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Πρόλογος 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το αντικείμενο των υποδομών του ενεργειακού τομέα 

όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, εξετάζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας, διαχείρισης και 

στρατηγικού σχεδιασμού έναντι των φυσικών κινδύνων. Η διαχείριση των φυσικών 

κινδύνων αποτελεί ένα πρόβληµα σύνθετο, πολυπαραµετρικό και εξαιρετικά επίκαιρο. Το 

γεγονός αυτό ήταν και το έναυσµα για τη συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ειδίκευσης "Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων" και 

πραγματεύεται την αναγνώριση των σημαντικότερων φυσικών κινδύνων που πλήττουν 

τον πλανήτη και ιδιαιτέρα τον ελληνικό χώρο.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτέλεσε την βάση για τη δημοσίευση που 

πραγματοποιήθηκε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας, Safe Kozani 2018, 

ένας θεσμός που κάθε χρόνο ενισχύεται σε συμμετοχή και εμπλουτίζεται τόσο σε εύρος 

όσο και σε βάθος γνώσης, εμπειρίας, τεχνογνωσίας και απόψεων. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μαρνέλλο και την κα. Μαρκογιαννάκη για την 

αμέριστη βοήθειά τους στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος και για τη συνεχή 

στήριξη που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 
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Περίληψη 

Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της έννοιας της Ανθεκτικότητας 

των έργων υποδομής στον τομέα της ενέργρειας, με τη διακινδύνευση από φυσικούς 

κινδύνους όπως η εκδήλωση σεισμού, τσουνάμι ή και άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

λόγω κλιματικής αλλαγής. 

Αρχικά παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια και οι στόχοι της Ανθεκτικότητας των έργων 

υποδομής στον τομέα της ενέργειας, το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της σε Ελλάδα και 

Ευρώπη και οι φυσικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες υποδομές. 

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των φυσικών κινδύνων, πως δημιουργούνται 

και πως συμπεριφέρονται όταν πλήττουν μια περιοχή. Η Μεθοδολογία που ακολουθείται 

για να μπορέσουν να αναδειχτούν οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια φυσική 

καταστροφή σήμερα, ξεκινάει με μια συγκέντρωση γεγονότων από όλο τον κόσμο, με 

περιστατικά εκδήλωσης φυσικού κινδύνου προερχόμενα από τα τρία βασικά σενάρια 

επικινδυνότητας (σεισμός, τσουνάμι, άνοδος στάθμης της θάλασσας). Ακολουθεί η 

ανάδειξη των επιπτώσεων η οποία ξεκινά με μια αναδρομή στις επιπτώσεις που 

καταγράφτηκαν το 1956 στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου. Τέλος, δίνεται η 

γεωμορφολογική και γεωλογική περιγραφή της περιοχής μελέτης, όπου αποτελείται από 

τον σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Πάρο. Μια περιγραφή, από την οποία 

εξακριβώνεται η επικινδυνότητα δημιουργίας φυσικού κινδύνου στην περιοχή, κυρίως 

προερχόμενη από σεισμό, τσουνάμι η άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η διερεύνηση 

ανθεκτικότητας στον σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Πάρο εφαρμόζεται πάνω σε 

δορυφορικές εικόνες του τώρα αλλά και σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στην 

περιοχή μελέτης, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τι θα συμβεί, εάν ένας φυσικός 

κίνδυνος πλήξει την περιοχή της Πάρου στις μέρες μας αλλά και σε άλλες παράκτιες, 

κατοικημένες, τουριστικές, βιομηχανικές και γεωργικές περιοχές αντίστοιχα. 

Μετά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων, προτείνονται μέτρα πρόληψης, τα οποία ήδη 

είναι εφαρμόσιμα σε χώρες που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο ενός φυσικού κινδύνου και 

τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην χώρα μας. Γίνεται σύνδεση της 

λήψης μέτρων με την έννοια της Ανθεκτικότητας των έργων υποδομής στον τομέα της 

ενέργειας έναντι φυσικών κινδύνων, τονίζοντας ότι η λήψη μέτρων στο φαινόμενο 

σεισμού, τσουνάμι ή ανόδου στάθμης της θάλασσας αλληλοεξαρτάται με τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων με 

βασικότερο αυτό της ανάγκης να συμπεριληφθεί η πρόληψη του κινδύνου σε κάθε 

στρατηγική.  
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Abstract 

This study attempts to link the concept of Resilience of the infrastructure projects, with the 

risk of natural hazards as earthquakes, tsunami or even sea level rise due to climate 

change.  

Initially, the concept and objectives of the Resilience of Energy Infrastructure Projects, the 

legislative framework for its implementation in Greece and Europe and the natural 

hazards facing coastal areas are presented. They present the basic features of natural 

hazards, how they are created and how they behave in the coastal zone. The 

methodology used to show the impact that could have a natural disaster today, starts with 

a gathering of events from around the world with event incidents physical hazards arising 

from the three key risk scenarios (earthquake, tsunami, sea level rise. This is followed by 

the emergence of the impact that begins with a retrospection of the effects recorded in 

1956 in the wider region of the southern Aegean. Finally the geomorphological and 

geological description of the study area is given, where it consists of the power station in 

Paros. A description from which the risk of creating a natural hazard in the area, in 

particular, is identified resulting from an earthquake, tsunami or sea level rise. The 

investigation of resilience to the power station in Paros is being applied to satellite images 

of now, but also to photographs taken in the area of study, thus highlighting what will 

happen if a natural risk affects the area of Paros nowadays but also in other coastal, 

inhabited, tourist, industrial and agricultural areas respectively. 

After the results are presented, preventive measures are proposed, which already are 

applicable to countries that face a natural risk and which could be applied in our country 

as well. Connected measures in the sense of Resilience of energy infrastructure projects 

against natural hazards, stressing that measures to deal with the earthquake, tsunami or 

sea level rise interdepend principles of sustainable development. The study concludes 

with the conclusion of conclusions, most notably the need to include risk prevention in 

each strategy.  
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

Η σοβαρότητα και η συχνότητα των φυσικών καταστροφών παρουσιάζουν σταθερή 

αύξηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής, της 

αστικοποίησης, της αύξησης του πληθυσμού και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η 

Ευρώπη είναι μια πυκνoκατοικημένη και οικονομικά ανεπτυγμένη ήπειρος, κάτι που 

σημαίνει ότι σε περιπτώσεις καταστροφών, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι πραγματικά 

ολέθριες και να προκληθεί μεγάλη οικονομική ζημία. (COM/2014/0216 final, 2014) 

Τα  αποτελέσματα  επιστημονικών  ερευνών  απέδειξαν  πως  τα  ακραία καιρικά 

φαινόμενα,  που  σχετίζονται  με  την  κλιματική  αλλαγή,  και  οι  φυσικές  καταστροφές 

μπορούν  να  επηρεάσουν  σε  μεγάλο  βαθμό την  διάρκεια ζωής,  την  λειτουργικότητα 

αλλά και την ίδια την ασφάλεια των Κρίσιμων Υποδομών  (Critical Infrastructures). Οι 

Κρίσιμες  Υποδομές (ΚΥ), αφορούν  σε  τομείς  ζωτικής  σημασίας  για  το  κράτος  και  

τους πολίτες, που σχετίζονται με την ενέργεια, τον  συγκοινωνιακό τομέα και τις 

μεταφορές, το  αστικό  περιβάλλον  και  τις  κατασκευές,  την  ναυτιλία, τα  δίκτυα.  

Οποιαδήποτε μεταβολή  της φυσιολογικής λειτουργίας και  ασφάλειας  των  υποδομών 

ζωτικής σημασίας έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Υπολογίστηκε 

από το Επιστημονικό  Συμβούλιο  Ευρωπαϊκών  Ακαδημιών  αύξηση  του κόστους 

βλαβών  κατά  60%  λόγω  των  ακραίων  καιρικών  συνθηκών  στην  Ευρώπη  για 

χρονική περίοδο 30 ετών, με τις Κρίσιμες Υποδομές να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό των οικονομικών απωλειών . (Σφέτσος A., 2016) 

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών αυξάνονται 

συνεχώς. Με την έλευση της επιστήμης και της τεχνολογίας κατά τον προηγούμενο αιώνα, 

οι φυσικοί κίνδυνοι μπορούν πλέον να κατανοηθούν και να μετρηθούν, αλλά δεν μπορούν 

να προληφθούν. Ωστόσο, οι επιπτώσεις τους μπορούν να μειωθούν με την κατάλληλη 

διαχείριση καταστροφών και την αποδοτική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών της 

πληροφορίας. Η πρόσφατη αλλαγή του κλίματος οδηγεί επίσης, στην αύξηση των 

επιπτώσεων των διαφόρων περιβαλλοντικών κινδύνων οι οποίες συνδέονται με τα 

ατμοσφαιρικά και υδρολογικά φαινόμενα. Οι οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε 

παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, απειλούν να δημιουργήσουν νέους κινδύνους και 

να ενισχύσουν τους ήδη υπάρχοντες, όπως: κατολισθήσεις, πλημμύρες, κύματα καύσωνα 

και ξηρασίας.  
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Οι κυβερνήσεις των κρατών αλλά και οι Διεθνείς Οργανισμοί έχουν επιδοθεί σε έναν 

αγώνα δρόμου προκειμένου να αναστείλουν και να περιορίσουν την τάση αύξησης των 

επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών μέσα από ενίσχυση της έρευνας, τη βελτίωση 

του τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση πολιτικών, οι οποίες να εκμεταλλεύονται 

και να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις νέες εξελίξεις και στα τρία στάδια διαχείρισης 

των φυσικών καταστροφών δηλαδή το προ- καταστροφικό, καταστροφικό και το μετά-

καταστροφικό επίπεδο. (Λέκκας, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών 

Καταστροφών, 2005) 

Σκοπός στην διαχείριση μιας καταστροφής είναι ο υποβιβασμός των συνεπειών της 

καταστροφής στα επίπεδα της αντιμετώπισης και διαχείρισης, χωρίς συνέπειες για τους 

πληγέντες αλλά και για τους εμπλεκόμενους στην διαχείριση. Αντικείμενο, δε, της 

διαχείρισης κινδύνου είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μιας καταστροφής και των 

συνεπειών της. Η διαχείριση κινδύνου, επομένως, είναι επιτυχημένη στο βαθμό που 

μειώνει την πιθανότητα ή το μέγεθος ενός συμβάντος, ή που κινητοποιεί τα κατάλληλα 

μέσα για να ξεπεραστεί. 

Προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να δρομολογηθούν δραστηριότητες για την 

αντιμετώπιση ενός κινδύνου, είναι αναγκαίο να προβαίνουμε στην εκτίμηση της 

πιθανότητας του κινδύνου να εκδηλωθεί. Η εκτίμηση εκδήλωσης του κινδύνου είναι η 

διαδικασία παρατήρησης, αναγνώρισης και παρακολούθησης του κινδύνου να εμφανιστεί, 

ώστε να καθοριστούν η δυναμική, η προέλευση, τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά 

του. Στόχος της εκτίμησης κινδύνου είναι να αναγνωριστεί η πιθανότητα εκδήλωσης ενός 

φαινομένου ή γεγονότος, σε μελλοντικό χρόνο, η έντασή του και η περιοχή που θα 

επηρεάσει. 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και πιθανόν να οδηγήσουν στην εκδήλωση καταστροφών και 

η διαχείρισή τους είναι ένα ζήτημα σημαντικό, καίριο και μόνιμα επίκαιρο. Είναι ένα ζήτημα 

το οποίο εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες φορέων τοπικών, εθνικών, υπερεθνικών 

και διεθνών καθώς οι συνέπειες μιας καταστροφής για το περιβάλλον μπορεί να είναι 

ανυπολόγιστες. Η συνολική διαδικασία: της αναγνώρισης, της ανάλυσης και της 

αξιολόγησης του κινδύνου, που καλείται εκτίμηση κινδύνου συνιστά τη λύση στο 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο κίνδυνος δεν δύναται να εξαλειφθεί. Δύναται, όμως, να 

εκτιμηθεί και να γίνει αντικείμενο διαχείρισης ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενες 

καταστροφές, ως προς την εμφάνιση αλλά και τις συνέπειές τους. 
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1.1 Περιγραφή υποδομών 

Οι κρίσιμες για την κοινωνία λειτουργίες εξαρτώνται από τα στοιχεία υποδομών. Σε 

κάποιο βαθμό τα στοιχεία υποδομών μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα 

υποκατάστατα, εξ ου και η κρισιμότητα εξαρτάται από την οργάνωση των συστατικών 

στοιχείων των υποδομών στην κοινωνία. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία ο όρος ‘’υποδομές’’ χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 1927 

με την έννοια των εγκαταστάσεων που αποτελούν την βάση λειτουργίας ενός συστήματος. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καθιερώθηκε 

πλήρως η χρήση του όρου στον στρατιωτικό τομέα (ΝΑΤΟ) και εν συνεχεία το 1970 

εισήλθε ο όρος υποδομές, στην σύγχρονη επιστημονική ορολογία του αστικού 

σχεδιασμού. 

Ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας : Η οδηγία 2008/114/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008) σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των 

Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης 

βελτίωσης της προστασίας τους εστιάζεται σε ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει 

για τους τομείς ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και για τις μεταφορές. 

Κάθε ορισθείσα ως υποδομή ζωτικής σημασίας πρέπει να έχει εκπονήσει ένα Σχέδιο 

Ασφαλούς Λειτουργίας που θα καλύπτει μεταξύ άλλων, την εκπόνηση μιας ανάλυσης 

κινδύνων βασιζόμενη στα κυριότερα απειλητικά σενάρια καθώς και τον προσδιορισμό, την 

επιλογή και την ιεράρχηση σχετικών μέτρων και διαδικασιών. 

Μία κατηγοριοποίηση των υποδομών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά συστατικά 

στοιχεία τα οποία εξετάζονται συχνά: (Per Hokstad, 2012) 

 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

 Δίκτυο οδών 

 Σιδηροδρομικό δίκτυο 

 Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Προμήθεια καυσίμων και εφοδιαστική 

 Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

 Λιμάνια 

 

Μία ακόμη ταξινόμηση είναι εκείνη των εθνικών υποδομών η οποία  κατηγοριοποιείται σε 

εννέα τομείς: ενέργεια, τρόφιμα, νερό, μεταφορά, επικοινωνίες, έκτακτης ανάγκης 
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υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κρατικές 

υπηρεσίες.  

Ορισμένοι τομείς είναι περαιτέρω διαιρούμενοι σε υποτομείς, όπως παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1: Οι εννέα εθνικοί τομείς υποδομής με συναφείς υποτομείς (Per Hokstad, 2012) 

Φυσικά, οι εν λόγω τομείς και υποτομείς δεν λειτουργούν μεμονωμένα και υπάρχουν 

πολλές εξαρτήσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. 

Όπως φαίνεται από τις ανωτέρω ταξινομήσεις οι Υποδομές της Ενέργειας 

λαμβάνονται υπόψη ως διακριτός τομέας των υποδομών.  
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o Ο τομέας της ενέργειας περιλαμβάνει τους υποτομείς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ένα τυπικό δίκτυο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει έναν αριθμό στοιχείων που μπορούμε 

να ομαδοποιήσουμε σε διαφορετικές τάξεις, όπως υψηλής και μέσης τάσης 

μετάδοσης και μέσης και χαμηλής τάσης διανομής. Στην ανάλυση δικτύου, 

τέτοια στοιχεία αποτελούν οι κορυφές του δικτύου και είναι τα κύρια σημεία 

ενδιαφέροντος για την ανάλυση τρωτότητας. 

 

 

Σχήμα 2: Αναπαράσταση ηλεκτρικού δικτύου (OSCE, 2016) 

 

o  Οι Πηγές Ενέργειας, ή αλλιώς αποθήκες ενέργειας, διακρίνονται 

σε αυτογενείς (πυρήνες ατόμων, ήλιος, γαιάνθρακες ή πετρέλαιο) 

και τεχνητές (ταμιευτήρες, ηλεκτρικοί συσσωρευτές). Επίσης διακρίνονται 

σε πρωτογενείς πηγές που περιλαμβάνουν τη δυναμική ενέργεια των 

πυρήνων και δευτερογενείς που είναι όλες οι άλλες μορφές / πηγές 

ενέργειας.  

Όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), οι 

πηγές ενέργειας διακρίνονται σε συμβατικές ή μη ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Οι αυτογενείς ή πρωταρχικές πηγές ενέργειας είναι αποθηκευμένες ή 

υπάρχουν στη φύση. Ο ήλιος είναι η πρωταρχική και η βασική πηγή 

ενέργειας της γης. Η ενέργειά του είναι αποθηκευμένη και σε άλλες 

πρωταρχικές πηγές, όπως στο κάρβουνο, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο 

στη βιομάζα και προκαλεί τον υδρολογικό κύκλο και την ενέργεια του 

ανέμου. Άλλες πρωταρχικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη γη είναι η 
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πυρηνική ενέργεια των ραδιενεργών στοιχείων, η θερμική ενέργεια που 

είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό της γης και βέβαια η δυναμική ενέργεια. 

Για να είναι χρήσιμη μια πηγή ενέργειας είναι αναγκαίες ορισμένες 

προϋποθέσεις:  

Η ενέργεια αυτή να είναι άφθονη και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή 

εύκολη, να μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα σύγχρονα μηχανήματα, να μεταφέρεται εύκολα, να 

αποθηκεύεται εύκολα. 

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν : 

• Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, 

τύρφη, 

• Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, 

πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη κλπ., 

• Τα αέρια καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, υγραέριο κλπ. και  

την πυρηνική ενέργεια που παίρνουμε από τη σχάση ραδιενεργών 

υλικών. 

Ως ανανεώσιμες χαρακτηρίζονται οι πηγές που θα συνεχίζουν να μας 

παρέχουν ενέργεια σε βάθος χρόνου. Είναι οι πηγές ενέργειας που 

τροφοδοτούνται συνεχώς με ενέργεια από τον ήλιο, όπως: 

• ο ίδιος ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), 

• ο άνεμος (αιολική ενέργεια), 

• οι υδατοπτώσεις (υδροηλεκτρική ενέργεια), 

• η ενέργεια των κυμάτων, ρευμάτων, ωκεανών καθώς και 

• η ενέργεια βιομάζας. 

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήκει και η γεωθερμική ενέργεια που 

προέρχεται από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την ηφαιστειότητα 

και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε 

περιοχής. Η χρήση των ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

είναι ακόμη πολύ περιορισμένη σε παγκόσμια κλίμακα, εξυπηρετεί όμως το 

στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί είναι " καθαρές " και 

φιλικές προς το περιβάλλον. (OSCE, 2016) 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει την καταγραφή του συγκεκριμένου τομέα και 

παρουσιάζει τις βασικές αλληλεξαρτήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες, 

ανά υποτομέα.  
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Πίνακας 1: Σύνοψη Τομέα Ενέργειας (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2016) 

Σύμφωνα με το (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2016) η κρισιμότητά τους προκύπτει ως εξής: Σημειώνεται 

ότι γίνεται αναφορά μόνο σε μη ανανεώσιμες πηγές. 

Υποτομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης  

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης στις υπηρεσίες του 

υποτομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και 

λαμβάνοντας υπόψη την καταγραφή των παρόχων/διαχειριστών, ανά υπηρεσία, 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

 Στον υποτομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας όλες οι υπηρεσίες αξιολογούνται ως Υψηλής 

Κρισιμότητας, τόσο από την άμεση όσο και από την έμμεση αξιολόγηση των 

διασυνδέσεων, και εξαρτώνται –σε μεγάλο βαθμό– από έναν πάροχο/διαχειριστή 

υποδομής (ΔΕΗ). 

 Από πλευράς χρονικής ανάλυσης των επιπτώσεων, οι υπηρεσίες Παραγωγής και 

Διανομής έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από την υπηρεσία Αγοράς Η/Ε ως 

προς το χρόνο αποκατάστασης.  

 Σε επίπεδο υποσυστημάτων, πρέπει να εξεταστούν –με χρήση αντίστοιχων 

τομεακών κριτηρίων– τα αντίστοιχα υποσυστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών. 
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Πίνακας 2: Εφαρμογή Κριτηρίων Αξιολόγησης – Υποτομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 
2016) 

 

Υποτομέας Πετρελαίου: Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης  

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης στις υπηρεσίες του 

υποτομέα Πετρελαίου. Με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, προκύπτουν 

τα εξής:  

 Οι υπηρεσίες διύλισης, μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαίου είναι υπηρεσίες 

Υψηλής Κρισιμότητας, όπως προκύπτει τόσο από την άμεση όσο και από την 

έμμεση αξιολόγησή τους.  

 Η λιγότερο κρίσιμη υπηρεσία του υποτομέα είναι η υπηρεσία της Παραγωγής 

Πετρελαίου, λόγω του πολύ χαμηλού όγκου της εγχώριας παραγωγής. Οι 

σημαντικότερες επιπτώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία είναι οι πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Ως προς τη χρονική ανάλυση της κρισιμότητας των υπηρεσιών, όλες οι υπηρεσίες 

έχουν σχετικά αργή εκδήλωση συνεπειών, δεδομένου ότι τα αποθέματα της 

αγοράς πετρελαίου αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες για το πρώτο διάστημα 

(πρώτες ημέρες ή εβδομάδες, ανάλογα με την υποστηριζόμενη υπηρεσία). Όμως, 

όλες οι υπηρεσίες του υποτομέα Πετρελαίου έχουν μεγάλο χρόνο αποκατάστασης.  

 Στο επίπεδο των αλληλεξαρτήσεων, πρέπει να εξεταστούν και οι πιθανές 

διασυνοριακές εξαρτήσεις της υπηρεσίας διύλισης και δευτερευόντως των 

υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς.  

 Και σε αυτόν τον υποτομέα, οι υπηρεσίες του εξαρτώνται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

από ελάχιστους παρόχους/διαχειριστές υποδομής (ΕΛΠΕ, Motoroil).  
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 Στο επίπεδο των σχετιζόμενων υποσυστημάτων, πρέπει να εξεταστούν –με χρήση 

κατάλληλων τομεακών κριτηρίων (όταν αυτά καθοριστούν)– τα αντίστοιχα 

υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μονάδες διύλισης και τα υποσυστήματά τους, οι αγωγοί 

μεταφοράς και το δίκτυο διανομής. 

 

Πίνακας 3: Εφαρμογή Κριτηρίων Αξιολόγησης – Υποτομέας Πετρελαίου (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2016) 

 

Υποτομέας Φυσικού Αερίου: Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης στις υπηρεσίες του 

υποτομέα Φυσικού Αερίου. Με βάση την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, 

προκύπτουν τα εξής:  

 Όλες οι υπηρεσίες του υποτομέα Φυσικού Αερίου είναι υψηλής κρισιμότητας, 

όπως προκύπτει τόσο από την άμεση όσο και από την έμμεση αξιολόγησή τους. 

Τουλάχιστον δύο οριζόντια κριτήρια (γεωγραφικό εύρος επιπτώσεων, επιπτώσεις 

για το κοινό) αξιολογούνται στην κατηγορία των υψηλών επιπτώσεων. Επιπλέον, 

καταγράφονται τουλάχιστον δύο αλληλεξαρτήσεις με άλλες υπηρεσίες υψηλής 

κρισιμότητας.  

 Ως προς τη χρονική ανάλυση της κρισιμότητας των υπηρεσιών, η υπηρεσία 

μεταφοράς φυσικού αερίου αξιολογείται ως μεγαλύτερης προτεραιότητας, λόγω 

ταχείας εκδήλωσης και αργής αποκατάστασης, ενώ η αποθήκευση αξιολογείται ως 

υπηρεσία αργής εκδήλωσης και αργής αποκατάστασης, δεδομένου ότι η 

εκδήλωση των συνεπειών θα είναι λιγότερο άμεση.  
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 Στο επίπεδο των αλληλεξαρτήσεων, πρέπει να εξεταστούν και οι πιθανές 

διασυνοριακές εξαρτήσεις, κατά κύριο λόγο για την υπηρεσία μεταφοράς φυσικού 

αερίου.  

 Οι υπηρεσίες του υποτομέα εξαρτώνται –τουλάχιστον προς το παρόν και μέχρι την 

ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ– σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν 

πάροχο/διαχειριστή υποδομής (ΔΕΠΑ).  

 Στο επίπεδο των σχετιζόμενων υποσυστημάτων, πρέπει να εξεταστούν –με χρήση 

κατάλληλων τομεακών κριτηρίων (όταν καθοριστούν)– τα αντίστοιχα 

υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μονάδες αποθήκευσης και το δίκτυο διανομής και τα 

υποσυστήματά τους (σταθμοί LNG, συστήματα συμπίεσης, συστήματα ελέγχου 

πίεσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου κ.λπ.). (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2016) 

 

Πίνακας 4: Εφαρμογή Κριτηρίων Αξιολόγησης – Υποτομέας Φυσικού Αερίου (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, 2016) 

 

Οι επόμενοι σημαντικοί τομείς πέραν της ενέργειας αναλύονται παρακάτω: 

 Υποδομές μεταφορών: 

o οδοί και αυτοκινητόδρομοι και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα όπως 

γέφυρες, τούνελ, οχετούς, σήμανση, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και παρόδιου δικτύου, 

o Σιδηρόδρομοι, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, τερματικών 

σταθμών, συστήματα σήμανσης και επικοινωνίας κλπ., 

o Κανάλια, διώρυγες και θαλάσσιες δίοδοι που απαιτούν συνεχή 

συντήρηση και διαχείριση, φράγματα κλπ., 

o Λιμένες και φάροι, 

o Αεροδρόμια και σχετικά συστήματα αεροπλοήγησης, 

o Συστήματα μαζικών μεταφορών (λεωφορεία, μετρό τρόλεϊ, τραμ κλπ.), 
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o Ποδηλατοδρόμοι, πεζόδρομοι κλπ., 

o Ακτοπλοϊκά δίκτυα. 

 

 Υποδομές διαχείρισης υδάτων: 

o Δίκτυα παροχής πόσιμου ύδατος, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών, 

ταμιευτήρων, διυλιστηρίων, μετρητών καθώς και των σχετικών 

υποστηρικτικών κτιρίων και εξοπλισμού, 

o Συλλογή και διάθεση αποβλήτων, 

o Συστήματα αποστράγγισης (ταμιευτήρες, στραγγιστικές τάφροι κλπ.), 

o Συστήματα άρδευσης και τα σχετικά συστήματα και έργα (ταμιευτήρες, 

τάφροι κλπ.), 

o Αντιπλημμυρικά έργα (φράγματα, υπερχειλιστές, αντλητικοί σταθμοί, 

θυρίδες κλπ.). 

 

 Υποδομές επικοινωνιών: 

o Ταχυδρομικά δίκτυα, ταχυμεταφορές, εγκαταστάσεις διαλογής κλπ., 

o Τηλεφωνικά δίκτυα (επίγεια) με τα αντίστοιχα κέντρα επιλογής, 

o Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 

o Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί αναμετάδοσης. Καλωδιακή 

τηλεόραση, 

o Βασικό δίκτυο internet, 

o Ειδικά δίκτυα επικοινωνιών κρατικών φορέων (ειδικές υπηρεσίες, 

στρατός, εφορίες, Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα κλπ.). 

 

 Υποδομές οργανισμών και φορέων που περιλαμβάνουν: 

o Οργανισμούς και φορείς του οικονομικού τομέα, το τραπεζικό σύστημα, 

πληρωμές, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, χρηματιστήρια, 

o Το κρατικό σύστημα διακυβέρνησης και εφαρμογής του νόμου, 

συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, του δικαστικού και 
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σωφρονιστικού συστήματος. Αφορά τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και τα 

αντίστοιχα συστήματα, 

o Τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών: Υπηρεσία Πολιτικής 

Προστασίας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, συμπεριλαμβανομένων και των 

συνοδευτικών υποδομών και μέσων, οχήματα, κτίρια, συστήματα 

επικοινωνιών κλπ. 

 

 Κοινωνικές υποδομές που περιλαμβάνουν: 

o Το Σύστημα Υγείας που περιλαμβάνει τα νοσοκομεία και το σύστημα 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας (ή εξειδικευμένης) 

ιατρικής φροντίδας. Επίσης περιλαμβάνει την ασφάλιση υγείας, τα 

συστήματα ελέγχου, πιστοποίησης των ιατρικών υπηρεσιών και τα 

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα του κλάδου Υγείας. Στην 

κατηγορία των υποδομών Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβάνονται και 

οι έκτακτες ανάγκες, οι φυσικές καταστροφές, τα βιομηχανικά 

ατυχήματα, οι επιδημίες και οι πανδημίες, καθώς και οι σχετικές 

πολεμικές ή τρομοκρατικές ενέργειες. Τα παραπάνω έκτακτα συμβάντα 

εξετάζονται υπό το πρίσμα της διαχείρισης κρίσεων, της ανάλυσης 

κινδύνου και της διασφάλισης των διεθνών προτύπων υγείας. 

 

1.2 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας κρίνεται απαραίτητο να αναλυθούν σημαντικές 

έννοιες που άπτονται του αντικειμένου της. 

Φυσικός κίνδυνος είναι κάθε φυσική διεργασία που απειλεί να δημιουργήσει δυσάρεστα 

και καταστροφικά αποτελέσματα στους ανθρώπους.  

