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Περίληψη 

Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε διεξοδικά η επίδραση επιλεγμένων πλημμυρικών μεγεθών στην 
εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη δύο κατηγορίες 
πλημμύρας: την πλημμύρα με κατάκλυση και την πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής. Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα καταγραφής πλημμύρας και άμεσης ζημιάς από τον ελληνικό και 
διεθνή χώρο για αστικές και περιαστικές δομημένες περιοχές. Ακόμη, διερευνήθηκαν θέματα σχετικά με την 
χωρική κλίμακα ανάλυσης των δεδομένων και με τη διαδικασία υπολογισμού του μεγέθους «ποσοστό 
ζημιάς». Οι διαπιστώσεις που έγιναν με βάση τα ιστορικά δεδομένα, αξιολογήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν 
με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στη στατιστική πρόγνωση της 
άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Δεδομένου του μικρού αριθμού ανάλογων εργασιών στη διεθνή 
βιβλιογραφία, πολλές από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω 
της πρωτοτυπίας τους. 

Θεωρητικό μέρος της διατριβής 

Η πληρέστερη προσέγγιση του θέματος επέβαλε αρχικά, στο θεωρητικό μέρος της διατριβής, να 
αποσαφηνιστούν βασικές εισαγωγικές έννοιες της ζημιάς και να προσδιοριστεί με σαφήνεια το περιεχόμενο 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον που αποτελεί το αντικείμενο έρευνας στην 
παρούσα διατριβή. Επίσης, διακρίθηκαν τρεις κατηγορίες πλημμύρας ανάλογα με τον τύπο πλημμύρας και 
το πλημμυρικό μέγεθος υπό εξέταση, οι οποίες είναι σε συνάφεια με την πλημμυρική ζημιά. Ακόμη, 
αποσαφηνίστηκε η σχέση της πλημμυρικής ζημιάς με την πλημμυρική διακινδύνευση και την πλημμυρική 
τρωτότητα, και επισημάνθηκαν τα αδύναμα σημεία στην εφαρμογή της ανάλυσης της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης, τα οποία σχετίζονται με την πλημμυρική ζημιά. Τέλος, αναδείχθηκαν κρίσιμα τεχνικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την πλημμυρική ζημιά και θεωρείται ότι θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της 
νέας κοινοτικής Οδηγίας για τις πλημμύρες τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, η βιβλιογραφική επισκόπηση των διαφόρων προσεγγίσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στη 
διεθνή βιβλιογραφία για τη μελέτη, μοντελοποίηση και πρόγνωση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον, έδειξε ότι κυριαρχεί η αποσπασματική εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης ζημιάς με πιο 
διαδεδομένη τη μέθοδο καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η κατανόηση των 
μηχανισμών πρόκλησης άμεσης ζημιάς σε στοιχεία κτηρίου λόγω πλημμύρας δεν συνδέεται με την εκτίμηση 
ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Η διατριβή παρουσίασε το θεωρητικό υπόβαθρο των κυριότερων 
μηχανισμών αστοχίας που έχουν παρατηρηθεί σε στοιχεία κτηρίου λόγω πλημμυρικής δράσης. Επίσης, η 
διατριβή αναφέρθηκε συνοπτικά στα βασικά σημεία ανάπτυξης ενός πλημμυρικού μοντέλου, το οποίο είναι 
αναγκαίο για την ανάλυση ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 
λαμβάνει υπόψη τις κατηγορίες πλημμύρας και εστιάζει στην χωρική κλίμακα ανάλυσης. Στο πλαίσιο της 
μεθοδολογίας, διακρίθηκαν μοντέλα ζημιάς μικροκλίμακας, μεσοκλίμακας και μακροκλίμακας, στα οποία η 
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αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους εξαρτάται από το βαθμό πολυπλοκότητας του πλημμυρικού μοντέλου 
και από την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης. Επίσης, διερευνήθηκαν θεωρητικά δύο μέθοδοι 
εκτίμησης ζημιάς, η μέθοδος της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς και η μέθοδος κριτηρίου 
ζημιάς, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα στις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα καταγραφής πλημμυρών και άμεσων ζημιών από τον ελληνικό και 
διεθνή χώρο για αστικές και περιαστικές δομημένες περιοχές. Ακόμη, εξετάστηκαν δύο τρόποι υπολογισμού 
του ποσοστού ζημιάς, (α) με βάση την αντικειμενική αξία ακινήτου που καταλήγει σε αποτίμηση της ζημιάς 
ως το κόστος των εργασιών επισκευής, και (β) με βάση την εμπορική αξία που καταλήγει σε αποτίμηση της 
ζημιάς ως το ποσοστό απώλειας της αρχικής αξίας της πληγείσας ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη την 
χωρική κλίμακα ανάλυσης ζημιάς. Τέλος, στη διατριβή παρουσιάστηκε η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 
εργαλείου εκτίμησης ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ για την εκτίμηση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας 
με τη μέθοδο καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. 

Περιπτώσεις μελέτης της διατριβής 

Στην περίπτωση μελέτης στην Αττική, η στατιστική ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς 
οδήγησε στην εμπειρική ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για επιλεγμένες χρήσεις 
δομημένης περιοχής, η οποία είναι η πρώτη που υλοποιήθηκε σε ελληνικό χώρο. Εξετάστηκε η κατηγορία 
πλημμύρας με κατάκλυση. Τα οικονομικά δεδομένα άμεσης καταγεγραμμένης ζημιάς μετατράπηκαν σε 
δεδομένα ποσοστού ζημιάς, με βάση την εκτιμώμενη μέση αντικειμενική αξία ακινήτου για κάθε 
χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου ανά χρήση κτηρίου. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε χωρικό 
επίπεδο μεσοκλίμακας με στοιχεία μικροκλίμακας και μακροκλίμακας και οδήγησε σε προσαρμογή 
θεωρητικών συναρτήσεων τύπου δυναμοσυνάρτησης στα δεδομένα, οι οποίες τελικά αντικαταστάθηκαν από 
κλιμακωτές συναρτήσεις βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς. Η σύγκριση της κλιμακωτής συνάρτησης βάθους 
νερού – ποσοστού ζημιάς για χρήση κατοικίας στην Αττική με αντίστοιχες σχετικές καμπύλες από τη διεθνή 
βιβλιογραφία επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της ανάλυσης και ανέδειξε τη σημασία ανάπτυξης τοπικών 
καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς  στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εκτίμησης της αναμενόμενης ετήσιας 
ζημιάς. Τέλος, η εισαγωγή των παραπάνω εμπειρικών καμπυλών στο υποστηρικτικό εργαλείο εκτίμησης 
ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ είχε ως αποτέλεσμα την εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας πλημμυρικής 
ζημιάς υπό σενάρια πλημμύρας για περιοχή μελέτης στην Ανατολική Αττική. 

Στην περίπτωση μελέτης στη Νέα Ορλεάνη εξετάστηκε η κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής 
και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας εστιάζοντας σε επιμέρους χωρικές 
μονάδες ανάλυσης (διαμέρισμα, ομάδα οικοδομικών τετραγώνων και οικοδομικό τετράγωνο). Τα δεδομένα 
ποσοστού ζημιάς υπολογίστηκαν ως ποσοστό απώλειας της αρχικής εμπορικής αξίας ακινήτου. Από την 
ανάλυση στο πιο λεπτομερές χωρικό επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου διαπιστώθηκε η αποδυνάμωση 
του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των πλημμυρικών μεγεθών και του ποσοστού ζημιάς. Γενικά, η στατιστική 
ανάλυση δεν είχε αποτέλεσμα μια μονοσήμαντη σχέση μεταξύ των επιλεγμένων μεγεθών πλημμύρας (βάθος 
νερού, γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας ροής, ρυθμός ανύψωσης στάθμης) και του ποσοστού ζημιάς. 
Έτσι, η ανάλυση προχώρησε στην εναλλακτική προσέγγιση ανάπτυξης ενός κριτηρίου ζημιάς με βάση 
πλημμυρικά μεγέθη, η οποία οδηγεί σε διάκριση ζωνών ζημιάς. Το προτεινόμενο εναλλακτικό κριτήριο 
ζημιάς σε σχέση με τη μέθοδο κατά Clausen διακρίνει τρεις χωρικές ζώνες ζημιάς με βάση το μέγεθος του 
γινομένου του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής. Αυτό το κριτήριο μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές 
κατοικίας που έχουν πληγεί από πλημμύρα λόγω αστοχίας αναχώματος, ενώ η εφαρμογή του θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα σε περιπτώσεις ανάλυση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μικροκλίμακας 
(π.χ. σε μεμονωμένα κτήρια). Ασφαλώς, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν οδήγησαν σε στατιστική 
πρόγνωση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς αλλά θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
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μοντέλων πλημμυρικής ζημιάς που καλύπτουν περιοχές μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. 

Τέλος, στην περίπτωση μελέτης στη νήσο Ίο, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της σχέσης δεδομένων 
πλημμύρας και ζημιάς για την πρόγνωση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον είναι 
ισχνά λόγω έλλειψης απαιτούμενων δεδομένων. Ωστόσο, η περίπτωση αυτή μελέτης παρατίθεται στη 
διατριβή για να αναδείξει τη σημασία του ταιριάσματος του βαθμού πολυπλοκότητας ανάμεσα στο μοντέλο 
ζημιάς και στο μοντέλο πλημμύρας. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
για την χρονική περίοδο από Νοέμβριο 2005 μέχρι Απρίλιο 2009. 

Ορισμένα από τα κυριότερα σημεία της παρούσας διατριβής έχουν παρουσιασθεί σε έγκυρα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. 



 



Summary 

The thesis examines the relationship between flood characteristics and the estimation of direct flood 
damage in built environment considering two flood types: inundation and flood of high velocity. Historic 
flood and damage data derived from urban and suburban environment in Greece and abroad, are used 
for analysis purposes. Critical issues about the spatial scale of analysis and the basic principles for 
‘damage percent’ calculation are investigated and discussed. Quantification and assessment of analysis 
results is based on well-known statistical methods and therefore the results can contribute to a statistical 
prediction of direct flood damage in built environment. In the first part of the thesis an improved 
methodological approach for direct flood damage estimation in built environment is proposed. The 
second part focuses on case studies that implement the approach taken. 

Theoretical part 

An integrated approach of the subject under study sets the definition of basic notions regarding damage 
in the very beginning of the thesis, so as the context of direct flood damage in built environment to be 
clarified as precisely as possible. Three flood categories that consider flood type and flood characteristic 
under study are discerned with respect to relative importance for flood damage assessment. Furthermore, 
the relationship of flood damage, vulnerability and risk perception is discussed and the weak points of 
risk analysis related with flood damage are pointed out. Finally, critical technical issues on the new EU 
Floods Directive are presented.  

The literature review for flood damage modeling concluded that a unified, standard approach for flood 
damage estimation in built environment is missing. It seems that the most widespread method for direct 
flood damage estimation is the method of depth-damage curve. Also, it is noted from international 
bibliography that in most cases the comprehension of physical mechanisms that cause direct flood 
damage at building elements, is ignored in a methodology followed for flood damage estimation. The 
thesis presents the theoretical background of failure mechanisms that have been observed repeatedly at 
elements of flood affected buildings. Also, the thesis summarises the basic rules of flood modeling which 
constitutes an essential part of flood damage analysis. 

The proposed methodology for flood damage estimation in built environment takes into account the 
aforementioned flood categories and focuses on the spatial scale of analysis. In this context, damage 
models of micro-scale, meso-scale and macro-scale level have been distinguished where the reliability of 
results depends on the precision of flood modeling and the choice of a damage estimation method. A 
theoretical investigation of two damage estimation methods takes place: the method of relative depth-
damage curve and the method of damage criterion. The development of these methods is based on 
historic flood and damage data derived from urban and suburban environment in Greece and abroad. 
Furthermore, the variable ‘damage percent’ is calculated considering the spatial scale of analysis in two 
different ways, based on (a) property’s objective value that results in damage evaluation as a replacement 
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value and (b) property’s market value that results in damage evaluation as a percentage loss of property’s 
initial market value. Finally, the thesis presents the development of a supporting tool for direct flood 
damage estimation within ArcGIS environment using the method of depth-damage curve. 

Case studies 

In the case study of Attica, a statistical analysis of the relationship between flood depth and damage 
percent results in the development of empirical relative depth-damage curves for selected uses of built 
areas, which constitutes the first one ever materialized in Greece. For analysis purposes, inundation 
events have been examined and observations of flood depth have been collected. Moreover, economic 
data has been converted to damage percent data based on average property’s objective value for every 
characteristic building type and for every use of selected built areas. The spatial scale of the statistical 
analysis is determined at a meso-scale level that combines, also, elements of micro-scale and macro-scale 
level. Although theoretical power functions result as best fits to data, step functions of flood depth and 
damage percent are finally adjusted to them. The comparison of the developed step functions for 
residential use in Attica area with respective ones derived from international case studies, verifies the 
analysis’ results. Finally, the developed empirical step functions are entered into the supporting GIS tool 
in order to demonstrate the estimation of expected annual flood damage under flood scenarios within a 
suburban study area, located in Eastern Attica Prefecture. 

In the case study of New Orleans, the thesis analyzes the direct damage to residential buildings caused by 
the flooding of New Orleans after hurricane Katrina in the year 2005. The relationship between the 
flood characteristics (flood depth, depth-velocity product and rise-rate) and economic damage to 
residential buildings has been investigated. A public dataset has been analyzed that contains information 
on the economic damage levels for approximately 95 000 residential buildings in the flooded area. 
Damage percent has been calculated as the percentage loss of a property’s initial market value. Also, 
results of hydrodynamic flood simulations have been used. In general, differences in the observed 
distributions of damage estimates are related to differences in flood conditions. The spatial scale of the 
statistical analysis is set at meso-scale level that comprises of three spatial units: tracts, blockgroups and 
blocks. Extensive statistical analysis indicated that there is not any strong one-to-one relationship 
between the damage percent and the flood depth or the depth–velocity product. This suggests that there 
is considerable uncertainty associated with depth-damage functions, especially when they are applied to 
individual structures or smaller clusters of buildings. Based on the data, a more general approach has 
been proposed that could be used to distinguish different damage zones based on flood depth and flow 
velocity for an area that is affected by flooding due to breaching of flood defenses.  

Finally, in the case study of Ios Island, failure mechanisms of hydrostatic flood actions at building 
elements are investigated. Flood simulation results (flood depth and flow velocity) have been derived 
from a 1-D hydrodynamic flood routing after an overtopping flood event of a dam upstream. Empirical 
damage data that have been collected immediately after the flood event are restricted only to damage 
observations and descriptions. Although the spatial scale of damage analysis is set at micro-scale level, 
the precision of flood modeling is considered not appropriate for such level of detail. Consequently, the 
case study demonstrates the significance of matching the level of detail between the flood model and the 
damage model. 

The research work presented in the PhD thesis was financially supported by the State Scholarship 
Foundation at the time period of 2005-2009. 



Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

1.1 Τοποθέτηση του προβλήματος 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων φυσικών καταστροφών (Emergency Disasters Database – EM-DAT), ο 
εκτιμώμενος αριθμός πλημμυρών μεγάλης κλίμακας από το 2003 έως το 2007 στην Ευρώπη ξεπερνά τα 120 
γεγονότα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα συνολική οικονομική ζημιά πάνω από €12 δισεκατομμύρια. Είναι 
πιθανό η κλίμακα και η συχνότητα των πλημμυρών στο άμεσο μέλλον να αυξηθεί ως άμεση συνέπεια της 
κλιματικής αλλαγής, της ασυντόνιστης διαχείρισης των λεκανών απορροής και της οικιστικής ανάπτυξης σε 
περιοχές που έχουν πληγεί επανειλημμένα από πλημμύρες στο πρόσφατο παρελθόν. 

Το θεωρητικό εύρος των διαθέσιμων επιλογών στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου είναι μεγάλο και 
περιλαμβάνει μια ποικιλία πολιτικών και μέτρων, τα οποία διακρίνονται σε κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. 
φράγματα, ταμιευτήρες, αναχώματα κτλ.) και σε μη κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. χωροταξικός σχεδιασμός 
των χρήσεων γης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας, σχέδια εκκένωσης, ασφάλιση έναντι 
πλημμύρας κτλ.). Η τυπική προσέγγιση της κατασκευής τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία, συ-
χνά στην έξοδο μιας λεκάνης απορροής έχει αποδειχθεί ανεπαρκής σε βάθος χρόνου, πολύ ακριβή και περι-
βαλλοντικά επιβαρύνουσα. Έτσι, η στρατηγική ιεράρχησης των αντιπλημμυρικών μέτρων φαίνεται ότι αλλά-
ζει στην Ευρώπη και η παραδοσιακή προσέγγιση κατασκευής τεχνικών έργων αντικαθίσταται από τη διαχεί-
ριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης και τη νοοτροπία της «συμβίωσης με τις πλημμύρες» [Begum and van 
Gelder 2004].  

Αυτή η σημαντική αλλαγή στην πολιτική της Ευρώπης για τη διαχείριση των πλημμυρών επισφραγίζεται ε-
πίσημα με την έκδοση της νέας κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες. Σύμφωνα με την νέα 
Οδηγία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν και να χαρτογραφήσουν εκείνες τις περιοχές 
που γειτνιάζουν με υδάτινα σώματα και βρίσκονται υπό πλημμυρική διακινδύνευση, ώστε να ληφθούν ανα-
γκαία και συντονισμένα μέτρα για τη μείωση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Επομένως, στο νέο αυτό 
πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η εκτίμηση της πλημμυρικής διακινδύ-
νευσης και κατ’ επέκταση της πλημμυρικής ζημιάς αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

Σημαντικός όγκος ερευνητικών εργασιών στη διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι σήμερα διεξάγεται εκτε-
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ταμένη έρευνα στο πεδίο εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ασυμφωνία 
στις μεθόδους και στα μοντέλα πρόβλεψης και πρόγνωσης. Κατ’ αρχήν διαπιστώνεται σύγχυση στους ορι-
σμούς και προσδιορισμούς της πλημμυρικής ζημιάς. Η κατηγοριοποίηση σε άμεση και έμμεση, ή σε αποτι-
μούμενη και μη αποτιμούμενη ζημιά έχει πια καθιερωθεί διεθνώς, ωστόσο οι ερμηνείες και οι περιγραφές 
των κατηγοριών αυτών διαφέρουν [Jonkman et al. 2008]. Επιπλέον, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση στον 
τρόπο αποτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς (με οικονομικούς ή με νομισματικούς όρους), και επίσης εντοπί-
ζεται έντονη διαφοροποίηση στην χωρική κλίμακα ανάλυσης της ζημιάς [Messner et al. 2007]. Η πιο διαδε-
δομένη προσέγγιση για την εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον είναι η μέ-
θοδος καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς, ωστόσο λείπει από τη διεθνή βιβλιογραφία μια ολοκληρωμένη, ε-
νιαία προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω ζητήματα.  

Το ερευνητικό έργο «FLOODsite», το οποίο χρηματοδοτηθηκε από το 6ο πρόγραμμα - πλαίσιο στήριξης 
και ολοκληρώθηκε το 2009, αποτελεί την πρώτη, ολοκληρωμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
στην Ευρώπη με συμμετοχή σε αυτό πάνω από 250 εξειδικευμένοι ερευνητές. Στο πλαίσιο του ερευνητικού 
έργου, οι Meyer and Messner (2005) πραγματοποίησαν επισκόπηση των εφαρμοσμένων μεθόδων εκτίμησης 
πλημμυρικής ζημιάς σε τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη (Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία, και Γερμανία) με παρόμοιο 
πλημμυρικό καθεστώς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν βασικές μεθοδολογικές διαφορές στην εκτίμηση ζημιάς, οι 
οποίες δυσχεραίνουν σε σημαντικό βαθμό την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου πρόγνωσης της πλημμυρικής 
ζημιάς. Συγκεκριμένα, βασικές διαφορές επισημάνθηκαν κυρίως στον σκοπό ανάλυσης της πλημμυρικής ζη-
μιάς (ανάλυση κόστους-οφέλους ή ανάλυση διακινδύνευσης), στις κατηγορίες άμεσης ζημιάς που λαμβάνο-
νται υπόψη, στην χωρική κλίμακα ανάλυσης, στο απαιτούμενο βαθμό αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, στις 
βασικές αρχές αποτίμησης και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. 

Αποτελεί πρόκληση για την έρευνα στο πεδίο αντιμετώπισης και διαχείρισης των πλημμυρών, η διερεύνηση 
καινοτόμων μεθόδων με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων προσεγγίσεων για την ανάλυση της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς και τρωτότητας ενός συστήματος έναντι πλημμύρας. Η παρούσα διατριβή έχει σκοπό 
να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, προτείνοντας μια μεθοδολογία εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζη-
μιάς, που εστιάζει στην χωρική κλίμακα ανάλυσης και στους τρόπους αποτίμησης της ζημιάς και λαμβάνει 
υπόψη της, εκτός από το βάθος νερού και άλλα πλημμυρικά μεγέθη στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε δο-
μημένο περιβάλλον. 

1.2 Διάρθρωση της διατριβής 

Η διατριβή συγκροτείται από δύο Τόμους, το κείμενο της διατριβής (Τόμος Ι) και το παράρτημα της δια-
τριβής (Τόμος ΙΙ). Ο Τόμος Ι περιέχει 14 Κεφάλαια και περιλαμβάνει επιπλέον δύο γλωσσάρια τεχνικής 
ορολογίας για την απόδοση όρων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο της διατριβής (Τόμος 
Ι) αποτελείται από την εισαγωγή (Κεφάλαιο 1), το θεωρητικό μέρος (Κεφάλαιο 2 έως Κεφάλαιο 7), τις περι-
πτώσεις μελέτης (Κεφάλαιο 8 έως Κεφάλαιο 13), τα συμπεράσματα (Κεφάλαιο 14) και την χρησιμοποιη-
θείσα βιβλιογραφία. Ο Τόμος ΙΙ περιέχει Παραρτήματα ανά Κεφάλαιο, όπου το παράρτημα θεωρήθηκε α-
ναγκαίο για να παρουσιαστούν αναλυτικά οι υδρολογικοί και υδραυλικοί υπολογισμοί της προσομοίωσης 
μιας πλημμύρας, επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από τις περιοχές μελέτης και γενικά επικουρικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της έρευνας στις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής. Ανά Κεφάλαιο, ο 
Τόμος Ι της διατριβής δομείται ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται βασικοί ορισμοί της ζημιάς και προσδιορίζεται η κατηγορία πλημμυρικής ζη-
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μιάς, που αποτελεί αντικείμενο έρευνας στην παρούσα διατριβή. Επίσης, περιγράφονται οι λοιπές κατηγορίες 
πλημμυρικής ζημιάς που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αυτών. Το κεφάλαιο εστιάζει στη διάκριση παραμέτρων, η χρήση των οποίων συμβάλλει στην οργάνωση της 
διαδικασίας ανάλυσης. Ακόμη, διακρίνονται τρεις κατηγορίες πλημμύρας ανάλογα με τον τύπο πλημμύρας 
και το υπό εξέταση πλημμυρικό μέγεθος, από τις οποίες η πλημμύρα με κατάκλυση και η πλημμύρα με υψη-
λή ταχύτητα ροής εξετάζονται στην παρούσα διατριβή. Τέλος, περιγράφονται η δομική ζημιά και η μη δο-
μική ζημιά ως τύποι άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον που συναντώνται επανειλημμένα 
στις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 3 αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες του πλημμυρικού κινδύνου, της πλημμυρικής διακινδύ-
νευσης και της τρωτότητας έναντι πλημμύρας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, και ειδικά, στον Ελληνικό χώρο συγχέονται συχνά λόγω λανθασμένης μετάφρασης. Στη συνέχεια, περι-
γράφεται η σχέση των εννοιών αυτών με την πλημμυρική ζημιά και παρουσιάζεται σε στάδια η μεθοδολογία 
ανάλυσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Ακόμη, επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην εφαρμογή της 
ανάλυσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης που σχετίζονται με την πλημμυρική ζημιά και σχολιάζεται η α-
βεβαιότητα των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της διακινδύνευσης. Τέλος, στο πλαίσιο της αλλαγής της 
στρατηγικής αντιμετώπισης των πλημμυρών στην Ευρώπη και της έκδοσης νέας κοινοτικής Οδηγίας για τις 
πλημμύρες, σχολιάζονται τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς, κατά 
την εφαρμογή της Οδηγίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 υλοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση των διαφόρων προσεγγίσεων που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη μελέτη, μοντελοποίηση και πρόγνωση της πλημμυρικής ζημιάς. Η 
επισκόπηση είναι συνοπτική δεδομένης της πολυ μεγάλης βιβλιογραφίας, και είναι προσανατολισμένη στην 
παρουσίαση των εργασιών εκείνων που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας διατριβής, δηλαδή τη 
μελέτη της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται 
η ταξινόμηση της εκτεταμένης βιβλιογραφίας σε συγκεντρωτικό πίνακα, η οποία υλοποιήθηκε με βάση τις 
παραμέτρους ανάλυσης ζημιάς που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2. Από την ταξινόμηση διαπιστώθηκε ότι η 
πιο διαδεδομένη μέθοδος για την οικονομική εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς είναι η μέθοδος της 
σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. Συνεπώς, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος 
αυτή. Δεδομένου, όμως, ότι το βάθος νερού αποτελεί ένα μόνο από τα μεγέθη πλημμύρας που συμβάλλουν 
στην πρόκληση άμεσης ζημιάς, παρουσιάζονται, επίσης, συνοπτικά σημαντικές επιστημονικές εργασίες που 
διερεύνησαν και άλλα μεγέθη πλημμύρας για την εκτίμηση ζημιάς, όπως είναι η ταχύτητα ροής και η διάρ-
κεια ενός πλημμυρικού γεγονότος.  

Στο Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στην κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης άμεσης ζημιάς σε στοιχεία κτη-
ρίου λόγω πλημμύρας. Αρχικά, το κεφάλαιο παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση των κυριότερων πλημμυρι-
κών δράσεων, που επιβάλλονται σε κτήρια κατά τη διάρκεια ενός πλημμυρικού γεγονότος λαμβάνοντας υπό-
ψη την επίδραση φυσικών και χημικών δράσεων πλημμύρας. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο αναφέρεται στη συ-
νάφεια των πλημμυρικών δράσεων στην εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς και τέλος, παρουσιάζεται το θεω-
ρητικό υπόβαθρο τριών τύπων μηχανισμού αστοχίας σε στοιχεία κτηρίου λόγω πλημμυρικής δράσης. 

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των βασικών σημείων ανάπτυξης ενός πλημμυρικού μο-
ντέλου, το οποίο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς ανάλυσης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο 
περιβάλλον. Το κεφάλαιο αναφέρεται αρχικά στα πλημμυρικά μεγέθη που εξετάζονται στη διατριβή και στη 
συνέχεια παρουσιάζει συνοπτικά τα χωρικά δεδομένα εισόδου και τα υπολογιστικά προγράμματα προσο-
μοίωσης πλημμύρας που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής. Τέλος, επισημαίνονται 
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τρόποι ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων προσομοίωσης πλημμύρας και μέτρα ελεγ-
χου της απόδοσης των μοντέλων πλημμύρας. 

Στο Κεφάλαιο 7 προτείνεται μια βελτιωμένη μεθοδολογία εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον, η οποία λαμβάνει υπόψη τις κατηγορίες πλημμύρας και εστιάζει στην χωρική κλί-
μακα ανάλυσης της ζημιάς. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας εξετάζονται θεωρητικά δύο μέθοδοι εκτίμησης 
της ζημιάς, η μέθοδος της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς και η μέθοδος κριτηρίου ζημιάς, οι 
οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις μελέτης στη διατριβή. Ακόμη, το κεφάλαιο εστιάζει στη διαδικασία 
αποτίμησης των δεδομένων άμεσης ζημιάς για τη μετατροπή τους από απόλυτες τιμές σε ποσοστά ζημιάς. 
Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομέ-
νων πλημμύρας και ζημιάς που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε κάθε περίπτωση μελέ-
της. Επίσης, στο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού εργαλείου εκτίμησης ζημιάς σε 
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την εκτίμηση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε χω-
ρικό επίπεδο μεσοκλίμακας με τη μέθοδο καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. Τέλος, παρουσιάζεται η ενσω-
μάτωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτίμησης ζημιάς στο πλαίσιο εκτίμησης της πλημμυρικής διακιν-
δύνευσης. 

Στο Κεφάλαιο 8 εξετάζεται η επεξεργασία δύο αρχείων δεδομένων άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 
που συλλέχθηκαν από πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το αστικό και 
περιαστικό δομημένο περιβάλλον υπό εξέταση διακρίνεται ανά χρήση και τύπο κτηρίου. Το επίπεδο ανάλυ-
σης ζημιάς προσδιορίζεται σε μεσοκλίμακα με στοιχεία μικροκλίμακας και μακροκλίμακας. Γι΄ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο, διαμορφώνονται χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου ανά χρήση και τύπο κτηρίου, οι οποίοι είναι 
αναγκαίοι για την εκτίμηση της μέσης αντικειμενικής αξίας ακίνητου σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο. Η 
διαδικασία προσδιορισμού της μέσης αντικειμενικής αξίας και κατ’ επέκταση υπολογισμού του ποσοστού 
ζημιάς ανά κτήριο περιγράφεται αναλυτικά. Τέλος, παρουσιάζεται η στατιστική περιγραφή της βάσης δεδο-
μένων ζημιάς, στην οποία κάθε στοιχείο αντιστοιχεί σε τιμή ποσοστού ζημιάς για κάθε πλημμυρικό γεγονός. 

Στο Κεφάλαιο 9 εξετάζεται η στατιστική ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς με στόχο 
την εμπειρική ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για επιλεγμένες χρήσεις δομημένης πε-
ριοχής στην περίπτωση μελέτης της Αττικής. Η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα πλημμύρας και 
ζημιάς που περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 8. Αρχικά, στο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρωτογενής 
επεξεργασία των δεδομένων και στη συνέχεια ακολουθεί η στατιστική ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται 
ανά χρήση κτηρίου. Η στατιστική ανάλυση οδηγεί σε προσαρμογή θεωρητικών συναρτήσεων τύπου δυναμο-
συνάρτησης στα δεδομένα πλημμύρας και ζημιάς, οι οποίες τελικά θα αντικατασταθούν από κλιμακωτές συ-
ναρτήσεις βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς ανά χρήση δομημένης περιοχής στην Αττική. Στο τέλος του 
κεφαλαίου, παρουσιάζεται η σύγκριση της κλιμακωτής συνάρτησης βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς για 
χρήση κατοικίας στην Αττική με αντίστοιχες σχετικές καμπύλες από τη διεθνή βιβλιογραφία για λόγους επι-
βεβαίωσης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. 

Στο Κεφάλαιο 10 εξετάζεται η αριθμητική εφαρμογή μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με τη μέθοδο της σχε-
τικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ για μια περιαστική περιοχή μελέτης στην Ανα-
τολική Αττική, η οποία έχει επανειλημμένα πληγεί από πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης στο πρόσφατο 
παρελθόν. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εκτίμηση της αναμενόμενης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομη-
μένη περιοχή κατοικίας υπό επιλεγμένα σενάρια πλημμύρας χρησιμοποιώντας την κλιμακωτή συνάρτηση 
βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς για χρήση κατοικίας στην Αττική, που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 9. Το 
θεωρητικό υπόβαθρο της εφαρμογής έχει ήδη περιγραφθεί στο κεφάλαιο 7. Στην αρχή του κεφαλαίου, περι-
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γράφονται συνοπτικά τα απαιτούμενα χωρικά, πλημμυρικά και οικονομικά δεδομένα εισόδου για την εφαρ-
μογή και στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αριθμητικά και γραφικά αποτελέσματα της εκτίμησης της ζημιάς 
σε πινακοποιημένη μορφή και μορφή χάρτη αντίστοιχα υπό επιλεγμένα σενάρια πλημμύρας. Επίσης, η ανά-
λυση προχωρά στην ανάπτυξη εμπειρικής καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς για το 
εύρος τιμών συχνότητας εμφάνισης των σεναρίων πλημμύρας με στόχο τον υπολογισμό της αναμενόμενης 
ετήσιας ζημιάς για την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος. Τέλος, υλοποιείται ανάλυση ευαισθησίας των 
αποτελεσμάτων της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς στη σχετική καμπύλη βάθους 
νερού – ζημιάς, και διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη της τοπικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα.  

Στο Κεφάλαιο 11 εξετάζεται το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς σε κατοικίες που προκλή-
θηκε λόγω της πλημμύρας μετά τον τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης το 2005. Η διαθέσιμη 
πληροφορία στη βάση δεδομένων περιλαμβάνει μόνο τη γεωγραφική θέση της πληγείσας κατοικίας και την 
αντίστοιχη εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς ανά κατοικία. Στην αρχή του κεφαλαίου, δίνεται γενική πληρο-
φορία για τον τυφώνα Κατρίνα και τις περιοχές που επλήγησαν στην πόλη της Νέας Ορλεάνης και περιγρά-
φονται οι πλημμυρικές συνθήκες που αναπτύχθηκαν στην πόλη. Στη συνέχεια, διακρίνονται ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά κατασκευής των τύπων πληγείσας κατοικίας στην πόλη και επίσης, με βάση αυτούς τους τύπους 
και την χωρική κατανομή της καταγεγραμμένης ζημιάς αναφέρονται πιθανά αίτια πρόκλησης της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικίες ανά περίπτωση υποπεριοχής. Ακολουθεί η περιγραφή της αποτίμησης των 
δεδομένων ζημιάς με οικονομικούς όρους, όπου προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αρχικής αξίας 
μιας κατοικίας και του αντίστοιχου μεγέθους «ποσοστό ζημιάς», και σχολιάζεται η ακρίβεια υπολογισμού. 
Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η στατιστική περιγραφή της βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς. 

Στο Κεφάλαιο 12 εξετάζεται η στατιστική ανάλυση της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον κατοικίας λόγω πλημμύρας μετά τον τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. 
Η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα ζημιάς που περιγράφηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 11 και ως 
χωρικό επίπεδο ανάλυσης της ζημιάς προσδιορίζεται η μεσοκλίμακα, η οποία διακρίνεται σε τρεις χωρικές 
μονάδες ανάλυσης, το διαμέρισμα, την ομάδα οικοδομικών τετραγώνων και το οικοδομικό τετράγωνο. Στην 
αρχή του κεφαλαίου, περιγράφεται συνοπτικά η διδιάστατη προσομοίωση της πλημμύρας στην πόλη και πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για το βάθος νερού, την ταχύτητα ροής, το γινόμενο βά-
θους νερού και ταχύτητας ροής και το ρυθμό ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης με τη μορφή χάρτη σε περι-
βάλλον ΓΣΠ. Στη συνέχεια, ακολουθεί η πρωτογενής επεξεργασία των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς για 
τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης, η οποία πραγματοποιείται ανά πληγείσα υποπεριοχή της πόλης. Η 
στατιστική ανάλυση της σχέσης του ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης και του ποσοστού ζημιάς δεν 
καταλήγει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω αδύναμης συσχέτισης των μεταβλητών. Η στατιστική ανά-
λυση της σχέσης του βάθους νερού και του ποσοστού ζημιάς υλοποιείται σε χωρικές μονάδες ανάλυσης της 
ομάδας οικοδομικών τετραγώνων και του διαμερίσματος, και τα αποτελέσματά της δεν κρίνονται ικανοποιη-
τικά. Η στατιστική ανάλυση της σχέσης του γινομένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής και του ποσοστού 
ζημιάς υλοποιείται σε χωρικές μονάδες ανάλυσης της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων και του οικοδομικού 
τετραγώνου, και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κριτηρίου ζημιάς βάσει του γινομένου βάθους νερού και 
ταχύτητας ροής που οδηγεί στη διάκριση της άμεσης ζημιάς σε ζώνες. 

Στο Κεφάλαιο 13 εξετάζεται η ανάλυση της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και άμεσης ζημιάς σε στοι-
χεία κτηρίου που προκλήθηκε λόγω πλημμύρας μετά την υπερπήδηση του φράγματος Μυλοπότα στη νήσο 
Ίο. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί ο μηχανισμός πρόκλησης άμεσης ζημιάς σε στοιχεία κτηρίου 
με βάση τα προσομοιωμένα μεγέθη πλημμύρας, του βαθους νερού και της ταχύτητας ροής. Το κεφάλαιο 
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περιγράφει την ανάλυση της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και άμεσης ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μι-
κροκλίμακας. Για τα δεδομένα πλημμύρας, υλοποιείται μονοδιάστατη, μη μόνιμη διόδευση πλημμυρικού 
κύματος στην περιοχή κατάντη του φράγματος Μυλοπότα. Στη συνέχεια, για τα δεδομένα άμεσης ζημιάς, 
αναλύεται ο μηχανισμός κατάρρευσης ενός προστατευτικού τοιχίου περίφραξης, ο οποίος θεωρείται μηχανι-
σμός αστοχίας από ανατροπή σε στοιχείο κτηρίου υπό την φόρτιση υδροστατικών και υδροδυναμικών πιέ-
σεων.  

Στο Κεφάλαιο 14 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα συμπεράσματα της διατριβής και με βάση τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης προτείνονται σημεία για μελλοντική έρευνα. 

1.3 Πρωτότυπα σημεία - Δημοσιεύσεις 

Τα κυριότερα σημεία που στοιχειοθετούν την πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής, συνοψίζονται παρακάτω:  

 Η ανάπτυξη μιας βελτιωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον είναι πρωτότυπη. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει την εξέταση των πλημ-
μυρικών μεγεθών του βάθους νερού, του γινομένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής και του ρυθ-
μού ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης.  

 Η διερεύνηση της συμβολής της χωρικής κλίμακας στo βαθμό συσχέτισης των μεγεθών πλημμύρας 
και ζημιάς για την εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, είναι πρωτό-
τυπη. Η διερεύνηση αυτή βασίζεται στα χωρικά επίπεδα μακροκλίμακας, μεσοκλίμακας και μικρο-
κλίμακας και σε επιμέρους χωρικές μονάδες αυτών. 

 Η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού κριτηρίου ζημιάς σε σχέση με τη μέθοδο Clausen που βασίζεται στο 
πλημμυρικό μέγεθος του γινομένου του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής και οδηγεί σε διάκρι-
ση σε ζώνες ποιοτικής περιγραφής της άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, είναι πρωτότυπη. 

 Η διαδικασία υπολογισμού του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» με βάση την αντικειμενική αξία ακινή-
του και λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την χωρική κλίμακα ανάλυσης της ζημιάς, είναι πρωτότυ-
πη. Η διαδικασία αυτή βασίστηκε σε ιστορικά δεδομένα επιμέτρησης πραγματικής άμεσης ζημιάς 
σε δομημένο περιβάλλον λόγω πλημμύρας, όπου τα δεδομένα αυτά υπήρξαν διαθέσιμα. 

Επίσης, στη διατριβή περιλαμβάνεται μια σειρά από στατιστικές αναλύσεις, μεθοδολογίες και εφαρμογές, οι 
οποίες περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας. Η ανάπτυξη εμπειρικών σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς 
ανά χρήση δομημένης περιοχής για την περίπτωση μελέτης στην Αττική είναι η πρώτη που υλοποιήθηκε σε 
ελληνικό χώρο.  

Επιπλέον, η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών του πλημμυρικού κινδύνου, της πλημμυρικής διακινδύνευσης 
και της τρωτότητας έναντι πλημμύρας, καθώς επίσης και της σχέσης τους με την πλημμυρική ζημιά, θεωρή-
θηκε κρίσιμο σημείο για την αποφυγή σύγχυσης στην απόδοση των εννοιών αυτών και γι’ αυτό πραγματο-
ποιηθηκε στην αρχή της διατριβής. Τέλος, στο πλαίσιο της διατριβής αναπτύχθηκε ένα υποστηρικτικό εργα-
λείο εκτίμησης ζημιάς σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την αυτοματοποίηση της 
εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτίμησης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον.  

Ορισμένα από τα παραπάνω πρωτότυπα σημεία έχουν δημοσιευθεί ή υποβληθεί σε ελληνικά και διεθνή συ-
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νέδρια και σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του κλάδου. 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

 Pistrika Aim., Jonkman S.N. (2009) Damage to residential buildings due to flooding of New Or-
leans after Hurricane Katrina. Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-009-9476-y. 

 Tsakiris G., Nalbantis I., and Pistrika Aim. (2009) Critical Technical Issues on the EU Flood Di-
rective. European Water, 25/26: 39-51. 

 Pistrika Aim. (2010) Flood damage estimation based on flood simulation scenarios and a GIS 
platform. European Water, accepted (after selection from EWRA 7th International Conference, in Li-
massol 2009). 

 Pistrika Aim., Tsakiris G. (2010) Development of the flood depth-damage curve in the built up 
environment. Environmental Management, submitted. 

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διέθνη συνέδρια 

 Pistrika Aim, Tsakiris G. (2007) Flood Risk Estimation: A Methodological Framework. Proceed-
ings of International Symposium of EWRA “Water Resources Management: New Approaches and Technolo-
gies”, Chania, Greece, 14-16 June 2007, pp. 13-22. 

 Tsakiris G., Pistrika Aim., Ioannidis Ch., Soile S., Georgopoulos A. (2008) Development of an 
information system for flood management of archaeological sites. Proceedings of 6th International 
Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation “Documentation and Risk Management 
of Cultural Sites”, Rome, Italy, 08-14 December 2008. 

 Πιστρίκα Αιμ., Τσακίρης Γ. (2008) Υποθετική θραύση φράγματος: Εκτίμηση απωλειών ζωής για 
την αποτίμηση της διακινδύνευσης πλημμύρας. Πρακτικά στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων 
Φραγμάτων (CIGB-ICOLD), Λάρισα, Ελλάδα, 13-15 Νοεμβρίου 2008, Τόμος 2, σελ. 257-268. 

 Pistrika Aim. (2009) Flood damage estimation based on flood simulation scenarios and a GIS 
platform. Proceedings of EWRA 7th International Conference “Water Resources Conservancy and Risk 
Reduction under Climatic Instability”, Limassol, Cyprus, 25-27 June 2009, pp. 419-427. 
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Πλημμυρική ζημιά 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγονται οι ορισμοί της πλημμυρικής ζημιάς με στόχο να ερμηνευτεί η έννοια της 
ζημιάς και να προσδιοριστεί το περιεχόμενό της. Οι περισσότεροι ορισμοί που συναντώνται στη διεθνή βι-
βλιογραφία δεν είναι σαφείς. Επίσης, συμβαίνει πολλές φορές να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί ορισμοί για 
να εκφράσουν την ίδια έννοια. Στην αρχή του κεφαλαίου διευκρινίζονται οι ορισμοί της ζημιάς, όπως χρησι-
μοποιούνται στο κείμενο της διατριβής και προσδιορίζεται η κατηγορία πλημμυρικής ζημιάς που θα μελε-
τηθεί. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι λοιπές κατηγορίες πλημμυρικής ζημιάς που συναντώνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία και δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών για τη βέλτιστη κατανόηση τους. Επίσης, το 
κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη διάκριση παραμέτρων, η χρήση των οποίων κρίνεται απαραίτητη στη δι-
αδικασία ανάλυσης της ζημιάς. Οι παράμετροι αυτές προσανατολίζουν την ανάλυση σε συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση ανάλογα με τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, και επομένως διευκολύνουν σημαντικά την επι-
λογή κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης ζημιάς. 

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 2.1 αποσαφηνίζεται η σχετική ορο-
λογία που χρησιμοποιείται στη διατριβή για τον προσδιορισμό της ζημιάς που θα διερευνηθεί. Στη συνέχει-
α, στο υποκεφάλαιο 2.2 περιγράφονται οι κατηγορίες πλημμυρικής ζημιάς που θεωρούνται καθιερωμένες στο 
διεθνή επιστημονικό χώρο. Στο υποκεφάλαιο 2.3 διακρίνονται οι παράμετροι εκείνες που προσδιορίζουν το 
πλαίσιο ανάλυσης της ζημιάς. Οι ίδιες παράμετροι χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση πληροφορίας της 
σχετικής βιβλιογραφίας στο κεφάλαιο 4. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 2.4 γίνεται ειδική αναφορά σε υποκατηγο-
ρίες της πλημμυρικής ζημιάς που εξετάζονται στις μελέτες εφαρμογής της διατριβής.  

2.1 Πλημμυρική ζημιά: ορισμός και προσδιορισμοί 

Γενικά ο όρος πλημμυρική ζημιά (flood damage) αναφέρεται στις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προ-
κύψουν από ένα πλημμυρικό γεγονός. Το πλημμυρικό γεγονός μπορεί να είναι αποτέλεσμα απλής κατάκλυ-
σης της πληγείσας περιοχής, όπως συμβαίνει είτε στην περίπτωση ραγδαίας βροχόπτωσης και ταυτόχρονης 
ανεπάρκειας αποχετευτικού συστήματος ομβρίων είτε στην περίπτωση υπερχείλισης ρέματος. Αυτός ο τύπος 
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πλημμύρας είναι και ο πιο συνηθισμένος. Ωστόσο, το πλημμυρικό γεγονός μπορεί να οφείλεται και σε πιο 
σπάνια φυσικά φαινόμενα, όπως είναι η δράση παλιρροιακών κυμάτων λόγω τυφώνα, ή ακόμη και σε ανθρω-
πογενή αίτια, όπως είναι η αστοχία αντιπλημμυρικού αναχώματος και η αστοχία φράγματος. Συνεπώς, οι 
αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από ένα πλημμυρικό γεγονός ποικίλλουν ανάλογα με την ένταση του 
φαινομένου και μπορεί να περιλαμβάνουν βλαβερές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και την ιδιοκτησία του, τη 
δημόσια υποδομή, την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, τη βιομηχανική παραγωγή και την 
ανάπτυξη της οικονομίας.  

Η έννοια πλημμυρική ζημιά θεωρητικά περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Συνήθως όμως χρησιμοποιείται στη 
διεθνή βιβλιογραφία με διττή σημασία, αυτή της υλικής φθοράς σε κατασκευή από το φυσικό φαινόμενο της 
πλημμύρας και αυτή της οικονομικής απώλειας, είτε λόγω υλικής φθοράς, είτε λόγω δυσλειτουργιών της αγο-
ράς που μπορεί να έχει αποτέλεσμα μία πλημμύρα. Η διττή ερμηνεία του όρου χρησιμοποιείται συνήθως 
χωρίς γλωσσολογική διάκριση. Ωστόσο σημειώνονται αρκετές επιστημονικές εργασίες στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, στις οποίες γίνεται εξαρχής σαφής γλωσσολογικός διαχωρισμός για τον όρο. Οι Penning-Rowsell 
και Green (2000) και πιο πρόσφατα η Carol Friedland (2009) προσδιορίζουν ότι η υλική φθορά μιας πλη-
γείσας ιδιοκτησίας από το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας ορίζεται ως πλημμυρική ζημιά (flood damage), 
ενώ η οικονομική απώλεια λόγω της υλικής φθοράς μιας πλημμυρόπληκτης κατοικίας ορίζεται ως πλημμυρι-
κή απώλεια (flood loss). 

Στη συγκεκριμένη διατριβή θεωρήθηκε προτιμότερο να μην ακολουθηθεί η παραπάνω γλωσσολογική διά-
κριση για τον όρο πλημμυρική ζημιά, εφόσον στην ελληνική νομοθεσία δεν έχει υιοθετηθεί ο παραπάνω δι-
αχωρισμός. Με το ίδιο σκεπτικό έγινε γλωσσολογική διάκριση μόνον σε ό,τι αφορά τον τύπο υλικής φθοράς 
που μπορεί να προκληθεί σε μία πληγείσα ιδιοκτησία από το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας. Έτσι στο 
κείμενο της διατριβής, η υλική φθορά λόγω πλημμύρας που δεν επηρεάζει δομικά στοιχεία μιας πλημμυρό-
πληκτης ιδιοκτησίας, ορίστηκε ως πλημμυρική ζημιά. Στην περίπτωση όμως, όπου η υλική φθορά αφορά και 
δομικά στοιχεία μιας πλημμυρόπληκτης ιδιοκτησίας και πιθανόν επηρεάζει τη γενικότερη ευστάθεια της κα-
τασκευής, η πλημμυρική ζημιά ορίστηκε ως πλημμυρική βλάβη. 

Επίσης, από τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας για τις μεθόδους αποτίμησης, δηλαδή της εκτίμησης 
με οικονομικούς όρους των πλημμυρικών συνεπειών [Penning-Rowsell and Green 2000], διαπιστώνεται μια 
πρόσθετη διάκριση στον προσδιορισμό της πλημμυρικής ζημιάς. H αποτίμηση της ζημιάς σε απόλυτες τιμές 
υλοποιείται είτε με όρους νομισματικούς (financial) είτε με όρους οικονομικούς (economic). Στην πρώτη 
περίπτωση, η αποτίμηση βασίζεται στο κόστος υλικών και εργασιών αποκατάστασης ή αντικατάστασης μιας 
πληγείσας ιδιοκτησίας σε τιμές αγοράς, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η αποτίμηση αντανακλά την απώλεια 
της αξίας (πριν την πλημμύρα) μιας πληγείσας ιδιοκτησίας σε τιμές προσαρμοσμένες στην χρονική περίοδο 
όπου συνέβη το πλημμυρικό γεγονός. Η διαφορά στους δύο τρόπους αποτίμησης τεκμηριώνεται από μελέτη 
του πανεπιστημίου του Dundee [Black and Evans 1999], σύμφωνα με την οποία η αποτίμηση πλημμυρικής 
ζημιάς με νομισματικούς όρους είχε ως αποτέλεσμα πολυ υψηλότερες τιμές ζημιάς σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη αποτίμηση με οικονομικούς όρους.  

Στη διατριβή χρησιμοποιούνται και οι δύο τρόποι αποτίμησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα οικονομικών 
στοιχείων ζημιάς στην εκάστοτε περίπτωση μελέτης. Επίσης, οι δύο τρόποι αποτίμησης δεν διακρίνονται 
γλωσσολογικά και επομένως η έκφραση «αποτίμηση ή εκτίμηση με οικονομικούς όρους» υποδηλώνει ποσο-
τικοποίηση είτε με νομισματικούς είτε με οικονομικούς όρους. Ειδική αναφορά στην ανάλυση των οικονομι-
κών στοιχειών της πλημμυρικής ζημιάς γίνεται στο υποκεφάλαιο 7.2. 

Από τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται ακόμη ότι η αποτιμούμενη πλημμυρική ζημιά διακρίνεται σε 
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πραγματική (actual damage) και σε δυνητική ζημιά (damage potential). Σύμφωνα με τους Messner and 
Meyer (2006), η πραγματική ζημιά αναφέρεται στην εκ των υστέρων εκτίμηση, που πραγματοποίειται αμέ-
σως μετά την πλημμύρα για την αποζημίωση των πληγέντων. Οι εκτιμήσεις πραγματικής ζημιάς προϋ-
ποθέτουν επιτόπια έρευνα πεδίου και συνεπως είναι πολύ λεπτομερείς και προσανατολισμένες στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες της πληγείσας περιοχής. Η δυνητική ζημιά οριοθετημένης περιοχής αναφέρεται στο μέγιστο 
μέγεθος ζημιάς που μπορεί να προκύψει λόγω πλημμύρας. Επομένως, η εκτίμησή της απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση και διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία πραγματικών, εκ των υστέρων, πλημμυρικών ζημιών.  

Η διαφορά μεταξύ πραγματικής και δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς ποικίλλει από μηδενική έως σημαντική. 
Για παράδειγμα σε μια κοινότητα που κατ’ επανάληψη έχει πληγεί από πλημμύρες, η διαφορά αναμένεται 
σημαντική, διότι αναμένεται ότι οι κάτοικοι συνειδητοποιούν τον πλημμυρικό κίνδυνο και αντιδρούν άμεσα 
σε μια προειδοποίηση επικείμενης πλημμύρας. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στη περιοχή της πόλης του 
Lismore (Αυστραλία) για τη σύγκριση μεταξύ πραγματικής και δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς σε 140 κα-
τοικίες [Smith 1981], η πραγματική ζημιά εκτιμήθηκε μόνο 52.4% της δυνητικής ζημιάς. Με αυτό τον τρό-
πο αντανακλάται ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας του τοπικού πληθυσμού στον πλημμυρικό κίνδυνο. Ο ορι-
σμός της δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς δείχνει ότι αναφέρεται σε ζημιά που μπορεί να αποφευχθεί εάν 
ληφθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στην εν δυνάμει πληγείσα περιοχή. Η εκτίμηση της δυνητικής 
ζημιάς θεωρείται ότι συνεισφέρει στην αξιολόγηση εναλλακτικών μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και 
κατά συνέπεια ότι στηρίζει τη λήψη ανάλογων ορθολογικών πολιτικών αποφάσεων.  

Στην πράξη, η εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς υλοποιείται υπό σενάρια πλημμύρας με την εκτίμηση της α-
ναμενόμενης ετήσιας πλημμυρικής ζημιάς. Η ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύ-
ρας – ζημιάς αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο εκτίμησης της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς και περιγρά-
φεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Γενικά, η εκτίμηση της αναμενόμενης ζη-
μιάς (expected damage) λαμβάνει χώρα εκ των προτέρων (πριν συμβεί ένα πλημμυρικό γεγονός) και υλοποι-
είται υπό ένα σενάριο πλημμύρας. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η πλημμυρική ζημιά στη διατριβή μπορεί να αναφέρεται είτε σε υλική φθο-
ρά της πληγείσας κατασκευής από την άμεση επαφή πλημμυρικών νερών είτε σε οικονομική απώλεια της α-
ξίας της πληγείσας κατασκευής. Η πρώτη ερμηνεία διακρίνεται περαιτέρω σε πλημμυρική ζημιά και σε 
πλημμυρική βλάβη. Στη δεύτερη περίπτωση ερμηνείας η αποτίμηση μπορεί να υλοποιηθεί είτε με νομισμα-
τικούς είτε με οικονομικούς όρους. Τέλος, η πλημμυρική ζημιά διακρίνεται σε πραγματική και σε δυνητική, 
ανάλογα με το εάν αναφερέται σε ζημιά αμέσως μετά (ex post) ή πριν (ex ante) συμβεί ένα πλημμυρικό γε-
γονός αντίστοιχα. Όλοι οι παραπάνω ορισμοί της πλημμυρικής ζημιάς συναντώνται στο κείμενο της διατρι-
βής.  

2.2 Κατηγορίες πλημμυρικής ζημιάς 

Η πιο διαδεδομένη διεθνώς κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από ένα πλημμυρικό γεγο-
νός, είναι η διάκριση σε άμεση (direct) και έμμεση (indirect) πλημμυρική ζημιά και σε αποτιμούμενη 
(tangible) και μη αποτιμούμενη (intangible) πλημμυρική ζημιά. Η άμεση πλημμυρική ζημιά αφορά σε ό-
λους τους τύπους συνεπειών λόγω πλημμύρας που σχετίζουν τη φυσική επαφή των πλημμυρικών νερών με 
τον άνθρωπο, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον [Messner and Meyer 2006]. Επομένως η άμεση πλημμυρική 
ζημιά, είναι το αποτέλεσμα της άμεσης έκθεσης ενός πληγέντος στοιχείου στο φυσικό φαινόμενο ενός πλημ-
μυρικού γεγονότος. Η πρόκληση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς μπορεί να μοντελοποιηθεί με την προσέγγιση 
φόρτισης – αντίστασης, η οποία απεικονίζεται στην Εικόνα 2-1. Εάν η φόρτιση από επίδραση ενός φυσικού 
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φαινομένου υπερβεί την αντίσταση ενός πληγέντος στοιχείου, τότε θα προκληθεί άμεση ζημιά στο στοιχείο 
μέσω μηχανισμού αστοχίας. Τέλος, σημειώνεται ότι η χωρική εμβέλεια της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς πε-
ριορίζεται εντός των ορίων της κατακλυσμένης περιοχής. 

 

Εικόνα 2-1. Προσέγγιση φόρτισης – αντίστασης με αποτελεσμα πρόκληση αμεσης ζημιάς μεσω μηχανισμού αστοχίας 

Η έμμεση πλημμυρική ζημιά αναφέρεται στη ζημιά που χρονικά ακολουθεί μετά το πέρας του πλημμυρικού 
γεγονότος και μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της πε-
ριοχής. Αυτή η κατηγορία ζημιάς καλύπτει και περιοχές εκτός των ορίων της κατακλυσμένης περιοχής. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα άμεσης και έμμεσης πλημμυρικής ζημιάς παρουσιάζονται στον Πίνακας 2-1. 
Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακας 2-1, η άμεση και έμμεση πλημμυρική ζημιά διακρίνονται αντίστοιχα 
σε αποτιμούμενη ζημιά και μη. Η αποτιμούμενη ζημιά μπορεί να αποδοθεί ποσοτικά με οικονομικούς ό-
ρους σε αντίθεση με τη μη αποτιμούμενη ζημιά, η οποία είναι πολύ δύσκολο ή ανέφικτο να αποτιμηθεί με 
οικονομικούς όρους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μη αποτιμούμενης, άμεσης πλημμυρικής ζημιάς είναι η 
απώλεια ανθρώπινης ζωής ή η επιφάνεια οικοσυστήματος που ρυπάνθηκε. 

Παρά το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση πλημμυρικής ζημιάς σε άμεση και έμμεση, και σε αποτιμούμενη 
και μη αποτιμούμενη ζημιά είναι ευρέως αποδεκτή, στη βιβλιογραφία συχνά υπάρχουν διαφορετικές ερμη-
νείες ή παραλλαγές του ορισμού των κατηγοριών αυτών. Για παράδειγμα, οι Jonkman et al. (2008) ορίζουν 
την άμεση ζημιά ως τη ζημιά που συμβαίνει εντός των ορίων κατάκλυσης, και την έμμεση ζημιά ως τη ζημιά 
που συμβαίνει εκτός των ορίων κατάκλυσης. Οι Penning-Rowsell και Green (2000) διακρίνουν για την έμ-
μεση ζημιά δύο επιπλέον υποκατηγορίες ανάλογα με το εάν η ζημιά εντοπίζεται εντός ή εκτός κατα-
κλυσμένης περιοχής και αναφέρονται σε (α) έμμεση πλημμυρική ζημιά, η οποία σχετίζεται με τις απώλειες 
στην παραγωγή οικονομικών αγαθών της πληγείσας περιοχής και με τα έξοδα εκκένωσης των πληγέντων κα-
τοίκων και (β) σε δευτερεύουσα έμμεση πλημμυρική ζημιά, η οποία σχετίζεται με τις επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει ένα πλημμυρικό γεγονός στην οικονομική ανάπτυξη εκτός των ορίων της πληγείσας περιοχής. 

