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ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 7293/374/3-7-2018 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης & ΑΚΕ η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους
αναφερόµενους στον Πίνακα Κοινοποιήσεων Βουλευτές και ειδικότερα ως προς το πρώτο επιµέρους ερώτηµα, σας
γνωρίζουµε ότι:
O ρόλος και οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τα θέµατα διαχείρισης
πληµµυρών περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πληµµυρών,
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων
πληµµύρας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των
κινδύνων πληµµύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η µελέτη, η χρηµατοδότηση και κατασκευή επιµέρους έργων δεν αποτελούν αντικείµενα
αρµοδιότητας του ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα, σε εφαρµογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει ολοκληρώσει για το
σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών ∆ιαµερισµάτων, για τις Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας, και
τα τρία (3) στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ:
1.

Την κατάρτιση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταµών
στην οποία έχουν προσδιορισθεί οι Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας από τον Νοέµβριο 2012.

2.

Την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας για τις Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πληµµύρας οι οποίοι ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο 2017.
Στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας εµφανίζονται οι περιοχές που θα µπορούσαν να πληµµυρίσουν
σύµφωνα µε τα ακόλουθα σενάρια:

•

πληµµύρες χαµηλής πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόµενων (ενδεικτική περίοδος
επαναφοράς µελέτης 1000 χρόνια),

•

πληµµύρες µέσης πιθανότητας υπέρβασης (πιθανή περίοδος επανάληψης τουλάχιστον 100 χρόνια),

•

πληµµύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα µε την περίπτωση (δηλαδή συχνά φαινόµενα:
ενδεικτική περίοδος επαναφοράς µελέτης 50 χρόνια).

Για τις παράκτιες ζώνες στις οποίες υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας και για τις ζώνες µε πληµµύρες που
οφείλονται σε υπόγεια ύδατα, η κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρας περιορίζεται στο σενάριο
πληµµυρών χαµηλής πιθανότητας υπέρβασης.
Οι Χάρτες Κινδύνων Πληµµύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται µε τις
πληµµύρες χαµηλής/µέσης/υψηλής πιθανότητας υπέρβασης και διαµορφώνονται µε βάση τις ακόλουθες
παραµέτρους:
•

ενδεικτικός αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,

•

τύποι οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγούν,

•

οι εγκαταστάσεις IPPC, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πληµµύρας,

•

οι προστατευόµενες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο παράρτηµα V του άρθρου 19 του Π.∆. 51/2007 και
ενδέχεται να πληγούν και

•

άλλες πληροφορίες που θεωρούνται χρήσιµες, όπως η επισήµανση των ζωνών όπου υπάρχει το ενδεχόµενο
πληµµυρών µε αυξηµένο ποσοστό µεταφερόµενων ιζηµάτων και πληµµυρών που µπορεί να προκαλέσουν
ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και πληροφορίες για άλλες σηµαντικές πηγές ρύπανσης.

Όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν στα δύο (2) αωτέρω στάδια της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ έχουν
αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.floods.ypeka.gr και στη βάση
δεδοµένων

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

(European

Environment

Information

and

Observation

Network)

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet).
3.

Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας τα οποία αφορούν στο 3ο Στάδιο της Οδηγίας, έχουν
ολοκληρωθεί και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις αρχές Ιουλίου 2018. Οι Γενικοί Στόχοι της
∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας που έχουν τεθεί σε επίπεδο χώρας στα Σχέδια ∆ιαχείρισης κινδύνων
Πληµµύρας και είναι κοινοί και για τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά ∆ιαµερίσµατα είναι οι ακόλουθοι: α. Mετριασµός
της έκθεσης στην πληµµύρα β. Μείωση της πιθανότητας πληµµύρας γ. Ενίσχυση της ετοιµότητας για την
αντιµετώπιση των πληµµυρών. δ) Βελτίωση των µηχανισµών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών. Για την
επίτευξη των Γενικών Στόχων, κάθε Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας περιλαµβάνει την κατάρτιση ενός
Προγράµµατος Μέτρων που καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης. Τα Μέτρα διακρίνονται µε βάση τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειµένων σε τέσσερις βασικές οµάδες: Πρόληψη,
Ετοιµότητα, Προστασία και Αποκατάσταση και ανάλογα µε το περιεχόµενό τους σε:
•