Η έννοια του φυσικού κινδύνου αφορά πάντοτε φαινόμενα που εμφανίζονται στο άμεσο 

περιβάλλον του ανθρώπου, ενώ τα ίδια φαινόμενα που εξελίσσονται μακριά από τους 

ανθρώπους, χαρακτηρίζονται απλά σαν “φυσικά φαινόμενα”, δηλαδή δεν αποτελούν 

“φυσικούς κινδύνους”.  

Για παράδειγμα, η ενδεχόμενη κατάκλιση μιας μακρινής ακατοίκητης περιοχής από ένα 

ποτάμι που υπερχείλισε δεν αποτελεί κίνδυνο, σε αντίθεση με ανάλογο ενδεχόμενο σε μια 

καλλιεργούμενη ή αστική περιοχή. 
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Η Ευρωπαϊκή ήπειρος είναι εκτεθειμένη σε πληθώρα φυσικών κινδύνων, οι οποίοι 

έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, πρόκληση ζημιών ή 

καταστροφής περιουσιών και έργων υποδομής και δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας 

και υγείας. Μια τυπολογική κατάταξη των φυσικών κινδύνων που επηρεάζουν την 

Ευρώπη δίδεται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί. Οι διαχωρισμοί βασίζονται σε ευρεία 

διάκριση μεταξύ των δυναμικών διεργασιών (γεωφυσικών και κλιματικών) και του σχετικού 

χρόνου εκδήλωσης των φαινομένων. 

 

Πίνακας 5: Τυπολογική ταξινόμηση των φυσικών κινδύνων στην Ευρώπη (Παπαχαρισίου, 2008) 

Οι σεισμοί αποτελούν µόνο µία από τις πολλές επικινδυνότητες που αντιμετωπίζουν οι 

κοινωνίες. Από τα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων περίπου, που επλήγησαν από 

καταστροφές κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 2000 και 2009, µόνο 4% επλήγησαν από 

σεισμό (ενώ 44% επλήγησαν από πλημμύρα και 30% από ξηρασία). Ωστόσο, το 60% 

αυτών που έχασαν τη ζωή τους κατά την ίδια περίοδο την έχασαν από σεισμό. Οι σεισμοί 

έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης, δεν συμβαίνουν συχνά. Όταν όμως συμβαίνουν, 

αυτό γίνεται ξαφνικά µε ελάχιστη προειδοποίηση, ενώ οι επιπτώσεις είναι συχνά 

σημαντικές. Όταν συμβαίνει σεισμός, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για εκκένωση ή για 
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προστασία των κτιρίων και του περιεχομένου τους, γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η μείωση 

και η διαχείριση του σεισμικού κινδύνου προληπτικά. 

Για τον όρο «φυσική καταστροφή» υπάρχουν διάφοροι ορισμοί ή ερμηνείες, οι οποίες 

έχουν διατυπωθεί από ένα πλήθος επιστημόνων και διανοούμενων κατά τη διάρκεια της 

σύγχρονης ιστορίας. Μερικοί εξ αυτών παρατίθενται παρακάτω:   

 Φυσική καταστροφή είναι η πιθανότητα εμφάνισης ενός δυνητικά καταστροφικού 

γεγονότος μέσα σε μια χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.   

 Οι Burton και Kates (1963) περιέγραψαν τις φυσικές καταστροφές ως «εκείνα τα 

στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος τα οποία είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο 

προερχόμενα μάλιστα από δυνάμεις έξω από αυτόν». (Burton Ian, 1963) 

Σύμφωνα µε έναν ποιοτικό ορισμό ευρείας αποδοχής, φυσική καταστροφή είναι ένα 

σοβαρό, μεγάλης κλίμακας, δυσμενές γεγονός ως αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών της 

γης και της βιόσφαιρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι πλημμύρες, οι 

ηφαιστειακές εκρήξεις, οι σεισμοί. Μια φυσική καταστροφή προκαλεί απώλειες ζωών και 

περιουσιών, τραυματισμούς και προβλήματα υγείας, βλάβες στο φυσικό και στο κτισμένο 

περιβάλλον, και στις περισσότερες περιπτώσεις αφήνει στο πέρασμά της οικονομικές και 

κοινωνικές απώλειες, των οποίων η σοβαρότητα και το μέγεθος εξαρτάται από την 

τρωτότητα, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα ανάκαμψης. (Σαπουντζάκη 

Καλλιόπη, 2015) 

Η εκδήλωση μίας καταστροφής προκαλεί μία σειρά από καταστάσεις οι οποίες 

εκδηλώνονται κατά κάποιο τρόπο σε αλυσιδωτή μορφή, και είναι:  

Έκπληξη (η καταστροφή έχει το χαρακτηριστικό του απροσδόκητου και ανεξάρτητα με 

τον τρόπο που εκδηλώνεται και το πότε θα εκδηλωθεί, είναι δεδομένο ότι όσο λιγότερο 

προετοιμασμένος είναι ο οργανισμός ή μία κοινωνία, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπληξη 

που θα δημιουργηθεί),  

Ανεπαρκής πληροφόρηση (οι πληροφορίες που μπορούν να συγκεντρωθούν για την 

καταστροφή, ειδικά κατά το στάδιο εκδήλωσης της, καθώς και οι πηγές προέλευσης τους 

είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς και αμφισβητήσιμες),  

Κλιμάκωση γεγονότων (η καταστροφή ξεκινά απροειδοποίητα, αναπτύσσεται και 

επεκτείνεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς),  

Απώλεια ελέγχου (η προσπάθεια για έλεγχο και διαχείριση της καταστροφής από ένα 

σημείο και μετά χάνεται, είτε εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης, είτε από την 

κλιμάκωση των γεγονότων που ακολουθούν την έναρξη της),  
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Αυξημένη απαίτηση για πληροφόρηση (όλοι θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει, τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, οι πολίτες, οι διαχειριστές της κατάστασης και οι συνεργαζόμενοι 

φορείς. Η πληροφορία απαιτείται να φτάσει σε πολλούς και διαφορετικούς αποδέκτες με 

διαφορετικές απαιτήσεις και δραστηριότητες ο καθένας: οι εμπλεκόμενοι για να 

διαχειριστούν την καταστροφή, οι δημοσιογράφοι για να αναμεταδώσουν το συμβάν και το 

κοινό για μάθει τι ακριβώς έγινε ή γίνεται και πόσο τους επηρεάζει),  

Αίσθηση εγκλωβισμού (αυτήν ακριβώς την αίσθηση έχει ολόκληρος ο μηχανισμός και οι 

εμπλεκόμενοι, αφού οι πληροφορίες για την εξέλιξη της καταστροφής φτάνουν ταχύτατα, 

οι αιτήσεις για βοήθεια αυξάνουν και ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση των συμβάντων 

απαιτεί χρόνο για να αντιδράσει και να ανταποκριθεί),  

Πανικός (φυσικό και τελικό επακόλουθο όλων των παραπάνω είναι να επέλθει ο πανικός 

προς όλες τις κατευθύνσεις . Ο οργανισμός είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο να κάνει 

αυτό που όφειλε να γίνει εξαρχής, να είναι προετοιμασμένος να αντιδράσει άμεσα και 

χωρίς πολλές περιστροφές).  

Είναι προφανές σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν ότι ο ρόλος της προετοιμασίας είναι 

καταλυτικός στη διαχείριση ενός κινδύνου. 

Η επικινδυνότητα μιας περιοχής απέναντι σε ένα φυσικό κίνδυνο είναι η ποσοτικοποίηση 

της σχετικής απειλής που είναι συνδυασμός της συχνότητας εμφανίσεως του κινδύνου και 

κυρίως του ενδεχόμενου μεγέθους του.  

Για παράδειγμα η σεισμικότητα μιας περιοχής ορίζεται με βάση την πιθανότητα 

εκδηλώσεως σεισμών ορισμένου μεγέθους. 

Παρατηρήσεις και αβεβαιότητα 

Η αβεβαιότητα είναι θεμελιώδης έννοια όταν ορίζουμε τον κίνδυνο. Η αβεβαιότητα εδώ 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έλλειψη βεβαιότητας σχετικά με τα γεγονότα, τις 

συνθήκες, τα μεγέθη, κ.λπ. Ειδικά, είμαστε αβέβαιοι σχετικά με τα λεγόμενα 

παρατηρήσιμα. Οι παρατηρήσεις είναι ποσότητες ή γεγονότα τα οποία κατά κανόνα είναι 

παρατηρήσιμα σε κάποια χρονική στιγμή. Στο χρονικό σημείο ανάλυσης δεν είναι γνωστά, 

αλλά θα γίνουν γνωστά σε μεταγενέστερο στάδιο. ως εκ τούτου, αντιμετωπίζονται ως 

τυχαίες ποσότητες στην ανάλυση. (Per Hokstad, 2012) 

Ενώ ο κίνδυνος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τι μπορεί να πάει 

στραβά ο όρος αξιοπιστία υποδεικνύει σε ένα σύστημα ή σε μια συνιστώσα ικανότητας 

να εκτελέσει τις προκαθορισμένες απαιτήσεις λειτουργίας. Η αξιοπιστία μετράται από την 

άποψη της πιθανότητας ότι ένα σύστημα ή είναι σε θέση να εκτελέσει την απαιτούμενη 

λειτουργία του σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο ή πάνω σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 
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για ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών όπου υπάρχουν προφανή αποτελεσματικά μέτρα. 

(Per Hokstad, 2012) 

Όσον αφορά την έκθεση είναι προφανές ότι, αν δεν υπάρχει σε κάποιο επικίνδυνο 

φαινόμενο ή διεργασία, δεν υπάρχει ζήτημα κινδύνου και απωλειών. Τι συμβαίνει όμως 

όταν υπάρχει έκθεση; Σημαίνει αυτό κατ’ ανάγκην ότι υπάρχει κίνδυνος ή ότι θα 

προκληθούν απώλειες αν εκδηλωθεί ένα επικίνδυνο φαινόμενο ή μια επικίνδυνη 

διεργασία; Η έκθεση είναι μια αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη κινδύνου. Είναι δυνατό να 

εκτίθεται κάποιος ή κάτι σε ένα επικίνδυνο φαινόμενο ή διεργασία, αλλά να µην 

παρουσιάζει ευπάθεια σε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκατάσταση 

υποδομών και κτιρίων σε πλημμυρικές περιοχές, στα οποία όμως έχουν ληφθεί 

προηγουμένως κατασκευαστικά και άλλα μέτρα, ώστε σε περίπτωση πλημμύρας να µην 

υποστούν βλάβες ή απώλειες. 

Η τρωτότητα (vulnerability) ορίζεται ως η ικανότητα ενός συστήματος να προβλέπει, να 

αντιμετωπίζει, να αντιστέκεται και να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις μιας καταστροφής, 

δηλαδή σαν έννοια εκφράζει το βαθμό ευπάθειας και επιρρέπειας ενός συστήματος όταν 

πληγεί από κάποιο ερέθισμα ή δράση. Η τρωτότητα περιλαμβάνει το συνδυασμό των 

παραγόντων, που καθορίζουν το βαθμό στον οποίο η ζωή και η επιβίωση ενός ατόμου 

τίθεται σε κίνδυνο από μια διακριτή και αναγνωρίσιμη εκδήλωση στη φύση ή στην 

κοινωνία. Έτσι, η τρωτότητα δεν είναι μια σταθερή και στατική ιδιότητα αλλά αντίθετα, μια 

δυναμική και εξελισσόμενη κατάσταση, καθώς ο βαθμός επιρρέπειας σε διαταραχές και / 

ή απώλειες στο πλαίσιο των διαφορετικών κινδύνων ποικίλει ανάλογα με τις ομάδες της 

κοινωνίας, αλλά και διότι διαθέτει μια διάσταση χρόνου, αφού είναι “ζημιά” στην επιβίωση 

και όχι μόνο στη ζωή και στη περιουσία.  

Ενώ ο όρος ‘’κίνδυνος’’ χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει την αβεβαιότητα σχετικά 

με τα δυσμενή γεγονότα, η έννοια της τρωτότητας συνδέεται πιο άμεσα με τα 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος. Για παράδειγμα, μια ανάλυση τρωτότητας ενός 

ηλεκτρικού δικτύου σκοπεύει να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μπορεί να 

αντέξει δυσμενείς επιπτώσεις, γεγονότα και απειλές, όπως διαλείμματα γραμμών, 

σαμποτάζ και γήρανση. (Per Hokstad, 2012) 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τρωτότητα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το 

υποκείμενο που πλήττεται κάθε φορά και την επικινδυνότητα από την οποία απειλείται. 

Άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την τρωτότητα ενός παράκτιου οικισμού έναντι 

παλιρροϊκών κυμάτων ή της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης και άλλοι την τρωτότητα 

νοικοκυριού που παραθερίζει σε αυθαίρετη δεύτερη κατοικία μέσα σε δασική περιοχή 

έναντι δασικής πυρκαγιάς. Έχει αποδειχτεί ότι µόνο ορισμένοι από τους παράγοντες που 
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επηρεάζουν την τρωτότητα, ειδικότερα την ανθρώπινη και κοινωνική, εξαρτώνται από το 

είδος της απειλής, ενώ άλλοι είναι γενικότερης σημασίας, επηρεάζουν δηλαδή την 

τρωτότητα σε κάθε περίπτωση εξωτερικής απειλής. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

1.2.1 Καθοριστικοί παράγοντες της τεχνικής τρωτότητας και της τρωτότητας δικτύων και 

υποδομών 

«Οι σεισμοί δεν σκοτώνουν. Τα κτίρια που πέφτουν, ναι». Η φράση αυτή που ακούγεται 

σε δημόσιες συζητήσεις μετά από σεισμικές καταστροφές εμπεριέχει αλήθεια. Γιατί όμως 

κάποια κτίρια καταρρέουν ή υφίστανται βλάβες και κάποια άλλα όχι; Γιατί γέφυρες 

καταστρέφονται σε μια πλημμύρα; Κινδυνεύουν το ίδιο όλα τα κτίρια που εκτίθενται σε 

δασική πυρκαγιά; Μπορούμε να εκτιμήσουμε ποια στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος 

είναι πιο ευπαθή σε μια επικινδυνότητα και πώς; Παρακάτω θα αποσαφηνιστεί μια βασική 

έννοια που θα συμβάλει στην απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, δηλαδή η έννοια 

της κατασκευαστικής ή τεχνικής, δομικής και µη δομικής τρωτότητας.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τρωτότητα είναι η προδιάθεση ενός στοιχείου ή μιας 

κατηγορίας στοιχείων να υποστεί επιπτώσεις από ενδεχόμενο επικίνδυνο συμβάν 

(σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη κ.λπ.). Είναι φανερό ότι ο ορισμός αυτός χρειάζεται 

περαιτέρω εξειδίκευση, ώστε να καταστεί δυνατό να αποδοθεί ποσοτικά η τρωτότητα και 

να εκτιμηθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως η εκτίμηση 

του κινδύνου, η εκπόνηση σεναρίων σε σχέση µε διάφορες επικινδυνότητες και η 

τεκμηριωμένη συγκρότηση πολιτικών μείωσης του κινδύνου καταστροφής. Η ποσοτική 

απόδοση της τρωτότητας καλεί για συνεκτίμηση επιμέρους βασικών παραμέτρων που την 

προσδιορίζουν. Με βάση τα παραπάνω, η εκτίμηση τρωτότητας γενικά περιλαμβάνει τα 

εξής βήματα:  

 Να καθοριστούν τα στοιχεία που κινδυνεύουν, για τα οποία ενδιαφέρει η εκτίμηση 

της τρωτότητάς τους, και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά τους. 

 Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του εν δυνάμει επικίνδυνου φαινομένου σε 

σχέση µε το οποίο εξετάζεται η τρωτότητα και να εκφραστεί ποσοτικά η 

σφοδρότητά του. 

 Να προσδιοριστούν οι πιθανές επιπτώσεις του συμβάντος στα εξεταζόμενα 

στοιχεία και να εκφραστούν ποσοτικά πόσο σοβαρές είναι ή αλλιώς να 

προσδιοριστεί ο βαθμός σοβαρότητας των επιπτώσεων. 
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 Να καθοριστεί η προδιάθεση να επέλθουν επιπτώσεις διαφόρων βαθμών 

σοβαρότητας ως συνάρτηση της σφοδρότητας του εν δυνάμει επικίνδυνου 

συμβάντος. 

 

Πίνακας 6: Κατηγορίες αστοχιών σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 

2015) 

Η τρωτότητα των κτιρίων (και έργων υποδομής) εκφράζεται µε διάφορους τρόπους. 

Ένας τρόπος είναι τα Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης (ΜΠΒ), που εκφράζουν µε διακριτές 

τιμές την πιθανότητα κτίρια μίας κατηγορίας (π.χ. διώροφα κτίρια από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατασκευασμένα προ του 1985) να υποστούν βλάβη στάθμης Χ λόγω 

εδαφικής δόνησης που αντιστοιχεί σε σεισμική ένταση Y.  

Ένας άλλος τρόπος έκφρασης της σεισμικής τρωτότητας είναι οι συνεχείς σχέσεις 

τρωτότητας. Αυτές είναι στοχαστικές (πιθανοτικές) σχέσεις που εκφράζουν την 

πιθανότητα να εμφανιστεί βλάβη (ή τη ζημιά ή τις απώλειες) συγκεκριμένης στάθμης σε 

μια κατηγορία κτιρίων ως συνάρτηση της έντασης της εδαφικής κίνησης. Οι συνεχείς 

σχέσεις τρωτότητας δημιουργούνται µε την προσαρμογή παραμετρικών ή µη 

παραμετρικών στατιστικών μοντέλων στα δεδομένα βλαβών. Τα δεδομένα βλαβών και τα 

δεδομένα εδαφικής κίνησης κατευθύνουν την επιλογή στατιστικού μοντέλου, του μέτρου 

απόδοσης της εδαφικής κίνησης, και τη μέθοδο προσαρμογής των δεδομένων. Για 

παράδειγμα, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν καταγραφές της σεισμικής κίνησης 
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μπορεί να είναι σκόπιμο να αποδοθεί η σεισμική δόνηση µε μακροσεισµικές εντάσεις που 

εκτιμώνται µε βάση τις παρατηρούμενες βλάβες. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

1.2.2 Θεσμική Τρωτότητα 

Σε αντιστοιχία µε τον γενικότερο ορισμό της τρωτότητας, η θεσμική τρωτότητα 

υποδηλώνει το πόσο εύθραυστες είναι οι γενικές συνθήκες και η καθαυτή λειτουργία ενός 

οργανισμού ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε φυσικές καταστροφές ή προσφέρει υπηρεσίες 

σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Αυτές οι συνθήκες και οι εν γένει αδυναμίες του 

καθεστώτος λειτουργίας ενός κυβερνητικού οργανισμού (σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο) 

εξαρτώνται από τις φυσικές, χρηματοδοτικές, οργανωτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και το 

προσωπικό και τον εξοπλισμό αυτού του οργανισμού. 

Από τη σκοπιά της Κλιματικής Αλλαγής, η θεσμική διάσταση της τρωτότητας έχει 

οριστεί ως «η έλλειψη επίγνωσης για τις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής και η έλλειψη 

μακροπρόθεσμης θεσμικής ετοιμότητας ή και δυνατοτήτων προσαρμογής µε τη βοήθεια 

πρακτικών του χωρικού σχεδιασμού, συνεργασίας και δομών διάχυσης της σχετικής 

γνώσης και πληροφορίας». (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

1.3 Οι έννοιες της Διακινδύνευσης(risk assessment) και της Ανθεκτικότητας (resilience) 

Η πληροφορία για τον κίνδυνο παρέχει λοιπόν μια βάση για τη διαχείρισή του σε ένα 

ευρύ φάσμα τομέων. Ενδεικτικά, η ποσοτική απόδοση του κινδύνου είναι σημαντική για 

τον ασφαλιστικό τομέα δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της ασφαλιστικής 

αγοράς, αυτής που δεν συνδέεται µε την ασφάλεια ζωής, επηρεάζονται ισχυρά από την 

έκθεση σε φυσικές επικινδυνότητες. Στον κατασκευαστικό τομέα, η ποσοτική απόδοση του 

κινδύνου που αναμένεται κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου υποδομής (κτιρίου, γέφυρας, 

κρίσιμης υποδομής) κατευθύνει (ή πρέπει να κατευθύνει) τη δημιουργία ή τροποποίηση 

των δομικών κανονισμών. Στο πεδίο του πολεοδομικού σχεδιασμού μια καλή ανάλυση 

του κινδύνου πλημμύρας οδηγεί σε επενδύσεις σε αντιπλημμυρική προστασία και ίσως 

ακόμη και σε αλλαγές στην παρεχόμενη ασφάλιση. Σε επίπεδο κοινότητας, η κατανόηση 

του κινδύνου, μέσα από την εμπειρία ή την ιστορική μνήμη, μπορεί να εμπλουτίσει και να 

επηρεάσει αποφάσεις για ετοιμότητα, όπως διαδικασίες εκκένωσης ή τη χωροθέτηση 

σημαντικών υποδομών. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Καθορισμός ανθεκτικότητας για συστήματα υποδομής 
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Η ανθεκτικότητα έχει οριστεί με πολλούς τρόπους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι ακόλουθοι ορισμοί από το τη βιβλιογραφία μηχανικών, τις πολιτικές οδηγίες 

και την ακαδημαϊκή κοινότητα: 

 Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα του συστήματος να αντέξει μια μεγάλη 

διαταραχή εντός αποδεκτών παραμέτρων αποικοδόμησης και να ανακάμψει εντός 

αποδεκτού χρόνου και σύνθετου κόστους.  

 Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να προετοιμαστεί μια κρίσιμη υποδομή, να 

προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να αντέξει και να ανακάμψει 

γρήγορα από διακοπές. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα να αντέχει και να 

ανακάμπτει από εσκεμμένες επιθέσεις, ατυχήματα ή φυσικές απειλές ή συμβάντα.  

 Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα προετοιμασίας και σχεδιασμού, απορρόφησης, 

ανάκτησης και μεγαλύτερης επιτυχίας να προσαρμοστούν πλήρως στις 

ανεπιθύμητες ενέργειες.  

Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ο όρος ανθεκτικότητα σε σχέση με τον κίνδυνο και την 

ασφάλεια. Γενικά, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντιδράσει και να 

ανακάμψει από απρόβλεπτες διαταραχές και συμβάντα σε αντίθεση με την αξιοπιστία που 

είναι η ικανότητα ενός συστήματος να έχει μια αποδεκτή χαμηλή πιθανότητα αποτυχίας σε 

σχέση με μια καθορισμένη λειτουργία και συγκεκριμένες λειτουργικές συνθήκες. 

Δεδομένου ότι η αξιοπιστία περιορίζει τουλάχιστον έμμεσα την εστίαση σε ένα δεδομένο 

σύνολο, ο όρος ανθεκτικότητα προτιμάται συνεπώς σε καταστάσεις όπου υπάρχει 

οποιοδήποτε είδος τάσεων και διαταραχών όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη. (Per 

Hokstad, 2012) 

Προστασία ή ανθεκτικότητα; 

Όταν ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

(EPCIP), η έννοια της ανθεκτικότητας δεν εμφανίστηκε στα έγγραφα πολιτικής. Ενώ η 

«Πράσινη Βίβλος» που εισήγαγε το EPCIP αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν όλες οι 

υποδομές να προστατεύονται από όλες τις απειλές, η λύση του ήταν να δοθεί 

προτεραιότητα στα προστατευτικά μέτρα μεταξύ τους και στη συνέχεια να επικεντρωθούν 

σε επιλεγμένα προστατευόμενα αντικείμενα. Ομοίως, η μεταγενέστερη οδηγία του 

Συμβουλίου για το EPCIP χαρακτηρίζεται από την ίδια προσέγγιση και, συνεπώς, από την 

έλλειψη αναφοράς στην ανθεκτικότητα.  

Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ προστασίας και ανθεκτικότητας;  

Η οδηγία του Συμβουλίου για το EPCIP ορίζει την προστασία ως "όλες τις δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στη διασφάλιση της λειτουργικότητας, της συνέχειας και της 

ακεραιότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποτραπεί, να μετριαστεί 
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και να εξουδετερωθεί μια απειλή, κίνδυνος ή ευπάθεια". Από την άλλη πλευρά, δεν έχει 

ακόμη προταθεί κανένας επίσημος ορισμός της ΕΕ που θα ήταν κατάλληλος για τους 

σκοπούς των CI (Critical Infrastructure), ειδικότερα. Ωστόσο, ένας γενικός ορισμός 

παρέχεται από τη Διεθνή Στρατηγική για την Μείωση Καταστροφών (UNISDR), δηλαδή:  

"Η ικανότητα ενός συστήματος, κοινότητας ή κοινωνίας που εκτίθεται σε κινδύνους να 

αντιστέκεται, να απορροφά, να δέχεται και να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις ενός 

κινδύνου εγκαίρως και αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων μέσω της διατήρησης και 

αποκατάστασης των βασικών δομών και λειτουργιών ". (Cabinet Office, 2010) 

Τα ακριβή όρια του λόγου ανθεκτικότητας εξακολουθούν να είναι μάλλον θολά. Εντούτοις, 

έχουν προκύψει ορισμένες υπό-ομιλίες και έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί. Συνεπώς, 

μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ τουλάχιστον τριών χωριστών, αν και μερικώς 

επικαλυπτόμενων τομέων της ανθεκτικότητας των ΚΥ: κοινωνική, οργανωτική και 

τεχνολογική. Κατά τον καθορισμό του πεδίου ανθεκτικότητας, μπορούμε καταρχήν να 

προσεγγίσουμε το ζήτημα από την οπτική γωνία των οργανισμών ή φορέων που είναι 

υπεύθυνοι για τη λήψη των κατάλληλων ενεργειών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα 

επιβλαβές και ανεπιθύμητο γεγονός που επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών των ΚΥ. 

Στην προσέγγιση αυτή, οι έννοιες της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας φαίνονται να 

είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, πράγμα που μοιράζεται ουσιαστικά τον ίδιο ορισμό, 

ενώ η ανθεκτικότητα αυτή καθαυτή δεν συζητείται χωριστά. Ωστόσο, ο όρος ανθεκτικότητα 

καλύπτεται έμμεσα από το γεγονός ότι τα επίσημα έγγραφα χρησιμοποιούν λέξεις όπως 

τρωτότητα και ανάκαμψη, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως λέξεις-κλειδιά ή στοιχεία 

στην έννοια της ανθεκτικότητας.  

Το «Εθνικό Προφίλ Κινδύνου» του 2013, για παράδειγμα, αναφέρει στην εισαγωγή ότι η 

κοινωνία πρέπει να είναι ισχυρή και προετοιμασμένη για ατυχήματα και καταστροφές. Στο 

τελευταίο εθνικό προφίλ κινδύνου του 2017, η ανθεκτικότητα δεν αναφέρεται καθόλου, 

αλλά το μοντέλο ανάλυσης βασίζεται σε μια εφαρμογή του τυπικού κύκλου διαχείρισης 

κρίσεων με τις φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση και έτσι μπορεί να 

θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα τα στοιχεία ανθεκτικότητας. Ωστόσο, ο κύριος 

στόχος είναι ίσως η προστασία (ή η φάση πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης) και 

όχι η ανθεκτικότητα όσον αφορά την ταχεία ανάκαμψη.  

Η προστασία μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της ανθεκτικότητας, αλλά δεν είναι ο 

μόνος παράγοντας. Η ανθεκτικότητα υποστηρίζεται επίσης από το καλό σχεδιασμό 

δικτύων υποδομής, την αποτελεσματική ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης, και την 

επιχειρηματική συνέχεια προγραμματισμού και ανάκτησης. (CabinetOffice, 2010) 
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Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια μετατόπιση της έμφασης από την προστασία των 

υποδομών ζωτικής σημασίας σε εκείνη της ανθεκτικότητας. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει 

την αναγνώριση ότι δεν μπορεί ποτέ να διασφαλιστεί πλήρης προστασία και ότι η επίτευξη 

του επιθυμητού επιπέδου προστασίας δεν είναι, κατά κανόνα, οικονομικά αποδοτική σε 

σχέση με τις πραγματικές απειλές. (Κηρυττόπουλος, 2006) 

Η έννοια της προσαρμοστικής ικανότητας (adaptation), που προέκυψε στο πλαίσιο της 

κλιματικής αλλαγής, μπορεί στη συνέχεια να υιοθετηθεί ως η ομπρέλα έννοια, όπου η 

ανθεκτικότητα θα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την προσαρμοστική ικανότητα. 

Αυτή η βελτίωση της εννοιολογικής σαφήνειας θα προωθούσε την απαραίτητη 

επικοινωνία μεταξύ των φυσικών κινδύνων και των κοινοτήτων για την αλλαγή του 

κλίματος και, κυρίως, προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες εφαρμογής, ιδίως όταν 

επιχειρεί να απομακρυνθεί από την αποκατάσταση καταστροφών στην πρόβλεψη των 

κινδύνων, την πρόληψη καταστροφών και την ετοιμότητα.  
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Κεφάλαιο 2 

Φυσικές Καταστροφές στην Ελλάδα και Διεθνώς 

2.1 Οι φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη και Παγκόσμια 

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια 

περιοχή με χώρες οι οποίες έχουν υψηλή διαφοροποίηση στους πολιτισμούς τους, τα 

πρωτόκολλά τους, καθώς και την κοινωνική και πολιτική τους ανάπτυξη. Οι κοινωνίες και 

οι οικονομίες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, γεγονός το οποίο τις καθιστά περισσότερο 

ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές. Η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά είδη καταστροφών 

για το περιβάλλον, συνεχώς (σεισμοί), αυξητικώς (πλημμύρες) και δυνητικώς 

(κατολισθήσεις, τσουνάμι, μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε νησιά και 

παράκτιες περιοχές).  