Φόρτιση ή 
φυσικός κίνδυνος 

Αντίσταση ή 
τρωτότητα 
στοιχείου 

Μηχανισμός 
αστοχίας 

Άμεση ζημιά 
στο στοιχείο 
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Πίνακας 2-1.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα των κατηγοριών πλημμυρικής ζημιάς 

 Αποτιμούμενη Μη αποτιμούμενη 

Άμεση 

 Κατοικίες  
 Κτήρια εμπορικής και βιομηχα-
νικής χρήσεως 

 Έργα δημόσιας υποδομής (δρό-
μοι, γέφυρες, αναχώματα κτλ) 

 Οχήματα 
 Αγροτική γη  
 Πανίδα 

 

 Απώλεια ανθρώπινης ζωής 
 Τραυματισμός 
 Απώλειες πολιτιστικής κληρονο-
μιάς 

 Ρύπανση / μόλυνση οικοσυστη-
μάτων 

Έμμεση 

 Έξοδα εκκένωσης και προσωρι-
νής στέγασης των πληγέντων 

 Έξοδα καθαρισμού των συντριμ-
μιών  

 Απώλεια οικονομικής παραγωγής  
λόγω κατεστραμμένων εγκατα-
στάσεων  

 Έλλειψη αποθεμάτων ενέργειας 
και τηλεπικοινωνίας  

 Διαταραχή των κτηματομεσιτικών 
αγορών π.χ. μείωση τιμών αξίας 
γης 

 Μείωση ανταγωνιστικότητας συ-
γκεκριμένων τομέων οικονομίας 

 Απώλεια χρόνου λόγω κυκλοφο-
ριακής δυσλειτουργίας 

 Κοινωνική δυσλειτουργία 
 Έλλειψη εμπιστοσύνης στην απο-
τελεσματικότητα των κρατικών 
λειτουργιών 

 Ψυχική / ψυχολογική βλάβη 
 Ανεργία  
 Μείωση παραγωγικότητας  

 

Μέχρι σήμερα σημαντικός αριθμός δημοσιευμάτων αποδεικνύει την εκτενή ειδίκευση στο πεδίο εκτίμησης 
της πλημμυρικής ζημιάς. Ωστόσο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκτίμηση όλων των κατηγοριών 
πλημμυρικής ζημιάς λείπει από τη βιβλιογραφία. Οι ειδικοί επιστήμονες και οι ακαδημαϊκοί διαφωνούν ως 
προς τις μεθόδους εκτίμησης και τα μοντέλα που εφαρμόζονται. Ακόμη, σημειώνονται σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις ως προς την χωρική και τη χρονική κλίμακα ανάλυσης [Messner and Meyer 2006], που εφαρμόζε-
ται για τη μοντελοποίηση της ζημιάς, και επίσης τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων ζημιάς μπορεί να σχετί-
ζονται με σημαντική αβεβαιότητα [Merz et al. 2004)]. Σημειώνουμε ακόμη μεμονωμένες προσεγγίσεις που 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις της πλημμυρικής ζημιάς στο φυσικό περιβάλλον [Stuyt et al. 2003], στην 
απώλεια ανθρώπινης ζωής [Jonkman and Kelman 2005, Jonkman 2007], στη δημόσια υγεία [Ahern et al. 
2005, Penning-Rowsell and Green 2000], και στη μείωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας [van der 
Veen et al. 2005]. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις ανήκουν στις κατηγορίες είτε της άμεσης, μη αποτιμούμε-
νης ζημιάς είτε της έμμεσης αποτιμούμενης και μη αποτιμούμενης ζημιάς.  

H υποκατηγορία ζημιάς που συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του ενδιαφέροντος της επιστημονικής 
κοινότητας είναι η άμεση, αποτιμούμενη πλημμυρική ζημιά. Επειδή αυτή η υποκατηγορία ζημιάς θα εξετα-
στεί στην παρούσα διατριβή, οι μέθοδοι εκτίμησης περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Στα 
υποκεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται συνοπτικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των υπόλοιπων 
υποκατηγοριών πλημμυρικής ζημιάς.  
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2.2.1 Άμεση, μη αποτιμούμενη, πλημμυρική ζημιά 

Αρκετές οικονομικές μελέτες για την αποτίμηση των άμεσων επιπτώσεων λόγω πλημμύρας στην υγεία των 
πληγέντων [Johnson et al. 2000, Liu et al. 2000, Sendi et al. 2002] και στο φυσικό περιβάλλον [ Bateman et 
al. 1999, Garrod and Willis 1999] έχουν δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία και το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της υποκατηγορίας ζημιάς είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής λόγω πλημμύρας. Οι 
Jonkman et al. (2003) αναφέρονται σε αξιοσημείωτες μεθόδους αποτίμησης της ανθρώπινης ζωής που εντο-
πίζονται σε βιβλιογραφία σχετική με τη διαχείριση διακινδύνευσης και ασφάλειας. Ωστόσο, η αποτίμηση της 
ανθρώπινης ζωής θεωρείται από πολλούς πράξη με ηθικά διλήμματα και κατά συνέπεια αυτή αποτελεί αμφι-
λεγόμενο πεδίο επιστημονικής έρευνας. 

Αντίθετα, η εκτίμηση του πλήθους απωλειών ανθρώπινης ζωής λόγω πλημμύρας είναι αποδεκτή και συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Εκτεταμένη και πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα αυ-
τό διεξάχθηκε από τον W. J. Graham (1999), ο οποίος ασχολήθηκε με την εκτίμηση του δυνητικού αριθμού 
απωλειών ζωής μετά από υποθετική θραύση φράγματος. Ο Graham στήριξε την ανάλυση του σε ιστορικά 
στοιχεία αστοχιών φραγμάτων που συνέβηκαν στις ΗΠΑ μετά το 1960, βάσει των οποίων ανέπτυξε εμπειρι-
κές μεθόδους εκτίμησης της ανθρώπινης ζωής. Εφαρμογή της εμπειρικής μεθόδου κατά Graham στο ελλη-
νικό φράγμα του Σμοκόβου (Νομός Καρδίτσας), υλοποιήθηκε από τους Πιστρίκα και Τσακίρης (2008). 

Η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη έρευνα για την εκτίμηση του αριθμού απωλειών ανθρώπινης ζωής λόγω 
πλημμύρας πραγματοποιήθηκε το 2007 από τον S. Ν.Jonkman, ως αντικείμενο έρευνας της διδακτορικής 
του διατριβής [Jonkman 2007]. Ο Jonkman, ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft, κατέληξε 
ότι το πλήθος απωλειών ζωής λόγω πλημμύρας μπορεί να εκτιμηθεί με βάση: (α) τα μεγέθη πλημμύρας, (β) 
τον εκτεθειμένο πληθυσμό και την πιθανότητα εκκένωσης και (γ) τη θνησιμότητα του εκτεθειμένου πληθυ-
σμού. Η πληροφορία για τα πλημμυρικά μεγέθη λαμβάνεται από τα αποτελέσματα προσομοιώσεων πλημ-
μύρας χρησιμοποιώντας υδροδυναμικά μοντέλα. Πλημμυρικά μεγέθη που σχετίζονται με την απώλεια αν-
θρώπινης ζωής είναι το βάθος νερού, ο ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης και η ταχύτητα ροής. Ο ε-
κτεθειμένος πληθυσμός ισούται με τον αριθμό κατοίκων στην εν δυνάμει πληγείσα περιοχή μείον τον πληθυ-
σμό που μπορεί να εκκενώσει την περιοχή ή να βρει καταφύγιο μέσα σε αυτή. Για τη μοντελοποίηση της εκ-
κένωσης χρησιμοποιεί το μοντέλο που ανέπτυξαν οι van Zuilekom et al. (2005). Τέλος, η θνησιμότητα του 
εκτεθειμένου πληθυσμού ισούται με τον αριθμό των απωλειών ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειμένο πλη-
θυσμό και προσδιορίζεται από τις συναρτήσεις θνησιμότητας, οι οποίες συνδέουν τις παρατηρημένες τιμές 
θνησιμότητας με τα πλημμυρικά μεγέθη.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ο Jonkman διέκρινε τρεις ζώνες (βλέπε Εικόνα 2-2) που έχουν ως αποτέ-
λεσμα διαφορετικά χαρακτηριστικά πλημμύρας και διαφορετικές τιμές θνησιμότητας για: (α) τη ζώνη ρήγ-
ματος, όπου το αντιπλημμυρικό ανάχωμα αστοχεί, (β) τη ζώνη ραγδαίου ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικών 
νερών και (γ) τη ζώνη της υπόλοιπης περιοχής. Η ζώνη ρήγματος χαρακτηρίζεται από κατάρρευση κτηρίων 
και υψηλές τιμές θνησιμότητας λόγω της μέγιστης ορμής πλημμυρικών νερών ακριβώς κατάντη του αναχώ-
ματος και η ζώνη ραγδαίου ρυθμού ανύψωσης νερού χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές τιμές θνησιμότη-
τας, διότι συνήθως οι πληγέντες δεν έχουν αρκετό χρόνο να φτάσουν σε καταφύγιο. Για κάθε ζώνη, η συνάρ-
τηση θνησιμότητας αναπτύχθηκε με βάση παρατηρημένες τιμές από ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που πε-
ριλαμβάνουν την καταστροφική πλημμύρα το 1953 στην Ολλανδία και την καταστρεπτική πλημμύρα το 
2005 στη Νέα Ορλεάνη λόγω του τυφώνα Κατρίνα. Με την παραπάνω μέθοδο, η απώλεια ανθρώπινης ζωής 
μπορεί να εκτιμηθεί σε αριθμό υπό συγκεκριμένο σενάριο πλημμύρας. 
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Ζώνες:

Ζώνη ρήγματος

Ζώνη ραγδαίου ρυθμού ανύψωσης

Ζώνη υπόλοιπης περιοχής

Ρήγμα σε δευτερεύον ανάχωμα

Θέση ρήγματος

Ζώνες:

Ζώνη ρήγματος

Ζώνη ραγδαίου ρυθμού ανύψωσης

Ζώνη υπόλοιπης περιοχής

Ρήγμα σε δευτερεύον ανάχωμα

Θέση ρήγματος

 

Εικόνα 2-2. Ζώνες εκτίμησης απώλειας ανθρώπινης ζωής [Jonkman 2007] 

2.2.2 Έμμεση, αποτιμούμενη, πλημμυρική ζημιά 

Η κατηγορία της έμμεσης ζημιάς συνήθως δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο έρευνας των αναλυτών που 
ασχολούνται με τη διερεύνηση της πλημμυρικής ζημιάς. Ωστόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπι-
στώνεται ότι η εκτίμηση της έμμεσης, αποτιμούμενης πλημμυρικής ζημιάς συγκεντρώνει όλο και πιο αυξη-
μένο επιστημονικό ενδιαφέρον.  

Οι οικονομικές ζημιές που συνδέονται με δυσλειτουργία αγοράς και μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, δι-
ακρίνονται σε εκείνες που οφείλονται σε δυσλειτουργία της τοπικής αγοράς εντός της κατακλυσμένης περι-
οχής και σε εκείνες που συνδέονται με την απώλεια επικοινωνίας με το ευρύτερο οικονομικό δίκτυο, π.χ. της 
περιφέρειας ή της χώρας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τελευταίες συχνά προσδιορίζονται ως δευτερεύουσες 
έμμεσες πλημμυρικές ζημιές [Penning-Rowsell and Green 2000]. Συνεπώς, όταν η οικονομική δραστηριό-
τητα της πληγείσας περιοχής παγώσει, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει μόνο απώλεια της τοπικής παραγωγής, 
αλλά και μείωση στην προμήθεια αγαθών στους καταναλωτές εντός των ορίων της πληγείσας περιοχής. Αυτή 
η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε δυσμενείς επιπτώσεις για άλλους τομείς της οικονομίας, που 
είναι στενά συνδεδεμένοι με την ενδιάμεση παραγωγή προϊόντων, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, όπως είναι οι 
τηλεπικοινωνίες και οι συναλλαγές των επιχειρήσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις των διαδικασιών παραγωγής 
εξαγώγιμων αγαθών ή των τομέων της οικονομίας που είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένοι, πιθανόν να μην υπάρχει 
η δυνατότητα να μεταφερθεί η ζημιωμένη παραγωγή σε άλλους εθνικούς κατασκευαστές. Είναι πιθανόν, λοι-
πόν, ένα μέρος της παραγωγής να χαθεί και να επηρεαστούν αρνητικά οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προ-
ϊόντων.  

Συνήθως, η έμμεση οικονομική ζημιά με τη μορφή απώλειας παραγωγής και πωλήσεων στην πληγείσα περι-
οχή συμπεριλαμβάνεται στην αποτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς εφαρμόζοντας σταθερούς πολλαπλα-
σιαστές στις εκτιμήσεις της άμεσης ζημιάς. Αντίθετα, η δευτερεύουσα έμμεση οικονομική ζημιά που αφορά 
τις επιπτώσεις της πλημμύρας έξω από την πληγείσα περιοχή, συχνά αγνοείται λόγω έλλειψης ιστορικών 
στοιχείων [Penning-Rowsell et al. 2003]. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ένα πλαίσιο μοντελοποίησης 
που να καλύπτει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος, καθώς επίσης και τις τυχόν δυσλειτουργίες του. 
Οι αναλυτικές μέθοδοι για την εκτίμηση αυτού του τύπου έμμεσης οικονομικής ζημιάς έχουν διερευνηθεί και 
περιλαμβάνουν παραλλαγές των γενικών ισορροπημένων μοντέλων (General Equilibrium Models) [Rose 
2004], τα μοντέλα εισόδου-εξόδου (input – output ή Ι- Ο) [Cole 2004, van der Veen et al. 2003], τα μα-
κρο-μοντέλα (macro-models) [Freeman et al. 2004, Mechler 2004] και τον γραμμικό προγραμματισμό. Η 



Πλημμυρική ζημιά 

2-8 

πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι τα μοντέλα Ι–Ο [Cole 2004, van der Veen 
et al. 2003], γνωστά για την απλή δομή τους η οποία αντανακλά τη δομή της οικονομίας με τη μορφή συ-
ναλλαγών μεταξύ των παραγωγικών τομέων εξόδου, των απαιτήσεων της ζήτησης και των πρωτευόντων δε-
δομένων εισόδου. 

2.2.3 Έμμεση, μη αποτιμούμενη, πλημμυρική ζημιά 

Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές μέθοδοι για την αποτίμηση των μη αποτιμούμενων πλημμυρικών ζη-
μιών έχουν δημοσιευτεί εδώ και πολλά χρόνια στη βιβλιογραφία των οικονομικών μελετών [Hanley and 
Spash 1993] δεν εφαρμόζονται στο πλαίσιο ανάλυσης πλημμυρικής ζημιάς. Ένας προφανής λόγος που συμ-
βαίνει αυτό είναι ότι οι εκτιμήσεις πλημμυρικής ζημιάς υλοποιούνται συνήθως από μηχανικούς ή υδρολόγους 
με θεωρητικό υπόβαθρο βασικών εφαρμοσμένων γνώσεων των οικονομικών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι 
οικονομικές μέθοδοι που σχετίζονται με τις επιδράσεις της κοινωνικής ευημερίας στο σύνολο της οικονομίας 
μπορεί να μην είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να εφαρμοστούν. Επίσης, μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν 
ότι οι επιπτώσεις της έμμεσης, μη αποτιμούμενης πλημμυρικής ζημιάς είναι αμελητέες σε σύγκριση με την 
άμεση, αποτιμούμενη πλημμυρική ζημιά, αλλά όσο αυτή η άποψη δεν έχει εξεταστεί και τεκμηριωθεί, θεω-
ρείται αυθαίρετη υπόθεση χωρίς επιστημονική βάση. 

Αξιοσημείωτη προσπάθεια να αποτιμηθεί αυτού του τύπου η πλημμυρική ζημιά, αποτελεί μια πειραματική 
ανάλυση από τους Green και Penning-Rowsell (1989), η οποία έλαβε χώρα σε παραθαλάσσιες περιοχές 
στην Αγγλία. Η ανάλυση αυτή συσχέτισε τις γνωστές άμεσες αποτιμούμενες ζημιές (σε περίβλημα και περιε-
χόμενο κτηρίου) με τις μη αποτιμούμενες έμμεσες ζημιές, χρησιμοποιώντας ισοδύναμες αξίες των τελευταί-
ων. Η προσέγγιση αυτή υλοποιήθηκε μέσω ευρείας κοινωνικής έρευνας σε θύματα πλημμύρας. Οι ερευνητές 
ζήτησαν από τους ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν τον αντίκτυπο μη αποτιμούμενης, έμμεσης ζημιάς, όπως 
είναι η απώλεια μνήμης και ο φόβος για τον κίνδυνο μελλοντικής πλημμύρας, σε μία κλίμακα από 1 μέχρι 
10. Στη συνέχεια, η υποκειμενική αυτή εκτίμηση σχετίστηκε μέσω συνάρτησης παλινδρόμησης, με μία από 
τις γνωστές άμεσες, αποτιμούμενες ζημιές. Σύμφωνα με τους Green και Penning-Rowsell (1989) τα αποτε-
λέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα οικονομικά ισοδύναμα των εμμέσων, μη αποτιμούμενων πλημμυρικών 
ζημιών προέκυψαν σχεδόν διπλάσια από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των άμεσων αποτιμούμενων ζημιών. 

Ανακεφαλαιώνοντας φαίνεται ότι η εκτίμηση των πλημμυρικών ζημιών στο σύνολο τους δεν πρέπει να υλο-
ποιείται μόνον με βάση τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης κόστους – οφέλους. Ωστόσο, ακόμη 
και εάν αναπτυχθούν νέες μέθοδοι εκτίμησης μη αποτιμούμενων ζημιών, θα υπάρχει πάντα ένας αριθμός ζη-
μιών, ο οποίος είτε δεν θα είναι εφικτό είτε δεν θα είναι ηθικά αποδεκτό να ποσοτικοποιηθεί με οικονομι-
κούς όρους. Τέτοια παραδείγματα ζημιών αποτελούν η απώλεια πολύτιμων συναισθηματικά αντικειμένων και 
η απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στην έρευνα για την εκτίμηση πλημ-
μυρικής ζημιάς δεν λαμβάνουν υπόψη τους την έμμεση, μη αποτιμούμενη πλημμυρική ζημιά, αν και εμπει-
ρικές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές φορές ο αντίκτυπος αυτού του τύπου ζημιάς είναι μεγαλύτερος από ο-
ποιαδήποτε άλλη [Green et al. 1994]. Σήμερα, η εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων στο πλαίσιο ανάλυ-
σης της πλημμυρικής ζημιάς αποτελεί αντικείμενο έρευνας με στόχο η μη αποτιμούμενη, έμμεση πλημμυρι-
κή ζημιά να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης. 

 

 

 



Πλημμυρική ζημιά 

2-9 

2.3 Παράμετροι ανάλυσης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον 

Η ανάλυση άμεσης ζημιάς λόγω πλημμύρας σε δομημένο περιβάλλον απαιτεί τον προσδιορισμό πολλών δι-
αφορετικών παραμέτρων. Η παράμετρος της μέτρησης που διακρίνει τη ζημιά σε ποιοτική και ποσοτική, έ-
χει ήδη συζητηθεί σε προηγούμενα υποκεφάλαια. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες παράμετροι, που συμμετέ-
χουν στο πλαίσιο ανάλυσης και θεωρούνται αναγκαίες στην εφαρμογή της γενικής μεθοδολογίας εκτίμησης 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Αυτές περιλαμβάνουν: 

 την μέτρηση 

 τον τύπο κλίμακας (π.χ. συνεχείς ή διακριτές τιμές) 

 την κατηγορία πλημμύρας 

 το στοιχείο δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. περίβλημα κτηρίου, περιεχόμενο, και τα δύο) 

 την χωρική κλίμακα ανάλυσης (π.χ. ανά κτήριο, ανά διαμέρισμα, ανά πληγείσα περιοχή) 

 τη μονάδα μέτρησης (π.χ. ποσοστό, απόλυτη τιμή) 

Οι παραπάνω παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν επίσης στην ανάλυση πλημμυρικής ζημιάς λόγω τυφώνα στην 
ερευνητική εργασία της Carol Friedland (2009).  

Ανάλογα με την περίπτωση εκτίμησης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, οι παράμετροι αυτές προσαρμόζο-
νται ώστε να εκφράζουν κάθε φορά τις ανάγκες και απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων. Ένα απλοποιημέ-
νο παράδειγμα προσδιορισμού παραμέτρων ανάλυσης ζημιάς δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα δενδρι-
κού τύπου, στο οποίο έχουν τονιστεί οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια μέτρηση ζη-
μιάς που δεν υλοποιείται μέσω αποτίμησης με οικονομικούς όρους αλλά μέσω κατηγοριοποίησής της με 
βάση κλάσεις βάθους νερού. 

Μέτρηση

Οικονομική ζημιά

Φυσική ζημιά

Συνεχής

Διακριτή

Βάθος νερού

Ταχύτητα ροής

Βάθος νερού

Ταχύτητα ροής

Κατηγοριοποίηση

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό ζημιάς

Μέτρηση

Οικονομική ζημιά

Φυσική ζημιά

Συνεχής

Διακριτή

Βάθος νερού

Ταχύτητα ροής

Βάθος νερού

Ταχύτητα ροής

Κατηγοριοποίηση

Απόλυτη τιμή

Ποσοστό ζημιάς

 

Εικόνα 2-3. Προσδιορισμός παραμέτρων ανάλυσης ζημιάς βάσει διαγράμματος δενδρικού τύπου 

Στα εδάφια που ακολουθούν περιγράφεται συνοπτικά η κάθε παράμετρος, όπως προσαρμόστηκε στις απαι-
τήσεις της διατριβής. Η Εικόνα 2-4 απεικονίζει γραφικά τη συνήθη χρονική ακολουθία διερεύνησης των πα-
ραμέτρων στην προσπάθεια οριοθέτησης του πλαισίου εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Επίσης, 
στην Εικόνα 2-4 απεικονίζονται για κάθε παράμετρο ενδεικτικά παραδείγματα των τιμών της. 
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Μέτρηση

Τύπος κλίμακας

Κατηγορία πλημμύρας

Στοιχείο δομημένου
περιβάλλοντος

Χωρική κλίμακα

Μονάδα
μέτρησης

π
ρο
σδ
ιο
ρί
ζο
ντ
ας

το
π
λα
ίσ
ιο
αν
άλ
υσ
ης

Ποιοτική
Ποσοτική
Ποιοτική
Ποσοτική

Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή

Κατάκλυση
Υψηλή ταχύτητα ροής
Δράση κυματων

Περίβλημα κτηρίου
Κινητός εξοπλισμός

Απόλυτη τιμή
Ποσοστό
Απόλυτη τιμή
Ποσοστό

Μακροκλίμακα
Μεσοκλίμακα
Μικροκλίμακα

Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή
Συνεχής
Διακριτή

 

Εικόνα 2-4. Παράμετροι ανάλυσης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

2.3.1 Μέτρηση 

Οι τεχνικές μέτρησης της πλημμυρικής ζημιάς περιορίζονται γενικά σε αποτίμηση ή σε ενδείξεις φυσικής 
ζημιάς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 2.1, η αποτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς μπο-
ρεί να υλοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας το κόστος αντικατάστασης / απο-
κατάστασης, την υποτιμημένη αξία του πληγέντος κτηρίου ή συνδυασμό και των δύο παραπάνω. Οι μετρή-
σεις της φυσικής ζημιάς περιλαμβάνουν άμεσες, επιτόπιες παρατηρήσεις και καταγραφές (π.χ. της μέγιστης 
πλημμυρικής στάθμης) και έμμεσες μετρήσεις (π.χ. της διάρκειας παραμονής πλημμυρικών νερών και του 
ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης). Οι παρατηρημένες τιμές φυσικής ζημιάς μετριούνται είτε ποιοτι-
κά όταν καταλήγουν σε κατηγοριοποίηση ζημιάς (π.χ. σε ελάχιστη, μέτρια, μεγάλη, πολύ μεγάλη και κατάρ-
ρευση [Schwarz and Maiwald 2008]) είτε ποσοτικά όταν βάσει των ενδείξεων υλικής φθοράς εκτιμάται το 
κόστος των εργασιών αποκατάστασης ζημιάς. 

2.3.2 Τύπος κλίμακας 

Η αποτίμηση ή ποιοτική βαθμονόμηση ζημιάς υλοποιείται χρησιμοποιώντας συνεχείς ή διακριτές κλίμακες 
μέτρησης. Οι συνεχείς κλίμακες μέτρησης είναι οι συνηθέστερες και χρησιμοποιούνται σε συναρτήσεις πα-
λινδρόμησης για να εκφράσουν μέσες τιμές ή αναμενόμενες τιμές ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων. Οι δια-
κριτές κλίμακες μέτρησης χαρακτηρίζονται από σημεία καμπής (breakpoints) που οριοθετούν συγκεκρι-
μένες καταστάσεις ζημιάς. Συνήθως διακριτές κλίμακες μέτρησης χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση φυσι-
κής ζημιάς λόγω πλημμύρας και εφαρμόζονται σε επιτόπιες έρευνες καταγραφής της πλημμυρικής ζημιάς 
λόγω ευκολίας στην χρήση τους.  

Γενικά είναι ελάχιστες οι διακριτές κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση ζημιάς και 
ίσως η πιο διαδεδομένη από αυτές είναι αυτή που εφαρμόζεται στο υπολογιστικό πρόγραμμα «Εκτιμητής 
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ουσιαστικής ζημιάς σε κατοικίες» (Residential Substantial Damage Estimator - RSDE) [FEMA 2001]. Το 
πρόγραμμα RSDE αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών των ΗΠΑ για την 
επιθεώρηση κατοικιών που έχουν υποστεί βλάβη από πλημμύρα και χρησιμοποιεί κλάσεις βάθους νερού για 
προκαταρκτική οικονομική εκτίμηση της άμεσης ζημιάς σε κατοικίες.  

2.3.3 Κατηγορία πλημμύρας 

Η παράμετρος «κατηγορία πλημμύρας» αφορά στον τύπο πλημμυρικού κινδύνου που προκαλεί την άμεση 
ζημιά σε δομημένο περιβάλλον. Γενικά, στη διεθνή βιβλιογραφία [Jonkman 2007] διακρίνονται οι ακόλου-
θοι τύποι πλημμύρας ανάλογα με την πηγή προέλευση τους: 

 Παράκτια πλημμύρα: είναι εκείνη που συμβαίνει κατά μήκος παραθαλάσσιας ακτογραμμής ή παρα-
λίμνιας ακτογραμμής. Συγκεκριμένα, τυφώνες ή κυκλώνες σε συνδυασμό με χαμηλή ατμοσφαιρική 
πίεση προκαλούν απότομη άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή της λίμνης, πλημμυρίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τις παράκτιες περιοχές. 

 Ταχείας απόκρισης πλημμύρα: είναι εκείνη που προκαλείται αμέσως μετά το πέρας μίας τοπικής κα-
ταιγίδας υψηλής έντασης, συνήθως σε εδάφη με απότομη κλίση (ορεινές περιοχές). Αυτός ο τύπος 
πλημμύρας χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης, και μικρό χρό-
νο ειδοποίησης. 

 Ποτάμια πλημμύρα: είναι εκείνη που συμβαίνει λόγω υπερχείλισης ενός ποταμού. Τα αίτια υπερχεί-
λισης ενός ποταμού μπορεί να είναι μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, το λιώσιμο του χιονιού και η μείωση 
της παροχετευτικότητας του ποταμού λόγω στένωσης ή μπαζώματος των διατομών ή η αστοχία α-
ντιπλημμυρικών αναχωμάτων κατά μήκος του ποταμού. 

 Πλημμύρα από σεισμικά θαλάσσια κύματα ή τσουνάμι (tsounamis). Στη περίπτωση αυτή, μία δια-
δοχή από κύματα μεγάλου όγκου, τα οποία προκλήθηκαν από υποθαλάσσιο σεισμό ή κατολίσθηση 
ή έκρηξη ηφαιστείου, διανύει πολύ μεγάλες αποστάσεις και φτάνει στην ακτή με τη μορφή ενός τε-
ράστιου παλιρροιακού κύματος. 

 Πλημμύρα από θραύση μεγάλου φράγματος: είναι εκείνη που επηρεάζει την περιοχή αμέσως κατά-
ντη ενός φράγματος. Αυτός ο τύπος πλημμύρας έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία διόδευση ενός 
πλημμυρικού κύματος μέσα από την εκτεθειμένη περιοχή. 

 Πλημμύρα από ανεπάρκεια αποχετευτικού συστήματος όμβριων υδάτων. Αυτός ο τύπος πλημμύρας 
προκαλείται από μεγάλα ύψη βροχόπτωσης που υπερβαίνουν την παροχή σχεδιασμού του υφιστά-
μενου δικτύου ομβρίων. 

Η ανάλυση όμως, της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη ομα-
δοποίησης των παραπάνω τύπων πλημμύρας σε τρεις βασικές κατηγορίες με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά 
πλημμυρικά μεγέθη που τίθονται κάθε φορά υπό εξέταση: 

 Πλημμύρα με κατάκλυση, που μπορεί να οφείλεται σε υπερχείλιση ποταμού ή σε ανεπάρκεια ενός 
αποχετευτικού συστήματος όμβριων υδάτων. Σε αυτή την κατηγορία πλημμύρας κυρίαρχες πλημ-
μυρικές δράσεις αποτελούν η άμεση επαφή πλημμυρικού νερού με στοιχεία κτηρίου και η υδροστα-
τική πίεση λόγω υψομετρικής διαφοράς του βάθους νερού μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επιφά-
νειας ενός  κτηρίου. 



Πλημμυρική ζημιά 

2-12 

 Πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής, που μπορεί να οφείλεται σε αστοχία αντιπλημμυρικών ανα-
χωμάτων ή σε πλημμύρα ταχείας απόκρισης. Πρόκειται για ένα φαινόμενο στο οποίο οι τοπικές 
συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης ζημιάς. Κυρίαρχα χαρακτηριστικά με-
γέθη αυτού του τύπου πλημμύρας μπορεί να είναι η υψηλή ταχύτητα ροής, η τυρβώδης ροή, η εκδή-
λωση κυματισμών, η μεταφορά φερτών υλικών και η δύναμη της άνωσης. 

 Πλημμύρα με δράση μεγάλων κυμάτων, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε παράκτια πλημμύρα 
με την εκδήλωση παλιρροιακών κυμάτων που προέρχονται από τσουνάμι, είτε σε θραύση μεγάλου 
φράγματος. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο φαινόμενο, στο οποίο μπορεί να παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην πρόκληση ζημιάς και αλλά φυσικά φαινόμενα, όπως είναι η επίδραση του ανέμου. Κυρί-
αρχα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτού του τύπου πλημμύρας μπορεί να είναι η δράση κυμάτων, η υ-
ψηλή ταχύτητα ροής, ο ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης, η ιζηματαπόθεση και η δύναμη 
της άνωσης. 

Οι παραπάνω κατηγορίες πλημμύρας προκύπτουν από την επισκόπηση των πλημμυρικών δράσεων, οι ο-
ποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. Η κατηγοριοποίηση αυτή τονίζει την αναγκαιότητα να συ-
μπεριληφθούν στην ανάλυση της ζημιάς περισσότερες πλημμυρικές δράσεις πέρα από τη βαθμιαία ανύψωση 
του βάθους νερού. 

2.3.4 Στοιχείο δομημένου περιβάλλοντος 

Η παράμετρος αυτή προσδιορίζει την έννοια «δομημένο περιβάλλον» και αναφέρεται ή στο περίβλημα των 
πληγέντων κτηρίων ή στον κινητό εξοπλισμό τους ή και στα δύο μαζί. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπό-
ψη στην αποτίμηση της άμεσης ζημιάς, καθώς μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας αποτίμησης. 

Η άμεση ζημιά λόγω πλημμύρας με κατάκλυση σε δομημένο περιβάλλον, συνήθως εκδηλώνεται με φθορά 
σε επιχρίσματα των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, σε μόνωση, δάπεδα, κουφώματα, μηχανολογικές και 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Πέρα από τη ζημιά στο περίβλημα του πληγέντος κτηρίου, τις περισσότερες 
φορές καταγράφεται και αποτιμάται η εκτεταμένη ζημιά ή η καταστροφή στον κινητό εξοπλισμό, δηλαδή 
στο περιεχόμενο του κτηρίου. Αντίθετα, στην περίπτωση πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής και ενδεχόμε-
νη δράση πλημμυρικού κύματος, η άμεση ζημιά σε δομημένο περιβάλλον εκδηλώνεται με ρηγματώσεις, κα-
ταρρεύσεις τοίχων, και διάβρωση θεμελίωσης. Σε αυτή την περίπτωση η αποτίμηση της ζημιάς, συνήθως δεν 
περιλαμβάνει την ζημιά στον κινητό εξοπλισμό του κτηρίου. Όταν η άμεση ζημιά αναφέρεται μόνο στο πε-
ρίβλημα διακρίνεται ανάλογα με τη σφοδρότητά της σε δομική και μη δομική ζημιά. Ειδική αναφορά σε 
αυτούς τους τύπους ζημιάς γίνεται στο υποκεφάλαιο 2.4. 

2.3.5 Kλίμακα χωρικής ανάλυσης 

Η κλίμακα χωρικής ανάλυσης αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρος για την εφαρμογή της μεθοδο-
λογίας εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Η ανάλυση της ζημιάς συνήθως 
υλοποιείται και εφαρμόζεται σε χωρικό επίπεδο συνόλων κτηρίων (aggregation levels), τα οποία περι-
λαμβάνουν διαφοροποιήσεις μιας δομημένης περιοχής ανάλογα με την χρήση, τον τύπο κτηρίου και τα λοι-
πά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Gewalt et al. 1996 (όπως αναφέρεται στο Messner 
and Meyer, 2006), η μακροκλίμακα, μεσοκλίμακα και μικροκλίμακα προσδιορίζει το χωρικό επίπεδο ανά-
λυσης της ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον ως εξής: 
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 Η ανάλυση σε μακροκλίμακα (macro-scale analysis) αφορά σε ανάλυση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο 
μεγέθους δήμων ή και μεγαλύτερο και θεωρείται δεδομένη η ομοιόμορφη κατανομή ζημιάς στην 
περιοχή υπό εξέταση. Ο βαθμός λεπτομέρειας σε αυτό το χωρικό επίπεδο ανάλυσης είναι μικρός 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ανακρίβεια σε περίπτωση αναγωγής των αποτελεσμάτων 
σε μεμονωμένα κτήρια. Ωστόσο αυτού του χωρικού επιπέδου η ανάλυση είναι μια χρήσιμη προσέγ-
γιση για αδρομερή προκαταρκτική εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 
για εξαιρετικά εκτεταμένες γεωγραφικά ερευνητικές εργασίες, όπως είναι η έρευνα για την άνοδο της 
επιφάνειας της θάλασσας. 

 Η ανάλυση σε μεσοκλίμακα (meso-scale analysis) βασίζεται σε χωρικά σύνολα κτηρίων, τα οποία 
διαφοροποιούνται με βάση την χρήση των κτηρίων, σε κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες 
και κτήρια βιομηχανικών χρήσεων. Συνήθης πρακτική σε αυτή την κλίμακα χωρικής ανάλυσης είναι 
η ανάπτυξη σχετικών καμπύλων βάθους νερού – ζημιάς, οι οποίες εφαρμόζονται σε υπολογιστικό 
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο την οικονομική εκτίμηση της ζημιάς 
σε διαφορετικά βάθη νερού για την περιοχή υπό εξέταση. 

 Η ανάλυση σε μικροκλίμακα (micro-scale analysis) συνίσταται στην εκτίμηση της πλημμυρικής ζη-
μιάς για ένα συγκεκριμένο τύπο κτηρίου. Η ανάλυση αυτού του χωρικού επιπέδου απαιτεί γνώση της 
αξίας των μεμονωμένων κτηρίων ή πρόσθετη διαφοροποίηση σε υποκατηγορίες των γενικών κατη-
γοριών χρήσεων κτηρίου, όπως συνέβη στην ερευνητική εργασία των Penning-Rowsell and Chatter-
ton (1977) (βλέπε εδάφιο 4.2.1). 

Συμφωνα με τους Messner and Meyer (2006), ο Πίνακας 2-2 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της μα-
κροκλίμακας, μεσοκλίμακας και μικροκλίμακας για τον προσδιορισμό του χωρικού επιπέδου ανάλυσης ζη-
μιάς. 

Πίνακας 2-2.  Βασικά χαρακτηριστικά του χωρικού επιπέδου μακροκλίμακας, μεσοκλίμακας και μκροκλίμακας  

Κλίμακα 

Μέγεθος  

εξεταζόμενης  

περιοχής 

Επίπεδο  

διαχείρισης 

Απαιτήσεις  

ακρίβειας 

Απαιτούμενη  

ποσότητα στοι-
χείων εισόδου 

Μακροκλίμακα Εθνικό  Πολιτικές μετριασμού 
πλημμυρικών επιπτώσεων Χαμηλή Χαμηλή 

Μεσοκλίμακα Περιφερειακό 

Μεγάλης κλίμακας  
στρατηγικός σχεδιασμός 
μετριασμού πλημμυρικών 

επιπτώσεων 

Μέτρια Μέτρια 

Μικροκλίμακα Τοπικό 
Μεμονωμένα μέτρα  
αντιπλημμυρικής  
προστασίας 

Υψηλή Υψηλή 

 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες είναι οι αναλύσεις ζημιάς σε μακροκλίμακα 
[Friedland 2009]. Ακόμη, διαπιστώθηκε ένα κενό μεταξύ αναλύσεων ζημιάς σε μεσοκλίμακα και μικροκλί-
μακα, δηλαδή συνήθως παρατηρείται να υλοποιούνται υποδιαιρέσεις των γενικών κατηγοριών χρήσεων κτη-
ρίου, χωρίς όμως την απαιτούμενη λεπτομέρεια της μικροκλίμακας.  

Με το σκεπτικό του εναλλακτικού προσδιορισμού των παραπάνω ορισμών χωρικής κλίμακας, έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της διατριβής, προτείνονται για την κατηγοριοποίηση της κλίμακας χωρι-
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κής ανάλυσης οι προσδιορισμοί «πληγείσα περιοχή», «διαμέρισμα» και «ανά κτήριο». Η εναλλακτική αυτή 
κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται γενικά στο κεφάλαιο 7 και υπο συγκεκριμένη μορφή εφαρμογής στα κεφά-
λαια 8 και 11. Οι ορισμοί των εναλλακτικών επιπέδων χωρικής κλίμακας δίνονται ακολούθως: 

 Πληγείσα περιοχή. Στην κλίμακα αυτή δεν επιχειρείται κάποιος διαχωρισμός των πληγέντων κτη-
ρίων εντός της περιοχής υπό εξέταση βάσει κατασκευαστικών λεπτομερειών. Το δομημένο περιβάλ-
λον και η επακόλουθη πλημμυρική ζημιά του εξετάζονται ως μία ενότητα. Στην ελληνική πραγματι-
κότητα η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής συνήθως συμπίπτει με την κατακλυσμένη περιοχή. 

 Διαμέρισμα. Στην κλίμακα αυτή το δομημένο περιβάλλον διακρίνεται σε γενικές κατηγορίες συνό-
λων κτηρίων με βάση την χρήση (κατοικία, επαγγελματική στέγη, αποθήκη) και τον τύπο κτηρίου 
(ισόγειο, υπόγειο, ισόγειο με υπόγειο). Χωρικά η έκταση του χωρικού επιπέδου ανάλυσης ποικίλλει 
σε μέγεθος συνοικίας, ομάδας οικοδομικών τετραγώνων και οικοδομικού τετραγώνου. 

 Ανά κτήριο. Η κλίμακα αυτή χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις συνόλων κτηρίων βάσει του α-
ριθμού ορόφων, του μεγέθους επιφάνειας κτηρίου, του υλικού κατασκευής, της παλαιότητας κτηρίου 
και της αξίας οικοπέδου. Προϋποθέτει εμβάθυνση σε μεγάλη λεπτομέρεια της σύνθεσης του δομη-
μένου περιβάλλοντος και διαθεσιμότητα πολλών διαφορετικών δεδομένων. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει η αναλυτική επιμέτρηση πραγματικής άμεσης ζημιάς σε πληγέντα στοιχεία κτηρίου βάσει κα-
ταγεγραμμένων παρατηρήσεων ανά κτήριο. 

2.3.6 Μονάδα μέτρησης 

Η συνεχής και διακριτή μέτρηση της άμεσης ζημιάς υλοποιείται χρησιμοποιώντας σχετικές ή απόλυτες τι-
μές. Η άμεση ζημιά σε δομημένο περιβάλλον περιγράφεται χρησιμοποιώντας πολλαπλές μονάδες μέτρησης, 
όπως είναι οι απόλυτες νομισματικές τιμές, το ποσοστό ζημιάς υπολογισμένο βάσει του κόστους επισκευής ή 
αντικατάστασης προς την ολική αξία της πληγείσας ιδιοκτησίας, το κλάσμα ζημιάς κυμαινόμενο από 0 έως 1, 
οι κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν κλάσεις οικονομικής απώλειας και οι μακροκλίμακες ζημιάς, όπου οι 
παρατηρημένες τιμές φυσικής ζημιάς καθορίζουν την κατηγοριοποίηση. 

2.4 Δομική και μη δομική άμεση πλημμυρική ζημιά 

Δομημένο περιβάλλον (building stock) ορίζεται περιοχή φυσικού τοπίου, στην οποία έχουν κατασκευαστεί 
κτήρια σε αραιό ή πυκνό ιστό. Σε ένα δομημένο περιβάλλον διακρίνονται ενότητες κτηρίων με ομοιογενή 
τοπικά χαρακτηριστικά ως προς τον τύπο κτηρίου (υλικά κατασκευής, αριθμός ορόφων, ύπαρξη ή όχι υπο-
γείου) και ως προς την χρήση κτηρίου (κατοικία, επαγγελματική στέγη, αποθήκη, βιοτεχνία-βιομηχανία). Η 
κάθε ενότητα εξετάζεται στο σύνολο της. Το δομημένο περιβάλλον αναφέρεται εξίσου σε αστικές και περια-
στικές περιοχές. Ως περιαστικές περιοχές θεωρούνται οι περιοχές με αποδυναμωμένο αστικό χαρακτήρα 
που προσδιορίζονται από μικρότερη πυκνότητα δόμησης σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές. Εξ ορισμού 
οι περιαστικές (ημιαστικές) περιοχές αναπύσσονται στα όρια των αστικών περιοχών. 

Συνεπώς, ο όρος δομημένο περιβάλλον δεν αναφέρεται σε χωρικό επίπεδο ανάλυσης ανά κτήριο αλλά σε σύ-
νολα κτηρίων με ομοιογενή χαρακτηριστικά. Το μέγεθος των συνόλων αυτών μπορεί να ποικίλλει από οικο-
δομικό τετράγωνο, συνοικία, δημοτικό διαμέρισμα, οικισμό ή καμία φορά και σε μικρού μεγέθους πόλη. 
Επομένως ο όρος «δομημένο περιβάλλον» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανάλυση ζημιάς που προσεγ-
γίζει επίπεδο μεσο-κλίμακας. Σε διαφορετική περίπτωση αυτό αναφέρεται ρητά. Για παράδειγμα, η ανάλυση 
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δομημένου περιβάλλοντος σε μικροκλίμακα προσδιορίζεται συνήθως ως ανάλυση ανά κτήριο. Επίσης, ο ό-
ρος «δομημένο περιβάλλον» αναφέρεται αποκλειστικά στο περίβλημα (σκελετός και τοιχοι πλήρωσης) ενός 
κτηρίου και δεν περιλαμβάνει το περιεχόμενο κτηρίου εκτός εάν διευκρινίζεται διαφορετικά. 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο, αναφερόμαστε σε δύο κυρίαρχους τύπους άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημέ-
νο περιβάλλον που συναντά κανείς επανειλημμένα τόσο σε περιπτώσεις στο διεθνή χώρο όσο και στην ελλη-
νική πραγματικότητα. Πρόκειται για τη δομική (structural) ζημιά και τη μη δομική (non structural) ζημιά. 

Δομική Ζημιά 

Ως «δομική ζημιά ή βλάβη» ορίζεται η άμεση ζημιά στο φέροντα οργανισμό που επηρεάζει τη γενική ευ-
στάθεια ενός κτηρίου, όπως είναι οι βλάβες στα υποστυλώματα ή στη θεμελίωση. Επίσης, ο όρος «δομική 
ζημιά» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την άμεση ζημιά στην περίπτωση που απαιτείται μεγάλης κλίμα-
κας επισκευή για την αποκατάστασή της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση βλάβης σε τοιχοποιία πλήρωσης.  

Συνηθισμένος μηχανισμός πρόκλησης δομικής ζημιάς αποτελεί η αστοχία ενός αντιπλημμυρικού αναχώμα-
τος, η οποία προκαλεί υψηλές ταχύτητες ροής, μεγάλα βάθη νερού και ραγδαίο ρυθμό ανύψωσης πλημμυρι-
κής στάθμης. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθούν ισχυρές υδροδυναμικές πιέσεις στις εξωτερικές 
επιφάνειες ενός κτηρίου [Kelman and Spencer 2004]. Επίσης, δομική ζημιά μπορεί να προκληθεί με τη 
δράση υδροστατικών πιέσεων που προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά του βάθους νερού μεταξύ εξω-
τερικού και εσωτερικού χώρου ενός πληγέντος κτηρίου. Τότε ο κυρίαρχος τύπος κατανομής υδροστατικών 
πιέσεων, είναι συνήθως εκείνος στον οποίο η στάθμη πλημμύρας καλύπτει ολόκληρο το άνοιγμα από την ε-
ξωτερική πλευρά ενός κτηρίου και μερικώς από την εσωτερική πλευρά του. Η διαπίστωση αυτή οφείλεται  
στη μικρή ταχύτητα ροής που έχουν οι πλημμύρες σε αστικό περιβάλλον, η οποία μειώνει σημαντικά ή σχε-
δόν μηδενίζει τις επιδράσεις των υδροδυναμικών δυνάμεων σε κτήρια και σε κάθε είδους ανοίγματα, όπως 
είναι τα ημιυπόγεια, οι χώροι αερισμού θεμελίωσης, οι γκαραζόπορτες, τα παράθυρα, που επιτρέπουν σευ-
δροστατικές πιέσεις που ασκούνται στον εσωτερικό χώρο να εξισωθούν μερικώς με εκείνες που ασκούνται 
στο εξωτερικό ενός κτηρίου καθώς η πλημμυρική στάθμη εκεί ανυψώνεται σταδιακά. Το φαινόμενο αυτό 
μειώνει σημαντικά την ενεργή υδροστατική πίεση που ασκείται τελικά στο εξωτερικό ενός πληγέντος κτηρί-
ου. Αναλυτικά, οι μηχανισμοί πρόκλησης δομικής ζημιάς λόγω υδροστατικών και υδροδυναμικών πιέσεων 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.  

Μη δομική ζημιά 

Ως «μη δομική ζημιά» ορίζεται η άμεση ζημιά σε μη φέροντα στοιχεία ενός πληγέντος κτηρίου που δεν ε-
πηρεάζει τη γενική ευστάθεια του κτηρίου και απαιτεί συνήθως επισκευή μικρής κλίμακας. Τυπικές ενδείξεις 
αυτού του τύπου ζημιάς είναι η ζημιά σε μόνωση, δάπεδα, επιχρίσματα, κουφώματα κ.α., καθώς και στον οι-
κιακό εξοπλισμό. Συνηθισμένος τρόπος πρόκλησης της μη δομικής ζημιάς αποτελεί η παραμονή πλημμυρι-
κών νερών στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Η ανάπτυξη μούχλας ποικίλλει από μικρή έως εκτεταμένη ανάλογα 
με το βάθος του νερού που εισχώρησε στο εσωτερικό της κατοικίας, τον τύπο επιχρίσματος και το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε μετά την άντληση των νερών, και αποτελεί συνηθισμένη ένδειξη μη δομικής ζη-
μιάς. Επιπρόσθετα, το νερό πλημμύρας που εισχωρεί στο εσωτερικό των πληγέντων κτηρίων, μπορεί να 
προκαλέσει χημικές και βακτηριακές μολύνσεις σε πορώδη υλικά κατασκευής. Αναλυτικά, οι μηχανισμοί 
πρόκλησης μη δομικής ζημιάς περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.  
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2.4.1 Ελληνική πραγματικότητα 

Στην περίπτωση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, η ελληνική νομοθεσία αναφέρε-
ται σε κτήρια με φέροντα οργανισμό κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κείμενα της ελληνικής 
νομοθεσίας (κοινές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα) η άμεση πλημμυρική ζημιά χαρα-
κτηρίζεται ως βλάβη σε ένα κτήριο ανεξάρτητα του μεγέθους και της έντασης της ζημιάς [ΚΥΑ 2002, 2006]. 
Στην ελληνική νομοθεσία το πληγέν κτίσμα αξιολογείται από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας είτε ως 
επισκευάσιμο κτίσμα προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής είτε ως κατεδαφιστέο κτίσμα προκειμένου να 
εκδοθεί βεβαίωση για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.  

Στην περίπτωση ενός επισκευάσιμου κτίσματος, η άδεια επισκευής εκδίδεται για εργασίες αποκατάστασης 
των στοιχείων που έχουν πληγεί. Στην περίπτωση αυτή οι βλάβες διακρίνονται σε: (α) βλάβες που δεν επη-
ρεάζουν τη γενική ευστάθεια του κτηρίου και απαιτούν επισκευή μικρής κλίμακας, όπως είναι οι βλάβες σε 
επιχρίσματα, χρωματισμούς, δάπεδα, επενδύσεις, μονώσεις, κουφώματα, σωληνώσεις, σιδηρουργικά, τζάμια 
και θέρμανση (πλήρης εγκατάσταση), και (β) βλάβες σε φέροντα στοιχεία που είτε επηρεάζουν τη γενική ευ-
στάθεια του κτηρίου είτε απαιτούν μεγάλης κλίμακας επισκευή. Τέτοιες είναι οι βλάβες στο φέροντα οργανι-
σμό του κτηρίου, στη θεμελίωση και στην τοιχοποιία πλήρωσης. 

Στην περίπτωση ενός κατεδαφιστέου κτίσματος ανήκουν κτήρια που κατέρρευσαν, ή κρίνονται κατεδαφιστέ-
α, ή με υπέρμετρη δαπάνη επισκευής (ασύμφορα), ή δομημένα από ευτελή υλικά (πλίνθους ή μη διαμορφω-
μένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) στα οποία οι ζημιές που προκλήθηκαν δεν 
επιδέχονται ουσιαστική αποκατάσταση σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας [ΚΥΑ 2002]. 

Αναλυτική πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία αποτίμησης των εργασιών αποκατάστασης των στοιχείων 
που έχουν πληγεί από την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση κρατικής αποζημίωσης στην Αττική δίνεται 
στο εδάφιο 8.1.2. Στα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας δεν υφίσταται κατ’ αρχήν γλωσσολογικός διαχωρι-
σμός μεταξύ των όρων ζημιάς ↔ βλάβης. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται ρητά οι όροι «δομική» και «μη δο-
μική» ζημιά, οι οποίοι υπονοούνται όμως και περιγράφονται περιφραστικά μέσω των χαρακτηρισμών ενός 
πληγέντος κτίσματος. 

Στην Εικόνα 2-5 φαίνεται φωτογραφία τυπικής, μη δομικής ζημιάς σε ισόγειο πλημμυρόπληκτης κατοικίας 
σε αστική περιοχή της Αττικής. Ο τύπος αυτός άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον συναντάται πολύ 
συχνά σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα μετά από επιφανειακές πλημμύρες λόγω ραγδαίας βροχόπτωσης και 
ταυτόχρονης είτε ανεπάρκειας στην αποχέτευση όμβριων υδάτων είτε υπερχείλισης χειμάρρων και ρεμάτων. 

 

Εικόνα 2-5. Μη δομική πλημμυρική ζημιά σε ισόγειο αστικής περιοχής της Αττικής [Πηγή: λήψη φωτογραφίας Ιούλιος 
2002, από Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, ΥΠΕΧΩΔΕ] 
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2.4.2 Διεθνής χώρος 

Γενικά, οι όροι «δομική» και «μη δομική» ζημιά χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία με το ίδιο περι-
εχόμενο που ορίστηκαν στην αρχή του υποκεφαλαίου 2.4. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα των πλη-
γεισών κατοικιών στην πόλη της Νέας Ορλεάνης λόγω της πλημμύρας που προκλήθηκε από τον τυφώνα 
Κατρίνα, όπου παρατηρήθηκε περιορισμένη δομική ζημιά και εκτεταμένη μη δομική ζημιά. Η δομική ζη-
μιά που παρατηρήθηκε σε πλημμυρόπληκτες κατοικίες στη Νέα Ορλεάνη εμφανίστηκε κυρίως σε τρεις πε-
ριπτώσεις [FEMA 2006]. Αρχικά, παρατηρήθηκε κατάντη εκτεταμένων ρηγμάτων σε αντιπλημμυρικά ανα-
χώματα, όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες βλάβες στις περισσότερες κατοικίες. Σημειώνουμε ότι ειδικά οι 
κατοικίες που βρίσκονταν αμέσως κατάντη των ρηγμάτων υπέστησαν ολική καταστροφή, δηλαδή είτε είχαν 
μετακινηθεί τελείως από τα θεμέλια τους και παρασύρθηκαν μερικά μέτρα είτε είχαν καταρρεύσει από τη 
σφοδρότητα των πλημμυρικών κυμάτων (βλέπε Εικόνα 2-6). Επίσης, δομική ζημιά παρατηρήθηκε κατάντη 
ρηγμάτων σε αντιπλημμυρικούς προστατευτικούς τοίχους, όπου καταγράφηκαν σοβαρές δομικές ζημιές, 
όπως είναι η εκτεταμένη διάβρωση κοιτόστρωσης θεμελίωσης λόγω ισχυρών υδροδυναμικών δυνάμεων. Ω-
στόσο, σε αυτή την περίπτωση η ζημιά δεν ήταν τόσο εκτεταμένη, αφού η ένταση των υδροδυναμικών δυνά-
μεων διατηρήθηκε υψηλή σε ακτίνα λίγων δεκάδων μέτρων από το ρήγμα. Τέλος, παρατηρήθηκε σοβαρή 
βλάβη και σε κατοικίες που βρίσκονταν θεμελιωμένες σε σαθρά εδάφη, όπου παρατηρήθηκαν «βουλιαγμένα» 
δάπεδα ως αποτέλεσμα μερικής καθίζησης κορεσμένων εδαφών που υποστήριζαν τα βάθρα ή τις πλάκες θε-
μελίωσης των κατοικιών αυτών. 

 

 

Εικόνα 2-6. Πλημμυρόπληκτη κατοικία της Νέας Ορλεάνης που παρασύρθηκε μερικά μέτρα μακριά από τη θεμελίω-
σή της [Πηγή: λήψη φωτογραφίας Ιανουάριος 2006 από M. Kok] 

Η εκτεταμένη μη δομική ζημιά παρατηρήθηκε σε περιοχές της πόλης της Νέας Ορλεάνης που παρέμειναν 
για μεγάλη διάρκεια κάτω από το νερό. Οι περιοχές της πόλης που βρίσκονταν εντός του περιμετρικού δι-
κτύου των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων δεν ήταν προσβάσιμες στους κατοίκους για περίπου τρεις εβδο-
μάδες λόγω της καθυστέρησης στην άντληση των πλημμυρικών νερών. Συνεπώς, οι κατοικίες αυτές εμφάνι-
σαν στη συντριπτική πλειοψηφία τους εκτενή ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό τους (βλέπε Εικόνα 2-7). Ε-
πιπρόσθετα, το νερό πλημμύρας που εισχώρησε στο εσωτερικό των πληγέντων κτηρίων, προκάλεσε χημικές 
και βακτηριακές επιδράσεις στα πορώδη υλικά κατασκευής. 
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Εικόνα 2-7. Δείγμα μη δομικής, πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικία στην Νέα Ορλεάνη, με εκτεταμένη ανάπτυξη μού-
χλας [Πηγή: FEMA – Mitigation Assessment Team Report 2006] 

 



 

 

Κεφάλαιο 3  

Πλημμυρική διακινδύνευση 

Θεωρητικά το εύρος των διαθέσιμων επιλογών για τη διαχείριση του φυσικού κινδύνου μιας πλημμύρας είναι 
μεγάλο και περιλαμβάνει ποικιλία μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που μπορούν να ληφθούν 
από τοπικό ή /και κεντρικό διοικητικό επίπεδο. Τα μέτρα (έργα) διακρίνονται σε κατασκευαστικά, όπως 
είναι τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα αναχώματα κ.α., και σε μη κατασκευαστικά, όπως είναι ο χωροταξικός 
σχεδιασμός χρήσεων γης, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα σχέδια εκκένωσης, η ασφάλιση έναντι 
πλημμύρας κ.α. Η καθιερωμένη προσέγγιση της κατασκευής αποσπασματικών τεχνικών έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας στα κατάντη μιας λεκάνης απορροής έχει αποδειχθεί ανεπαρκής σε βάθος 
χρόνου, πολύ ακριβή και περιβαλλοντικά επιβαρύνουσα. Επομένως, επιβάλλεται επιτακτικά ο 
επανασχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας όχι μόνο τοπικά αλλά σε ολόκληρη τη λεκάνη 
απορροής. Γι’ αυτό σήμερα κερδίζει συνεχώς έδαφος η νοοτροπία διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου 
και της πλημμυρικής διακινδύνευσης, η οποία οδηγεί στην ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών μέτρων ανάλογα 
με την αποδοτικότητά τους. 

Γίνεται φανερό ότι έννοιες, όπως είναι ο πλημμυρικός κίνδυνος, η πλημμυρική διακινδύνευση και η 
τρωτότητα έναντι πλημμύρας, χρησιμοποιούνται πλέον συχνά προκειμένου να περιγράψουν και να 
προσδιορίσουν την απειλή ενός συστήματος από πλημμύρα. Επιπλέον, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για 
τον έλεγχο της επάρκειας των κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών μέτρων αντιπλημμυρικής 
προστασίας. Παρόλ’ αυτά δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στο διεθνές στερέωμα η σχετική τεχνική ορολογία, με 
αποτέλεσμα η σύγχυση στη χρήση των όρων αυτών να παραμένει. Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ 
πλημμυρικής ζημιάς, τρωτότητας και αντίληψης περί διακινδύνευσης, είναι περιορισμένα αναγνωρισμένη και 
η σημασία της πλημμυρικής ζημιάς στη διαχείριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης, δεν έχει ακόμη ευρέως 
αναδειχθεί. Στόχος λοιπόν αυτού του κεφαλαίου είναι να «τοποθετήσει» την πλημμυρική ζημιά στο πλαίσιο 
της πλημμυρικής διακινδύνευσης και, στη συνέχεια, να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η 
πλημμυρική ζημιά στην ανάλυση της διακινδύνευσης. 

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 3.1 εισάγονται οι βασικές έννοιες του 
κινδύνου, της τρωτότητας και της πλημμυρικής διακινδύνευσης και διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ τους και η 
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σχέση τους με την πλημμυρική ζημιά. Στο υποκεφάλαιο 3.2 αναφέρονται όροι σχετικοί  με την πλημμυρική 
διακινδύνευση που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία της ανάλυσής της. Στο υποκεφάλαιο 3.3 αναφέρεται 
η μεθοδολογία ανάλυσης της διακινδύνευσης σε στάδια και στη συνέχεια επισημαίνονται οι βασικές 
αδυναμίες στην εφαρμογή της. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 3.4 γίνεται ειδική αναφορά στο περιεχόμενο της 
σχετικής κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Ε., στις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της και στους πιθανούς 
τρόπους εφαρμογής της Οδηγίας για τη διαχείριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης στην Ελλάδα. 