Νοµοθετικές/ ∆ιοικητικές ρυθµίσεις: Αφορούν αποφάσεις διοικητικών ρυθµίσεων

•

Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα: Αφορούν µέτρα και παρεµβάσεις για τον καλύτερο προσδιορισµό των ζηµιών
από πληµµύρες καθώς και οικονοµικά εργαλεία για την διαχείριση των επιπτώσεων από τις πληµµύρες.

•

Μέτρα εκπαίδευσης/ενηµέρωσης: Αφορούν δράσεις εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.

•

Μη δοµικές παρεµβάσεις: Αφορούν κανονιστικές διατάξεις (π.χ. έλεγχος χρήσεων γης, καθορισµός ζωνών) και

•

Πρόσκτηση, συµπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών: Αφορούν δηµιουργία/ συµπλήρωση βάσεων δεδοµένων,

µη δοµικά έργα (όπως συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης).

συµπλήρωση δεδοµένων πεδίου, κυρίως τοπογραφικές αποτυπώσεις υποδοµών και στοιχεία γεωµετρίας
υδατορεµάτων.

•

Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα: Αφορούν µέτρα και παρεµβάσεις για την προστασία περιβαλλοντικά
ευαίσθητων περιοχών.

•

Τεχνικά Μέτρα Αντιπληµµυρικής Προστασίας: Αφορούν δοµικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και µελέτες
για την υλοποίησή τους.

Επισηµαίνεται ότι, η έγκριση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και
η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθιστά την εφαρµογή των Προγραµµάτων Μέτρων
υποχρεωτική.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι οριζόµενοι στα Μέτρα Φορείς Υλοποίησης υποχρεούνται να

εντάξουν στον προγραµµατισµό τους τις προβλέψεις των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας
και να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή των Μέτρων
για τα οποία είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιοι. Επισηµαίνουµε ότι η εκπόνηση και κύρωση των
Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνου Πληµµύρας περιλαµβάνεται στην ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/21-7-2010,
εκπονήθηκε προκαταρκτική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε το 2012, όµως ουδέποτε επιλέχθηκε η
εκπόνηση των σχεδίων και η χρηµατοδότησή τους παρότι µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία έπρεπε να
έχουν ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου του 2016. Η χρηµατοδότηση, εκπόνηση και κύρωση των Σ∆ΚΠ
αποτέλεσε δέσµευση της δικής µας κυβέρνησης, η οποία ολοκληρώθηκε µε την δηµοσίευση σε ΦΕΚ
προ µηνός.
Ειδικότερα, η πληγείσα περιοχή της Μάνδρας ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής (Υ∆ 06), στο οποίο έχουν
προσδιορισθεί από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση συνολικά εννέα (9) Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας
(Ζ∆ΥΚΠ), οι οποίες µελετώνται στο οικείο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (ΦΕΚ 2693 τ. Β/ 6.07.2018). Η
Μάνδρα βρίσκεται εντός της Ζ∆ΥΚΠ GR06RAK0005 «Χαµηλή ζώνη Ασπροπύργου – Ελευσίνας». Στους Χάρτες Κινδύνων
Πληµµύρας που καταρτίστηκαν για τη συγκεκριµένη Ζ∆ΥΚΠ αποτυπώνονται οι χρήσεις γης, οι οικονοµικές
δραστηριότητες και οι υποδοµές που δυνητικά θίγονται για Τ=50, Τ=100 και Τ= 1000 χρόνια, οι οποίες παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα και επιπλέον γίνεται η αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων (αξιολόγηση τρωτότητας) στον
πληθυσµό, τις οικονοµικές δραστηριότητες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονοµιά. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της µελέτης για την αποτίµηση των επιπτώσεων και για

περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη που

αντιστοιχεί σε πιθανότητα ακραίων φαινοµένων, η κατακλυζόµενη έκταση της Ζ∆ΥΚΠ GR06RAK0005 είναι 6,12 km2.
Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 41,77% αυτής χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό (4,95%), χαµηλό
(17,75%) και µέτριο (19,05%) κίνδυνο. Το 38,19% της κατακλυζόµενης περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο
και εντοπίζεται στην περιοχή των οικισµών Μάνδρας, Ελευσίνας, καθώς και ανατολικά των οικισµών Μαγούλας και
Ασπρόπυργου. Ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός σε τµήµατα των οικισµών Μάνδρας, Ελευσίνας, καθώς και ανατολικά του
Ασπρόπυργου, τα οποία και αποτελούν συνολικά το 20,04% της περιοχής κατάκλυσης. Ο πολύ υψηλός κίνδυνος
οφείλεται στο συνδυασµό της πολύ υψηλής τρωτότητας µε τη µέτρια – πολύ υψηλή (κατά περίπτωση) επικινδυνότητα.
Επίσης, όπως προέκυψε από την αξιολόγηση της τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση η ζώνη δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερα προβλήµατα διάβρωσης. Περιοχές µε χαµηλή, µέτρια και κατά τόπους υψηλή εδαφική απώλεια εντοπίζονται
στα βόρεια της ζώνης, στις απολήξεις της Πάρνηθας, βόρεια από τον Ασπρόπυργο. Ενδεχόµενο πληµµυρών µε
αυξηµένο ποσοστό µεταφερόµενων ιζηµάτων ή ροή λάσπης αναµένεται από Βορρά προς τα κεντρικά της Ζ∆ΥΚΠ, µεταξύ
της Μαγούλας και του Ασπρόπυργου, εκατέρωθεν της κοίτης του Σαρανταπόταµου και εκατέρωθεν των χειµάρρων που
αποστραγγίζουν την Πάρνηθα.
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας (ΦΕΚ 2693 τ. Β/6-7-2018) δεν κατέδειξε το µέγεθος του
προβλήµατος της περιοχής εξαιτίας σχετικά περιορισµένων στοιχείων και επίσης λόγω της µοναδικότητας του
φαινοµένου.

1 Πίνακας: Χρήσεις γης και οικονοµικές δραστηριότητες στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=50, 100 και 1000
έτη

Τ=50

Ζ∆ΥΚΠ

Τ=100

Τ=1000

GR06RAK0005
Οικισµοί

∆ύο (2) οικισµοί

∆ύο (2) οικισµοί

∆ύο (2) οικισµοί

Ενδεικτικός

163 κάτοικοι

3780 κάτοικοι

10.652 κάτοικοι

δυνητικά θιγόµενος
πληθυσµός
Αγροτικές Περιοχές

Σταβλικές

Καλλιέργειες

συνολικής

Καλλιέργειες

συνολικής

Καλλιέργειες συνολικής έκτασης 0,28 km2

έκτασης 0,06 km2

έκτασης 0,05 km2

-

(1) 251 ζώα

(5) 541 ζώα

Ένα (1) Βιοµηχανικό Πάρκο

Ένα (1) Βιοµηχανικό Πάρκο

Ένα (1) Βιοµηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ) ‐ Βιοτεχνικό

(ΒΙΠΑ) ‐

(ΒΙΠΑ) ‐

Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) και µια (1) Βιοµηχανική Ζώνη

εγκαταστάσεις
ΒΙΠΕ‐ΒΙΟΠΑ

Βιοτεχνικό Πάρκο

(ΒΙΟΠΑ)

και

µια

(1)

Βιοτεχνικό Πάρκο

(ΒΙΟΠΑ)