Μελέτες σχετικά με τους φυσικούς κινδύνους περιλαμβάνουν διάφορους επιστημονικούς 

κλάδους με μικρή σχέση η μία με την άλλη. Καταστροφές υδρογεωλογικής και 

μετεωρολογικής προέλευσης, όπως σεισμοί, πλημμύρες, ανεμοθύελλες, κατολισθήσεις, 

εκρήξεις ηφαιστείων, τσουνάμι, ξηρασία και ερημοποίηση έχουν το άμεσο ενδιαφέρον της 

UNESCO. Η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και την προώθηση της γνώσης, η καινοτομία και η εκπαίδευση έχουν πολύ μεγάλη 

σημασία, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων. 

Στην Ευρώπη, οι πλημμύρες είναι ιστορικά η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή, και τα 

Ηνωμένα Έθνη αναμένουν ότι η συχνότητα των έντονων πλημμυρών σε όλη την Ευρώπη 

θα διπλασιαστεί έως το 2050. Τα κύματα καύσωνα εκδηλώνονται συχνότερα, ενώ ένα το 

2015 κόστισε 3.275 ζωές μόνο στη Γαλλία. Στην Ιταλία, οι σεισμοί έχουν σκοτώσει κατά 

μέσο όρο 100 ανθρώπους ετησίως τα τελευταία 50 χρόνια, με το οικονομικό κόστος να 

εκτιμάται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Οι σεισμοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να 

προκαλέσουν τσουνάμι σε όλη τη Νότιο Ευρώπη, από τη Λισαβόνα μέχρι την Κύπρο. 

Ακολούθως, παρατίθενται ορισμένες στατιστικές απεικονίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

προκειμένου να αναδειχθεί η σημαντικότητα του κινδύνου της πλημμύρας. Όπως 

απεικονίζεται ακολούθως με στοιχεία της EM – DAT (Emergency Database – Διεθνής 

Βάση Δεδομένων Καταστροφών), οι πλημμύρες συνιστούν τον κίνδυνο με τις 

περισσότερες εμφανίσεις στην Ευρώπη για το διάστημα των ετών 1998 – 2009. 

Κατ’ αρχάς παρατίθεται ένας πίνακας με τις καταστροφές οι οποίες έχουν καταγραφεί 

στην Ευρώπη από το 1998 έως και το 2009 όπου αναφέρονται: ο αριθμός των 

συμβάντων, ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός των πληγέντων και η οικονομική ζημία. 



30 
 

 

Πίνακας 7: Καταστροφές που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους στην Ευρώπη την περίοδο 

1998 – 2009 όπως καταγράφηκαν στην EM – DAT. (Διαούρτη, 2011) 

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, από ένα σύνολο 576 συμβάντων τα 213 

αφορούν φαινόμενα πλημμύρας. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξεως του 37%. 

Όταν η αμέσως επόμενη σε αριθμό κρουσμάτων καταστροφή (θύελλες) καταλαμβάνει 

μόλις το 27% του συνόλου των συμβάντων. Τα εν λόγω στοιχεία παρατίθενται 

απεικονιστικά στο κάτωθι διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 1: Καταστροφικά φαινόμενα που καταγράφηκαν στην EM – DAT ανά είδος κινδύνου 

την περίοδο 1998 – 2009. (Διαούρτη, 2011) 

Δεν δύναται, ωστόσο να παραλειφθεί το γεγονός ότι οι πλημμύρες συνιστούν και την 

καταστροφή εκείνη εξαιτίας της οποίας καταγράφονται και οι μεγαλύτερες οικονομικές 

απώλειες όπως παρουσιάζονται ακολούθως στο διάγραμμα 2. 

 

Διάγραμμα 2: Συνολικές απώλειες ανά είδος κινδύνου την περίοδο 1998 – 2009 σύμφωνα με την 

EM – DAT (σε δις ευρώ) (Διαούρτη, 2011) 

 



32 
 

 Η πρώτη σύγχρονη «φυσική» καταστροφή θεωρείται ευρέως η καταστροφή της 

Λισαβόνας από σεισμό το 1755. Τον σεισμό ακολούθησε τσουνάμι που κατέκλυσε το 

κέντρο της πόλης, βύθισε πλοία στο λιμάνι, ενώ κύματά του έφτασαν στις ακτές της 

βόρειας Αφρικής και στις Αζόρες. Προκλήθηκαν πυρκαγιές που κατάκαιγαν για μέρες, ενώ 

η μετασεισμική δραστηριότητα διήρκεσε για μήνες. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη 

την Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες εκτιμάται ότι ήταν οι νεκροί, ενώ το 85% περίπου της 

πόλης καταστράφηκε. Οι τεράστιες καταστροφές, δραματοποιημένες από φήμες για 

100.000 νεκρούς και για ολοσχερή καταστροφή της πόλης, υποδαύλισαν τη θρησκοληψία 

και κλόνισαν την πίστη σε έναν Θεό σύγχρονο, καλό, «ανθρώπινο». Το Κακό ήταν παρόν 

στον κόσμο. 

Τα πρώτα σχέδια ανασυγκρότησης παρουσιάστηκαν µόνο έναν μήνα μετά την 

καταστροφή (Εικόνα 1). Μέχρι το τέλος του 1756 η πόλη είχε καθαριστεί από τα ερείπια. 

Με την ανασυγκρότησή της, η πόλη απέκτησε κανονικό πολεοδομικό ιστό, νέες πλατείες, 

νέα αντισεισμικά κτίρια, ανακατασκευάστηκαν κτίρια συμβολικής σημασίας κ.ά. Η 

Λισαβόνα απέκτησε χαρακτήρα ορθολογικά σχεδιασμένης πόλης. Επιπρόσθετα, ο 

σεισμός αυτός αποτέλεσε το έναυσµα για τη γέννηση επιστημών όπως η σεισμολογία.  

Στην καρδιά του Διαφωτισμού, σε μια χώρα καθυστερημένη και απομακρυσμένη από τα 

πνευματικά ρεύματα της εποχής έγιναν σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού. Η 

καταστροφή της Λισαβόνας μετέτρεψε τον σεισμό από θεομηνία σε γεωφυσικό φαινόμενο, 

σηματοδότησε το τέλος του οπτιμισμού και ανέδειξε το κράτος σε κύριο διαχειριστή των 

καταστροφών. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 
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Εικόνα 1: Το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Λισαβόνας μετά τον σεισμό του 1755 

(Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Από τη μεταπολεμική και σύγχρονη ιστορία ξεχωρίζουν οι τεράστιες πολεμικές 

καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Από τις φυσικές καταστροφές, αξίζει μια 

ιδιαίτερη αναφορά στις πλημμύρες στη νοτιοδυτική Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στο Βέλγιο στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 1953, από τις οποίες έχασαν τη 

ζωή τους συνολικά 2.551 άνθρωποι. Στην Ολλανδία, 1.836 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 

10.000 κτίρια καταστράφηκαν και 47.300 υπέστησαν βλάβες, ενώ πλημμύρισε το 9% της 

αγροτικής γης της χώρας (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Εικόνες καταστροφής από τις πλημμύρες σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο το 

1953 (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Η καταστροφή αύξησε τη συνειδητοποίηση του κινδύνου από τέτοια ακραία και 

σπάνια φαινόμενα και οδήγησε στον σχεδιασμό προστατευτικών έργων ευρείας κλίμακας.  

Ιδιαίτερα στην Ολλανδία εκπονήθηκε το Σχέδιο Delta βάσει του οποίου άρχισε να 

κατασκευάζεται το 1960 ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα αντιπλημμυρικών έργων που 

ολοκληρώθηκαν το 1998. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάστηκαν φράγματα (storm 

surge barriers) στον ποταμό Τάμεση και στον ποταμό Hull στη συμβολή του µε τον 

παραπόταμο Humber. 

Οι επόμενες δεκαετίες σημαδεύτηκαν από τον σεισμό των Σκοπίων του 1967 και 

τους μεγάλους σεισμούς στην Ιταλία, και συγκεκριμένα τον σεισμό και την ανασυγκρότηση 

του Friuli (βόρεια Ιταλία) του 1976 και της Irpinia-Basilicata (1980). 

Στην αρχή του 21ού αιώνα, το ζήτημα της μείωσης των καταστροφών έχει ήδη 

τεθεί στην ατζέντα των διεθνών πολιτικών. Έχει αυξηθεί ήδη σημαντικά η σχετική γνώση 

και έχουν δημιουργηθεί νέα επιστημονικά πεδία σχετικά µε αυτό το αντικείμενο. Επίσης, 

έχουν συσταθεί διεθνείς, εθνικοί και τοπικοί φορείς µε σκοπό τη μείωση των 

καταστροφών. Οι καταστροφές όμως εξακολουθούν να συμβαίνουν και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 
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Ο σεισμός στο Μεξικό το 1985 αφήνει πίσω του 9.500 νεκρούς, ενώ την ίδια χρονιά 

η ηφαιστειακή έκρηξη του ηφαιστείου Nevado del Ruiz στην Κολομβία προκαλεί 23.000 

νεκρούς. Ο σεισμός στην Αρμενία το 1988 µε 25.000 νεκρούς, ο σεισμός στο Ιράν το 1990 

µε 35.000 νεκρούς, η σεισμική καταστροφή του Kobe (Ιαπωνία) το 1995, ο σεισμός στο 

Αφγανιστάν µε 10.000 θύματα και του Izmit (Τουρκία) το 1999 µε περισσότερους από 

17.000 νεκρούς, είναι μερικές από τις μεγάλες γεωλογικές καταστροφές. Όσον αφορά τις 

καταστροφές µε έναυσµα μετεωρολογικά φαινόμενα, το 1998 ο τυφώνας Mitch στην 

Κεντρική Αμερική αφήνει πίσω του 12.000 θανάτους, και οι πλημμύρες στη Βενεζουέλα το 

1999, 20.000 θανάτους. Το 1991 τσουνάμι πλήττει το Μπαγκλαντές προκαλώντας 

138.000 θανάτους, ενώ καύσωνας στο Σικάγο το 1995 προκαλεί 739 θύματα. Οι δασικές 

πυρκαγιές του Oakland της Καλιφόρνιας στις 20 και 21 Οκτωβρίου 1991, αποτελούν μια 

από τις χειρότερες ιστορικά πυρκαγιές στη διεπαφή δάσους και οικισμών. Κατέκαψε το 

Oakland και το Berkeley και άφησε πίσω της 25 νεκρούς, καθώς και 3.354 κατοικίες και 

437 διαμερίσματα κατεστραμμένα. 

Με την έλευση του 21ου αιώνα, σεισμοί, τυφώνες, πλημμύρες μαστίζουν διάφορες 

περιοχές και χώρες. Ο σεισμός στη Bam του Ιράν το 2003 προκαλεί 26.300 θανάτους και 

σεισμός στο Gujarat στην Ινδία το 2001, 20.000 θανάτους. Το 2008 κυκλώνας στη 

Μυανμάρ αφήνει πίσω του 100.000 ανθρώπινες απώλειες, και την ίδια χρονιά σεισμός 

στο Sichuan της Κίνας 70.000 νεκρούς.  

Ο τυφώνας Katrina το 2005 πλήττει τις πολιτείες Luisiana και Mississippi στις ΗΠΑ και 

προκαλεί πλημμύρες στη Νέα Ορλεάνη. Περισσότεροι από 986 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε 

ότι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των νεκρών που συνήθως αναφέρεται είναι 1.836 

άτομα. Ο τυφώνας σχηματίστηκε στις Μπαχάμες στις 23 Αυγούστου, διέσχισε τη Φλόριντα 

ως τυφώνας κατηγορίας 1 της κλίμακας Σαφίρ Σίμπσον αλλά όταν συνάντησε τα 

ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού ενισχύθηκε ραγδαία και έφτασε την κατηγορία 5,  με 

ταχύτητες ανέμων που έφταναν τα 280 χιλιόμετρα/ώρα. Οι μεγαλύτερες καταστροφές 

συνέβησαν στην πολιτεία της Λουιζιάνα και συγκεκριμένα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, 

όπου το 80% αυτής πλημμύρισε όταν το σύστημα αναχωμάτων που προστάτευε την πόλη 

καταστράφηκε αφήνοντας πολλές συνοικίες της πόλης πλημμυρισμένες για εβδομάδες. 

Μάλιστα η κατάρρευση των αναχωμάτων θεωρείται η μεγαλύτερη μηχανική καταστροφή 

που έχει συμβεί ποτέ στις ΗΠΑ. Επιβάλλεται η εκκένωση της πόλης. Εκτιμάται ότι ένα 

εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη, ενώ περίπου 600.000 νοικοκυριά δεν 

είχαν επιστρέψει ένα μήνα μετά την πλημμύρα. Εκτός από τις καταστροφές κτιριακού 

αποθέματος και υποδομών, βλάβες προκαλούνται σε χημικά εργοστάσια και διυλιστήρια 

που µε τη σειρά τους προκαλούν εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση. Η καταιγίδα 

προκάλεσε πετρελαιοκηλίδες από 44 εγκαταστάσεις σε όλη τη νοτιοανατολική Λουιζιάνα, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_spill
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με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν πάνω από 7 εκατομμύρια αμερικανικά γαλόνια (26.000 

m 3 ) πετρελαίου . Ορισμένες διαρροές ήταν μόνο λίγες εκατοντάδες γαλόνια και οι 

περισσότερες διατέθηκαν επί τόπου, αν και κάποιο πετρέλαιο εισήλθε στο οικοσύστημα 

και στις κατοικημένες περιοχές. (Wikipedia) 

Η καταστροφή αυτή αποτέλεσε το έναυσµα προκειμένου να τεθούν επί τάπητος ένα 

σύνολο ζητημάτων ως προς τα όρια των συστημάτων προειδοποίησης, την επάρκεια της 

στάθμης ασφάλειας που παρέχουν τα κατασκευαστικά προστατευτικά έργα, την 

ανθρώπινη και κοινωνική τρωτότητα, ενώ κλόνισε την εμπιστοσύνη στο σχετικά 

πρόσφατα (μετά τα συμβάντα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001) αναδιοργανωμένο ως προς 

την ιεραρχική του δομή, σύστημα διαχείρισης καταστροφών στις ΗΠΑ. (Σαπουντζάκη 

Καλλιόπη, 2015) 

Η καταστροφή όμως που αποτέλεσε ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν αυτή της 

Fukushima. 

Στις 11 Μαρτίου 2011, στις 14:46 τοπική ώρα, σεισμός μεγέθους Μ=9,0 σημειώθηκε 

στον υποθαλάσσιο χώρο, βορειοανατολικά του νησιού Honshu της Ιαπωνίας (Great East 

Japan Earthquake). Πρόκειται για τον τέταρτο μεγαλύτερο καταγεγραμμένο σεισμό 

παγκόσμια (από το 1900) και τον μεγαλύτερο στην Ιαπωνία. Το Κέντρο Προειδοποίησης 

για Τσουνάμι του Ειρηνικού (Pacific Tsunami Warning Center) εκδίδει προειδοποίηση για 

τσουνάμι ύψους περί τα 10 m που θα πλήξει την Ιαπωνία και θα φτάσει μέχρι τις ΗΠΑ. Η 

κυβέρνηση της Ιαπωνίας κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το πυρηνικό 

εργοστάσιο Onagawa κοντά στο Sendai, 300 km περίπου από το Τόκιο. Περίπου 70.000 

άνθρωποι διατάσσονται να εκκενώσουν την περιοχή. 

Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι µε μέγιστο ύψος 9,3 m στην ανοιχτή θάλασσα και 

35 m στην ακτή. Το τσουνάμι πλήττει περιοχές της ανατολικής Ιαπωνίας, φτάνοντας μέχρι 

τις ακτές της Αμερικής. Εκτιμάται ότι 560 km2 παράκτιας ζώνης της Ιαπωνίας 

πλημμύρισαν και 15.893 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 2.565 αγνοούνται.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil
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Εικόνα 3: Χαρακτηριστική περίπτωση καταστροφής παράκτιας πόλης από το τσουνάμι και βλαβών 

που προκλήθηκαν από αυτό (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Η ανασυγκρότηση ακολούθησε το σύνηθες για την Ιαπωνία μοτίβο: η πολιτεία 

ανέλαβε την αποκατάσταση των υποδομών, προώθησε την αποκατάσταση της 

βιομηχανίας κατά προτεραιότητα, ενώ η αποκατάσταση των κατοικιών ακολούθησε. 

Πρόκειται για μια πολιτική ανασυγκρότησης που δίνει έμφαση στις κατασκευές. Εξάλλου ο 

στόχος «ξανακτίστε καλύτερα» (build back better), ο οποίος τέθηκε στην Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφής στο Sendai το 2014, 

υποστηρίχτηκε ιδιαίτερα από την Ιαπωνία. Η οικοδόμηση οικισμών σε θέσεις που 

επλήγησαν από το τσουνάμι ή η μεταφορά τους σε άλλη θέση είναι απόφαση τοπικού 

επιπέδου. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η παραμονή στην ίδια θέση, 

κατασκευάζονται έργα για την ανύψωση του εδάφους και τοίχοι προστασίας από 

τσουνάμι, µε προδιαγραφές υψηλότερης ασφάλειας. 

Πριν το σεισμό, η χρήση πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία ήταν ανάλογη σε μέγεθος με 

εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Η Ιαπωνία προκειμένου να έχει όσον το 

δυνατόν λιγότερες εκπομπές του φαινομένου του θερμοκηπίου, που σχετίζεται με την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αύξανε σημαντικά τη χρήση πυρηνικών υλικών ως 

πρώτη ύλη, από 30% σε 40% μέχρι το 2017, και έως 50% μέχρι το 2030. Σαφώς, μετά τον 

καταστροφικό σεισμό της 11ης Μαρτίου τα σχέδια αυτά ματαιώθηκαν. 
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Οι καταστροφές που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι οι μοναδικές. Δεν είναι ίσως 

ούτε οι πιο σημαντικές ή οι πιο μεγάλες. Η καθεμιά από αυτές όμως προσφέρεται για να 

αναδειχτούν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία σταδιακά οικοδόμησαν τη γνώση 

σχετικά µε τις καταστροφές και τη διαχείρισή τους. 

Υπάρχουν κοινά στοιχεία σε όλες τις καταστροφές στα οποία εξάλλου βασίζονται οι 

γενικές αρχές διαχείρισης μιας καταστροφής, καθώς και τα μαθήματα και οι καλές 

πρακτικές. Ωστόσο, κάθε καταστροφή είναι μοναδική, παρουσιάζει δηλαδή τα δικά της 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναδεικνύει ειδικά ζητήματα που πηγάζουν τόσο από τις 

συνθήκες εκδήλωσης του επικίνδυνου φαινομένου ή της διεργασίας, αλλά ακόμη πιο πολύ 

από τα κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Σημασία έχει επίσης η συγκυρία, καθώς οι καταστροφές έχουν έντονο το στοιχείο της 

χρονικότητας.  

Επιπρόσθετα, η οριοθέτηση μιας καταστροφής δεν είναι απλή. Είναι ενιαία 

καταστροφή το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima, το τσουνάμι και ο σεισμός; Είναι µία και 

μόνη καταστροφή ένας μεγάλου μεγέθους σεισμός και ο μετασεισμός που συμβαίνει 

αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις μήνες ή και χρόνια αργότερα, και προκαλεί έναν νέο 

κύκλο βλαβών και απωλειών; Πού αρχίζει και πού τελειώνει μια καταστροφή; Ποια είναι η 

χωρική εμβέλειά της; Ακόμη, ποιες είναι οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν μια 

καταστροφή και άρα είναι απαραίτητο να καταγραφούν; Είναι αυτές οι παράμετροι ίδιες 

για όλες τις καταστροφές και πόσο εξαρτώνται από το φαινόμενο ή τη διεργασία που 

αποτέλεσε το έναυσµα; Πότε, τέλος, τελειώνει μια καταστροφή, ιδίως δε αν λάβουμε 

υπόψη ότι κάποιες από τις καταστροφικές επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν για πάντα;  

Πολλά από τα ερωτήματα αυτά συνδέονται µε τις προσπάθειες για καταγραφή των 

καταστροφών και για δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις επιπτώσεις τους. Οι 

απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα καθορίζουν επίσης τον τρόπο που συγκρίνονται οι 

καταστροφές μεταξύ τους και παρακολουθούνται οι τάσεις μεταβολής τους στον χώρο και 

στον χρόνο. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών (International Day for Disaster 

Reduction – IDDR) καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1989 και 

αποτελεί μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα της Διεθνούς 

Στρατηγικής Μείωσης Καταστροφών (Strategy for Disaster Reduction – ISDR). Η 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βλέπει την IDDR ως έναν τρόπο για την προώθηση μιας 

παγκόσμιας κουλτούρας μείωσης των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόληψης καταστροφών, του μετριασμού και της ετοιμότητας. Σκοπός της ημέρας 

αυτής είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές 
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καταστροφές αλλά και η συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των 

προβλημάτων και των επιπτώσεών τους. Την ημέρα αυτή διοργανώνονται εκδηλώσεις και 

διάφορες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων των καταστροφών μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας, με το 

σκεπτικό ότι, ενώ ο άνθρωπος αδυνατεί να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι 

όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες. 

 

2.1.1 Η διεθνής κινητοποίηση οργανισμών και φορέων σε δράσεις που στοχεύουν στη 

μείωση των καταστροφών 

 Η ιστορική εξέλιξη των καταστροφών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε σε 

διεθνή κινητοποίηση οργανισμών και φορέων σε δράσεις που στοχεύουν στη μείωση των 

καταστροφών. Το όραμα των δράσεων αυτών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, 

βασισμένο στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι αναμνήσεις των καταστροφών 

αποτελούν προειδοποίηση για το μέλλον και η προετοιμασία των ατόμων, των κοινωνιών 

και των εθνών αποτελούν ατομική και συλλογική υποχρέωση. 

Το «Πλαίσιο δράσης του Σεντάι για την μείωση του κινδύνου των καταστροφών 

2015 – 2030», είναι μια 15έτης, εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που αναγνωρίζει ότι 

το κράτος έχει τον πρωτεύοντα ρόλο για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, αλλά ότι η 

ευθύνη πρέπει να μοιραστεί και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Είναι το 

διάδοχο σχήμα του Πλαισίου Δράσης του Hyogo (ΗΡΑ) της περιόδου 2005-2015, το 

οποίο είχε ως στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των εθνών και κοινοτήτων στις 

καταστροφές. 

Εγκρίθηκε κατά την 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 

του ΟΗΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεντάι της Ιαπωνίας στις 14 - 18 Μαρτίου 2015, 

με τη συμμετοχή 187 κρατών, μεταξύ των οποίων και της χώρας μας. 

Σκιαγραφεί επτά (7) σαφείς στόχους και τέσσερις (4) προτεραιότητες δράσης για την 

πρόληψη νέων και τη μείωση των υφισταμένων κινδύνων καταστροφών: (Κουρούδη, 

2015) 

Στόχοι: 

1. Ουσιαστική μείωση της παγκόσμιας θνησιμότητας λόγω καταστροφών μέχρι το 

έτος 2030, με στόχο να μειωθεί ο μέσος όρος ανά 100.000 στον παγκόσμιο δείκτη 
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θνησιμότητας κατά τη δεκαετία 2020-2030, σε σύγκριση με την περίοδο 2005-

2015. 

2. Ουσιαστική μείωση του αριθμού των ατόμων που έχουν πληγεί παγκοσμίως μέχρι 

το έτος 2030, με στόχο να μειωθεί ο μέσος όρος ανά 100.000 στη δεκαετία 2020-

2030, σε σύγκριση με την περίοδο 2005-2015. 

3. Μείωση της άμεσης οικονομικής ζημίας λόγω καταστροφών σε σχέση με το 

παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μέχρι το έτος 2030. 

4. Ουσιαστική μείωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές ζωτικής 

σημασίας και διατάραξης των βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης της προσαρμοστικότητας τους μέχρι το έτος 2030. 

5. Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των χωρών με εθνικές και τοπικές στρατηγικές 

μείωσης του κινδύνου καταστροφών μέχρι το έτος 2020. 

6. Ουσιαστική ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

μέσω επαρκούς και βιώσιμης υποστήριξης για να συμπληρώσουν τις εθνικές τους 

δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου μέχρι το έτος 2030. 

7. Ουσιαστική αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης του πληθυσμού σε 

συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων και πληροφοριών για 

τους κινδύνους καταστροφών και εκτιμήσεων μέχρι το έτος το 2030. 

Προτεραιότητες δράσης: 

1. Κατανόηση του κινδύνου καταστροφών. 

2. Ενίσχυση της διακυβέρνησης για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών. 

3. Επένδυση στη μείωση των καταστροφών μέσω αύξησης της 

προσαρμοστικότητας. 

4. Βελτίωση της ετοιμότητας για αποτελεσματική απόκριση σε καταστροφές, και 

υιοθέτηση του «Κατασκευάζω Καλύτερα από Πριν» κατά τη ανάκαμψη, την 

αποκατάσταση και την ανακατασκευή. Αυτό έχει ως στόχο να επιτευχθεί η 

ουσιαστική μείωση του κινδύνου των καταστροφών και απωλειών σε ζωές, 

περιουσία και υγεία, και σε οικονομικά, φυσικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά στοιχεία των προσώπων, των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και 

των χωρών για τα επόμενα 15 χρόνια. 
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2.2. Φυσικές Καταστροφές στην Ελλάδα 

Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για την Ελλάδα, μία χώρα η οποία 

έχει υποφέρει πολλάκις από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακόμα και από έκρηξη 

ηφαιστείου (αν πάμε πίσω μερικές χιλιάδες χρόνια). Κι όμως, κάθε φορά που συμβαίνει 

μία τέτοια καταστροφή μοιάζει σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα από την προηγούμενη.  

Οι σεισμοί του Ιονίου, τον Αύγουστο του 1953, είναι μακράν η χειρότερη φυσική 

καταστροφή που έχει πλήξει την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς άφησαν πίσω 

τους συνολικά 455 νεκρούς. 

Ο «χορός» των Ρίχτερ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου, με έναν σεισμό 6,4 

Ρίχτερ στην Ιθάκη. Δύο μέρες αργότερα ακολούθησε ένας ακόμα ισχυρότερος σεισμός, 

έντασης 6,8 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο. Όμως το χειρότερο χτύπημα του Εγκέλαδου ήρθε την 

επόμενη μέρα, το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου, όταν ένας σεισμός 7,2 Ρίχτερ έπληξε 

την Κεφαλονιά. 

Οι διαδοχικοί αυτοί σεισμοί ισοπέδωσαν τα τρία νησιά του Ιονίου. Από τα 33.300 σπίτια σε 

Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, καταστράφηκαν ολοσχερώς τα 27.659.  Η ανοικοδόμηση 

των τριών νησιών, αυτή τη φορά με αντισεισμικό σχεδιασμό, κράτησε αρκετά δύσκολα 

χρόνια, ενώ παρά τις προσπάθειες να ανασχεθεί το κύμα μετανάστευσης προς την 

υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, ο πληθυσμός των νησιών μειώθηκε σε διάστημα 20 

ετών (από το 1951 ως το 1971) κατά σχεδόν 30%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 

Μπορεί οι μνήμες από τις πλημμύρες στη Μάνδρα τον περασμένο Νοέμβριο, που 

στοίχισαν τη ζωή σε 24 ανθρώπους, να είναι πιο πρόσφατες, όμως η Αττική έχει γνωρίσει 

και χειρότερες πλημμύρες, που οι παλιότεροι δύσκολα θα τις έχουν ξεχάσει. 

Το 1961 μία καταρρακτώδης νεροποντή μετέτρεψε τους δρόμους της Αθήνας σε 

χειμάρρους, ενώ προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, 

από τη Νίκαια και το Φάληρο μέχρι το Αιγάλεω, τον Ταύρο και τα Λιόσια. Εκατοντάδες 

σπίτια κατέρρευσαν, χιλιάδες πλημμύρισαν. Από τις πλημμύρες εκείνης της μοιραίας 

νύχτας έχασαν τη ζωή τους 43 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους σε φτωχές 

γειτονιές της Αθήνας. Πάνω από 4.000 ήταν αυτοί που έμειναν άστεγοι. Έκτοτε η Αττική 

γνώρισε πολλές ακόμα πλημμύρες: τον Νοέμβριο του 1977 θρηνεί 37 νεκρούς, το 1994 

όταν υπερχείλισε το ρέμα του Ποδονίφτη άλλους 9, και φυσικά τον περασμένο Νοέμβριο 

οι πλημμύρες στη Μάνδρα άφησαν πίσω τους 24 νεκρούς. 