3.1 Κίνδυνος, διακινδύνευση, τρωτότητα λόγω πλημμύρας 

3.1.1 Ορισμοί 

Κίνδυνος (Hazard) 

Ως κίνδυνος (hazard) μπορεί να οριστεί μια απειλή ή κατάσταση με τη δυναμική να προκαλέσει απώλεια 
ανθρώπινης ζωής ή μια οποιαδήποτε αστοχία σε φυσικό ή ανθρωπογενές σύστημα. Η πηγή πρόκλησης ενός 
κινδύνου μπορεί να είναι είτε εξωγενής (π.χ. σεισμός, πλημμύρα) είτε ενδογενής (π.χ. ελαττωματικό στοιχείο 
συστήματος όπως ένα ρήγμα σε ανάχωμα) με τη δυναμική της εκκίνησης ενός μηχανισμού αστοχίας. Ο 
κίνδυνος διακρίνεται σε φυσικό κίνδυνο (natural hazard) όταν προέρχεται από ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. οι 
ραγδαίες βροχοπτώσεις) και σε ανθρωπογενή κίνδυνο (man-made hazard) όταν οφείλεται σε ανθρωπογενή 
αίτια (π.χ. αποδάσωση, τρομοκρατική ενέργεια)[Pistrika and Tsakiris 2007]. Η παρούσα διατριβή 
ασχολείται με τον φυσικό κίνδυνο της πλημμύρας που νοείται ως η πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου 
μιας πλημμύρας ορισμένης ή μεγαλύτερης έντασης που αναμένεται ότι θα συμβεί σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο και σε χωρικά ορισμένη περιοχή. 

Διακινδύνευση (Risk) 

Οι ορισμοί της διακινδύνευσης στην εφαρμοσμένη έρευνα των φυσικών κινδύνων συγκλίνουν σε έναν ορισμό 
που περιλαμβάνει την έννοια του φυσικού κινδύνου και την έννοια της τρωτότητας του υπό απειλή 
συστήματος [ISDR 2004]. Γενικά η διακινδύνευση R, ενός συστήματος εκφράζεται ως συνάρτηση του 
φυσικού κινδύνου H, και της τρωτότητας συστήματος V, από την εξίσωση:  

( , )R f H V=              (3.1) 

Ως φυσικός κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ανεπιθύμητου φυσικού φαινομένου και η 
τρωτότητα ένος συστήματος σχετίζεται με τη δυνητική ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο υπό απειλή 
σύστημα  υπό συνθήκες εκδήλωσης ενός φυσικού κινδύνου. Ο επικρατέστερος ορισμός της διακινδύνευσης 
είναι το γινόμενο της ανεξάρτητης πιθανότητας εκδήλωσης ενός γεγονότος με το μέγεθος της επακόλουθης 
ζημιάς. Ωστόσο, η στενή αυτή προσέγγιση του ορισμού διακινδύνευσης εξαιρεί τη δυνατότητα να 
μοντελοποιηθεί η διακινδύνευση ως μία κατανομή συνεπειών. Γι’ αυτό το λόγο, ο ορισμός διακινδύνευσης 
που υιοθετείται στην παρούσα διατριβή είναι ο ακόλουθος: 

Διακινδύνευση είναι μια συνάρτηση των πιθανότητων και των ζημιών που προκύπτουν από ένα σύνολο 
ανεπιθύμητων γεγονότων ενός ορισμένου φυσικού κινδύνου. 

Είναι δυνατόν οι πιθανότητες και οι επακόλουθες ζημιές γεγονότων να ποσοτικοποιηθούν και να 
συνδυαστούν για την ανάπτυξη ενός δείκτη διακινδύνευσης ή ενός γραφήματος καμπύλης διακινδύνευσης, το 
οποίο είναι γνωστό ως μέτρο διακινδύνευσης και αποτελεί τη βάση για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης 
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τέτοιων γεγονότων. Ένα γράφημα καμπύλης διακινδύνευσης απεικονίζει την πιθανότητα υπέρβασης ενός 
ορισμένου επιπέδου ζημιών και ένα ενδεικτικό παράδειγμα της καμπύλης αυτής αποτελεί η καμπύλη FN 
(βλέπε Εικόνα 3-1). Η καμπύλη FN απεικονίζει την πιθανότητα υπέρβασης ενός αριθμού N θυμάτων και 
συνήθως αναπτύσσεται σε διπλό λογαριθμικό χαρτί. Η ανάπτυξή της ξεκίνησε από τη βιομηχανία πυρηνικών 
αποβλήτων [Kendall et al. 1977] και σήμερα εφαρμόζεται επίσης ευρύτατα στο πεδίο ανάλυσης αστοχίας 
φραγμάτων από την Εθνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων της Αυστραλίας [Australian National 
Commission on Large Dams, ANCOLD 2000].  
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Εικόνα 3-1. Παράδειγμα καμπύλης διακινδύνευσης: καμπύλη FN 

Πλημμυρική διακινδύνευση (flood risk)  

Ως πλημμυρική διακινδύνευση μπορεί να οριστεί το μέτρο των αναμενόμενων ζημιών (κοινωνικών και 
οικονομικών) σε ένα χωροχρονικά ορισμένο σύστημα λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης μιας πλημμύρας 
ορισμένης έντασης. Επομένως, οι μονάδες μέτρησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης μπορεί να είναι 
νομισματικοί όροι, ή απώλειες ανθρώπινης ζωής όταν οι ζημιές είναι μετρήσιμες, ή ποιοτικοί όροι (π.χ. 
κλάσεις) όταν οι ζημιές δεν είναι μετρήσιμες. Πριν προχωρήσουμε στον ορισμό της τρωτότητας ενός 
συστήματος λόγω πλημμύρας, κρίνεται κρίσιμο να επισημανθεί η σημασία του προσδιορισμού των 
συνιστωσών του χώρου και του χρόνου σε ένα σύστημα υπό εξέταση.  

Ο καθορισμός χωρικών ορίων στο εκάστοτε υπό εξέταση σύστημα, είναι απαραίτητος για να 
προσδιοριστούν η ποσότητα και η συγκέντρωση των στοιχείων υπό απειλή (elements at risk), δηλαδή όλες 
οι κοινωνικές, οικονομικές ή οικολογικές μονάδες του συστήματος που μπορεί να επηρεαστούν από την 
επίδραση ενός φυσικού κινδύνου στην χωρικά οριοθετημένη περιοχή. Στοιχεία υπό απειλή μπορεί να είναι 
άνθρωποι, κατοικίες, ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, έργα υποδομής, οικονομική παραγωγή, πολιτιστική 
κληρονομιά και οικολογικά είδη και τοπία που είτε βρίσκονται εντός της χωρικά οριοθετημένης περιοχής 
είτε συνδέονται με αυτήν. Στην παρούσα διατριβή στοιχείο υπό απειλή αποτελεί το δομημένο περιβάλλον 
που βρίσκεται εντός των ορίων της εκάστοτε χωρικά οριοθετημένης περιοχής υπό απειλή πλημμύρας.  

Ο καθορισμός χρονικών ορίων σε ένα υπό εξέταση σύστημα αφορά στον προσδιορισμό της χρονικής 
περιόδου για την οποία υλοποιείται η ανάλυση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Η πιθανότητα εκδήλωσης 
ενός φυσικού φαινομένου αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς και συνεπώς καλύπτει μια 
ορισμένη περίοδο. Σημειώνεται τέλος, ότι ο καθορισμός της τρωτότητας ενός συστήματος έναντι ενός 
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φυσικού κινδύνου ισχύει για μια ορισμένη χρονική περίοδο, καθώς η τρωτότητα αποτελεί μία έννοια που 
μεταβάλλεται με τον χρόνο. 

Τρωτότητα (Vulnerability) 

Ένας από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς τρωτότητας προτάθηκε από τον οργανισμό «Διεθνής Στρατηγική 
για τη Μείωση των Καταστροφών» [ISDR 2004] και σύμφωνα με αυτόν η τρωτότητα ορίζεται ως «ένα 
σύνολο συνθηκών και διαδικασιών που προέρχονται από φυσικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και 
οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν την ευαλώτητα (susceptibility) μιας κοινότητας στην επίδραση 
των φυσικών κινδύνων». Γενικά, η έννοια της τρωτότητας χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους στη διεθνή βιβλιογραφία και μπορούμε να διακρίνουμε τρεις σχολές διαφορετικής αντίληψης για 
την τρωτότητα. Η πρώτη σχολή εστιάζει στην έκθεση του συστήματος σε φυσικούς κινδύνους [Alexander 
2000]. Η δεύτερη σχετίζει την τρωτότητα με τη δυναμική μιας κοινότητας στην αντιμετώπιση φυσικών 
κινδύνων (coping capacity), δηλαδή με την κοινωνική της ανθεκτικότητα (resilience) και αντίσταση 
(resistance) [Bohle 2001]. Όσο μειωνεται η δυναμική αντιμετώπισης ενός συστήματος στην αντιμετώπιση 
φυσικών κινδύνων τόσο αυξάνει η ευαλώτητά του συστήματος. Επομένως, η δυναμική αντιμετώπισης και η 
ευαλώτητα ενός συστήματος αποτελούν έννοιες αλληλοεξαρτώμενες. 

Η τρίτη σχολή συνδυάζει τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις και φαίνεται να είναι η επικρατέστερη αντίληψη 
περί τρωτότητας που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην επιστημονική κοινότητα. Η βασική συναίνεση που έχει 
γενικά επιτευχθεί, αφορά στη διπλή υπόσταση της έννοιας της τρωτότητας, η οποία αποτελείται από την 
«εξωτερική» πλευρά (έκθεση σε φυσικό κίνδυνο) και από την «εσωτερική» πλευρά (ευαλώτητα / δυναμική 
αντιμετώπισης του συστήματος) [Bohle 2001]. Επίσης, η τρωτότητα σύμφωνα με τον Pelling (2003), φέρει 
τρία βασικά χαρακτηριστικά: (α) είναι μία πολυδιάστατη έννοια και διαφοροποιείται στο φυσικό χώρο και 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, (β) εξαρτάται από την κλίμακα ανάλυσης (π.χ. ατομικά, ανά νοικοκυριό, 
περιοχή, σύστημα) και (γ) είναι δυναμικά μεταβλητή, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της μεταβάλλονται με τον 
χρόνο και προφανώς η αλλαγή αυτή υπερβαίνει την περίοδο εκδήλωσης του φυσικού γεγονότος.  

Η μέτρηση της τρωτότητας ενός συστήματος προϋποθέτει τον ακριβή ορισμό της έννοιας ανάλογα με το 
σκοπό της ανάλυσης. Σύμφωνα με τον Brinkmann (2006), η έννοια της τρωτότητας μπορεί να περιοριστεί 
σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο περιγράφοντας ένα μόνο εγγενές χαρακτηριστικό του συστήματος ή να 
διευρυνθεί στο πολύ πιο ανοιχτό πλαίσιο της πολυδιάστατης τρωτότητας, η οποία πέρα από τον φυσικό 
κίνδυνο εξαρτάται και από την κοινωνική, περιβαλλοντική και διοικητική δομή του συστήματος. Η Εικόνα 
3-2 δείχνει τα στάδια διεύρυνσης της έννοιας της τρωτότητας κατά Brinkmann (2006). 
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Εικόνα 3-2. Σφαίρες ορισμού της έννοιας της τρωτότητας κατά Birkmann (2006) 

Ανάλογα με το βαθμό διεύρυνσης της έννοιας της τρωτότητας η ποσοτικοποίησή της μπορεί να επιτευχθεί 
είτε με ανάπτυξη ποιοτικών κλάσεων τρωτότητας είτε με χρήση απλών δεικτών (indicators) είτε αθροίσματος 
ζυγισμένων δεικτών για την παραγωγή σύνθετων δεικτών (composite indices). Ένα παράδειγμα ανάπτυξης 
κλάσεων τρωτότητας αποτελεί η Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (EMS-98) [Grünthal 1998], η οποία 
διακρίνει έξι κλάσεις φυσικής τρωτότητας κτηρίου έναντι σεισμού βάσει διαφορετικών υλικών κατασκευής 
(ξύλο, μέταλλο, οπλισμένο σκυρόδεμα και πέτρα) και διαφορετικών τύπων κατασκευής (μονός τοίχος, 
μπατικός τοίχος, οπλισμένη ή μη τοιχοποιία κ.α.). Η έννοια της τρωτότητας στην περίπτωση αυτή, 
περιλαμβάνει μόνο την έκθεση ενός στοιχείου σε έναν φυσικό κίνδυνο και συγκεκριμένα αντιπροσωπεύει το 
μέτρο της αντίστασης ενός κτηρίου στην επίδραση της σεισμικής έντασης. Συνεπώς η τρωτότητα σχετίζεται 
με τις διαφορές σε βλάβες κτηρίου υπό συνθήκες σεισμικής έντασης. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην 
περίπτωση ανάπτυξης κλάσεων φυσικής τρωτότητας κατοικιών έναντι πλημμύρας από τους Schwarz and 
Maiwald (2008) (βλέπε εδάφιο 4.4.1).  

Όσο η έννοια της τρωτότητας διευρύνεται, τόσο αυτή λαμβάνει υπόψή της και δείκτες κοινωνικού 
περιεχομένου του συστήματος με αποτέλεσμα η ποσοτικοποίησή της να γίνεται πιο πολύπλοκη και συνήθως 
να υλοποιείται με τη σύνθεση δεικτών (indices). Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας 
ένδειξης, διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό και την κλίμακα της ανάλυσης. Για παράδειγμα ο 
οργανισμός UNDP-BCPR (United Nations Development Programme-Bureau of Crisis Prevention and 
Recovery) ανέπτυξε έναν δείκτη τρωτότητας που εκφράζει τη μέτρηση της ανθρώπινης έκθεσης σε φυσικούς 
κινδύνους σε επίπεδο κρατών. Ο δείκτης για κάθε κράτος υπολογίζεται διαιρώντας το μέσο αριθμό θυμάτων 
κάθε χρόνο εξαιτίας ενός φυσικού κινδύνου προς τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται εκτεθειμένοι 
στον κίνδυνο αυτό. Με τη χρήση αυτού του δείκτη επιτυγχάνεται σύγκριση τρωτότητας (έναντι ορισμένου 
φυσικού κινδύνου) μεταξύ κρατών, αλλά και  σύγκριση τρωτότητας ενός κράτους έναντι πολλαπλών φυσικών 
κινδύνων. Ακόμη αρκετά διαδεδομένη σε επίπεδο κρατών, είναι η ανάπτυξη σύνθετων δεικτών τρωτότητας οι 
οποίες απαρτίζονται από το άθροισμα ζυγισμένων οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, όπως είναι το 
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ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η πληθυσμιακή σύνθεση κ.α. 

Με τη χρήση δεικτών μπορεί να προκύψει συνάρτηση της τρωτότητας με την ένταση ενός φυσικού 
φαινομένου, η οποία με κανονικοποίηση των δεικτών δίνει αποτελέσματα μεταξύ 0 και 1, όπου η τιμή 0 
αντιστοιχεί σε μηδενικές απώλειες του συστήματος από την επίδραση του φυσικού κινδύνου και η τιμή 1 
αντιστοιχεί σε ολικές απώλειες στο σύστημα. Η Εικόνα 3-3 απεικονίζει μια απλοποιητική προσέγγιση της 
συνάρτησης τρωτότητας έναντι της έντασης ενός φυσικού κινδύνου. Στην Εικόνα 3-3 μπορεί να παρατηρηθεί 
ότι η βελτίωση στη δυναμική αντιμετώπισης του συστήματος σχηματικά αντιπροσωπεύεται από μια 
μετατόπιση της καμπύλης τρωτότητας προς τα δεξιά [Tsakiris 2006]. 
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Εικόνα 3-3. Συνάρτηση τρωτότητας έναντι έντασης φυσικού φαινομένου για αρχική και αυξημένη δυναμική 

αντιμετώπισης (ή αντίστοιχα μειωμένη ευαλώτητα) συστήματος [Tsakiris 2006] 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ένα στοιχείο υπό την απειλή να πάθει ζημιά είναι τόσο πιο τρωτό, όσο πιο 
εκτεθειμένο βρίσκεται σε έναν φυσικό κίνδυνο και όσο πιο ευάλωτο είναι στην επίδραση του κινδύνου. 
Συνεπώς, κάθε ανάλυση τρωτότητας έναντι πλημμύρας απαιτεί πληροφορία για την ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεικτών έκθεσης σε κίνδυνο και ευαλώτητας του συστήματος. Το σχήμα της Εικόνας 3-4 δίνει 
χαρακτηριστικά παραδείγματα δεικτών έκθεσης και ευαλώτητας που απαιτούνται για την ανάλυση της 
πλημμυρικής τρωτότητας και περιγράφει τη ροή της πληροφορίας στην ανάλυση αυτή. Καθοριστικό σημείο 
της ανάλυσης αποτελεί ο προσδιορισμός των στοιχείων υπό απειλή πλημμύρας με τελικό στόχο την 
εκτίμηση της μέγιστης δυνατής πλημμυρικής ζημιάς (δυνητική ζημιά). Και επειδή κάθε στοιχείο υπό απειλή 
είναι λίγο έως πολύ εκτεθειμένο σε πλημμυρικά γεγονότα και λίγο έως πολύ ευάλωτο σε αυτά, οι δείκτες 
έκθεσης και ευαλώτητας αναμένεται να συνδέονται πάντα με τα στοιχεία υπό απειλή και να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην ανάλυση της πλημμυρικής τρωτότητας. Τα τυπικά αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής 
παρατίθονται στο δεξί μέρος του σχήματος της Εικόνας 3-4 και είναι η ανάπτυξη καμπυλών που συνδέουν 
την αναμενόμενη πλημμυρική ζημιά σε στοιχείο υπό απειλή με δείκτες της έκθεσης και ευαλώτητας του 
συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο η τρωτότητα του συστήματος προσδιορίζεται ρητά. 
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Εικόνα 3-4. Χαρακτηριστικοί δείκτες έκθεσης και ευαλώτητας του συστήματος που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 

της πλημμυρικής τρωτότητας [βασίστηκε σε Messner and Meyer 2006] 

Με αφορμή το παραπάνω σχήμα δύο βασικές παρατηρήσεις που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ τρωτότητας 
και πλημμυρικής ζημιάς και μεταξύ τρωτότητας και αντίληψης πλημμυρικής διακινδύνευσης, περιγράφονται 
στα ακόλουθα εδάφια. 

3.1.2 Σχέση μεταξύ τρωτότητας και πλημμυρικής ζημιάς  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάλυση πλημμυρικής ζημιάς στοχεύει στην ποσοτικοποίηση της ζημιάς που 
προκύπτει σε ένα ετεροχρονικά ορισμένο σύστημα υπό σενάρια πλημμύρας, έτσι ώστε να αποτιμηθούν τα 
οφέλη από τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας εκ των πρότερων. Με αυτό το σκεπτικό η μέγιστη 
δυνατή πλημμυρική ζημιά ή η δυνητική ζημιά αποτελεί καθοριστικής σημασίας μέγεθος. Όταν σε τέτοιου 
είδους αναλύσεις λαμβάνεται υπόψη η τρωτότητα του υπό εξέταση συστήματος σε πλημμύρα, τότε μπορεί να 
εκτιμηθεί το ποσοστό της δυνητικής ζημιάς που τελικά θα υποστεί το σύστημα. Συνήθως, αναγνωρίζεται ένας 
μόνο παράγοντας ως ο πιο σημαντικός δείκτης τρωτότητας του συστήματος, ο οποίος θεωρείται ότι έχει 
καθοριστική επίδραση στο βαθμό ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από ένα πλημμυρικό γεγονός. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η επιλογή του παράγοντα αυτού προκύπτει από τη γνώση εξειδικευμένων 
επιστημόνων και βάσει εμπειρικών στοιχείων πλημμυρικής ζημιάς. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να 
εκφραστεί σε κλίμακα μέτρησης από 0 (μηδενική απώλεια) έως 1 (ολική απώλεια) και αποσκοπεί στην 
ποσοτικοποίηση της μείωσης της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς για διάφορες κατηγορίες στοιχείων υπό 
απειλή. Όπως τονίζεται στο επόμενο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων ανάλυσης της πλημμυρικής ζημιάς, ο παράγοντας που επιλέγεται ως ο πιο αντιπροσωπευτικός 
δείκτης τρωτότητας του στοιχείου υπό απειλή (κτήριο) είναι η χρήση κτηρίου. 
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3.1.3 Σχέση μεταξύ τρωτότητας και αντίληψης της πλημμυρικής διακινδύνευσης  

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες κοινωνικού περιεχομένου της τρωτότητας, η έννοια της αντίληψης της 
διακινδύνευσης είναι κρίσιμη. Όπως φαίνεται και στο σχήμα της Εικόνας 3-4, οι δείκτες κοινωνικού 
περιεχομένου της τρωτότητας περιλαμβάνουν την ετοιμότητα και την πείρα του υπό απειλή συστήματος. 
Εάν η μέση αντίληψη της πλημμυρικής διακινδύνευσης είναι χαμηλή σε μια περιοχή (ίσως επειδή τα 
πλημμυρικά γεγονότα που έπληξαν την περιοχή στο πρόσφατο παρελθόν ήταν σπάνια ή ίσως επειδή τα 
αντιπλημμυρικά αναχώματα της περιοχής είναι υψηλά), τότε πολλοί κάτοικοι ή γενικά κοινωνικοί εταίροι της 
περιοχής μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ασφαλείς έναντι του φυσικού κινδύνου μιας πλημμύρας. Άμεση 
συνέπεια αυτής της νοοτροπίας είναι να μη λαμβάνονται μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και οι κάτοικοι 
να μην είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο μιας πλημμύρας. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμυρικό κίνδυνο, πιθανότατα οι κάτοικοι είτε να μην πιστεύουν 
την άφιξη πλημμυρικού κύματος είτε να μην γνωρίζουν πως πρέπει να πράξουν για να αντιμετωπίσουν την 
επικείμενη πλημμύρα. Συνεπώς, η χαμηλή αντίληψη της πλημμυρικής διακινδύνευσης μπορεί να οδηγήσει σε 
μικρό βαθμό ετοιμότητας έναντι πλημμυρικού κινδύνου (δηλαδή μεγάλη ευαλώτητα συστήματος) και κατά 
συνέπεια σε αυξημένη πλημμυρική τρωτότητα του υπό εξέταση συστήματος.  

Αντίθετα, εάν οι εν δυνάμει πληττόμενοι κάτοικοι έχουν πλήρη αντίληψη της πλημμυρικής διακινδύνευσης 
της περιοχής όπου κατοικούν (ίσως επειδή επανειλημμένα έχουν πληγεί από πλημμύρες), τότε τείνουν να 
είναι καλύτερα ενημερωμένοι και πιο καλά προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο μιας πλημμύρας. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιβεβαίωσης της σχέσης τρωτότητας και αντίληψης διακινδύνευσης 
αποτελούν οι πρόσφατες πλημμύρες στη Γερμανία το 2002 και το 2005 εξαιτίας της υπερχείλισης του 
ποταμού Έλβα. Η πλημμύρα στην πόλη της Δρέσδης το 2002, προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη πλημμυρική 
ζημιά στις κατοικίες τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση σε σύγκριση με το 2005, κυρίως λόγω του χαμηλού 
επιπέδου πλημμυρικής ετοιμότητας των κατοίκων το 2002 σε σύγκριση με το 2005 [Τhieken et al. 2005]. 

3.2 Αποσαφήνιση όρων σχετικών με την πλημμυρική 
διακινδύνευση 

Αντίληψη περί διακινδύνευσης (risk perception) και αποστροφή προς διακινδύνευση (risk aversion)  

Η έννοια της αντίληψης περί διακινδύνευσης μπορεί να χαρακτηριστεί «ως υποκειμενική, προσωπική 
αντιπροσώπευση μιας αποδεκτής πραγματικότητας ή ερεθίσματος» [Pidgeon 1992]. Οι διαστάσεις που 
υποκινούν την αντίληψη περί διακινδύνευσης μπορεί να σχετίζονται, είτε με τις συνέπειες των γεγονότων (π.χ. 
φυσική και κοινωνική έκταση της ζημιάς), είτε με την πιθανότητα εκδήλωσης του γεγονότος, είτε με την ίδια 
τη φύση της διακινδυνευμένης δραστηριότητας και όχι τόσο με την ίδια την διακινδύνευση (π.χ. την πείρα σε 
παρόμοια γεγονότα, την ελευθερία επιλογής της έκθεσης στον κίνδυνο, τη σαφήνεια στην σπουδαιότητα των 
αναμενόμενων συνεπειών κ.α.). Σύμφωνα με τον Slovic (1987), η συμπεριφορά προς τη διακινδύνευση 
εξαρτάται από τον φόβο της διακινδύνευσης (συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες, όπως η συνειδητή έλλειψη 
ελέγχου, ο φόβος, η άνιση κατανομή διακινδύνευσης και οφελών) και από την άγνωστη διακινδύνευση 
(χαρακτηρίζεται από μη παρατηρημένους, νέους κινδύνους). 

Η αποστροφή προς την έννοια της διακινδύνευσης σχετίζεται επίσης, με την αντίληψη περί διακινδύνευσης. 
Η αποστροφή συναντάται για παράδειγμα σε ατυχήματα με μεγάλο αριθμό θυμάτων, διότι αυτά προκαλούν 
μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Γενικά, η αποστροφή αφορά σε μία συμπεριφορά που εξαρτάται από την 
αντίληψη περί διακινδύνευσης. Ένα ατύχημα με 100 θύματα γίνεται λιγότερο αποδεκτό από την κοινωνία σε 
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σύγκριση με 100 ατυχήματα με ένα θύμα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε ορισμένες χώρες τα ποσοτικά όρια 
της αποδεκτής διακινδύνευσης αντανακλούν την αποστροφή της κοινωνίας προς τη διακινδύνευση, όπως για 
παράδειγμα όταν παίρνουν μέτρα αποτροπής ατυχημάτων με πολλά θύματα, αν και αυτά έχουν πολύ μικρή 
πιθανότητα εμφάνισης. Γενικά, η αποστροφή προς τη διακινδύνευση παρατηρείται σε γεγονότα με συνέπειες 
μεγάλου μεγέθους, π.χ. με μεγάλη οικονομική ζημιά. 

Συνδυάζοντας διαθέσιμη πληροφορία από τις δημοσιεύσεις του UNU-EHS και της ANCOLD πρόεκυψαν 
οι ακόλουθοι ορισμοί της αποδεκτής και ανεκτής διακινδύνευσης. 

Αποδεκτή διακινδύνευση 

Ως «αποδεκτή» διακινδύνευση ορίζεται εκείνο το επίπεδο απώλειας που η τοπική κοινωνία θεωρεί αποδεκτό 
βάσει των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι δε 
θα συμβεί καμία αλλαγή στα μέτρα ελέγχου διακινδύνευσης. Η αποδεκτή διακινδύνευση θεωρείται ασήμαντη 
και ικανοποιητικά ελεγχόμενη. Δράση για περαιτέρω μείωση διακινδύνευσης δεν απαιτείται, εκτός και εάν 
πρακτικά μέτρα είναι διαθέσιμα με μικρός κόστος σε χρήμα, χρόνο και προσπάθεια [ANCOLD 2003]. Από 
καθαρά οικονομική άποψη η διακινδύνευση είναι αποδεκτή, όταν το κόστος περαιτέρω μείωσης της 
διακινδύνευσης, υπερβαίνει το κόστος της ζημιάς που θα αποφευχθεί. Καθοριστική σημασία για τον 
προσδιορισμό της διακινδυνευσης ως αποδεκτή, έχει ο κοινωνικός εταίρος που την προσδιορίζει. Επίσης ο 
προσδιορισμός προϋποθετει μία συνειδητή απόφαση που βασίζεται σε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία.   

Η έννοια της αποδεκτής διακινδύνευσης χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει κατασκευαστικά και μη 
κατασκευαστικά μέτρα που λήφθηκαν για να μειώσουν τη δυνητική ζημιά σε ένα επίπεδο, το οποίο συμφωνεί 
με αποδεκτές πρακτικές από την τοπική κοινωνία και βασίζεται σε γνωστή πιθανότητα υπέρβασης φυσικού 
κινδύνου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται από τον Smith (1996), σύμφωνα με τον οποίο «οι 
πλημμύρες του 1993 στη λεκάνη απορροής του άνω ρου του Μισισιπή είχαν εκτιμημένη περίοδο 
επαναφοράς ίση με 200 έτη, ωστόσο ορισμένοι από τους πληγέντες κατοίκους της κατακλυσμένης περιοχής 
θεώρησαν ότι αυτό το πλημμυρικό γεγονός έπρεπε να θεωρηθεί ως μη αποδεκτή διακινδύνευση. Τέτοιες 
αντιρρήσεις προφανώς αγνοούσαν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προέρχονται από τη θέση των 
κοινοτήτων στην κατακλυσμένη περιοχή και επιπλέον το δυσβάσταχτο κόστος που θα έπρεπε να υποστεί ο 
φορολογούμενος για να προστατευτεί η περιοχή από πλημμύρα αντίστοιχου μεγέθους με αυτή του 1993». 

Ανεκτή διακινδύνευση 

Ως «ανεκτή» διακινδύνευση θεωρείται εκείνο το επίπεδο διακινδύνευσης με το οποίο η κοινωνία υπό απειλή 
μπορεί να συμφιλιωθεί ώστε να εξασφαλίσει συγκεκριμένα όρια ασφαλείας έναντι φυσικού κινδύνου. Αυτό το 
επίπεδο διακινδύνευσης δεν μπορεί να αγνοηθεί και να θεωρηθεί ασήμαντο. Αντιπροσωπεύει μια τιμή 
διακινδύνευσης, η οποία τελεί υπό επιτήρηση και θα πρέπει να μειωθεί εάν αυτό καταστεί δυνατόν 
[ANCOLD 2003]. 

Μικρή τιμή διακινδύνευσης όσο πρακτικά επιτρεπτό (ALARP- As Low As Reasonably Practicable) 

Αυτός ο προσδιορισμός αντιπροσωπεύει ένα εύρος τιμών πιο μικρών από την τιμή της ανεκτής 
διακινδύνευσης και αυτό συμβαίνει επειδή η περαιτέρω μείωση της διακινδύνευσης είναι μη πρακτική ή 
ασύμφορη, δηλαδή το κόστος είναι δυσανάλογα μεγάλο με τη βελτίωση που θα κερδηθεί. Η αρχή αυτή 
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1995 από τον Οργανισμό Υγείας και 
Ασφαλείας (Health and Safety Executive) για την εκτίμηση της διακινδύνευσης έναντι βιομηχανικών 
κινδύνων. 
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Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, οι τιμές της διακινδύνευσης εμφανίζουν τα ακόλουθα όρια: 

Εάν η διακινδύνευση > ανεκτή διακινδύνευση → μη αποδεκτή περιοχή, ανάγκη μείωσης διακινδύνευσης  

Εάν η διακινδύνευση < ανεκτή διακινδύνευση → ο έλεγχος “ALARP” θα πρέπει να ικανοποιείται 

3.3 Μεθοδολογία ανάλυσης πλημμυρικής διακινδύνευσης 

Η αξιολόγηση (assessment) της διακινδύνευσης περιλαμβάνει τα στάδια της αναγνώρισης (identification), 
της εκτίμησης (estimation) και της αποτίμησης (evaluation) της διακινδύνευσης, και αναφέρεται σε ένα 
ορισμένο σύστημα. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι τα εμπλεκόμενα μέρη (μηχανικοί, διαχειριστές και 
πολιτικοί) να συγκρίνουν την εκτιμώμενη διακινδύνευση με το αποδεκτό όριο, αφού προσδιορίσουν πρώτα 
ποιό θα πρέπει να είναι το αποδεκτό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διακινδύνευσης 
συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων για τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας νέων έργων υποδομής (π.χ. 
αναχωμάτων, σηράγγων κτλ) και επίσης στηρίζουν τετελεσμένες αποφάσεις για την ορθότητα επιπέδων 
ασφαλείας και την χρήση νέων μέτρων προστασίας σε υφιστάμενα συστήματα (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα). 
Παραδείγματα αξιολόγησης διακινδύνευσης εντοπίζονται κυρίως σε έργα πολιτικού μηχανικού, όπως είναι η 
επιλογή του ύψους αντιπλημμυρικού αναχώματος ή της αντισεισμικής ικανότητας ενός κτηρίου. Όταν λάβει 
κανείς μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης ενός συστήματος με βάση την αξιολόγηση της διακινδύνευσης, 
τότε η ανάλυση έχει προχωρήσει στο στάδιο της διαχείρισης. 

Η ανάλυση σε στάδια της διακινδύνευσης αναπτύχθηκε με συστηματικό τρόπο στο επιστημονικό πεδίο της 
πιθανοτικής ανάλυσης της αστοχίας μεγάλων φραγμάτων. Η Διεθνής Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων 
(International Commission on Large Dams) και η αντίστοιχη ANCOLD έχουν δημοσιεύσει μια σειρά 
εκθέσεων και εγχειριδίων κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) σχετικά με τη μεθοδολογία ανάλυσης της 
αστοχίας μεγάλων φραγμάτων συμπεριλαμβάνοντας και τον φυσικό κίνδυνο της πλημμύρας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ANCOLD δημοσίευσε προτεινόμενη μεθοδολογία πιθανοτικής ανάλυσης της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης λόγω αστοχίας φράγματος [ANCOLD 2003]. Βάσει αυτής της μεθοδολογίας, προτείνουμε 
τα ακόλουθα στάδια ανάλυσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης, που παρατίθονται στο σχήμα της Εικόνας 
3-5.  
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Εικόνα 3-5. Στάδια ανάλυσης πλημμυρικής διακινδύνευσης βάσει της μεθοδολογίας ANCOLD (2003) 

Σύμφωνα με το σχήμα, η «εκτίμηση διακινδύνευσης» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

 Προσδιορισμός συστήματος: χωροχρονική οριοθέτηση και περιγραφή του συστήματος υπό 
εξέταση, αναγνώριση των στοιχείων υπό απειλή και προσδιορισμός με σαφήνεια του σκοπού και 
των στόχων της ανάλυσης 

 Ποιοτική ανάλυση: αναγνώριση των φυσικών κινδύνων και των μηχανισμών αστοχίας και 
δόμηση σεναρίων 

 Ποσοτική ανάλυση: εκτίμηση πιθανοτήτων και ζημιών από την εκδήλωση συγκεκριμένων 
γεγονότων. Η διακινδύνευση μπορεί να εκτιμηθεί ως αναμενόμενη ζημιά ή ως συνάρτηση των 
πιθανοτήτων και των ζημιών με την ανάπτυξη γραφήματος καμπύλης διακινδύνευσης 

Ακολουθεί το στάδιο της αποτίμησης διακινδύνευσης στο οποίο καθορίζεται το επίπεδο της αποδεκτής 
διακινδύνευσης από τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διαθέσιμη πληροφορία. Η 
«αποτίμηση της διακινδύνευσης» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

 Προσδιορισμός των ανεκτών ορίων διακινδύνευσης  

 Αναγνώριση της σημασίας των συνεπειών και της εκτιμώμενης διακινδύνευσης ενός 
πλημμυρικού γεγονότος από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας  

 Αναγνώριση της αντίληψης περί διακινδύνευσης και της αποστροφής προς την έννοια της 
διακινδύνευσης. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριληφθεί η αντίληψη περί 
διακινδύνευσης στη διαδικασία αποτίμησης, διότι η πρόθεση της τοπικής κοινωνίας να λάβει 
μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης εξαρτάται κυρίως από την αντίληψη προς τη διακινδύνευση 
και όχι τόσο από την εκτιμώμενη (πραγματική) διακινδύνευση.  

Στο στάδιο «αξιολόγηση διακινδύνευσης», η διακινδύνευση αξιολογείται συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της 
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εκτίμησης της διακινδύνευσης με το επίπεδο αποδεκτής διακινδύνευσης που προσδιορίστηκε στο στάδιο της 
αποτίμησης. Επομένως, στο στάδιο αξιολόγησης αποφασίζεται εάν η εκτιμώμενη διακινδύνευση είναι 
αποδεκτή ή όχι. Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης υλοποιείται με αιτιοκρατική ή πιθανοτική προσέγγιση. 

Το στάδιο «μείωση και έλεγχος διακινδύνευσης», εξαρτάται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 
διακινδύνευσης. Εάν, δηλαδή η εκτιμώμενη διακινδύνευση αξιολογηθεί μικρότερη από την αποδεκτή 
διακινδύνευση, τότε θεωρείται ασήμαντη και δεν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Στην αντίθετη περίπτωση, η 
λήψη μέτρων μείωσης της διακινδύνευσης είναι αναγκαία, έτσι ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η διακινδύνευση και 
να φτάσει το επίπεδο της αποδεκτής διακινδύνευσης. Παραδείγματα μέτρων μείωσης και ελέγχου 
διακινδύνευσης είναι η παρακολούθηση, η επιθεώρηση και η συντήρηση του συστήματος.   

Τέλος, το στάδιο «διαχείριση διακινδύνευσης» αφορά στην επανεξέταση της διακινδύνευσης του συστήματος 
μετά τη λήψη των μέτρων μείωσης και ελέγχου, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το σύστημα έχει φτάσει στο 
επίπεδο της αποδεκτής διακινδύνευσης. 

3.3.1 Κρίσιμα σημεία στην εφαρμογή της μεθοδολογίας  

Στο εδάφιο αυτό σημειώνονται τα κρίσιμα σημεία που δυσχεραίνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας στην 
πράξη για την ανάλυση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. 

Αρχικά, στο στάδιο της εκτίμησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης εντοπίζονται δυσκολίες στην 
ποσοτικοποίηση των πλημμυρικών συνεπειών. Μόνο για την κατηγορία της οικονομικής εκτίμησης της 
άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σημειώνονται σημαντικές διαφορές στη μεθοδολογία από κράτος σε κράτος, 
που περιπλέκουν την ανάδειξη μιας κοινής μεθοδολογίας εκτίμησης. Η διαφοροποίηση στο πλημμυρικό 
καθεστώς της κάθε χώρας αποτελεί βασικό αίτιο των διαφορών αυτών. Οι Meyer και Messner (2005) στην 
επισκόπηση και σύγκριση μεθόδων εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς που υλοποίησαν για τέσσερις ευρωπαϊκές 
χώρες (Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία και Τσεχία) εντόπισαν διαφορές που σχετίζονται: (α) με τις 
κατηγορίες ζημιάς που λαμβάνονται υπόψη, (β) το βαθμό λεπτομέρειας, (γ) την χωρική κλίμακα ανάλυσης 
και (δ) τις βασικές αρχές αποτίμησης. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η έλλειψη δεδομένων, μετρήσεων και 
παρατηρήσεων ζημιάς αυξάνει την αβεβαιότητα στα αποτελέσματα της εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς 
και κατά συνέπεια της διακινδύνευσης. 

Επίσης, η αξιολόγηση της πλημμυρικής διακινδύνευσης αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη, που συνήθως 
στερείται τυποποιημένης προσέγγισης. Τα επίπεδα πλημμυρικής διακινδύνευσης αξιολογούνται είτε 
προσδιορίζοντας ένα μέγιστο αποδεκτό αριθμό θυμάτων είτε ένα μέγιστο αποδεκτό ολικό κόστος 
συμπεριλαμβάνοντας την αναμενόμενη πλημμυρική ζημιά. Ωστόσο, στη διαδικασία αξιολόγησης κρίσιμο 
σημείο αποτελεί η αναγνώριση της αιτίας πρόκλησης ενός πλημμυρικού γεγονότος, δεδομένου ότι 
διαφορετικά αίτια πρόκλησης πλημμύρας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας 
αντιπλημμυρικών έργων (safety standards) ή άλλων μέτρων μείωσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης ενός πλημμυρικού γεγονότος δεν είναι ίση με το επίπεδο 
ασφαλείας ενός έργου προστασίας αλλά πολυ πιο μικρή. Αυτό οφείλεται στο ότι το επίπεδο ασφαλείας 
υπολογίζεται βάσει της πιθανότητας υπέρβασης μιας ορισμένης στάθμης πλημμύρας στο αντιπλημμυρικό 
ανάχωμα. Εξαιτίας του περιθωρίου ασφαλείας (freeboard), δεν συμβαίνει άμεση αστοχία του 
αντιπλημμυρικού αναχώματος σε περίπτωση που το βάθος νερού ξεπεράσει την ορισμένη στάθμη. Άλλωστε, 
εκτός από την υπερπήδηση και άλλοι μηχανισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την αστοχία ενός 
αναχώματος, όπως είναι η διασωλήνωση και η στατική αστάθεια του αναχώματος. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτίμησης και αξιολόγησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης σε εθνικό 
επίπεδο, στο οποίο προσδιορίζονται τα επίπεδα ασφαλείας των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων με βάση το 
κύριο αίτιο πλημμύρας, είναι το παράδειγμα της Ολλανδίας. Η Ολλανδία είναι μια χώρα που βρίσκεται στο 
δέλτα τεσσάρων ποταμών και ένα μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 
με άμεση συνέπεια η πλημμυρική διακινδύνευση να οφείλεται στη δράση παλιρροιακών κυμάτων, σε 
υπερχειλίσεις ποταμών ή σε εξαιρετικής εντάσεως βροχοπτώσεις. Αυτό οδήγησε από νωρίς την χώρα στην 
ανάπτυξη διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας ανάλογα με το αίτιο πλημμύρας, τα οποία εφαρμόστηκαν με 
εθνικό νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες. Για παράδειγμα, το επίπεδο ασφαλείας των πρωτευόντων 
αναχωμάτων προστασίας από την επίδραση της θάλασσας έχει υπολογιστεί με πιθανότητα υπέρβασης 1/10 
000. Ακόμη, τα επίπεδα ασφαλείας για τα περιφερειακά αντιπλημμυρικά αναχώματα προσδιορίστηκαν βάσει 
ορισμένου κανονισμού [IPO 1996] ανάλογα με το εύρος της οικονομικής εκτίμησης της αναμενόμενης 
άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Έτσι, για παράδειγμα για πλημμυρική ζημιά που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 8 
M€, το αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας προσδιορίζεται ίσο με 1/10. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά αίτια πλημμύρας στον καθορισμό των επιπέδων ασφαλείας, 
διευκολύνεται η αποσαφήνιση του τρόπου εκτίμησης της πιθανότητας εκδήλωσης ενός πλημμυρικού 
γεγονότος με συνεπή και συστηματικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο η εκτίμηση και η αξιολόγηση της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης μπορεί να υπολογιστούν με συνεπή τρόπο και κατά συνέπεια γίνεται πιο 
αποτελεσματική η διαχείριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε για 
παράδειγμα, να αναγνωριστεί και χαρτογραφηθεί πιο εύκολα η επιρροή των μελλοντικών αλλαγών στις 
χρήσεις γης ή στην υποδομή στο επίπεδο της αποδεκτής και της προβλεπόμενης πλημμυρικής 
διακινδύνευσης.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το στάδιο της διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης η αβεβαιότητα γενικά 
αυξάνει, όταν εξετάζεται η λήψη μέτρων μετριασμού της πλημμυρικής διακινδύνευσης σε επίπεδο 
σχεδιασμού έργων σε σύγκριση με την περίπτωση υφιστάμενων έργων, αφού στην πρώτη περίπτωση δεν 
υπάρχει προηγούμενο ιστορικών στοιχείων. 

3.3.2 Αβεβαιότητα στην ανάλυση της διακινδύνευσης 

Γενικά διακρίνονται δύο βασικοί τύποι αβεβαιότητας, η εγγενής και η επίκτητη αβεβαιότητα. Η εγγενής 
αβεβαιότητα προέρχεται από την εκ φύσεως μεταβλητότητα ή τυχαιότητα των ιδιοτήτων ενός συστήματος. 
Για παράδειγμα, η θεωρητική πιθανότητα εμφάνισης κάθε αποτελέσματος της ρίψης ενός ζαριού είναι ίση με 
το 1/6, αλλά το αποτέλεσμα μιας ζαριάς δεν είναι ποτέ βέβαιο. Η επίκτητη αβεβαιότητα προέρχεται από 
την έλλειψη γνώσης. Η εκτιμώμενη πιθανότητα μπορεί να βασίζεται σε περιορισμένο πλήθος δεδομένων ή το 
μοντέλο μπορεί να μην προσομοιώνει πλήρως τις φυσικές διαδικασίες, με αβέβαιο αποτέλεσμα και στις δύο 
περιπτώσεις. Η επίκτητη αβεβαιότητα μπορεί να μειωθεί και ιδανικά να εξαλειφθεί μέσω μετρήσεων, διότι η 
βεβαιότητα των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μέσω της παρατήρησης [Bedford και Cooke 2002]. Αντίθετα 
η εγγενής αβεβαιότητα αντιπροσωπεύει την τυχαιότητα της φύσης και δεν μπορεί να μειωθεί.  

Ο Van Gelder (2000) και ο Jonkman (2007) προτείνουν την κατηγοριοποίηση τύπων αβεβαιότητας που 
απεικονίζεται στην Εικόνα 3-6. Η εγγενής αβεβαιότητα εμφανίζεται στο χώρο και στον χρόνο. Η επίκτητη 
αβεβαιότητα μπορεί να οφείλεται στη μοντελοποίηση ή στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Η 
αβεβαιότητα στη στατιστική ανάλυση προέρχεται από το εάν η στατιστική συνάρτηση περιγράφει επαρκώς 
το φαινόμενο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτή διακρίνεται σε αβεβαιότητα στην επιλογή του τύπου 
κατανομής και σε αβεβαιότητα στον προσδιορισμό των παραμέτρων της κατανομής.  
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Εικόνα 3-6. Σχηματοποίηση των τύπων αβεβαιότητας [βάσει της δημοσίευσης van Gelder (2000)] 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα όρια των υποκατηγοριών του σχήματος στην Εικόνα 3-6 δεν είναι 
απολύτως διακριτά. Για παράδειγμα, οι εγγενείς διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες του εδάφους μπορεί να 
μειωθούν με πειραματικές μετρήσεις. Ωστόσο, η παραπάνω διάκριση είναι πολύ χρήσιμη στην ανάλυση της 
διακινδύνευσης, διότι διευκρινίζει με σαφήνεια τους τύπους αβεβαιότητας και κατά συνέπεια τον ενδεχόμενο 
χειρισμό τους στην ανάλυση. 

Στην παρούσα διατριβή θεωρήθηκε προτιμότερο η εγγενής και η επίκτητη αβεβαιότητα να προσεγγιστούν 
ξεχωριστά. Η εγγενής αβεβαιότητα εκφράζεται μέσω της πιθανότητας συχνότητας ενός ορισμένου γεγονότος 
και της επακόλουθης ζημιάς (βλέπε αριστερό μέρος της Εικόνας 3-7) . Η επίκτητη αβεβαιότητα σε ένα 
αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί με μία οικογένεια καμπυλών διακινδύνευσης, στην οποία κάθε καμπύλη θα 
αντιπροσωπεύει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης (βλέπε δεξί μέρος της Εικόνας 3-7). Για παράδειγμα, μια 
καμπύλη διακινδύνευσης επιπέδου εμπιστοσύνης 95% σημαίνει ότι θεωρούμε με εμπιστοσύνη επιπέδου 95%, 
ότι η συνδυασμένη πιθανότητα και ζημιά ενός γεγονότος θα έχουν αποτελέσματα κάτω από την καμπύλη 
αυτή. Επίσης, αυτή η προσέγγιση υπονοεί ότι για κάθε τιμή ζημιάς (επιπέδου Ζ) υπάρχει μια υπό συνθήκη 
κατανομή της αντίστοιχης πιθανότητας υπέρβασης. 
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Εικόνα 3-7 Αριστερά: καμπύλη διακινδύνευσης απεικονίζει την εγγενή αβεβαιότητα, δεξιά: οικογένεια καμπυλών 
διακινδύνευσης απεικονίζουν την επίκτητη αβεβαιότητα [βάσει Kaplan and Garrick 1981, Pate Cornell 1996] 
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3.4 Kοινοτική Οδηγία 2007/60/EK 

Η αλλαγή στη στρατηγική αντιμετώπισης πλημμυρών και η στροφή προς τη διαχείριση της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης αποτυπώθηκε στην Ευρώπη επισήμως μέσω της κοινοτικής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ περί 
«Αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας» [European Council 2007]. Η Οδηγία 
2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2007 και 
τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2007. Η Οδηγία συστήνει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να αναγνωρίσουν από 
τις περιοχές που γειτνιάζουν με υδάτινα σώματα, εκείνες που βρίσκονται υπό διακινδύνευση πλημμύρας, να 
χαρτογραφήσουν τη δυνητική έκταση της πλημμύρας και τα στοιχεία υπό απειλή στις εν δυνάμει 
κατακλυσμένες περιοχές και τέλος, να λάβουν αναγκαία μέτρα μείωσης της πλημμυρικής διακινδύνευσης 
όπου κρίνεται απαραίτητο. Η Οδηγία ενισχύει τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων μερών και ενδιαφερόμενων 
στην πρόσβαση σε σχετική διαθέσιμη πληροφορία και στην ενεργή συμμετοχή τους σε διαδικασίες 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Ο στόχος της νέας Οδηγίας για τις πλημμύρες είναι να αναπτυχθεί ένα 
πλαίσιο αξιολόγησης και διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης, το οποίο θα έχει την ικανότητα να 
μειώσει τις αρνητικές συνέπειες μιας πλημμύρας στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 
και την οικονομική δραστηριότητα.  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το 
οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό.  Η Οδηγία αφορά όλους τους τύπους 
πλημμύρας (αστικές και παράκτιες πλημμύρες, ταχείας απόκρισης πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών, 
τσουνάμι και παλιρροιακά κύματα) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη 
διαδικασία που διακρίνεται στα παρακάτω στάδια: 

Πρώτο στάδιο: Τα κράτη μέλη οφείλουν μέχρι το 2011, να έχουν διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας σε όλες τις λεκάνες απορροής και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες με στόχο να 
εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι περιοχές που τελούν υπό απειλή πλημμυρικής διακινδύνευσης. Η 
περαιτέρω δράση που προτείνεται να εφαρμοστεί, αφορά μόνο τις περιοχές που κρίθηκαν υπό πλημμυρική 
διακινδύνευση είτε σε υφιστάμενες είτε σε μελλοντικές συνθήκες. 

Δεύτερο στάδιο: Για τις περιοχές υπό πλημμυρική διακινδύνευση, τα κράτη μέλη οφείλουν μέχρι το 2013, 
να έχουν αναπτύξει χάρτες κινδύνου πλημμύρας και χάρτες διακινδύνευσης πλημμύρας. Αυτοί οι χάρτες 
υποδεικνύουν περιοχές με χαμηλή και μέτρια πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας απεικονίζοντας τα 
αναμενόμενα βάθη κατάκλυσης. Άλλοι τύποι πληροφορίας που θα πρέπει να δίνουν οι χάρτες αυτοί είναι ο 
αριθμός των εν δυνάμει πληγέντων κατοίκων, η οικονομική δραστηριότητα που βρίσκεται υπό απειλή 
πλημμύρας και η δυνητική ζημιά στο περιβάλλον. Οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου αναμένεται να αυξήσουν 
τη δημόσια επίγνωση των εν δυνάμει πλημμυρόπληκτων περιοχών, να υποστηρίξουν διαδικασίες ιεράρχησης, 
τεκμηρίωσης και στόχευσης επενδύσεων και να στηρίξουν την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης, γενικών χωροταξικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης.  

Τρίτο στάδιο:  Μέχρι το 2015, σχέδια διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης θα πρέπει να έχουν 
εκπονηθεί για τις ζώνες που αναγνωρίστηκαν στο δεύτερο στάδιο σε επίπεδο λεκάνης ή υπολεκάνης 
απορροής. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας και των 
δυνητικών συνεπειών της, και επομένως θα αποτελούν το λειτουργικό εργαλείο της διαχείρισης της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης σε ολόκληρο το πεδίο. Οι προτεραιότητες των σχεδίων εστιάζουν στους άξονες 
πρόληψης (π.χ. στην αποτροπή κατασκευής κατοικιών και βιομηχανιών σε σημερινές και μελλοντικές 
πλημμυρόπληκτες περιοχές ή στην προσαρμογή μελλοντικών αναπτυξιακών σχεδίων στην πλημμυρική 
διακινδύνευση), στην προστασία (π.χ. στη λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας 
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ή/και των επιπτώσεων πλημμύρας σε μια ορισμένη τοποθεσία (π.χ. υγροβιότοποι) και στην ετοιμότητα (π.χ. 
παρέχοντας οδηγίες στο κοινό για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πλημμύρας). Λόγω της 
πολυδιάστατης φύσης της πλημμύρας, η Οδηγία αφήνει στα κράτη μέλη μεγάλη ευελιξία για τη λήψη των 
προτεινόμενων μέτρων. Σε περίπτωση που μία λεκάνη απορροής ανήκει εξ ολοκλήρου στην Ε.Ε. αλλά είναι 
μοιρασμένη σε διάφορα κράτη μέλη ή επεκτείνεται και πέρα από τα όρια της Ε.Ε., τα παραπάνω μέτρα θα 
πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με ολόκληρη τη διοικητική μονάδα.  

Στη συνέχεια, η Οδηγία 2007/60/ΕΚ προβλέπει επανεξέταση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση προόδου, 
αιτιολόγηση μη εκτέλεσης προγραμματισμένων έργων, και συμπληρωματικά μέτρα κάθε έξι χρόνια σε ένα 
κύκλο συντονισμένο και συγχρονισμένο με τον κύκλο εκτέλεσης της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60.  

3.4.1 Αδυναμίες στην εφαρμογή της νέας Οδηγίας  

Οι Tsakiris et al. (2009) σε μια πρώτη προσπάθεια σχολιασμού του περιεχομένου της νέας Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ, αναδεικνύουν και παραθέτουν κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Μερικά 
από τα ζητήματα αυτά παρατίθονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι η επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας, η οποία σύμφωνα 
με την 2007/60/ΕΚ αφήνεται στα κράτη μέλη. Η Οδηγία αναφέρεται σε τρεις πιθανότητες εμφάνισης 
πλημμύρας (μικρή, μέτρια και μεγάλη). Για παράδειγμα, σενάρια πλημμύρας με πιθανότητα υπέρβασης ίσης 
με 0.2-0.1 μπορεί να θεωρηθούν ως σενάρια μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης, ενώ σενάρια με πιθανότητα 
υπέρβασης ίσης με 0.02-0.01 και 0.002-0.001 ως σενάρια μέτριας και μικρής πιθανότητας εμφάνισης 
πλημμύρας αντίστοιχα. Ωστόσο, τα τρία παραπάνω σενάρια, πολλές φορές δεν είναι επαρκή για να 
περιγράψουν πλήρως το εύρος πιθανοτήτων εμφάνισης πλημμύρας, οπότε πιθανόν να απαιτείται ο 
προσδιορισμός ενδιάμεσων πιθανοτήτων υπέρβασης π.χ. ίσης με 0.04. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που 
απαιτείται ολοκλήρωση της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς, προφανώς είναι 
αναγκαία η ανάπτυξη περισσότερων από τρία σενάρια πλημμύρας για να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
ακρίβειας στο ολοκλήρωμα.  

Επίσης, τίθεται ζήτημα διαθεσιμότητας υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων για την εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα οποία σπάνια είναι διαθέσιμα σε λεκάνες απορροής της Μεσογείου λόγω 
έλλειψης δικτύου σταθμών μετρήσεων. Δεδομένου ότι οι μετρήσεις αιχμών παροχής είναι σπάνια διαθέσιμες 
ιδιαίτερα στην Ελλαδα, τα υδρογραφήματα άμεσης απορροής πλημμυρικών γεγονότων προκύπτουν από 
συνθετικά υετογράμματα μέσω μοντέλων βροχόπτωσης – απορροής. Επιπλέον, δεδομένου ότι η πλειοψηφία 
των διαθέσιμων χρονοσειρών προσεγγίζουν το μήκος 5 ή 10 ετών, το σενάριο μεγάλης πιθανότητας 
εμφάνισης πλημμύρας μπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί βάσει μετρήσεων βροχόπτωσης και απορροής. 
Αντίθετα, η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων σεναρίου μικρής πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας είναι 
ανέφικτη και κατά συνέπεια θα πρέπει κανείς να βασιστεί σε αβέβαιες προβλέψεις που προκύπτουν από την 
ουρά προσαρμοσμένων πιθανοτικών κατανομών. Ακόμη, εάν ληφθεί υπόψη μια μονοσήμαντη καμπύλη 
στάθμης – παροχής αντί της γνωστής μορφής βρόχου εισάγεται πρόσθετη αβεβαιότητα στους υδραυλικούς 
υπολογισμούς. Η συνήθης, λοιπόν, πρακτική υδραυλικής προσομοίωσης ενέχει κινδύνους άμβλυνσης της 
αβεβαιότητας των εκτιμήσεων της αιχμής παροχών. 

Τέλος, η ποσοτικοποίηση των πλημμυρικών συνεπειών παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα μέρη όλης της 
διαδικασίας εφαρμογής της 2007/60/ΕΚ. Αφενός δεν είναι δυνατόν όλοι οι τύποι ζημιάς να μπορούν να 
μετρηθούν με οικονομικούς όρους (π.χ. απώλειες ανθρώπινης ζωής). Αφετέρου οι μετρήσιμοι τύποι ζημιάς 
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απαιτούν τα εξής: (α) αξιοσημείωτη ποσότητα πληροφορίας στον χρόνο και στον χώρο, (β) μια συνεπή 
μεθοδολογία αξιολόγησης της μέγιστης άμεσης ζημιάς για κάθε κατηγορία στοιχείου υπό απειλή, (γ) μια 
αξιόπιστη βάση δεδομένων που μπορεί να στηρίξει αυτή τη μεθοδολογία, (δ) μια αξιόπιστη καμπύλη 
συνάρτησης πλημμυρικών μεγεθών με τη μέγιστη άμεση ζημιά για κάθε κατηγορία στοιχείου υπό απειλή και 
(ε) ένα μοντέλο οικονομικών έμμεσων συνεπειών λόγω πλημμύρας εκτός της κατακλυσμένης περιοχής που 
θα λειτουργεί σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η έλλειψη βάσεων δεδομένων των καταστροφών 
λόγω πλημμύρας στην Ευρώπη [Barredo 2007] που να περιλαμβάνει ευρύ πλήθος πληροφορίας (υδραυλικές 
παραμέτρους, ζημιές, ιστορικά στοιχεία κτλ), θέτει προβλήματα κυρίως στην αναγνώριση περιοχών υπό 
απειλή πλημμύρας (στάδιο 1 της Οδηγίας). 