και

Βιοµηχανική Ζώνη

Βιοµηχανική Ζώνη

Βιοµηχανίες

-

-

Τουριστικές Ζώνες

Αναπτυγµένες

Αεροδρόµια
Οδικό δίκτυο

Αναπτυγµένες
περιοχές

Ένα (1) αεροδρόµιο

-

0,92

km

εθνικού

δικτύου,

τουριστικά

Αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές

Ένα (1) αεροδρόµιο
δικτύου,

8,24 km εθνικού δικτύου, 1,43 km επαρχιακού

0,80 km επαρχιακού δικτύου,

0,22 km επαρχιακού δικτύου,

δικτύου, καθώς και τµήµατα δικτύου εκκρεµούς/

καθώς και τµήµατα δικτύου

καθώς και τµήµατα δικτύου

ανεπιβεβαίωτου χαρακτηρισµού, µήκους 0,10 km

εκκρεµούς/

εκκρεµούς/

ανεπιβεβαίωτου

1,15

(1)

(9) βιοµηχανικές µονάδες εκ των οποίων (5) IPPC

περιοχές

km

εθνικού

ανεπιβεβαίωτου

χαρακτηρισµού, µήκους 0,02

χαρακτηρισµού, µήκους 0,04

km

km

Σιδηροδροµικό

Τµήµατα

δίκτυο

δικτύου

Εκπαιδευτικά

τουριστικά

µια

σιδηροδροµικού
συνολικού

µήκους

Τµήµατα
δικτύου

829,35 m

872,27 m

-

-

σιδηροδροµικού
συνολικού

µήκους

Τµήµατα

σιδηροδροµικού

δικτύου

συνολικού

µήκους 3414,21 m

∆εκατέσσερα (14) εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Ιδρύµατα
Προστατευόµενες

Ένα

Περιοχές

Σύστηµα

Σύστηµα

-

-

Ένα (1) Αστυνοµικό Τµήµα

Ένα (1) Περιφερειακό Ιατρείο

Ένα (1) Περιφερειακό Ιατρείο

∆οµές

Πολιτικής

(1)

Υπόγειο

Υδατικό

Ένα

(1)

Υπόγειο

Υδατικό

Ένα (1) Υπόγειο Υδατικό Σύστηµα

Προστασίας
∆οµές Υγείας

Επισηµαίνεται, ότι στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες από την καταγραφή και
αποτίµηση των ζηµιών στην πληγείσα περιοχή θα αξιολογηθούν κατά τη φάση επανεξέτασης και επικαιροποίησης
της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πληµµύρας µε βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, εντός
του έτους 2018.

Στο πόρισµα ΣΕΕ∆∆ για τις πληµύρες στην Μάνδρα, το οποίο δόθηκε στη δηµοσιότητα στις 2/7/2018,
διαπιστώθηκε η ανάγκη οριοθέτησης των ρεµάτων στην περιοχή όπως επίσης και η ύπαρξη αυθαίρετων
κατασκευών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα µέσα στην κοίτη των ρεµάτων. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού (7/8/2018) και την πρόσφατη Νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 52 του Ν. 4559/2018-ΦΕΚ 142 Α/3-82018 ) η οριοθέτηση των ρεµάτων και η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών είναι θέµατα άµεσης
προτεραιότητας της κυβέρνησης. Και οι δύο παρεµβάσεις αποτελούν καθυστερήσεις πολιτικών επιλογών των
τελευταίων δεκαετιών, όπως και η µη εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης πληµµύρας, που ολοκληρώθηκαν και
κυρώθηκαν προ µηνός, µε πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Πίνακας Κοινοποιήσεων
1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Βουλευτές κ.κ.

2. Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών

1.

Χριστοφιλοπούλου Εύη

3. Υπουργείο Εσωτερικών

2.

Αρβανιτίδη Γιώργο

3.

Ιλχάν Αχµέτ

4.

Καρρά ∆ηµήτριο – Γεώργιο

5.

Κεγκέρογλου Βασίλη

6.

Μανιάτη Γιάννη

7.

Παπαθεοδώρου Θεόδωρο

8.

Τζελέπη Μιχάλη
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