Κατά τις πρωινές ώρες της 15ης Νοεμβρίου του 2017, μετά από έντονη βροχόπτωση, μία 

«ξαφνική πλημμύρα» έπνιξε τη Δυτική Αττική και περισσότερο τις περιοχές Μάνδρα, Νέα 

Πέραμος, Μαγούλα και Ελευσίνα, προκαλώντας τον θάνατο 24 ατόμων, ενώ υπήρξαν και 
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μεγάλες υλικές καταστροφές. Η πλημμύρα ονομάστηκε η τρίτη μεγαλύτερη στην Αττική 

βάσει νεκρών. 

 

Διάγραμμα 3: Στατιστικά στοιχεία των καταστροφών στον τομέα των υποδομών στην περιοχή της 

Μάνδρας  

Για δεύτερη φορά μέσα σε επτά μήνες η Μάνδρα υπέστη μια ακόμη καταστροφή από 

πλημμύρα καθώς τον Ιούνιο του 2018, τα δύο ρέματα που κατεβαίνουν από τα γύρω 

βουνά πέρασαν κυριολεκτικά μέσα από την πόλη παρασύροντας τα πάντα στο διάβα 

τους.  

Συνολικά από το 1960 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες στο 

νομό ανέρχονται σε 189. Είναι ενδεικτικό ότι η Αττική χρειάζεται συνολικά 2 δισ. ευρώ για 

στοιχειώδη αντιπλημμυρική προστασία. 

Μια ακόμη φυσική καταστροφή με τραγικό τέλος ήταν αυτή της Πάρνηθας στις 7 

Σεπτεμβρίου του 1999. Με 5,9 Ρίχτερ, ο σεισμός της Πάρνηθας δεν ήταν ο ισχυρότερος 

που έχει πλήξει τη χώρα. Ήταν όμως ένας από τους πλέον πολύνεκρους, αφήνοντας 

πίσω του 143 νεκρούς και τεράστιες ζημιές, περισσότερες από κάθε προηγούμενη φυσική 

καταστροφή στην Ελλάδα. Κι αυτό λόγω του ότι ήταν πολύ επιφανειακός (με εστιακό 

βάθος μικρότερο των 14 χιλιομέτρων), αλλά και λόγω του ότι το επίκεντρό του ήταν μόλις 

18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. 

Τα περισσότερα από τα θύματα του σεισμού έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση 

κτιρίων, μεταξύ αυτών τρία εργοστάσια και δύο πολυκατοικίες σε Νέα Φιλαδέλφεια και 

Μεταμόρφωση. Το κόστος των ζημιών εκτιμάται ότι ανήλθε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.  
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Εικόνα 4: Συνέπειες του σεισμού της Πάρνηθας 

Η Πελοπόννησος στις φλόγες. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα τον Αύγουστο του 2007 έκαναν 

την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, δημιουργώντας ένα χαοτικό 

σκηνικό τρόμου που άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς. 

Η χειρότερη καταστροφή ήταν αυτή που βρήκε τον νομό Ηλείας. Η πυρκαγιά ξέσπασε  το 

πρωί της 24ης Αυγούστου στη Ζαχάρω και επί τρεις μέρες έκαιγε ασταμάτητα εκατοντάδες 

χιλιάδες στρέμματα δάσους, ενώ προκάλεσε τον θάνατο συνολικά 37 ανθρώπων, εκ των 

οποίων οι 25 στο ίδιο χωριό, την Αρτέμιδα, όπου εγκλωβίστηκαν στη στροφή του δρόμου 

και κάηκαν ζωντανοί. 

Τις ίδιες μέρες, μία μεγάλη πυρκαγιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας άφησε πίσω της 7 

νεκρούς, ενώ στην Αρεόπολη Λακωνίας έχασαν τη ζωή τους άλλοι 6 άνθρωποι. 

Εκατομμύρια ελαιόδεντρα έγιναν στάχτη και δεκάδες χιλιάδες ζώα κάηκαν ζωντανά. 

Μετά από τρεις δεκαετίες σχετικής οικονομικής άνεσης και μετά από μία δεκαετία 

σοβαρότατης οικονομικής κρίσης επιμένουμε να μη διαθέτουμε ρητές διαδικασίες 

πρόκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης των υποδομών μας. Αυτή καθαυτή η 

ιεράρχηση έργων και αρμοδιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό, ακόμη και δημοτικό επίπεδο 

είναι άκρως προβληματική και τελικά ασυνεπής, αφού στο τέλος της ημέρας 

διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης υποδομών, έστω και σε έναν 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι αιτίες είναι πολλές, αλλά αν πρέπει να τις ιεραρχήσουμε, 

πρώτη θα βάλουμε την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

καθώς και, κυρίως, την τρομακτική απουσία συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων 
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υπουργείων. Το αποτέλεσμα είναι ο προγραμματισμός να είναι ευάλωτος σε πολιτικές 

παρεμβάσεις συνήθως τοπικού χαρακτήρα αλλά όχι σπάνια και εθνικού χαρακτήρα, ενώ η 

ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Προγράμματα 

Δράσεων κ.λπ.) παραμένει η κύρια σχεδόν διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης. Με 

άλλα λόγια, το σχέδιο των υποδομών μας να είναι αποτέλεσμα των δυνατοτήτων ένταξης 

για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα παρά από μια εθνικού χαρακτήρα 

διαδικασία ανάλυσης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών. 

Το πρωταρχικό καθήκον μιας κυβέρνησης είναι να προστατέψει τους πολίτες, όχι να 

διευθύνει τις ζωές τους, κάτι που σε επίπεδο υποδομών μεταφράζεται στο να 

κατευθύνουμε πιο αποτελεσματικά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους και όχι να τις 

διαχειριζόμαστε ασφυκτικά. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πέρασαν από το δικό μας 

αναποτελεσματικό στάδιο και το απέρριψαν, πλέον διαφοροποιούν τις πηγές 

χρηματοδότησης, τους μηχανισμούς παραγωγής, την παρακολούθηση και την 

εκμετάλλευση των υποδομών, επιφυλάσσοντας για τον ιδιωτικό τομέα έναν ιδιαίτερα 

διευρυμένο ρόλο. Για να το πετύχουν αυτό, ελέγχουν και κατευθύνουν τον σχεδιασμό και 

τις προτεραιότητές του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με κριτήριο την 

αποτελεσματικότητα, έχοντας υιοθετήσει τον κεντρικό σχεδιασμό σε επίπεδο 

κυβερνητικού συμβουλίου – περιορίζοντας έτσι την αυτονομία των επιμέρους υπουργείων 

στην παράγωγη υποδομών. 

 

2.3 Κλιματική Αλλαγή και φυσικές καταστροφές 

Ο αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη από καταστροφές που οφείλονται σε 

μετεωρολογικά αίτια μπορεί να αυξηθεί κατά 50 φορές έως το τέλος του αιώνα, με 

τους ακραίους καύσωνες να προκαλούν περισσότερους από 150.000 θανάτους 

κάθε χρόνο έως το 2100, αν δεν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής (ΚΑ), ανέφεραν επιστήμονες. 

Οι προβλέψεις, που βασίζονται σε μια υπόθεση μηδενικής μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και καμίας βελτίωσης στις πολιτικές μείωσης του αντίκτυπου των 

ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων, δείχνουν μια αύξηση των θανάτων εξαιτίας 

καιρικών συνθηκών από 3.000 το χρόνο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1980 και 2010 σε 

152.000 τον χρόνο στο διάστημα μεταξύ 2071 και 2100. 

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες απειλές για την ανθρώπινη 

υγεία τον 21ο αιώνα και ο κίνδυνος που θέτει στην κοινωνία θα συνδέεται ολοένα και 

περισσότερο με τους κινδύνους που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Αν δεν περιοριστεί 

επειγόντως η υπερθέρμανση του πλανήτη, περίπου 350 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε 
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ετήσια βάση μπορεί να είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως το 

τέλος του αιώνα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής μελέτης, τα κύματα καύσωνα θα 

αποτελούν τις πλέον θανατηφόρες φυσικές καταστροφές και μπορεί να προκαλέσουν το 

99% όλων των μελλοντικών θανάτων που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα 

αποτελέσματα επίσης προβλέπουν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό θανάτων από 

παράκτιες πλημμύρες, από έξι θανάτους το χρόνο στην αρχή του αιώνα σε 233 ετησίως 

έως το τέλος αυτού. Οι συντάκτες της μελέτης τόνισαν ότι το 90% του κινδύνου θα 

οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ενώ το 10% στην αύξηση του πληθυσμού, την 

μετανάστευση και την αστικοποίηση. 

Η Διεθνής Στρατηγική του ΟΗΕ για τη Μείωση των Καταστροφών παρουσίασε το 

Φεβρουάριο του 2016, μια έκθεση που αποδεικνύει ότι πολλές από τις φυσικές 

καταστροφές στον πλανήτη μας συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. (Denis McClean, 

2016) 

Οι ζημιές σε ζωτικές υποδομές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα στην 

Ευρώπη, προβλέπεται να τριπλασιασθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία και να 

δεκαπλασιασθούν έως το τέλος του αιώνα. Αυτές οι μερικές ή πλήρεις καταστροφές θα 

αφορούν υποδομές και συστήματα μεταφορών, ενέργειας, βιομηχανίας, ύδρευσης, υγείας 

κ.α. Η Ελλάδα αναμένεται να είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα καταβάλουν το 

μεγαλύτερο κόστος. Αυτό προβλέπει μελέτη επιστημόνων του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

(JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre, 2017), σύμφωνα με την οποία 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η συντριπτική πλειονότητα (90%) των φυσικών 

καταστροφών σχετίζονται με ακραία κλιματικά γεγονότα, τα οποία αναμένεται να γίνουν 

συχνότερα στο μέλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

Συνολικά, στην Ευρώπη οι ζημιές στις υποδομές λόγω των κλιματικών κινδύνων 

προβλέπεται ότι θα αυξηθούν σταδιακά από 0,12% του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου 

σήμερα, σε 1,37% έως το 2100. Όμως, ενώ στη βόρεια Ευρώπη οι αναμενόμενες ζημιές 

στις υποδομές θα είναι κάτω του 1% των ετήσιων επενδύσεων, στη νότια Ευρώπη τα 

ποσοστά εκτιμάται ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερα, φθάνοντας το 5,2% στην Κροατία, το 

4,4% στην Ελλάδα, το 4,3% στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, το 3% στη Σλοβενία και 

το 2,8% στην Ιταλία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια συγκεκριμένη εκτίμηση για το 

οικονομικό ύψος των ζημιών στις υποδομές των χωρών της ΕΕ λόγω των κλιματικών 

κινδύνων. 

Οι υποδομές που θα υποστούν το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, λόγω των ακραίων 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι τα δίκτυα της ενέργειας και των μεταφορών. Οι 
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σημερινές ετήσιες ζημιές ύψους 0,5 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα αναμένεται να 

φθάσουν στα 8,2 δισ. ευρώ το 2080, ενώ στον τομέα των μεταφορών οι ζημιές από 0,8 

δισ. ευρώ ετησίως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε 11,9 δισ. ευρώ έως το τέλος του αιώνα. Η 

κατανομή των ζημιών, σύμφωνα με το JRC, θα είναι άνιση, με τον Ευρωπαϊκό Νότο να 

υφίσταται τις μεγαλύτερες αναλογικά ζημιές σε κρίσιμες υποδομές του. Οι πλημμύρες θα 

αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς κινδύνους. Η μελέτη επισημαίνει ότι ο 

σχεδιασμός των μελλοντικών έργων υποδομών πρέπει να λάβει υπόψη τους αυξημένους 

κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε οι υποδομές να γίνουν πιο ανθεκτικές στην 

πορεία του χρόνου. 

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων, 2011) σχετικά με 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε τον πλούτο των φυσικών πόρων που 

διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό και το ανθρώπινο 

περιβάλλον της. Πρόκειται για μια χώρα με εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτογραμμής, 

περίπου 16.300 χλμ. (όσο περίπου το 1/3 της περιφέρειας του πλανήτη), εκ των οποίων 

περίπου τα 1.000 χλμ. αποτελούν περιοχές υψηλής ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή. 

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, η ευπάθεια έγκειται στον κίνδυνο ανόδου της μέσης 

στάθμης της θάλασσας στη χώρα μας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μέχρι το 2100 

μεταξύ 0,2 και 2 μέτρων. Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται μόνον από τον 

κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας και τις ακραίες κυματικές καταστάσεις, 

αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεωμορφολογικούς κλπ. Από το 

σύνολο της ακτογραμμής του Αιγαίου πελάγους περίπου το 58% αποτελεί ακτές με υψηλή 

ευπάθεια στις εκτιμώμενες εξελίξεις. Οι συνέπειες τόσο των μακροχρόνιων μεταβολών της 

στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών ακραίων καταστάσεων, αφορούν 

πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις 

μεταφορές. Το συνολικό κόστος εξαιτίας των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της 

θάλασσας ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος.  

Η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει και την Ελλάδα σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και 

οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα εκείνους της ενέργειας, της βιομηχανικής 

παραγωγής, των μεταφορών, της γεωργίας και του τουρισμού.  

Κύρια απειλή για τις υποδομές και κατ’ επέκταση αυτές του ενεργειακού τομέα από την 

ΚΑ, είναι οι συνέπειες από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ακραίες 

θερμοκρασίες, καύσωνες, κυκλώνες), όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, λασποροές, 

αχρήστευση υποδομών και γραμμών ζωής, μόλυνση υδάτων, αυξημένη νοσηρότητα 

κ.ο.κ. Η απειλή δεν εκδηλώνεται ομοιόμορφα. Ορισμένες υποδομές είναι πιο τρωτές και 

ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους, είτε οφείλονται στην ΚΑ είτε όχι ― έχουν δηλαδή 

διαφορετική οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τρωτότητα.  
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Όσο η θερμοκρασία της γης ανεβαίνει, ο καιρός γίνεται χαοτικός, µε εκδήλωση 

καταιγίδων πρωτοφανούς έντασης να πλήττουν όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις, µε 

σοβαρότατες επιπτώσεις, όπως στις παράκτιες ζώνες. Τα καλοκαίρια μεγαλώνουν, και οι 

υψηλές θερμοκρασίες μετατρέπουν τα δάση σε αποκαΐδια και τις πόλεις σε καυτά 

νεκροτομεία. Νέες έρημοι θα κάνουν την εμφάνιση τους στη νότια Ευρώπη σε χώρες 

όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία, καθώς όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι το κλίμα θα 

είναι ξηρότερο και οι θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες στη λεκάνη της Μεσογείου. Οι 

βροχοπτώσεις θα μειωθούν, και οι καλοκαιρινές βροχές θα χαθούν. Τα κύματα καύσωνα 

θα αυξηθούν έως και 65 μέρες σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Μεσογείου. Οι θερμές 

υποτροπικές κλιματικές ζώνες που βρίσκονται στη βόρεια Αφρική θα απλωθούν προς τα 

βόρεια και την καρδιά της Ευρώπης. 

Τα καλοκαίρια του 1987 στην Ελλάδα αλλά και του 2003 στην Ευρώπη, µε τα 

κύματα καύσωνα που άφησαν πίσω τους μεγάλο αριθμό θυμάτων, µας δίνουν μια εικόνα 

για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Κάτι αντίστοιχο συνέβη µε θέατρα, βιβλιοθήκες και μουσεία 

στην Τσεχία, τα οποία χάθηκαν ή καταστράφηκαν στις πλημμύρες το 2002. 

Η πυκνότητα κατοίκησης στη Μεσόγειο, και ειδικότερα στην Ελλάδα, ενδέχεται να 

μειωθεί στο μέλλον. Ό,τι σήμερα έχει συμβεί µε τη μεγάλη μετανάστευση από τις 

αφρικανικές χώρες στον νότο της Ευρώπης στο κοντινό μέλλον θα συμβεί µε μετακίνηση 

προς βορειότερες περιοχές της Ευρώπης. Η κρίση θα είναι μεγάλη και η αντοχή και 

ικανότητα ανταπόκρισης της Ευρώπης θα εξαρτηθούν από τους θεσμούς και την 

αποφασιστικότητα των κατοίκων της. Καθώς όλο και περισσότερος κόσμος θα 

συνωστίζεται σε κατοικήσιμες περιοχές, ενδέχεται να ξεσπάσουν συγκρούσεις οι οποίες 

δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε κοινωνικό χάος. Όλα αυτά μοιάζουν µε εφιαλτικό 

σενάριο, το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να αγνοηθεί. 

Παρακάτω παρατίθεται και χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη τρωτότητας στην ΚΑ 

(Climate Change Vulnerability Index), όπου φαίνεται σαφώς αυξημένη η τρωτότητα της 

νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ελλάδας (Σχήμα 3). (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 
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Σχήμα 3: Ο δείκτης τρωτότητας έναντι της ΚΑ (2014) (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε 

μέτρα για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και κλιματικών συνθηκών, δεδομένης της 

συνεχιζόμενης επίπτωσης των πλημμυρών, των κυμάτων καύσωνα και των σεισμών στις 

τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί το κεντρικό εργαλείο στο πλαίσιο της 

πολιτικής μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Η πορεία προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αφορά το σύνολο των τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας, την κατανάλωση και την παραγωγή ενέργειας. Πολλά ζητήματα της 

στρατηγικής αυτής παραμένουν ανοικτά για περαιτέρω έρευνα, όπως π.χ. ο τρόπος 

άρσης των εμποδίων σχετικά µε την εξοικονόμηση ενέργειας και την ταχεία διάδοση 

ενεργειακών τεχνολογιών απαλλαγμένων από εκπομπές. (Επιτροπή Μελέτης 

Επιπτώσεων, 2011) 

 

2.4 Οικονομικές Συνέπειες 

2.4.1 Άμεσες οικονομικές συνέπειες 

Οι οικονομικές συνέπειες είναι αναγκαίο να διακριθούν σε δυο επιμέρους κατηγορίες,  

αυτές που πλήττουν με έμμεσο κι αυτές που πλήττουν με άμεσο τρόπο το οικονομικό  

περιβάλλον  της  χώρας. Το  εμπόριο, η βιομηχανία, οι υποδομές και γενικά ο τομέας των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι ένας βασικός πυλώνας της κοινωνικής  ανάπτυξης. 

Ως εκ τούτου οι άμεσες οικονομικές συνέπειες είναι αυτές που εμφανώς παρουσιάζονται  

ύστερα από την έλευση της φυσικής καταστροφής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η 

διακοπή παροχής ενέργειας, διακοπή της παραγωγής, ο περιορισμός της κίνησης στα 

δίκτυα μεταφοράς, καθώς και άλλες πιο ειδικές συνέπειες ανά τομέα έχουν άμεσο 

οικονομικό αντίκτυπο ύστερα από μια φυσική καταστροφή. Επιπλέον οι άμεσες 

οικονομικές συνέπειες δεν είναι  μόνο αυτές που συμβαίνουν για τις επιχειρήσεις σε 

επίπεδο δραστηριότητας, αλλά κι αυτές που συμβαίνουν για τους ανθρώπους και την 

πολιτεία. Πιο συγκεκριμένα οι βλάβες σε κτίρια, υποδομές, οχήματα, πρώτες ύλες και σε 

άλλα αγαθά είναι μια ακόμα αρκετά σημαντική άμεση οικονομική συνέπεια των φυσικών 

καταστροφών 

 

2.4.2 Έμμεσες οικονομικές συνέπειες 

Οι έμμεσες οικονομικές συνέπειες σχετίζονται με απώλειες που δεν είναι εύκολο να  

αναχθούν σε νομισματικές μονάδες. Για παράδειγμα η απώλεια του παραγωγικού  χρόνου  

στις περιοχές που δεν υπάρχει ρεύμα, νερό ή είναι επικίνδυνο να προσεγγίσει ο   

άνθρωπος, είναι μια μόνο από τις πιθανές έμμεσες οικονομικές συνέπειες μιας φυσικής   

καταστροφής. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η απώλεια του εργατικού δυναμικού λόγω    

θανάτου τραυματισμών ή άλλων επιπτώσεων στην υγεία. Η απώλεια του εργατικού 

δυναμικού που είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς συντελεστές των 

επιχειρήσεων είναι μια πολύ σημαντική οικονομική απώλεια για τις χώρες που πλήττονται  

από φυσικές καταστροφές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σεισμός της Αϊτής το 2011 

όπου πάνω από το 60% των δημόσιων κτιρίων κατεστράφησαν και πάνω από το 25% 

των δημόσιων λειτουργών πέθαναν με αποτέλεσμα το κράτος να μην είναι σε κατάσταση 

να παρέχει την βοήθεια που χρειάζονταν οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι της Αϊτής. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν να χρειαστεί  για πρώτη φορά ο συντονισμός όλων των ενεργειών διαχείρισης 

από μια ξένη χώρα (Η.Π.Α.) και μάλιστα με τις στρατιωτικές της δυνάμεις. 
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Κεφάλαιο 3 

Εκτίμηση Διακινδύνευσης 

Η διαδικασία της εκτίμησης κινδύνου περιλαμβάνει, συνοπτικά, τρία βήματα τα οποία θα 

αναλυθούν περαιτέρω: 

1. Αναγνώριση του κινδύνου  

2. Ανάλυση κινδύνου  

3. Αξιολόγηση κινδύνου 

Με άλλα λόγια, σε ολόκληρη αυτήν τη διαδικασία πρώτα περιγράφεται ο κίνδυνος, στη 

συνέχεια γίνεται αντιληπτή η φύση και το μέγεθος του εν λόγω κινδύνου και, τέλος, 

ορίζεται αν το μέγεθος του κινδύνου είναι αποδεκτό. 

Στην εκκίνηση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου υπάρχουν τρία βασικά προκαταρκτικά 

βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν: η επιλογή της περιοχής, ο ορισμός χρονικού πλαισίου 

και, τέλος, ο ορισμός κοινού μοντέλου μέτρησης επιπτώσεων. Όταν λάβουν χώρα αυτά τα 

βήματα, είναι πλέον δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία της εκτίμησης με πρώτο το στάδιο 

της αναγνώρισης. 

Βήμα 1ο : Αναγνώριση: Πρόκειται για τη διαδικασία της εύρεσης και περιγραφής ενός 

κινδύνου. Είναι, ουσιαστικά, μια διαδικασία προ συμπτωματικού ελέγχου, η οποία 

εξυπηρετεί ως ένα πρωταρχικό βήμα για την επακόλουθη ανάλυση κινδύνου. Η 

αναγνώριση του κινδύνου πρέπει να στηρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε ποσοτικά 

δεδομένα. Ωστόσο, εφόσον σκοπός του βήματος της αναγνώρισης είναι η εύρεση και 

αναγνώριση όλων των ενδεχόμενων κινδύνων και των σημαντικών συνεπειών αυτών, 

είναι απαραίτητο να γίνει και μια ευρεία χρήση ποιοτικών μεθόδων, όπως γνώμες ειδικών, 

συστηματικές προσεγγίσεις ομάδων, λίστες ελέγχου, τεχνικές επαγωγικού συλλογισμού ή 

/ και άλλες μεθόδους. Για τη βελτίωση της πληρότητας της διαδικασία αναγνώρισης του 

κινδύνου μπορεί επίσης να περιληφθεί στις διάφορες τεχνικές και η ανταλλαγή ιδεών - 

brainstorming. 

Το αποτέλεσμα του σταδίου προσδιορισμού – αναγνώρισης των κινδύνων είναι μια λίστα 

των διαφόρων προσδιορισμένων κινδύνων και αντίστοιχων σεναρίων κινδύνων. Αυτή η 

λίστα, δηλαδή, θα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή για κάθε προσδιορισμένο κίνδυνο 

και το αντίστοιχο σενάριο κινδύνου. Ιδανικά, η αναγνώριση των κινδύνων θα εξετάσει 

όλους τους πιθανούς κινδύνους, τις πιθανότητες εμφάνισής τους και τις πιθανές 

επιπτώσεις τους. Μια τέτοια ολοκληρωμένη ποσοτική εμπειρική προσέγγιση αναφέρεται 
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συχνά ως πιθανολογική εκτίμηση. Για τις εθνικές εκτιμήσεις κινδύνων, όμως, μια 

πιθανολογική εκτίμηση δεν θα ήταν δυνατή λόγω του πλήθους των πιθανών κινδύνων. 

Οι κίνδυνοι εμφανίζουν μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Εμφανίζονται με διαφορετική 

ένταση, το μέγεθος των επιπτώσεων είναι αβέβαιο, ενώ, υπάρχουν και περιπτώσεις που 

ένας κίνδυνος πυροδοτεί την ανάδυση ενός άλλου κινδύνου. Επομένως, η εξέταση όλου 

του εύρους των πιθανών κινδύνων, των επιπτώσεών τους και των ενδεχόμενων 

επακόλουθων κινδύνων και των επιπτώσεων αυτών, φαίνεται ανεξάντλητη. 

Τα σενάρια κινδύνου είναι μια εύλογη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να 

αναπτυχθεί ένας πιθανός κίνδυνος στο μέλλον. Η δημιουργία ενός σεναρίου βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά εξετάζονται παράλληλα, και τα 

γεγονότα και οι επιπτώσεις που δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδηλωθεί. Τα σενάρια θα 

πρέπει να στηρίζονται σε ένα συνεκτικό και συνεπές σύνολο υποθέσεων. Όπως και σε 

κάθε άλλη απλοποίηση της πραγματικότητας, ένα σενάριο συνεπάγεται υποκειμενικές 

παραδοχές. Επομένως, είναι απαραίτητο όλες οι πληροφορίες ενός σεναρίου να είναι 

σαφείς ώστε να μπορούν τα σενάρια να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται. 

Εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα προόδου στις 

προσπάθειες εκτίμησης κινδύνου, το ‘’Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής’’ 

θέτει ως ζήτημα αναγκαιότητας την εκπόνηση σεναρίων σύμφωνα με μια ελάχιστη κοινή 

αντίληψη. Θα είναι διαφορετικά αδύνατο να συγκριθούν οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται από τα διάφορα κράτη - μέλη και μπορεί να οδηγηθούμε ακόμη και σε μια 

διαστρεβλωμένη συνολική εικόνα. Για το σκοπό αυτό, στα εθνικά εγχειρήματα θα πρέπει 

να εξεταστούν όλοι τουλάχιστον οι σημαντικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν κατά 

μέσον όρο μία ή περισσότερες φορές σε 100 χρόνια (δηλαδή, όλους τους κινδύνους με 

ετήσια πιθανότητα 1% ή και περισσότερο) και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ορισμένες 

δυνητικές επιπτώσεις της εξής τάξεως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Commission Staff Working 

Paper , 2010b) : αριθμός επηρεαζόμενων ατόμων άνω των 50, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό κόστος άνω των 100 εκατ. €, και σημαντικές ή πολύ σοβαρές πολιτικές / 

κοινωνικές επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που ο πιθανός αντίκτυπος υπερβαίνει το όριο του 

0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. Σε περίπτωση που η πιθανότητα 

εκδήλωσης ενός κινδύνου είναι πάνω από μια στα δέκα χρόνια και οδηγεί σε επιπτώσεις 

που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια απαιτούνται τουλάχιστον τρία σενάρια που 

περιλαμβάνουν τρεις τουλάχιστον διαφορετικές εντάσεις για να συμπεριληφθούν στην 

εκτίμηση. Ο αριθμός των αναγκαίων σεναρίων θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του κράτους 

μέλους, τον αριθμό και την έκταση των υφιστάμενων κινδύνων, καθώς και το βαθμό 

προόδου στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες εκτίμησης των κινδύνων. 
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Ο εντοπισμός των κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση και την τεκμηρίωση των 

πιθανών ζητημάτων του έργου. Η διαδικασία αυτή συντελείται από τον διαχειριστή, την 

ομάδα του έργου, την ομάδα διαχείρισης κινδύνων ή αν δεν υπάρχει από ειδικούς στον 

τομέα αυτό, από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες της εταιρείας, από πελάτες ή τελικούς 

χρήστες, από άλλους εξειδικευμένους τεχνικούς, από τα ενδιαφερόμενα μέλη και από 

ειδικούς εμπειρογνώμονες. (Richardson, 2010) 

Οι συνηθέστερες τακτικές και οι μέθοδοι εντοπισμού των κινδύνων είναι οι συνεντεύξεις, η 

ομαδική παραγωγή ιδεών, οι κατάλογοι κινδύνων (κίνδυνοι από ιστορικές πληροφορίες ή 

από τη γνώση από προηγούμενα παρόμοια έργα), και η ανάλυση υποθέσεων. 

(Κηρυττόπουλος, 2006) 

Αν και η κύρια εργασία για τον εντοπισμό των κινδύνων γίνεται συνήθως στην αρχή ενός 

έργου, ο προσδιορισμός του κινδύνου είναι μια επαναληπτική διαδικασία. Μπορούν να 

εντοπιστούν νέοι κίνδυνοι καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου ως 

αποτέλεσμα εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών σε ένα έργο. 

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση και χαρτογράφηση των 

κινδύνων.  