Στα προαναφερθέντα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα προστίθεται η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας στην εφαρμογή 
της Οδηγίας, η οποία οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες: 

 Οι λεκάνες απορροής ποταμών στην Ελλάδα διαφέρουν από αυτές της Κεντρικής Ευρώπης ως 
προς την έκταση τους και συνεπώς ως προς τον τύπο των παρατηρουμένων πλημμυρών. Οι 
πλημμύρες στον ελληνικό χώρο χαρακτηρίζονται συνήθως ως ταχείας απόκρισης πλημμύρες 
(λόγω απότομης κλίσης εδάφους, χαμηλής βλάστησης, μεγάλης έντασης βροχόπτωσης) και 
είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγαλύτερης έντασης άμεση ζημιά σε σύγκριση με άλλους τύπους 
πλημμύρας (π.χ. ποτάμιες πλημμύρες). Αυτό οφείλεται στα εξής: (α) οι ταχύτητες ροής είναι 
υψηλές και η πρόκληση σημαντικής στερεοπαροχής αναμενόμενη, (β) η άνοδος της 
πλημμυρικής στάθμης είναι απότομη και (γ) οι πλημμύρες ταχείας αποκρίσεως συμβαίνουν σε 
μικρές λεκάνες απορροής με απότομη κλίση εδάφους και δίνουν μικρά χρονικά περιθώρια 
αντίδρασης σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. 

 Οι μεγάλες λεκάνες απορροής (Αξιός, Στρυμόνας, Νέστος, Έβρος) ανήκουν στην κατηγορία 
των διακρατικών. Η Οδηγία προτείνει είτε η λεκάνη απορροής υπάγεται εξολοκλήρου στην 
Ε.Ε. είτε όχι, να επιδιώκεται η κατάρτιση ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης. 

 Η αλλαγή των χρήσεων γης (αστικοποίηση, πυρκαγιές, μείωση των δασικών εκτάσεων, μείωση 
του χρόνου συγκέντρωσης, αύξηση του συντελεστή απορροής) επιβάλλει την επικαιροποίηση 
των υφιστάμενων υδρολογικών μελετών, ενώ η ταυτόχρονη έλλειψη διαθέσιμων υδρολογικών και 
υδραυλικών δεδομένων δυσχεραίνει τη διαδικασία αυτή και επίσης, παρεμποδίζει τη σύνταξη 
νέων υδρολογικών μελετών με την χρήση μη εμπειρικών μεθόδων υπολογισμού.  

Στα συμπεράσματα ημερίδας που οργανώθηκε από το ΤΕΕ στις 5 Δεκεμβρίου 2007 με στόχο την 
πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη νέα Οδηγία 2007/60/ΕΚ και τη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων 
της εφαρμογής της στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε επίσης, η αναγκαιότητα σύνταξης των κατάλληλων προδια-
γραφών για την υλοποίηση των μελετών που απαιτούνται από την Οδηγία και η ύπαρξη προσβάσιμων και 
συμβατών μεταξύ τους πληροφοριών, μετρήσεων και δεδομένων. Εξίσου αναγκαίος θεωρήθηκε, ακόμη, ο 
συντονισμός μεταξύ χωροταξικού σχεδιασμού για τις χρήσεις γης και απαιτούμενων δράσεων για την 
πρόληψη των πλημμυρών. 

Το απαιτούμενο νομοθετικό έργο καθώς και η αναγκαία διοικητική δομή που θα κληθεί να υποστηρίξει και 
να συντονίσει τις δράσεις, αποτελουν προτεραιότητες για την υλοποίηση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην 
Ελλάδα. Τέλος, οι τοπικοί φορείς στην περιφέρεια ειναι σημαντικό να έχουν συγκεκριμένο και σαφή ρόλο, 
ενταγμένο στον συνολικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα στη 
διαχείριση των κρίσεων. 



 



Κεφάλαιο 4  

Βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους 
εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον 

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στη βιβλιογραφική επισκόπηση μεθόδων εκτίμησης της ζημιάς λόγω άμεσης 
επαφής με πλημμυρικά νερά που προκαλείται είτε λόγω κατάκλυσης είτε λόγω πλημμύρας με σημαντική τα-
χύτητα ροής είτε λόγω δράσης πλημμυρικών κυμάτων. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αφορά την κατηγορία 
της άμεσης, πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, η οποία εκτιμάται με ποσοτικό ή με ποιοτικό 
τρόπο. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας της βιβλιογραφίας που διερευνή-
θηκε κατά την επισκόπηση. Η ταξινόμηση πληροφορίας στον πίνακα βασίζεται στις παραμέτρους ανάλυσης 
ζημιάς που περιγράφθηκαν στο κεφάλαιο 2. Από την επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των δημο-
σιευμένων εργασιών εξετάζει την οικονομική εκτίμηση (σε απόλυτες τιμές ή σε ποσοστά) της άμεσης πλημ-
μυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον και ότι η μέθοδος καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς αποτελεί την 
πιο διαδεδομένη προσέγγιση. Δεδομένου όμως ότι το βάθος νερού αποτελεί ένα μόνον από τα μεγέθη 
πλημμύρας που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και σημαντικές επι-
στημονικές εργασίες οι οποίες διερεύνησαν και άλλα μεγέθη, όπως είναι η ταχύτητα ροής και η διάρκεια ε-
νός πλημμυρικού γεγονότος. Πρόκειται για αξιοσημείωτες μεθόδους εκτίμησης ζημιάς που λαμβάνουν υπό-
ψη τους, εκτός από το βάθος νερού, και άλλες παραμέτρους. 

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε πέντε υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 4.1 παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός 
πίνακας που αναπτύχθηκε από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας. Στο υποκεφάλαιο 4.2 περιγράφεται η πιο 
διαδεδομένη μέθοδος οικονομικής εκτίμησης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, η μέθοδος καμπύλης βά-
θους νερού – ζημιάς. Το υποκεφάλαιο αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, στην ιστορική 
αναδρομή ανάπτυξής της και επίσης σχολιάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μεθόδου. Στο υποκε-
φάλαιο 4.3 παρουσιάζεται η μέθοδος καμπύλης πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς, η οποία βασί-
ζεται στην καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς για την εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς. Το υποκε-
φάλαιο 4.4 αναφέρεται σε μεθόδους ποιοτικής εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο πε-
ριβάλλον. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται κυρίως σε ανάπτυξη κριτηρίων ζημιάς βάσει πλημμυρικών μεγεθών 
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και το υποκεφάλαιο παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών για διαφορετικούς τύπους πλημμύ-
ρας. Επίσης, το ίδιο υποκεφάλαιο αναφέρει αναλυτικά το κριτήριο ζημιάς κατά Clausen, το οποίο εφαρμό-
ζεται σε περίπτωση μελέτης της διατριβής. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 4.5, αναφέρονται συνοπτικά αξιοσημεί-
ωτες προσπάθειες εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, οι οποίες περιλαμβά-
νουν στις εκτιμήσεις τους, εκτός από τα πλημμυρικά μεγέθη, και άλλους παράγοντες. 

4.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Ο Πίνακας 4-1 συγκεντρώνει αναλυτική πληροφορία από 40 δημοσιευμένες εργασίες με αντικείμενο τις με-
θόδους εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό με την ερευνητική ερ-
γασία της Friedland (2009) για την ταξινόμηση της σχετικής βιβλιογραφίας σύμφωνα με τις παραμέτρους 
ανάλυσης ζημιάς, η πληροφορία που παρέχεται στον Πίνακα 4-1 αφορά: (α) τον τύπο μέτρησης ζημιάς (φυ-
σική ή οικονομική), (β) τον τύπο κλίμακας μέτρησης (συνεχής ή διακριτή), (γ) τον τύπο πλημμυρικού κινδύ-
νου (κατάκλυση, πλημμύρα με σημαντική ταχύτητα ροής, πλημμύρα με δράση κυμάτων, άλλο), (δ) το 
πλημμυρικό μέγεθος υπό εξέταση (βάθος νερού, ταχύτητα ροής, άλλο), (ε) τον τύπο δομημένου περιβάλλο-
ντος (σκελετός, περιεχόμενο, σύνολο, άλλο), (στ) την κλίμακα χωρικής ανάλυσης (μάκρο, μέσο και μικρό), 
(ζ) τη μονάδα μέτρησης (απόλυτη τιμή, ποσοστό ζημιάς, κατηγοριοποίηση, άλλο), (η) την χρήση γης (κα-
τοικία, επαγγελματική χρήση, βιομηχανική χρήση, αγροτική χρήση, άλλο) και (θ) το υλικό κατασκευής 
κτηρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή, άλλο). Οι συντομογραφίες για καθεμία 
από τις τιμές των παραμέτρων δίνονται στο υπόμνημα που συνοδεύει τον Πίνακα 4-1. Επιπλέον, παρέχεται 
πληροφορία για τη χώρα προέλευσης ή εφαρμογής της εκάστοτε ερευνητικής εργασίας και επίσης, αναγρά-
φεται το εύρος τιμών βάθους νερού και ταχύτητας ροής για κάθε εργασία που είναι διαθέσιμα. 

Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα 4-1 αλλά και από αναφορές σε πολλές ερευνητικές εργασίες, υπάρχουν 
συνήθως περισσότερες από μια διαθέσιμες μέθοδοι εκτίμησης άμεσης ζημιάς για μια συγκεκριμένη εφαρμο-
γή. Ωστόσο, πρώτη εξετάζεται η μέθοδος καμπύλης βάθους νερού-ζημιάς, αφού αποτελεί την πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη. 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

FEMA (2003) O Δ Κ  Β Σ Μι Π Κ  0 έως 8+ ft 

Εκτιμητής ουσιαστικής ζημιάς σε 

πλημμυρόπληκτες κατοικίες  βάσει 

παρατηρημένων τιμών βάθους νερού 

(Residential Substantial Damage 

Estimator) 

ΗΠΑ 

Skinner (2006) O Δ Κ Β Σ Μα Π Κ  0 έως 8+ ft 

Εφαρμογή τροποποιημένης μεθόδου 

RSDE σε πλημμυρόπληκτες κατοικί-

ες της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυ-

φώνα Κατρίνα 

ΗΠΑ 

USACE (2000, 

2003) O Σ Κ Β Σ Π Με Π Κ  -8 έως 16 ft 

Ανάπτυξη γενικευμένων σχέσεων βά-

θους νερού-ποσοστού ζημιάς για κα-

τοικίες με ή χωρίς υπόγεια για χρήση 

σε έργα κόστους-οφέλους 

ΗΠΑ 

FEMA (2006) Ο Σ Κ Τ Β Τ Σ Π Με Π 

Κ  

Ε 

Β  

Αγ 

Α Τ Ο -2 έως 18 ft 

Υπολογιστικό πρόγραμμα εκτίμησης 

πλημμυρικής ζημιάς FEMA 

HAZUS MH-Flood Model 

ΗΠΑ 

USACE (1996) Ο Σ K Β Σ Π Με Π Κ   
Συζήτηση και σχολιασμός για την 

ενσωμάτωση της αβεβαιότητας στη 
ΗΠΑ 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

μέθοδο βάθους νερού-ζημιάς 

Grigg and Helweg 

(1975) Ο Σ Κ Β Συ Με Π Κ  0 έως 12 ft 

Σύγκριση καμπυλών βάθους νερού-

ζημιάς προερχόμενες από FIA, 

USACE και USDA Soil Conserva-

tion Service 

ΗΠΑ 

White (1964) O Σ K T Β Τ Συ Με 

Π 

Α 

Κ 

Ε  0 έως 10 ft 

Εισάγει την έννοια των συνθετικών 

μεθόδων εκτίμησης ζημιάς και επίσης 

εξετάζει γενική επιρροή στην οικο-

νομική απώλεια λόγω διάρκειας 

πλημμύρας, ταχύτητας ροής και στε-

ρεοπαροχής 

ΗΠΑ 

Blong et al. (2001) O Σ Κ Β Σ Π Με Π Κ  -0.25 έως 3m 

Ανάπτυξη καμπύλης βάθους νερού – 

ζημιάς από το Ερευνητικό Κέντρο 

Φυσικών Κινδύνων (NHRC), βασι-

σμένη σε βάση δεδομένων οικονομι-

κών απωλειών (FLAIR) στη Μ. Βρε-

τανία 

Αυστραλία 

Dutta et al. (2003) Ο Σ Κ Β Σ Π Με Π Κ Ο Α 0 έως 6 m 

Ανάπτυξη καμπυλών βάθους νερού-

ζημιάς με δεδομένα κατασκευών της 

Ιαπωνίας, η οποία εφαρμόζεται σε 

μοντέλο ολοκληρωμένης εκτίμησης 

ζημιάς 

Ιαπωνία 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

Penning-Rowsell 

and Chatterton 

(1977) O Σ Κ Β Σ Π Μι Α 

Κ 

Ε 

Β  

Αγ 

Α  -0.3 έως 3m 

Παρουσιάζει καμπύλες βάθους νε-

ρού-απόλυτης ζημιάς για συγκεκρι-

μένους τύπους κτηρίου, παλαιότητας, 

και κοινωνικής τάξης, περιλαμβάνο-

ντας την επίδραση της διάρκειας 

πλημμύρας 

Μ. 

Βρετανία 

Smith (1981) Ο Σ Κ  Β  Συ Μι Α 

Κ 

Ε 

Β   

Εκτίμηση και σύγκριση πραγματικής 

και αναμενόμενης άμεσης πλημμυρι-

κής ζημιάς σε αστική περιοχή, βασι-

σμένη σε τηλεφωνική έρευνα 140 κα-

τοικιών, 212 εμπορικών καταστημά-

των και 26 βιομηχανιών.  

Αυστραλία 

Smith (1994) Ο Σ Κ  Β   Με 

Α 

Π 

Κ 

Ε   

Επισκόπηση μεθόδων οικονομικής 

εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζη-

μιάς μέσω της καμπύλης βάθους νε-

ρού-ζημιάς  

Αυστραλία 

Pistrika (2009) Ο Σ Κ Β Σ Με Α 

Κ 

Ε 

Β 

Αγ 

Α Ο 0.3 έως 6 m 

Εκτίμηση αναμενόμενης ετήσιας α-

ναμενόμενης άμεσης ζημιάς σε διά-

φορες χρήσεις γης, λόγω πλημμύρας 

από υπερχείλιση ρέματος στην Ανα-

τολική Αττική. Εφαρμογή σε ΓΣΠ 

Ελλάδα 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

Brinkmann and 

Ragas (2006) Ο Σ 

Κ 

Τ 

Δ Β 

Σ  

Π  

Συ Μα 

Α 

Π Κ   

Στατιστική ανάλυση στοιχείων άμε-

σης οικονομικής ζημιάς στις πλημ-

μυρόπληκτες κατοικίες της Νέας 

Ορλεάνης λόγω τυφώνα Κατρίνα  

Η.Π.Α. 

Oliveri and 

Santoro (2000) O Σ Κ Β 

Σ 

Π  

Συ Μα  Π 

Κ 

Α  0.25 έως 7 m 

Ανάπτυξη εμπειρικής συνάρτησης συ-

χνότητας πλημμύρας-ζημιάς βασι-

σμένη σε λεπτομερή τοπική έρευνα 

της αστικής περιοχής του Παλέρμο, 

Σικελία, λαμβάνοντας υπόψη την α-

ποτίμηση ιστορικών κτηρίων 

Ιταλία 

Alkema (2000) O Σ  

Β  

Τ 

Α 

Συ 

Α Μα  

Α 

Κ 

Κ 

Β 

Αγ 

Α  

0 έως >3.5 m 

0 έως >2 m/s 

0 έως >0.8 

m2/s 

0 έως >1 m/h 

Οικονομική εκτίμηση άμεσης πλημ-

μυρικής ζημιάς σε δομημένο περι-

βάλλον και αγροτική γη στο πλαίσιο 

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για αυτοκινητόδρομο κοντά στο 

Τρέντο 

Ιταλία 

Merz  et al. (2004) O Σ Κ Β  Μα Α 

Κ 

Α  0 έως 4 m 

Διερεύνηση της αβεβαιότητας που 

σχετίζεται με τις καμπύλες βάθους 

νερού-απώλειας για εννέα πλημμυρι-

κά γεγονότα στη Γερμανία από το 

1978 έως το 1994 

Γερμανία 

Goldman (1997) Ο Σ Κ Β   Α  Ο  
Προϋποθέσεις για την χρήση αναμε-

νόμενης πιθανότητας πλημμύρας για 
Η.Π.Α. 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

τον υπολογισμό της αναμενόμενης 

ετήσιας πλημμυρικής ζημιάς 

Egorova (2008) Ο Σ Κ Β Σ Μα Α    

Ενσωμάτωση αβεβαιότητας στα απο-

τελεσμάτα μοντέλου εκτίμησης άμε-

σης πλημμυρικής ζημιάς που ανα-

πτύχθηκε στην Ολλανδία 

Ολλανδία 

Thieken et al. 

(2005) O  Κ Β Σ Π Μα 

Π 

Α Κ   

Προσδιορισμός παραγόντων που 

επηρεάζουν τις απόλυτες και σχετικές 

οικονομικές εκτιμήσεις άμεσης 

πλημμυρικής ζημιάς, βασισμένος σε 

πρωτογενή δεδομένα από τηλεφωνι-

κή έρευνα στους πληγέντες 

Γερμανία 

Meyer and Mess-

ner (2005) O  Κ B 

Σ  

Π  

Α 

Μα 

Με 

Μι  

Κ 

Ε 

Β 

Α   

Συζητά τις μεθόδους αποτίμησης 

πλημμυρικής ζημιάς στην Ευρώπη. 

Η εργασία βρίσκει σημαντικές δια-

φορές στο επίπεδο ανάλυσης, στο 

βαθμό λεπτομέρειας, στη βάση απο-

τίμησης κ.α. 

Αγγλία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Τσεχία 

Kelman (2002) Φ Δ Κ Τ Β Τ Σ  Μα Κ Κ   

Αναπτύσσει κλίμακα κατηγοριοποίη-

σης της άμεσης ζημιάς σε 6 κλάσεις 

για πλημμυρόπληκτες κατοικίες. Διε-

ρευνά το μηχανισμό αντίστασης κα-

τοικίας (φυσική τρωτότητα) έναντι 

Μ. 

Βρετανία 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

πλημμύρας χρησιμοποιώντας το 

ρυθμό ανύψωσης στάθμης και την 

αστοχία τοίχου και παράθυρου 

Kelman and 

Spencer (2004) Φ Δ 

Κ  

Τ  

Α Β Τ Σ  Μι Κ    

Κατηγοριοποίηση των πλημμυρικών 

μεγεθών ανάλογα με την επίδραση 

τους στην πρόκληση άμεσης πλημ-

μυρικής ζημιάς σε κτήρια. 

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες 

δράσεων πλημμύρας  

Μ. 

Βρετανία 

Roos et al. (2003) Φ Σ 

Κ  

Τ  

Δ Β Τ Σ Με Κ Κ Ο Α 0 έως 5m 

Υπολογισμός εφελκυστικών δυνάμεων 

και καμπτικών ροπών λόγω υδροστα-

τικών, υδροδυναμικών φορτίων, φορ-

τίων λόγω δράσης κύματος και στε-

ρεοπαροχής με στόχο τη σύγκριση 

με τυπική αντίσταση κατασκευής 

Ολλανδία 

Black (1975) Φ Σ Κ Τ Β Τ Σ Με Κ Κ Ο Τ

0 έως 17 ft 

0 έως 27 ft/s 

Ανάπτυξη κριτηρίων άμεσης πλημ-

μυρικής ζημιάς σε κατοικίες βάσει 

μεγεθών ταχύτητας ροής και βάθους 

νερού μέσω υπολογισμού εφελκυστι-

κών τάσεων, κάμψεων και άνωσης 

Η.Π.Α. 

Sangrey et al. 

(1975) Φ Σ Κ Τ Β Τ Σ Με Κ 

Κ 

Ε   

Ανάπτυξη εμπειρικών συναρτήσεων 

δυνητικής κατάρρευσης για διάφορες 

χρήσεις γης, βασισμένη σε ανάλυση 

Η.Π.Α. 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

Β  υδροδυναμικών δυνάμεων και δυνά-

μεων άνωσης σε σχέση με τις δυνά-

μεις τριβής για εννέα κατηγορίες 

κτηρίων 

Clausen (1989) Φ Δ Δ 

Β 

Τ 

Α  Με Κ  Κ Τ 

v = 2 m/s  

3m2/s < dv < 

7m2/s 

 

Ανάπτυξη κριτηρίων άμεσης πλημ-

μυρικής ζημιάς βάσει βάθους νερού 

και ταχύτητας ροής. Διακρίνονται 

τρεις ζώνες πλημμυρικού κινδύνου 

Μ. 

Βρετανία 

Becker (2008) Φ Δ 

Κ 

Τ 

Δ 

A B T Σ Μι Κ  Α  

Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου άμε-

σης ζημιάς σε ξύλινες κατοικίες. Συ-

σχέτιση του μηχανισμού αντίστασης 

κατοικίας με το βάθος νερού και την 

ταχύτητα ροής 

Καναδάς 

Schwarz and Mai-

wald (2008) Φ Δ 

Κ 

Τ 

Δ 

A Β Α Σ 

Μα 

Με 

Μι Κ  

Τ 

 Ο 

 Α  

Ανάπτυξη μεθόδου κατηγοριοποίη-

σης της δομικής ζημιάς σε όλα τα 

επίπεδα χωρικής ανάλυσης και λαμ-

βάνοντας υπόψη τη φυσική τρωτότη-

τα της κατασκευής 

Γερμανία 

Pistrika and Jonk-

man (2009) Φ Δ Κ Τ Β Τ Σ 

Με 

Μι Κ Κ Τ Α 

0 έως 5 m 

0 έως 10 m/s 

Ανάπτυξη κριτηρίων άμεσης πλημ-

μυρικής ζημιάς βάσει μεγεθών ταχύ-

τητας ροής και βάθους νερού με δε-

δομένα από τις πλημμυρόπληκτες 

Ολλανδία 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

κατοικίες στην πόλη της Νέας Ορ-

λεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα 

Friedland (2009) Φ Δ Δ 

Β 

Τ  

Α  

Σ Συ 

Α 

Μα 

Με 

Μι Κ Κ   

Η διατριβή επικεντρώνει στη διερεύ-

νηση της επίδρασης παλιρροιακού 

κύματος από τυφώνα σε δομημένο 

περιβάλλον. Προτείνει κλίμακα βαθ-

μονόμησης ζημιάς από πλημμύρα 

και άνεμο σε επτά διακριτές κλάσεις. 

Η.Π.Α. 

Asselman and 

Jonkman (2003) Φ Σ Κ Τ Β Τ Σ Με Κ Κ Ο Α

0 έως 5 m 

0 έως 5 m/s 

Εκτίμηση απωλειών ανθρώπινης ζωής 

λόγω κατάρρευσης κτηρίων Ολλανδία 

Graham (1999) Φ Δ Δ Α  Μα Αλ Κ   

Εκτίμηση δυνητικού αριθμού απω-

λειών ανθρώπινης ζωής μετά από υ-

ποθετική θραύση φράγματος βάσει 

εμπειρικών εξισώσεων που προέκυ-

ψαν βάσει ιστορικών στοιχείων για 

αστοχίες φραγμάτων που συνέβηκαν 

μετά το 1960 στις ΗΠΑ. 

Η.Π.Α. 

Pistrika and 

Tsakiris (2008) Φ Δ Δ Α Σ Μα Αλ Κ   

Εφαρμογή της μεθόδου Graham για 

την εκτίμηση απωλειών ανθρώπινης 

ζωής μετά από υποθετική θραύση του 

φράγματος Σμοκόβου, Ελλάδα 

Ελλάδα 

Jonkman et al. Ο Δ    Μα Α    Επισκόπηση σε ποσοτικές μεθόδους Ολλανδία 
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Εύρος 
τιμών  

Αντικείμενο 
έρευνας Χώρα 

(2003) Σ Αλ μέτρησης της διακινδύνευσης για α-

πώλεια ανθρώπινης ζωής και οικονο-

μικής ζημιάς  

Jonkman (2007) Φ Σ Κ Τ

Β 

Τ  

Α Σ Μα Αλ Κ   

Εκτίμηση αριθμού απωλειών ανθρώ-

πινης ζωής βάσει πλημμυρικών μεγε-

θών, μοντέλου εκκένωσης και εκτίμη-

ση θνησιμότητας. Δεδομένα από 

πλημμύρες μακροκλίμακας σε Ολ-

λανδία και ΗΠΑ 

Ολλανδία 

Jonkman et al. 

(2009) Φ Σ 

Κ 

Τ 

Δ 

Β 

Τ 

Α  Με Αλ Κ  

0 έως 5 m 

0 έως 10 m/s 

Eκτίμηση αριθμού απωλειών ανθρώ-

πινης ζωής λόγω πλημμύρας της Νέ-

ας Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κα-

τρίνα 

Ολλανδία 

*όταν δεν υπάρχει πληροφορία, το αντίστοιχο κελί παραμένει κενό 



Βιβλιογραφική επισκόπηση στις μεθόδους εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

4-12 

1. Ο = οικονομική ζημιά  

Φ = φυσική ζημιά 

2. Σ = συνεχής  

Δ = διακριτή 

3. Κ = κατάκλυση 

 Τ = ταχύτητα ροής  

Δ = δράση κυμάτων  

Α = άλλο 

4. Β = βάθος νερού 

        Τ = ταχύτητα ροής 

        Α = άλλο 

5. Σ = σκελετός κτηρίου 

Π = περιεχόμενο 

Συ =  σύνολο (σκελετός και 

περιεχόμενο) 

 Α = άλλο 

6. Μα= μακρο 

Με = μεσο 

Μι = μικρο 

7. Α = απόλυτη τιμή 

Π = ποσοστό ζημιάς 

Κ =κατηγοριοποιημένη τιμή 

Αλ = άλλο 

8. Κ = κατοικία  

Ε = επαγγελματική  

Β = βιομηχανική  

Αγρ = αγροτική 

        Α = άλλο 

9. Τ = τοιχοποιία από 

οπτοπλινθοδομή 

 Ο = οπλισμένο   σκυρόδεμα  

Α = άλλο 
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4.2 Μέθοδος καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς 

Η μέθοδος καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς επικεντρώνεται στην άμεση επαφή με το νερό και κατά συνέ-
πεια το βάθος νερού είναι εκείνο το μέγεθος πλημμύρας που αναλύεται με λεπτομέρεια [Merz et al. 2004, 
USACE 1996, Penning-Rowsell et al. 1992]. Η μέθοδος εκφράζει μια προσδιορισμένη σχέση μεταξύ βά-
θους νερού και οικονομικής εκτίμησης ζημιάς και αποτελεί την πιο διαδεδομένη προσέγγιση οικονομικής 
εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς για αστικές περιοχές [Smith 1996]. Στη βιβλιογραφία η καμπύλη (ή 
συνάρτηση) βάθους νερού - ζημιάς (depth-damage curve or function) διατυπώνεται επίσης με τον όρο «συ-
νάρτηση απώλειας» (loss function) ή με τον γενικό όρο «συνάρτηση ζημιάς» (damage function). Στη μέθο-
δο το βάθος νερού αντιπροσωπεύει την προσομοιωμένη ή παρατηρημένη τιμή πλημμυρικής στάθμης και 
χρησιμοποιείται συνήθως η μέγιστη τιμή βάθους. Η οικονομική εκτίμηση ή αποτίμηση της άμεσης ζημιάς 
μπορεί να εκφραστεί είτε ως απόλυτη τιμή [π.χ. Penning-Rowsell and Chatterton 1977, Smith 1981] είτε ως 
ποσοστό της συνολικής αξίας του πληγέντος κτηρίου [π.χ. Dutta et al. 2003] είτε ως τιμή ενός δείκτη, όπως 
είναι ο ισοδύναμος αριθμός πλήρως κατεστραμμένων κατοικιών [Blong 2003]. Για τις δύο πρώτες περιπτώ-
σεις αποτίμησης ζημιάς οι καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς χαρακτηρίζονται ως απόλυτες και σχετικές αντί-
στοιχα. 

Η εφαρμογή της μεθόδου απεικονίζεται στην Εικόνα 4-1 και περιλαμβάνει τρία βήματα: (α) προσομοίωση 
πλημμύρας και προσδιορισμός βάθους νερού, (β) συνδυασμός διαθέσιμης πληροφορίας για χρήσεις γης και 
αντίστοιχης μέγιστης αποτιμούμενης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς και (γ) εφαρμογή καμπυλών βάθους νερού 
- ζημιάς. 
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Εικόνα 4-1. Απεικόνιση της διαδικασίας εκτίμησης άμεσης ζημιάς λόγω πλημμυρικού γεγονότος [Tsakiris et al. 2007] 

Η συγγραφέας [Pistrika 2009] περιγράφει την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής με στόχο την ανάπτυξη το-
πικών εμπειρικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς και την εκτίμηση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομη-
μένο περιβάλλον και σε αγροτική περιοχή. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση υλοποιείται εκτίμηση της αναμε-
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νόμενης ζημιάς υπό σενάρια πλημμύρας στην περιοχή μελέτης.  

Ειδικά η εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον αποτελείται από τρία στάδια, 
από τα οποία το πρώτο αφορά την καταγραφή των μεγεθών της πλημμύρας, το δεύτερο την κατανόηση των 
φυσικών μηχανισμών πρόκλησης ζημιάς και το τρίτο στάδιο αφορά την αποτίμηση της φυσικής ζημιάς (βλέ-
πε Εικόνα 4-2).  

 
Εικόνα 4-2. Στάδια ανάλυσης για την οικονομική εκτίμηση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

Η μέθοδος καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς επιχειρεί να συνδέσει το πρώτο με το τρίτο στάδιο χωρίς να 
μεσολαβήσει λεπτομερή διερεύνηση του δεύτερου σταδίου, δηλαδή η μέτρηση της φυσικής ζημιάς βάσει 
πλημμυρικών μεγεθών. Η μέθοδος προσεγγίζει μόνο επιφανειακά το δεύτερο στάδιο ανάλυσης λαμβάνοντας 
υπόψη τον τύπο ή την χρήση του πληγέντος κτηρίου για ανάπτυξη μιας καμπύλης τοπικού χαρακτήρα [π.χ. 
Smith 1981, Wind et al. 1999]. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί στα επόμενα εδάφια αναφέρεται στην ανάπτυξη της μεθόδου 
καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς, στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων και σε προτάσεις / συστάσεις για την 
καταλληλότητα της εφαρμογής της. 

4.2.1 Περιγραφή της μεθόδου καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς  

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρόκληση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς μπορεί να μοντελοποιηθεί με την προ-
σέγγιση φόρτισης - αντίστασης. Εάν υποθέσουμε ότι η έκθεση ενός κτηρίου σε ορισμένη ένταση ενός φυσι-
κού φαινομένου αντιπροσωπεύει την φόρτιση του κτηρίου και η οριακή αντοχή του κτηρίου πριν αστοχήσει 
εκφράζεται από το μέγεθος cR, τότε η συνάρτηση φόρτισης – αντίστασης εκφράζεται από την παρακάτω εξί-
σωση: 

( ) ( ) 0 ( ) 1D R DF c P c c F c= < ⇒ ≤ ≤             (4.1)  

Η πιθανότητα κατασκευαστικής αστοχίας ενός κτηρίου ως συνάρτηση της φόρτισης από πλημμύρα μπορεί 
να μοντελοποιηθεί με μία καμπύλη τρωτότητας του κτηρίου σε συγκεκριμένο τύπο φόρτισης. Θεωρητικά, η 
απόκριση ενός κτηρίου σε έκθεσή του στην επίδραση φυσικού φαινομένου υπό ελεγχόμενες συνθήκες οδηγεί 
στην ανάπτυξη μίας καμπύλης τρωτότητας για το κτήριο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε το παρακάτω φα-
νταστικό παράδειγμα. Έστω ότι η ένταση της επίδρασης ενός φυσικού φαινομένου, π.χ. μιας πλημμύρας, 
σταδιακά αυξάνεται και καταγράφεται η φυσική ζημιά στο κτήριο που προκαλείται ως αποτέλεσμα της με-
τρημένης έντασης του φυσικού φαινομένου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκύψει μια αθροιστική συνάρ-
τηση κατανομής των μετρήσεων φυσικής ζημιάς ως συνάρτηση της έντασης του φυσικού φαινομένου. Οι με-
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τρήσεις φυσικής ζημιάς μπορεί να αδιαστατοποιηθούν με τη μετατροπή τους σε ποσοστά ζημιάς, η οποία 
περιγράφεται αναλυτικά στο εδάφιο 7.2.2. Η σειρά από παρατηρημένες τιμές μέτρησης ζημιάς μπορεί να 
συνδεθεί με μια κλιμακωτή αθροιστική συνάρτηση κατανομής και εάν ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 
μεγάλος, η κλιμακωτή συνάρτηση μπορεί εύκολα να προσεγγιστεί με μια συνεχή συνάρτηση κατανομής. Η 
Εικόνα 4-3 απεικονίζει ένα φανταστικό παράδειγμα για 10 παρατηρήσεις που αφορούν την έκθεση του κτη-
ρίου σε ορισμένη ένταση μιας πλημμύρας. Κάθε παρατήρηση αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό ζημιάς ίσο με 
10%. Επίσης, στην Εικόνα 4-3 φαίνονται η κλιμακωτή αθροιστική συνάρτηση κατανομής και η κανονική 
κατανομή ως συνεχής συνάρτηση κατανομής.  
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Εικόνα 4-3. Παράδειγμα καμπύλης τρωτότητας κτηρίου λόγω φόρτισης από πλημμύρα 

Η συνεχής συνάρτηση κατανομής που μοντελοποιεί την προσέγγιση φόρτισης – αντίστασης αποτελεί την 
καμπύλη τρωτότητας του κτηρίου για το συγκεκριμένο τύπο φόρτισης. Η ανάπτυξη της καμπύλης βάθους 
νερού – ζημιάς προσεγγίζει εννοιολογικά την ανάπτυξη της καμπύλης τρωτότητας. Πρόκειται για την ειδική 
περίπτωση όπου η φόρτιση ενός κτηρίου λόγω της επίδρασης του φυσικού φαινομένου της πλημμύρας περι-
ορίζεται στην εξέταση μόνον του βάθους νερού, δηλαδή γίνεται η υπόθεση ότι το βάθος νερού είναι το κα-
θοριστικό πλημμυρικό μέγεθος πρόκλησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. 

Η καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς συνήθως εφαρμόζεται για την εκτίμηση της αναμενόμενης τιμής του πο-
σοστού ζημιάς από πλημμύρα. Η μέθοδος εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς με την εφαρμογή της 
καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς δίνει τη δυνατότητα της ανάλυσης της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων 
της εξαιτίας της αβεβαιότητας της μοντελοποίησης. Ειδική αναφορά για την αβεβαιότητα της μεθόδου γίνε-
ται στο εδάφιο 4.2.2.  

Ιστορική αναδρομή 

Η ανάπτυξη της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς βασίστηκε στη μέθοδο Duisier και στη συνθετική μέθοδο 
[Roos 2003]. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. 
Σύμφωνα με τον Roos (2003), η μέθοδος Duisier χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία ζημιάς από ιστορικά 
πλημμυρικά γεγονότα, ενώ η συνθετική μέθοδος χρησιμοποιεί συνθετικά στοιχεία ζημιάς, τα οποία έχουν 
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βαθμονομηθεί από κάποια μελέτη εφαρμογής. 

Αρχικά, η ανάπτυξη της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς υλοποιήθηκε με την χρήση πραγματικών στοιχεί-
ων πλημμυρικής ζημιάς από ιστορικά πλημμυρικα γεγονότα (μέθοδος Duisier). Ωστόσο, μπορεί επαρκή ι-
στορικά στοιχεία ζημιάς να μην είναι πάντα διαθέσιμα για την ανάπτυξη τοπικής καμπύλης σε όλα τα παρα-
τηρημένα βάθη πλημμυρικής στάθμης της πληγείσας περιοχής. Επομένως, επιτόπιες έρευνες καταγραφής 
της πλημμυρικής ζημιάς θα πρέπει να διεξάγονται όπου είναι δυνατό και να συσχετίζονται με τα ιστορικά 
στοιχεία. Αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας στις συνθήκες πλημμύρας που μπορεί να ε-
πικρατήσουν σε μια πληγείσα περιοχή. Η άμεση ζημιά που προκαλείται από ρέματα με μικρή κλίση πυθ-
μένα και με αργή κίνηση του νερού είναι διαφορετική από τη ζημιά που προκαλείται από βροχοπτώσεις τα-
χείας απόκρισης σε χείμαρρους που μεταφέρουν φερτά υλικά. Επίσης, όταν η διάρκεια πλημμύρας είναι πε-
ρίπου μία ώρα, κατασκευαστικά στοιχεία, όπως είναι τα ξύλινα δάπεδα και οι γυψοσανίδες μπορεί να μην 
επηρεαστούν από την πλημμύρα.  

Αυτή η προσέγγιση ανάπτυξης καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς αμέσως μετά από ένα πλημμυρικό γεγονός 
οδηγεί στην εκτίμηση της πραγματικής πλημμυρικής ζημιάς. Παραδείγματα ανάπτυξης καμπυλών βασισμέ-
νων σε δεδομένα πραγματικής ζημιάς αποτελούν οι καμπύλες που παρήχθησαν από το Σώμα Μηχανικών 
του Στρατού των ΗΠΑ στη δεκαετία του ’60 και οι καμπύλες για πληγείσες κατοικίες που παρήχθησαν από 
το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας τη δεκαετία του ’80 [Smith 1981, 1994]. Η μέθοδος όμως πα-
ρουσιάζει βασικά μειονεκτήματα. Στην πράξη η απαιτούμενη επιτόπια έρευνα λεπτομερούς επιμέτρησης και 
καταγραφής της πλημμυρικής ζημιάς μετά από ένα σημαντικό γεγονός πλημμύρας είναι σπάνια. Επίσης, η 
αποτίμηση των μετρήσεων της φυσικής πλημμυρικής ζημιάς δεν ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και τις 
περισσότερες φορές η οικονομική εκτίμηση της ζημιάς βασίζεται είτε στην ανάλυση των κρατικών αποζη-
μιώσεων/επιχορηγήσεων είτε στην ασφαλιστική κάλυψη έναντι πλημμύρας είτε ακόμη και σε αδρομερείς οι-
κονομικές εκτιμήσεις δημοσιογραφικού τύπου [Smith 1994]. Ακόμη, όταν μία καμπύλη βάθους νερού - ζη-
μιάς που αναπτύχθηκε τοπικά για συγκεκριμένη πληγείσα περιοχή, εφαρμοστεί σε άλλη περιοχή με πα-
ρόμοιο πλημμυρικό καθεστώς μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα εξαιτίας: (α) των πιθανών 
διαφορών στους χρόνους προειδοποίησης και (β) των διαφορών στους τύπους των κτηρίων και τα υλικά κα-
τασκευής. Η εφαρμογή της καμπύλης ακόμη και στην ίδια περιοχή για την εκτίμηση ζημιάς από πλημμύρα 
συγκρίσιμης έντασης, μπορεί να οδηγήσει πάλι σε διαφορετικές εκτιμήσεις πλημμυρικής ζημιάς. Ένας συνη-
θισμένος λόγος που διαφοροποιεί το αποτέλεσμα είναι η πείρα στην αντιμετώπιση ενός πλημμυρικού γεγο-
νότος από την πλευρά της υπό απειλή κοινότητας. Τέλος, η επέκταση της καμπύλης για την πρόγνωση της 
πλημμυρικής ζημιάς προσθέτει αβεβαιότητα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της μεθόδου. 

Ο White (1964) ήταν ο πρώτος που πρότεινε μια νέα μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς με τη 
χρήση της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς, την οποία ονόμασε «συνθετική μεθοδολογία». Οι συνθετικές 
καμπύλες βάθους νερού - ζημιάς δεν βασίζονται στην πληροφορία που απορρέει από ένα ιστορικό πλημμυ-
ρικό γεγονός. Βασίζονται σε μια υποθετική ανάλυση, η οποία παράγει καμπύλες για κάθε χρήση γης ξεχωρι-
στά. Επομένως, η συνθετική μέθοδος προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση των δεδομένων ζημιάς, η οποία 
στην περίπτωση κτηρίων γίνεται συνήθως με βάση τον τύπο και την χρήση κτηρίου. Η συνθετική μέθοδος 
ανάπτυξης μιας καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς οδηγεί στην εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς. Η ανάπτυξη 
των συνθετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς βασίζεται στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και σε έρευ-
νες από εξειδικευμένους αναλυτές – εκτιμητές αξίας ακινήτων. 

Η προσέγγιση ανάπτυξης συνθετικών καμπυλών από τους Penning-Rowsell και Chatterton το 1977 βασί-
στηκε σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων στην Μ. Βρετανία και θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές παγκό-
σμιες αναφορές για αυτό το πεδίο έρευνας. Το «Εγχειρίδιο τεχνικών εκτίμησης ή Μπλε εγχειρίδιο» [Pen-
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ning-Rowsell and Chatterton 1977] περιλαμβάνει λεπτομερείς, συνθετικές καμπύλες βάθους νερού - ζημιάς   
για κατοικίες και εμπορικά καταστήματα στην Μ. Βρετανία. Τα στοιχεία αυτά επαναπροσδιορίστηκαν και 
είναι διαθέσιμα στην δημοσίευση του Parker et al. (1987). Τελικά αναπτύχθηκαν 168 καμπύλες βάθους νε-
ρού – ζημιάς για 21 τύπους κτηρίων, για τέσσερις κοινωνικές τάξεις κατοίκων και για δύο κλάσεις διάρκειας 
πλημμύρας (λιγότερο από 12 ώρες και περισσότερο από 12 ώρες) λαμβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα 
των κτηρίων. Σήμερα, θεωρείται απίθανο να επαναληφθεί σε άλλες χώρες η σύνθεση συγκρίσιμων βάσεων 
δεδομένων τέτοιας εμβάθυνσης και λεπτομέρειας λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων της ίδιας φύσεως. Το 
εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιείται εκτενώς για την εκτίμηση δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς στην Μ. Βρετανία 
και παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα εισόδου σε υπολογιστικά προγράμματα αξιολόγησης αντιπλημμυρι-
κών μέτρων.  

Η εναλλακτική προσέγγιση ανάπτυξης συνθετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς είναι η διεξαγωγή έρευ-
νας πεδίου σε διαφορετικούς τύπους κτηρίων στην εν δυνάμει πληγείσα περιοχή. Κατά την έρευνα πεδίου 
επιλέγεται ένας αριθμός κτηρίων (δείγμα) για ένα προκαθορισμένο τύπο κτηρίου και ο ερευνητής (ιδανικά 
ενας εξειδικευμένος εκτιμητής αξίας ακινήτων) αποτιμά την εμπορική αξία του εκάστοτε κτηρίου βάσει του 
τύπου, της ποιότητας και του βαθμού φθοράς του κτηρίου. Η αποτίμηση της φυσικής ζημιάς από πλημμύρα 
στο κτιριακό περίβλημα λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα πειραματική πληροφορία σχετικά με επίδραση της 
πλημμύρας στα υλικά κατασκευής [Smith 1994, Becker 2008]. Στη συνέχεια, για κάθε σύνολο κτηρίων ίδιου 
τύπου υπολογίζεται η μέση τιμή της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς και έτσι προκύπτουν σταδιακά οι 
συνθετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς για συγκεκριμένους τύπους κτηρίων. Οι Grigg και Helweg 
(1975) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι «κατοικίες ενός τύπου αντιπροσωπεύονται από παρόμοιες καμπύ-
λες βάθους νερού – ζημιάς ανεξάρτητα από την πραγματική τους αξία». Επίσης, οι ίδιοι έδειξαν ότι η σχετι-
κή ομοιομορφία μεταξύ κτηρίων κατοικίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συναρτήσεις τοπικού χαρακτήρα 
μεταξύ αξιών κατοικίας, βάθους νερού και άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Στην περίπτωση όμως, κτηρίων ε-
μπορικής και βιομηχανικής χρήσης, η διαφοροποίηση στην κατασκευή είναι μεγάλη και κατά συνέπεια α-
παιτείται εκτεταμένη έρευνα τοπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη τέτοιων καμπυλών.  

Η πρώτη σημαντική εφαρμογή συνθετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε κτήρια έλαβε χώρα στο 
πλαίσιο της νομοθετικής πράξης για την Εθνική Ασφάλιση έναντι Πλημμύρας στις ΗΠΑ το 1968. Σύμφωνα 
με αυτή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδοτεί την ασφάλιση έναντι πλημμύρας για κατοικίες που ανήκουν σε ζώ-
νες πλημμυρικού κινδύνου. Οι κατοικίες διαχωρίστηκαν σε κατηγορίες ασφάλισης και για καθεμία κατηγο-
ρία αναπτύχθηκαν ξεχωριστά συνθετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς, ανάλογα με το μέγεθος, τον τύπο 
κτηρίου (υλικό κατασκευής, αριθμός ορόφων, με ή χωρίς υπόγειο), την οικοσκευή κτλ. Συνεπώς, οι κα-
μπύλες που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ για την εκτίμηση συνολικής πλημμυρικής ζημιάς σε κτήρια, συμπε-
ριλαμβάνουν το περίβλημα και το περιεχόμενο του κτηρίου. Παραδείγματα των καμπυλών αυτών περιλαμ-
βάνονται σε δημοσιευμένες εκθέσεις του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ. Ωστόσο, 
οι καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν τότε, αποτίμησαν την πλημμυρική ζημιά με βάση μόνον την εμπορική 
αξίας της κατοικίας. Ο τρόπος αυτός αποτίμησης θεωρείται ξεπερασμένος σήμερα, εξαιτίας της αδύναμης 
σχέσης μεταξύ της εμπορικής αξίας μιας κατοικίας και της τρωτότητας της κατοικίας αυτής έναντι πλημμύ-
ρας. Με άλλα λόγια, η φυσική ζημιά λόγω πλημμύρας αφορά μόνον το περίβλημα και το περιεχόμενο ενός 
κτηρίου, ενώ η εμπορική αξία ενός κτηρίου περιλαμβάνει και την αξία του οικοπέδου του κτηρίου, η οποία 
θεωρείται εξωγενής παράγοντας στη διαδικασία αποτίμησης της ζημιάς. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
αυτές οι συνθετικές καμπύλες προέκυψαν από γενικευμένη θεωρητική ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο. 
Σήμερα χρησιμοποιούνται με τη μορφή γενικών κατευθυντήριων οδηγιών και θεωρείται αξιόπιστη η εφαρ-
μογή τους σε όλες τις κοινότητες που ανήκουν στα διοικητικά όρια της εκάστοτε περιφέρειας. 

Η επιστημονική εργασία του Smith et al. (1981) ήταν η πρώτη που σύγκρινε την πραγματική πλημμυρική 
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ζημιά σε κτήρια που προκλήθηκε από ένα σημαντικό πλημμυρικό γεγονός, με τη δυνητική πλημμυρική ζη-
μιά που εκτιμήθηκε με τη συνθετική μέθοδο μέσω ερωτηματολογίου και έρευνας πεδίου από εξειδικευμέ-
νους αναλυτές. Η περιοχή μελέτης ήταν μια επανειλημμένα πλημμυρόπληκτη αστική περιοχή, η πόλη του 
Λίσμορ (Lismore) της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, η οποία διέθετε σύστημα έγκαιρης ειδοποίη-
σης. Το δείγμα κτηρίων περιλάμβανε 140 κατοικίες, 212 εμπορικά καταστήματα και 26 βιομηχανίες. Το 
αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν ότι η πραγματική ζημιά προέκυψε το 52.4% της δυνητικής ζημιάς για τις 
κατοικίες, το 23.5% για τα εμπορικά καταστήματα και το 6% για τις βιομηχανίες. Συνεπώς από την έρευνα 
αυτή, διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα του παράγοντα της πείρας της κοινότητας και του συστήματος έγκαιρης 
ειδοποίησης στη μείωση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. 

Συνοψίζοντας, η μέθοδος εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς με την χρήση της καμπύλης βάθους νερού 
– ζημιάς αρχικά αναπτύχθηκε από Αμερικανούς ερευνητές [White 1964, Kates, 1965] και αργότερα υιο-
θετήθηκε από Βρετανούς και Αυστραλούς ερευνητές [Parker et al. 1987, Penning-Rowsell et al. 1977]. Πα-
ρόλο που σήμερα η γενική έννοια της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση 
της πλημμυρικής απώλειας σε πολλές χώρες, υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφοροποιήσεις στις υφιστάμενες 
μεθοδολογίες για την εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς και μόνον ελάχιστες χώρες έχουν προχωρήσει σε 
τυποποίηση της μεθοδολογίας αυτής [Penning- Rowsell et al. 1987, Tang et al. 1992]. Μερικές χώρες, όπως 
είναι η Μ. Βρετανία και η Αυστραλία, έχουν καθιερώσει λεπτομερείς μεθοδολογίες για την εκτίμηση αποτι-
μούμενων απωλειών [Penning-Rowsell and Chatterton 1977, Smith 1981, UNSW 1981]. Ωστόσο, στην πε-
ρίπτωση των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, η λεπτομερής μεθοδολογία για την εκτίμηση πλημμυρικής ζημιάς πε-
ριορίζεται μόνον για ζημιά σε αστική περιοχή [USACE 1988, MOC 1996]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυ-
τές οι χώρες έχουν υιοθετήσει παρόμοια προσέγγιση στην εκτίμηση ζημιάς. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τυ-
ποποιημένες μεθοδολογίες με ισχύ σε όλη την επικράτεια της χώρας είναι διαθέσιμες μόνο στην Ιαπωνία και 
στη Μ. Βρετανία [Parker et al. 1987, Penning-Rowsell et al. 1992, MOC 1996], ενώ στις ΗΠΑ η αντίστοι-
χη τυποποιημένη μεθοδολογία βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης.  Παρόλα αυτά, τόσο στην Αυστραλία 
όσο και σε άλλες χώρες, οι μεθοδολογίες εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς με τη χρήση καμπύλης βάθους νε-
ρού – ζημιάς εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την εκάστοτε πε-
ρίπτωση.  

4.2.2 Ακρίβεια αποτελεσμάτων  

Εξ ορισμού, η καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς θεωρεί το βάθος νερού ως το καθοριστικό μέγεθος πρόκλη-
σης της πλημμυρικής ζημιάς. Η πλημμυρική ζημιά όμως, επηρεάζεται και από άλλα μεγέθη, όπως είναι η 
ταχύτητα ροής, η διάρκεια πλημμύρας, η ρύπανση, η στερεοπαροχή, ο χρόνος συρροής, η πληροφορία με 
την έγκαιρη ειδοποίηση πλημμύρας, τα κατασκευαστικά στοιχεία (ύψος, τρόπος κατασκευής κτλ.) και η πεί-
ρα σε πλημμυρικά γεγονότα [Smith 1994, USACE 1996, Kelman and Spence 2004, Merz et al. 2004]. Με 
εξαίρεση τα εννοιολογικά μοντέλα, οι παραπάνω παράγοντες σπάνια περιλαμβάνονται σε μοντέλα εκτίμησης 
της πλημμυρικής απώλειας. Επιπρόσθετα, οι εκτιμήσεις της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς τείνουν να μην πε-
ριλαμβάνουν την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών αστοχίας των πληγέντων κτηρίων. Με άλλα λόγια, η 
πλειοψηφία των υφιστάμενων μοντέλων συνδέει την εκτίμηση πλημμυρικής ζημιάς μόνο με τις συνθήκες 
πλημμύρας χωρίς περαιτέρω ανάλυση των αιτιών πρόκλησης της ζημιάς. Έτσι, υπάρχει περιορισμένη γνώση 
σχετικά με τα φυσικά αίτια πρόκλησης της πλημμυρικής ζημιάς, όταν η ζημιά μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
μεταφοράς ενέργειας, δυνάμεων ή πιέσεων που οδηγούν σε διάφορες επιδράσεις στα κτήρια, όπως είναι η 
αστοχία τοίχων, η θραύση υαλοπινάκων, η κατάρρευση στέγης ή υποσκαφή θεμελίων [Kelman and Spence 
2004].  
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Γενικά, στα διαγράμματα διασποράς του βάθους νερού έναντι απόλυτων τιμών πλημμυρικής ζημιάς έχει πα-
ρατηρηθεί ότι το βάθος νερού εξηγεί ένα μικρό μόνον μέρος της μεταβλητότητας των στοιχείων πλημμυρι-
κής ζημιάς. Συνήθως, οι απόλυτες καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην εξή-
γηση της διασποράς των στοιχείων ζημιάς, ενώ οι σχετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς θεωρούνται πιο 
κατάλληλες, διότι είναι τουλάχιστον ανεξάρτητες από τις απόλυτες τιμές του περιβλήματος και του περιεχο-
μένου των κτηρίων. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των σχετικών καμπυλών απαιτούνται τις περισσότε-
ρες φορές, ειδικές μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων ζημιάς, όπως είναι το φιλ-
τράρισμα και η εξομάλυνση. Το συμπέρασμα αυτό έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα σε πρόσφατες και παλιό-
τερες επιστημονικές εργασίες [Smith 1994, Penning-Rowsell et al. 1992, USACE 1996, Merz et al. 2004, 
Pistrika and Jonkman 2009], οι οποίες έχουν αποδείξει ότι οι καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς μπορεί να 
έχουν μεγάλη αβεβαιότητα στα αποτελέσματά τους και τονίζουν τη σημασία που έχουν και άλλοι παράγο-
ντες στην πρόκληση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς, εκτός από το βάθος νερού και τη χρήση κτηρίου.  

Σύμφωνα με τους Merz et al. (2004), η ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας στην παραγωγή της καμπύλης 
βάθους νερού – ζημιάς γίνεται πιο πολύπλοκη, όταν η ανάπτυξη της καμπύλης προϋποθέτει εξομάλυνση 
πρωτογενών δεδομένων. Οι ίδιοι συμπέραναν ότι η αβεβαιότητα στην εκτίμηση οικονομικής ζημιάς με τη 
χρήση της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς μειώνεται όσο ο αριθμός των πλημμυρόπληκτων κτηρίων αυξά-
νει, με την προϋπόθεση ότι το δείγμα προέρχεται από κατακλυσμένη περιοχή χωρίς μεγάλη διασπορά στις 
μέγιστες τιμές της πλημμυρικής στάθμης. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ερευνητική ερ-
γασία των Pistrika και Jonkman (2009) με την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου «boostrapping» που πε-
ριγράφεται στο κεφαλαίο 12. Όλοι οι παραπάνω ερευνητές διαπίστωσαν σε διαφορετικές περιπτώσεις μελέ-
της, ότι χρησιμοποιώντας μέσες τιμές ζημιάς και βάθους νερού που αντιστοιχούν σε σύνολα κτηρίων αντί 
μεμονωμένων κτηρίων, η αβεβαιότητα της εκτίμησης της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς μειώνεται σημα-
ντικά, αρκεί τα σύνολα κτηρίων να είναι της ίδιας χρήσεως και να εμφανίζουν παρόμοιες παρατηρήσεις βά-
θους νερού. Εξαιτίας των διαφορετικών τιμών διασποράς στα στοιχεία ζημιάς για κάθε σύνολο, η μείωση της 
αβεβαιότητας διαφέρει από σύνολο σε σύνολο κτηρίων. Για παράδειγμα, οι Merz et al. (2004) διαπιστώνουν 
ότι η αβεβαιότητα της οικονομικής εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς για μια βιομηχανική περιοχή είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μιας περιοχής κατοικίας,  με δεδομένο ότι ο αριθμός των πληγέντων κτιρίων 
είναι ίδιος και στις δυο περιοχές. Συνεπώς, η εφαρμογή των καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε μεμονω-
μένα κτήρια αναμένεται να μην οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς και η 
σχέση μεταξύ του βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς βελτιώνεται, εάν η περιοχή εφαρμογής διευρυνθεί και 
περιλαμβάνει σύνολα κτηρίων. Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται σε συμφωνία και επιβεβαιώνουν τα αποτελέ-
σματα των Grigg και Helweg.  

Οι τεχνικές εκθέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας [National Research Council 2000] και του Σώματος 
Μηχανικών Στρατού [USACE 1996] αποτελούν πρακτικούς οδηγούς για την ενσωμάτωση της αβεβαιότητας 
στον υπολογισμό της πλημμυρικής ζημιάς στις ΗΠΑ. Οι εκθέσεις αυτές περιγράφουν την ανάλυση της δια-
κινδύνευσης και της αβεβαιότητας σε μελέτες μείωσης πλημμυρικής ζημιάς, καθώς λαμβάνουν υπόψη τις α-
βεβαιότητες στην πιθανοτική κατανομή της παροχής, στην καμπύλη στάθμης – παροχής και στην καμπύλη 
βάθους νερού (στάθμη) – ζημιάς με όρους κανονικής, λογάριθμο-κανονικής και τριγωνικής κατανομής. Τέ-
λος, οι Egorova et al. (2008) προσδιορίζουν την κατανομή της αβεβαιότητας στην πλημμυρική ζημιά ανα-
πτύσσοντας μια μέθοδο που λαμβάνει υπόψη ξεχωριστά την αβεβαιότητα για το προσδιορισμό της μέγιστης 
ζημιάς ανά κατηγορία πληγέντων στοιχείων και για τη μοντελοποίηση της σχετικής καμπύλης βάθους νερού 
– ζημιάς. Η αβεβαιότητα της μέγιστης ζημιάς ανά κατηγορία πληγέντων στοιχείων εκτιμήθηκε ότι περιγρά-
φεται από τριγωνική κατανομή και η αβεβαιότητα της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς εκτιμήθη-
κε ότι περιγράφεται από κατανομή βήτα. Οι εκτιμήσεις των κατανομών αβεβαιότητας είναι κατά κύριο λόγο 
εμπειρικές, ωστόσο επιτρέπουν την εφαρμογή ανάλυσης ευαισθησίας και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
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σμάτων σχετικά με τη συμβολή της εκάστοτε κατηγορίας πληγέντων στοιχείων στην συνολική αβεβαιότητα 
της εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς. 

4.3 Καμπύλη πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς  

Το υποκεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές της καμπύλης βάθους νερού – 
ζημιάς για την εκτίμηση δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς, που είναι η καμπύλη πιθανότητας υπέρβασης πλημ-
μύρας – ζημιάς (ή συχνότητας εμφάνισης πλημμύρας). Η καμπύλη πιθανότητας υπέρβασης (ή μη υπέρβα-
σης) πλημμύρας – ζημιάς αποσκοπεί στην εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας πλημμυρικής ζημιάς. Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι η αναμενόμενη ετήσια ζημιά για την υφιστάμενη κατάσταση μιας πλημμυρόπληκτης 
περιοχής μελέτης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης, αξιολόγησης και ιεράρχησης τεχνικών έργων 
για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών γεγονότων της περιοχής. Για παράδειγμα, η οικονομική βιωσιμότη-
τα ενός αντιπλημμυρικού έργου μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τη μείωση της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς 
από πλημμύρα που έχει ως αποτέλεσμα η λειτουργία του έργου [Arnell 1986, Wurbs 1983]. Η ανάλυση κό-
στους – οφέλους για την αξιολόγηση τεχνικών έργων ξεφεύγει από τους στόχους αυτού του κεφαλαίου και γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν αναφέρεται περαιτέρω στο υποκεφάλαιο αυτό. 

