Κέαξ Πενάμμο, θιίμαθα 1:50.000
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