Η σύγχρονη τάση στην ολοκληρωμένη διαχείριση ενός ζητήματος εξέχουσας σημασίας - 

όπως οι κίνδυνοι – επιβάλλει ως κυρίαρχη δράση τη δράση που λαμβάνει χώρα κάτω από 

ένα κοινό πλαίσιο. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί την 

καθιέρωση αυτού του κοινού πλαισίου με την προώθηση κατευθυντήριων γραμμών, το 

Staff Working Paper, “Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster 

Management”. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Commission Staff Working Paper , 2010b) Οι 

κατευθυντήριες αυτές γραμμές αφορούν τη συμβολή της θέσπισης ενός κοινού πλαισίου 

το οποίο θα περιλαμβάνει τις διαδικασίες εκτίμησης και χαρτογράφησης. Σε κάθε κοινό 

πλαίσιο, ωστόσο, θα ήταν παράλειψη να μην αποδίδεται και η πρέπουσα σημασία στους 

συντελεστές που θα στηρίξουν την αποτελεσματικότητα της από κοινού δράσης. Ανάμεσα 

στους συντελεστές αυτούς ορίζεται σε εξέχουσα θέση και το κοινό εννοιολογικό 

υπόβαθρο.  

Βήμα 2ο : Ανάλυση: Πρόκειται για τη διαδικασία κατανόησης της φύσης του κινδύνου και 

ορισμού του επιπέδου του. 

Για κάθε κίνδυνο και κάθε σενάριο κινδύνου, η φάση της ανάλυσης προσφέρει μια 

λεπτομερή εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης ενός γεγονότος και της σοβαρότητας 

των επιπτώσεων. Είναι σημαντικό κατά τη φάση της ανάλυσης να υπάρχει και μια 

σύνδεση με το γεωγραφικό πεδίο του αναφερόμενου σεναρίου και των επιπτώσεων, αν 

και η ακριβής θέση μπορεί να μείνει αδιευκρίνιστη. Σε πιο εξελιγμένες εθνικές πρακτικές 
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εκτίμησης κινδύνου πρέπει να εξετάζεται, εάν αυτό είναι δυνατόν, ένας μεγαλύτερος 

αριθμός κινδύνων και σε συγκεκριμένες ακόμα περιοχές της εκάστοτε εθνικής επικράτειας, 

όπως μια λεκάνη απορροής ποταμού (εδαφική έκταση που αποστραγγίζεται από ένα 

ποτάμι) ή μια συγκεκριμένη πόλη. Η παρακολούθηση της τοπικής διάστασης των 

κινδύνων είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή διπλή μέτρηση των 

επιπτώσεων αλλά και για να αποφεύγονται ενδεχόμενες παραλείψεις. 

Όταν αυτό είναι δυνατόν, η ανάλυση του κινδύνου πρέπει να βασίζεται σε ποσοτικά 

δεδομένα: 

 Η εκτίμηση της πιθανότητας ενός γεγονότος ή κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται, 

όπου είναι δυνατόν, στην συχνότητα εκδήλωσης παρόμοιων γεγονότων 

παρόμοιας διάστασης ιστορικά, καθώς και στη διαθεσιμότητα στατιστικών 

στοιχείων για την ανάλυση.  

 Η εκτίμηση του επιπέδου των επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σε ποσοτικούς 

όρους. 

Η εκτίμηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενική και θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται αλλά και να δηλώνεται η αβεβαιότητα όσον αφορά τα στοιχεία της 

ανάλυσης ώστε να είναι γνωστές οι παράμετροι στις οποίες εμφανίζεται μια ευαισθησία. 

Οι αναλύσεις κινδύνου σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ακόλουθα 

ζητήματα: 

Ανάλυση κινδύνων  

1. Γεωγραφική ανάλυση (τοποθεσία, έκταση)  

2. Χρονική ανάλυση (συχνότητα, διάρκεια)  

3. Ανάλυση διαστάσεων (κλίμακα, ένταση)  

4. Πιθανότητα εμφάνισης 

Ανάλυση της τρωτότητας 

1. Αναγνώριση των στοιχείων που είναι δυνατόν να εκτεθούν στον κίνδυνο (έκθεση) 

2. Προσδιορισμός των παραγόντων τρωτότητας / προσδιορισμός επιπτώσεων 

(φυσικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές / πολιτικές )  

3. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων  

4. Ανάλυση των δυνατοτήτων αυτοπροστασίας μειώνοντας την έκθεση ή την 

ευπάθεια 



53 
 

Όπως και με το ζήτημα της αναγνώρισης κινδύνου έτσι και στην περίπτωση της 

ανάλυσης, τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο κοινό πλαίσιο 

αντίληψης.  

Βήμα 3ο : Αξιολόγηση: Πρόκειται για τη διαδικασία προσδιορισμού του εάν ένας κίνδυνος 

είναι, βάσει κριτηρίων, ανεκτός. Τα εν λόγω κριτήρια κινδύνου είναι επί της ουσίας οι όροι 

αναφοράς για την αξιολόγηση του κινδύνου. Μπορεί να περιλαμβάνουν συναφείς δαπάνες 

και οφέλη, νομικές απαιτήσεις, κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

ανησυχίες των ενδιαφερομένων, κλπ. Η αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιείται για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη σημασία των κινδύνων για το κατά πόσον κάθε συγκεκριμένος 

κίνδυνος θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός ή να αντιμετωπίζεται. Η αξιολόγηση των 

κινδύνων περιγράφεται ως μια κρίση αναφορικά με την αξιοπιστία και το βαθμό αποδοχής 

με βάση τα υπέρ και τα κατά, την εξέταση των δυνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα 

ζωής, τη συζήτηση σχετικά με διάφορες επιλογές για την ανάπτυξη της οικονομίας και της 

κοινωνίας και τη στάθμιση ανταγωνιστικών επιχειρημάτων. 
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Πίνακας 8: Η διαδικασία της Εκτίμησης Κινδύνου (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

3.1 Μεθοδολογίες Εκτίμησης Διακινδύνευσης 

Οι άνθρωποι ανησυχούσαν για τους κινδύνους και αγωνίζονταν να τους διαχειριστούν ήδη 

από τους προϊστορικούς χρόνους. Όμως εδώ, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στο μοντέρνο 

πεδίο της ανάλυσης κινδύνων. Η γνωστική αυτή περιοχή ήταν από την αρχή ασυνήθιστα 

διεπιστημονική, και αξιοποιούσε γνώσεις και εργαλεία από άλλα πεδία όπως την 

τοξικολογία, την επιδημιολογία, τη βιολογία, την πυρηνική μηχανική. Σήμερα, η ανάλυση 

κινδύνων έχει πολλές άλλες εφαρμογές, όπως π.χ. στα πεδία της αέριας ρύπανσης, της 
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Κλιματικής Αλλαγής, της προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, της ασφάλειας στις 

μεταφορές, της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας, του εντοπισμού αστεροειδών ή 

κομητών που θα μπορούσαν να πλήξουν τη γη. 

Ο Πίνακας 9 συνοψίζει τα βήματα που πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτίμηση 

διακινδύνευσης σύμφωνα µε το UNDP (2015). (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

Πίνακας 9: Βήματα μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης διακινδύνευσης σύμφωνα µε το UNDP 

(Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Ένα άλλο εργαλείο παγκόσμιου επιπέδου είναι οι επονομαζόμενες «Καυτές Περιοχές 

Καταστροφών» (Disaster Hotspots), το οποίο εντοπίζει περιοχές και χώρες όπου ο 

πληθυσμός ή/και οι οικονομικές δραστηριότητες βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο από 

φυσικές καταστροφές. Η φιλοδοξία ήταν να παράσχει μια χωρικά ομοιόμορφη ποσοτική 

εκτίμηση του κινδύνου σε παγκόσμια κλίμακα, µε βάση μια συνολική πολυκινδυνική 

προσέγγιση που εκφράζεται µε όρους επιπτώσεων (θνησιμότητα και οικονομικές 

απώλειες) για τον πληθυσμό, τις υποδομές και τις οικονομικές δραστηριότητες, 

αξιοποιώντας παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. Στη Λατινική Αμερική το σύστημα IADB-

IDEA “Americas” συνεκτιμά τις μακροοικονομικές επιπτώσεις, καθώς και το υφιστάμενο 
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επίπεδο σχεδιασμού για τη διαχείριση καταστροφής, και έτσι προσεγγίζει πιο 

ολοκληρωμένα (σε σχέση µε το σύστημα Disaster Hotspots) την τρωτότητα και 

προσαρμοστικότητα στις κοινωνικές τους διαστάσεις.  

Παράλληλα µε τα παγκόσμια συστήματα, αναπτύσσονται και επιχειρούν να καθιερωθούν 

προσεγγίσεις και εργαλεία που στοχεύουν στην εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων 

σε άλλες κλίμακες, χώρας, πόλης ή περιοχής. Μια κατηγορία τέτοιων εργαλείων 

αποσκοπούν στην άμεση (σχεδόν σε πραγματικό χρόνο) εκτίμηση των επιπτώσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το σύστημα άμεσης εκτίμησης των επιπτώσεων μετά από σεισμό 

και προειδοποίησης EXTREMUM, που δοκίμασε η Ανοιχτή Μερική Συμφωνία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για Αντιμετώπιση Μεγάλων Κινδύνων (EUROPA Major 

Hazards) και που βασίστηκε στο αντίστοιχο που έχει αναπτύξει ο αρμόδιος φορέας για τη 

διαχείριση καταστροφών EMERCOM της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει αναπτύξει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που 

υποστηρίζει την εκπόνηση σεναρίου επιπτώσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μετά την 

εκδήλωση σεισμού. Σε περίπτωση σεισμού μεγάλου μεγέθους, έχοντας τις 

χαρακτηριστικές παραμέτρους του σεισμικού γεγονότος (μέγεθος και θέση), το σύστημα 

μέσα σε 10 περίπου λεπτά εκδίδει αυτόματα μια αναφορά που περιλαμβάνει δεδομένα, 

χάρτες και πληροφορία αναφορικά µε την κατάσταση σε όλους τους δήμους σε ακτίνα 100 

χλμ. από το επίκεντρο. (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

 

3.2 Εκτιμήσεις του κινδύνου που βασίζονται στη φυσική/τεχνική τρωτότητα και αφορούν 

υλικές (και ανθρώπινες) απώλειες 

Το λογισμικό Hazus 

Σε αυτή την κατηγορία, το σύστημα HAZUS αποτελεί σταθμό, έχοντας επηρεάσει τις 

σχετικές προσεγγίσεις διεθνώς. Το 1997 η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών 

των ΗΠΑ (Federal Emergency Μanagement Agency – FEMA) δημιούργησε την πρώτη 

έκδοση του λογισμικού Hazus, ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την 

εκτίμηση των απωλειών από καταστροφές το οποίο διατίθεται ελεύθερα προς εφαρμογή 

σε φορείς διαφόρων διοικητικών επιπέδων στις ΗΠΑ. Το HAZUS-ΜΗ (HAZard U.S. Multi-

Hazard) είναι μια τυποποιημένη μεθοδολογία που περιλαμβάνει μοντέλα για την εκτίμηση 

των αναμενόμενων απωλειών από σεισμούς, πλημμύρες και τυφώνες. Χρησιμοποιεί 

τεχνολογία για να εκτιμήσει τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις (άμεσες και 

έμμεσες). Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων 

από διάφορες φυσικές επικινδυνότητες, ειδικότερα σεισμό, πλημμύρα, άνεμο (τυφώνες/ 

ανεμοστρόβιλους), ενώ δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων 
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παρέμβασης για τη μείωσή τους. Υποστηρίζει επίσης την έκδοση αναφοράς 

ταχείας/άμεσης εκτίμησης επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα μπορεί να εκτιμηθούν σε τρία 

επίπεδα, ανάλογα µε τον βαθμό επιθυμητής ακρίβειας, την κλίμακα και ακρίβεια των 

διαθέσιμων δεδομένων στην περιοχή που εξετάζεται και τον προϋπολογισμό που 

προβλέπεται για τη μελέτη. Το Σχήμα 4 παρουσιάζει σχηματικά τα βήματα που 

περιλαμβάνει. 

 

Σχήμα 4: Βήματα που περιλαμβάνει το σύστημα HAZUS-ΜΗ (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Όσον αφορά τον σεισμό, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να υπολογιστούν οι απώλειες 

και η ζημιά σε κτίρια, κρίσιμες υποδομές, δίκτυο μεταφορών, δίκτυα κοινής ωφέλειας και 

πληθυσμό, µε βάση υποθετικά σενάρια σεισμών ή µε βάση τη σεισμική επικινδυνότητα 

(σεισμοί υπό πιθανότητα). Οι άμεσες απώλειες εκτιμώνται µε βάση τις βλάβες στον 

σκελετό, το περιεχόμενο και το εσωτερικό των κτιρίων. 

Το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η χωρική κατανομή της έντασης του εδαφικού 

κραδασμού, της έντασης των βλαβών σε κτίρια και άλλες κατασκευές, ο αριθμός των 

θυμάτων και των αστέγων, καθώς και το μέγεθος των άμεσων και έμμεσων οικονομικών 

απωλειών, όπως η ζημιά σε κτίρια, η απώλεια εισοδήματος, οι ανάγκες σε μεταβατική 

στέγαση των πληγέντων. Επιτρέπει ακόμη την εκτίμηση δευτερογενών/έμμεσων 

επιπτώσεων, όπως οι επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η μείωση της κατανάλωσης 

και η συνολικά εκτιμώμενη οικονομική απώλεια. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό έκτακτης 

ανάγκης, βοηθώντας στον καθορισμό εναλλακτικών οδών πρόσβασης και εκκένωσης, τον 

προγραμματισμό της στέγασης μετά από καταστροφή, την εκτίμηση των ιατρικών 

αναγκών, της απαιτούμενης ποσότητας νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 

πρώτη μετασεισμική φάση και, πολύ σημαντικό, την εκτίμηση του όγκου των ερειπίων. 
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Πίνακας 10: Δυνατότητες που παρέχει το σύστημα HAZUS-ΜΗ (Σαπουντζάκη Καλλιόπη, 2015) 

Μία ακόμη μεθοδολογία για την εκτίμηση της διακινδύνευσης με στόχο να χρησιμοποιείται 

ως εργαλείο λήψης αποφάσεων είναι η Δυναμική Προσέγγιση Δοκιμών Καταπόνησης. 

Μετά τις πρόσφατες κρίσεις, η ΕΕ μεταξύ άλλων, προσπάθησε να μειώσει την πιθανότητα 

παρόμοιων μελλοντικών καταστροφών με «προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων» στα 

μεγάλα συστήματα και υποδομές. Οι δοκιμασίες στοχεύουν στο να αποκαλύψουν εάν ένα 

σύστημα μπορεί να αντέξει ένα σοκ. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούνται σενάρια 

δοκιμασίας ακραίων καταστάσεων που καλύπτουν μια σειρά παραγόντων που μαζί 

δημιουργούν εξαιρετικές αποτυχίες. Το θέμα τρωτότητας αναφέρεται στην ευαισθησία 

ενός συστήματος σε σφάλματα και αποτυχίες και μπορεί να θεωρηθεί ως εγγενές 

χαρακτηριστικό του συστήματος. Ενώ οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δύσκολα μπορούν 

ποτέ να επηρεάσουν τον κίνδυνο/γεγονότα που μπορεί να συμβούν, οι προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και κατά 

συνέπεια να στοχεύουν στην αποκάλυψη των περισσότερων ευάλωτων τμημάτων των 

κρίσιμων υποδομών και των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων για την αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων. (Reason, 1997) 

Στις περισσότερες δοκιμές ακραίων καταστάσεων οι μεθοδολογίες είναι συνήθως 

στατικές: Οι παράμετροι και τα μοντέλα προσδιορίζονται πριν από τη δοκιμή 

καταπόνησης. Για παράδειγμα, ένα σεισμός συγκεκριμένου μεγέθους υποτίθεται ότι 
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συμβαίνει σε μια δεδομένη περιοχή και τα συστήματα είναι σχεδιασμένα να είναι ανθεκτικά 

σε αυτόν τον γνωστό και καλά κατανοητό κίνδυνο. Ωστόσο, οι κίνδυνοι εξελίσσονται όλο 

και περισσότερο με γρήγορους και απρόβλεπτους τρόπους. Για τη στήριξη των 

υπευθύνων λήψης αποφάσεων κατά το σχεδιασμό ελαστικών κρίσιμων υποδομών, 

απαιτείται μια μεθοδολογία δυναμικής προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που: 

 εστιάζει στις ευπάθειες που είναι εγγενείς στο σύστημα, όχι σε συγκεκριμένα 

εξωτερικά γεγονότα ενεργοποίησης. 

 αναγνωρίζει τη διασύνδεση των κρίσιμων υποδομών, απευθύνει και αξιολογεί τις 

αποτυχημένες κλιμακώσεις. 

 είναι μια συνεχής διαδικασία που αναγνωρίζει και προσαρμόζει διαδοχικά σε νέες 

πληροφορίες. 

 μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλαπλές γεωπολιτικές κλίμακες, 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς ή ομάδες, χρονοδιαγράμματα.  

 ενσωματώνει τεχνικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, συμπεριφορικές 

και οργανωτικές προοπτικές 

 

Σχήμα 5: Μεθοδολογικό πλαίσιο και πλαίσιο διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Selin, 2006) 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απαιτήσεις, χρησιμοποιείται ένα επαναληπτικό 

πλαίσιο δοκιμών αντοχής όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.  

Το σημείο εκκίνησης είναι ο σχεδιασμός σεναρίων που διαταράσσουν θεμελιώδεις 

λειτουργίες των οποίων η διακοπή οδηγεί στην παραβίαση των ορίων (π.χ. αποτυχία 

παροχής ηλεκτρισμού για περισσότερο από το 5% των πελατών). Στόχος της 
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μεθοδολογίας δεν είναι να μοντελοποιήσει και να προσομοιώσει όλα τα πιθανά 

περιστατικά και σενάρια χειρότερης περίπτωσης. Η αξιοπιστία είναι από τις πιο 

σημαντικές πτυχές σκέψης σε σενάριο, ιδίως όταν παρουσιάζονται ακραία σενάρια που 

προκαλούν σύγχρονα σύνολα νοοτροπίας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.  

Δημιουργία σεναρίων που είναι εύλογα και πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές 

επιπτώσεις, προτείνουμε να αρχίσει η κατασκευή του σεναρίου από μια ανάλυση της 

τρωτότητας των μεμονωμένων κρίσιμων υποδομών και το κοινωνικοοικονομικό σύστημα. 

Ανάλογα με την εστίαση και την κλίμακα της αξιολόγησης, οι προσεγγίσεις των δεικτών 

στον τομέα ή περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπολογικές 

αναλύσεις, μοντέλα και προσομοιώσεις τα τρωτά σημεία τα οποία με τη σειρά τους 

επιτρέπουν την ταυτοποίηση των πιο κρίσιμων στοιχείων των κρίσιμων υποδομών, 

δηλαδή των συστατικών αυτών που είναι επιρρεπείς σε αποτυχία και των οποίων η 

διακοπή έχει σοβαρές συνέπειες. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σχεδιάζονται 

στη συνέχεια να διαταράξουν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 

των προσομοιώσεων και των μοντέλων με ποιοτικό εμπειρογνώμονα οι εκτιμήσεις, οι 

απόψεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούν να ενσωματωθούν. Η εξειδίκευση από 

διαφορετικούς κλάδους είναι συγκεντρωμένη για να εξασφαλιστεί ότι κάθε σενάριο είναι 

εύλογο και δικαιολογείται για επιστημονικούς λόγους. (Selin, 2006) 

Σε μεταγενέστερες επαναλήψεις, τα γεγονότα μπορούν να βελτιωθούν, να συνδυαστούν 

και να συμπεριληφθούν περαιτέρω περιβαλλοντικοί ή τεχνολογικοί παράγοντες για να 

κατανοηθούν οι αλληλεπιδράσεις διαφορετικών αποτυχιών.  

Αυτή η προσέγγιση αποτρέπει τις κρίσιμες υποδομές να σχεδιάζονται μόνο για να είναι 

ανθεκτικές σε καλά κατανοητούς κινδύνους ή να ικανοποιούν ένα γνωστό σύνολο 

απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, αυτή η μέθοδος βοηθά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 

να προετοιμαστούν για την ενσωμάτωση των αναδυόμενων κινδύνων που μπορεί να μην 

είναι γνωστοί μέχρι τώρα. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζει και τεκμηριώνει την έλλειψη 

γνώσης από τη σημερινή προοπτική. Τέλος, εμείς υπογραμμίζουμε ότι οι προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων πρέπει να ενσωματωθούν στη συνεχή διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνου για να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα προσαρμόζονται σε αναδυόμενους 

κινδύνους, νέες τεχνολογικές εξελίξεις και μεταβαλλόμενες κοινωνικές τάσεις. (Selin, 2006) 
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Σχήμα 6: Διάγραμμα Παπιγιόν (Per Hokstad, 2012) 

Το Σχήμα 6 δείχνει ένα λεγόμενο διάγραμμα παπιγιόν που χρησιμοποιείται συχνά ως 

εννοιολογικό μοντέλο που βοηθά στη μοντελοποίηση κινδύνου. Το σημείο εκκίνησης για 

την ανάλυση είναι το ανεπιθύμητο γεγονός που φαίνεται στο μέσον του διαγράμματος. 

Αριστερά οι πιθανές αιτίες πίσω από το ανεπιθύμητο γεγονός εκδηλώνονται και 

περιλαμβάνονται οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στο σωστό. Για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων εφαρμογών εφαρμόζονται διάφορα εμπόδια και λειτουργίες ασφαλείας για 

να μετριαστούν οι συνέπειες δεδομένου με το τι έχει συμβεί. Οι ευπάθειες είναι συνθήκες 

που σχετίζονται με το σύστημα που αναλύεται οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο, είτε στη δυνατότητα των ανεπιθύμητων συμβάντων.  

Το Σχήμα 6 δείχνει επίσης ότι μια παραδοσιακή ανάλυση κινδύνου ξεκινά νωρίς κατά τη 

διάρκεια των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητο συμβάν. Η ανάλυση 

ευπάθειας έχει λιγότερη εστίαση στην ανάλυση ευπάθειας που προκαλεί διαταραχές στο 

σύστημα, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στα τρωτά σημεία που μπορεί να 

προκαλέσουν τέτοιες διαταραχές που οδηγούν στο ανεπιθύμητο γεγονός. Η ανάλυση 

ευπάθειας έχει επίσης μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη διαδικασία ανάκαμψης μετά 

τις άμεσες συνέπειες του γεγονότος. (PerHokstad, 2012) 

Οδηγίες της ΕΕ για την εκτίμηση κινδύνου 

Σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις κινδύνου θα πρέπει να ακολουθούνται από τις 

παρακάτω δράσεις: (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Commission Staff Working Paper , 2010b) 

 Δημοσίευση των πιθανών σεναρίων κινδύνου για την ενημέρωση του πληθυσμού 

σχετικά με τα μέτρα προετοιμασίας των αρμόδιων φορέων για τις έκτακτες ανάγκες 

και για την παροχή συμβουλών για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο πληθυσμός 

να καθίσταται καλύτερα προετοιμασμένος.  

 Ενημέρωση για συγκεκριμένους κινδύνους μέσω ( π.χ. ) χαρτών.  
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 Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όταν μπορούν μέσω αυτού να συμπληρωθούν οι 

προσπάθειες των δημοσίων αρχών.  

Μέσα από μια σειρά θεσμικών κειμένων διαπιστώνει, κανείς, ότι η καλή η εφαρμογή των 

αρχών για την εκτίμηση κινδύνου αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά εντός του ενωσιακού 

θεσμικού πλαισίου. Ως παραδείγματα τέτοιων θεσμικών κειμένων παρουσιάζονται τα 

κάτωθι: 

Πλημμύρες : Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (E.E, 2000) για τις πλημμύρες απαιτεί από τα κράτη 

μέλη να προσδιορίσουν τις περιοχές που ενέχουν σημαντικού κινδύνου πλημμύρας, με 

βάση μια προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας η οποία εξετάζει, μεταξύ 

άλλων, το ιστορικό πλημμυρών στην περιοχή, την αποτελεσματικότητα των 

αντιπλημμυρικών υποδομών προστασίας και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις σε θέματα 

όπως η χρήση γης και οι κλιματικές αλλαγές. Για τις περιοχές αυτές, πρέπει να 

προετοιμαστούν χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνου πλημμύρας, 

εντοπίζοντας τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, την οικονομική 

δραστηριότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Και όλα αυτά υπό το 

πρίσμα σεναρίων. Το τελικό βήμα είναι η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας, τα οποία θα περιλαμβάνουν στόχους διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 

και θα ιεραρχούν μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Ξηρασίες : είναι φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από μακρά 

απουσία βροχοπτώσεων και από κύματα καύσωνα. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ (E.E, 2000) για 

τα ύδατα ασχολείται με τη διαχείριση των σπανίων υδάτινων πόρων και τη διαχείριση της 

ξηρασίας, αλλά και με τον μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών. Υπάρχουν Αρχές 

των κρατών - μελών που είναι εντεταλμένες για την παρακολούθηση της ποσοτικής 

κατάστασης των υπόγειων υδάτων και για τα ζητήματα ποιότητας και ποσότητας των 

επιφανειακών υδάτων. Ακόμα, θα πρέπει να εντοπιστούν περιοχές στις οποίες υφίσταται 

κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του καλού ποσοτικού και οικολογικού επιπέδου των 

υδάτων. 

Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο 

Ακόμα και στην περίπτωση της χώρας μας στην οποία η διαχείριση του κινδύνου έρχεται 

τόσο χαμηλά σε προτεραιότητα, διαγράφονται, σταδιακά, κάποια νέα εγχειρήματα προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτή η προσπάθεια είναι άξια λόγου, καθώς μπορεί να 

σημαίνει την προσπάθεια για μια ουσιαστική αλλαγή σκηνικού στην ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων.  

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια στην οποία αξίζει να γίνει αναφορά, είναι η συμμετοχή της 

Ελλάδας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Interreg IVC - CivPro». Η Γενική 
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Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως επικεφαλής 

εταίρος. 

Το πρόγραμμα Interreg IVC – CivPro συνιστά ένα έργο το οποίο φιλοδοξεί να θέσει τις 

βάσεις για τη δημιουργία περιφερειακών μοντέλων πρόληψης και μείωσης των απειλών 

από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 12 

εταίροι. Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Regional Strategies for disaster prevention» 

(περιφερειακές στρατηγικές για τη μείωση των καταστροφών). Έχει ως στόχο 

«Environment and risk prevention» (προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη 

κινδύνων) και ως θέμα «Natural and technological risks including climate change» 

(φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής).  

Κύριο χαρακτηριστικό του INTERREG IVC – CIVPRO είναι η ευρεία εκπροσώπηση 

κρατών - μελών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικές εμπειρίες στις φυσικές 

και τεχνολογικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, το σχέδιο «Regional Strategies for Disaster 

Prevention» αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη περιφερειακών 

πολιτικών, τη στρατηγική προσέγγιση και μοντελοποίηση της πρόληψης και μείωσης 

απειλών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (συμπεριλαμβανομένων των 

ανθρωπογενών απειλών) που έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων, τις 

περιουσίες τους, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική συνοχή. Στόχος της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι η εφαρμογή για πρώτη φορά της προσέγγισης 

«Common Risk Assessment Approach», δηλαδή της μελέτης και ανάπτυξης 

περιφερειακών και δια-περιφερειακών κοινών πολιτικών στην πρόληψη φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών δημιουργώντας υποομάδες εταίρων με κοινές εμπειρίες 

παραδείγματος χάριν στον τομέα των δασικών πυρκαγιών ή στον τομέα των πλημμυρών. 

 

3.3 H χαρτογράφηση ως μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων 

Οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευχθούν, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος 

της εξέλιξης του πλανήτη αλλά είναι βέβαιο ότι είναι δυνατόν να μειωθούν ως προς τις 

επιπτώσεις τους, έτσι ώστε να πλησιάσουν και πάλι την αρχική τους διάσταση των 

συνήθων φυσικών γεωλογικών – γεωδυναμικών διεργασιών. Αυτό απαιτεί την 

χρησιμοποίηση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης και την κατάλληλη ενημέρωση 

των αρμόδιων φορέων άσκησης της πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, 

με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών ώστε να καταστούν οι πολίτες ενεργοί και να μην 

μένουν αδρανείς μπροστά στις θεομηνίες.  

Για όλα τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα είναι δυνατή η εκπόνηση και χρήση χαρτών 

επικινδυνότητας για λήψη μέτρων πρόληψης αλλά και για εκπόνηση σχεδίων 
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αντιμετώπισης καταστροφών σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός και η 

αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου μπορεί να στηριχθεί στην εκπόνηση χαρτών, που 

θα σημειωθούν όλα τα ρήγματα της περιοχής, ταξινομημένα σε ενεργά, πιθανά ενεργά και 

ανενεργά, με πλήθος άλλων πληροφοριών για το μέγεθος του σεισμού το είδος της 

κίνησης αλλά και ιστορικά στοιχεία.  