Οι Grigg και Helweg (1975) αναφέρουν για πρώτη φορά την καμπύλη συχνότητας εμφάνισης πλημμύρας -  
ζημιάς για την εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ετήσιας πλημμυρικής ζημιάς και προσδιορίζουν τα απαι-
τούμενα στάδια υπολογισμού. Τα στάδια αυτά περιγράφονται πλήρως στην τεχνική έκθεση που δημοσίευσε 
το 1996 το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ [USACE 1996] και είναι τα παρακάτω: (α) επιλογή εύ-
ρους πιθανοτήτων υπέρβασης πλημμύρας ή αλλιώς σεναρίων πλημμύρας, (β) υπολογισμός αιχμών πλημμύ-
ρας που σχετίζονται με κάθε πιθανότητα μη υπέρβασης πλημμύρας (Εικόνα 1α), (γ) υπολογισμός μέγιστου 
βάθους ροής με την κατά παραδοχή μονοσήμαντη καμπύλη στάθμης – παροχής (Εικόνα 1β), (δ) υπολογι-
σμός μέσω της καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς, η οποία για περιοχές ό-
που η ταχύτητα ροής και η διάρκεια της πλημμύρας δεν είναι σημαντικές, εξαρτάται μόνο από το βάθος 
ροής (Εικόνα 1γ) και (ε) εξαγωγή της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς (Εικόνα 
1δ).  
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Εικόνα 4-4. Υπολογιστικά στάδια για την ανάπτυξη καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς [βασίζε-

ται στη δημοσίευση USACE 1996] 

Με προσδιορισμένο το εύρος της συχνότητας εμφάνισης όλων των πιθανών σεναρίων πλημμύρας, το εμβα-
δόν υπό την καμπύλη πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας-ζημιάς ισούται με την ολική αναμενόμενη ε-
τήσια ζημιά. Η καμπύλη πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας-ζημιάς υπολογίζεται με βάση την αναμε-
νόμενη πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι εκτιμώνται σύμφωνα με τη διαθέ-
σιμη πληροφορία και τα θεωρητικά μοντέλα. Η ανάπτυξη της καμπύλης αυτής βασίζεται στην απλοποιητική 
υπόθεση ότι η περίοδος επαναφοράς της ζημιάς είναι ίδια με αυτή του πλημμυρικού γεγονότος που προκά-
λεσε τη ζημιά. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας-ζημιάς 
εξαρτάται από την ποιότητα των οικονομικών, υδρολογικών και υδραυλικών δεδομένων που χρησιμοποιή-
θηκαν για την ανάπτυξή της [Goldman 1997]. Οι Tsakiris et al. (2009) θίγουν κρίσιμα τεχνικά ζητήματα 
που προκύπτουν στην πράξη κατά την εφαρμογή της παραπάνω προσέγγισης του USACE για την ανάπτυξη 
της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για τις πλημμύρες [European Council 2007] (βλέπε σχετικό εδάφιο 3.4.1). 

Πιο πρόσφατα το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ ενσωμάτωσε την έννοια της αβεβαιότητα στην ανά-
πτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς και κατά συνέπεια στον υπολογισμό 
της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς. Η τεχνική έκθεση του Σώματος Μηχανικών Στρατού [USACE 1996] 
παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την εκτίμηση της κατανομής της αβεβαιότητας για κάθε παράμετρο της υ-
πολογιστικής διαδικασίας στην Εικόνα 4-4. Ωστόσο, μια σειρά από δημοσιεύσεις από τους Goldman 
(1997), Stendinger (1997) και Beard (1997) αποδεικνύει, ότι η χρησιμοποίηση της αναμενόμενης πιθανότη-
τας εμφάνισης πλημμύρας για την ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς 
είναι θεμιτή. Με άλλα λόγια η εκτιμώμενη τιμή μίας παραμέτρου προσεγγίζει ικανοποιητικά την πραγματική 
τιμή της παραμέτρου, αρκεί ο αριθμός του δείγματος που λήφθηκε υπόψη στην ανάλυση να είναι μεγάλος. 

Επίσης, εάν εξαιρέσει κανείς το σύνηθες πρόβλημα της βαθμονόμησης ενός θεωρητικού μοντέλου, οι διαδι-
κασίες που περιγράφουν τη διόδευση πλημμύρας και τη σχέση μεταξύ βαθών νερού και πιθανότητας υπέρ-
βασης πλημμύρας θεωρούνται αξιόπιστες διαδικασίες. Γενικά, στις διαδικασίες αυτές, ο βαθμός αβε-
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βαιότητας προέρχεται από την ποιότητα και ποσότητα των δεδομένων, και επομένως εξαρτάται σημαντικά 
από το μέγεθος του δείγματος [Arnell 1989]. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αβεβαιότητα 
λόγω έλλειψης υδρολογικών δεδομένων δεν είναι τόσο σημαντική όσο η αβεβαιότητα που προέρχεται από 
την ποσοτικοποίηση των ζημιών από πλημμύρα, δηλαδή από την οικονομική ανάλυση [Motayed & Krish-
namurthy 1979]. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγεται λεπτομερής έρευνα πε-
δίου στην περιοχή μελέτης, ώστε να προκύπτουν τοπικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς που αποτυπώνουν 
την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης. 

4.4 Μέθοδοι ποιοτικής εκτίμησης άμεσης πλημμυρικής ζη-
μιάς σε δομημένο περιβάλλον 

H ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον περιλαμβάνει το στάδιο της εκτί-
μησης της φυσικής ζημιάς που προκαλείται στο περίβλημα ενός κτηρίου από την επίδραση μιας πλημμύρας 
και το στάδιο της αποτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς (βλέπε Εικόνα 4-2). Το υποκεφάλαιο αυτό αναφέρε-
ται στο πρώτο στάδιο ανάλυσης ζημιάς και ειδικά στις μεθόδους εκτίμησης της φυσικής ζημιάς που μπορεί 
να προκληθεί σε ένα κτήριο λόγω της επίδρασης ενός πλημμυρικού γεγονότος. Επειδή οι μέθοδοι αυτές δεν 
καταλήγουν σε οικονομική εκτίμηση της ζημιάς, αναφέρονται στη διατριβή ως μέθοδοι ποιοτικής εκτίμησης 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. 

Απο τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι πέρα από την απλή περιγραφή των πλημμυρικών μεγε-
θών, υπάρχει περιορισμένη γνώση για τα φυσικά αίτια πρόκλησης πλημμυρικής ζημιάς. Οι μέθοδοι και οι 
τεχνικές για την ανάλυση και την εκτίμηση της φυσικής ζημιάς από πλημμύρα σε κτήρια αναπτύχθηκαν απο-
σπασματικά στο διεθνή χώρο χωρίς ενιαίο τρόπο προσέγγισης και συνήθως ήταν το αποτέλεσμα μίας επεί-
γουσας ανάγκης για καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες. Άλλες μέθοδοι ακολουθούν την προσέγγιση της 
σύγκρισης μεταξύ φόρτισης από πλημμύρα και αντίστοιχης αντίστασης κτηρίου, άλλες διακρίνουν κλάσεις 
ζημιάς, οι οποίες περιγράφουν ποιοτικά την πλημμυρική ζημιά στην κατασκευή ενός κτηρίου με βάση χα-
ρακτηριστικές ενδείξεις/παρατηρήσεις, και άλλες αποσκοπούν στην ανάπτυξη κριτηρίων ζημιάς βάσει πλημ-
μυρικών μεγεθών με στόχο των χωρικό διαχωρισμό της κατακλυζόμενης περιοχής σε ζώνες ζημιάς. 

Ο Πίνακας 4-2 παρουσιάζει συγκεντρωτικά επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν όλες τις πα-
ραπάνω μεθόδους ποιοτικής εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς, στις οποίες διακρίνεται κατά περίπτωση ο τύ-
πος πλημμύρας που εξετάστηκε, η χωρική κλίμακα ανάλυσης και η μέθοδος εκτίμησης ζημιάς που εφαρ-
μόστηκε.  
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Πίνακας 4-2.  Χαρακτηριστικές δημοσιεύσεις για την ανάλυση και εκτίμηση της φυσικής πλημμυρικής ζημιάς 

Δημοσίευση Τύπος πλημμύρας Χωρική κλίμακα Μέθοδος  

Black (1975) - ανά κτήριο φόρτιση-αντίσταση, κρι-
τήριο ζημιάς 

Sangrey et al. (1975) υπερχείλιση ποταμού ανά κτήριο φόρτιση-αντίσταση 

Clausen (1979) θραύση φράγματος  ανά διαμέρισμα κριτήριο ζημιάς 

Mijala et al. (2001) θραύση φράγματος  
(πειραματική διάταξη) - κριτήριο ζημιάς 

Roos (2003) θραύση αναχώματος ανά κτήριο φόρτιση-αντίσταση κρι-
τήριο ζημιάς 

Kelman (2003) παλιρροιακό κύμα ανά κτήριο φόρτιση-αντίσταση 

Maiwald and 
Schwarz (2008) υπερχείλιση ποταμού Έλβα ανά περιοχή, διαμέρισμα, 

κτήριο κλάσεις ζημιάς 

Becker (2008) - ανά κτήριο φόρτιση-αντίσταση 

Friedland (2009) τσουνάμι και τυφώνες ανά περιοχή και διαμέρισμα κλάσεις ζημιάς 

 

Στο εδάφιο που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά με χρονολογική σειρά τα βασικά συμπεράσματα των 
παραπάνω επιλεγμένων επιστημονικών εργασιών. 

4.4.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Η ερευνητική εργασία του Black (1975) «Αγροτικές κατοικίες θωρακισμένες έναντι πλημμύρας» αποτελεί 
μια από τις πρώτες προσπάθειες διερεύνησης της επίδρασης πλημμυρικών δυνάμεων σε τύπους κατοικίας με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατασκευής. Ο Black εξέτασε και υπολόγισε αναλυτικά τη δύναμη άνωσης, 
την υδροστατική δύναμη και την υδροδυναμική δύναμη που μπορεί να ασκηθεί λόγω πλημμύρας στους α-
κόλουθους τέσσερις τύπους κατοικίας: κατασκευή από ξύλο σε (α) μονώροφη, (β) μονώροφη με υπόγειο, (γ) 
διώροφη κατοικία και (δ) κατασκευή από οπτοπλινθοδομή μονώροφη με υπόγειο. Στη συνέχεια εκτίμησε τις 
ελάχιστες τιμές βάθους νερού που απαιτούνται για να υπερνικήσει η δύναμη της άνωσης το μέσο βάρος της 
εκάστοτε κατασκευής σε ορισμένους τύπους κατοικίας. Επίσης, ο Black εκτίμησε τις οριακές τιμές βάθους 
νερού και ταχύτητας ροής που προκαλούν μετακίνηση της κατασκευής εξαιτίας της επίδρασης υδρο-
δυναμικών δυνάμεων. Έτσι, η εργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα, το 1975, την πρωτοποριακή ανάπτυξη κρι-
τηρίων ζημιάς από πλημμύρα βάσει πλημμυρικών μεγεθών για τέσσερις συγκεκριμένους τύπους κατοικίας, 
που απεικονίζεται στο γράφημα της Εικόνας 4-5. Οι καμπύλες στο γράφημα προσδιορίζουν τις οριακές τι-
μές βάθους νερού και ταχύτητας ροής που προκαλούν οριακή μετακίνηση ορισμένου τύπου κατοικίας λόγω 
πλημμύρας. 

Διαπιστώθηκε ότι οι κατοικίες μπορεί να αστοχήσουν λόγω επίπλευσης όταν το βάθος νερού στο εξωτερικό 
της κατοικίας φτάσει τα ¾ του συνολικού ύψους της κατοικίας. Στην περίπτωση που οι κατοικίες είναι κατα-
σκευασμένες έτσι ώστε να αντέχουν φορτίο σχεδιασμού από άνεμο της τάξεως των 113 km/h, τότε θα υπο-
στούν «μικρής έκτασης βλάβες λόγω πλημμύρας». Τέλος, διαπιστώθηκε ότι αυξημένη πιθανότητα πρόκλη-
σης βλάβης σε κατοικίες υπάρχει λόγω αυξημένων υδροστατικών πιέσεων, όταν δεν εισχωρεί νερό στο εσω-
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Εικόνα 4-5. Κριτήριο πλημμυρικής ζημιάς σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους κατοικίας κατά Black (1975) 

Την ίδια χρονιά, οι Sangrey et al. (1975) στην εργασία με τίτλο «Εκτίμηση επίδρασης πλημμύρας σε κατα-
σκευές σε κατακλυσμένη περιοχή» χρησιμοποιούν τους θεωρητικούς υπολογισμούς του Black για τη δύναμη 
της άνωσης και εισάγουν μια αδιάστατη ανάλυση των κατακόρυφων και οριζόντιων δυνάμεων λόγω πλημμύ-
ρας σε κτήρια με ξύλινο σκελετό. Η οριζόντια υδροδυναμική δύναμη και η κατακόρυφη δύναμη της άνωσης 
κανονικοποιούνται με το βάρος και το ύψος του κτηρίου αντίστοιχα. Η αντίσταση του κτηρίου στις οριζόντι-
ες δράσεις πλημμύρας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μόνο μοντέλο τριβής για τη μοντελοποιήση της δύ-
ναμης τριβής μεταξύ κτηρίου και θεμελίωσης, χωρίς να ληφθούν υπόψη αγκυρώσεις στη θεμελίωση (μηχανι-
σμός αστοχίας από ολίσθηση). Οι θεωρητικοί υπολογισμοί των αδιάστατων πλημμυρικών δράσεων συσχετί-
ζονται με εμπειρικά δεδομένα άμεσης ζημιάς για τη βαθμονόμηση τους. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά 
στοιχεία ζημιάς που προκλήθηκαν σε 155 κτήρια λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Τσέμουνκ 
(Chemung) το 1972 στις ΗΠΑ, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Άγκνες (Agnes). Οι κατασκευές κατηγο-
ριοποιήθηκαν ανάλογα με την έκταση της πλημμυρικής ζημιάς σε «διασωθείσες» και «κατεστραμμένες». Τα 
αποτελέσματα της συσχέτισης έδειξαν μεγαλύτερη εξάρτηση της άμεσης ζημιάς από το βάθος νερού σε 
σχέση με την ταχύτητα ροής. Επίσης οι Sangey et al. διαπίστωσαν, ότι το εμπειρικό κριτήριο ζημιάς που 
ανέπτυξαν απαιτεί μεγαλύτερες τιμές βάθους νερού και ταχύτητας ροής για να θεωρηθεί ένα κτήριο κατε-
στραμμένο σε σύγκριση με το κριτήριο ζημιάς κατά Black, δηλαδή είναι λιγότερο συντηρητικό. 

Το Φιλανδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος στην εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο RESCDAM (De-
velopment of rescue actions based on dam-break flood analysis) από τους Mijala et al. (2001), χρησιμο-
ποιεί αποτελέσματα από τους Black (1975), Sangrey et al. (1975) και Clausen (1989) για την εφαρμογή του 
μεγέθους του γινομένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής σε τύπους φιλανδικής κατοικίας για την εκτίμηση 
της δυνητικής άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-3. 
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Πίνακας 4-3. Κριτήριο ζημιάς κατά Mijala et al. (2001) 
Υλικό κατασκευής  

κατοικίας 
Μερική ζημιά Ολική ζημιά 

Ξύλινος σκελετός χωρίς  
αγκυρώσεις στη θεμελίωση vd ≥ 2 m2/s vd ≥ 3 m2/s 

Ξύλινος σκελετός με  
αγκυρώσεις στη θεμελίωση vd ≥ 3 m2/s vd ≥ 7 m2/s 

Τοιχοποιία από σκυρόδεμα 
ή οπτοπλινθοδομή v ≥ 2 m/s και vd ≥ 3 m2/s v ≥ 2 m/s και vd ≥ 7 m2/s 

 

Η ερευνητική εργασία της Clausen (1989) που ακολουθεί χρονολογικά θα περιγραφεί χωριστά στο εδάφιο 
4.4.2., λόγω της συνάφειας του αντικειμένου με την παρούσα διατριβή. 

Η διατριβή του Kelman (2002) με τίτλο «Φυσική τρωτότητα λόγω πλημμύρας σε κατοικίες στην παραθα-
λάσσια ανατολική Αγγλία» επικεντρώθηκε στην επίδραση της διαφοράς σε υδροστατική πίεση μεταξύ εσω-
τερικού και εξωτερικού χώρου σε μια κατοικία και στην επίδραση της ταχύτητας ροής. Εκτεταμένες επιτό-
πιες έρευνες σε διάφορες περιοχές μελέτης προσδιόρισαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φυσικής τρωτό-
τητας κατοικιών λόγω πλημμύρας. Οι μηχανισμοί αστοχίας που αναλύθηκαν σε λεπτομέρεια είναι οι ακό-
λουθοι: (α) ο ρυθμός ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης στο εσωτερικό μιας κατοικίας, που προσδιορίζει 
τη διαφορά σε υδροστατική πίεση, (β) η αστοχία υαλοπίνακα με επικέντρωση σε μεγάλα ανοίγματα στις 
πόρτες και (γ) η αστοχία τοίχου με επικέντρωση σε τοίχους με μη οπλισμένη πλήρωση. Οι παρατηρήσεις 
και οι θεωρητικοί υπολογισμοί εφαρμόστηκαν για την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου ποσοτικοποίησης της φυ-
σικής τρωτότητας, τους διδιάστατους πίνακες τρωτότητας, όπου στον ένα άξονα εμφανίζεται η υψομετρική 
διαφορά σε βάθος νερού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενός κτηρίου και στον άλλο άξονα η τα-
χύτητα ροής και στα κελιά του πίνακα φαίνεται η μέτρηση της ζημιάς. Οι πίνακες τρωτότητας αναπτύχθηκαν 
με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή τους ως εργαλεία διαχείρισης πλημμυρικής διακινδύνευσης. Η επιστημο-
νική έρευνα του Kelman (2002) αποτελεί μια αξιοσημείωτη προσπάθεια ποσοτικοποίησης της τρωτότητας 
μιας κατοικίας έναντι πλημμύρας, και έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της κατανόησης των φυσι-
κών μηχανισμών αστοχίας στοιχείων κτηρίου λόγω επίδρασης πλημμύρας. 

Ο Roos (2003) ανέπτυξε ένα πιθανοτικό μοντέλο για την εκτίμηση κατάρρευσης κτηρίων, το οποίο λαμβά-
νει υπόψη δύο μηχανισμούς αστοχίας που μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική κατάρρευση ενός κτηρί-
ου. Αυτοί είναι (α) η διάβρωση της θεμελίωσης και (β) η αστοχία τοίχων. Το μοντέλο του Roos λαμβάνει 
υπόψη τη δράση υδροστατικών και υδροδυναμικών δυνάμεων, καθώς επίσης την επιβολή κυμάτων και φερ-
τών υλικών. Επίσης, η αντίσταση διαφορετικών τύπων κτηρίων συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς του 
μοντέλου. Η εφαρμογή του μοντέλου σε περιοχή μελέτης στην Ολλανδία για την περίπτωση πλημμύρας λό-
γω αστοχίας αναχώματος είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κριτηρίων ζημιάς βάσει της ταχύτητας ροής και 
του βάθους νερού. Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής μοντέλου διαπιστώθηκε ότι η κατάρρευση τοίχου 
ως μηχανισμός αστοχίας προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά σε πλημμυρόπληκτα κτήρια της περιοχής μελέτης, 
ενώ η δράση φερτών υλικών ως φόρτιση από πλημμύρα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση της μεγαλύτερης 
πλημμυρικής ζημιάς.  

Αξιοσημείωτη προσπάθεια διερεύνησης της συμβολής της αντίστασης ενός κτηρίου στο μέγεθος άμεσης ζη-
μιάς που μπορεί να υποστεί ένα κτήριο λόγω πλημμύρας αποτελεί επίσης, η ανάλυση των Schwarz και Mai-
wald (2008). Οι ερευνητές αυτοί βασίστηκαν σε υφιστάμενη βάση δεδομένων πλημμυρικής ζημιάς σε κτήρια 
λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Έλβα το 2002 στη Σαξονία για να αναπτύξουν μια μέθοδο κατηγοριο-
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ποίησης της ζημιάς σε κλάσεις, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε ανά κτήριο (μικροκλίμακα) είτε σε σύνο-
λα κτηρίων σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας και μακροκλίμακας. Οι παρατηρήσεις και οι ενδείξεις άμεσης 
ζημιάς σε ένα πλημμυρόπληκτο κτήριο ταξινομήθηκαν σε κλάσεις ποιοτικής περιγραφής με βάση τις οποίες 
προσδιορίστηκε μία κλίμακα βαθμονόμησης της πλημμυρικής ζημιάς. Η συσχέτιση των κλάσεων ζημιάς με 
τα πλημμυρικά μεγέθη, βάθος νερού και ειδική ενέργεια, υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη διαβαθμίσεις στη 
φυσική τρωτότητα ενός κτηρίου έναντι πλημμύρας, (A – μέγιστος βαθμός τρωτότητας κτηρίου και Ε – ελά-
χιστος βαθμός τρωτότητας κτηρίου). Επιπλέον, διακρίθηκαν έξι διαφορετικοί τύποι κτηρίου ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εφαρμόστηκαν σε πρόγραμμα Γεωγραφικών Συστημά-
των Πληροφοριών. 

Η έρευνα της Becker (2008) επικεντρώνει στην τρωτότητα μιας κατασκευής με ξύλινο σκελετό από την επί-
δραση ενός ραγδαίου και πολυ έντονου πλημμυρικού γεγονότος που χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη ροής 
και υψηλές τιμές ταχύτητας ροής. Η ανάλυση του πολύπλοκου δομικού συστήματος μιας κατασκευής από 
ξύλο υλοποιήθηκε με μία απλοποιητική προσέγγιση, ενώ η επίδραση του συγκεκριμένου τύπου πλημμύρας 
περιορίστηκε στα πλημμυρικά μεγέθη του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής. Ωστόσο, τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης έδειξαν ότι η πρόβλεψη της φυσικής ζημιάς σε μια τυπική, καναδική, ξύλινη κατοικία, σε περί-
πτωση που πληγεί από ένα εξαιρετικό πλημμυρικό γεγονός τύπου τσουνάμι, δεν είναι απλή υπόθεση. Κατ’ 
αρχήν δεν προέκυψε από την ανάλυση μία μονοσήμαντη σχέση μεταξύ του γινομένου του βάθους νερού και 
της ταχύτητας ροής (dv) και ορισμένου μηχανισμού αστοχίας ενός συγκεκριμένου τύπου κατασκευής. Αντί 
αυτού, προέκυψε ένας αριθμός περιπτώσεων μέγιστης και ελάχιστης φυσικής τρωτότητας, ο οποίος τόνισε τη 
σημασία μεμονωμένων στοιχείων κατασκευής στην συνολική αντίσταση μιας τυπικής ξύλινης κατοικίας. Για 
παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι διαπερατά ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) στην κατοικία παρεμποδίζουν μεν 
την εισβολή πλημμυρικού νερού στο εσωτερικό μιας κατοικίας, αλλά από την άλλη πλευρά την καθιστούν 
πιο ευάλωτη σε υδροστατικές δυνάμεις και δυνάμεις άνωσης, αφού η κατοικία είναι πιο ελαφριά, όταν δεν εί-
ναι πλημμυρισμένη στο εσωτερικό με νερό. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μία κατοικία με έναν η περισσότερους 
ορόφους αντιστέκεται πιο σθεναρά στη δύναμη της άνωσης λόγω αυξημένου βάρους και επιπλέον προσφέρει 
τη δυνατότητα της κατακόρυφης διαφυγής των κατοίκων. Συνεπώς, η διαφορά της τρωτότητας μεταξύ ισό-
γειων και πολυώροφων κατοικιών αποδείχθηκε μεγάλη. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι αγκυρώσεις του ισογείου 
στη θεμελίωση αποτελούν ένα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία μιας ξύλινης κατασκευής σε ό,τι αφορά τη 
θωράκισή της από πλημμύρα. 

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση με αντικείμενο την ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο πε-
ριβάλλον είναι η διατριβή της Friedland (2009) με τίτλο «Ζημιά σε κατοικίες από παλιρροιακό κύμα λόγω 
τυφώνα: Προτεινόμενες μεθοδολογίες για την περιγραφή, αξιολόγηση και μοντελοποίηση της ζημιάς». Η 
Friedland διερεύνησε τη σύνθετη επίδραση πλημμύρας και ανέμου σε κατοικίες χρησιμοποιώντας την τε-
χνική της τηλεπισκόπησης ως μέθοδο ανάλυσης ζημιάς. Ένα από τα βασικά αποτελέσματα της διατριβής 
της είναι η προτεινόμενη κλίμακα ζημιάς σε κτήρια λόγω συνδυασμού πλημμύρας και ανέμου, η οποία χρη-
σιμοποιεί επτά διακριτές κατηγορίες της σύνθετης ζημιάς από ένα φυσικό φαινόμενο, όπως είναι ο τυφώνας. 
Επίσης, βασικό αποτέλεσμα της έρευνας αυτής αποτελεί η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου που συγκρί-
νει την υδροδυναμική επίδραση ενός παλιρροιακού κύματος με την αντίσταση κατοικίας σε υπολογιστικό 
περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων  Πληροφοριών. Το προτεινόμενο μοντέλο των δυο πυλώνων φόρτι-
σης και αντίστασης λαμβάνει υπόψη την συνολική αντίσταση της κατασκευής και τη συγκεκριμένη αντίσταση 
μεμονωμένων στοιχείων κατασκευής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μια γενική αδυναμία που παρατηρείται στα μοντέλα τρωτότητας κτηρίων έναντι 
δράσης πλημμύρας αφορά την περιορισμένη πρακτική εμβέλεια εφαρμογή τους. Οι περισσότερες από τις 
σχέσεις μεταξύ μεγεθών πλημμύρας και άμεσης ζημιάς που περιγράφθηκαν είναι βασισμένες είτε σε θεωρη-
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τικούς υπολογισμούς είτε σε πειραματικά μοντέλα υπό κλίμακα.  

4.4.2 Κριτήριο ζημιάς κατά Clausen 

Η έρευνα της Clausen (1989) αποτελεί εκείνη την επιστημονική εργασία στο πεδίο της ποιοτικής εκτίμησης 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, η οποία εισάγει για πρώτη φορά το γινόμενο βά-
θους νερού d (m), και ταχύτητας ροής v (m/s), ως καθοριστικό πλημμυρικό μέγεθος για την οριοθέτηση δι-
αφορετικών χωρικών ζωνών ζημιάς. Η εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη κριτηρίου για την πρόβλεψη πλημμυρι-
κής ζημιάς από θραύση φράγματος» είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κριτηρίου εκτίμησης ζημιάς σε κτή-
ρια από οπτοπλινθοδομή βάσει πλημμυρικών μεγεθών χρησιμοποιώντας εμπειρικά στοιχεία ζημιάς από το 
ιστορικό γεγονός της αστοχίας του φράγματος Ντεϊλ Ντάϊκ (Dale Dyke) στη Μ. Βρετανία το 1864. Στην 
εργασία διερευνήθηκαν και άλλα περιστατικά αστοχίας φράγματος λόγω πλημμύρας, τα οποία όμως χρησι-
μοποιήθηκαν μόνο για την εξαγωγή μεμονωμένων συμπερασμάτων λόγω έλλειψης πληρότητας δεδομένων. 
Επιπλέον, τα πρόσθετα γεγονότα αστοχίας φραγμάτων που εξετάστηκαν παρείχαν επιβεβαίωση στα αποτε-
λέσματα της ανάλυσης της αστοχίας του φράγματος Dale Dyke [Clausen 1989]. 

Η προσομοίωση της διόδευσης της πλημμύρας κατάντη μετά από την αστοχία φράγματος υλοποιήθηκε με 
την χρήση του προγράμματος DAMBRK, το οποίο γενικά εκτελεί μονοδιάστατους υπολογισμούς διόδευ-
σης πλημμύρας. Τα πλημμυρικά μεγέθη που υπολογίστηκαν κατά την προσομοίωση ήταν οι τιμές του βά-
θους νερού d (m) και της μέσης ταχύτητας ροής v (m/s). Οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύτητας ροής ή-
ταν οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν σε κάθε επιλεγμένη γεωμετρική διατομή κατάντη του φράγματος. Επο-
μένως, οι τιμές της ταχύτητας ροής δεν έδωσαν πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη μετακίνηση του μετώ-
που του πλημμυρικού κύματος. Οι προσομοιωμένες τιμές του βάθους νερού ήταν σημειακές. Με βάση τις 
προσομοιωμένες τιμές αυτών των μεγεθών υπολογίστηκε το μέγεθος dv που συμμετείχε στην ανάλυση της 
ζημιάς. 

Στην εργασία διακρίθηκαν τρεις κατηγορίες άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον: (α) η ζη-
μιά από κατάκλυση, (β) η μερική ζημιά και (γ) η ολική καταστροφή. Αυτές οι κατηγορίες ζημιάς ορίστηκαν 
ποσοτικά από τα μεγέθη πλημμύρας και ποιοτικά από το μέγεθος της βλάβης που αντιπροσωπεύουν. Ως 
ζημιά από κατάκλυση ορίστηκε η μη κατασκευαστική ζημιά σε δομημένο περιβάλλον που προκαλείται από 
βαθμιαία (μικρής ταχύτητας) υπερχείλιση ρέματος. Ως μερική ζημιά ορίστηκε η πλημμυρική ζημιά σε δο-
μημένο περιβάλλον που έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη βλάβη στο φέροντα οργανισμό ενός κτηρίου. Τέ-
λος, ως ολική καταστροφή ορίστηκε η ισοπέδωση ή κατάρρευση ενός κτηρίου λόγω πλημμύρας. Στον ορι-
σμό της ολικής καταστροφής συμπεριλήφθηκε και η έννοια της σημαντικής βλάβης σε ένα κτήριο, η οποία 
μπορεί είτε να μην είναι επισκευάσιμη είτε το κόστος επισκευής της να ξεπερνά το κόστος κατεδάφισης. Ε-
πειδή οι παραπάνω κατηγορίες ζημιάς συνδέονται με χαρακτηριστικά μεγέθη πλημμύρας, μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη διάκριση ζωνών ζημιάς. Με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκε το κριτήριο ζημιάς που απει-
κονίζεται γραφικά στην Εικόνα 4-6. 

Είτε v < 2 m/s είτε dv < 3 m2/s έχει ως αποτέλεσμα «ζημιά από κατάκλυση» 

Για v > 2 m/s και 3 m2/s < dv < 7 m2/s έχει ως αποτέλεσμα «μερική ζημιά» 

Για v > 2 m/s και dv > 7 m2/s έχει ως αποτέλεσμα «ολική καταστροφή» 
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Εικόνα 4-6. Κριτήρια ζημιάς κατά Clausen για δομημένο περιβάλλον από οπτοπλινθοδομή [Clausen 1989] 

Το κριτήρια ζημιάς κατά Clausen για δομημένο περιβάλλον από οπτοπλινθοδομή εφαρμόζεται σε περίπτω-
ση μελέτης της διατριβής και περιγράφεται στο εδάφιο 12.7.1. 

4.5 Λοιπές μέθοδοι εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζη-
μιάς σε δομημένο περιβάλλον 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφηκαν οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες μέθοδοι εκτίμησης ζημιάς που περιλάμ-
βαναν είτε το βάθος νερού ως καθοριστικό παράγοντα ζημιάς είτε ένα συνδυασμό βάθους νερού και ταχύτη-
τας ροής. Ωστόσο η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι υπάρχουν πρόσφατες σημαντικές επιστημονικές 
εργασίες που περιλαμβάνουν και άλλα μεγέθη πλημμύρας στην ανάλυσή τους, σε μία προσπάθεια σε πρώτο 
επίπεδο να αποτυπωθεί και να καταγραφεί πλήρως η άμεση πλημμυρική ζημιά σε δομημένο περιβάλλον, και 
σε δεύτερο επίπεδο να δοθεί η βέλτιστη ερμηνεία των καταγεγραμμένων παρατηρήσεων ζημιάς και να διε-
ρευνηθεί η συμβολή του κάθε πλημμυρικού μεγέθους στην πρόκληση της ζημιάς. 

Μία από τις πιο εκτεταμένες και πιο πρόσφατες αναλύσεις ζημιάς αυτού του τύπου αποτελεί το επιστημονικό 
έργο μιας ερευνητικής ομάδας με έδρα το Πότσνταμ (Potsdam) της Γερμανίας που ασχολήθηκε σε βάθος 
με τις εκτεταμένες πλημμύρες λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έλβα στη Γερμανία το 2002, το 2005 και το 
2006. Σε μια σειρά από δημοσιεύσεις [Thieken et al. 2005, Kreibich et al. 2005, Kreibich and Thieken 
2007, Thieken et al. 2008] οι ερευνητές περιγράφουν ένα τεράστιο έργο συλλογής, καταγραφής, επεξεργα-
σίας, και στατιστικής ανάλυσης που ξεκίνησε αμέσως μετά από τα καταστροφικά πλημμυρικά γεγονότα. Η 
συλλογή των πρωτογενών δεδομένων μετά το καταστροφικό πλημμυρικό γεγονός της υπερχείλισης του πο-
ταμού Έλβα το 2002, πραγματοποιήθηκε μέσω 1697 τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε πληγέντες κατοίκους 
[Thieken et al. 2005, Kreibich et al. 2005]. Από την επεξεργασία αυτής της βάσης δεδομένων παράχθηκαν 
ποιοτικοί δείκτες για την ταχύτητα ροής, τη επίδραση βακτηριακής δράσης της πλημμύρας σε κατοικίες, την 
έγκαιρη ειδοποίηση πλημμύρας, την αποδοτικότητα της λήψης έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων και προ-
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ληπτικών μέτρων από τη πλευρά των πληγέντων και την πείρα των πληγέντων σε πλημμύρες. Επίσης, η 
πλημμυρική ζημιά στις πληγείσες κατοικίες αποτιμήθηκε σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστά ζημιάς λαμβά-
νοντας υπόψη την κατασκευή και το περιεχόμενο κτηρίου ξεχωριστά. Η στατιστική ανάλυση διέκρινε τις πα-
ραμέτρους της πλημμύρας σε εκείνες που σχετίζονται με τη φυσική και χημική επίδραση της πλημμύρας σε 
μια κατασκευή και σε εκείνες που σχετίζονται με τον περιορισμό της ζημιάς, όπως είναι η ειδοποίηση πλημ-
μύρας, η πείρα και η ετοιμότητα σε πλημμύρα, με στόχο να προσδιορίσει τη συμβολή της κάθε παραμέτρου 
στη πρόκληση ζημιάς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η λήψη προληπτικών μέτρων είναι ικανή 
να μειώσει το κόστος της πλημμυρικής ζημιάς, ενώ η ειδοποίηση πλημμύρας και τα έκτακτα αντιπλημμυρι-
κά μέτρα φαίνεται να έχουν πολύ πιο μικρή επιρροή. 

Οι Kreibich και Thieken (2007) ολοκλήρωσαν την παραπάνω ανάλυση περιλαμβάνοντας και τα πλημμυρικά 
γεγονότα του 2005 και 2006. Διεξάγοντας ίδιου τύπου στατιστική ανάλυση και με τα καινούργια δεδομένα 
ζημιάς και εστιάζοντας στη πόλη της Δρέσδης, διαπίστωσαν ότι η πλημμυρική ζημιά που είχε υποστεί η πό-
λη το 2006 ήταν σημαντικά πιο περιορισμένη σε σύγκριση με το 2002. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε ότι 
οφείλεται όχι μόνο στη μικρότερη ένταση της πλημμύρας το 2006, αλλά και στην αυξημένη κατά 67% ετοι-
μότητα σε πλημμύρα των κατοίκων και των αρχών της πόλης το 2006, σε σύγκριση με το 2005. Η συσχέτι-
ση όλων των παραπάνω παραμέτρων πλημμύρας με την αποτιμούμενη ζημιά και για τα δυο πλημμυρικά γε-
γονότα (το 2002 και το 2006), έδειξε ότι η συμβολή του βάθους νερού στην πρόκληση της ζημιάς σε κατοι-
κίες έρχεται πρώτη και ότι ακολουθούν ο δείκτης της ταχύτητας ροής, η μόλυνση και η λήψη προληπτικών 
μέτρων. Επομένως, η εκτεταμένη λήψη προληπτικών αντιπλημμυρικών μέτρων προστασίας από τη πλευρά 
των κατοίκων συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της πλημμυρικής ζημιάς το 2006. 



 



Κεφάλαιο 5  

Mηχανισμοί πρόκλησης άμεσης        
πλημμυρικής ζημιάς σε στοιχεία κτηρίου 

Είναι σημαντικό στην ανάλυση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον να συμπεριληφθεί η 
κατανόηση των μηχανισμών πρόκλησης της ζημιάς σε κτήρια. Συνήθως, αντί αυτού, περιγράφονται χωριστά 
τα πλημμυρικά μεγέθη και η παρατηρούμενη ζημιά, χωρίς διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το πρώτο 
οδηγεί στο δεύτερο. Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται διάφοροι τρόποι δράσης της πλημμύρας σε ένα 
κτήριο με κριτήριο τη συνάφεια και τη σημασία τους στην πρόκληση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Η γνώση 
και κατανόηση των μηχανισμών δράσης των πλημμυρικών μεγεθών συνεισφέρει στην αναγνώριση της αβε-
βαιότητας στα αποτελέσματα εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς και, κατά συνέπεια, μπορεί να συμβάλλει 
στην αξιοπιστία της πρόβλεψης της δυνητικής πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. 

Τα αίτια πρόκλησης ενός πλημμυρικού γεγονότος ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν την υπερχείλιση 
ρέματος ή ποταμού, την αστοχία αναχώματος, την αστοχία φράγματος και τη δράση παλιρροιακών κυμά-
των. Ο τύπος πλημμύρας που προκύπτει ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο, χαρακτηρίζεται από διαφορετικές 
δράσεις πλημμύρας. Σύμφωνα με τους Kelman και Spencer (2004), «δράση πλημμύρας» ορίζεται η πράξη 
που επιβάλλει μια πλημμύρα σε ένα κτήριο και πιθανόν προκαλεί ζημιά ή αστοχία στο κτήριο. Η δράση 
πλημμύρας μπορεί να οφείλεται σε μεταφορά ενέργειας, δυνάμεις, πιέσεις, ή απλή επαφή με μολυσμένο νε-
ρό, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τοίχου, κουφώματος, υαλοπίνακα ή στέγης, ή την υ-
ποσκαφή θεμελίωσης.  

Αρχικά, το κεφάλαιο αυτό αναφέρει την κατηγοριοποίηση και την περιγραφή των πλημμυρικών δράσεων, 
που συνήθως επιβάλλονται σε κτήρια κατά τη διάρκεια ενός πλημμυρικού γεγονότος. Έτσι, το κεφάλαιο 
στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης των μηχανισμών πρόκλησης άμεσης ζημιάς. Στη συνέχεια, στο κε-
φάλαιο αναδεικνύεται η συνάφεια των πλημμυρικών δράσεων στην ανάλυση της πλημμυρικής ζημιάς και στο 
τέλος του κεφαλαίου, επιχειρείται να συνδεθούν οι κατηγορίες πλημμυρικής δράσης με τους συνήθεις τύπους 
πλημμύρας που έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση πλημμυρική ζημιά.  

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρία υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 5.1 περιγράφονται οι κατηγορίες δράσε-
ων πλημμύρας που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ζημιά με φυσικό ή χημικό τρόπο σε ένα κτήριο. Το υπο-
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κεφάλαιο 5.2 αναφέρεται στη σημασία των πλημμυρικών δράσεων στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής 
ζημιάς. Τέλος, το υποκεφάλαιο 5.3 αναφέρεται στους βασικούς μηχανισμούς αστοχίας στοιχείων κτηρίου 
λόγω της φυσικής δράσης της πλημμύρας και ταυτόχρονα τονίζεται η σημασία της απόκρισης (μηχανισμός 
αντίστασης) ενός κτηρίου στη διαμόρφωση του τελικού μεγέθους της πλημμυρικής ζημιάς.  

5.1 Δράσεις πλημμύρας  

5.1.1 Υδροστατικές δράσεις 

Η υδροστατική δράση ασκείται άμεσα σε μία εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου λόγω της επαφής και μόνο 
του πλημμυρικού νερού με την επιφάνεια αυτή. Σύμφωνα με τον Κelman (2002), οι υδροστατικές δράσεις 
διακρίνονται σε υδροστατικές πιέσεις και σε ανάπτυξη τριχοειδών δυνάμεων. Η υδροστατική πίεση οφείλεται 
σε βάθος νερού d, που βρίσκεται σε επαφή με επιφάνεια κτηρίου κάθετη ως προς τη ροή της πλημμύρας. 
Εάν υποθέσουμε ότι η επιφάνεια αυτή είναι ένα άνοιγμα στο κτήριο (π.χ. ένα παράθυρο), διακρίνουμε τις 
ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις κατανομής υδροστατικής πίεσης (βλέπε Εικόνα 5-1): 

1η περίπτωση: Το βάθος νερού d, καλύπτει εν μέρει το παράθυρο, μόνο από την εξωτερική του πλευρά.  

2η περίπτωση: Το βάθος νερού d, καλύπτει εξ ολοκλήρου το παράθυρο, μόνο από την εξωτερική του πλευρά.  

3η περίπτωση: Το βάθος νερού d, καλύπτει εν μέρει το παράθυρο από την εξωτερική του πλευρά, ενώ το νε-
ρό έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του κτηρίου σε διαφορετικό βάθος νερού y. 

4η περίπτωση: Το βάθος νερού d, καλύπτει εξ ολοκλήρου το παράθυρο από την εξωτερική του πλευρά, ενώ 
το νερό έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του κτηρίου σε διαφορετικό βάθος νερού y. 

Παρατηρούμε στην Εικόνα 5-1, ότι η υδροστατική πίεση είναι μια γραμμικά κατανεμημένη πίεση, που αυ-
ξάνει με την αύξηση του βάθους νερού d. Έτσι για τις περιπτώσεις (1) και (2) η υδροστατική πίεση ps, που 
ασκείται σε άνοιγμα ύψους hw, δίνεται από τις εξισώσεις (5.2) και (5.3):  

για  wd z<  τότε  0sp =          (5.1) 

για  ( )w w wz d z h< ≤ +  τότε  1 [ ( )]
2s wp g d zρ= −       (5.2) 

για  ( )w wd h z> +  τότε  1( )
2s w w wp g d h z ghρ ρ= − − +      (5.3) 

όπου d  = βάθος νερού στο εξωτερικό του κτηρίου, [m] 

 wz = κατακόρυφη απόσταση από το φυσικό έδαφος στο περβάζι του παραθύρου, [m] 

 sp = υδροστατική πίεση που ασκείται καθ’ ύψος του παραθύρου, [Pa] 

         wh = ύψος παραθύρου, [m] 

        ρ  = πυκνότητα νερού, (= 1000 kg/m3) 
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        g  = επιτάχυνση βαρύτητας, (= 9.81 m/s2) 

Στις περιπτώσεις (3) και (4) όπου το νερό εισχωρεί στο εσωτερικό του κτηρίου σε διαφορετικό βάθος y, οι 
υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται μέχρι το βάθος y, αμφότερα στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια 
του ίδιου στοιχείου εξισώνονται και επομένως αλληλοεξουδετερώνονται. Γενικά θα πρέπει να τονιστεί, ότι η 
υδροστατική πίεση που ασκείται σε ένα στοιχείο κτηρίου οφείλεται σε διαφορετικά βάθη νερού, που είναι σε 
άμεση επαφή με την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου αυτού.  

εσωτερικό εξωτερικό

(2) (3) (4)

Κατανομές
πιέσεων

παράθυρο

τοίχος

τοίχος

Βάθη νερού
παράθυρο

τοίχος

τοίχος

εσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικό
εσωτερικό εξωτερικό

(1)

hw

zw

εσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικό

(2) (3) (4)

Κατανομές
πιέσεων

παράθυρο

τοίχος

τοίχος

παράθυρο

τοίχος

τοίχος

Βάθη νερού
παράθυρο

τοίχος

τοίχος

εσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικό
εσωτερικό εξωτερικόεσωτερικό εξωτερικό

(1)

hw

zw

 
Εικόνα 5-1. Ενδεικτικές περιπτώσεις βαθών νερού και κατανομών υδροστατικών πιέσεων σε ένα άνοιγμα ενός κτηρίου  

[βασίζεται σε Kelman and Spencer (2004)] 

Η ανάπτυξη τριχοειδών δυνάμεων στο εσωτερικό ορισμένων στοιχείων κτηρίου όταν τα τελευταία έρχονται 
σε επαφή με πλημμυρικό νερό, θεωρείται σύμφωνα με τον Kelman, υδροστατική δράση. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι οι τριχοειδείς δυνάμεις αναπτύσσονται σε ένα ύψος πάνω από τη στάθμη πλημμύρας, το οποίο ε-
ξαρτάται από το μέγεθος των πόρων του υλικού κατασκευής του εκάστοτε στοιχείου και μπορεί να φτάσει τη 
μέγιστη τιμή 0.45 m. Η επίδραση τους στην ανάπτυξη άμεσης πλημμυρικής ζημιάς ποικίλλει και λαμβάνεται 
υπόψη σπάνια στην ανάλυση ζημιάς. Στην παρούσα διατριβή η ανάπτυξη τριχοειδών δυνάμεων λόγω πλημ-
μύρας δεν θα αναλυθεί.  

5.1.2 Υδροδυναμικές δράσεις 

Η υδροδυναμική δράση ασκείται άμεσα σε μια εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου λόγω της κίνησης του 
πλημμυρικού νερού ως προς την επιφάνεια αυτή. Σύμφωνα με τον Κelman (2002), oι υδροδυναμικές δράσεις 
σχετίζονται είτε απευθείας με την ταχύτητα ροής είτε με τη δράση κυματισμών, και συνεπώς διακρίνονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες. 

Υδροδυναμική πίεση  

Αυτός ο τύπος πίεσης προσεγγίζεται από την πίεση που ασκείται σε εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου λόγω 
της δράσης δυνατού ανέμου με τη διαφορά ότι η σχετική πυκνότητα του νερού προς τον αέρα (περίπου 1000 
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προς 1) προκαλεί την ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερων πιέσεων λόγω νερού σε πολύ πιο μικρές ταχύτητες σε σύ-
γκριση με τις αντίστοιχες πιέσεις λόγω ανέμου της ίδιας ταχύτητας. Εάν θεωρήσουμε ότι η υδροδυναμική 
πίεση ασκείται σε ένα κατακόρυφο στοιχείο κτηρίου (π.χ. τοίχος) λόγω κίνησης του νερού με ταχύτητα v, τό-
τε σε μία πρώτη προσέγγιση η υδροδυναμική πίεση δίνεται από την εξίσωση (5.4): 

21
2d Dp C vρ=            (5.4) 

όπου dp  = υδροδυναμική πίεση που ασκείται καθ’ ύψος του στοιχείου, [Pa] 

         DC = αδιάστατος συντελεστής (εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου στη ροή και π.χ. για κτήριο 
σε σχήμα κύβου είναι ίσος με 2.0) 

         ρ = πυκνότητα νερού, (= 1000 kg/m3) 

         v = ταχύτητα ροής, [m/s] 

Οι υδροδυναμικές δυνάμεις λόγω πιέσεων διακρίνονται σε ψευδο-υδροστατικές (επικρατεί η τριβή) και σε 
δυνάμεις ώθησης (επικρατεί η αδράνεια). Επιπλέον δεδομένου ότι οι κατασκευές σε πλημμυρόπληκτες περι-
οχές μπορεί να κυμαίνονται από ισόγειες κατοικίες έως πολύ ψηλά κτήρια, η δυναμική αντίστασης ενός κτη-
ρίου επηρεάζει την επίδραση της φόρτισης σε αυτό. Συνεπώς η σημασία των φορτίσεων μικρής διάρκειας 
στην ολική ευστάθεια του κτηρίου αλλά και στην επιμέρους αντίσταση των δομικών και μη δομικών στοιχεί-
ων, είναι σχετική. Σχετική έρευνα βάσει πειραματικών διατάξεων μικρής κλίμακας για την προσομοίωση 
πλημμύρας από θραύση φράγματος είναι σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο του Ντέλφτ (Delft), με σκοπό τη δι-
ερεύνηση της δυναμικής των υδροδυναμικών φορτίσεων σε κτήρια. Τα πρώτα αποτελέσματα από αισθητήρες 
πίεσης σε μοντέλα – κτήρια, έδειξαν ότι στις χρονοσειρές υδροδυναμικής πίεσης εμφανίζεται αρχικά, ιδιαί-
τερα υψηλή και μικρής διάρκειας πίεση (δυνάμεις ώθησης), η οποία ακολουθείται από αργά μεταβαλλόμενη 
ψευδο-υδροστατική πίεση. 

Τοπικές αλλαγές στην ταχύτητα ροής 

Ένα κτήριο το οποίο αντιστέκεται στην υδροδυναμική πίεση ίση με 20.5 vρ , μπορεί να υποκύψει και να υπο-
στεί ζημιές εξαιτίας τοπικών διαφοροποιήσεων της ταχύτητας ροής. Τοπικές αλλαγές στην ταχύτητα μπορεί 
να συμβούν, όταν το πλημμυρικό νερό ρέει γύρω από τις γωνίες ενός κτηρίου ή μέσα από κενά των τοίχων 
πλήρωσης. Οι διαταραχές στη ροή, δηλαδή οι απότομες αλλαγές στο μέγεθος ή τη διεύθυνση της ταχύτητας 
ροής έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δυνάμεων αναρρόφησης, πρόκληση δινών και στροβίλων με επα-
κόλουθες απότομες αλλαγές βάθους νερού ή πιθανή διάβρωση της θεμελίωσης κτηρίου. 

Δράση μη θραυόμενων κυματισμών σε κατακόρυφο μέτωπο κτηρίου  

Οι κορυφές και τα κοίλα σημεία μη θραυόμενων κυματισμών λόγω πλημμύρας αυξάνουν και μειώνουν αντί-
στοιχα την υδροστατική πίεση που ασκείται σε κατακόρυφα στοιχεία ενός κτηρίου. Οι κορυφές ενός κυματι-
σμού μπορεί να προσθέσουν μια μέγιστη δύναμη ισοδύναμη της υδροστατικής, ενώ τα κοίλα σημεία ενός 
κυματισμού μπορεί να μειώσουν την ολική δύναμη περίπου κατά 40%. Έξω από τα όρια αυτά συμβαίνει 
θραύση κυματισμού. Η ακριβής αλλαγή στην ολική υδροστατική δύναμη που ασκείται σε ένα κατακόρυφο 
στοιχείο εξαρτάται από το κλάσμα του ύψους κύματος προς το βάθος νερού, το οποίο για μη θραυόμενα 
κύματα πρέπει να είναι μικρότερο από την τιμή 0.7. Ο ρυθμός αλλαγής των δυνάμεων και πιέσεων εξαρτάται 
από την περίοδο του κύματος [USACE 1984]. 
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Δράση θραυόμενων κυματισμών σε κατακόρυφο μέτωπο  

Δράση θραυόμενων κυματισμών σε ένα κατακόρυφο μέτωπο κτηρίου μπορεί να επιβάλει μεγάλες πιέσεις σε 
σύγκριση με άλλες υδροδυναμικές δράσεις. Οι μέγιστες υδροδυναμικές πιέσεις θραυόμενων κυμάτων μπορεί 
να είναι 15 έως 18 φορές μεγαλύτερες από εκείνες που υπολογίζονται για μη θραυόμενα κύματα, ωστόσο α-
παιτείται λεπτομερής υπολογισμός των χαρακτηριστικών του κύματος σε κάθε περίπτωση. Από πειραματικές 
διατάξεις βρέθηκε ότι για βάθος νερού ίσο με 0.5 m και διαφορετικά σενάρια συνθηκών, η μέγιστη δυναμική 
πίεση σε ένα κατακόρυφο μέτωπο κτηρίου λόγω θραυόμενων κυματισμών είναι περίπου ίση με 50 kPa, ενώ 
για βάθος νερού ίσο με 2.5 m η μέγιστη δυναμική πίεση είναι περίπου ίση με 500 kPa [USACE 1984]. 

5.1.3 Δράση δύναμης άνωσης 

Η δύναμη της άνωσης είναι συνάρτηση του εκτοπιζομένου ύδατος υπό στερεό σώμα, που στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ένα κτήριο. Η δύναμη της άνωσης FA, δίνεται από την εξίσωση (5.5): 

A όF gV gAdεκτοπιζ μενορ ρ= =          (5.5)  

όπου όVεκτοπιζ μενο = ο όγκος ενός κτηρίου βυθισμένος στο νερό, [m3] 

          A = επιφάνεια κτηρίου βυθισμένη στο νερό, [m2 ]   

          d = βάθος νερού πλημμύρας, [m] 

          ρ = πυκνότητα νερού, (= 1000 kg/m3) 

          g = επιτάχυνση βαρύτητας, (= 9.81 m/s2) 

Η διεύθυνση της δύναμης άνωσης είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω με αποτέλεσμα να προκαλεί μεί-
ωση του ενεργού βάρους κτηρίου και κατ’ επέκταση μείωση της δύναμης τριβής στη θεμελίωση. Επομένως, 
η δράση της δύναμης άνωσης μπορεί να οδηγήσει σε δύο περιπτώσεις αστοχίας κτηρίου: (α) να υπερνικήσει 
τη συνισταμένη του βάρους και την αντίσταση θεμελίωσης του κτηρίου και συνεπώς να «σηκώσει» το κτήριο 
από τα θεμέλια του (επίπλευση κτηρίου) και (β) σε συνδυασμό με πλευρικές υδροδυναμικές πιέσεις να μετα-
κινήσει το κτήριο από τη θεμελίωση του. 

5.1.4 Λοιπές δράσεις πλημμύρας 

Φερτά υλικά  

Στις περιπτώσεις πλημμυρών με μεγάλη ταχύτητα ροής, έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα η γένεση και με-
ταφορά φερτών υλικών που περιλαμβάνουν χώματα, βράχους, κλαδιά, δένδρα ή χαλάσματα από κατε-
στραμμένα κτήρια. Η δράση φερτών υλικών δύσκολα μοντελοποιείται στην ανάλυση άμεσης πλημμυρικής 
ζημιάς εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας ως προς τους μηχανισμούς γένεσης, μεταφοράς και απόθεσης 
φερτών υλικών λόγω πλημμύρας. Οι Kelman και Spencer (2004) διακρίνουν τη δράση των φερτών υλικών σε 
(α) στατική δράση και (β) δυναμική δράση.  

Η στατική δράση των φερτών υλικών λόγω πλημμύρας οφείλεται σε συσσώρευση ιζήματος εξωτερικά ή εσω-
τερικά σε ένα κτήριο. Σύμφωνα με το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ [USACE 1984], οι δυνάμεις 
που ασκούνται σε έναν τοίχο λόγω ιζηματαπόθεσης εξαρτώνται από τα φυσικά χαρακτηριστικά της κοκκο-
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μετρίας του εδάφους, από το βαθμό συμπίεσης και κορεσμού του εδάφους και από τη γεωμετρία της μάζας 
της ιζηματαπόθεσης. Η εξίσωση (5.6) μοντελοποιεί τις δυνάμεις αυτές:  

2
άF gy aεδ ϕουςρΦ =           (5.6)  

όπου a = προσδιορίζεται από φυσικές ιδιότητες εδάφους και τη γεωμετρία της μάζας            

          y = ύψος της μάζας της ιζηματαπόθεσης, [m] 

          άεδ ϕουςρ = πυκνότητα εδάφους, [kg/m3  ]  

          g = επιτάχυνση βαρύτητας, (= 9.81 m/s2) 

Η δυναμική δράση των φερτών υλικών λόγω πλημμύρας ορίζεται από τη μεταφορά τους με την ταχύτητα 
ροής και την πρόσκρουση τους σε ένα κτήριο. Οι δυναμικές δράσεις φερτών υλικών μπορεί να διακριθούν  
είτε σε συγκεντρωμένες δυνάμεις, είτε σε κατανεμημένες πιέσεις. Παράδειγμα δυναμικής δράσης φερτών υλι-
κών ως συγκεντρωμένη δύναμη αποτελεί η πρόσκρουση πλωτού κλαδιού σε τοίχο κτηρίου, ενώ παράδειγμα 
δράσης φερτών υλικών ως κατανεμημένη πίεση αποτελεί η πίεση μια υπερσυγκεντρωμένης ροής σε φερτά υ-
λικά για σχετικά μεγάλη διάρκεια σε ένα κτήριο. Επίσης ο Roos (2003) έχει αποδείξει ότι πλωτά, μεγάλα 
αντικείμενα που κινούνται με σημαντική ταχύτητα ροής μπορεί να προκαλέσουν με την πρόσκρουση τους 
σοβαρές βλάβες σε ένα κτήριο. 

Διάβρωση 

Το φαινόμενο της διάβρωσης από εκσκαφή λόγω πλημμυρικής ροής σε όχθες ή στον πυθμένα ενός ανεπέν-
δυτου καναλιού έχει ερευνηθεί και αναλυθεί εκτεταμένα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιο-
γραφία κατέληξαν ότι στην πρόκληση διάβρωσης λαμβάνουν χώρα δύο φαινόμενα: η συμπαράσυρση ιζήμα-
τος από την κίνηση του νερού και η οριζόντια κίνηση του ιζήματος αυτού. Οι παράμετροι πλημμύρας που 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ανάλυση είναι το βάθος νερού, η ταχύτητα ροής, η παροχή ροής και η κινη-
ματική συνεκτικότητα. Επίσης, η κοκκομετρία και η πυκνότητα του ιζήματος και ο μεταβαλλόμενος συντε-
λεστής τραχύτητας του πυθμένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση ή επιβράδυνση του μηχανισμού 
της διάβρωσης. 

Η διαβρωτική ικανότητα της πλημμύρας μπορεί να οδηγήσει π.χ. σε εκσκαφή θεμελίωσης ενός κτηρίου. Το 
αποτέλεσμα άμεσης ζημιάς σε κτήριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και 
από τη εδαφική ευστάθεια της ευρύτερης περιοχής, παράγοντες που διαφοροποιούνται έντονα με την αλλαγή 
γεωγραφικής θέσης [Becker 2008].  

Μη φυσική δράση πλημμύρας 

Μη φυσική δράση πλημμύρας εμφανίζεται σε περιπτώσεις πλημμυρών με μεγάλη διάρκεια παραμονής νερών 
και προϋποθέτει την άμεση επαφή πλημμυρικού νερού με δομικά στοιχεία κτηρίου. Το ύψος της πλημμυρι-
κής στάθμης, η συγκέντρωση ρυπαντών στο πλημμυρικό νερό και η διάρκεια παραμονής των νερών, καθώς 
επίσης οι φυσικοχημικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό απο-
τέλεσμα της άμεσης ζημιάς. Η μη φυσική δράση πλημμύρας μπορεί να συμβεί πάνω και κάτω από το όριο 
της μέγιστης πλημμυρικής στάθμης. Πάνω από το όριο της μέγιστης στάθμης συμβαίνει ως αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης τριχοειδών δυνάμεων, της μεταφοράς υδρατμών (π.χ. σε ξύλο ή χαρτί) και της υγροποίησης. Κά-
τω από το όριο της μέγιστης στάθμης συμβαίνει ως αποτέλεσμα διάβρωσης (π.χ. σκουριά), διάλυσης (π.χ. 
χαρτιού), μόλυνσης μεταδιδόμενης με το νερό και διάσπασης βακτηρίων. 
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Διακρίνουμε χημική και βιολογική δράση πλημμύρας. Η βιολογική δράση πλημμύρας περιλαμβάνει την α-
νάπτυξη μικροοργανισμών που ευνοούνται από τις συνθήκες υγρασίας, όπως είναι οι μύκητες, τα βακτήρια 
και τα παράσιτα. Συνηθισμένη ένδειξη βιολογικής δράσης της πλημμύρας αποτελεί η ανάπτυξη μούχλας στο 
εσωτερικό πληγέντων κτηρίων.  

Στους χημικούς ρυπαντές περιλαμβάνονται οι βαφές, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, απορρυπαντικά ή βιομηχα-
νικά χημικά. Οποιαδήποτε διαβρωτική ή εύφλεκτη ιδιότητα των χημικών αυτών μπορεί να μεταφέρεται μέ-
σω του νερού σε υλικά κατασκευής ενός κτηρίου. Για τα περισσότερα υλικά κατασκευής ισχύει ότι όσο πιο 
μεγάλη είναι η παραμονή των πλημμυρικών νερών τόσο αυξάνει ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπιθύμητων χημι-
κών αντιδράσεων σε αυτά, όπως είναι η οξείδωση και η διάβρωση. Οι χημικοί ρυπαντές του νερού διακρίνο-
νται σε βαρέα μέταλλα, σε πετρελαιοειδή οργανικά, σε παρασιτοκτόνα και σε πολυχλωριωμένες φαινόλες. 
Επίσης, στην κατηγορία της χημικής δράσης πλημμύρας μπορεί να συμπεριληφθεί και η διάβρωση μεταλλι-
κών στοιχείων από θαλασσινό νερό. 

Η φόρτιση ενός κτηρίου από πλημμύρα μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνδυασμού και αλληλεπίδρασης των 
προαναφερόμενων δράσεων πλημμύρας. Για παράδειγμα, η ανύψωση κτηρίου λόγω δράσης της δύναμης της 
άνωσης μειώνει την υδροδυναμική πλευρική πίεση που απαιτείται για την μετακίνηση του κτηρίου. Επίσης, η 
χημική δράση της πλημμύρας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διάβρωση ορισμένων υλικών κατασκευής, 
όπως είναι η οπτοπλινθοδομή, το ξύλο ή το πλαστικό, και κατά συνέπεια να μειώσει την υδροστατική πίεση 
που απαιτείται για την αστοχία ενός δομικού στοιχείου. Τέλος, φυσικές παράμετροι πλημμύρας, όπως είναι η 
πίεση και η θερμοκρασία σε ένα σημείο μπορούν να επηρεάσουν το ρυθμό και τις συνέπειες χημικών αντι-
δράσεων, όπως είναι η ανάφλεξη ή η οξείδωση. 

5.2 Συνάφεια πλημμυρικών δράσεων στην εκτίμηση άμεσης 
ζημιάς σε κτήριο 

Οι Kelman και Spencer (2004) διέκριναν τρεις κατηγορίες πλημμυρικών δράσεών με βάση τη συνάφεια και 
τη σημασία τους στην εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς καθώς και το βαθμό προβλεψιμότητά τους. 

1η κατηγορία: Υψηλή συνάφεια και σχετική προβλεψιμότητα. Περιλαμβάνονται οι υδροστατικές πιέσεις λόγω 
υψομετρικής διαφοράς βάθους ροής ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό ενός κτηρίου, πιέσεις από τη 
δράση της ταχύτητας ροής και της επαφή του νερού λόγω της βαθμιαίας ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης. 

2η κατηγορία: Ποικίλη συνάφεια και σχετική προβλεψιμότητα. Στην κατηγορία ανήκει η δύναμη της ανώσης. 

3η κατηγορία: Ποικίλη συνάφεια και μειωμένη προβλεψιμότητα. Περιλαμβάνονται τριχοειδείς δυνάμεις, διά-
βρωση και ιζηματογένεση, δράση κυμάτων, χημικές αντιδράσεις και άλλες τοπικές δράσεις της ταχύτητας 
ροής. 

Οι πλευρικές υδροδυναμικές πιέσεις λόγω της διαφοράς του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής και οι 
υδροστατικές πιέσεις λόγω της επαφής με νερό θεωρούνται καθοριστικής σημασίας δράσεις στην πρόκληση 
άμεσης ζημιάς στις περισσότερες περιπτώσεις πλημμυρών. Οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια 
με το παρατηρούμενο αποτέλεσμα άμεσης ζημιάς από πλημμύρα, δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσουν σε 
δομική ζημιά. Η λεπτομερής διερεύνηση του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής είναι υλοποιήσιμη σε 
μέτριες προς μεγάλες χωρικές κλίμακες ανάλυσης ζημιάς και κατά συνέπεια οι δράσεις αυτές εμφανίζουν με-
γάλη προβλεψιμότητα σε σχετικά μεγάλες κλίμακες ανάλυσης. 
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Η συνάφεια της δύναμης άνωσης στην πρόκληση άμεσης ζημιάς ποικίλλει. Κτήρια με ξύλινο σκελετό που 
δεν είναι κατάλληλα αγκυρωμένα στη θεμελίωση μπορεί να επιπλεύσουν κατά τη διάρκεια ενός πλημμυρικού 
γεγονότος [Black 1975, Sangrey et al. 1975] αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για κτήρια κατασκευασμένα από πέ-
τρα. Η δύναμη της άνωσης συνήθως επιδρά σημαντικά στην πρόκληση ζημιάς σε περιπτώσεις οχημάτων, 
δένδρων, ανθρώπων και άλλων πιθανών «χαλασμάτων». Επομένως, η δύναμη της άνωσης θεωρείται προβλέ-
ψιμη, ωστόσο η συνάφεια της στην εκτίμηση ζημιάς εξαρτάται από το είδος των πλημμυρόπληκτων αντικει-
μένων. 

Η συνάφεια των λοιπών δράσεων (ανάπτυξη τριχοειδών δυνάμεων, διάβρωση, φερτά υλικά, κυματισμοί, χη-
μικές και βιολογικές δράσεις πλημμύρας) στην πρόκληση ζημιάς ποικίλλει και εξαρτάται από την ακριβή 
μορφή στην οποία εμφανίζεται η δράση και από την αλληλεπίδραση της με άλλες δράσεις. Για παράδειγμα 
η ανάπτυξη τριχοειδών δυνάμεων τείνει να είναι σημαντική σε περιπτώσεις που το νερό δεν εισέρχεται στο 
κτήριο αλλά εισχωρεί στη μόνωση των εξωτερικών τοίχων, ενώ τείνει να είναι ασήμαντη στην περίπτωση χη-
μικής δράσης της πλημμύρας από μακροχρόνια επαφή με πλημμυρικό νερό. Γενικά οι επιπτώσεις των λοι-
πών δράσεων πλημμύρας είναι τοπικές και συνεπώς δεν θεωρούνται προβλέψιμες σε μεγάλης κλίμακας ανα-
λύσεις ζημιάς.  

Παρατηρείται [Kelman and Spencer 2004] ότι η ολική μη δομική ζημιά που προκύπτει από τις λοιπές 
πλημμυρικές δράσεις σε ένα κτήριο, είναι μικρότερη από τη δομική ζημιά που προκαλούν οι πλευρικές πιέ-
σεις. Όμως, η δομική ζημιά που μπορεί να προκύψει από τις λοιπές πλημμυρικές δράσεις είναι η αντίστοιχη 
ζημιά λόγω πλευρικών πιέσεων. Η μετάβαση από μη δομική ζημιά σε δομική ζημιά λόγω των λοιπών πλημ-
μυρικών δράσεων εξαρτάται άμεσα από τις τοπικές συνθήκες. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η εκτίμηση ζημιάς 
λόγω λοιπών πλημμυρικών δράσεων σε μεγάλη χωρική κλίμακα θεωρείται δύσκολη. 

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες θεωρείται ότι η διάρκεια της εκάστοτε πλημμυρικής δράσης είναι σημα-
ντική παράμετρος στην πρόκληση ζημιάς και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση ζημιάς. 

5.3 Μηχανισμοί αστοχίας στοιχείων κτηρίου βάσει πλημμυρι-
κών δράσεων 

Το μοντέλο φόρτισης – αντίστασης εφαρμόζεται για να εξεταστεί η απόκριση δομικών στοιχείων κτηρίου 
στη δράση πλημμύρας, χρησιμοποιώντας ως μεγέθη πλημμύρας το βάθος νερού και την ταχύτητα ροής. Στο 
μοντέλο αξιολογείται εάν ένα τυπικό στοιχείο κτηρίου είναι ασφαλές έναντι πλημμύρας, συγκρίνοντας συνδυ-
ασμένες πλημμυρικές δράσεις λόγω ορισμένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής με την αντίσταση του 
στοιχείου. Στα ακόλουθα εδάφια, βάσει του μοντέλου φόρτισης – αντίστασης περιγράφονται τρεις μηχανι-
σμοί αστοχίας κτηρίου: (α) αστοχία από ρηγμάτωση ανοίγματος, (β) αστοχία από ανατροπή στοιχείου και 
(γ) αστοχία από ολίσθηση κτηρίου. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να συμβούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλ-
λο ή αλληλεπιδρώντας ο ένας με τον άλλο. Για παράδειγμα, η ολίσθηση από τη θεμελίωση εξαρτάται σημα-
ντικά από το εάν έχει συμβεί νωρίτερα ρηγμάτωση σε άνοιγμα και έχει εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του 
κτηρίου. Για λόγους απλοποίησης, οι μηχανισμοί αστοχίας εφαρμόζονται μόνον σε μεμονωμένα στοιχεία 
κτηρίου, και, κατά συνέπεια, δεν λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία του κτηρίου ως πλαίσιο. 
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5.3.1 Αστοχία από ρηγμάτωση ανοίγματος 

Στο εδάφιο αυτό εξετάζεται ο μηχανισμός αστοχίας από ρηγμάτωση ανοίγματος κτηρίου υπό την φόρτιση 
υδροστατικών και υδροδυναμικών πιέσεων. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις φόρτισης: 

1η περίπτωση: Δεν συμβαίνει αστοχία και κατά συνέπεια δεν εισέρχεται νερό στο εσωτερικό του κτηρίου. 
Τότε, ασκούνται υδροστατικές και υδροδυναμικές πιέσεις στην εξωτερική επιφάνεια ανοίγματος του κτηρίου. 

2η περίπτωση: Εισέρχεται νερό στο εσωτερικό κτηρίου με αποτέλεσμα να εξισώνονται εν μέρει οι υδροστα-
τικές πιέσεις που ασκούνται στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια ενός ανοίγματος του κτηρίου. Επίσης, 
ασκούνται υδροστατικές και υδροδυναμικές πιέσεις στην εξωτερική επιφάνεια ανοίγματος του κτηρίου. 

3η περίπτωση: Εισέρχεται νερό στο εσωτερικό κτηρίου με αποτέλεσμα να εξισώνονται πλήρως οι υδροστατι-
κές πιέσεις στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια ενός ανοίγματος του κτηρίου. Επίσης, ασκούνται μόνον 
υδροδυναμικές πιέσεις στην εξωτερική επιφάνεια ανοίγματος του κτηρίου. 

Εξετάζουμε την πρώτη περίπτωση φόρτισης, που είναι και η δυσμενέστερη. Έστω παράθυρο ύψους, hw. Δια-
κρίνουμε δυο υποπεριπτώσεις: (α) όταν το βάθος νερού d, καλύπτει εν μέρει το παράθυρο και (β) όταν το 
βάθος νερού d, καλύπτει εξ ολοκλήρου το παράθυρο (βλέπε Εικόνα 5-2). 
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Εικόνα 5-2. Σκαρίφημα ανοίγματος σε αστοχία από ρηγμάτωση λόγω δράσης πλημμύρας 

Η ολική φόρτιση στο παράθυρο από τη δράση των υδροστατικών ps, και υδροδυναμικών πιέσεων pd, δίνεται 
από τις εξισώσεις (5.7) και (5.8) για τις υποπεριπτώσεις (α) και (β) αντίστοιχα: 

(α) εάν  ( )w w wz d z h< ≤ +  τότε  21 1[ ( )]
2 2s d w Dp p p g d z C vολ ρ ρ= + = − +   (5.7) 

(β) εάν  ( )w wd h z> +  τότε  21 1( )
2 2s d w w wp p p g d h z gh vολ ρ ρ ρ= + = − − + +   (5.8) 

όπου v = ταχύτητα ροής, [m/s] 

 wz = κάθετη απόσταση από το φυσικό έδαφος στο περβάζι του παραθύρου, [m] 
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          ρ = πυκνότητα νερού, (= 1000 kg/m3) 

          g = επιτάχυνση βαρύτητας, (= 9.81 m/s2) 

          sp = υδροστατική πίεση, [Pa] 

          dp = υδροδυναμική πίεση, [Pa] 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο φόρτισης – αντίστασης, ο υπολογισμός της αντίστασης ενός παραθύρου μπορεί 
να υπολογιστεί με βάση την ερευνητική εργασία του Kelman (2002), στην οποία η αντοχή σε θραύση παρα-
θύρων με υαλοπίνακα εκτιμήθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 1 kPa και 10 kPa, ενώ παράθυρα μικρής επιφάνειας 
(~1 m2) εκτιμήθηκε ότι αντέχουν πιέσεις μεγαλύτερες και από 10 kPa. 

5.3.2 Αστοχία από ανατροπή δομικού στοιχείου  

Στο εδάφιο αυτό εξετάζεται ο μηχανισμός αστοχίας από ανατροπή δομικού στοιχείου (π.χ. τοιχίο προστα-
σίας) υπό την φόρτιση υδροστατικών και υδροδυναμικών πιέσεων. Στο συγκεκριμένο μοντέλο φόρτισης -
αντίστασης, θεωρείται ότι το έδαφος έδρασης του τοιχίου και το ίδιο το τοιχίο είναι αδιαπέρατα και κατά 
συνέπεια η δύναμη της άνωσης αγνοείται για λόγους απλοποίησης. Η Εικόνα 5-3 παρουσιάζει ένα σκαρίφη-
μα κατακόρυφης τομής του τοιχίου, τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό και τα σημεία εφαρμογής των δυ-
νάμεων αυτών. 
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d/3
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Α
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Εικόνα 5-3. Σκαρίφημα στοιχείου σε αστοχία από ανατροπή λόγω δράσης πλημμύρας 

Το στάσιμο βάθος νερού d, προκαλεί υδροστατική πίεση ps, τριγωνικής κατανομής στη βρεχόμενη κατακό-
ρυφη επιφάνεια του τοιχίου. Η αντίστοιχη υδροστατική δύναμη ανά μονάδα μήκους Fs, υπολογίζεται από 
τον τύπο (5.9) γενικής μορφής: 

21 1
2 2s s sp gd F p d gdρ ρ= ⇒ = =         (5.9) 

H ταχύτητα ροής του νερού προκαλεί υδροδυναμική πίεση pd, στο τοιχίο. Η αντίστοιχη υδροδυναμική δύ-
ναμη ανά μονάδα μήκους Fd,  υπολογίζεται από τον τύπο (5.10) γενικής μορφής: 
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21
2d D d dp C v F p dρ= ⇒ =          (5.10) 

όπου d = βάθος νερού, [m]          

 v = ταχύτητα ροής, [m/s] 

 DC = αδιάστατος συντελεστής, (ίσος με 1.15 για την περίπτωση κατακόρυφου τοιχίου) 

 ρ = πυκνότητα νερού, (=1000 kg/m3) 

 g = επιτάχυνση βαρύτητας, (= 9.81 m/s2) 

Για την απλοποίηση του υπολογισμού της υδροδυναμικής δύναμης Fd, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 
του γραφοστατικού υπολογισμού, δηλαδή ο μετασχηματισμός της υδροδυναμικής δύναμης Fd, στην ισοδύ-
ναμη υδροστατική δύναμη [Κωτούλας 1989]. Στην περίπτωση αυτή, η ολική ισοδύναμη υδροστατική δύνα-
μη στο τοιχίο υπολογίζεται από τον τύπο (βλέπε Εικόνα 5-3):  

's d dF F F Fολ = + =           (5.11) 

όπου 
2

'

2
vd d

g
= +           (5.12) 

Η αντίσταση του κατακόρυφου τοιχίου στις δράσεις της πλημμύρας εξαρτάται από το υλικό κατασκευής και 
τη θεμελίωσή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξεταζόμενου τοιχίου, για την απλοποίηση των υπολο-
γισμών θεωρείται ότι το υλικό κατασκευής είναι ξηρολιθοδομή, ένα υλικό χωρίς συνοχή που αδυνατεί να πα-
ραλάβει εφελκυστικές τάσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, εξετάζεται ο μηχανισμός αστοχίας του τοιχίου μό-
νο από ανατροπή και όχι και από ολίσθηση. 

Η οριακή συνθήκη αστοχίας του τοιχίου από ανατροπή δίνεται από την εξίσωση (5.13): 

0ΑΣΜ =             (5.13) 

όπου Α = σημείο στο κάτω εσωτερικό άκρο του τοιχίου (βλέπε Εικόνα 5-3) 

Οι κύριες δυνάμεις που διαμορφώνουν το μοντέλο φόρτισης – αντίστασης στο τοιχίο, διακρίνονται σε οριζό-
ντιες δυνάμεις που ωθούν την κατασκευή σε ανατροπή και σε κατακόρυφες δυνάμεις που αντιστέκονται στην 
ώθηση με φορά προς τα κάτω. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνισταμένη των οριζόντιων δυνάμεων ισούται 
με την ολική υδροστατική δύναμη Fd’, ενώ η συνισταμένη των κατακόρυφων δυνάμεων ισούται με το βάρος 
B του τοιχίου, αφού η άνωση θεωρείται μηδενική με την παραδοχή του αδιαπέρατου εδάφους.  

Δυνάμεις: '

'2

2 wd
dF γ=  (5.14) Μοχλοβραχίονας ως προς το σημείο Α: '

'

3dF
dl =    (5.15) 

     bB bHγ=  (5.16) Mοχλοβραχίονας ως προς το σημείο Α: 
2B
bl =    (5.17) 

Επομένως, από τις εξισώσεις (5.13), (5.14), (5.15), (5.16), (5.17) προκύπτει: 
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'3
20

6 2
bd Hb γ

ΑΣΜ = ⇒ =          (5.18) 

όπου bγ = ειδικό βάρος τοιχοποιίας,  [t/m3] (για την ξηρολιθοδομή ίσο με 2.1 t/m3) 

 wγ = ειδικό βάρος νερού σε [t/ m3] (=1 t/m3) 

 H =το ύψος τοιχίου, [m] 

 b  = το πλάτος του τοιχίου, [m] 

5.3.3 Αστοχία από επίπλευση κτηρίου 

Η αστοχία από επίπλευση σε κτήριο παρατηρείται σε περιπτώσεις ελαφριών κατασκευών (π.χ. ισόγειες κα-
τοικίες κατασκευασμένες από ξύλο). Όπως φαίνεται από την εξίσωση (5.5), η δύναμη της άνωσης είναι ανά-
λογη με τον όγκο νερού που εκτοπίζεται π.χ. από μια κατοικία και κατά συνέπεια ανάλογη με το βάθος νε-
ρού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το μοντέλο φόρτισης – αντίστασης εφαρμόζεται για να προσδιοριστεί εάν 
το κτήριο θα αστοχήσει από επίπλευση ή από μετακίνηση από τη θεμελίωση του. Στην πρώτη περίπτωση 
λαμβάνεται υπόψη ως πλημμυρική δράση μόνο η δύναμη της άνωσης και στη δεύτερη περίπτωση συμπερι-
λαμβάνεται η δράση των πλευρικών πιέσεων. Η αντίσταση στη δύναμη της ανώσεως ασκείται από το βάρος 
της κατοικίας και τη δύναμη από τις αγκυρώσεις της θεμελίωσης. Η αντίσταση στην πλευρική μετακίνηση 
της κατοικίας ασκείται επιπρόσθετα και από τη δύναμη τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ του ξύλινου δαπέ-
δου του ισογείου και της θεμελίωσης (π.χ. κοιτόστρωσης). 

Επίπλευση κατοικίας 

Με την παραδοχή ότι δεν έχει συμβεί αστοχία από ρηγμάτωση σε άνοιγμα της κατοικίας, και επομένως δεν 
έχει εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό της κατοικίας, η κατοικία μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα πλαίσιο γε-
μάτο με αέρα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκτοπιζόμενος όγκος νερού ισούται: 

όV LbDεκτοπιζ μενο =           (5.19) 

όπου L =το μήκος κατοικίας, [m] 

         b =το πλάτος κατοικίας, [m] 

         D =βάθος νερού πάνω από τη θεμελίωση, [m] 

Επομένως, με δεδομένο όγκο όVεκτοπιζ μενο , η φόρτιση λόγω πλημμύρας ισούται με τη δύναμη της άνωσης, 

και υπολογίζεται από την εξίσωση (5.5). Η αντίσταση της κατοικίας είναι συνισταμένη του βάρους της κατοι-
κίας και της δύναμης αγκυρώσεως της θεμελίωσης. Η τελευταία υπολογίζεται με βάση τις προδιαγραφές του 
γενικού οικοδομικού κανονισμού της κάθε χώρας. 

Ολίσθηση κατοικίας 

Η οριζόντια πλευρική δύναμη λόγω δράσης υδροδυναμικής πίεσης μπορεί να μετακινήσει ένα κτήριο π.χ. 
μια κατοικία από ξύλο από τη θεμελίωση του. Διακρίνουμε δύο υποπεριπτώσεις: 
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 S SD N H>  

d d s sF p N H L=            (5.20) 

 S SD N H≤  

d dF p DL=            (5.21) 

όπου dF =οριζόντια πλευρική δύναμη, Nt 

          dp = υδροδυναμική πίεση, Pa 

          fD d z= −  

          d = βάθος νερού, [m] 

          fz = ύψος θεμελίωσης πάνω από το έδαφος, [m] 

          L =μήκος τοίχου κάθετου στη ροή, [m] 

          sN =αριθμός ορόφων κτηρίου 

          sH =ύψος ορόφου κτηρίου, [m] 

Η αντίσταση του κτηρίου προέρχεται από τη δύναμη τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ του δαπέδου του ισο-
γείου και της πλάκας θεμελίωσης. Το βάρος κτηρίου μειώνεται από τη δύναμη της άνωσης και κατά συνέπεια 
μειώνεται και η δύναμη τριβής. 

AF Fμ μΤ = Ν = Β −           (5.22) 

όπου TF =δύναμη τριβής μεταξύ δαπέδου ισογείου και θεμελίωσης, [Nt] 

 μ = συντελεστής τριβής 

 N =αξονική δύναμη, [Nt] 

 B = βάρος κτηρίου, [Nt] 

 AF = δύναμη άνωσης, [Nt] 



 



Κεφάλαιο 6  

Πλημμυρικό μοντέλο 

Με τον όρο πλημμυρικό μοντέλο εννοούμε τη μοντελοποίηση των κατάλληλων πλημμυρικών συνθηκών με 
σκοπό την εκτίμηση της αναμενόμενης άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον που αναμένεται να συμβεί 
υπό ένα σενάριο πλημμύρας σε μια ορισμένη χωρικά περιοχή. Η αναμενόμενη ζημιά αναφέρεται στο μέγι-
στο μέγεθος ζημιάς που θα προκληθεί στην εξεταζόμενη περιοχή υπό ένα σενάριο πλημμύρας και κατά συ-
νέπεια η εκτίμησή της δεν συνδέεται με πραγματικό πλημμυρικό γεγονός. Τα στάδια που απαρτίζουν τη δι-
αδικασία μοντελοποίησης των πλημμυρικών συνθηκών παρουσιάζονται στην Εικόνα 6-1. Η εφαρμογή των 
βημάτων στο διάγραμμα ροής εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων προσομοί-
ωσης, για παράδειγμα στην περίπτωση της ανάπτυξης περιβάλλουσας κατάκλυσης.  

Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής στην Εικόνα 6-1 το πλημμυρικό μοντέλο περιλαμβάνει δυο επαναληπτικές 
διαδικασίες κατα την εφαρμογή του, αυτή της βαθμονόμησης βάσει παρατηρημένων τιμών απορροής μίας 
σχετικά μεγάλης σειράς ετών και αυτή της επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων βάσει παρατηρημένων τιμών 
των προσομοιωμένων μεγεθών πλημμύρας. Ιδανικά, η προσομοίωση ενός πλημμυρικού γεγονότος σε μία 
περιοχή προϋποθέτει τη διόδευση του πλημμυρικού κύματος μέσω διδιάστατου υδραυλικού μοντέλου και 
διαθέσιμες παρατηρήσεις απορροής μίας σχετικά μεγάλης σειράς ετών για τη βαθμονόμηση του μοντέλου 
αυτού. Οι παρατηρήσεις των μεγεθών πλημμύρας θα πρέπει να προέρχονται από ιστορικά πλημμυρικά γεγο-
νότα παρόμοιου τύπου πλημμύρας με τον τύπο πλημμύρας που προσομοιώνεται.  

Το κεφάλαιο εστιάζει σε μία συνοπτική περιγραφή των βασικών σημείων ανάπτυξης ενός πλημμυρικού μο-
ντέλου που απαιτείται για τους σκοπούς ανάλυσης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στο δομημένο περιβάλ-
λον μίας εν δυνάμει πληγείσας περιοχής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το κεφάλαιο περιλαμβάνει απο-
κλειστικά τις περιγραφές καθιερωμένων μοντέλων προσομοίωσης πλημμύρας που χρησιμοποιήθηκαν στις 
περιπτώσεις μελέτης της διατριβής για τον αναγκαίο υπολογισμό των πλημμυρικών μεγεθών. 

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε έξι υποκεφάλαια. Το υποκεφάλαιο 6.1 προσδιορίζει τα πλημμυρικά μεγέθη τα 
οποία αναλύονται στις περιπτώσεις μελέτης της παρούσας διατριβής. Το υποκεφάλαιο 6.2 αναφέρεται στη 
μεθοδολογία διαμόρφωσης σεναρίων πλημμύρας, ενώ το υποκεφάλαιο 6.3 αναφέρεται στα συνήθη δεδομένα 
εισόδου που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης πλημμύρας. Στο υπο-
κεφάλαιο 6.4 περιγράφονται οι τύποι μοντέλων που απαιτούνται για την προσομοίωση πλημμύρας, όπως εί-
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ναι τα υδρολογικά μοντέλα και τα υδραυλικά μοντέλα μονοδιάστατης και διδιάστατης διόδευσης πλημμυρι-
κού κύματος, καθώς επίσης και ένα μοντέλο προβολής των αποτελεσμάτων προσομοίωσης σε περιβάλλον 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Το υποκεφάλαιο 6.5 αναφέρεται στον έλεγχο αξιοπιστίας των α-
ποτελεσμάτων προσομοίωσης πλημμύρας και τέλος το υποκεφάλαιο 6.6 αναφέρεται σε κατάλληλα μέτρα 
απόδοσης για την αξιολόγηση των πλημμυρικών μοντέλων μεταξύ τους. 
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Εικόνα 6-1. Στάδια μοντελοποίησης πλημμυρικών συνθηκών 

6.1 Πλημμυρικά μεγέθη 

6.1.1 Βάθος νερού 

Ο ορισμός του βάθους νερού διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν το μέγεθος αναφέρεται σε εξωτερικό ή σε 
εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου. Στην πρώτη περίπτωση το βάθος νερού ορίζεται ως η υψομετρική διαφορά 
μεταξύ της προσομοιωμένης στάθμης πλημμύρας και του φυσικού εδάφους αφου πρόκειται για αποτέλεσμα 
προσομοίωσης. Στην δεύτερη περίπτωση το βάθος νερού ορίζεται ως η υψομετρική διαφορά μεταξύ της πα-
ρατηρημένης στάθμης πλημμύρας και του δαπέδου του ισογείου και συνήθως πρόκειται για παρατηρημένο 
ίχνος στάθμης μετά το πέρας ενός πλημμυρικού γεγονότος. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εξαρχής στην 
ανάλυση ζημιάς το επίπεδο αναφοράς του βάθους νερού, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ποσοτικοποίηση 
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της αβεβαιότητας που εισάγεται στην ανάλυση από τον υπολογισμό του βάθους νερού. 

Στην παρούσα διατριβή η ανάλυση άμεσης ζημιάς χρησιμοποιεί τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής του βά-
θους νερού ή την περιβάλλουσα κατάκλυσης μιας πληγείσας περιοχής, διότι η μέγιστη τιμή είναι πιο εύκολο 
να καταγραφεί ή να υπολογιστεί. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επανειλημμένα εξεταστεί και επιβεβαιωθεί η 
συμβολή του βάθους νερού στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον (βλέπε κεφάλαιο 5). 

6.1.2 Γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας ροής 

Στη διεθνή βιβλιογραφία [Black 1975, Sangrey et al. 1975, Clausen 1989, Mijala et al. 2001, Kelman 2002, 
Roos 2003, Becker 2008] εξετάζονται διάφορες συναρτήσεις των μεγεθών βάθους νερού και ταχύτητας ροής 
με εμπειρικά στοιχεία ζημιάς για τη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ τους. Η σχέση του γινομέ-
νου βάθους νερού και ταχύτητας ροής έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσματα εκτίμησης της 
άμεσης ζημιάς στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης, οι μη γραμμικοί συνδυασμοί των δύο μεγεθών συνα-
ντιούνται σε θεωρητικούς υπολογισμούς των φυσικών μηχανισμών πρόκλησης βλάβης και ενδεχόμενης α-
στοχίας κτηρίου, που περιγράφηκαν αναλυτικά στο εδάφιο 5.3.2. 

Το γινόμενο του βάθους νερού d [m] και της ταχύτητας ροής v [m/s], το οποίο συμβολίζεται στο κείμενο ως 
dv και έχει μονάδα μέτρησης [m2/s], θεωρείται κρίσιμη μεταβλητή για την πρόκληση άμεσης πλημμυρικής 
ζημιάς σε κτήρια. Σύμφωνα με τους Schwarz και Maiwald (2008) η συνάφεια και η σημασία της ταχύτητας 
ροής σε συνδυασμό με το βάθος νερού θα πρέπει να διερευνηθεί για την ανάπτυξη και καθιέρωση μοντέλων 
πρόγνωσης της ζημιάς, ειδικά όταν μία ξαφνική αλλαγή στην ταχύτητα ροής είναι αναμενόμενη λόγω υδραυ-
λικών και τοπογραφικών τοπικών συνθηκών.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο του γινομένου dv φαίνεται ότι σχετίζεται με την πλημμυρική ορμή. Γενικά σε ένα 
αντικείμενο σχήματος τετραγώνου (το οποίο προσεγγίζει το σχήμα ενός ισόγειου κτηρίου), η μεταβλητή dv 
σχετίζεται με μια ενεργητική δράση της πλημμύρας στο αντικείμενο, δια μέσου του ακόλουθου ορισμού της 
πλημμυρικής ορμής: 

P mv Vv Advρ ρ= = =                                                                                                                 (6.1) 

όπου P = ορμή πλημμύρας, [kg m/s] 

 m = μάζα πλημμύρας, [kg] 

 V = όγκος πλημμύρας, [m3]  

 ρ = πυκνότητα νερού, (= 1000 kg/m3) 

 v = ταχύτητα ροής, [m/s] 

 A = οριζόντια πλημμυρισμένη επιφάνεια με διεύθυνση κάθετη στη ροή, [m2] 

 d = βάθος νερού πλημμύρας, [m] 

Εάν η πυκνότητα νερού ρ και η οριζόντια πλημμυρισμένη επιφάνεια A , θεωρηθούν σταθερές το μέγεθος dv 
αποτελεί τη μεταβλητή που καθορίζει την πλημμυρική ορμή σύμφωνα με την εξίσωση (6.1).  

Ο υπολογισμός της μεταβλητής dv, υλοποιείται με βάση τις μέγιστες τιμές του βάθους νερού dmax και ταχύ-
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τητας ροής vmax που προκύπτουν από την προσομοίωση πλημμύρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η 
προσέγγιση είναι κατά κάποιο τρόπο συντηρητική γιατί οι μέγιστες τιμές του βάθους νερού και οι μέγιστες 
τιμές της ταχύτητας ροής δεν συμβαίνουν κατ’ ανάγκη ταυτόχρονα, αλλά ισχύει dmax vmax  > (dv)max. 

6.1.3 Ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία το πλημμυρικό μέγεθος του ρυθμού ανύψωσης της στάθμης πλημμύρας θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην πρόκληση απώλειας ανθρώπινης ζωής λόγω πλημμύρας αφού επηρεάζει το διαθέσιμο 
χρόνο εκκένωσης των πληγέντων από μία κατακλυσμένη περιοχή ή τον απαιτούμενο χρόνο να βρει κανείς 
καταφύγιο σε υψηλότερες περιοχές. 

Εάν ο ρυθμός ανύψωσης της στάθμης πλημμύρας είναι μεγάλος, η πλημμυρική στάθμη ανεβαίνει ταχύτατα 
και αφήνει ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο διαφυγής, πριν το βάθος νερού φτάσει περίπου στο ύψος της μέσης του 
ανθρώπου, οπότε η κίνηση του περιορίζεται σημαντικά [Jonkman 2007]. Επίσης, το μέγεθος αυτό φαίνεται 
ότι μπορεί να συμβάλλει σε κατάρρευση κτηρίου, αφού οι διαφορετικές τιμές του ρυθμού ανύψωσης πλημ-
μυρικής στάθμης μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας προκαλούν δράση της πλευρικής υ-
δροστατικής δύναμης στο κτήριο.  

Ο ρυθμός ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης υπολογίζεται βάσει της ανάπτυξης του βάθους νερού σε ορι-
σμένο χρονικό πλαίσιο. Επειδή αυτό το μέγεθος χρησιμοποιείται συχνά σε ανάλυση για την εκτίμηση της 
απώλειας ανθρώπινης ζωής λόγω πλημμύρας, ορίζεται ως ο μέσος ρυθμός ανύψωσης στάθμης σε μία θέση, 
από τη χρονική στιγμή άφιξης της πλημμύρας μέχρι τη χρονική στιγμή όπου η στάθμη έχει φτάσει σε βάθος 
νερού ίσο με 1.5 m. Η χρονική στιγμή άφιξης της πλημμύρας σε μια θέση προσδιορίζεται από την χρονική 
στιγμή που το βάθος νερού φτάσει σε ύψος ίσο με 30 cm. Η μέγιστη στάθμη πλημμύρας σε ύψος ίσο με 1.5 
m επιλέχθηκε για τον ορισμό, διότι μεγαλύτερα βάθη νερού από το 1.5 m προσεγγίζουν το μέσο ύψος του 
ανθρώπου και κατά συνέπεια θεωρούνται επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού του με-
γέθους του ρυθμού ανύψωσης στάθμης αποτρέπει την παραγωγή πολύ υψηλών τιμών της μεταβλητής για μι-
κρά βάθη νερού (π.χ. για μερικά cm). Στη συνέχεια, η υψομετρική διαφορά βάθους νερού υπολογίζεται α-
νηγμένη για το χρονικό διάστημα μίας ώρας και επομένως η μεταβλητή του ρυθμού ανύψωσης στάθμης 
πλημμύρας έχει ως μονάδα μέτρησης [m/h]. 

6.2 Σενάρια πλημμύρας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ροής της Εικόνα 6-1, η ιδανική προσομοίωση ενός πλημμυρικού γεγονότος 
σε μία περιοχή προϋποθέτει διαθέσιμες παρατηρήσεις απορροής μίας σχετικά μεγάλης σειράς ετών για τη 
βαθμονόμηση του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης πλημμύρας. Συνήθως όμως δεν υπάρχουν διαθέσι-
μες υδρομετρητικές παρατηρήσεις και κρίνεται αναγκαία η μοντελοποίηση της σχέσης βροχόπτωσης – α-
πορροής. Στα περισσότερα υδρολογικά μοντέλα βροχόπτωσης – απορροής ισχύει η υπόθεση ότι οι περίο-
δοι επαναφοράς της βροχόπτωσης και της απορροής είναι ίσες και εφαρμόζεται η ανάλυση συχνότητας.  

Συνήθης πρακτική αποτελεί η επιλογή σεναρίων πλημμύρας, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε συγκεκρι-
μένη πιθανότητα υπέρβασης πλημμύρας και θεωρητικά καλύπτει ένα εύρος τιμών συχνότητας εμφάνισης του 
φαινόμενου. Εάν με Τ συμβολίζεται η περίοδος επαναφοράς ενός πλημμυρικού γεγονότος, τότε για την ανά-
λυση των μέγιστων τιμών ενός πλημμυρικού φαινόμενου, η πιθανότητα υπέρβασης p του φαινόμενου σε ένα 

έτος ισούται με 1
T

, και κατά συνέπεια η πιθανότητα μη υπέρβασης  −(1 )p του φαινόμενου σε ένα έτος θα 
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ισούται με −
1(1 )
T

.  

Η τελική επιλογή της περιόδου επαναφοράς για το προσδιορισμό ενός σεναρίου πλημμύρας με στόχο την 
ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γε-
νικές κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (2007/60/ΕΕ), προτείνεται να επιλέγονται 
τουλάχιστον τρία σενάρια πλημμύρας τα οποία θα αντιστοιχούν σε υψηλή, μέτρια και χαμηλή συχνότητα 
εμφάνισης ενός πλημμυρικού γεγονότος. Σύμφωνα με την νέα Οδηγία, ένα σενάριο πλημμύρας χαρακτηρί-
ζεται υψηλής συχνότητας εμφάνισης όταν η πιθανότητα υπέρβασης πλημμύρας κυμαίνεται από 0.2 έως 0.1, 
ενώ ένα σενάριο χαρακτηρίζεται μέτριας και χαμηλής συχνότητας εμφάνισης όταν η πιθανότητα υπέρβασης 
πλημμύρας κυμαίνεται από 0.02 έως 0.01 και από 0.002 έως 0.001 αντίστοιχα (ή διαφορετικά, οι τιμές πε-
ριόδου επαναφοράς κυμαίνονται από 50 έως 100 έτη και από 500 έως 1000 έτη αντίστοιχα). Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχουν περιπτώσεις που τα τρία σενάρια πλημμύρας δεν επαρκούν για να περιγράψουν πλήρως το εύρος 
της συχνότητας εμφάνισης πλημμύρας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ολοκλήρωσης της καμπύλης της 
συχνότητας εμφάνισης πλημμύρας έναντι ζημιάς απαιτείται να ληφθούν υπόψη περισσότερες από τρεις πιθα-
νότητες υπέρβασης μιας πλημμύρας [Tsakiris et al. 2009]. 

6.3 Δεδομένα εισόδου 

Τα δεδομένα εισόδου για την προσομοίωση ενός πλημμυρικού γεγονότος αναφέρονται συνήθως σε χωρικά 
δεδομένα, που περιλαμβάνουν το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και τον ψηφιακό χάρτη χρήσεων γης. Τα ψηφι-
ακά αυτά προϊόντα, συνιστούν την πιο πρόσφατα επικαιροποιημένη πληροφορία για την τοπογραφία και τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης της υπό μελέτη περιοχής και επομένως αποτελούν αναγκαίο υπόβαθρο για την 
προσαρμογή της προσομοίωσης μιας πλημμύρας στις τοπικές συνθήκες της περιοχής. 

6.3.1 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ)  

Ως «ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ)» ορίζεται το σύνολο των προσδιορισμένων σημείων που περιγράφει 
αυστηρώς την επιφάνεια του εδάφους και δεν περιλαμβάνει στην περιγραφή αυτή τα φυσικά ή τεχνητά υπερ-
κείμενα στοιχεία, π.χ. βλάστηση, κτίσματα, έργα υποδομής κ.τ.λ. [Kraus 2003]. Εν προκειμένω, θα πρέπει 
να τονιστεί ότι τα υπερκείμενα στοιχεία στο ΨΜΕ λειτουργούν ως εμπόδια στην απορροή του νερού, και σε 
πρώτη φάση αγνοούνται στην προσομοίωση του εδάφους. Η ύπαρξη τους λαμβάνεται υπόψη στην προσο-
μοίωση του πλημμυρικού φαινομένου με έμμεσο τρόπο μέσω του συντελεστή τραχύτητας του εδάφους. 

Τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την παραγωγή του ΨΜΕ συνοψίζονται στα: (α) συλλογή 
αεροφωτογραφιών (Α/Φ), (β) μέτρηση φωτοσταθερών, (γ) επίλυση αεροτριγωνισμού – προσανατολισμός 
αεροφωτογραφιών (Α/Φ), (δ) παραγωγή ΨΜΕ και (ε) παραγωγή ορθοφωτογραφίας κλίμακας 1:5 000. 

Για την παραγωγή του ΨΜΕ χρησιμοποιούνται έγχρωμες Α/Φ της πιο πρόσφατης φωτοληψίας ώστε η εξα-
γωγή πληροφορίας να ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση. Η μετατροπή των Α/Φ σε ψηφιακή ει-
κόνα γίνεται σε ειδικό φωτογραμμετρικό σαρωτή. Με την επίλυση του αεροτριγωνισμού με τη μέθοδο των 
δεσμών προσδιορίζεται ο εξωτερικός προσανατολισμός των εικόνων με ορισμένη οριζοντιογραφική ακρίβεια 
κατά x και κατά y και ορισμένη υψομετρική ακρίβεια. Δεδομένου ότι η μέγιστη ακρίβεια για κλίμακα προϊό-
ντος 1:5 000 είναι το 1 m (η τιμή αυτή προκύπτει, εάν πολλαπλασιαστεί η τιμή της διακριτικής ικανότητας 
του ανθρώπινου ματιού, ίση με 0.2 mm, με  την κλίμακα του τελικού προϊόντος) οι ακρίβειες θεωρούνται ι-
διαίτερα ικανοποιητικές για προσομοίωση πλημμύρας όταν υπολογίζονται μικρότερες του 0.3 m. 
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Το επόμενο στάδιο είναι η εξαγωγή του ΨΜΕ στη μορφή κανονικού καννάβου. Το βήμα του καννάβου κυ-
μαίνεται εμπειρικά από 0.2 έως 1 cm στην κλίμακα της ορθοφωτογραφίας που διατίθεται. Για παράδειγμα, 
για ορθοφωτογραφία κλίμακας 1:5 000 το βήμα καννάβου θα πρέπει να κυμαίνεται από 10 έως 50 m. Όσο 
πιο μικρό είναι το βήμα καννάβου, δηλαδή όσο πιο υψηλή η διακριτοποίηση του ΨΜΕ τόσο πιο λεπτομε-
ρέστερη είναι η απόδοση του ανάγλυφου της περιοχής στο ΨΜΕ [Kraus 2003, Tsakiris et al. 2008]. 

6.3.2 Ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης 

Με δεδομένο το ΨΜΕ της περιοχής ενδιαφέροντος και γνωστούς τους προσανατολισμούς των Α/Φ είναι 
δυνατό να εξαχθούν με αυτοματοποιημένη διαδικασία ψηφιακές ορθοφωτογραφίες για την περιοχή και να 
συνταχθεί ψηφιακό ορθοφωτο-μωσαϊκό της περιοχής, δηλαδή ψηφιακός χάρτης σε συγκεκριμένη κλίμακα 
και σε εικονιστική μορφή. Η ορθοφωτογραφία είναι μια μετασχηματισμένη εικόνα της αρχικής σε ορθή 
προβολή, δηλαδή μία εικόνα απαλλαγμένη από τις παραμορφώσεις της αρχικής Α/Φ λόγω στροφών και 
ανάγλυφου. Έτσι έχει ενιαία κλίμακα και επίσης ακρίβεια που ανταποκρίνεται στην κλίμακα σύνταξής της. 
Για παράδειγμα ψηφιακές ορθοφωτογραφίες και αντίστοιχος ορθοφωτοχάρτης μπορεί να συνταχθούν σε 
κλίμακα 1:5 000 με το μέγεθος της εδαφοψηφίδας των ορθοφωτογραφιών να είναι ίσο με 0.35 m. 

Με βάση το ψηφιακό ορθοφωτο-μωσαϊκό που προκύπτει από την ανάλυση της φωτογραμμετρίας, είναι δυ-
νατόν να ψηφιοποιηθούν πολύγωνα χρήσεων γης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
από ειδικούς της φωτοερμηνείας, σύμφωνα με τις κατηγορίες χρήσεων γης που ενδιαφέρουν για ανάλυση της 
άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης για την περι-
οχή ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένο σύστημα γεωαναφοράς.  

6.4 Μοντέλα προσομοίωσης πλημμύρας 

6.4.1 Μοντέλα βροχόπτωσης – απορροής 

Τα μοντέλα βροχόπτωσης – απορροής ή υδρολογικά μοντέλα χρησιμοποιούνται ελλείψει δικτύου υδρομε-
τρητικών παρατηρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η καθιερωμένη διαδικασία των υδρολογικών υπολο-
γισμών περιλαμβάνει αρχικά την εξαγωγή της τοπικής σημειακής όμβριας καμπύλης βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων του πλησιέστερου βροχογράφου και την αναγωγή της σε επιφανειακή και στη συνέχεια την εξαγω-
γή του υδρογραφήματος άμεσης απορροής της λεκάνης απορροής που βρίσκεται ανάντη της περιοχής ενδι-
αφέροντος. 

Γενικά, στους υδρολογικούς υπολογισμούς χρησιμοποιείται η όμβρια καμπύλη της μορφής: 

=
b

c
aTi
t

                                                                                                                                      (6.2) 

όπου i = ένταση βροχής σχεδιασμού, [mm/h] 

 T = περίοδος επαναφοράς, [yr] 

 t = διάρκεια βροχής σχεδιασμού, [h] 

 ,  ,  a b c = αδιάστατοι συντελεστές 
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Πιο λεπτομερής αναφορά για τις διαθέσιμες μορφές όμβριας καμπύλης και τη μέθοδο αναγωγής από σημει-
ακή σε επιφανειακή καμπύλη παρατίθεται στο υποκεφάλαιο Π6.1 (Τόμος ΙΙ). 

Συνήθης πρακτική για την εξαγωγή του υδρογραφήματος σχεδιασμού άμεσης απορροής αποτελεί η διαίρε-
ση της λεκάνης απορροής σε υπολεκάνες. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα βροχό-
πτωσης-απορροής, η μέθοδος του μοναδιαίου υδρογραφήματος και το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-
HMS του Σώματος Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ. 

Μέθοδος του μοναδιαίου υδρογραφήματος 

Η τυποποιημένη υπολογιστική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό υδρογραφήματος σχεδι-
ασμού άμεσης απορροής (ΥΑΑ) σε κάθε υπολεκάνη απορροής για κάθε σενάριο πλημμύρας, ακολουθεί τα 
εξής στάδια: (α) παραγωγή συνθετικού τριγωνικού μοναδιαίου υδρογράφηματος, (β) παραγωγή συνθετικού 
υετογράμματος σχεδιασμού και (γ) παραγωγή υδρογραφήματος άμεσης απορροής. Η διαδικασία στηρίζεται 
σε βασικές αρχές της τεχνικής υδρολογίας και περιλαμβάνει υπολογισμούς τυποποιημένης μεθοδολογίας, οι 
οποίοι παρατίθενται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Π6.2 (Τόμος ΙΙ). 

Υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-HMS 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling Sys-
tem) είναι ένα από πιο διαδεδομένα εμπορικά προγράμματα υδρολογικών υπολογισμών και αναπτύχθηκε ως 
ελεύθερο λογισμικό στα τέλη της δεκαετίας του ’80 από το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ. Από τότε, 
αναπροσαρμόζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η έκδοση HEC-
HMS v.3.4. 

Πρόκειται για ένα ευρύτατα διαδεδομένο πρόγραμμα μοντελοποίησης διεργασιών βροχόπτωσης - απορ-
ροής σε λεκάνες απορροής δενδρικού τύπου [HEC-HMS 2009a]. Τα απαιτούμενα δεδομένα εισόδου στο 
μοντέλο HEC-HMS για τον υπολογισμό υδρογραφήματος άμεσης απορροής διακρίνονται σε δεδομένα ει-
σόδου: (α) για το μοντέλο βροχόπτωσης και (β) για το μοντέλο περιγραφής της λεκάνης απορροής.  

Το μοντέλο βροχόπτωσης απαιτεί τον προσδιορισμό της περιόδου επαναφοράς T ενός σεναρίου πλημμύ-
ρας, της διάρκειας t της βροχής σχεδιασμού, του χρονικού βήματος υπολογισμού και της χρονικής κατανο-
μής της έντασης της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια ενός πλημμυρικού γεγονότος.  

Το μοντέλο της λεκάνης απορροής αφορά το μετασχηματισμό βροχόπτωσης σε απορροή. Μία από τις πιο 
κοινές μεθόδους μετασχηματισμού είναι η μέθοδος του κινηματικού κύματος, ενώ η πιο συνηθισμένη μέθο-
δος εκτίμησης του περισσεύματος βροχόπτωσης είναι η μέθοδος απώλειας της Soil Conservation Service. 
Συνήθως, η λεκάνη απορροής διαιρείται σε υπολεκάνες και ως δεδομένα εισόδου για το μοντέλο χρησιμο-
ποιούνται γεωμετρικά στοιχεία των υπολεκανών, όπως είναι το μήκος υδατορεύματος, η κλίση πυθμένα του 
υδατορεύματος και το εμβαδό της υπολεκάνης. Επίσης, γίνονται παραδοχές σε ό,τι αφορά το σχήμα διατο-
μής κάθε ρέματος, τον αριθμό καμπύλης CN για τον χαρακτηρισμό της διηθητικότητας του εδάφους και 
την χρήσης γης, την τραχύτητα του φυσικού εδάφους και την εκτίμηση της βασικής ροής των ρεμάτων. Οι 
τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος HEC-HMS περιγράφονται αναλυτικά στο αντί-
στοιχο εγχειρίδιο χρήστη [HEC-HMS 2009b]. 
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6.4.2 Μοντέλα μονοδιάστατης (1D) προσομοίωσης  

Το θεωρητικό υπόβαθρο ασταθούς μονοδιάστατης ροής ασυμπίεστων ρευστών μέσα σε αγωγούς δίνεται από 
το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων συνέχειας και διατήρησης ορμής (εξισώσεις St. Venant) [Τερζίδης 1997]: 

Εξίσωση συνέχειας: ζ ∂∂
+ =

∂ ∂
( ) 0uh

t x
                                                                                                (6.3) 

Εξίσωση διατήρησης ορμής: ζ∂ ∂ ∂
+ + + + =

∂ ∂ ∂ 2 0
u uu uu g g au u

t x x C h
                                                   (6.4) 

όπου ζ  = βάθος ροής πάνω από το επίπεδο αναφοράς, [m] 

 t  = χρόνος, [s] 

 h  = ολικό βάθος ροής (ζ + βάθος ροής κάτω από το επίπεδο αναφοράς), [m] 

 u  = ταχύτητα ροής στη διεύθυνση x, [m/s] 

 C = συντελεστής Chézy, [m1/2/s] 

Υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) είναι 
επίσης ένα από πιο εμπορικά προγράμματα υδραυλικών υπολογισμών και αναπτύχθηκε όπως και το HEC-
HMS ως ελεύθερο λογισμικό από το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ. Από τα τέλη της δεκαετίας του 
’80 συνεχώς  αναβαθμίζεται και στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε η έκδοση HEC-RAS v.3.1.3. 

Το πρόγραμμα εκτελεί μονοδιάστατη διόδευση υδρογραφήματος άμεσης απορροής μέσω ρέματος με την 
απλοποιητική παραδοχή της μόνιμης (βαθμιαία μεταβαλλόμενης) ροής. Το υπολογιστικό μοντέλο μπορεί 
να χειριστεί πλήρες δίκτυο ρεμάτων δενδρικής μορφής. Η βασική υπολογιστική διαδικασία βασίζεται στην 
επίλυση της εξίσωσης συνέχειας (βλέπε εξίσωση (6.3)). Οι απώλειες ενέργειας εκτιμώνται από την τριβή (εξί-
σωση Manning) και τη διαστολή/συστολή (συντελεστής που πολλαπλασιάζεται με τη διαφορά της κινητικής 
ενέργειας). Η εξίσωση της αρχής διατήρησης της ορμής (βλέπε εξίσωση (6.4)) χρησιμοποιείται σε καταστά-
σεις, όπου η στάθμη της επιφάνειας του νερού μεταβάλλεται ραγδαία, όπως στη συμβολή ρεμάτων σε ένα 
κόμβο [HEC-RAS 2004]. 

Για την εκτέλεση των υδραυλικών υπολογισμών της διόδευσης υδρογραφήματος άμεσης απορροής με τη 
χρήση του προγράμματος HEC-RAS, απαιτούμενα δεδομένα εισόδου είναι: (α) η γεωμετρία του δικτύου, η 
οποία δίνεται από τις διατομές κάθε υδατορεύματος του δικτύου. Οι θέσεις των διατομών επιλέγονται από 
τον χρήστη με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιγράφεται με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο η γεωμετρία του υδα-
τορεύματος. Επομένως, το πλάτος των διατομών και η απόσταση μεταξύ τους διαμορφώνονται ανάλογα με 
την τοπογραφία της περιοχής, (β) τα στοιχεία ροής, τα οποία στην περίπτωση της μόνιμης ροής αποτελούν 
οι αιχμές των πλημμυρογραφημάτων των υπολεκανών που ανήκουν τα ρέματα υπό μελέτη, και ο προσδιορι-
σμός των οριακών συνθηκών ροής. Η εισαγωγή των αιχμών πλημμύρας γίνεται στα πιο ανάντη σημεία του 
δικτύου και σε επιλεγμένα σημεία αλλαγής της παροχής (π.χ. στην έξοδο κάθε υπολεκάνης) και (γ) άλλες υ-
δραυλικές παράμετροι (π.χ. υδραυλική τραχύτητα κλπ). 
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Υπολογιστικό πρόγραμμα BOSS DAMBRK 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα BOSS DAMBRK v.88 είναι ένα υπολογιστικό πρόγραμμα μονοδιάστατης 
διόδευσης πλημμυρικού κύματος. Διατίθεται εμπορικά από την αμερικανική εταιρεία BOSS, αλλά ουσιαστι-
κά πρόκειται για μια αναβαθμισμένη έκδοση του προγράμματος πρόγνωσης πλημμύρας από θραύση φράγ-
ματος DAMBRK (Dam-break flood forecasting model) του 1988 της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
των ΗΠΑ (National Weather Service). Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του υδρογραφή-
ματος εκροής που προκύπτει από την αστοχία ενός φράγματος και την υδραυλική διόδευσή του στην περιο-
χή κατάντη του φράγματος.  

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη: (1) την περιγραφή του μηχανισμού αστοχίας του φράγματος, δη-
λαδή την χρονική και γεωμετρική περιγραφή του χάσματος και (2) τον υπολογιστικό αλγόριθμο, (α) για τον 
προσδιορισμό του υδρογραφήματος εκροής από το χάσμα ανάλογα με το σχήμα του χάσματος, το υδρο-
γράφημα εισροής στον ταμιευτήρα, τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης στον ταμιευτήρα και τα χαρακτηριστι-
κά του υπερχειλιστή στο φράγμα και (β) για τη διόδευση του υδρογραφήματος εκροής στην κατάντη περιο-
χή λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της περιοχής και την τραχύτητα εδάφους.  

Το φαινόμενο υπερπήδησης του φράγματος προσομοιώνεται στο μοντέλο υπολογισμού χάσματος του προ-
γράμματος που αφορά την περιγραφή της χρονικής και γεωμετρικής εξέλιξης του χάσματος. Τα δεδομένα 
εισόδου στο μοντέλο υπολογισμού χάσματος μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τις εμπειρικές εξισώσεις του 
Froehlich [Froehlich 1995]. Οι εξισώσεις Froehlich έχουν εξαχθεί βάσει παρατηρήσεων σε 63 χωμάτινα 
φράγματα και εκτιμούν το μέσο πλάτος B ενός χάσματος τραπεζοειδούς σχήματος και τον χρόνο σχηματι-
σμού του tf , ανάλογα με τον τύπο αστοχίας φράγματος, τον όγκο του ταμιευτήρα και το τελικό ύψος του χά-
σματος. Δεδομένου ότι ο υπολογισμός του υδρογραφήματος εκροής εξαρτάται άμεσα από την χρονική και 
γεωμετρική εξέλιξη του χάσματος, ο εμπειρικός τρόπος υπολογισμού του μοντέλου χάσματος οδηγεί σε με-
γάλο βαθμό αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων του υδρογραφήματος εκροής.  

Ο υπολογιστικός αλγόριθμος του προγράμματος βασίζεται στις πλήρεις εξισώσεις St. Venant μη μόνιμης 
μονοδιάστατης ροής, οι οποίες συνδυάζονται με εσωτερικές και εξωτερικές οριακές συνθήκες. Οι εσωτερικές 
οριακές συνθήκες αντιπροσωπεύουν τη ραγδαία μεταβαλλόμενη ροή (ευρείας στέψης) μέσω κατασκευών, 
όπως είναι τα φράγματα και αναχώματα, στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο ρήγ-
μα. Επίσης, χρησιμοποιούνται κατάλληλες εξωτερικές οριακές συνθήκες στο ανάντη και κατάντη άκρο της 
διαδρομής διόδευσης. Το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων επιλύεται με ένα αριθμητικό σχήμα πεπερα-
σμένων διαφορών μη γραμμικής πεπλεγμένης μορφής, που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν χωροχρονικά βή-
ματα στη διαδικασία επίλυσης. Η ροή μπορεί να υπολογιστεί ως υποκρίσιμη, υπερκρίσιμη ή μεικτή ροή που 
μεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος DAMBRK διατίθενται στις θέσεις ενδιαφέροντος της κατάντη περιο-
χής σε υπολογιστική, αναλυτική μορφή και σε γραφική μορφή και συνοψίζονται στα εξής: (α) χρόνο άφιξης 
του κύματος, (β) μέγιστη στάθμη βάθους νερού (από όπου θα προσδιοριστεί η έκταση της περιοχής κατά-
κλυσης), (γ) υδρογράφημα του πλημμυρικού κύματος και (δ) μέση ταχύτητα ροής για όλο το πλάτος της δι-
ατομής. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το θεωρητικό υπόβαθρο και την εφαρμογή του προγράμ-
ματος DAMBRK περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του χρήστη [BOSS DAMBRK 
2000]. 