Μεταξύ της περιόδου 1998 και 2009, στη Διεθνή Βάση Δεδομένων για τις καταστροφές 

καταγράφονται για την Ευρώπη 576 καταστροφές οι οποίες χαρακτηρίζονται φυσικές 

καταστροφές και οι οποίες προκάλεσαν περίπου 100.000 μοιραίες απώλειες και περίπου 

150 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομικές απώλειες. Καθώς οι αριθμοί συνθέτουν την πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα των επιπτώσεων από τις καταστροφές, είτε φυσικές, είτε 

τεχνολογικές, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο η χαρτογράφηση 

δύναται να αλλάξει την εικόνα μιας καταστροφής σε οποιαδήποτε κοινωνία. Καθώς κάθε 

κοινωνία εμφανίζει ένα κοινό και ταυτοχρόνως βασικό χαρακτηριστικό όσον αφορά στους 

κινδύνους. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι άλλο από τον αιφνιδιασμό. Το μέλλον είναι 

πάντα αβέβαιο όταν αναφερόμαστε στον κίνδυνο. Ωστόσο, μια ορθή, σχεδιασμένη και 

ολοκληρωμένη διαχείριση είναι δυνατόν να αποτελέσει το κλειδί για τη μείωση των 

καταστροφών ή ορθότερα, των συνεπειών τους. (European Environmental Agency, 2010). 

Και η χαρτογράφηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σκέλος στην φάση αυτή της 

προετοιμασίας για την εκτίμηση κινδύνου. 

Σημαντική μνεία στη συμβολή ενός χάρτη στη διαχείριση των καταστροφών γίνεται μέσα 

από την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης όπου παρατίθεται με τη μορφή σχετικού 

σχεδιαγράμματος (Σχήμα 7). Ειδικότερα, ο ρόλος ενός χάρτη είναι η μείωση των 

απωλειών ζωής αλλά και πόρων. Ο κύκλος ζωής του χάρτη έχει τέσσερις φάσεις. Σε 

πρώτη φάση, γίνεται η αναγνώριση του κινδύνου. Εν συνεχεία, χαρτογραφούνται τα 

υπάρχοντα δεδομένα. Σε μία δεύτερη φάση, εκτιμάται ο κίνδυνος. Παράλληλα, εκτιμώνται 

τόσο οι παροντικοί όσο και πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι. Σε τρίτη φάση, λαμβάνει χώρα η 

διαδικασία πληροφόρησης. Οι εμπλεκόμενοι κατόπιν διαβουλεύσεων και κατόπιν 

συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες αποφασίζουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 

επίτευξη του στόχου διαχείρισης των ενδεχόμενων κινδύνων. Εν συνεχεία, σε μια τέταρτη 

φάση, με το κατάλληλο σχέδιο μετριάζεται ο κίνδυνος ή / και οι συνέπειές του. 
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Σχήμα 7 : Ο κύκλος ζωής ενός χάρτη κινδύνου. (Διαούρτη, 2011) 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2010 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Staff Working Paper 

υπό τον τίτλο: “Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management”, 

δηλαδή, κατευθυντήριες γραμμές εκτίμησης και χαρτογράφησης των κινδύνων για την 

μείωση των καταστροφών. Το Έγγραφο Εργασίας εκδόθηκε σε μια προσπάθεια να 

καταστεί πράξη ο στόχος για μια ασφαλέστερη Ευρώπη όπως αυτός ορίστηκε στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περί 

στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπ’ αριθμόν πέντε στόχος 

της Ανακοίνωσης είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις 

κρίσεων και καταστροφών. 

Σε μία γρήγορη επισκόπηση του Εγγράφου Εργασίας παρουσιάζονται τα εξής κύρια 

σημεία:  

 Οι στόχοι του Εγγράφου Εργασίας της Επιτροπής και ο ρόλος του εγγράφου στη 

συνολική διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου.  

 Η σημασία της υιοθέτησης κοινού εννοιολογικού πλαισίου στη διαχείριση 

καταστροφών και ορισμοί βασικών όρων.  

 Παρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων.  

 Παρουσίαση της μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων.  
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 Η συμβολή της διαδικασίας χαρτογράφησης των κινδύνων προς την υποστήριξη 

της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές εκτίμησης και χαρτογράφησης των κινδύνων για την μείωση 

των καταστροφών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης έχουν τους κάτωθι στόχους : (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Commission Staff Working Paper , 2010b)  

 να βελτιωθεί η χρήση καλών πρακτικών και διεθνών προτύπων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και να ενισχυθεί η σταδιακή ανάπτυξη μιας συνεκτικής και σταθερής 

μεθοδολογίας και ορολογίας αναφορικά με την εκτίμηση κινδύνων  

 να παρασχεθεί -στις αρχές διαχείρισης καταστροφών, σε ομάδες ενδιαφέροντος, 

σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εμπλεκόμενους του δημοσίου ή ιδιωτικού 

χώρου- ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων  

 να παρασχεθούν πληροφορίες σε ένα διεθνές επίπεδο συζητήσεων  

 να συντελέσει στην ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης καταστροφών βασισμένων στη 

γνώση για διαφορετικά επίπεδα διοίκησης  

 να ενημερώσει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον τρόπο 

ιεράρχησης και κατανομής των επενδύσεων σε προληπτικά μέτρα ετοιμότητας και 

μέτρα επανόρθωσης  

 να συνεισφέρει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα μέτρα 

πρόληψης των καταστροφών  

 να συντελέσει σε μια διεργασία εκτίμησης και χαρτογράφησης κινδύνων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επισκόπηση 

του 2012 σε σχέση με τους βασικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον  

 να συνεισφέρει στο υπόβαθρο πληροφοριών που απαιτούνται για τη δημιουργία 

μιας βάσης δεδομένων για την παροχή βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες  

 να συμβάλλει στην εδραίωση μιας συνεκτικής πολιτικής διαχείρισης κινδύνου 

συνδέοντας την εκτίμηση κινδύνων με τη λήψη αποφάσεων όπως αναφέρεται στην 

πρόσφατα υιοθετημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής: Η στρατηγική εσωτερικής 

ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. 

Η εκτίμηση ενός κινδύνου δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι πολύπλοκη, πολύπλευρη, 

απαιτητική και χρειάζεται, όπως διαπιστώθηκε, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Με την 

εκπόνησή της, ωστόσο, λαμβάνονται χρήσιμα συμπεράσματα και διευκολύνεται 

σημαντικά η προσπάθεια χάραξης ενός σχεδίου δράσης από τους ιθύνοντες. 
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3.4 Καταγραφή Κινδύνων 

Κατά την τεκμηρίωση των γεγονότων σε ένα μητρώο κινδύνων είναι σύνηθες να 

προσδιορίζεται η πιθανότητα και συνέπεια σε ημι-ποσοτικούς όρους, δηλ. με χρήση 

διαστημάτων. Για παράδειγμα Το P1 χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια 

πιθανότητα μικρότερη από μία ανά 1000 χρόνια, το Ρ2 χρησιμοποιείται για να 

αντιπροσωπεύσει μια πιθανότητα ανά 100 χρόνια έως ενός διαστήματος ανά 1000 χρόνια. 

Παρόμοιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται για τη διάσταση των συνεπειών. 

Κάθε συμβάν στο μητρώο κινδύνων μπορεί στη συνέχεια να γραφεί σε μια μήτρα 

κινδύνου που απεικονίζεται στο Σχήμα 8. 

Σχήμα 8: Μήτρα Κινδύνου 

Το καθεστώς κόκκινου-κίτρινου-πράσινου χρώματος δείχνει το μέγεθος του κινδύνου και 

είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας βαθμονόμησης. Συνήθως, η κόκκινη περιοχή 

αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου κανονικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς 

τη μείωση του κινδύνου σε μέτρα. Η κίτρινη περιοχή αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου 

μέτρα μείωσης του κινδύνου θα πρέπει να αξιολογούνται και να εφαρμόζονται, εκτός εάν 

είναι υπερβολικά δαπανηρές ή μη πρακτικές. Αυτό συχνά αναφέρεται ως η αρχή ALARP. 

Στην πράσινη περιοχή συνήθως προχωράτε χωρίς να μειώσετε τον κίνδυνο. 
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Κεφάλαιο 4   

Αντιμετώπιση Κινδύνων και ανθεκτικότητα-προσαρμογή των 

υποδομών 

Το σχέδιο απόκρισης των κινδύνων περιλαμβάνει τη δημιουργία τρόπων και στρατηγικών 

αντιμετώπισής τους, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των ευκαιριών και τη μείωση των 

απειλών στους στόχους του έργου. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο ορισμός του 

τρόπου αντιμετώπισης του κάθε κινδύνου ξεχωριστά και ο ορισμός των ενεργειών που 

απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Οι εναλλακτικές επιλογές στρατηγικής 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι οι ακόλουθες τέσσερις (Richardson, 2010) : 

 Αποφυγή (Avoid) : Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή του σχεδιασμού 

του έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυνητική επίπτωση που θα είχε ο 

συγκεκριμένος υπό μελέτη κίνδυνος σε κάποιον από τους στόχους του έργου 

(χρόνος, κόστος, ποιότητα, σκοπός). 

 Μεταφορά (Transfer) : Η μέθοδος αυτή επιδιώκει τη μεταφορά ή τη μετατόπιση του 

αρνητικού αντίκτυπου ενός κινδύνου μαζί με την ευθύνη για τη διαχείρισή του σε 

ένα τρίτο πρόσωπο/ομάδα. Η μεταφορά του κινδύνου συνοδεύεται σχεδόν πάντα 

από την πληρωμή ενός ασφάλιστρου στη συμβαλλόμενη πλευρά, λόγω της 

ανάληψης από αυτήν της ευθύνης και του ρίσκου για το μεταφερόμενο κίνδυνο. 

 Μετριασμός (Mitigation) : Ο μετριασμός ενός κινδύνου συνιστά τη διαδικασία κατά 

την οποία επιχειρείται η ελάττωση της πιθανότητας ή του αντίκτυπου ενός 

δυνητικού προβλήματος σε ένα πιο αποδεκτό βαθμό/επίπεδο. 

 Αποδοχή (Accept) : Πρόκειται για τη στρατηγική, η οποία εφαρμόζεται, όταν οι 

συνέπειες και η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός είναι ελάχιστες. Η ομάδα έργου 

κρίνει ότι ο κίνδυνος είναι ασήμαντος και δεν αναπτύσσει καμία στρατηγική 

αντιμετώπισής του. Αντιδρά μόνο στην περίπτωση που παρουσιαστεί ο κίνδυνος. 

 

4.1 Τροποποίηση Φαινομένων 

Μία άλλη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των κινδύνων στην οποία δίνεται έμφαση στην 

προσαρμογή στις καταστροφές είναι η ακόλουθη: 
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4.1.1 Περιβαλλοντικός Έλεγχος 

Η τροποποίηση των γεγονότων αποτελεί τακτική περιορισμένης απόκρισης λόγω του 

μικρού βαθμού στον οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να επέμβει στη φύση. Οι 

περισσότερες φυσικές καταστροφές για παράδειγμα περιλαμβάνουν ποσά 

απελευθερωμένης ενέργειας πολύ μεγαλύτερα από τα μεγέθη στα οποία μπορεί να 

επέμβει και να ελέγξει ο άνθρωπος. Σε μια μόνο ημέρα, η ατμόσφαιρα δέχεται τόση ηλιακή 

ενέργεια ικανή να προκαλέσει τη γένεση 10.000 τυφώνων, 100 εκατομμυρίων καταιγίδων 

και 100 δισεκατομμυρίων κυκλώνων. Θεωρώντας την παγκόσμια ηλιακή ενέργεια που 

λαμβάνεται από την ατμόσφαιρα σε μια ημέρα ως μονάδα, ένας δυνατός σεισμός 

απελευθερώνει ενέργεια ίση με 10-2 μονάδες ενώ η ενέργεια που απελευθερώνεται από 

ένα κυκλώνα είναι ισοδύναμη με 10-3 μονάδες. Συγκριτικά με αυτά τα μεγέθη λοιπόν, τα 

ποσά ενέργειας που ελέγχονται από τον άνθρωπο είναι πενιχρά. 

Η τροποποίηση των γεγονότων μπορεί να επιτευχθεί μόνο στις περιπτώσεις 

περιβαλλοντικών συνθηκών όπου η ανθρώπινη επέμβαση δεν διαταράσσει την 

υπάρχουσα φυσική ισορροπία. Για παράδειγμα, ο βομβαρδισμός των νεφών είναι 

αποτελεσματικός για την παροχή βροχοπτώσεων με στόχο την αντιμετώπιση της 

ξηρασίας μόνο εφόσον τα νέφη είναι διαθέσιμα από τη φύση (δεν μπορεί δηλαδή ο 

άνθρωπος να δημιουργήσει νέφη). Για την περίπτωση των καταστροφών από σεισμούς, 

ηφαίστεια ή τσουνάμι, δεν είναι ακόμα γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος 

μπορεί να επέμβει επιτυχώς ή να ελέγξει τα φαινόμενα. 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει παγκοσμίως για την τροποποίηση μερικών 

ατμοσφαιρικών κυρίως φαινομένων όπως οι τυφώνες, οι χιονοστιβάδες και οι πλημμύρες. 

Στην περίπτωση των τυφώνων και του χαλαζιού, με μεθόδους βομβαρδισμού των νεφών 

έχει επιτευχθεί η μείωση της ταχύτητας των ανέμων ή του μεγέθους του χαλαζιού 

αντίστοιχα.  

Η τροποποίηση των πλημμυρικών φαινομένων επιχειρείται αμέσως μετά την έντονη 

βροχόπτωση με την προσπάθεια διαχείρισης των υδάτων στα ανάντη της λεκάνης 

κατάκλυσης. Οι τεχνικές διευθέτησης και διαχείρισης των υδάτων περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη βλάστησης που συγκρατεί τα ύδατα ή την κατασκευή φραγμάτων για την 

αποθήκευση των πλημμυρικών υδάτων. Η μέθοδος της αναδάσωσης είναι η πλέον 

επιτυχής και αποδεκτή παγκοσμίως για την αντιμετώπιση των πλημμυρών αφού η 

βλάστηση χαρακτηρίζεται από υψηλούς βαθμούς συγκράτησης και παρεμπόδισης της 

ροής των υδάτων με αποτέλεσμα την επιτυχή αναχαίτηση της πλημμύρας. Παρόλα αυτά 

όμως, η διευθέτηση των πλημμυρικών φαινομένων είναι ευκολότερη στις μικρές 

γεωγραφικές λεκάνες κατάκλυσης, ενώ στην περίπτωση των μεγάλων λεκανών οι 
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προσπάθειες είναι συχνά ανεπιτυχείς. (Λέκκας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, 

2000) 

 

4.1.2 Ανθεκτικότητα στις Καταστροφές 

Στην περίπτωση των σεισμών, ο σχεδιασμός της ανθεκτικότητας σε καταστροφές ξεκινά 

από τους γεωτεχνικούς μηχανικούς οι οποίοι εφαρμόζουν τις αρχές της μηχανικής των 

πετρωμάτων και των εδαφών στον ασφαλή σχεδιασμό των δομικών κατασκευών. Οι 

κατασκευές που θεμελιώνονται σε συμπαγές υπόβαθρο είναι λιγότερο επιρρεπείς στις 

καταστροφές από αυτές που η θεμελίωσή τους γίνεται σε αργίλους ή σε άλλα μαλακά 

ιζήματα. Οι Νεοτεκτονικοί Χάρτες που κατασκευάζονται παρουσιάζουν τις ζώνες με 

μειωμένη αντοχή και έτσι αποφεύγεται η δόμηση σε περιοχές σεισμικών ρηγμάτων ή 

αστάθειας. 

Η σωστή δόμηση ακολουθεί τοπικούς κώδικες οι οποίοι συνεχώς βελτιώνονται. Η 

ανάπτυξη και η βελτίωση των κανονισμών δόμησης, η υιοθέτηση και η εφαρμογή τους 

αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα που καθορίζει την απόκριση και την αντοχή των 

κατασκευών σε καταστροφές. 

Σήμερα σχεδόν όλες οι δομικές καταστροφές που προκαλεί ένας σεισμός μπορούν  να 

εξηγηθούν τεχνικά και να αποδοθούν σε κάποια κατασκευαστική ανεπάρκεια. Αυτό βέβαια 

δεν σημαίνει ότι με την εφαρμογή των αντισεισμικών κανονισμών δεν θα παρατηρηθούν 

ποτέ δομικές καταστροφές αφού με τη χρήση των κανονισμών παρέχεται κυρίως η 

ανθεκτικότητα και η ελαχιστοποίηση των καταστροφικών συνεπειών για φαινόμενα 

κάποιας συγκεκριμένης έντασης. Εφόσον λάβει χώρα καταστροφικό γεγονός μεγαλύτερης 

έντασης από αυτήν που έχει προβληθεί στους κανονισμούς τότε αναμένεται μερική ή και 

ολική ρήξη των κατασκευών. Στην περίπτωση των ατμοσφαιρικών καταστροφικών 

φαινομένων, το έργο του σχεδιασμού για την αντοχή των κατασκευών γίνεται 

δυσκολότερο αφού εδώ απαιτείται και η γνώση των περιόδων επανάληψης των 

φαινομένων. 

Προβλήματα ανακύπτουν και λόγω της κακής εφαρμογής των κανόνων σχεδιασμού και 

ασφαλείας, ιδιαίτερα στις χώρες του Τρίτου κόσμου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

ελλιπή τεχνολογική υποστήριξη. (Λέκκας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές, 2000) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια σειρά από καταστροφικές πλημμύρες που 

συνέβησαν σε τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 

2007. Η ανεξάρτητη ανασκόπηση από τον Sir Michael Pitt έδειξε ότι οι πλημμύρες εκείνο 

το καλοκαίρι συνέστησαν ανάπτυξη σχεδίων για τη μείωση της τρωτότητας των κρίσιμων 
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εθνικών υποδομών σε πλημμύρες και άλλους φυσικούς κινδύνους. Κατά συνέπεια, η 

κυβέρνηση είχε καθιερώσει μια προσαρμοστικότητα στις υποδομές κρίσιμης σημασίας. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε  μια συνεργασία μεταξύ ιδιοκτήτες / φορείς εκμετάλλευσης 

υποδομών ζωτικής σημασίας στους εννέα αναγνωρισμένους τομείς υποδομής, 

κυβερνητικά τμήματα που τα χορηγούν τομείς και ρυθμιστικές αρχές.  

Τα λεπτομερή σχέδια για κάθε τομέα ήταν ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον: 

 την αναγνώριση των κρίσιμων εθνικών υποδομών σε κάθε τομέα 

 σημερινή κατανόηση των κινδύνων των ποταμών και των παράκτιων πλημμυρών 

σε κρίσιμες υποδομές και βασικές υπηρεσίες του κάθε τομέα  

 αυτό που γίνεται ήδη, άμεση και έμμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στην 

ανθεκτικότητα σε σοβαρές διαταραχές από τις πλημμύρες  

 περαιτέρω εργασίες που θα χρειαστούν για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στη 

διαταραχή από τις πλημμύρες από το αρχικό προσωρινό πρότυπο ανθεκτικότητας 

σε 0,5 πιθανή ετήσια πιθανότητα πλημμύρας. 

 

4.2 Παραδείγματα βελτίωσης ανθεκτικότητας υποδομών ενεργειακού τομέα 

Η αλλαγή του κλίματος έχει κυρίαρχο ρόλο στον ενεργειακό τομέα και στο τμήμα αυτό το 

σχέδιο ανθεκτικότητας καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο 

πετρελαϊκών υποτομέων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007.Ο τομέας 

της ενέργειας (συγκεκριμένα ηλεκτρικής ενέργειας) είχε έναν αριθμό αποτυχιών ή 

"πλημμελειών" στις πλημμύρες του Ηνωμένου Βασιλείου το 2007, η οποία υπογράμμισε 

την ευπάθεια των τμημάτων του να πλημμυρίσει ο τομέας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα  

μέτρα που λήφθηκαν για την επίτευξη βελτιωμένης ανθεκτικότητας: 

 Αυξημένη χρηματοδότηση για συγκεκριμένο κεφάλαιο ενεργητικής ανθεκτικότητας 

από την ρυθμιστική αρχή βάσει συμφωνημένων μεθοδολογιών αξιολόγησης και 

προτύπων. 

 Ξεκίνησε μια ανασκόπηση της ευπάθειας από πλημμύρες σε όλους τους μεγάλους 

υποσταθμούς, χώρους φυσικού αερίου, και στον τομέα του πετρελαίου.  

 Βελτιωμένη προστασία συγκεκριμένων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

μόνιμων φραγμών και ανύψωσης.  

 Καθιέρωσε μια διαδικασία για να πάρει όλους τους μεγάλους υποσταθμούς και 

σταθμούς φυσικού αερίου μέχρις ότου συμφωνηθεί πρότυπο. 
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 Επενδύθηκε σε κινητές άμυνες πλημμύρας, που ανήκουν στο Εθνικό δίκτυο. 

(Cabinet Office, 2010) 

Ανθεκτικότητα δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος υπό την αλλαγή του κλίματος 

Οι υποδομές των ηλεκτρικών δικτύων είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον καιρό και το κλίμα 

ως το άθροισμα όλων των καιρικών συνθηκών σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η γραμμική 

υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η διανομή είναι επίσης κρίσιμη, καθώς οι 

ζημιές σε ένα μόνο σημείο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχίες σε όλο το δίκτυο. 

Αρκετά έργα τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι υποδομές στο 

κλίμα και πόσο σημαντικό είναι να αναληφθεί δράση για την αύξηση της αντοχής τους. 

Ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ήταν το επίκεντρο της πολιτικής 

για το κλίμα εδώ και δεκαετίες, η πολιτική προσαρμογής είναι νέα αλλά ζωτικής σημασίας 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής των κλιματικών 

παραμέτρων. Πράγματι, διαφορετικές μελέτες δείχνουν ότι η μεταβολή του κλίματος έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα και υπογραμμίζουν την ανάγκη 

προσαρμογής στον τομέα. 

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όπως η αυξημένη συχνότητα των ακραίων 

καιρικών συνθηκών ή η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού και του αέρα, επηρεάζουν 

την ενεργειακή ζήτηση, την προσφορά και τη μετάδοση. Κατά συνέπεια, η προσαρμογή 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό και στα στάδια λειτουργίας των 

ενεργειακών συστημάτων σε όλα τα εδαφικά επίπεδα, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ενώ η προσαρμογή δεν είναι απαραιτήτως ξεχωριστό πεδίο δράσης, είναι κατάλληλο για 

ενσωμάτωση σε υφιστάμενες ενεργειακές πολιτικές όπως για παράδειγμα, ο ενεργειακός 

χάρτης, η ενεργειακή απόδοση, πολιτικές και άλλες στρατηγικές που έχουν ήδη καθοριστεί 

από σημαντικούς παράγοντες στον τομέα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί πλέον, οι 

φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου θα πρέπει να μεταβάλλουν τις παραμέτρους του 

κλίματος στα σχέδια ασφάλειας δικτύων και τη συντήρησή τους.  

Ανθεκτικότητα και προστασία κρίσιμων υποδομών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ  

Σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής 

σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους, το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008) 
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Τον Ιούνιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την εκπόνηση συνολικής 

στρατηγικής για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Στις 17 Νοεμβρίου 

2005, η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας, η οποία προέβλεπε επιλογές πολιτικής για 

την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος και του δικτύου πληροφοριών προειδοποίησης 

για τις υποδομές ζωτικής σημασίας. Στις παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με την εν λόγω 

πράσινη βίβλο επισημαίνεται η προστιθέμενη αξία ενός κοινοτικού πλαισίου για την 

προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνωρίσθηκε δε η ανάγκη αύξησης των 

δυνατοτήτων προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και 

περιορισμού των τρωτών σημείων των υποδομών ζωτικής σημασίας.  

Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων κάλεσε 

την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των 

υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ) και αποφάσισε ότι αυτό θα έπρεπε να βασισθεί 

σε μια προσέγγιση αντιμετώπισης όλων των κινδύνων. Στο πλαίσιο της προσέγγισης 

αυτής, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας 

και οι φυσικές καταστροφές. 

Επειδή για ορισμένους τομείς υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρογνωμοσύνη και 

απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί μια κοινοτική προσέγγιση για την προστασία των υποδομών ζωτικής 

σημασίας η οποία να εφαρμοσθεί με γνώμονα τις τομεακές ιδιαιτερότητες και τα ισχύοντα 

τομεακά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη ισχύουν σε κοινοτικό, εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με γνώμονα τις συμφωνίες 

διασυνοριακής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κυρίων/διαχειριστών ήδη υφισταμένων 

υποδομών ζωτικής σημασίας. Με δεδομένη την ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα στην εποπτεία και διαχείριση των κινδύνων, στον σχεδιασμό της 

συνέχισης της λειτουργίας και στην αποκατάσταση των συνεπειών από καταστροφές, η 

κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα. 

Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και, ειδικότερα, τις μεθόδους παραγωγής και 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (σε σχέση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας), γίνεται 

κατανοητό ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να 

περιλαμβάνονται τα μέρη μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας των πυρηνικών σταθμών 

παραγωγής ενέργειας, αλλά εξαιρούνται τα αμιγώς πυρηνικά τμήματα που καλύπτονται 

από την οικεία νομοθεσία περί πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

συνθηκών και της κοινοτικής νομοθεσίας. 
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Σε όλες τις χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια 

ασφαλείας λειτουργίας (ΣΑΛ) ή ισοδύναμα μέτρα που θα περιλαμβάνουν προσδιορισμό 

σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, αξιολόγηση του κινδύνου και προσδιορισμό, 

επιλογή και αναγνώριση προτεραιότητας των αντίμετρων και των διαδικασιών. Για την 

αποφυγή περιττών εργασιών και επαναλήψεων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει καταρχάς 

να αξιολογεί εάν οι κύριοι/διαχειριστές των χαρακτηριζόμενων ως ΕΥΖΣ διαθέτουν τα 

κατάλληλα ΣΑΛ ή παρόμοια μέτρα. Εφόσον δεν υφίστανται τα σχέδια αυτά, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίζεται η εφαρμογή 

των κατάλληλων μέτρων. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει ως προς την 

καταλληλότερη μορφή δράσης όσον αφορά την κατάρτιση ΣΑΛ. 

Για να διευκολυνθεί η βελτίωση της προστασίας των ΕΥΖΣ, δύνανται να εκπονηθούν 

κοινές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων, των απειλών 

και των τρωτών σημείων για τα περιουσιακά στοιχεία των έργων υποδομής. 

Η αποτελεσματική προστασία των ΕΥΖΣ απαιτεί επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία 

σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω του καθορισμού 

σημείων επαφών για την προστασία των ΕΥΖΣ («σημεία επαφών για την προστασία των 

ΕΥΖΣ») σε καθένα από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να συντονίζουν τη διαχείριση 

των θεμάτων προστασίας ΕΥΖΣ τόσο εντός του κράτους μέλους όσο και με τα λοιπά 

κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να αξιολογεί εάν οι χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ που 

βρίσκονται στο έδαφός του διαθέτουν ΣΑΛ ή εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων. Αν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι υφίσταται ΣΑΛ ή 

ισοδύναμο σχέδιο και ότι αυτό επικαιροποιείται τακτικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω 

ενέργειες. 

Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι δεν έχει εκπονηθεί ΣΑΛ ή ισοδύναμό του, 

διασφαλίζει, με όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία, την εκπόνηση ΣΑΛ ή ισοδυνάμου που να 

καλύπτει τα ζητήματα. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα ΣΑΛ ή τα ισοδύναμά τους 

έχουν τεθεί σε εφαρμογή και αναθεωρούνται τακτικά εντός ενός έτους από τον 

χαρακτηρισμό υποδομής ζωτικής σημασίας ως ΕΥΖΣ. Η περίοδος αυτή μπορεί να 

παραταθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες, κατόπιν συμφωνίας με την αρχή του κράτους 

μέλους και με κοινοποίηση στην Επιτροπή. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 2008) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΑΛ 

Το ΣΑΛ προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία των υποδομών ζωτικής σημασίας και τις 

λύσεις ασφαλείας οι οποίες υπάρχουν ή εφαρμόζονται για την προστασία τους. Η 

διαδικασία ΣΑΛ για ΕΥΖΣ καλύπτει τουλάχιστον: 

1. τον προσδιορισμό των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων 

2. τη διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνων βασιζόμενης στα κυριότερα σενάρια απειλών, 

στα τρωτά σημεία κάθε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και στις δυνητικές 

επιπτώσεις και  

3. προσδιορισμό, επιλογή και αναγνώριση προτεραιότητας στα αντίμετρα (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008) 
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Κεφάλαιο 5  

Διερεύνηση της ανθεκτικότητας σταθμού παραγωγής ενέργειας 

έναντι φυσικών κινδύνων 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση της ανθεκτικότητας του 

αυτόνομου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Πάρου (ΑΣΠ). 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται μία απλοποιημένη προσέγγιση του 

υπολογισμού της ανθεκτικότητας με δείκτες που αφορούν τις υποδομές του τομέα της 

ενέργειας. Στόχος της συγκεριμένης εφαρμογής είναι να αναδειχθούν οι κίνδυνοι που 

διατρέχουν αντίστοιχες υποδομές μέσα απο μια προσπάθεια συνδυασμού ποιοτικής και 

ποσοτικοποιημένης προσέγγισης της ανθεκτικότητας ώστε να αποτελέσουν ένα εργαλείο 

για τη λήψη αποφάσεων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.  