 



Πλημμυρικό μοντέλο 

6-10 

6.4.3 Μοντέλα μονοδιάστατης/διδιάστατης (1D/2D) προσομοίωσης 

Το θεωρητικό υπόβαθρο ασταθούς διδιάστατης ροής ασυμπίεστων ρευστών μέσα σε αγωγούς δίνεται από το 
ακόλουθο σύστημα εξισώσεων συνέχειας και διατήρησης ορμής (εξισώσεις St. Venant) [Τερζίδης 1997]: 

Εξίσωση συνέχειας: ζ ∂ ∂∂
+ + =

∂ ∂ ∂
( ) ( ) 0uh vh

t x y
                                                                                       (6.5) 

Εξίσωση διατήρησης ορμής: ζ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + + =

∂ ∂ ∂ ∂ 2 0
u Vu u uu v g g au u

t x y x C h
                                          (6.6) 

                                  ζ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + + =

∂ ∂ ∂ ∂ 2 0
v Vv v vu v g g av v

t x y x C h
                                (6.7) 

όπου ζ  = βάθος ροής πάνω από το επίπεδο αναφοράς, [m] 

 t  = χρόνος, [s] 

 h  = ολικό βάθος ροής (ζ + βάθος ροής κάτω από το επίπεδο αναφοράς), [m] 

 u  = ταχύτητα ροής στη διεύθυνση x, [m/s] 

 v  = ταχύτητα ροής στη διεύθυνση y, [m/s] 

 V  = ταχύτητα ροής: V= (u2+v2)1/2 , [m/s] 

 C  = συντελεστής Chezy, [m1/2/s] 

 a  = συντελεστής τριβής, [1/m] 

Υπολογιστικό πρόγραμμα 1D2D SOBEK 

Το πρόγραμμα Sobek 1D2D αναπτύχθηκε από την εταιρεία WL-Delft Hydraulics στην Ολλανδία για την 
προσομοίωση της διδιάστατης δυναμικής συμπεριφοράς της επιφανειακής ροής σε αρχικά ξηρό έδαφος. Η 
πλημμύρα προσομοιώνεται με τη σύζευξη μονοδιάστατου (1D) δικτύου καναλιών και διδιάστατου (2D) ορ-
θογωνικού καννάβου της περιοχής κατάκλυσης, τα οποία επιλύονται ταυτόχρονα από το πρόγραμμα χρησι-
μοποιώντας ένα σταθερό αριθμητικό σχήμα επίλυσης πεπερασμένων διαφορών, γνωστό ως “Delft Scheme” 
[Robertson et al. 1988]. Το “Delft Scheme” απαρτίζεται από τις εξισώσεις (6.3) και (6.4) για τη μονοδιά-
στατη ροή και τις εξισώσεις (6.5), (6.6) και (6.7) για τη διδιάστατη ροή. Αυτό το αριθμητικό σχήμα επίλυσης 
είναι ικανό να διαχειριστεί απότομες κλίσεις εδάφους, υπερκρίσιμη και υποκρίσιμη επιφανειακή ροή. Επίσης, 
προσομοιώνει εύκολα ρήγματα σε αναχώματα, χρησιμοποιώντας καμπύλες ελέγχου ροής και άλλα σημεία 
ρύθμισης ροής, που εισάγονται στο μονοδιάστατο (1D) σύστημα. Γενικά, οι οριακές συνθήκες (π.χ. κανάλια 
και υδάτινα σώματα που περικλείουν τις υποπεριοχές εισάγονται στη μοντελοποίηση μέσω του μονοδιάστα-
του (1D) συστήματος, ενώ τα αποτελέσματα της διδιάστατης (2D) προσομοίωσης υπολογίζονται στο κέντρο 
κάθε φατνίου του ορθογώνιου καννάβου της περιοχής κατάκλυσης.  
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6.4.4 Μοντέλο προβολής πλημμυρικής προσομοίωσης σε περιβάλλον ΓΣΠ 

Το Hydrologic Engineering Center σε συνεργασία με το Environmental Systems Research Institute ανέ-
πτυξε το 2000 μια εργαλειοθήκη σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), η οποία 
ονομάστηκε HEC-GeoRAS [HEC-GeoRAS 2005]. Το HEC-GeoRAS παρέχει στον χρήστη ένα σύνολο 
λειτουργιών και δυνατοτήτων για την εισαγωγή δεδομένων γεωμετρίας από το περιβάλλον ΓΣΠ στο πρό-
γραμμα HEC-RAS και αντίστροφα, για την εξαγωγή υδραυλικών αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα HEC-
RAS σε περιβάλλον ΓΣΠ.  

Συγκεκριμένα το HEC-GeoRAS δημιουργεί ένα αρχείο δεδομένων γεωμετρίας διανυσματικής μορφής βά-
σει ψηφιακού μοντέλου εδάφους, το οποίο είναι σε μορφή κατάλληλη για εισαγωγή στο πρόγραμμα HEC-
RAS. Μετά την περάτωση των υδραυλικών υπολογισμών στο πρόγραμμα HEC-RAS, οι υπολογισμένες 
στάθμες πλημμύρας μπορούν να εξαχθούν πίσω σε περιβάλλον ΓΣΠ για την παραγωγή και προβολή του α-
ντίστοιχου πλημμυρικού πεδίου μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου αρχείου ανταλλαγής στοιχείων που παρά-
γει η εργαλειοθήκη HEC-GeoRAS. Η παραγωγή χάρτη πλημμυρικού πεδίου εκτελείται χρησιμοποιώντας 
τα υψόμετρα των μέγιστων βαθών νερού στις διατομές, τα οποία προσδιορίζονται με βάση το πλάτος των 
διατομών. Με άλλα λόγια το πλάτος κατάκλυσης πλημμύρας περιορίζεται από το προκαθορισμένο πλάτος 
της εκάστοτε διατομής, ενώ για τις ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ των διατομών εφαρμόζεται η διαδικασία της 
γραμμικής παλινδρόμησης. Ο τελικός χάρτης πλημμύρας που προκύπτει αποτελεί αρχείο του ΓΣΠ και είναι 
αποτέλεσμα μιας επαναληπτικής διαδικασίας εισαγωγής και διόρθωσης γεωμετρίας στο υδραυλικό πρό-
γραμμα HEC-RAS και εξαγωγής υδραυλικών υπολογισμών πίσω στο ΓΣΠ. 

Η εργαλειοθήκη HEC-GeoRAS λειτουργεί μόνο σε περιβάλλον ΓΣΠ και για την εφαρμογή της απαιτείται 
ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε ψηφιδωτή μορφή κανναβικής δομής. Το HEC-GeoRAS έχει τη δυνατότητα 
να οπτικοποιήσει με τη μορφή χάρτη την χωρική κατανομή δύο συγκεκριμένων υδραυλικών μεταβλητών: το 
βάθος νερού και την ταχύτητα ροής. Όλη η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων γεωμετρίας από το ΓΣΠ στο 
πρόγραμμα HEC-RAS, και επίσης η εξαγωγή και προβολή των υδραυλικών υπολογισμών στο ΓΣΠ είναι 
τυποποιημένη και περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του χρήστη του HEC-GeoRAS [HEC-GeoRAS 
2005].  

6.5 Αξιοπιστία αποτελεσμάτων προσομοίωσης πλημμύρας 

Από το διάγραμμα ροής της Εικόνας 6-1 φαίνεται ότι ο έλεγχος αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της προ-
σομοίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη ενός πλημμυρικού μοντέλου. Η αξιοπιστία των απο-
τελεσμάτων εξαρτάται από το βαθμό αβεβαιότητας που έχει ενσωματωθεί στα αποτελέσματα κατά τη διαδι-
κασία υπολογισμού τους και την ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε βασικές παραμέτρους των μοντέλων 
προσομοίωσης.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εδάφιο 3.3.2., η επίκτητη αβεβαιότητα μπορεί να οφείλεται στη μοντελοποίη-
ση ή στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Στην περίπτωση ανάπτυξης πλημμυρικού μοντέλου, η επίκτη-
τη αβεβαιότητα στα αποτελέσματα των πλημμυρικών μεγεθών θεωρούμε ότι οφείλεται κυρίως: (α) στην ποιό-
τητα των δεδομένων εισόδου και (β) στην αναγωγή των προσομοιωμένων μεγεθών στη μονάδα χωρικής ανά-
λυσης. Για παράδειγμα, για την ποσοτικοποίηση του σφάλματος στον υπολογισμό του προσομοιωμένου βά-
θους νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σφάλμα που προέρχεται από τον υπολογισμό του υψόμετρου εδά-
φους, διότι το βάθος νερού προσδιορίζεται από τη σχέση: 
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Βάθος νερού = Υψόμετρο ελεύθερης επιφάνειας πλημμύρας - Υψόμετρο φυσικού εδάφους                          (6.8) 

Το σφάλμα στο υψόμετρο εδάφους οφείλεται: (α) στην υψομετρική ακρίβεια του ψηφιακού μοντέλου εδά-
φους (ΨΜΕ) και (β) στην αναγωγή της τιμής υψομέτρου εδάφους από κάθε φατνίο του ΨΜΕ στην ανηγμένη 
τιμή που αντιστοιχεί σε μια επιλεγμένη χωρική μονάδα ανάλυσης (π.χ. οικοδομικό τετράγωνο).  

Στην περίπτωση (α), κάθε φατνίο ενός ΨΜΕ κανναβικής δομής (raster) έχει μια ορισμένη τιμή υψομέτρου 
εδάφους. Η υψομετρική ακρίβεια σε ένα ΨΜΕ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι τα διαθέσιμα 
δεδομένα (αεροφωτογραφίες, μέθοδος LIDAR), η μέθοδος εξαγωγής του ΨΜΕ (αυτόματη ή ημιαυτόματη), 
η δεξιότητα του χειριστή, το ανθρώπινο λάθος επιτόπιων μετρήσεων για σημεία ελέγχου (check points) κτλ. 
Επομένως, η υψομετρική ακρίβεια ενός ΨΜΕ προσδιορίζεται πολυ δύσκολα. Για την περίπτωση προσομοί-
ωσης πλημμύρας, η υψομετρική ακρίβεια θεωρείται αποδεκτή, όταν η απόλυτη ακρίβεια των σημείων του 
ΨΜΕ ως προς ένα σταθερό σημείο εκτιμάται ίση με +/- 0.50 m και κατά συνέπεια η αντίστοιχη σχετική 
ακρίβεια των σημείων θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Εάν θεωρηθεί ότι το σφάλμα στο υψόμετρο εδάφους σε ένα 
φατνίο ΨΜΕ ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή ίση με 0, τότε η ποσοτικοποίησή του μπορεί 
να προσεγγιστεί από την τιμή της τυπικής απόκλισης σ, στην κατανομή. Κατά παραδοχή, το σφάλμα αυτό 
θεωρείται ότι είναι το ίδιο σε όλα τα φατνία ενός ΨΜΕ. 

Στην περίπτωση (β), η αναγωγή της τιμής του υψομέτρου εδάφους από το φατνίο σε μια μεγαλύτερη χωρική 
μονάδα ανάλυσης (π.χ. οικοδομικό τετράγωνο) προκαλεί πρόσθετο σφάλμα στη τιμή του υψομέτρου εδά-
φους. Το οικοδομικό τετράγωνο καλύπτει μια επιφάνεια, στην οποία το υψόμετρο εδάφους είναι μεταβλητό, 
ενώ με την αναγωγή θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται μόνο από μία τιμή. Σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο i 
(ΟΤi) μπορεί να υπολογιστεί η μέση τιμή, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή υψομέτρου εδάφους από το σύνολο 
τιμών που αντιστοιχούν στα φατνία του ΨΜΕ που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το εύρος των τιμών αυτών, δη-
λαδή (ΟΤi,max - ΟΤi,min) θεωρείται προσεγγιστικά ίσο με 4 τυπικές αποκλίσεις σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο i 
[IPET 2007a]. Το σφάλμα λόγω μεταβλητότητας του υψομέτρου εδάφους σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο 
προσεγγίζεται από μια μέση τιμή σφαλμάτων (τυπικής απόκλισης) που θεωρείται ότι είναι ίδια για όλα τα οι-
κοδομικά τετράγωνα που περιέχονται στο ΨΜΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εξίσωση (6.9) υπολογίζει τη 
μέση τυπική απόκλιση SDi, δηλαδή το σφάλμα λόγω αναγωγής της τιμής υψομέτρου εδάφους από φατνίο σε 
οικοδομικό τετράγωνο. 

 

N

i
i

i

σ
SD

N
=
∑

         (6.9)                               

όπου σ i  = η τυπική απόκλιση σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο i, όπου ,max ,min

4
i i

i

OT OT
σ

−
=  

       N  = ο αριθμός οικοδομικών τετραγώνων i που περιλαμβάνονται στο ΨΜΕ 

Συνοψίζοντας, το ολικό σφάλμα στο υψόμετρο εδάφους σε ένα οικοδομικό τετράγωνο i, ισούται με το ά-
θροισμα των τετραγώνων των προαναφερθέντων σφαλμάτων με την υπόθεση της ανεξαρτησίας των δυο πη-
γών προέλευσης σφάλματος, δηλαδή: 

2 2 2 2 2
, , , ,=ολ i εδάφους i αναγωγης i εδάφους i iError Error Error σ SD= + +            (6.10)                             

Η τιμή ολError  θεωρείται ίδια για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί 
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ότι το υψόμετρο εδάφους για κάθε οικοδομικό τετράγωνο εκφράζεται με μια κανονική κατανομή με μέση 
τιμή που υπολογίζεται από το σύνολο των τιμών του υψόμετρου και τυπική απόκλιση ίση με ολError . Από 
την εξίσωση (6.8) η ποσοτικοποίηση αυτή της αβεβαιότητας επεκτείνεται και στον υπολογισμό του βάθους 
νερού.  

6.6 Μέτρα απόδοσης των μοντέλων πλημμύρας 

Στο υποκεφάλαιο 6.4 περιγράφονται συνοπτικά τα μοντέλα προσομοίωσης πλημμύρας που χρησιμοποιήθη-
καν στην παρούσα διατριβή, τα οποία διακρίνονται σε μοντέλα μονοδιάστατης (1D) και μονοδιάστα-
της/διδιάστατης (1D/2D) προσομοίωσης. Η επιλογή του μοντέλου προσομοίωσης για κάθε περίπτωση με-
λέτης υλοποιείται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα εισόδου (ψηφιακά υπόβαθρα, χρήσεις γης) και εξόδου 
(παρατηρήσεις πλημμυρικών μεγεθών) σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, όταν υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμο-
στούν και τα δυο μοντέλα προσομοίωσης στην ίδια περιοχή μελέτης, η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 
μοντέλων με τις παρατηρημένες τιμές των πλημμυρικών μεγεθών δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η από-
δοση των μοντέλων και να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6-1, αξιολογείται η απόδοση των παρακάτω μοντέλων: (α) γραμμική παρεμβο-
λή των τιμών βάθους νερού μεταξύ των θέσεων παρατηρημένων τιμών βάθους νερού και εξαγωγή της περιο-
χής κατάκλυσης. (β) θεώρηση μονοδιάστατης (1D) ροής για την προσομοίωση της διόδευσης πλημμυρικού 
κύματος και (γ) θεώρηση μονοδιάστατης (1D) ροής για την ανάπτυξη οριακών συνθηκών και διδιάστατου 
(2D) πεδίου πλημμύρας  

Η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται με βάση τα παρακάτω μέτρα απόδοσης που υπολογίζονται από τη σύ-
γκριση των αποτελεσμάτων των μοντέλων με τις παρατηρημένες τιμές των μεγεθών: (1) για το βάθος νερού, 
(α) η μεροληψία (bias), (β) το μέσο απόλυτο σφάλμα (mean absolute error), (γ) η τετραγωνική ρίζα μέσου 
τετραγωνισμένου σφάλματος (root mean square error) και (2) για την έκταση κατάκλυσης, ο δείκτης κατα-
κλυσμένης επιφάνειας, δηλαδή το κλάσμα της κατακλυσμένης περιοχής προς την ολική περιοχή. 
Πίνακας 6-1.  Μέτρα απόδοσης των πλημμυρικών μοντέλων που εξετάζονται 

                            Βάθη νερού Έκταση κατάκλυσης 

 
Τυπικό σφάλμα 

[m] 

Σφάλμα τετραγωνικής ρί-
ζας μέσων τετραγωνισμέ-
νων υπολοιπών m] 

Δείκτης κατακλυσμένης 
επιφάνειας [%] 

Γραμμική  
παρεμβολή 

  √ 

1D  
προσομοίωση 

 √ √ 

1D/2D  
προσομοίωση √ √ √ 

 

Τα αποτελέσματα της απόδοσης των μοντέλων προσομοίωσης με βάση τα παραπάνω μέτρα εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την τοπογραφία της περιοχής μελέτης. Όταν, για παράδειγμα, πρόκειται για διόδευση 
πλημμυρικού κύματος σε μία στενή κοιλάδα αναμένεται ότι όλα τα υδραυλικά μοντέλα θα προσομοιώσουν 
την έκταση της κατακλυσμένης περιοχής πολύ κοντά στην πραγματικότητα και κατά συνέπεια ο δείκτης κα-
τακλυσμένης επιφάνειας θα έχει παρόμοιες τιμές για όλα τα μοντέλα. Επίσης, η ευαισθησία των αποτελεσμά-
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των προσομοίωσης στις μεταβολές των τιμών διάφορων βασικών παραμέτρων των μοντέλων προσομοίωσης 
προτείνεται να ελέγχεται στο τέλος της διαδικασίας προσομοίωσης. Η επίδραση παραμέτρων, όπως είναι ο 
συντελεστής τραχύτητας Manning και ο αριθμός καμπύλης CN (curve number), στην εξαγωγή υδρογραφη-
μάτων άμεσης απορροής και τη διόδευσή τους σε καθεστώς μόνιμης και μη μόνιμης ροής αναμένεται σημα-
ντική. 

Επομένως, πιο ουσιαστικά για την αξιολόγηση των μοντέλων θεωρούνται τα στατιστικά μέτρα απόδοσης για 
τα βάθη νερού. Από τη μία πλευρά παρατηρείται, ότι η γραμμική παρεμβολή και τα μοντέλα μονοδιάστατης 
ανάλυσης υπερεκτιμούν τα μικρά βάθη νερού αφού ρητά δεν λαμβάνουν υπόψη απώλεια όγκου πλημμυρικού 
νερού. Από την άλλη πλευρά, τα μοντέλα ανάπτυξης πλημμυρικού πεδίου λόγω έλλειψης επαρκούς πληρο-
φορίας για την γεωμετρία του καναλιού, συνήθως πάσχουν στη βαθμονόμησή τους και οδηγούν σε υποεκτί-
μηση των βαθών νερού [Αpel et al. 2007]. Έτσι συχνά θεωρείται ως βέλτιστη απόδοση, αυτή της προσέγγι-
σης (1D/2D) στην προσομοίωση πλημμύρας.  

Όλα τα παραπάνω υδραυλικά μοντέλα προσομοίωσης πλημμύρας θεωρήθηκε ότι αναφέρονται σε μόνιμη 
ροή. Στην περίπτωση της μη μόνιμης ροής, θα πρέπει να πραγματοποιούνται και συγκρίσεις μεταξύ μοντέ-
λων του ίδιου τύπου, π.χ. μονοδιάστατης ροής. Σε αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει και το μήκος 
της διαδρομής, κατά μήκος της οποίας προσομοιώνεται η διόδευση του πλημμυρικού κύματος. Για παρά-
δειγμα, στην περίπτωση μικρής διαδρομής διόδευσης (της τάξεως του 1 km), τα αποτελέσματα για το βάθος 
νερού μεταξύ μόνιμης και μη μόνιμης ροής συγκλίνουν. 



Κεφάλαιο 7  

Μεγέθη πλημμύρας και ζημιάς και          
ανάλυση της σχέσης μεταξύ τους:        
Μοντέλο ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

Με τον όρο «μοντέλο ζημιάς» εννοούμε την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που οδηγεί στην 
εκτίμηση της άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές κατηγορίες πλημ-
μύρας. Η άμεση ζημιά μπορεί να είναι είτε αποτέλεσμα ενός πραγματικού πλημμυρικού γεγονότος είτε μπο-
ρεί να συμβεί υπό ένα σενάριο πλημμύρας σε μια ορισμένη χωρικά περιοχή. Τα στάδια ανάπτυξης ενός μο-
ντέλου ζημιάς απαιτούν δεδομένα πραγματικής ζημιάς για την εφαρμογή των μεθόδων εκτίμησης της ζημιάς 
και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων τους. 

Ένα μοντέλο ζημιάς αποσκοπεί στη μοντελοποίηση της εκτίμησης της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς, 
δηλαδή του μεγέθους ζημιάς που μπορεί να προκληθεί υπό σενάρια πλημμύρας στο δομημένο περιβάλλον 
μιας περιοχής υπό μελέτη. Στην περίπτωση αυτή, η ανάπτυξη μοντέλου ζημιάς βασίζεται στη μέθοδο της 
εμπειρικής στατιστικής ανάλυσης της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και άμεσης ζημιάς με στόχο την 
προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής στα δεδομένα. Αυτή η ανάπτυξη οδηγεί στην πρόγνωση 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε μια εν δυνάμει πληγείσα περιοχή. Στην περίπτωση όμως που η προσαρ-
μογή συνάρτησης στα δεδομένα δεν είναι εφικτή, η ανάπτυξη του μοντέλου ζημιάς βασίζεται στη μέθοδο 
ανάπτυξης κριτηρίου ζημιάς με βάση πλημμυρικά μεγέθη με στόχο τη διάκριση ζωνών ζημιάς.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ένα μοντέλο ζημιάς οδηγεί στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζη-
μιάς σε δομημένο περιβάλλον είτε με απόλυτες τιμές είτε με ζώνες ποιοτικής περιγραφής της. Γι’ αυτόν α-
κριβώς το λόγο, η ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς αποτελεί προϋπόθεση για τη διαχείριση της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης της περιοχής. Βασικές διαστάσεις του προτεινόμενου μοντέλου ζημιάς αποτελούν το μοντέ-
λο πλημμύρας, η μέθοδος εκτίμησης ζημιάς και η κατάλληλη χωρική κλίμακα για τους σκοπούς της ανάλυ-
σης (βλέπε Εικόνα 7-1).  
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Εικόνα 7-1. Διαστάσεις μοντέλου ζημιάς 

Δεδομένου ότι η δομή και η ανάπτυξη ενός μοντέλου πλημμύρας έχει αναλυθεί ήδη στο κεφάλαιο 6, τα 
πλημμυρικά μεγέθη είτε αποτελούν αποτελέσματα προσομοίωσης πλημμύρας είτε αποτελέσματα καταγρα-
φής παρατηρημένων τιμών, θεωρούνται δεδομένα στην ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς. Το κεφάλαιο αυτό 
εστιάζει στα κριτήρια επιλογής και στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθόδου εκτίμησης άμεσης ζημιάς, η ο-
ποία υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από το πλημμυρικό μοντέλο και την χωρική κλίμακα ανάλυσης. Ανά-
λογα με τους σκοπούς της ανάλυσης και τα διαθέσιμα δεδομένα, το μοντέλο ζημιάς μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα την αποτίμηση της άμεσης ζημιάς. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται δύο στάδια για την οικονομι-
κή εκτίμηση της ζημιάς: (α) υπολογισμός της αρχικής αξίας του δομημένου περιβάλλοντος (πριν συμβεί 
πλημμυρική ζημιά σε αυτό) με οικονομικούς και νομισματικούς όρους και (β) υπολογισμός του ποσοστού 
ζημιάς επί της αρχικής αξίας.  

Η χωρική κλίμακα ανάλυσης στο μοντέλο ζημιάς προσδιορίζει το περιεχόμενο του δομημένου περιβάλλο-
ντος υπό εξέταση και κατά συνέπεια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή της μεθόδου εκτίμησης ζημιάς. 
Επομένως τα μοντέλα ζημιάς χαρακτηρίζονται ανάλογα με την χωρική κλίμακα ανάλυσης σε: 

 Μοντέλο ζημιάς μακροκλίμακας. Περιορίζεται σε ανάπτυξη απλής καμπύλης που συσχετίζει το βάθος 
νερού με το ποσοστό ζημιάς επί της αρχικής συνολικής αξίας του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέτα-
ση. Με αλλά λόγια δεν αναπτύσσονται δείκτες ευαλώτητας της εξεταζόμενης περιοχής. Ως χωρική κλίμα-
κα ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί η πληγείσα περιοχή (βλέπε εδάφιο 2.3.5). 

 Μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας. Βασίζεται σε κατηγοριοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος υπό 
εξέταση ανάλογα με τους τύπους και τις χρήσεις κτηρίου που περιλαμβάνει, δηλαδή λαμβάνει υπόψη δεί-
κτες ευαλώτητας της εξεταζόμενης περιοχής. Ανάλογα με την κατηγορία πλημμύρας που εξετάζεται και 
τα διαθέσιμα δεδομένα ζημιάς, η μέθοδος εκτίμησης ζημιάς διακρίνεται είτε σε ανάπτυξη καμπυλών βά-
θους νερού – ποσοστού ζημιάς ανά χρήση και τύπο κτηρίου είτε σε ζωνοποίηση της ζημιάς βάσει πλημ-
μυρικών μεγεθών. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών αποτελεί ενδεδειγμένο περιβάλλον για την 
ανάλυση και προβολή των αποτελεσμάτων των μοντέλων ζημιάς μεσοκλίμακας. Ως χωρική κλίμακα ανά-
λυσης μπορεί να θεωρηθεί το διαμέρισμα (βλέπε εδάφιο 2.3.5). 

 Μοντέλο ζημιάς μικροκλίμακας. Περιλαμβάνει είτε αναλυτική επιμέτρηση της πραγματικής άμεσης 
ζημιάς σε πληγέντα στοιχεία ενός κτηρίου είτε υπολογισμό συγκεκριμένων πλημμυρικών δράσεων σε 
πληγέντα στοιχεία ενός κτηρίου μέσω φυσικών μηχανισμών αστοχίας ανάλογα με την κατηγορία πλημ-
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μύρας. Ως χωρική κλίμακα ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί το κτήριο (βλέπε εδάφιο 2.3.5). 

Ο πίνακας στην Εικόνα 7-2 δείχνει τους συνδυασμούς των μοντέλων πλημμύρας υπό εξέταση και των μοντέ-
λων ζημιάς ανάλογα με το βαθμό που ταιριάζει ως προς την πολυπλοκότητά τους. Με σκούρο χρώμα απει-
κονίζονται οι συνδυασμοί των μοντέλων που ταιριάζουν βέλτιστα μεταξύ τους ως προς την πολυπλοκότητα 
των υπολογισμών, ενώ με πιο ανοιχτό χρώμα απεικονίζονται οι συνδυασμοί των μοντέλων που δεν θεωρού-
νται ιδανικοί. Οι συνδυασμοί με σκούρο χρώμα αναμένεται να αποδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα στην εκτί-
μηση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. Για παράδειγμα, παρατηρείται ότι τα μοντέλα ζημιάς μικροκλίμακας δεν 
αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα με πλημμυρικά μοντέλα γραμμικής παρεμβολής ή μονοδιάστατης 
(1D) προσομοίωσης πλημμύρας. 

Μικροκλίμακας

Μεσοκλίμακας

Μακροκλίμακας

1D/2D 
προσομοίωση

1D
προσομοίωση

Γραμμική
παρεμβολή

Μικροκλίμακας

Μεσοκλίμακας

Μακροκλίμακας

1D/2D 
προσομοίωση

1D
προσομοίωση

Γραμμική
παρεμβολήΜοντέλα

ζημιάς

Μοντέλα
πλημμύρας

πολυπλοκότητα
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λυ
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Εικόνα 7-2. Συνδυασμοί μοντέλων πλημμύρας και ζημιάς ως προς το ταίριασμα του βαθμού πολυπλοκότητάς τους 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6, τα πλημμυρικά μοντέλα υπό εξέταση στην παρούσα διατριβή αφορούν τη μονο-
διάστατη (1D) και τη μονοδιάστατη/διδιάστατη (1D/2D) προσομοίωση πλημμύρας για να καλύψουν περι-
πτώσεις πλημμυρικών γεγονότων με κατάκλυση και με υψηλή ταχύτητα ροής. Στην Εικόνα 7-2 φαίνεται, ότι 
τα μοντέλα ζημιάς που δίνουν βέλτιστα αποτελέσματα για αυτά τα μοντέλα πλημμύρας είναι γενικά τα μο-
ντέλα μεσοκλίμακας και επιπλέον μόνον για τη 1D προσομοίωση τα μοντέλα μακροκλίμακας.  

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε έξι υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 7.1 προτείνεται η δομή του μοντέλου ζη-
μιάς μεσοκλίμακας και περιγράφονται αναλυτικά οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξή του, εστιάζο-
ντας σε δύο διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης ζημιάς, τη μέθοδο σχετικής καμπύλης και τη μέθοδο κριτη-
ρίου ζημιάς. Το υποκεφάλαιο 7.2 αναφέρεται στα στάδια αποτίμησης της άμεσης ζημιάς σε δομημένο περι-
βάλλον. Το υποκεφάλαιο 7.3 αναφέρεται στην απαιτούμενη επεξεργασία των δεδομένων πλημμύρας και ζη-
μιάς που προηγείται της ταυτόχρονης στατιστικής ανάλυσης της σχέσης των δεδομένων μεταξύ τους, της 
οποίας τα βασικά στάδια περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 7.4. Το υποκεφάλαιο 7.5 παρουσιάζει το θεωρητι-
κό υπόβαθρο μιας εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας σε περιβάλλον Γεωγραφι-
κών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Τέλος, στο υποκεφάλαιο 7.6 παρουσιάζεται η ενσωμάτωση της προ-
τεινόμενης μεθοδολογίας εκτίμησης ζημιάς στο πλαίσιο εκτίμησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης. 
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7.1 Μοντέλο ζημιάς  

Η Εικόνα 7-3 παρουσιάζει τους βασικούς παράγοντες και τις υποκατηγορίες τους που συντελούν στην ανά-
πτυξη ενός μοντέλου ζημιάς. Η επιλογή συγκεκριμένων υποκατηγοριών σε κάθε παράγοντα διαμορφώνει την 
κατηγορία του μοντέλου ζημιάς. 

 

• Κατάκλυση
• Υψηλή ταχύτητα ροής
• Δράση κυμάτων

Κατηγορία
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Εικόνα 7-3. Δομή μοντέλου ζημιάς 

Στις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής εξετάζονται μοντέλα ζημιάς που ανήκουν ή διαθέτουν στοιχεία που 
προέρχονται και από τις τρεις προτεινόμενες κατηγορίες, δηλαδή μοντέλα μικροκλίμακας, μεσοκλίμακας 
και μακροκλίμακας. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 9 (βλέπε σελ. 9-2) εξετάζεται μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμα-
κας με στοιχεία μακροκλίμακας και μικροκλίμακας που αναφέρεται στην κατηγορία πλημμύρας με κατά-
κλυση και σε μοντέλο πλημμύρας γραμμικής παρεμβολής παρατηρημένων τιμών βάθους νερού. Το συγκε-
κριμένο μοντέλο ζημιάς περιλαμβάνει διαδικασία αποτίμησης ζημιάς με βάση την αντικειμενική αξία ακινή-
του, υπολογισμό του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» ως κόστος εργασιών επισκευής άμεσης ζημιάς και σε ό,τι 
αφορά το δομημένο περιβάλλον, διακρίνει τις δομημένες περιοχές σε χρήσεις και τύπους κτηρίου. Σε αυτό 
το μοντέλο ζημιάς η επιλεγμένη μέθοδος εκτίμησης ζημιάς είναι η μέθοδος σχετικής καμπύλης βάθους νε-
ρού – ζημιάς που έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημιάς σε απόλυτη τιμή. 
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Στο κεφάλαιο 12 (βλέπε σελ. 12-2) εξετάζεται μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας που αναφέρεται στην κατηγο-
ρία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής και σε μοντέλο πλημμύρας μονοδιάστατης/διδιάστατης προσο-
μοίωσης πλημμύρας. Το συγκεκριμένο μοντέλο ζημιάς περιλαμβάνει διαδικασία αποτίμησης ζημιάς με βά-
ση την εμπορική αξία ενός κτηρίου, τον υπολογισμό του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» ως απώλεια της αρχι-
κής αξίας ενός κτηρίου, και σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον εξετάζει μόνο κατοικίες χωρίς πρόσθετη 
διάκριση σε τύπους κτηρίου. Σ’ αυτό το μοντέλο ζημιάς, η επιλεγμένη μέθοδος εκτίμησης ζημιάς είναι η μέ-
θοδος κριτηρίου ζημιάς που έχει ως αποτέλεσμα τη διάκριση σε ζώνες ζημιάς. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 13 (βλέπε σελ. 13-1) εξετάζεται μοντέλο ζημιάς μικροκλίμακας που αναφέρεται στην 
κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής και σε μοντέλο πλημμύρας μονοδιάστατης προσομοίωσης 
πλημμύρας. Τα δεδομένα άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον στην περιοχή μελέτης περιορίζονται σε 
περιγραφή της παρατηρούμενης ζημιάς σε στοιχεία κτηρίου και δεν περιλαμβάνουν επιμέτρηση και αποτί-
μηση της ζημιάς. Επομένως, το συγκεκριμένο μοντέλο ζημιάς περιορίζεται στη διερεύνηση του μηχανισμού 
αστοχίας πληγέντων στοιχείων κτηρίου με βάση πλημμυρικά μεγέθη. 

7.1.1 Κλίμακα χωρικής ανάλυσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, τα καθιερωμένα χωρικά επίπεδα ανάλυσης ζημιάς στη διεθνή βι-
βλιογραφία είναι τα επίπεδα (α) μακροκλίμακας, (β) μεσοκλίμακας και (γ) μικροκλίμακας. Σε πλήρη αντι-
στοιχία με τα επίπεδα αυτά προσδιορίστηκαν στην παρούσα διατριβή τα ακόλουθα εναλλακτικά χωρικά επί-
πεδα ανάλυσης: (α) πληγείσα περιοχή, (β) διαμέρισμα και (γ) κτήριο. Από τον ορισμό των εναλλακτικών 
προσδιορισμών της κλίμακας χωρικής ανάλυσης (βλέπε εδάφιο 2.3.5) αποσαφηνίζεται σε κάθε περίπτωση 
μελέτης το ακριβές περιεχόμενο του όρου «δομημένο περιβάλλον».  

Η κλίμακα χωρικής ανάλυσης «πληγείσα περιοχή» περιορίζει το δομημένο περιβάλλον υπό εξέταση εντός 
των ορίων της κατακλυσμένης περιοχής και το αντιμετωπίζει ως ενιαίο σύνολο κτηρίων με ομοιόμορφη χω-
ρική κατανομή χωρίς καμία διάκριση ως προς την χρήση, τον τύπο και την αξία του κτηρίου. Αντίθετα, η 
κλίμακα χωρικής ανάλυσης «κτήριο» ανάγει την ανάλυση ζημιάς είτε ανά κτήριο είτε ανά σύνολα κτηρίων 
που εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος, τον αριθμό ορόφων, τα υλικά κατασκευής, την 
χρήση, την παλαιότητα και την αξία ακινήτου. Με άλλα λόγια η χωρική ανάλυση ζημιάς ανά κτήριο αξιοποι-
εί σε μέγιστο βαθμό τη διάκριση του δομημένου περιβάλλοντος. 

Τέλος, η κλίμακα χωρικής ανάλυσης «διαμέρισμα» αποτελεί ενδιάμεση κατάσταση των δύο προηγούμενων 
κλιμάκων και βασίζεται σε ένα ελάχιστο βαθμό κατηγοριοποίησης του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέ-
ταση π.χ. ανά χρήση κτηρίου ή ανά πυκνότητα δόμησης. Συνήθως, σε αυτό το χωρικό επίπεδο ανάλυσης, η 
διάκριση του δομημένου περιβάλλοντος συνδέεται με μία ή και περισσότερες χρήσεις γης, και γι’ αυτό συ-
χνά, η ανάλυση ζημιάς σε μεσοκλίμακα βρίσκει εφαρμογή σε υπολογιστικό περιβάλλον ΓΣΠ. Όμως, το α-
κριβές περιεχόμενο του χωρικού επιπέδου «διαμέρισμα» ποικίλλει ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή μελέ-
της. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα όρια μεταξύ των παραπάνω κλιμάκων χωρικής ανάλυσης δεν είναι αυστη-
ρά και ότι συχνά συμβαίνει στις περιοχές μελέτης η ανάλυση ζημιάς να ακολουθεί μια ενδιάμεση προσέγγιση 
που συνδυάζει στοιχεία από τις τρεις κλίμακες χωρικής ανάλυσης. 

Στην παρούσα διατριβή στην περιοχή μελέτης της Αττικής εφαρμόζεται ένα μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας  
με στοιχεία μικροκλίμακας (ανά κτήριο) και μακροκλίμακας (πληγείσα περιοχή). Για παράδειγμα, τα οικο-
νομικά δεδομένα άμεσης ζημιάς από την πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002 υπολογίστηκαν σε κάθε πλημμυ-
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ρόπληκτο κτήριο με αναλυτική επιμέτρηση σε απόλυτες τιμές και κατά συνέπεια η αποτίμηση ζημιάς διαφο-
ροποιείται ανά κτήριο και τα δεδομένα θεωρούνται μικροκλίμακας. Παράλληλα, όμως, ο υπολογισμός της 
μέσης αντικειμενικής αξίας ακινήτου για τη μετατροπή της απόλυτης τιμής της ζημιάς σε ποσοστό ζημιάς 
ανά κτήριο, υλοποιήθηκε με βάση την κατηγοριοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος ανά χρήση και τύπο 
κτηρίου και επομένως η ανάλυση ζημιάς θεωρείται μεσοκλίμακας  με στοιχεία μικροκλίμακας. 

Επίσης, στην περιοχή μελέτης της Νέας Ορλεάνης χρησιμοποιήθηκε μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας εφαρ-
μόζοντας όμως τρεις επιμέρους χωρικές μονάδες ανάλυσης που ανήκουν σε επίπεδο μεσοκλίμακας για λό-
γους σύγκρισης: 

 τα διαμερίσματα (tracts) 

 τις ομάδες οικοδομικών τετράγωνων (blockgroups) 

 το οικοδομικό τετράγωνο (block) 

Γενικά, υπάρχουν τα ακόλουθα πέντε χωρικά επίπεδα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις κρατικές αρχές 
για την υποδιαιρεση της πόλης της Νέας Ορλεάνης σε μικρότερες περιοχές: (α) οι ταχυδρομικοί κώδικες 
(zip codes), (β) οι συνοικίες (neighborhoods), (γ) τα διαμερίσματα (tracts), (δ) οι ομάδες οικοδομικών τε-
τραγώνων (blockgroups) και (ε) το οικοδομικό τετράγωνο (block). Αυτές οι γεωγραφικές οντότητες αποτε-
λούν βασικούς τύπους χωρικών μονάδων μέτρησης επιφάνειας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 
απογραφές πληθυσμού στις ΗΠΑ [GARM 1994]. Συνεπώς, η χωρική διάκριση στα επίπεδα αυτά αφορά 
αποκλειστικά το πλήθος κτηρίων ή την επιφάνεια κάλυψης και δεν συνδέεται με την ποιοτική σύνθεση του 
δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. χρήση και τύπος κτηρίου).  

 
Εικόνα 7-4. Τέσσερα πρώτα χωρικά επίπεδα υποδιαίρεσης της πόλης της Νέας Ορλεάνης [Maaskant 2007] 

Στην Εικόνα 7-4 διακρίνονται τα τέσσερα πρώτα χωρικά επίπεδα που είναι διαθέσιμα από τις κρατικές αρ-
χές για την πόλη της Νέας Ορλεάνης. 
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Για την ανάλυση ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον οι ταχυδρομικοί κώδικες και οι συνοικίες απορρίφθηκαν 
εξαρχής ως ακατάλληλα χωρικά επίπεδα λόγω της πολύ μεγάλης επιφάνειας κάλυψης. Οι ανηγμένες τιμές 
των πλημμυρικών μεγεθών στα επίπεδα αυτά εξαλείφουν σε σημαντικό βαθμό την κύμανση των προσομοιω-
μένων τιμών τους και επομένως οδηγούν σε υπεραπλοποιημένα αποτελέσματα προσομοίωσης πλημμύρας.  

Τα χωρικά επίπεδα που επιλέχθηκαν και διερευνήθηκαν για τους σκοπούς της ανάλυσης ζημιάς είναι το δια-
μέρισμα, η ομάδα οικοδομικών τετραγώνων και το οικοδομικό τετράγωνο. Σύμφωνα με την απογραφή του 
1990 [GARM 1994], η στατιστική υπηρεσία όρισε ότι ο μέσος αριθμός οικιστικών μονάδων για κάθε διαμέ-
ρισμα οφείλει να προσεγγίζει περίπου τις 1500 μονάδες (περίπου 4 000 κάτοικοι), κυμαινόμενος από 600 
έως 3 000 οικιστικές μονάδες (από 1500 έως 8 000 κάτοικοι αντίστοιχα).  Επομένως, ένα διαμέρισμα καλύ-
πτει επιφάνεια εμβαδού προσεγγιστικά ίση με 0.27 km2. Ομοίως, σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες [GARM 
1994], μια ομάδα οικοδομικών τετραγώνων οφείλει να περιλαμβάνει περίπου 400 οικιστικές μονάδες, κυμαι-
νόμενη από 250 μέχρι 550 οικιστικές μονάδες. Επομένως, μια ομάδα οικοδομικών τετραγώνων περιλαμβά-
νει προσεγγιστικά 15 οικοδομικά τετράγωνα και καλύπτει επιφάνεια εμβαδού ίση με 0.07 km2. Τα όρια μιας 
ομάδας οικοδομικών τετραγώνων θα πρέπει να ακολουθούν ευκρινή ορατά στοιχεία, όπως είναι οι δρόμοι, οι  
σιδηρόδρομοι και τα υδάτινα σώματα. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες [GARM 1994], το οικοδομικό 
τετράγωνο περιλαμβάνει προσεγγιστικά 15 οικιστικές μονάδες και καλύπτει επιφάνεια εμβαδού περίπου ίση 
με 0.0028 km2. 

Τέλος, στην περιοχή μελέτης κατάντη του φράγματος Μυλοπότα χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ζημιάς μι-
κροκλίμακας με στοιχεία μεσοκλίμακας, καθώς τα καταγεγραμμένα δεδομένα ζημιάς διαφοροποιούνται ανά 
κτήριο, ενώ τα δεδομένα πλημμύρας προκύπτουν από προσομοίωση πλημμύρας με στοιχεία μεσοκλίμακας. 

7.1.2 Μέθοδος σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς  

Εάν υποθέσουμε την ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με βάση τη μέθοδο της σχετικής κα-
μπύλης – ζημιάς τότε η μεθοδολογία εκτίμησης της αναμενόμενης ζημιάς υπό ένα σενάριο πλημμύρας δια-
φοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς. Στην Εικόνα 7-5 διακρίνεται η δια-
φοροποίηση στην εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς ανά κτήριο χρησιμοποιώντας στοιχεία μακροκλίμακας και 
μικροκλίμακας αντίστοιχα. 
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Εικόνα 7-5. Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς ανά κτήριο 

Η ανάλυση ζημιάς σε επίπεδο μεσοκλίμακας λαμβάνει υπόψη έως ένα βαθμό τοπικά χαρακτηριστικά της 
υπό εξέταση δομημένης περιοχής, αφού κατηγοριοποιεί το δομημένο περιβάλλον και διαμορφώνει χαρα-
κτηριστικούς τύπους κτηρίου ανά χρήση. Ωστόσο, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα, συχνά στην ανάλυση 
χρησιμοποιούνται είτε στοιχεία μικροκλίμακας, όπως είναι η αποτίμηση βάσει επιμέτρησης της πραγματικής 
ζημιάς ανά κτήριο είτε στοιχεία μακροκλίμακας, όπως είναι η αδρομερής εκτίμηση κόστους επισκευής ζη-
μιάς ανά μονάδα κατακλυσμένης επιφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού 
του ποσοστού ζημιάς ανά κτήριο και η κλίμακα χωρικής ανάλυσης χαρακτηρίζεται ως μεσοκλίμακα με στοι-
χεία μικροκλίμακας ή μακροκλίμακας αντίστοιχα. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε γνωστό το ποσοστό ζημιάς p σε 
κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο τότε προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία για την ανάπτυξη μοντέλου ζημιάς 
με τη μέθοδο σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. 

ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Χωρικό επίπεδο  
μεσοκλίμακας  
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Έστω μια δομημένη περιοχή υπό απειλή πλημμύρας, της οποίας η έκταση ισούται με Α. Υποθέτουμε, ότι οι 
υπολογισμοί των μέγιστων τιμών βάθους νερού που προκύπτουν υπό σενάριο πλημμύρας Τ είναι διαθέσιμοι 
με τέτοιο τρόπο, ώστε η έκταση Αij της Α, η οποία είναι κατακλυσμένη με βάθη νερού που κυμαίνονται στο 
εύρος [di, dj] να είναι γνωστή. Εάν υποθέσουμε ότι Χ είναι η ολική αξία του δομημένου περιβάλλοντος που 
ανήκει στην έκταση Α, τότε μπορεί να εκτιμηθεί η ολική αξία του δομημένου περιβάλλοντος ανά μονάδα 

επιφάνειας Xx
A

= . Εάν το ποσοστό ζημιάς p σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο της δομημένης περιοχής, 

που προκλήθηκε από τιμές βάθους νερού που κυμαίνονται στο εύρος [di, dj] είναι γνωστό, τότε η συνολική 
πλημμυρική ζημιά στη δομημένη περιοχή θα ισούται με ij ijD x A p= ∑ . 

Το διάγραμμα ροής στην Εικόνα 7-6 απεικονίζει τη μεθοδολογία, η οποία απαιτεί για την εφαρμογή της 
πολλά και διαφορετικά είδη δεδομένων: 

 Δεδομένα πλημμύρας, όπως είναι οι βροχομετρικές και υδρομετρητικές παρατηρήσεις, το ποσοστό αδι-
απέρατης επιφάνειας της ολικής έκτασης υπό μελέτη και άλλες υδραυλικές παραμέτρους. Τα δεδομένα 
αυτά είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της επιφάνειας κατάκλυσης και επίσης για τον υπολογισμό της 
χωρικής κατανομής του βάθους νερού, έτσι ώστε να υπολογιστούν οι κατακλυσμένες εκτάσεις Αij. 

 Χωρικά δεδομένα, τα οποία διακρίνονται στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους, τις χρήσεις γης, τους χαρακτη-
ριστικούς τύπους κτηρίων στις δομημένες περιοχές υπό μελέτη και το ποσοστό κάλυψης κάθε τύπου κτη-
ρίου σε σχέση με τη συνολική έκταση. Αυτή η κατηγορία δεδομένων είναι απαραίτητη τόσο για τους υ-
δρολογικούς και υδραυλικούς υπολογισμούς όσο και για την οικονομική ανάλυση της περιοχής υπό μελέ-
τη. 

 Οικονομικά δεδομένα, τα οποία αφορούν τις οικονομικές συνθήκες της περιοχής υπό μελέτη. Η οικονο-
μική ανάλυση επικεντρώνεται στην εκτίμηση μιας αντιπροσωπευτικής μέσης αξίας δομημένου περιβάλλο-
ντος ανά μονάδα επιφάνειας x, εφόσον ο προσδιορισμός του ποσοστού ζημιάς p  θεωρείται δεδομένος. 
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Εικόνα 7-6. Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας εκτίμησης ζημιάς με τη μέθοδο καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς  

Αβεβαιότητα αποτελεσμάτων  

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς είναι μια διεθνώς αποδεκτή  
προσέγγιση για την εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, η αβεβαιότητα των 
αποτελεσμάτων της μεθόδου εξαρτάται από την κλίμακα χωρικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, εάν η μέθοδος 
εφαρμοστεί σε μικροκλίμακα, δηλαδή ανά κτήριο οι διαφοροποιήσεις στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρι-
κής ζημιάς από κτήριο σε κτήριο μπορεί να είναι σημαντικές.  Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί 
η αβεβαιότητα στα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι η προσαρμογή της στις τοπικές συνθήκες της πε-
ριοχής μελέτης με την ανάπτυξη εμπειρικών σχετικών καμπύλων βάθους νερού – ζημιάς για κάθε χαρακτη-
ριστικό τύπο κτηρίου ανά χρήση. Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνεται υπόψη η ευαλώτητα της εξεταζόμενης πε-
ριοχής με τη στενή έννοια του όρου. Γενικά, η ανάλυση ζημιάς με τη μέθοδο καμπύλης όταν υλοποιείται σε 
μεσοκλίμακα οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ενός μοντέλου ζημιάς με τη 

Προσομοίωση 
πλημμύρας  
υπό σενάριο Τ 

Προσδιορισμός 
ποσοστού ζημιάς p ανά 
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κλυσης Αij με μέγιστα βάθη νερού 
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συνολικής αξίας X 

κτηρίων στην έκταση Α 

Υπολογισμός του pij
για τα βάθη νερού  
μεταξύ di  και dj 
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μέθοδο της καμπύλης θεωρούνται ότι διαθέτουν ένα βαθμό αβεβαιότητας δεδομένου ότι η πρόκληση άμε-
σης ζημιάς θεωρείται ότι εξαρτάται αποκλειστικά από το βάθος νερού. Η ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας 
της επέκτασης της καμπύλης ή της πρόγνωσης μιας νέας τιμής ποσοστού ζημιάς από την καμπύλη αντιμετω-
πίζεται στατιστικά με τον υπολογισμό ορίων εμπιστοσύνης (βλέπε εδάφιο 7.4.3). 

7.1.3 Μέθοδος κριτηρίου ζημιάς 

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με βάση τη μέθοδο κριτηρίου ζημιάς εφαρμόζεται συνή-
θως για κατηγορίες πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής και δράση κυμάτων, δηλαδή σε περιπτώσεις πλημ-
μυρικών γεγονότων, στις οποίες μόνον το βάθος νερού δεν επαρκεί για την πρόκληση της παρατηρούμενης 
άμεσης ζημιάς στο δομημένο περιβάλλον. Συνεπώς, στη μέθοδο αυτή συμμετέχουν εκτός από το βάθος νε-
ρού και αλλά πλημμυρικά μεγέθη, όπως είναι η ταχύτητα ροής, το γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας 
ροής και ο ρυθμός ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης. 

Πριν την ανάπτυξη κριτηρίου ζημιάς έχει ήδη προηγηθεί η εφαρμογή της μεθόδου της στατιστικής ανάλυ-
σης της σχέσης πλημμυρικών μεγεθών και άμεσης ζημιάς που αποσκοπεί σε θεωρητική συνάρτηση πρόγνω-
σης της άμεσης ζημιάς. Όταν η προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης στα δεδομένα πλημμύρας και ζημιάς 
δεν είναι εφικτή, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος ανάπτυξης κριτηρίου ζημιάς. Η διαδικασία της στατιστικής 
ανάλυσης συνεισφέρει στην επιλογή του συνδυασμού των πλημμυρικών μεγεθών που θα συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη του κριτηρίου ζημιάς. Μετά από μια επαναληπτική διαδικασία δοκιμών επιλέγονται οριακές τιμές 
των πλημμυρικών μεγεθών που έχουν ως αποτέλεσμα είτε τη ευκρινή κατηγοριοποίηση της άμεσης ζημιάς σε 
κλάσεις τιμών ποσοστού ζημιάς είτε τη γραφική απεικόνιση της ζωνοποίησή τους σε περιβαλλον ΓΣΠ. Οι 
παραγόμενες ζώνες που οριοθετούνται από τις οριακές τιμές των μεγεθών πλημμύρας χαρακτηρίζονται ανά-
λογα με τις ποιοτικές περιγραφές της άμεσης ζημιάς σε αυτές. 

7.2 Αποτίμηση δεδομένων άμεσης ζημιάς  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, η αποτίμηση της ζημιάς σε απόλυτες τιμές υλοποιείται είτε με 
όρους νομισματικούς (financial) είτε με όρους οικονομικούς (economic). Στην πρώτη περίπτωση η αποτί-
μηση ζημιάς βασίζεται στο κόστος υλικών και εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης σε μια πληγείσα ιδιο-
κτησία και μπορεί να εκφραστεί ως ένα μέρος του συνολικού κόστους αντικατάστασης των πληγέντων στοι-
χείων. Στη δεύτερη περίπτωση η αποτίμηση ζημιάς προσδιορίζεται ως η απώλεια της αρχικής αξίας (πριν το 
συμβάν του πλημμυρικού γεγονότος) της πληγείσας ιδιοκτησίας αντανακλώντας την αξία της χρήσης της 
πριν την πλημμύρα. Σύμφωνα με τους Black και Evans (1999) η αποτίμηση πλημμυρικής ζημιάς με νομι-
σματικούς όρους είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές ζημιάς σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αντί-
στοιχης αποτίμησης με οικονομικούς όρους. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούνται και οι δυο τρόποι 
αποτίμησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα οικονομικών στοιχείων της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στην ε-
κάστοτε μελέτη εφαρμογής.  

7.2.1 Αξία ακινήτου 

Η αξία μιας ιδιοκτησίας μπορεί να προσδιοριστεί με τις ακόλουθες μορφές:  

 Αντικειμενική Αξία ακινήτου, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του κτίσματος 
και την αντικειμενική αξία του οικοπέδου που το περιέχει. 



Μεγέθη πλημμύρας και ζημιάς και ανάλυση της σχέσης μεταξύ τους: Μοντέλο ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

7-12 

 Εμπορική αξία ακινήτου, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία ακινήτου και τις 
συνθήκες προσφοράς και ζήτησης της κτηματομεσιτικής αγοράς. Αυτή η μορφή παρουσιάζει μεγάλες δι-
ακυμάνσεις στον χρόνο. 

 Αντικειμενική αξία κτίσματος, η οποία προσδιορίζεται κυρίως με βάση την κοστολόγηση των υλικών 
και των εργασιών κατασκευής του κτίσματος και δεν περιλαμβάνει την αξία οικοπέδου. 

Κατά την οικονομική εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στο περίβλημα μιας ιδιοκτησίας ενδιαφέρει 
μόνο η εκτίμηση της απώλειας στη συνολική αξία της ιδιοκτησίας που προκαλείται λόγω της άμεσης ζημιάς. 
Με αυτό το σκεπτικό θεωρείται ότι η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι το πιο κατάλληλο οικονομικό μέγε-
θος για να προσδιορίσει την αρχική αξία μιας ιδιοκτησίας πριν συμβεί η ζημιά λόγω πλημμύρας, αφού στην 
περίπτωση ζημιάς στην ιδιοκτησία χάνεται ένα ποσοστό της αξίας τόσο του κτίσματος όσο και του οικοπέ-
δου που το περιέχει.  

Ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας ακινήτου εξαρτάται εξ ορισμού από αντικειμενικά κριτήρια, όπως 
είναι η χρήση, ο τύπος, το μέγεθος του κτηρίου και η τιμή ζώνης του οικοπέδου. Η διαδικασία όμως, υπο-
λογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά από χώρα σε χώρα και γι’ 
αυτό, θα πρέπει να περιγράφεται συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση πληγείσας περιοχής ο υπολογισμός της 
αντικειμενικής αξίας ακινήτου που αντιστοιχεί είτε σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο είτε σε χαρακτηριστικό 
τύπο πλημμυρόπληκτου κτηρίου ανάλογα με την χωρική κλίμακα ανάλυσης που έχει επιλεγεί. Στη δεύτερη 
περίπτωση υπολογίζεται η μέση τιμή της αντικειμενικής αξίας ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες 
τιμές παραμέτρων που διαμορφώνουν έναν χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου. 

Η επιλογή της αντικειμενικής αξίας ακινήτου για τον υπολογισμό του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» δεν ακο-
λουθείται πάντα. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μετατροπής της απόλυτης τιμής σε 
ποσοστό ζημιάς βάσει αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας συμβάλλει στην επιλογή της πιο κατάλληλης μορ-
φής προσδιορισμού της αξίας ακινήτου. 

Γενικά, η εμπορική αξία ενός ακινήτου καθορίζεται από πολλούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως 
είναι το μέγεθος του κτηρίου, η ποιότητα κατασκευής, η αξία γης, η γεωγραφική θέση, η εγγύτητα σε μέσα 
μαζικής μεταφοράς κτλ. Ωστόσο, η εμπορική αξία ενός ακινήτου καθορίζεται και με βάση τους εφήμερους 
κανόνες προσφοράς και ζήτησης της αγοράς ακινήτων, οι οποίοι μεταβάλλονται συχνά και απρόβλεπτα και 
μπορεί να εξαρτώνται από τελείως διαφορετικούς παράγοντες άσχετους με την αντικειμενική αξία του ακινή-
του. 

7.2.2 Ποσοστό ζημιάς 

Το μέγεθος αυτό χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά τις αρχές της δεκαετίας του 1970 από το Σώμα Μηχανικών 
του Στρατού των ΗΠΑ (U.S. Army Corps of Engineers) και αποτελεί μια διαδεδομένη μορφή αποτίμησης 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Γενικά, ως «ποσοστό ζημιάς» ορίζεται το κλάσμα 
με αριθμητή το κόστος των εργασιών αντικατάστασης ή επισκευής σε ένα πλημμυρόπληκτο κτήριο και πα-
ρονομαστή την αξία του κτηρίου πριν συμβεί η άμεση ζημιά σε αυτό:  

Κόστος εργασιών επισκευής πλημμυρόπληκτου κτηριουΠοσοστό ζημιάς = 
Αρχική αξία κτηρίου πριν τη ζημιά

           (7.1) 

Οι τιμές του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» κυμαίνονται από 0 έως 1 (δηλαδή 0 - 100%). Είναι σημαντικό να 
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τονιστεί ότι το κόστος εργασιών αντικατάστασης ή επισκευής σε ένα κτήριο και η αξία του κτηρίου θα πρέπει 
να αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο για τον υπολογισμό του ποσοστού ζημιάς. Ο ορισμός του ποσο-
στού ζημιάς από την εξίσωση (7.1) οδηγεί σε αποτίμηση ζημιάς με νομισματικούς όρους (κόστος υλικών και 
εργασιών αποκατάστασης ή αντικατάστασης μιας πληγείσας ιδιοκτησίας) ή με οικονομικούς όρους (απώλεια 
αρχικής αξίας ιδιοκτησίας).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υπολογισμός του ποσοστού ζημιάς διαφοροποιείται ανάλογα με την πλημμυ-
ρόπληκτη περιοχή υπό εξέταση ως προς: (α) τη μορφή προσδιορισμού της αξίας κτηρίου και (β) την χωρική 
κλίμακα υπολογισμού της αξίας αυτής.  

7.3 Επεξεργασία δεδομένων  

7.3.1 Στατιστική περιγραφή 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα SPSS είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης δε-
δομένων, το οποίο παράγει πινακοποιημένες εκθέσεις, διαγράμματα και γραφήματα κατανομών και τάσεων, 
περιγραφικών στατιστικών χαρακτηριστικών και πολύπλοκης στατιστικής ανάλυσης. Στην παρούσα διατριβή 
το πρόγραμμα SPSS χρησιμοποιείται για τη στατιστική περιγραφή ενός δείγματος (π.χ. σύνολο τιμών ποσο-
στού ζημιάς) στην περίπτωση μιας πλημμυρόπληκτης περιοχής υπό εξέταση. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά 
μπορεί να είναι οι τυπικές εκτιμήτριες που αναφέρονται σε στατιστικές ροπές ενός πληθυσμού, όπως είναι η 
δειγματική μέση τιμή και η δειγματική διασπορά. Επίσης, η στατιστική περιγραφή ενός δείγματος μπορεί να 
περιλαμβάνει και απλούστερους στατιστικούς δείκτες, των οποίων ο υπολογισμός προϋποθέτει τη διάταξη σε 
φθίνουσα ή αύξουσα σειρά, όπως είναι η διάμεσος και τα ποσοστιαία σημεία 25% και 75%. Το πρόγραμμα 
SPSS έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει τα παραπάνω στατιστικά χαρακτηριστικά ενός δείγματος είτε με α-
ριθμητικό είτε με γραφικό τρόπο με την παραγωγή γραφημάτων σε στήλες και συνοπτικών παραστάσεων 
δείγματος (box plots). 