Αφορμή για την δημιουργία αυτού του κεφαλαίου ήταν η μεγάλη έκθεση του σταθμού στην 

σεισμική επικινδυνότητα, την άνοδο στάθμης της θάλασσας και το ενδεχόμενο να 

προκληθεί τσουνάμι, καθώς πρόκειται για μια παραθαλάσσια περιοχή. Το κεφάλαιο είναι 

ενδεικτικό και για άλλους παρόμοιους σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε νησιωτικές 

περιοχές.  

 

5.1 Περιγραφή του σταθμού 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η θέση του ΑΣΠ Πάρου, όπου είναι εμφανές ότι πρόκειται 

για ένα παράκτιο σταθμό, εκτεθειμένο στους φυσικούς κινδύνους που θα αναλύσουμε 

στην συνέχεια.  
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Εικόνα 5: Περιγραφή ΑΣΠ Πάρου 

 

Εικόνα 6: Στιγμιότυπο του ΑΣΠ Πάρου από δορυφόρο 

Το κτίριο του αρχικού Μηχανοστασίου του ΑΣΠ Πάρου κατασκευάσθηκε το 1975 και είναι 

στατικά ανεξάρτητο από το κτίριο που κατασκευάσθηκε ως επέκτασή του το 1984, όπως 

επίσης και η επέκταση προς την θάλασσα (κτίριο βοηθητικών Η/Ζ Ficantieri) από το οποίο 

διαχωρίζεται με αρμό. Τα κτίρια έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

μετά από μακροσκοπικό επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν προβλήματα 

διάβρωσης λόγω της παράκτιας θέσης τους. Τα κτίρια του μηχανοστασίου που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς κρισιμότητας για τη λειτουργία του 

σταθμού διακρίνονται σε: 

1. στο χώρο του κυρίως μηχανοστασίου, με υπόγειο ύψους 2.30μ. ,στο οποίο 

βρίσκονται οι μετασχηματιστές, ισόγειο καθαρού ύψους 9μ. με γερανογέφυρα στο 

+6.20, κτίριο Α 

2. στο χώρο των πινάκων, κτίριο Β και  

3. στο χώρο των βοηθητικών, κτίριο Γ  
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Σχήμα 9: Κτίρια μηχανοστασίου (Πηγή Προμελέτη Ενίσχυσης ΑΣΠ Πάρου, Τεχνική Ανάπτυξη 

ΑΤΕΒΕ) 

 

 

 

Εικόνα 7: Οι Μετασχηματιστές στο Υπόγειο 
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Το κτίριο Α του αρχικού Μηχανοστασίου αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, ενδιάμεση 

στάθμη στα +4.50μ και τρία διαφορετικά ύψη δωμάτων όπως εμφανίζονται στο Σχήμα 9. 

Στους άξονες από Α-Β δώμα στη στάθμη +5.00μ, στους άξονες Β-Γ δώμα στη στάθμη 

+9.50μ και στους άξονες Γ-Δ δώμα στη στάθμη +8.00μ. 

 

 

 

 
Σχήμα 10: Τομή κτιρίου Α 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

είναι η θεμελίωση, η οποία αποτελείται από πεδιλοδοκούς (περιμετρικά) και μεμονωμένα 

πέδιλα που συνδέονται με συνδετήριες δοκούς, ο φορέας ο οποίος αποτελείται κατά κύριο 

λόγο από υποστυλώματα και περιμετρικά είναι τοποθετημένος περιορισμένος αριθμός 

αντισεισμικών τοιχωμάτων. Επίσης πάνω από την οροφή του υπογείου (δάπεδο ισογείου) 

υπάρχει ενδιάμεσο επίπεδο στη στάθμη +4.50μ που εξυπηρετεί την προσπέλαση 

περίπλοκων Η/Μ εγκαταστάσεων και σωληνώσεων, στη στάθμη +9.50μ στην οροφή του 

μηχανοστασίου οι δοκοί συνδέονται αρθρωτά με τα υποστυλώματα, στη στάθμη +5.00μ 

στην οροφή πάνω από τους άξονες Α-Β οι δοκοί, ομοίως, συνδέονται αρθρωτά με τα 

υποστυλώματα και τέλος, στη στάθμη +6.20 βρίσκεται γερανογέφυρα 18τ. Το κτίριο Β της 

επέκτασης του ‘84 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, την ενδιάμεση στάθμη στα 

+4.50μ και τρία διαφορετικά ύψη δωμάτων. Στους άξονες από Α-Β δώμα στη στάθμη 

+5.00μ, στους άξονες Β-Γ δώμα στη στάθμη +9.50μ και στους άξονες Γ-Δ δώμα στη 

στάθμη +8.00μ. Με όμοιο φέροντα οργανισμό με το αρχικό Μηχανοστάσιο. 

Το κτίριο Γ FICANTIERI αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και την οροφή στα +4.50μ.  
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Σχήμα 11: Ξυλότυπος Ισογείου Ficantieri, κτίριο Γ (K3 στο τοπογραφικό) 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του φέροντα οργανισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

είναι η θεμελίωση, η οποία αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα που συνδέονται με 

συνδετήριες δοκούς, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου όπου αποτελείται από 

υποστυλώματα και η οροφή του κτιρίου, η οποία βρίσκεται στη στάθμη +4.50μ.  

Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται ενδεικτικά σημεία των κτιρίων με προβλήματα οξείδωσης, 

ρηγμάτωσης, αποφλείωσης λόγω διάβρωσης, γήρανσης ή/και φόρτισης. 
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Εικόνα 8: Σημεία των κτιρίων με προβλήματα (Πηγή Προμελέτη Ενίσχυσης ΑΣΠ Πάρου, Τεχνική 

Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ) 
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5.2 Ανθεκτικότητα του ΑΣΠ Πάρου έναντι Φυσικών Κινδύνων 

Ο ΑΣΠ Πάρου λόγω της θέσης του σε νησιωτική παράκτια ζώνη και λαμβάνοντας υπόψη 

την υψηλή σεισμικότητα του Ελλαδικού χώρου μελετάται ως προς τους εξής φυσικούς 

κινδύνους: 

- Σεισμός 

- Τσουνάμι 

- Άνοδος στάθμης Θάλασσας (κλιματική αλλαγή) 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια έχουν δημιουργηθεί μεθοδολογίες 

πρόβλεψης, εκτίμησης της τρωτότητας, εκτίμησης των επιπτώσεων των φυσικών 

κινδύνων, ώστε τελικώς να υπολογιστεί η ανθεκτικότητα των υποδομών και στη συνέχεια 

να ληφθούν αποφάσεις για αποφευχθούν ή να μετριαστούν τα αρνητικά αποτελέσματα 

των φυσικών κινδύνων. 

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία παρατήρησης, ταυτοποίησης και παρακολούθησης 

του κινδύνου που προκύπτει για τον προσδιορισμό της δυναμικής, της προέλευσης, των 

χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς. Ο στόχος της εκτίμησης κινδύνου για την 

υποδομή είναι να αναγνωριστεί η πιθανότητα εμφάνισης ενός φαινομένου ή συμβάντος, 

στο μέλλον, της έντασής του και του τρόπου με τον οποίο θα επηρεαστεί η υπό μελέτη 

υποδομή. Η συνολική διαδικασία προσδιορισμού, ανάλυσης και αξιολόγησης του 

κινδύνου είναι η λύση στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί. Μπορεί, ωστόσο, να αξιολογηθεί η παροχή πολύτιμων πληροφοριών για την 

ανθεκτικότητα της υποδομής και τη μείωση των πιθανών καταστροφών και των 

συνεπειών τους. Η κύρια απειλή για τις υποδομές και, κατά συνέπεια, για τον ενεργειακό 

τομέα είναι οι συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις, καταιγίδες, 

ακραίες θερμοκρασίες, καύσωνα, κυκλώνες) όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, λασπώδεις 

κατολισθήσεις, ρύπανση των υδάτων, αυξημένη νοσηρότητα κ.ο.κ. . Συνεπώς, 

παρουσιάζεται εδώ μια τέτοια μέθοδος αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων. Αν και η 

εφαρμογή που παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα περιορίζεται σε μία εγκατάσταση, το 

πλαίσιο της μεθοδολογίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους 

υποδομών και κινδύνων (π.χ. Na-Tech). 

Το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη για την 

ποσοτικοποίηση του κινδύνου δίδεται στο Σχήμα 12 και ακολουθεί το πρότυπο άλλων 

καλά καθιερωμένων μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων (FEMA, 2001). 
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Σχήμα 12: Διάγραμμα ροής της απλοποιημένης μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνου 

Η μεθοδολογία αποτελείται από τέσσερα βήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει την ανάλυση 

κινδύνων που διεξάγεται με βάση διατάξεις κώδικα, ιστορικά δεδομένα, προσομοιώσεις 

μοντέλων και μελλοντικές προβλέψεις για κινδύνους που εξαρτώνται από την αλλαγή του 

κλίματος. Το δεύτερο βήμα αναφέρεται ως αξιολόγηση ευπάθειας. Το θέμα ευπάθειας 

ορίζεται ως η ικανότητα ενός συστήματος να προβλέψει, να αντιμετωπίσει, να αντισταθεί 

και να ανακάμψει από τις επιπτώσεις μιας καταστροφής, δηλαδή μια έννοια που εκφράζει 

την ευπάθεια και την  ευαισθησία ενός συστήματος όταν επηρεάζεται από ένα ερέθισμα ή 

ενέργεια. Στην παρούσα μεθοδολογία η ευπάθεια αξιολογείται χρησιμοποιώντας 

καταστάσεις βλάβης και τιμές κατωφλίου από τη βιβλιογραφία. Δεδομένου ότι η ευπάθεια 

εξαρτάται από τη φύση του κινδύνου, η εξεταζόμενη υποδομή έχει μεταβλητή ευαισθησία 

για τους διάφορους τύπους κινδύνων. Η διαδικασία συνεχίζεται με το τρίτο βήμα που είναι 

ο υπολογισμός των ζημιών. Δεδομένου ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο παρόν 

έγγραφο επικεντρώνεται στις κρίσιμες απώλειες της υποδομής ενέργειας που συνδέονται 

με την παροχή ενέργειας που λαμβάνονται υπόψη. Όπως θα φανεί στην επόμενη 

ενότητα, αυτή η παράμετρος είναι ένας πιο προτιμητέος δείκτης για την ανθεκτικότητα της 

υποδομής ζωτικής σημασίας αντί να εξετάζεται αποκλειστικά το κόστος αποκατάστασης. 

Η μεθοδολογία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση κινδύνου, η οποία είναι η ερμηνεία του 

συνδυασμού των επιλεγμένων σεναρίων κινδύνου, της ευπάθειας και της εκτίμησης των 

ζημιών. 

 

5.2.1. Σεισμική Διακινδύνευση 

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία και την Τουρκία, χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη 

τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου. Λόγω του αρχαίου πολιτισμού της, 

το ιστορικό της όσον αφορά τους σεισμούς και τα τσουνάμι είναι μεταξύ των μεγαλύτερων 
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στον κόσμο. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ περίπλοκο τεκτονικό σκηνικό, 

κυριαρχείται με την υποβάθμιση της αφρικανικής λιθόσφαιρας κάτω από την Ευρασιατική 

πλάκα κατά μήκος του Ελληνικού Τόξου, αποτελούμενο από ένα εξωτερικό ιζηματογενές 

τόξο και ένα εσωτερικό ηφαιστειακό τόξο. Τα γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά, δηλαδή η 

δράση των ρηγμάτων και οι ευστατικές κινήσεις του φλοιού της γης, προξενούν επίσης 

ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις της ξηράς, µε συνέπεια την αντίστοιχη μεταβολή της θέσης 

και της διαμόρφωσης της ακτογραμμής. Οι κινήσεις που οφείλονται στον ευστατισμό είναι 

συνήθως συνεχείς και µε μικρές ταχύτητες ανύψωσης ή καταβύθισης όπου σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να μην αποτελούν κίνδυνο για την παράκτια ζώνη. Για παράδειγμα, η 

περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου ανέρχεται κατά τα τελευταία 6000 έτη, λόγω της τήξης των 

παγετώνων, µε ταχύτητα περίπου 0,7mm ανά έτος. 

Η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής είναι αποτέλεσμα της ορογενετικής εξέλιξης και 

σταδιακής μετανάστευσης του ορογενετικού τόξου των Ελληνίδων και κατ’ επέκταση όλων 

των επιμέρους συνοδών γεωδυναμικών φαινόμενων βάθους. Με βάση την ανάλυση των 

κυριότερων γεωτεκτονικών ρηγμάτων που έδρασαν από το Ανώτερο Μειόκαινο μέχρι 

σήμερα, οι Κυκλάδες, με εξαίρεση την Αμοργό, χαρακτηρίζονται από ρήγματα με γενική 

διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, τα οποία είναι σεισμικά ανενεργά έως ελάχιστα ενεργά. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τις ακόλουθες εικόνες, όπου παρατίθενται οι σεισμοί ≥4 Ρίχτερ τα 

τελευταία 50 χρόνια και τα ενεργά ρήγματα καθώς και η εικόνα του ηφαιστειακού τόξου 

του Αιγαίου. Στην περιοχή ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε και προκάλεσε 

ζημιές είναι το 1733 της κλίμακας των 6.4 της Σίφνου. (Μηνάς, 2015) 
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Σχήμα 13: Σεισμική δραστηριότητα στο Αιγαίο Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 
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Σχήμα 14: Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο 

Ειδικότερα στην Πάρο, σε ακτίνα 30χλμ, φαίνεται καθαρά απουσία μεγάλων σεισμών και 

από το χάρτη που ακολουθεί. Ο μεγαλύτερος είναι 4 Ρίχτερ το 1994 Δ-ΒΔ της Πάρου αλλά 

σε μεγάλο εστιακός βάθος (150χλμ). Όσον αφορά την εδαφική σεισμική επικινδυνότητα 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1ο (Εθνικό Προσάρτημα), η περιοχή 

μελέτης κατατάσσεται στην Ζώνη Επικινδυνότητας Ι. Η μέγιστη οριζόντια σεισμική 

επιτάχυνση του εδάφους (Α), δίνεται από τη σχέση Α=α∙g, όπου α είναι η εδαφική 

επιτάχυνση ανοιγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g. Για την ζώνη I, α =0.16 και 

συνεπώς η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση εδάφους είναι Α=0.16g. (Μηνάς, 2015), η οποία 

αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς της περιόδου επαναφοράς TBNCRB = 475 έτη. Στον Πίνακα 

11 δίνονται οι τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης για τις τρεις σεισμικές ζώνες. 

Στην παρούσα έρευνα δύο σενάρια σεισμικής επικινδυνότητας διερευνήθηκαν, για την 

περίπτωση σεισμικής δόνησης που αντιστοιχεί στη Σεισμική Ζώνη Ι (Σενάριο 1) και ΙΙ 

(Σενάριο 2). 
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Σχήμα 15: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος 

 

 

Πίνακας 11: Οι πιθανότερες τιμές εδαφικής επιτάχυνσης a που αναμένονται στις σεισμικές ζώνες 

κινδύνου I,II και III του ελλαδικού χώρου συναρτήσει του μέσου χρόνου επαναληψιμότητας Tm 
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Σχήμα 16: Σεισμοί στην Πάρο Πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

Σχήμα 17: Μονάδες πηγής (λευκά ορθογώνια) τοποθετημένα κατά μήκος της ζώνης μεσογείου 

υποδιαιρέσεως σε δύο σειρές. Τα κόκκινα γεμάτα ορθογώνια δείχνουν κατά προσέγγιση τις θέσεις 

των σεισμικών πηγών (1) της Αμοργού του 1956, (2) της Κρήτης του 1303, (3) της 1481 της Ρόδου 

και (4) των σεισμών 1222 στην Κύπρο. (B. Aydın, 2012) 

Για την εκτίμηση της τρωτότητας του ΑΣΠ Πάρου αξιοποιήθηκαν καμπύλες αντίστασης για 

τις δύο κύριες διευθύνσεις του σεισμού για τα εξεταζόμενα κτίρια. Οι καμπύλες αντίστασης 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 18 ,19 και 20. 
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Σχήμα 18: Καμπύλες σεισμικής αντίστασης στο κτίριο του μηχανοστασίου , Κτίριο Α (Πηγή 

Προμελέτη Ενίσχυσης ΑΣΠ Πάρου, Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ) 
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Σχήμα 19: Καμπύλες σεισμικής αντίστασης στο κτίριο πινάκων, Κτίριο Β (Πηγή Προμελέτη 

Ενίσχυσης ΑΣΠ Πάρου, Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ) 

 

 

Σχήμα 20: Καμπύλες σεισμικής αντίστασης στο κτίριο ficantieri, Κτίριο Γ (Πηγή Προμελέτη 

Ενίσχυσης ΑΣΠ Πάρου, Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ) 

Ως στάθμες βλάβης λαμβάνονται οι οριζόμενες από το Hazus (FEMA, 2001) κατηγορίες 

βλαβών (Σχήμα 21). Συγκρίνοντας τις καμπύλες αντίστασης και τα κατώφλια βλαβών του 

Hazus (Πίνακας 12) γίνεται αντιληπτό ότι μπορούν να υιοθετηθούν για την αποτίμηση της 

ανθεκτικτότητας του ΑΣΠ Πάρου. Συγκεκριμένα λαμβάνονται τα κατώφλια βλαβών για το 

χαμηλό επίπεδο σχεδιασμού λόγω παρουσίας διαβρώσεων στα φέροντα στοιχεία των 

κτιρίων. 

 

Σχήμα 21: Στάθμες βλαβών (FEMA, 2001) 
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Επίπεδο 
Σεισμικού 

Σχεδιασμού 

Κατώφλια Βλαβών/ Μετακίνηση ορόφου 

Ελαφριές Μέτριες Εκτεταμένες Καταστρεπτικές 

Υψηλό  0.0050 0.0100 0.0300 0.0800 

Μέτριο  0.0050 0.0087 0.0233 0.0600 

Χαμηλό 0.0050 0.0080 0.0200 0.0500 

Πίνακας 12: Κατηγορίες βλαβών 

 

Σεισμικά Σενάρια Α(m) Β Γ 

Ι 0.018 0.015 0.013 

ΙΙ 0.025 0.022 0.021 

X Διεύθυνση 

Σεισμικά Σενάρια Α Β Γ 

I 0.011 0.01 0.008 

ΙΙ 0. 021 0.018 0.014 

Y Διεύθυνση 

 

Διάγραμμα 4: Μετατόπιση Κτιρίων 

Με βάση τον υπολογισμό της τρωτότητας και τις μέγιστες τιμές μετακίνησης ορόφου που 

προκύπτουν για τα τρία κτίρια για τα δύο επιλεγμένα σεισμικά σενάρια, ορίζεται το μητρώο 

τρωτότητας του ΑΣΠ Πάρου. 

Χ Διεύθυνση 

Σεισμικά 
Σενάρια 

Καθόλου Ελαφριές Μέτριες Εκτεταμένες Καταστρεπτικές 

Ι - - Α,Β,Γ - - 
ΙΙ - -  Α,Β,Γ - 

0
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ΣΕΝΆΡΙΟ I-X ΣΕΝΆΡΙΟ II-X ΣΕΝΆΡΙΟ I-Y ΣΕΝΆΡΙΟ II-Y
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 Πίνακας 13: Μητρώο τρωτότητας ΑΣΠ Πάρου για Χ διεύθυνση 

Υ Διεύθυνση 

Σεισμικά 
Σενάρια 

Καθόλου Ελαφριές Μέτριες Εκτεταμένες Καταστρεπτικές 

Ι - Γ Α,Β, - - 
ΙΙ - - Β,Γ Α - 

Πίνακας 14: Μητρώο τρωτότητας ΑΣΠ Πάρου για Y διεύθυνση 

Λόγω περιορισμένων δεδομένων επιχειρείται μια αδρομερής εκτίμηση της ανθεκτικότητας 

του σταθμού. Για τον υπολογισμό της ανθεκτικότητας του ΑΣΠ Πάρου αξιοποιούνται δυο 

παράμετροι που αφορούν απώλειες λόγω μιας φυσικής καταστροφής. Η πρώτη είναι η 

παράμετρος απώλειας παροχής ενέργειας μετά από ένα σεισμικό γεγονός και η δεύτερη 

είναι η αποκατάσταση του κτιρίου ως ποσοστό επί του κατασκευαστικού κόστους 

πλήρους αντικατάστασης του σταθμού. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

όπου το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού εξαρτάται άμεσα από αυτή την πηγή ενέργειας , μία 

συντηρητική προσέγγιση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού δικτύου ολόκληρου του 

νησιού αποτελεί η εκτίμηση της ανθεκτικότητας του σταθμού.  

Στον πίνακα δίνονται το ποσοστό μείωσης παροχής ενέργειας και του κόστους 

αποκατάστασης (hazus) ανάλογα με τη στάθμη βλάβης όπως προκύπτει από 

βιβλιογραφικές αναφορές και από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σταθμού. Ο 

σταθμός, λόγω διαβρώσεων, ανέβηκε κατηγορία επικινδυνότητας, από το στάδιο 2 

(Ελαφριά Στάθμη Βλάβης) στο στάδιο 3 (Μέτρια Στάθμη Βλάβης). 

 

Στάθμη Βλάβης Απώλεια παροχής ενέργειας 
(EL) 

Ποσοστό κόστους 
αποκατάστασης 

(RC) 

Καθόλου 0% 0% 

Ελαφριά 10% 2% 

Μέτρια 60% 10% 

Εκτεταμένη 80% 50% 

Καταστρεπτική 100% 100% 

Πίνακας 15: Καθορισμός κρισιμότητας κτιρίων  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σταθμίζοντας τη συμμετοχή των κτιρίων που απαρτίζουν 

το σταθμό στις συνολικές απώλειες του σταθμού προκύπτουν δυο εξισώσεις για τις 

παραμέτρους που λήφθηκαν για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας.  

Η πρώτη για τον εντοπισμό της απώλειας παροχής ενέργειας : 
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𝐸𝐿 (𝑖) =  𝐶𝐴 × 𝐸𝐿(𝐴𝑖)   + 𝐶𝐵 × 𝐸𝐿(𝐵𝑖)   + 𝐶𝛤 × 𝐸𝐿(𝛤𝑖) 

Όπου CA : 0,6 

          CB : 0,25 

          CΓ : 0,15 

          EL : Βαθμός απωλειών βλάβης (δίνεται από πίνακα) 

Για X Διεύθυνση Σενάριο I 

EL (i) = (0,6 × 0,60) + (0,25 × 0,60) + (0,15 × 0,60) = 0,6 ή 60% 

Για X Διεύθυνση Σενάριο II 

EL (i) = (0,6 × 0,80) + (0,25 × 0,80) + (0,15 × 0,80) = 0,8 ή 80% 

Για Y Διεύθυνση Σενάριο I  

EL (i) = (0,6 × 0,6) + (0,25 × 0,6) + (0,15 × 0,10) = 0,525 ή 52,5% 

Για Y Διεύθυνση Σενάριο II 

EL (i) = (0,6 × 0,80) + (0,25 × 0,60) + (0,15 × 0,60) = 0,72 ή 72% 

 

Διάγραμμα 5: Ποσοστό Απώλειας Ενέργειας  

Και η δεύτερη για τον εντοπισμό του ποσοστού κόστους αποκατάστασης : 

𝑅𝐶 (𝑖) =  𝐶𝐴 × 𝑅𝐶(𝐴𝑖)   + 𝐶𝐵 × 𝑅𝐶(𝐵𝑖)   + 𝐶𝛤 × 𝑅𝐶(𝛤𝑖) 

Όπου CA : 0,6 

          CB : 0,25 

          CΓ : 0,15 

          RC : Ποσοστό κόστους αποκατάστασης (δίνεται από πίνακα) 

Για X Διεύθυνση Σενάριο I 
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RC (i) = (0,6 × 0,10) + (0,25 × 0,10) + (0,15 × 0,10) = 0,1 ή 10% 

Για X Διεύθυνση Σενάριο II 

RC (i) = (0,6 × 0,50) + (0,25 × 0,50) + (0,15 × 0,50) = 0,5 ή 50% 

Για Y Διεύθυνση Σενάριο I  

RC (i) = (0,6 × 0,10) + (0,25 × 0,10) + (0,15 × 0,02) = 0,088 ή 8,8% 

Για Y Διεύθυνση Σενάριο II 

RC (i) = (0,6 × 0,50) + (0,25 × 0,10) + (0,15 × 0,10) = 0,34 ή 34% 

 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό Κόστους Αποκατάστασης 

Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα EL και RC για τα δυο σενάρια που πήραμε, ο 

βαθμός απώλειας παροχής ενέργειας μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% της συνολικής 

παροχής, ενώ το κόστος αποκατάστασης μέχρι και 50%. 

 

5.2.2 Ανθεκτικότητα σε περίπτωση Τσουνάμι 

Τα Tsunamis χαρακτηρίζονται ως ένα σύνολο μεγάλης κλίμακας διαταραχών στην 

επιφάνεια του νερού που παραμένει ενεργό για μικρό χρονικό διάστημα και διαδίδονται με 

μεγάλη ταχύτητα από μια συγκεκριμένη πηγή στον ωκεανό με κατεύθυνση προς την ακτή. 

Κατά την εκδήλωση ενός τέτοιου κύματος, η βύθιση και η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης 

στους ωκεανούς μπορεί να φτάσει και τα 10 μέτρα. Παράλληλα, το οριζόντιο μέγεθος 

(μήκος) της θαλάσσιας διαταραχής που αποκαλείται Tsunami μπορεί να αγγίξει τα 100 

χλμ. Τον Ειρηνικό ωκεανό, ένα τέτοιο κύμα μπορεί να τον διανύσει σε 10-12 ώρες, ενώ 

είναι ικανό να μεταφέρει υδάτινη μάζα ύψους 10 μ, με ταχύτητα διάδοσης πάνω από 70 

km ανά ώρα, σε μια οποιαδήποτε ακτή. 
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Η ταχύτητα του Tsunami μειώνεται κοντά στην ακτογραμμή και αυτό οφείλεται κυρίως σε 

δυο λόγους, στο μικρό βάθος των νερών κοντά στις ακτές, καθώς και στην τραχύτητα που 

χαρακτηρίζει τον βυθό της θάλασσας. Το κύριο αίτιο δημιουργίας των τσουνάμι είναι οι 

υποθαλάσσιοι σεισμοί, οι οποίοι έχουν σημείο εκκίνησης τον πυθμένα της θάλασσας. Οι 

συγκεκριμένοι σεισμοί, που ονομάζονται “Τσουναμογενείς σεισμοί”, πραγματοποιούνται 

σε σημεία του πυθμένα των ωκεανών όπου εντοπίζεται σύγκρουση των τεκτονικών 

πλακών και βύθιση της μίας πλάκας κάτω από την άλλη, χαρακτηρίζονται από την 

απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ενέργειας και η έντασή τους υπερβαίνει τον επτά 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκαλούν αιφνίδια 

παραμόρφωση και μετακίνηση του ωκεάνιου πυθμένα, με αποτέλεσμα την εκτόπιση της 

άνωθεν μεγάλης υδάτινης μάζας η οποία μετατοπίζεται κατακόρυφα στην υδάτινη στήλη 

και φθάνει έως την επιφάνεια προκαλώντας την εκδήλωση κύματος Tsunami. Όσον 

αφορά την μετατόπιση του ωκεάνιου πυθμένα, το μέγεθος της κάθετης μετατόπισης 

μπορεί να αγγίξει τα 5 μέτρα και το μέγεθος της οριζόντιας τα 2 χιλιόμετρα. 

Στον ανοικτό ωκεανό τα κύματα τσουνάμι είναι μόλις παρατηρήσιμα, όταν όμως 

πλησιάζουν τις ακτές γιγαντώνονται και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές 

εφόσον η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα τσουνάμι είναι πολλαπλάσια από την 

ενέργεια ενός ανεμογενούς κυματισμού που έχει ίδιο ύψος. Καθώς το Tsunami 

προσεγγίζει την ακτή, οι παράκτιες και θαλάσσιες κατασκευές και σχηματισμοί όπως 

νησίδες, ακρωτήρια, παράκτιες εξοχές ή εσοχές, οι είσοδοι ποταμών καθώς επίσης το 

βάθος της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης και η κλίση της ακτής, είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μορφή και την εξέλιξή του. Το επίπεδο του νερού στην ακτή μπορεί να 

ανέλθει αρκετά μέτρα. Σε ακραίες περιπτώσεις, η στάθμη του νερού μπορεί να ανέλθει 

έως τα 15 μ. για περιπτώσεις Tsunami που προέρχονται από μακρινές αποστάσεις και η 

στάθμη μπορεί να ανέλθει έως τα 30 μ. για Tsunami τοπικής προέλευσης. Το πρώτο κύμα 

ενός Tsunami είναι πιθανό να μην αποτελεί και το πιο ισχυρό της ακολουθίας, 

ενώ κατά τη διάδοσή του κάποιες παράκτιες περιοχές είναι πιθανόν να πληγούν 

περισσότερο συγκριτικά με κάποιες άλλες βάση των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών. 

Ακολουθεί η θραύση του και η αναρρίχησή του (συνήθως πολύ ψηλά στην ακτή) που 

συνοδεύονται από έντονες στροβιλώδεις κινήσεις που παρασέρνουν τα θύματα του. Κατά 

την κάθοδό του προς τη θάλασσα αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες µε ακόμη πιο 

καταστρεπτικές συνέπειες. Το τσουνάμι μεταδίδεται µε μεγάλες ταχύτητες και έτσι ο 

χρόνος αντίδρασης είναι σημαντικά μικρός, ιδιαίτερα σε κλειστές θάλασσες, όπως π.χ. το 

Αιγαίο. 

Ελάχιστα μεγάλα τσουνάμι λόγω υποθαλάσσιων σεισμών έχουν συμβεί στη Μεσόγειο 

από τη γέννηση της οργανικής σεισμολογίας. Όσον αφορά τον κίνδυνο ενός μελλοντικού 



96 
 

τσουνάμι, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περιοχή έχει το σεισμικό δυναμικό που χρειάζεται 

(μέγεθος σεισμού περίπου 7), καθώς και πολλά απότομα ασταθή πρανή με μεγάλες 

μορφολογικές κλίσεις κατά μήκος των ρηξιγενών υποθαλάσσιων κρημνών, που μπορούν 

να δώσουν τσουνάμι, εφόσον ενεργοποιηθούν, όπως έγινε το 1956 με το μεγαλύτερο 

τσουνάμι του 20ου αιώνα στη Μεσόγειο. Είχε προηγηθεί ο σεισμός του 1956, που 

προκάλεσε 53 θανάτους και πολλές καταστροφές στο νησί της Σαντορίνης και στη 

συνέχεια δημιουργήθηκε ένα τσουνάμι που είχε ύψος κύματος έως 30 μέτρων στην 

Αμοργό, 20 μέτρων στην Αστυπάλαια και δέκα μέτρων στη Φολέγανδρο. Εκτός από τη 

Σαντορίνη, σοβαρές βλάβες υπέστησαν τα νησιά Αμοργός, Ανάφη, Αστυπάλαια, Ίος, 

Πάρος, Νάξος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος και Λειψοί. Συνολικά, καταστράφηκαν 529 

σπίτια, 1.482 έπαθαν σοβαρές βλάβες και 1.750 ελαφρές. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 

100. Στην περιοχή αυτή του Αιγαίου υπάρχουν αρκετά υποθαλάσσια ηφαίστεια εκτός από 

το γνωστό Κολούμπο κοντά στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπισθεί περίπου 23 

υποθαλάσσιοι ηφαιστειακοί κώνοι ευθυγραμμισμένοι στα βορειοανατολικά του 

Κολούμπου. Είναι όμως πολύ μικρότεροι και οι κορυφές τους βρίσκονται πολύ βαθύτερα, 

έτσι ώστε δεν φαίνεται να υπάρχει πρόσθετος ηφαιστειακός κίνδυνος. Σύμφωνα με τα έως 

τώρα στοιχεία των επιστημόνων, η ηφαιστειακή δραστηριότητα περιορίζεται στον τομέα 

του Κολούμπου και δεν συνεχίζεται προς τους τομείς της Ανύδρου και της Αμοργού. 

Για τον υπολογισμό ενός πιθανού μεγέθους τσουνάμι χρησιμοποιούνται διάφορα 

«ακραία» σενάρια που σχετίζονται με σεισμικά γεγονότα μεγέθους περίπου 8,0 ή 

μεγαλύτερου. Τέτοιοι σεισμοί έχουν συναχθεί κατά μήκος της Ελλάδας.  

Σενάριο Δυτικής Ελλάδας 

Λαμβάνουμε υπόψη πρώτα ένα 8.3 MW = σεισμός που δημιουργείται με βλάβη ώθησης 

δύο τμημάτων που εκτείνεται παράλληλα με τη δυτική ελληνική τάφρο από τη βόρεια 

Πελοπόννησο μέχρι τη δυτική Κρήτη. Το μέγιστο θετικό και αρνητικό αρχικό οι 

υψομετρικές αυξήσεις είναι 4,9 m και -1,6 m αντίστοιχα. 

Τα επακόλουθα χαρακτηριστικά διάδοσης του τσουνάμι μπορούν να σχολιαστούν με τη 

βοήθεια του Σχήματος 22. Στην εικόνα που δείχνει το πεδίο του τσουνάμι που 

υπολογίστηκε 15 λεπτά μετά την εκκίνηση του τσουνάμι παρατηρούμε ότι όλες οι ακτές 

του Ιονίου, ολόκληρη η Δυτική Κρήτη και σχεδόν όλη η Νότια Κρήτη έχουν ήδη επηρεαστεί 

από το τσουνάμι και ότι ένα ισχυρό θετικό ηγετικό μέτωπο ταξιδεύει προς νοτιοδυτική 

κατεύθυνση προς το Λιβυκό πέλαγος. Τριάντα λεπτά μετά τον σεισμό, το ηγετικό μέτωπο 

έχει κατακλύσει τη Βορειοανατολική Λιβύη, το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης και τα 

νοτιοδυτικά νησιά του Αιγαίου. Επιπλέον, το τσουνάμι διαδίδεται βορειοδυτικά προς τη 

νότια Ιταλία και νοτιοανατολικά προς την Αίγυπτο με χαρακτηριστική ακολουθία δύο 
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διαδοχικών κορυφών. Η εικόνα που περιγράφει την διάδοση του τσουνάμι μετά από 45 

λεπτά δείχνει ότι τα κύματα έχουν ήδη επιτεθεί στη νότια Απουλία και την Καλαβρία, 

πλησιάζουν την ανατολική Σικελία και μεταδίδονται αργά μέσα στο Αιγαίο με ένα μοτίβο 

που επηρεάζεται έντονα από την πολύπλοκη μορφολογία. Μια ώρα μετά το τσουνάμι 

έπεσε βίαια στην ανατολική Σικελία προς τα δυτικά, πλησιάζει με μικρότερη αλλά σχετική 

ενέργεια προς την Αίγυπτο και τη νοτιοανατολική Τουρκία και συνεχίζει τη διάδοσή της 

προς το νότο προς την κεντρική μερίδα της Λιβύης και του κόλπου του Σίδρα και προς τη 

δύση προς την Τυνησία. 

 

Σχήμα 22: Στιγμιότυπα των πεδίων ανύψωσης του τσουνάμι για το σενάριο της δυτικής Ελληνικής 

Αψίδας 

Σενάριο Ανατολικής Ελληνικής Αψίδας 

Αυτό το σενάριο αφορά μια πηγή που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Ελληνικού Τόξου 

και χτυπάει περίπου 300 μοίρες μπροστά στη νοτιοδυτική Τουρκική ακτή. Η πηγή 

χαρακτηρίζεται από ένα μέγεθος MW = 8,0 και προκαλεί μέγιστες θετικές και αρνητικές 

κατακόρυφες παραμορφώσεις θαλάσσιου πυθμένα 1,9 m και -0,7 m αντίστοιχα. Το Σχήμα 

23  περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της διάδοσης του τσουνάμι. Οι ίδιες γενικές 

εκτιμήσεις που έγιναν στις προηγούμενες περιπτώσεις ισχύουν επίσης για αυτό το 

σενάριο, οπότε δεν θα πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκεί να τονιστεί ότι σε 

περίπου 1 ώρα ολόκληρη η ακτογραμμή της ανατολικής Μεσογείου θα επιτευχθεί από τα 

κύματα του τσουνάμι. Οι ισχυρότερες επιπτώσεις προβλέπεται κατά μήκος της 

νοτιοδυτικής Τουρκίας, της Ρόδου, του νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, της ανατολικής 

Λιβύης και της Αιγύπτου. Δεν αναμένονται μεγάλα αποτελέσματα τσουνάμι στη δυτική 

Μεσόγειο. (Stefano Tinti, 2005) 
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Σχήμα 23: Στιγμιότυπα των πεδίων ανύψωσης του τσουνάμι που υπολογίστηκαν για το σενάριο της 

Ανατολικής Ελλάδας (Stefano Tinti, 2005) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία από τα γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί σε 

παγκόσμια κλίμακα και έχοντας παράλληλα υπόψη την πολύ συγκεκριμένη μορφολογία 

των νοτίων Κυκλάδων, έχει γίνει προσπάθεια οριοθέτησης της παράκτιας περιοχής που 

μπορεί να επηρεαστεί από ένα μελλοντικό φαινόμενο. Για τον υπολογισμό λοιπόν μιας 

τιμής αναρρίχησης του κύματος για την εκτίμηση κινδύνου και τον υπολογισμό της 

ανθεκτικότητας του σταθμού, η οποία θα αντιπροσωπεύει πιθανά σενάρια δημιουργίας 

τσουνάμι στις νότιες Κυκλάδες, γίνεται ένας συνδυασμός πληροφοριών από παλαιότερα 

γεγονότα που έχουν συμβεί τόσο στην περιοχή μελέτης, αλλά και στο τσουνάμι της 

Αμοργού. Τα δυο σενάρια που προκύπτουν έχουν ελάχιστο ύψος τα 2m (TsI) και μέγιστο 

τα 20m (TsII).Σύμφωνα με τους (Gardi, 2011) υιοθετείται ο παρακάτω απλοποιημένος 

πίνακας με τα επίπεδα βλάβης του σταθμού ως συνάρτηση του ύψους του νερού (σε m) 

στη ζώνη πλημμυρών. 

Στάθμη Βλάβης Ύψος νερού (m) 

Καθόλου 0 

Ελαφριά 0-3 

Μέτρια 3-6 

Εκτεταμένη 6-9,5 

Καταστρεπτική 9,5-12,5 
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Πίνακας 16: Στάθμες βλαβών  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται το ποσοστό απώλειας λειτουργίας του σταθμού και του 

κόστους αποκατάστασης (hazus) ανάλογα με τη στάθμη βλάβης όπως προκύπτει από 

βιβλιογραφικές αναφορές και από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σταθμού. Το 

ποσοστό κόστους βλάβης λαμβάνεται το ίδιο με τα σεισμικά σενάρια, λόγω απουσίας 

βιβλιογραφικών αναφορών και σπάνιας εκδήλωσης του φαινομένου στην περιοχή. Για να 

υπολογιστεί το κόστος που αναμένεται από τις επιπτώσεις του τσουνάμι στα κτίρια, 

ελήφθη υπόψη ότι κανένα ισχυρό, βλαβερό τσουνάμι δεν έχει επηρεάσει την περιοχή της 

Μεσογείου κατά τα τελευταία 60 περίπου χρόνια και συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Συνεπώς, για το κόστος που συνεπάγεται η 

αντικατάσταση των κτιρίων λόγω ζημιών από τσουνάμι, θεωρήσαμε ως αντίστοιχο το 

κόστος που συνεπάγεται από καταστροφές λόγω σεισμού. Οι απώλειες παροχής 

ενέργειας λαμβάνονται συντηρητικά και θεωρείται ότι αν το ύψος του τσουνάμι φτάσει το 

υψόμετρο του υπογείου, διακόπτεται πλήρως η λειτουργία του σταθμού. 

 

Στάθμη Βλάβης Απώλεια λειτουργίας 
σταθμού 

Ποσοστό κόστους 
αποκατάστασης 

Καθόλου 0% 0% 

Ελαφριά 100% 2% 

Μέτρια 100% 10% 

Εκτεταμένη 100% 50% 

Καταστρεπτική 100% 100% 

Πίνακας 17: Καθορισμός κρισιμότητας κτιρίων  

Στην περίπτωση της εκτίμησης της απώλειας ενέργειας δεν αξιοποιείται η εξίσωση 

απωλειών όπως διαμορφώθηκε στην ενότητα εκτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης. 

Στο διάγραμμα 7 δίνονται οι απώλειες ενέργειας για τα δύο σενάρια τσουνάμι. 
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Διάγραμμα 7: Ποσοστό Απώλειας Ενέργειας σε περίπτωση Τσουνάμι 

Παρατηρείται ότι και στις δυο περιπτώσεις η απώλεια λειτουργίας του σταθμού είναι ίση με 

100%. 

Για των υπολογισμό του δείκτη ανθεκτικότητας λόγω κόστους αποκατάστασης αξιοποιείται 

η εξίσωση των σεισμικών σεναρίων και τα αποτελέσματα δίνονται στο Διάγραμμα 8 

 

𝑅𝐶 (𝑖) =  𝐶𝐴 × 𝑅𝐶(𝐴𝑖)   + 𝐶𝐵 × 𝑅𝐶(𝐵𝑖)   + 𝐶𝛤 × 𝑅𝐶(𝛤𝑖) 

Όπου CA : 0,6 

          CB : 0,25 

          CΓ : 0,15 

          RC : Ποσοστό κόστους αποκατάστασης (δίνεται από πίνακα) 

Σενάριο I 

RC (i) = (0,6 × 0,10) + (0,25 × 0,10) + (0,15 × 0,10) = 0,1 ή 10% 

Σενάριο II 

RC (i) = (0,6 × 1,00) + (0,25 × 1,00) + (0,15 × 1,00) = 1 ή 100% 
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Διάγραμμα 8: Ποσοστό Κόστους Αποκατάστασης σε περίπτωση Τσουνάμι 

Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα EL και RC, θα έχουμε ολική απώλεια παροχής 

ενέργειας και για τα δυο σενάρια που πήραμε, ενώ οι τιμές για το κόστος αποκατάστασης 

διαφοροποιούνται. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι το κόστος αποκατάστασης είναι παράμετρος 

που δεν είναι ενδεικτική της μειωμένης ανθεκτικότητας του σταθμού λόγω απώλειας 

παροχής ενέργειας στο νησί στην περίπτωση του πρώτου σεναρίου, καθώς παρόλο που 

προκύπτει μικρό κόστος αποκατάστασης βλαβών, η απώλεια παροχής ενέργειας στο νησί 

είναι πλήρης. 

Τόνίζεται ότι σε μελλοντική διερεύνηση θεωρείται σκόπιμο να αξιοποιηθεί και ο δείκτης 

που αφορά το χρόνο αποκατάστασης σε συνδυασμό με τους παραπάνω δείκτες. 

 

5.2.3 Ανθεκτικότητα σε περίπτωση Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας  

Το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών κινδύνων στην παράκτια ζώνη συνδέεται άμεσα με την 

ευρύτερη κλιματική αλλαγή στον πλανήτη. Η μακράς χρονικής κλίμακας άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας, η οποία οφείλετε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, επιφέρει μια 

σειρά αρνητικών επιπτώσεων όπως: 

 Αύξηση της συχνότητας κατάκλισης και πλημμυρών από καταιγίδες 

 Επιταχυνόμενη παράκτια διάβρωση 

 Υφαλµύρωση παράκτιων υδροφορέων, εισχώρηση θαλάσσιων υδάτων σε 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2
20

R
e

c
o

v
e

ry
 C

o
s
t 
R

a
ti
o

Inundation Tsunami Height (m)



102 
 

εκβολές ποταμών και ποτάμια συστήματα, 

 Υποβάθμιση ή και εξαφάνιση παράκτιων υγροβιότοπων 

 Αυξανόμενος κίνδυνος πλημμυρών και ανθρώπινων απωλειών 

 Καταστροφή ή ζημιές σε παράκτιους οικισμούς, προστατευτικά έργα και 

άλλες υποδομές 

 Υποβάθμιση ανανεώσιμων φυσικών πόρων 

 Δυσχέρειες στον τουρισμό και τις μεταφορές, 

 Κίνδυνος για παράκτια ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, 

 Υποβάθμιση της παράκτιας γεωργίας και της αλιείας λόγω υποβάθμισης της 

ποιότητας των εδαφών και των υδάτων αντίστοιχα 

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στα παράκτια περιβάλλοντα είναι ένας 

φυσικός κίνδυνος, ο οποίος μάλιστα αν και προβλέψιμος, πολλές φορές εξελίσσεται 

καταστροφικότερος από ότι αρχικά είχε υπολογιστεί. Ισχυρής έντασης άνεμοι, 

ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, πλημμύρες είναι μερικές από αυτές τις συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί των παράκτιων περιοχών. Συχνά οι μετεωρολογικές 

συνθήκες επιδρούν στην στάθμη της θάλασσας με αποτέλεσμα να συμβούν πολλές από 

τις προαναφερόμενες επιπτώσεις διάβρωσης και πλημμυρικών φαινομένων. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται από δυο διαφορετικές λήψεις η έκθεση του ΑΣΠ 

Πάρου στον κίνδυνο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ο σταθμός φαίνεται να μην 

έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από την επιφάνεια της θάλασσας αλλά και κατά μήκος 

αυτής, γεγονός που τον καθιστά Κρίσιμο και άμεσης μελέτης ως προς την αντιμετώπιση 

και την πρόβλεψη των φυσικών κινδύνων. 
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Εικόνα 9: ΑΣΠ Πάρου 

 

Εικόνα 10: ΑΣΠ Πάρου  

Οι προβλέψεις ανόδου της στάθμης της θάλασσας (πίνακας 18) μέχρι το 2099 

κυμαίνονται από 0.2 m έως 0.59 m ενώ πιο ακραίες προβλέψεις φτάνουν τα 1.5 και 2 m. 
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Αυτές οι προβλέψεις ισοδυναμούν αντίστοιχα µε 2.2 mm/y έως 6.5 mm/y και οι πιο 

ακραίες προβλέψεις, οι οποίες δεν ανήκουν στην έκθεση του IPCC (2007), µε 16 και 22 

mm/y. Συγκρίνοντας επομένως τους ρυθμούς τεκτονικής ανύψωσης µε τους πιθανούς 

ρυθμούς ανόδου της θαλάσσιας στάθμης προκύπτει ότι οι δεύτεροι υπερτερούν των 

πρώτων και άρα στις συγκεκριμένες περιοχές θα παρατηρηθεί σχετική άνοδος της 

στάθμης της θάλασσας αλλά λόγω της αφαιρετικής επίδρασης της τεκτονικής αυτή θα 

είναι ηπιότερη αναλόγως την περιοχή. Έτσι, για παράδειγμα μια μέση τιμή ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας της τάξης των 4.3 mm/y θα μειωθεί στα 3.5 mm/y µε την 

αφαιρετική δράση μιας μέσης τιμής τεκτονικής ανύψωσης 0.8 mm/y. (ΤΡΑΠΕΖΑ, 2011) 

 

Πίνακας 18: Εκτιμήσεις για την αύξηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και της ανύψωσης της 

θαλάσσιας στάθμης για τη περίοδο 2090-99 σε σχέση µε τη περίοδο 1980-99, για τα διαφορετικά 

σενάρια εκπομπών (SRES) των αερίων του θερμοκηπίου. 

Για το συγκεκριμένο κίνδυνο εξετάζεται μόνο η παράμετρος απώλειας ενέργειας, καθώς το 

κόστος αποκατάστασης δεν αφορά τη λήψη μέτρων για επάνοδο στην πρότερη 

κατάσταση αλλά για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την εξασφάλιση αποφυγής 

του φαινομένου μετά την εκδήλωσή του. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί 

ένα κίνδυνο με χαρακτηριστικά μονιμότητας και όχι ένα έκτακτο φαινόμενο που χρήζει 

αποκατάστασης. 

 

Άνοδος στάθμης θάλασσας 

(m) 

Aπώλεια ενέργειας 

0 0% 

0,20 0% 

0,5 0% 
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1 100% 

2 100% 

Πίνακας 19: Καθορισμός κρισιμότητας κτιρίων για άνοδο της στάθμης της θάλασσας 

 

𝐸𝐿 (𝑖) =  𝐶𝐴 × 𝐸𝐿(𝐴𝑖)   + 𝐶𝐵 × 𝐸𝐿(𝐵𝑖)   + 𝐶𝛤 × 𝐸𝐿(𝛤𝑖) 

 

Σενάριο I 

EL (i) = (0,6 × 0) + (0,25 × 0) + (0,15 × 0) = 0 ή 0% 

Σενάριο II 

EL (i) = (0,6 × 0) + (0,25 × 0) + (0,15 × 0) = 0 ή 0% 

Σενάριο III  

EL (i) = (0,6 × 0) + (0,25 × 0) + (0,15 × 0) = 0 ή 0% 

Σενάριο IV 

EL (i) = (0,6 × 1) + (0,25 × 1) + (0,15 × 1) = 1 ή 100% 

Σενάριο V 

EL (i) = (0,6 × 1) + (0,25 × 1) + (0,15 × 1) = 1 ή 100% 

 

 

Διάγραμμα 9: Ποσοστό Απώλειας Ενέργειας σε περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας 

Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα EL για τα σενάρια που πήραμε, ο βαθμός 

απώλειας παροχής ενέργειας μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της συνολικής παροχής 

στα σενάρια των 1 m, 1.5 m και 2 m. 
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Σχήμα 24: Χάρτης απεικόνισης των παράκτιων περιοχών που θα κατακλυστούν (κόκκινο χρώμα) 

από ενδεχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 2 μέτρα. 

 

5.3 Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης κινδύνου για την περιοχή μελέτης 

Ο σχεδιασμός μέτρων πρόληψης προϋποθέτει την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

που σχετίζονται με την εκτεθειμένη στον κίνδυνο παράκτια περιοχή και απαιτεί 

συνεργασία και οργάνωση από το κρατικό επίπεδο, μέχρι την τοπική διοίκηση, τους 

φορείς αλλά και την κοινωνία. 

Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Πάρου, το οποίο και τροφοδοτούσε όλο το νησί 

με ρεύμα, είναι σε σημείο στην ακτογραμμή παράλληλα και πολύ κοντά τοποθετημένο σε 

ένα από τα πιο επιρρεπή σημεία υποθαλάσσιας κατολίσθησης και κατ’ επέκταση 

τσουναμογένεσης. Σε περίπτωση που αυτό πληγεί, πολύ πιθανό να προκληθούν ζημιές 

στις εγκαταστάσεις και να υπάρξει απώλεια ρεύματος, κάτι που θα επιβάρυνε πάρα πολύ 

το νησί. 
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Το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων, των κατασκευών και κατ’ επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους, εμπίπτει στην διατήρηση της συνέχειας και της ανάπτυξης μιας 

βιώσιμης οικονομίας, σεβόμενη πάντα τις δυνατότητες του περιβάλλοντος. Συνεπώς η 

ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης σε μια περιοχή που εγκυμονεί τον κίνδυνο να 

πληγεί από κάποιο φυσικό κίνδυνο, σαφώς πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και 

προστασίας. 

Οι επιπτώσεις ενός φυσικού κινδύνου, μπορεί να εμφανίζονται με σπάνια συχνότητα στην 

περιοχή μελέτης, αλλά είναι τόσο καταστροφικές για τον άνθρωπο και την ζωή του στην 

παράκτια ζώνη, σε βαθμό που επηρεάζεται η συνολική βιωσιμότητα της περιοχής για 

αρκετό μάλιστα χρονικό διάστημα. Βασικό χαρακτηριστικό των νοτίων Κυκλάδων, και αυτή 

τη στιγμή σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα, είναι η συνεχώς αναπτυσσόμενη 

τουριστική δραστηριότητα, η οποία λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε 

διαχείριση σχεδιάζεται στην παράκτια ζώνη. Σκεπτόμενοι λοιπόν μία καταστροφή στη 

περιοχή, μπορεί κανείς εύκολα να προβλέψει, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα τόσο στην 

ανθρώπινη ζωή σε άμεσο χρόνο όσο και στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

της παράκτιας ζώνης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Συνεπώς για να μπορέσει να υπάρξει σωστή διαχείριση πόρων και περιβάλλοντος σε μια 

περιοχή, πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη ασφάλεια της περιοχής, όσο τουλάχιστον αυτή 

είναι δυνατή. Για να μπορέσει το αίσθημα ασφάλειας να διατηρηθεί πρέπει να υπάρξει 

πρόβλεψη κινδύνου και λήψη μέτρων για αυτό τον κίνδυνο. Τέλος, για να μιλήσουμε για 

εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παράκτια ζώνη, πρέπει αυτή να εμπεριέχει 

και τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής στον εκάστοτε φυσικό 

κίνδυνο, για τον οποίο υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης του. 

Έναντι σεισμού λόγω του τοπικού χαρακτήρα των βλαβών που παρατηρήθηκαν 

προτείνεται η χρήση μεθόδων τοπικών επεμβάσεων.  

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης ρηγματώσεων σε δομικά στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος έχουν συνήθως δύο στόχους: 

α. Την αποκατάσταση κατά το δυνατόν της φέρουσας ικανότητας των δομικών στοιχείων. 

Η αποκατάσταση θα επιτευχθεί είτε με την ενίσχυση των υφιστάμενων δομικών στοιχείων, 

είτε με την προσθήκη νέων στοιχείων ώστε να μειωθούν οι δράσεις στα υφιστάμενα 

β. Την προστασία των οπλισμών έναντι οξείδωσης, ώστε να εξασφαλισθεί ικανοποιητικός 

χρόνος ζωής των δομικών στοιχείων. 
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Για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτροδότησης απέναντι στην 

ενδεχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές 

οδοί ηλεκτροδότησης (π.χ. ΑΠΕ)  ώστε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να 

παροπλιστεί σταδιακά. 

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας  

Η άμεσα ενδιαφερόμενη τοπική κοινωνία παίζει ίσως τον σημαντικότερο ρόλο στην 

υλοποίηση των μέτρων. Η τοπική κοινωνία των νοτίων Κυκλάδων, όπως και κάθε 

κάτοικος της Ελλάδας, είναι εξοικειωμένη με το φαινόμενο του σεισμού, όμως καθόλου με 

αυτό του τσουνάμι. Δεν διαθέτει βασικές γνώσεις για πρώτη αντίδραση, και δεν έχει 

δοκιμαστεί ποτέ (τουλάχιστον οι νεότερες γενιές) σε κάτι αντίστοιχο. Αυτό καθιστά ακόμα 

μεγαλύτερη την αναγκαιότητα ετοιμότητας με ένα πλάνο για την άμεση αντίδραση στα 

παραπάνω φαινόμενα, στηριζόμενο: 

 στη συνεχή εκπαίδευση 

 στη δημιουργία τοπικών χαρτών κινδύνου 

 στη δημιουργία διαδρομών διαφυγής 

 στην εύρεση κατάλληλων σημείων για χρήση τους ως καταφύγια 

 στις ασκήσεις ετοιμότητας 

Επιπλέον θα πρέπει, σε συνεργασία με τους κρατικούς και τοπικούς φορείς, να 

διευθετηθούν οι χρήσεις γης, ιδιαίτερα κοντά στις πιο επικίνδυνες ζώνες και αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο να τεθούν διαδικασίες μετατόπισης αυτών. 
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Εικόνα 11: Ο ΑΣΠ Πάρου από δορυφόρο 
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Κεφάλαιο 6 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τα οποία αναπτύχθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια 

της παρούσας μελέτης καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Ο κίνδυνος εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου στην περιοχή των νοτίων 

Κυκλάδων είναι δεδομένος, και μπορεί ακόμα και με μικρής έντασης παλιρροιακά 

κύματα να δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές στην παράκτια ζώνη 

των νησιών της περιοχής. 

 Η συνεχώς αυξανόμενη επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή μελέτης (σύγκριση με το 1956, όπου και είχαμε το πιο πρόσφατο 

γεγονός φυσικής καταστροφής στην περιοχή μελέτης), απαιτεί ταυτόχρονα και την 

εφαρμογή σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, έτσι 

ώστε να μην θιγούν το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι αλλά ταυτόχρονα να 

εξυπηρετηθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, για να υφίσταται όντως ως 

«ολοκληρωμένη», απαιτείται να περιλαμβάνει μέτρα ασφάλειας από τους 

πιθανούς φυσικούς κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν σε αυτή.  

 Αρκετά από τα ανά τον κόσμο ήδη εφαρμόσιμα μέτρα πρόληψης στο κίνδυνο, 

μπορούν να προσαρμοστούν στην περιοχή των νοτίων Κυκλάδων με επιτυχία, 

εξυπηρετώντας τουλάχιστον την στοιχειώδη ενημέρωση και προστασία των 

κατοίκων, επισκεπτών και γενικά ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη περιοχή. 

Είναι γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές αποτελούν μια σημαντική απειλή για ολόκληρο 

τον πλανήτη, δεδομένου ότι ο άνθρωπος δεν  μπορεί να αμυνθεί απόλυτα κατά την 

έλευση ενός έντονου φυσικού φαινομένου. Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν ορισμένα 

μεγάλα γεγονότα φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο τα οποία συνδέθηκαν με 

κάποιο τρόπο με τον τομέα της ενέργειας. Προέρχονται από την ίδια την φύση κι ενώ 

μπορούν σε κάποιο βαθμό, κάποιες από αυτές, να προβλεφθούν, οι συνέπειές τους είναι 

συχνά ανυπολόγιστες. Πλημμύρες, σεισμοί, φωτιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, τσουνάμι, 

εκρήξεις ηφαιστείων και κατολισθήσεις είναι οι βασικότερες κατηγορίες φυσικών 

καταστροφών που έχουν πολυάριθμες επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η 

ανθρώπινη αδυναμία στο να εμποδίσει μια φυσική καταστροφή από το να εκδηλωθεί είναι 

δεδομένη, ωστόσο όμως υπάρχει μια πληθώρα μέσων τα οποία μπορούν να  

προβλέψουν πιθανές φυσικές καταστροφές και παράλληλα να αναστείλουν τις συνέπειές 

τους. Έτσι καθίσταται σαφές ότι ένας φυσικός κίνδυνος μπορεί να μετατραπεί σε φυσική 
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καταστροφή όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες 

που απορρέουν από την έλευση της φυσικής καταστροφής. 
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