Αποτέλεσμα της στατιστικής περιγραφής είναι η συμπύκνωση του δείγματος σε στατιστικά χαρακτηριστικά 
και δείκτες που συνοψίζουν τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκύψουν 
ποιοτικά συμπεράσματα για παράγοντες που επηρεάζουν την πρόκληση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δο-
μημένο περιβάλλον. Η στατιστική περιγραφή εφαρμόζεται σε κάθε σύνολο δεδομένων χωριστά και αποτελεί 
αναγκαίο στάδιο επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο συνεισφέρει στην ακόλουθη ανάλυση της σχέσης δεδο-
μένων πλημμύρας και ζημιάς μεταξύ τους. 

7.3.2 Πρωτογενής επεξεργασία 

Η πρωτογενής επεξεργασία σε ένα δείγμα αφορά την αφαίρεση στοιχείων από το δείγμα είτε επειδή είναι 
ακραίες τιμές είτε επειδή βρίσκονται εντός των ορίων του ανθρώπινου σφάλματος. 

Μια κοινή μέθοδος για την αναγνώριση εξωδειγματικών τιμών είναι να θεωρήσει κανείς ακραίες τιμές τις τι-
μές που είναι μεγαλύτερες από ένα συγκεκριμένο αριθμό τυπικών αποκλίσεων σ από τη δειγματική μέση τιμή 
μ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το ιστόγραμμα απόλυτης συχνότητας του δείγματος. Στην Εικόνα 
7-7 απεικονίζονται το ιστόγραμμα ενός συνόλου τιμών ποσοστού ζημιάς και οι τιμές του ποσοστού ζημιάς 
στις θέσεις της δειγματικής μέσης τιμής μ και μ+nσ για n=1, 2 [Stuart 1999]. Όσες τιμές ποσοστού ζημιάς 
προκύπτουν έξω από τα όρια μ±nσ για n=2 θεωρούνται εξωδειγματικές τιμές του δείγματος και αφαιρούνται 
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από το αρχικό σύνολο. 

 
Εικόνα 7-7. Μέθοδος αναγνώρισης των εξωδειγματικών τιμών ενός συνόλου δεδομένων ζημιάς 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην παρούσα διατριβή για την αφαίρεση εξωδειγματικών τιμών σε όλες τις 
περιπτώσεις επεξεργασίας συνόλων δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς. 

Η αφαίρεση τιμών με τη μορφή νέφους από ένα σύνολο δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς συμβαίνει στην 
περίπτωση της ενσωμάτωσης ανθρώπινου σφάλματος στο σύνολο δεδομένων και αφορά τις τιμές που βρί-
σκονται στα όρια του σφάλματος αυτού. Επομένως, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την ποσοτικοποίηση του 
σφάλματος με ένα εύρος τιμών. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα βάθους νερού από την προσομοίωση μιας 
πλημμύρας υποτίθεται ότι φέρουν σταθερό σφάλμα από την παραγωγή του απαιτούμενου ψηφιακού μοντέ-
λου εδάφους, ενώ η καταγραφή παρατηρήσεων βάθους νερού στο πεδίο υποτίθεται ότι φέρει σταθερό σφάλ-
μα λόγω ανθρώπινου λάθους. 

7.3.3 Εξομάλυνση δεδομένων  

Η στατιστική εξομάλυνση πειραματικών δεδομένων οδηγεί στην ανάπτυξη εμπειρικών σχέσεων, οι οποίες 
δεν έχουν γενική ισχύ αλλά ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο τοπικό σύστημα από το οποίο προέκυψαν πει-
ραματικά. Συνήθως αυτός ο τρόπος επεξεργασίας δεδομένων εφαρμόζεται όταν η συσχέτιση μεταξύ των πει-
ραματικών δεδομένων στην αρχική τους μορφή δεν κατέστη δυνατή. Βασική υπόθεση της εξομάλυνσης δε-
δομένων είναι ότι, όταν η σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής εξομαλύνεται ο θόρυβος 
μειώνεται, και επομένως η εξομαλυσμένη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής θεωρείται καλύτερη εκτίμηση 
της αρχικής τιμής. Κάθε εξομαλυσμένη τιμή εξαρτημένης μεταβλητής προκύπτει από τις γειτονικές αρχικές 
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής που ορίζει το βήμα. Η επιλογή μεγάλου βήματος αυξάνει την εξομάλυν-
ση αλλά μειώνει τη διακρισιμότητα του εξομαλυσμένου συνόλου, ενώ αντίθετα η επιλογή μικρού βήματος 
μειώνει την εξομάλυνση αλλά αυξάνει τη διακρισιμότητα. Με την εξομάλυνση προκύπτει μια νέα τιμή (εξο-
μαλυσμένη) της εξαρτημένης μεταβλητής για κάθε αρχική τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής.  

Δυο είναι οι επικρατέστεροι τύποι μεθόδων εξομάλυνσης: (α) αυτή του φιλτραρίσματος με μέσους όρους 
(moving average) και (β) αυτή της τοπικά σταθμισμένης παλινδρόμησης. Η διαδικασία εξομάλυνσης της το-
πικά σταθμισμένης παλινδρόμησης αφορά μια σταθμισμένη συνάρτηση παλινδρόμησης που ορίζεται για τις 
τιμές που περιέχονται στο επιλεγμένο βήμα εξομάλυνσης. Η μέθοδος αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τον 
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τύπο συνάρτησης που χρησιμοποιείται στην παλινδρόμηση σε: (α) μέθοδο «Lowess» (Locally weighted 
scatter plot smooth) που χρησιμοποιεί γραμμική πολυωνυμική συνάρτηση και σε (β) μέθοδο «Loess» που 
χρησιμοποιεί μη γραμμική πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού. 

Στην παρούσα διατριβή η διαδικασία της εξομάλυνσης εφαρμόστηκε σε σύνολα δεδομένων βάθους νερού 
και ποσοστού ζημιάς σε ορισμένες περιπτώσεις πλημμυρόπληκτων περιοχών υπό εξέταση με τη βοήθεια του 
εργαλείου προσαρμογής καμπύλης (curve fitting tool) της στατιστικής εργαλειοθήκης (statistical toolbox) 
σε υπολογιστικό περιβάλλον Matlab v. 2008a. Ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται το μέγεθος «ποσοστό 
ζημιάς» και ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται το πλημμυρικό μέγεθος «βάθος νερού».  

Από τις διαθέσιμες μεθόδους εξομάλυνσης για το εργαλείο επιλέχθηκε η εφαρμογή της τοπικά σταθμισμέ-
νης παλινδρόμησης με γραμμική πολυωνυμική συνάρτηση, δηλαδή η μέθοδος «Lowess». Το βήμα εξομά-
λυνσης ορίστηκε ίσο με το 25% του ολικού αριθμού στοιχείων του αρχικού συνόλου δεδομένων. Όταν το 
σύνολο δεδομένων υπό εξέταση περιέχει ακραίες τιμές οι εξομαλυσμένες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής 
μπορεί να διαταραχθούν και να μην αντανακλούν τη συμπεριφορά του όγκου των γειτονικών τιμών. Σε αυτή 
την περίπτωση χρησιμοποιείται η ανθεκτική εκδοχή της μεθόδου «Lowess» η μέθοδος «Robust Lowess», 
στην οποία η τοπικά σταθμισμένη συνάρτηση παλινδρόμησης είναι ανθεκτική στις ακραίες τιμές δεδομένων. 
Λεπτομερής πληροφορία για τις μεθόδους στατιστικής εξομάλυνσης δεδομένων παρατίθεται στο εγχειρίδιο 
βοήθειας του εργαλείου προσαρμογής καμπύλης στο υπολογιστικό περιβάλλον του Matlab. 

Η στατιστική εξομάλυνση δεδομένων εφαρμόστηκε για τα σύνολα δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς που 
αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Δήμος Μοσχάτου και Δήμοι περιοχών Ανατολικής Ατ-
τικής) λόγω πλημμυρικών γεγονότων κατάκλυσης (βλέπε υποκεφάλαιο 9.2). 

7.3.4 Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων 

Προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος στατιστικής συνάρτησης κατανομής που συσχετίζει βέλτιστα 
δύο σύνολα δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς (π.χ. σύνολα στοιχείων βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς), 
θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις σε αυτά τα σύνολα δεδομένων για τον τύπο 
στατιστικής συνάρτησης που έχει επιλεγεί. Για παράδειγμα, αν και η κανονικότητα των δεδομένων δεν απο-
τελεί αναγκαία συνθήκη για την προσαρμογή σε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, ωστόσο επηρεάζει τους 
ελέγχους υπόθεσης (hypothesis tests) και τα διαστήματα εμπιστοσύνης, που δεν αποδίδουν αξιόπιστα απο-
τελέσματα όταν εφαρμόζονται σε σύνολα δεδομένων που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Έτσι, με-
τά το στάδιο της αφαίρεσης εξωδειγματικών τιμών και το στάδιο της ενδεχόμενης στατιστικής εξομάλυνσης 
στα δεδομένα ακολουθεί ο έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων.  

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται το εργαλείο προσαρμογής κατανομής 
συνάρτησης (distribution fitting tool) στο υπολογιστικό περιβάλλον Matlab και εφαρμόζεται η γραφική μέ-
θοδος σε χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας (normal probability plot). Σ’ αυτό το χαρτί το διάγραμ-
μα είναι οπωσδήποτε αύξουσα συνάρτηση και σε μεγάλα δείγματα που προέρχονται από κανονικό πληθυσμό 
το διάγραμμα προσεγγίζει μια ευθεία γραμμή. Συνεπώς, στην περίπτωση υπέρθεσης της κατανομής πιθανό-
τητας του εξεταζόμενου δείγματος στο διάγραμμα, οι σημαντικές αποκλίσεις του δείγματος από την ευθεία 
γραμμή αποτελούν έναν σαφή τρόπο γραφικής απεικόνισης της μη κανονικότητας του εξεταζόμενου δείγμα-
τος. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 7-8 η γραφική μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε ένα δείγμα τιμών μιας εξαρ-
τημένης μεταβλητής y. Παρατηρείται ότι η κατανομή πιθανότητας του δείγματος αποκλίνει σημαντικά από 
την ευθεία της κανονικής κατανομής και επομένως συμπεραίνεται ότι το δείγμα τιμών y δεν ακολουθεί την 
κανονική κατανομή.  
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Εικόνα 7-8. Γραφική μέθοδος σε χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας για τον έλεγχο κανονικότητας μεταβλητών 

Γενικά, στις περιπτώσεις που ένα δείγμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του επιλεγμένου τύπου στατιστικής συ-
νάρτησης εξετάζεται το ενδεχόμενο μετασχηματισμού (transformation) των δεδομένων του δείγματος, ο 
οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια απλοποιημένη σχέση μεταξύ της μετασχηματισμένης ανεξάρτητης μετα-
βλητής και της μετασχηματισμένης εξαρτημένης μεταβλητής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλοποίηση της 
πρόγνωση της σχέσης. Συνηθισμένες μαθηματικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για το μετασχηματι-
σμό δεδομένων περιλαμβάνουν τον λογάριθμο ln(y) και τις απλές δυναμοσυναρτήσεις της μορφής  y1/2, y-1. 
Οι συναρτήσεις μετασχηματισμού πρέπει να είναι πλήρως αναστρέψιμες και συνεχείς. Χρησιμοποιώντας αυ-
τούς τους μετασχηματισμούς μπορεί κανείς να γραμμικοποιήσει ένα μη γραμμικό μοντέλο, να συμπυκνώσει 
τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ή να απλοποιήσει το μοντέλο ώστε να περιλαμβάνει λιγότερες παρα-
μέτρους.  

Υπάρχουν ωστόσο, συγκεκριμένα μειονεκτήματα που συνδέονται με τους μετασχηματισμούς δεδομένων: 

 Στο μετασχηματισμό δεδομένων μέσω λογαρίθμησης ή τετραγωνικής ρίζας, τυχόν αρνητικές τιμές της 
εξαρτημένης μεταβλητής δεν μπορούν να συμμετέχουν 

 Σε όλους τους μετασχηματισμούς δεδομένων, η βασική υπόθεση της σταθερής διασποράς των καταλοί-
πων (residuals) ακυρώνεται. Συνεπώς, απαιτείται έλεγχος στην επιλογή και αποδοχή ενός μετασχηματι-
σμού δεδομένων. Εάν απεικονιστούν τα κατάλοιπα των μετασχηματισμένων δεδομένων σε γράφημα με-
τασχηματισμένης κλίμακας και διαπιστωθεί ότι τα λάθη είναι τυχαία με ελάχιστη διασπορά, τότε ο μετα-
σχηματισμός δεδομένων θεωρείται επιτυχής. 

7.3.5 Μέθοδος boostrapping 

Η στατιστική μέθοδος «boostrapping» εφαρμόζεται για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας (π.χ. εκτίμη-
ση τυπικού σφάλματος, διαστήματος εμπιστοσύνης) μιας διαδεδομένης στατιστικής παραμέτρου (π.χ. μέση 
δειγματική τιμή) ενός συνόλου εμπειρικών δεδομένων. Η μέθοδος εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένα σύ-
νολο δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από ένα ανεξάρτητο και ομοιόμορφα κατανεμημένο 
πληθυσμό (αρχικό σύνολο). Λαμβάνοντας τιμές με τυχαία δειγματοληψία από το αρχικό σύνολο μπορεί να 
δημιουργείται κάθε φορά ένα καινούργιο σύνολο δεδομένων στο οποίο υπολογίζεται η μέση δειγματική τι-



Μεγέθη πλημμύρας και ζημιάς και ανάλυση της σχέσης μεταξύ τους: Μοντέλο ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 

7-17 

μή, θεωρώντας ότι αυτή ακολουθεί την κανονική κατανομή σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα. Επα-
ναλαμβάνοντας την ανάπτυξη νέου συνόλου δεδομένων εκατοντάδες φορές, παρατηρείται η διακύμανση τι-
μών της μέσης τιμής και έτσι ποσοτικοποιείται η αβεβαιότητα στην εκτίμησή της. Για παράδειγμα, το διά-
στημα εμπιστοσύνης με επίπεδο σημαντικότητας 90% προσδιορίζεται με τον υπολογισμό των ποσοστημο-
ρίων (percentile) 97.5 % και 2.5 % ως εξής: 

97.5% 1.64( )

2.5% 1.64( )

percentile
n

percentile
n

σμ

σμ

= +

= −
          (7.2)   

όπου  μ = μέση τιμή του συνόλου μέσων τιμών  

 σ = τυπική απόκλιση του συνόλου μέσων τιμών  

n = πλήθος στοιχείων στο δείγμα 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η απλότητα στην εφαρμογή με άμεσα αποτελέσματα και το βασι-
κό μειονέκτημα είναι ότι αυτή η προφανής απλότητα μπορεί να αποκρύψει σημαντικές υποθέσεις που προϋ-
ποθέτει η εφαρμογή της μεθόδου, όπως είναι η ανεξαρτησία των συνόλων μεταξύ τους. 

Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου «boostrapping» αποτελεί η εκτίμηση του τυπικού σφάλματος και των 
ορίων εμπιστοσύνης της μέσης τιμής του ποσοστού ζημιάς για ένα δείγμα 100 πλημμυρόπληκτων κατοικιών 
στην πόλη της νέας Ορλεάνης. Η Εικόνα 7-9 δείχνει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου 
«boostrapping». Παρατηρείται ότι όταν οι πλημμυρόπληκτες κατοικίες είναι μόλις 100 (αρχικό σύνολο), η 
μέση τιμή του ποσοστού ζημιάς παρουσιάζει τυπικό σφάλμα ± 2.5%, ενώ, όταν οι πλημμυρόπληκτες κατοι-
κίες αυξηθούν σε 50 000, τότε το τυπικό σφάλμα στην εκτίμηση της μέσης τιμής του ποσοστού ζημιάς ελα-
χιστοποιείται. Ως γνωστόν, η αβεβαιότητα στην εκτίμηση της δειγματικής μέσης τιμής ενός συνόλου μειώνε-
ται όσο το πλήθος στοιχείων στο σύνολο αυξάνει. 

 
Εικόνα 7-9. Εφαρμογή μεθόδου «boostrapping» για τη μέση τιμή δείγματος ποσοστού ζημιάς  
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7.4 Ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο περιγράφηκαν αναλυτικά τα αναγκαία στάδια στατιστικής επεξεργασίας σε 
σύνολα δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς στις υπό εξέταση πληγείσες περιοχές. Στο υποκεφάλαιο αυτό πε-
ριγράφεται η ταυτόχρονη στατιστική ανάλυση των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς που διακρίνεται στα 
παρακάτω στάδια: 

 Επιλογή και προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής: επιλογή τύπου κατανομής, επιλογή συ-
νάρτησης κατανομής και εκτίμηση παραμέτρων κατανομής. 

 Έλεγχος καταλληλότητας της συνάρτησης κατανομής: προσδιορισμός του συντελεστή συσχέτισης και έ-
λεγχο σημαντικότητας στο συντελεστή συσχέτισης. 

 Στατιστική πρόγνωση: η εκτίμηση της τιμής μεταβλητής για συγκεκριμένες συνθήκες. Η εκτίμηση μπορεί 
να είναι είτε σημειακή είτε εκτίμηση διαστήματος. 

 Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας αποτελεσμάτων πρόγνωσης: προσδιορισμός ορίων εμπιστοσύνης της 
πρόγνωσης. 

7.4.1 Επιλογή τύπου και προσαρμογή συνάρτησης κατανομής 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης (curve-fitting tool) της εργαλειοθήκης στατιστικής ανάλυσης (statisti-
cal toolbox) στο υπολογιστικό περιβάλλον Matlab R2008a εφαρμόστηκε στην παρούσα διατριβή για την ε-
πιλογή τύπου και την προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής σε δείγματα δεδομένων πλημμύρας 
και ζημιάς για κάθε περίπτωση μελέτης εφαρμογής. Ως εξαρτημένη μεταβλητή y θεωρείται η αδιάστατη με-
ταβλητή του ποσοστού ζημιάς, και ως ανεξάρτητη μεταβλητή x θεωρείται το πλημμυρικό μέγεθος υπό εξέ-
ταση, το οποίο μπορεί να είναι το βάθος νερού, ο ρυθμός ανύψωσης της στάθμης πλημμύρας και το γινόμε-
νο βάθους νερού και ταχύτητας ροής. Από τους διαθέσιμους τύπους συναρτήσεων κατανομής διερευνήθηκαν 
γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία διακρίνονται σε συναρτήσεις πολυωνυμικής 
μορφής (1ου, 2ου, m βαθμού) και σε δυναμοσυναρτήσεις (power functions) αντίστοιχα. 

Η προσαρμογή απαιτεί ένα παραμετρικό μοντέλο, το οποίο σχετίζει τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής 
με τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής μέσω ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων. Η γενική μορφή ενός μο-
ντέλου παλινδρόμησης δίνεται από την εξίσωση: 

( , )i i iy f x β ε= +            (7.3) 

όπου iy = εξαρτημένη μεταβλητή στοιχείου i 

 ix = ανεξάρτητη μεταβλητή στοιχείου i 

 β = συντελεστές παλινδρόμησης 

 iε = σφάλμα στην πρόγνωση της εξαρτημένης μεταβλητής iy  

Στο εργαλείο προσαρμογής καμπύλης η εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης για τη βέλτιστη προ-
σαρμογή μιας θεωρητικής συνάρτησης κατανομής στο πληθυσμό υλοποιείται με τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων (Least Squares), η οποία ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 
(residuals). Ως κατάλοιπο ri  για το στοιχείο i ορίζεται η διαφορά μεταξύ της παρατηρημένης τιμής yi της ε-
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ξαρτημένης μεταβλητής και της αντίστοιχης εκτιμώμενης τιμής ŷi και θεωρείται ως το σφάλμα που προκύπτει 
από την προσαρμογή της συνάρτησης στα δεδομένα.  

ˆi i ir y y= −             (7.4) 

Επομένως, το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων δίνεται από τον τύπο: 

2 2

1 1
ˆ( )

n n

i i i
i i

SSE r y y
= =

= = −∑ ∑             (7.5) 

όπου n = το πλήθος των στοιχείων του πληθυσμού 

       SSE = εκτιμητής του αθροίσματος των τετραγώνων λόγω σφάλματος 

Για την προσαρμογή των δεδομένων γίνονται δύο σημαντικές υποθέσεις σε ό,τι αφορά τα σφάλματα. Θεω-
ρείται ότι: (α) σφάλματα υπάρχουν μόνον στο σύνολο τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής και (β) είναι τυ-
χαία και ακολουθούν κανονική κατανομή με μέση τιμή ίση με το 0 και σταθερή και ίδια διασπορά, δηλαδή 

2(0, )ε σΝ∼ . 

Παρόλο που η προσαρμογή δεδομένων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δεν απαιτεί κανονικά κα-
τανεμημένα σφάλματα για την εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης, η μέθοδος αυτή αποδίδει βέλτι-
στα (θεώρημα Gauss-Markov) όταν τα δεδομένα δεν περιέχουν μεγάλο αριθμό σφαλμάτων με ακραίες τι-
μές. Η κανονική κατανομή αποτελεί μία από τις κατανομές πιθανότητας στην οποία τα ακραία τυχαία σφάλ-
ματα είναι σπάνια. Ωστόσο, τα στατιστικά αποτελέσματα των ορίων εμπιστοσύνης και πρόγνωσης της συνάρ-
τησης παλινδρόμησης απαιτούν τα σφάλματα να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Το εργαλείο προσαρ-
μογής καμπύλης υπολογίζει και τα όρια εμπιστοσύνης για κάθε εκτίμηση συντελεστή παλινδρόμησης με ορι-
σμένο συντελεστή εμπιστοσύνης ίσο με 90%. 

Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων είναι η ευαισθησία της στις ακραίες τιμές 
δεδομένων. Οι ακραίες τιμές έχουν μεγάλη επιρροή στην προσαρμογή, διότι τα κατάλοιπα υψωμένα στη δύ-
ναμη του 2 μεγεθύνουν την επίδραση των εξωδειγματικών τιμών. Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των ε-
ξωδειγματικών τιμών κατά την προσαρμογή, το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα χρήσης της μεθόδου των αν-
θεκτικών (robust) ελαχίστων τετραγώνων. Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την επεξεργασία δεδομέ-
νων εφαρμόζεται μέθοδος αναγνώρισης και αφαίρεσης των εξωδειγματικών τιμών. 

Οι τύποι της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του εργαλείου για 
την εκτίμηση συντελεστών παλινδρόμησης διακρίνονται σε: (α) μέθοδο γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων 
(Linear Least Squares), και σε (β) μέθοδο μη γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων (Nonlinear Least Squares), 
ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο παλινδρόμησης. 

Μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης στο Matlab χρησιμοποιεί τη μέθοδο γραμμικών ελαχίστων τετραγώ-
νων για να προσαρμόσει ένα γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης στα δεδομένα. Ως γραμμικό μοντέλο πα-
λινδρόμησης ορίζεται η συνάρτηση που είναι γραμμική ως προς τους συντελεστές, όπως είναι μια συνάρτηση 
πολυωνυμικής μορφής. Η γενική μορφή ενός γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (πολυωνυμική συνάρτηση 
1ου βαθμού) δίνεται από την εξίσωση: 
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0 1i i iy xβ β ε= + +            (7.6) 

όπου iy = εξαρτημένη μεταβλητή στοιχείου i 

 ix = ανεξάρτητη μεταβλητή στοιχείου i 

 0 1,β β = συντελεστές παλινδρόμησης 

 iε = σφάλμα στην πρόγνωση της εξαρτημένης μεταβλητής iy  

Στην περίπτωση μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης και με την προϋπόθεση ότι τα κατάλοιπα της συνάρ-
τησης ακολουθούν κανονική κατανομή, η μέθοδος γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων θεωρείται ότι αποτελεί 
τη βέλτιστη μέθοδο εκτίμησης συντελεστών της συνάρτησης (θεώρημα Gauss-Markov). 

Μοντέλο μη γραμμικής παλινδρόμησης 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης στο Matlab χρησιμοποιεί τη μέθοδο μη γραμμικών ελαχίστων τετρα-
γώνων για να προσαρμόσει ένα μη γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης στα δεδομένα. Ως μη γραμμικό μο-
ντέλο παλινδρόμησης ορίζεται η συνάρτηση που είναι μη γραμμική ως προς τους συντελεστές, όπως είναι 
μια δυναμοσυνάρτηση. Η απλοποιημένη μορφή ενός μη γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (δυναμοσυ-
νάρτηση) δίνεται από την εξίσωση: 

i i iy x βα ε= +                                (7.7) 

όπου iy = εξαρτημένη μεταβλητή στοιχείου i 

 ix = ανεξάρτητη μεταβλητή στοιχείου i 

 ,α β = συντελεστές παλινδρόμησης 

 iε = σφάλμα στην πρόγνωση της εξαρτημένης μεταβλητής iy  

Η διαδικασία εκτίμησης συντελεστών παλινδρόμησης στην περίπτωση μη γραμμικών μοντέλων είναι πιο πο-
λύπλοκη και περιλαμβάνει επαναληπτική διαδικασία δοκιμών. 

Σταθερή συνάρτηση 

Σε περιπτώσεις που η προσαρμογή θεωρητικής συνάρτησης κατανομής σε ένα σύνολο δεδομένων δεν αντα-
νακλά τη φύση των δεδομένων, χρησιμοποιείται η «λύση» της σταθερής συνάρτησης για τη στατιστική πρό-
γνωση της εξαρτημένης μεταβλητής. Η σταθερή συνάρτηση αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή της κλιμα-
κωτής συνάρτησης.  

Μια συνάρτηση :f →  ονομάζεται κλιμακωτή συνάρτηση, όταν εκφράζεται από την εξίσωση: 

0
( )

i

n

i A
i

y a X x
=

=∑            (7.8) 

όπου 0n ≥ , ia = πραγματικοί αριθμοί 
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          iA = διαστήματα τιμών  

        
iAX = η δείκτρια συνάρτηση του A , η οποία ορίζεται ως εξής: 

1,  if x A
( )

0iAX x
∈⎧

= ⎨
⎩

           (7.9) 

Στον ορισμό τα διαστήματα iA θεωρείται ότι έχουν τις παρακάτω ιδιότητες: 

(α) τα διαστήματα είναι ανεξάρτητα  για ii JA A j∩ =∅ ≠  

(β) η ένωση των διαστημάτων είναι όλο το ρητό σύνολο 1
n
i iA=∪ =   

Μια κλιμακωτή συνάρτηση :f A B→  είναι σταθερή συνάρτηση, όταν ισχύει: 

( ) ( )f x f y=     όπου ,x y A∈  

Με άλλα λόγια η στατιστική πρόγνωση μιας σταθερής συνάρτησης είναι μία σταθερή τιμή της εξαρτημένης 
μεταβλητής για όλες τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Συνήθως η σταθερή τιμή της εξαρτημένης με-
ταβλητής θεωρείται ίση με τη δειγματική μέση τιμή των εμπειρικών δεδομένων της εξαρτημένης μεταβλητής 
στο δείγμα. 

7.4.2 Έλεγχος καταλληλότητας της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής 

Η αβεβαιότητα στην πρόγνωση μιας νέας τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής από τη θεωρητική συνάρτηση 
κατανομής εξαρτάται από το βαθμό καταλληλότητας της προσαρμογής της συνάρτησης στο σύνολο δεδο-
μένων. Κατάλληλη προσαρμογή μιας συνάρτησης σε δεδομένα θεωρείται η προσαρμογή για την οποία 
μπορεί να ισχύουν τα παρακάτω: (α) η εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης έχει μικρή αβεβαιότητα, 
(β) τα δεδομένα μπορεί να παραχθούν από τη συνάρτηση δεδομένου των παραδοχών της μεθόδου των ελα-
χίστων τετραγώνων και (γ) η συνάρτηση εξηγεί μεγάλο ποσοστό της διασποράς των δεδομένων. 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης στο Matlab εφαρμόζει έλεγχο καταλληλότητας (goodness-fit) της επι-
λεγμένης θεωρητικής συνάρτησης με γραφικά και υπολογιστικά εργαλεία. Τα υπολογιστικά και γραφικά ερ-
γαλεία του ελέγχου καταλληλότητας προσαρμογής μιας συνάρτησης είναι όλα γνωστά από την επιστήμη της 
στατιστικής. Η ανάλυση της γραφικής απεικόνισης των καταλοίπων (residuals) αποτελεί γραφική μέθοδο ε-
λέγχου καταλληλότητας της συνάρτησης. Εάν η προσαρμογή της συνάρτησης είναι κατάλληλη, τα κατάλοι-
πα θα πρέπει να προσεγγίζουν τη συμπεριφορά των τυχαίων σφαλμάτων, δηλαδή στη γραφική τους απεικόνι-
ση τα κατάλοιπα αναμένεται να εμφανίζονται τυχαία τοποθετημένα γύρω από την τιμή 0. Αντίθετα, όταν στη 
γραφική τους απεικόνιση τα κατάλοιπα ακολουθούν ένα συστηματικό μοτίβο, αυτό θεωρείται ως σαφής έν-
δειξη ότι η θεωρητική συνάρτηση κατανομής δεν περιγράφει το δείγμα ικανοποιητικά.  

Επίσης, το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης χρησιμοποιεί τα εξής υπολογιστικά εργαλεία για τον έλεγχο 
καταλληλότητας της προσαρμογής:  

(α) Το άθροισμα των τετραγώνων λόγω λάθους (Sum of Squares due to Error - SSE). Αυτός ο δείκτης υπο-
λογίζει την ολική απόκλιση των παρατηρημένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής από τις αντίστοιχες 
προσαρμοσμένες τιμές της μεταβλητής. Ταυτίζεται με το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων και δί-
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νεται από την εξίσωση (7.5). Όσο ο δείκτης SSE τείνει στο 0 τόσο πιο κατάλληλη θεωρείται η προσαρμογή 
της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής.  

(β) Ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού (adjusted R2). Ο συ-
ντελεστής προσδιορισμού R2 ισούται με το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης ρ μεταξύ των παρατηρη-
μένων τιμών και των εκτιμώμενων τιμών των μεταβλητών το οποίο ορίζεται από την εξίσωση: 

1

2 2

1 1

( )( )

ˆ ˆ( ) ( )

n

i i
i

n n

i i
i i

x x y y

x x y y

ρ =

= =

− −
=

− −

∑

∑ ∑
          (7.10) 

όπου ,i ix y = οι παρατηρημένες τιμές των μεταβλητών στοιχείου i 

 ˆ ˆ,i ix y = οι εκτιμώμενες τιμές των μεταβλητών στοιχείου i 

 ,x y = οι μέσες τιμές των παρατηρημένων τιμών των μεταβλητών  

Οι τιμές του R2 κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1 και όσο πιο πολύ ο συντελεστής R2 προσεγγίζει το 1 τόσο πιο 
κατάλληλη θεωρείται η προσαρμογή της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής. Ο συντελεστής προσδιορισμού 
R2  δείχνει πόσο καλά η στατιστική συνάρτηση εξηγεί τη διασπορά των δεδομένων. Επομένως, το 21 R− δί-
νει το μέτρο αβεβαιότητας της προσαρμογής της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής. Εάν αυξηθεί ο αριθ-
μός των συντελεστών παλινδρόμησης στο μοντέλο, ο συντελεστής R2 αυξάνεται χωρίς να έχει βελτιωθεί πρα-
κτικά η προσαρμογή. Για να αποφευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση ο διoρθωμένος συ-
ντελεστής R2.. 

Τέλος, είναι σημαντικό να υλοποιηθεί και ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή προσ-
διορισμού R2 στη συσχέτιση των μεταβλητών. Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή της υπόθεσης H0: 
ρ = 0, αποτελεί ένα διαδεδομένο τρόπο αυτού του ελέγχου. Εάν η H0 αληθεύει, τότε οι δύο μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο έλεγχος της υπόθεσης αυτής γίνεται με τον έλεγχο t, δηλαδή για 
21
2

t

N

ρ
ρ

=
−
−

, 

όπου 2N −  οι βαθμοί ελευθερίας. Η υπόθεση ρ = 0 απορρίπτεται αν: /2, 2a Nt t −≥ , όπου α το επίπεδο ση-

μαντικότητας (significance level). Ένας πιο απλοποιημένος τρόπος ελέγχου στατιστικής σημαντικότητας του 
R2, συμφωνα με τους Stuart et. al (1999) αποτελεί το κρίσιμο όριο Rc. Εάν θεωρήσουμε γραμμική συσχέτιση 
μεταξύ των μεταβλητών και επίπεδο σημαντικότητας a = 5 %, το κρίσιμο όριο Rc του R2 ισούται με: 

2
cR

n
=             (7.11) 

Συνεπώς, εάν ισχύει 2
cR R> τότε θεωρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μετα-

βλητών. 

(γ) Η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνισμένου σφάλματος (Root Mean Square Error). Αυτός ο δεί-
κτης είναι, επίσης, γνωστός ως τυποποιημένο σφάλμα λόγω παλινδρόμησης. Πρόκειται για μια εκτίμηση της 
τυπικής απόκλισης της τυχαιότητας των δεδομένων και όσο τείνει στην τιμή 0 τόσο πιο κατάλληλη θεωρείται 
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η προσαρμογή της θεωρητικής συνάρτησης. 

7.4.3 Ποσοτικοποίηση αβεβαιότητας αποτελεσμάτων πρόγνωσης 

Η αβεβαιότητα στη στατιστική πρόγνωση μιας νέας τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής οφείλεται στην αβε-
βαιότητα λόγω της προσαρμοσμένης συνάρτησης και στην αβεβαιότητα λόγω τυχαίου σφάλματος. Ένας 
τρόπος ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας είναι ο υπολογισμός των ορίων εμπιστοσύνης της νέας τιμής ή 
της προσαρμοσμένης συνάρτησης. Όσο ο συντελεστής εμπιστοσύνης τείνει στη τιμή 1, δηλαδή αυξάνει η α-
ξιοπιστία της πρόγνωσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα εμπιστοσύνης. Αντίθετα, εάν μικρύνει ο συντε-
λεστής εμπιστοσύνης, τόσο πιο «συγκεντρωμένη πρόγνωση» προκύπτει, αλλά τότε αυξάνεται ο βαθμός αβε-
βαιότητας. Η προεπιλεγμένη τιμή του συντελεστή εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση είναι ίση 
με 0.95. 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης στο Matlab δίνει τη δυνατότητα να υπολογιστούν αριθμητικά και γρα-
φικά τα όρια εμπιστοσύνης για τις νέες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ή της προσαρμοσμένης συνάρτη-
σης λαμβάνοντας υπόψη είτε όλο το σύνολο των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής είτε μιας μόνο τιμής της 
ανεξάρτητης μεταβλητής. Έστω, ότι θέλουμε να προσδιοριστεί η πρόγνωση μιας νέας τιμής της εξαρτημένης 
μεταβλητής για μια οποιαδήποτε τιμή ανεξάρτητης μεταβλητής, τότε θα δίνεται από την εξίσωση: 

1( ) ( )ny x f x ε+ = +            (7.12) 

Το εργαλείο προσαρμογής καμπύλης έχει τη δυνατότητα να εξάγει όρια εμπιστοσύνης και για την προσαρ-
μοσμένη συνάρτηση ( )f x και για την πρόγνωση της τιμής 1( )ny x+ με αριθμητικό και γραφικό τρόπο αντί-
στοιχα. 

7.5 Εφαρμογή μοντέλου ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ 

Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφεται η εφαρμογή ενός μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με τη μέθοδο σχετι-
κής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Το διά-
γραμμα ροής στην Εικόνα 7-10 παρουσιάζει τις κατηγορίες δεδομένων, που απαιτούνται για την εφαρμογή 
αυτή και τα υποστηρικτικά εργαλεία που λειτουργούν σε περιβάλλον ΓΣΠ και είναι απαραίτητα ως ενδιάμε-
σα στάδια για την εισαγωγή ορισμένων δεδομένων στο περιβάλλον ΓΣΠ. Τα δεδομένα εισάγονται είτε α-
πευθείας είτε μέσω των υποστηρικτικών εργαλείων σε περιβάλλον ΓΣΠ και αναλύονται χωρικά με τη μορφή 
κανναβικής δομής.  
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Χωρικά
• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
• Ψηφιακός χάρτης χρήσεων 
δομημένου περιβάλλοντος

Δεδομένα Πλημμύρας
• Σενάριο πλημμύρας T
• Προσομοίωση σε HEC-RAS

Οικονομικά
• Προσδιορισμός x 
• Ποσοστό ζημιάς

Σχετική καμπύλη βάθους 
νερού – ζημιάς ανά χρήση 
δομημένου περιβάλλοντος

Δεδομένα

Εργαλειοθήκη
HEC-GeoRAS

Υποστηρικτικό εργαλείο 
εκτίμησης ζημιάς σε ΓΣΠ

Εργαλεία

Μοντέλο ζημιάς 
σε ΓΣΠ  

Εικόνα 7-10. Διάγραμμα ροής εφαρμογής μοντέλου ζημιάς με τη μέθοδο σχετικής καμπύλης σε περιβάλλον ΓΣΠ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 7-10 διακρίνουμε τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες δεδομένων: 

 Χωρικά δεδομένα: ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ) και ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης. Το ΨΜΕ κα-
θορίζει το βήμα καννάβου των υπόλοιπων δεδομένων και ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης, τις χρήσεις 
δομημένου περιβάλλοντος για τις οποίες θα αναπτυχθεί η μέθοδος σχετικής καμπύλης και θα αποτιμηθεί 
η άμεση πλημμυρική ζημιά. Εισάγονται απευθείας στο περιβάλλον ΓΣΠ. 

 Δεδομένα πλημμύρας: χάρτης περιβάλλουσας βάθους νερού υπό σενάριο πλημμύρας περιόδου επαναφο-
ράς T. Εισάγεται μέσω της εργαλειοθήκης HEC-GeoRAS (βλέπε εδάφιο 6.4.4). 

 Οικονομικά δεδομένα: προσδιορισμός της ολικής αξίας δομημένου περιβάλλοντος ανά μονάδα επιφά-
νειας x για κάθε χρήση δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση. Εισάγεται μέσω του υποστηρικτικού ερ-
γαλείου εκτίμησης ζημιάς σε ΓΣΠ. 

 Σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς. Αναπτύσσεται ανά χρήση δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέ-
ταση. Εισάγεται μέσω του υποστηρικτικού εργαλείου εκτίμησης ζημιάς σε ΓΣΠ. 

Έτσι, η μεθοδολογία εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς με τη μέθοδο της σχετικής καμπύλης που 
περιγράφηκε στην Εικόνα 7-6, προσαρμόζεται κατά την εφαρμογή της σε περιβάλλον ΓΣΠ ως εξής: 

Για κάθε σενάριο πλημμύρας T εισάγεται στο υποστηρικτικό εργαλείο εκτίμησης ζημιάς σε περιβάλλον 
ΓΣΠ ο αντίστοιχος χάρτης πλημμυρικού πεδίου, ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων δομημένης περιοχής, και η 
αντίστοιχη εμπειρική σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς για κάθε χρήση δομημένου περιβάλλοντος, 
και υπολογίζεται σε απόλυτη τιμή η ολική, άμεση πλημμυρική ζημιά για κάθε χρήση δομημένου περιβάλλο-
ντος σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

( ) ( )( ) ( )n n
T ij T ij TD x A p= ∑           (7.13) 
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όπου   TD = το άθροισμα ολικής πλημμυρικής ζημιάς σε (M€) για όλες τις χρήσεις n υπό σενάριο T 

x = ολική επικαιροποιημένη αξία δομημένου περιβάλλοντος ανά χρήση και ανά μονάδα επιφάνειας  

 ijA = κατακλυσμένη επιφάνεια από τιμές βάθους νερού της περιβάλλουσας που ανήκουν στο [di, dj]  

  T = περίοδος επαναφοράς σεναρίου πλημμύρας 

 n = χρήση δομημένου περιβάλλοντος 

           ijp = οι τιμές ποσοστού ζημιάς που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής καμπύλης βάθους 

νερού – ζημιάς για την επιφάνεια ijA  

7.5.1 Υποστηρικτικό εργαλείο εκτίμησης ζημιάς σε ΓΣΠ 

Η ανάπτυξη του υποστηρικτικού εργαλείου εκτίμησης άμεσης ζημιάς σε ΓΣΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκ-
πόνησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση πλημμυρικού κιν-
δύνου - FLAS» του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων στη Σχολή των Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών ΕΜΠ που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007 με συντονιστή του προγράμματος τον Καθη-
γητή κ. Γ. Τσακίρη. Η συγγραφέας υπήρξε υπεύθυνη για το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάπτυξης του εργα-
λείου, ενώ ο προγραμματισμός του εργαλείου υλοποιήθηκε από τον ερευνητή Δρ. Η. Κλαμπάνο. 

Η ανάπτυξη του εργαλείου έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.NET και βασίστηκε στο πρό-
γραμμα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) Arc-View έκδοσης 9.1. Λειτουργεί αποκλειστικά σε 
περιβάλλον ΓΣΠ και χαρακτηρίζεται ως υποστηρικτικό εργαλείο, διότι «τρέχει» μόνο στο πρόγραμμα αυτό 
ως πρόσθετη διαδικασία υπολογισμού. Η λειτουργία του γίνεται με παραθυρικό περιβάλλον, φιλικό προς τον 
χρήστη.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το εργαλείο χρησιμοποιεί δεδομένα εισόδου ψηφιδωτής μορφής (αρχεία ΓΣΠ) 
και συγκεκριμένα η λειτουργία του απαιτεί: (α) έναν χάρτη πλημμυρικού πεδίου ψηφιδωτής μορφής (αρχείο 
ΓΣΠ), (β) έναν χάρτη χρήσεων γης ψηφιδωτής μορφής (αρχείο ΓΣΠ) και (γ) την εισαγωγή εμπειρικών κα-
μπυλών βάθους νερού – ζημιάς για κάθε χρήση γης. Το εργαλείο εξάγει ως αριθμητικά αποτελέσματα την 
αποτίμηση της ολικής άμεσης ζημιάς σε απόλυτες τιμές για κάθε χρήση δομημένου περιβάλλοντος και ως 
γραφικά αποτελέσματα την προβολή της χωρικής κατανομής των αριθμητικών αποτελεσμάτων στο περιβάλ-
λον ΓΣΠ. Τα δεδομένα ψηφιδωτής μορφής είναι απαραίτητο να διαθέτουν όλα το ίδιο βήμα καννάβου και 
κατά συνέπεια και ο εξαγόμενος χάρτης αναμενόμενης ζημιάς θα διαθέτει το ίδιο βήμα καννάβου. 

Το εργαλείο αυτοματοποιεί τον υπολογισμό της ολικής ζημιάς στη δομημένη περιοχή κάθε χρήσης υπό ένα 
σενάριο πλημμύρας και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προβάλλει την χωρική κατανομή της ζημιάς στο 
περιβάλλον ΓΣΠ. Για να το πετύχει αυτό, το εργαλείο εφαρμόζει τις εμπειρικές καμπύλες βάθους νερού – 
ζημιάς, οι οποίες εισάγονται στο εργαλείο με παραθυρικό περιβάλλον. Οι καμπύλες αφορούν τις κατηγορίες 
χρήσεων δομημένου περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ψηφιακό χάρτη χρήσεων γης. Έτσι, για 
κάθε χρήση δομημένου περιβάλλοντος αντιστοιχεί μια εμπειρική καμπύλη, η οποία δίνει αριθμητικό αποτέ-
λεσμα εκτίμησης ολικής ζημιάς σε εκατομμύρια ευρώ (M€) ανά μονάδα επιφάνειας (π.χ. το τετραγωνικό μέ-
τρο). Αυτό προκύπτει όταν κάθε τιμή ποσοστού ζημιάς που καθορίζεται από την τιμή βάθους νερού στην 
καμπύλη πολλαπλασιαστεί με την ολική αρχική αξία δομημένου περιβάλλοντος για την ορισμένη χρήση δο-
μημένου περιβάλλοντος (π.χ. κατοικία). Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται το αριθμητικό αποτέλεσμα εκτίμη-
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σης ολικής ζημιάς σε M€ ανά μονάδα επιφάνειας με την αντίστοιχη επιφάνεια κατακλυσμένης δομημένης 
περιοχής που ανήκει στην ορισμένη χρήση και προκύπτει τελικά το αριθμητικό αποτέλεσμα της ολικής ζη-
μιάς σε M€ ανά χρήση δομημένου περιβάλλοντος. 

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού της ζημιάς ανά φατνίο καννάβου του χάρτη πλημμύρας 
και ανάλογα παραδείγματα παρατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη του εργαλείου [FLAS 2007]. Επίσης, υπο-
κεφάλαιο Π7.1 (Τόμος ΙΙ) παρατίθενται εικόνες του παραθυρικού περιβάλλοντος του εργαλείου (snapshots). 

7.6 Μοντέλο ζημιάς στο πλαίσιο εκτίμησης της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης 

Στο υποκεφάλαιο 3.1 η διατριβή αναφέρεται στη σχέση μεταξύ πλημμυρικής ζημιάς, τρωτότητας και πλημ-
μυρικής διακινδύνευσης με στόχο να αποσαφηνίσει βασικές εισαγωγικές έννοιες που σχετίζονται με την 
πλημμυρική διακινδύνευση και να αναδείξει τη σημασία της εκτίμησης πλημμυρικής ζημιάς στη διαχείριση 
της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Η πλημμυρική διακινδύνευση ορίστηκε στη διατριβή ως μια συνάρτηση 
πιθανοτήτων και αναμενομένων ζημιών που προκύπτουν από ένα σύνολο ανεπιθύμητων γεγονότων του φυσι-
κού κινδύνου της πλημμύρας. Συνεπώς, η εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς αποτελεί προϋπόθεση για την 
εκτίμηση της πλημμυρικής διακινδύνευσης.  

Στο υποκεφάλαιο όμως αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τρωτότητα που αποτελεί εγγενές χαρακτηρι-
στικό του υπό εξέταση συστήματος προσδιορίζεται ρητά από τον τρόπο ανάπτυξης του μοντέλου ζημιάς. 
Δηλαδή, ένα στοιχείο υπό την απειλή να πάθει ζημιά είναι τόσο πιο τρωτό όσο πιο εκτεθειμένο βρίσκεται σε 
έναν φυσικό κίνδυνο και όσο πιο ευάλωτο είναι στην επίδραση του κινδύνου. Συνεπώς, η τρωτότητα έναντι 
πλημμύρας προσδιορίζεται με την ανάπτυξη δεικτών έκθεσης σε κίνδυνο και ευαλώτητας του συστήματος. 
Το σχήμα της Εικόνας 7-11 απεικονίζει παραδείγματα δεικτών έκθεσης και ευαλώτητας του συστήματος που 
απαιτούνται για την εκτίμηση της πλημμυρικής τρωτότητας. 
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• Θέση
• Εγγύτητα σε ποτάμι/ακτή
• Υψόμετρο εδάφους
• Συχνότητα πλημμυρών

Έκθεση
στοιχείων

• Θέση
• Εγγύτητα σε ποτάμι/ακτή
• Υψόμετρο εδάφους
• Συχνότητα πλημμυρών

Έκθεση
στοιχείων

• Βάθος νερού
• Ταχύτητα ροής
• Διάρκεια πλημμύρας

Μεγέθη
πλημμύρας

• Βάθος νερού
• Ταχύτητα ροής
• Διάρκεια πλημμύρας

Μεγέθη
πλημμύρας

Δείκτες
έκθεσης σε

φυσικό κίνδυνο

• Ευαλώτητα με τη στενή
έννοια του όρου (π.χ. σε
διαφορετικούς τύπους
κτηρίων)

• Ευαλώτητα και με την
κοινωνική διάσταση του
συστήματος

– εμπειρία και ετοιμότητα
– δυναμική αντιμετώπισης
– αποκατάσταση

Κοινωνικοί και
οικονομικοί

παράγοντες του
συστήματος

• Ευαλώτητα με τη στενή
έννοια του όρου (π.χ. σε
διαφορετικούς τύπους
κτηρίων)

• Ευαλώτητα και με την
κοινωνική διάσταση του
συστήματος

– εμπειρία και ετοιμότητα
– δυναμική αντιμετώπισης
– αποκατάσταση

Κοινωνικοί και
οικονομικοί

παράγοντες του
συστήματος

• Μέτρο ανθεκτικότητας
οικοσυστήματος

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες του
συστήματος

• Μέτρο ανθεκτικότητας
οικοσυστήματος

Περιβαλλοντικοί
παράγοντες του
συστήματος

Δείκτες
ευαλώτητας

• Άνθρωποι
• Κτήρια
• Παραγωγή
• Οικοσυστήματα

Στοιχεία υπό
διακινδύνευση

• Άνθρωποι
• Κτήρια
• Παραγωγή
• Οικοσυστήματα

Στοιχεία υπό
διακινδύνευση

Χαρακτηριστικά
έκθεσης

Σφοδρότητα
και κατανομή

φυσικού φαινομένου
στο χώρο και στο χρόνο

Μέγιστη δυνατή
πλημμυρική ζημιά

Βαθμός
αντίληψης
κινδύνου

Μακροπρόθεσμες
επιδράσεις

Βαθμός
αντίληψης
κινδύνου

Μακροπρόθεσμες
επιδράσεις

Ανάλυση
πλημμυρικής
τρωτότητας

Α
να
με
νό
με
νη
ζη
μι
ά

Μέγεθος πλημμύρας 
(π.χ. βάθος νερού)

Α
να
με
νό
με
νη
ζη
μι
ά

Α
να
με
νό
με
νη
ζη
μι
ά

Μέγεθος πλημμύρας 
(π.χ. βάθος νερού)

Α
να
με
νό
με
νη
ζη
μι
ά

Χαρακτηριστικά ευαλώτητας
(π.χ. ετοιμότητα)

Α
να
με
νό
με
νη
ζη
μι
ά

Χαρακτηριστικά ευαλώτητας
(π.χ. ετοιμότητα)

 
Εικόνα 7-11. Συμβολή ενός μοντέλου ζημιάς στην εκτίμηση της πλημμυρικής διακινδύνευσης 

Επειδή κάθε στοιχείο υπό απειλή είναι λίγο έως πολύ εκτεθειμένο σε πλημμυρικά γεγονότα και είναι λίγο έως 
πολύ ευάλωτο σε αυτά, οι δείκτες έκθεσης και ευαλώτητας σχετίζονται πάντα με τα στοιχεία υπό απειλή. Ε-
πομένως, καθοριστικό σημείο αποτελεί ο προσδιορισμός των στοιχείων υπό απειλή πλημμύρας με τελικό 
στόχο την εκτίμηση της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς υπό σενάριο πλημμύρας. Στο σχήμα της Εικό-
νας 7-11 έχει τονιστεί με έντονα γράμματα η ανάπτυξη μοντέλου ζημιάς για την εκτίμηση της άμεσης πλημ-
μυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, στην οποία προφανώς το στοιχείο υπό απειλή είναι το δομημένο 
περιβάλλον. Οι δείκτες έκθεσης στην πλημμύρα του συστήματος υπό εξέταση προσδιορίζονται αυτόματα 
κατά τη διαδικασία εκτίμησης της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς. Αντίθετα, οι δείκτες ευαλώτητας του 
συστήματος έναντι πλημμύρας με τη στενή έννοια του όρου, χωρίς, δηλαδή την κοινωνική διάσταση προσδι-
ορίζονται πρόσθετα με την κατηγοριοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος και τη χωρική μονάδα ανάλυ-
σής του. Για παράδειγμα, δείκτης ευαλώτητας ενός συστήματος μπορεί να θεωρηθεί η διάκριση του δομημέ-
νου περιβάλλοντος σε χαρακτηριστικούς τύπους κτηρίου ανά χρήση. 

Όταν στην ανάλυση ζημιάς λαμβάνεται υπόψη η τρωτότητα του υπό εξέταση συστήματος, τότε μπορεί να 
εκτιμηθεί το ποσοστό της δυνητικής ζημιάς που τελικά θα υποστεί το σύστημα, δηλαδή η αναμενόμενη 
πλημμυρική ζημιά. Επιπλέον, όταν το αποτέλεσμα αυτό εκτιμηθεί για ένα επιλεγμένο εύρος σεναρίων πλημ-
μύρας, τότε μπορεί να προσδιοριστεί η καμπύλη πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς που αποτελεί 
ένα από τα πιο διαδεδομένα μέτρα πλημμυρικής διακινδύνευσης. 



 



Κεφάλαιο 8  

Δεδομένα άμεσης ζημιάς για την           
κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση στην 
Αττική 

Το κεφάλαιο εστιάζει στη δημιουργία, στατιστική περιγραφή και επεξεργασία μιας βάσης δεδομένων άμεσης 
ζημιάς που συλλέχθηκαν αμέσως μετά από ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης στην ευρύτερη περι-
οχή της Αττικής. Τα επεξεργασμένα δεδομένα ζημιάς χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο 9 για την ανάπτυξη 
εμπειρικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον για την περίπτωση μελέτης στην Ατ-
τική. Επομένως, το κεφάλαιο αποτελεί το αναγκαίο στάδιο για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ δεδομένων 
πλημμύρας και ζημιάς, με στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με τη μέθοδο καμπύλης 
για την κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση και περιοχή εφαρμογής την Αττική.  

Τα δεδομένα άμεσης ζημιάς προέρχονται από δύο πρόσφατα πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης που έλαβαν 
χώρα σε αστικές και περιαστικές περιοχές της ευρύτερης Αττικής. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν παρατηρή-
σεις άμεσης ζημιάς σε πλημμυρόπληκτα κτήρια στα ακόλουθα γεγονότα κατάκλυσης: (α) το πλημμυρικό γε-
γονός στις 8 Ιουλίου 2002 σε περιοχές της Νομαρχίας Αθηνών και (β) το πλημμυρικό γεγονός στις 23-24ης  
Νοεμβρίου 2005 σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Αυτά τα πλημμυρικά γεγονότα έπληξαν 
περιαστικές και αστικές περιοχές στο νομό Αττικής με κοινά χαρακτηριστικά σύνθεσης και κατασκευής του 
δομημένου περιβάλλοντος και επιπλέον είναι πρόσφατα γεγονότα με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι οι χρήσεις 
γης στις περιοχές μελέτης δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά μέχρι σήμερα.  

Δεδομένης της κοινής προέλευσης κατηγορίας πλημμύρας και πολλών ομοιοτήτων στο πληγέν δομημένο 
περιβάλλον, οι δύο περιπτώσεις καταγραφής στοιχείων άμεσης ζημιάς σε κτήρια θεωρούνται συγκρίσιμες και 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συμμετέχουν και οι δύο στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων ζημιάς. Στο μεγα-
λύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού τα δύο σύνολα δεδομένων ζημιάς που προέρχονται από τα δύο πλημμυ-
ρικά γεγονότα κατάκλυσης, εξετάζονται από κοινού και μόνον στη στατιστική περιγραφή των δεδομένων α-
ντιμετωπίζονται χωριστά. 

Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε έξι υποκεφάλαια. Το υποκεφάλαιο 8.1 δίνει γενικές πληροφορίες για τα 
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γεγονότα κατάκλυσης και τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των δεδομένων άμεσης ζημιάς αμέσως μετά 
το πέρας των γεγονότων. Το υποκεφάλαιο 8.2 περιγράφει τη σύνθεση του πληγέντος δομημένου περιβάλλο-
ντος και τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών τύπων κτηρίου ανά χρήση κτηρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η α-
νάλυση ζημιάς σε μεσοκλίμακα. Το υποκεφάλαιο 8.3 αναφέρεται στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που 
αναπτύχθηκε βάσει των δυο συνόλων δεδομένων ζημιάς που καταγράφηκαν στα πλημμυρικά γεγονότα κατά-
κλυσης. Στο υποκεφάλαιο 8.4 περιγράφεται η διαδικασία για την αποτίμηση των δεδομένων άμεσης ζημιάς, 
δηλαδή ο τρόπος υπολογισμού της αρχικής αξίας ακινήτου και ο τρόπος υπολογισμού του μεγέθους «ποσο-
στό ζημιάς» για κάθε στοιχείο της βάσης δεδομένων ζημιάς. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 8.5 πραγματοποιείται 
στατιστική περιγραφή της βάσης δεδομένων ζημιάς και στο υποκεφάλαιο 8.6 συγκεντρώνονται τα ανακεφα-
λαιωτικά σχόλια αυτού του κεφαλαίου. 

8.1 Γενική πληροφορία  

8.1.1 Πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης 

Η πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002 έπληξε Δήμους σε περιοχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών 
και Πειραιώς. Σύμφωνα με την καταγραφή του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού του Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) στη Νίκαια, το ολικό ύψος βροχό-
πτωσης που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του γεγονότος είναι ίσο με 105 mm με μέση ένταση βροχής ίση 
με 40 mm/h. Η σημειακή περίοδος επαναφοράς εκτιμήθηκε ίση με 180 yr. Ο ποταμός Κηφισός υπερχείλι-
σε σε θέσεις στένωσης της διατομής του λόγω έργων που εκτελούνταν εκείνη την εποχή στις θέσεις αυτές για 
την μετατροπή της διατομής του ποταμού από ανοιχτή σε κλειστή. Γι’ αυτόν το λόγο κατακλύστηκαν Δήμοι 
της Αθήνας και του Πειραιά που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού και ιδιαίτερα επλήγησαν τα ισόγεια 
και υπόγεια των παρακείμενων κτηρίων στον ποταμό Κηφισό. Η κατάκλυση επιδεινώθηκε τοπικά σε περιο-
χές όπου το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων ήταν από κακοσυντηρημένο έως ανεπαρκές, και επίσης 
συνολικά από τα ελλιπή μέτρα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του πλημμυρικού φαινόμενου από την πολιτεία. 

Η πλημμύρα της 23 - 24ης Νοεμβρίου 2005 έπληξε Δήμους σε περιοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττι-
κής μερικές από τις οποίες δέχθηκαν κατά τη διάρκεια δύο 24ώρων ύψη βροχόπτωσης που ξεπέρασαν τα 
μέσα βροχομετρικά ύψη του μήνα Νοέμβρη. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στην περιο-
χή της Πεντέλης, του Διόνυσου, του Μαραθώνα και της Βάρης. Σημειώνεται ότι στο βροχομετρικό σταθμό 
της Πεντέλης (ανήκει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) καταγράφηκε ολικό ύψος βροχής ίσο με 210 
mm, ενώ στο σταθμό του Διονύσου (ανήκει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) το αντίστοιχο ύψος έφτασε 
τα 200 mm με μέγιστη ένταση βροχής ίση με 33 mm/h. Η σημειακή περίοδος επαναφοράς εκτιμήθηκε ίση 
με 50 yr. Τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω πλημμύρας παρατηρήθηκαν στην πεδινή περιοχή του Μαραθώ-
να από την υπερχείλιση του ρέματος Βρανά, το οποίο έχει ελάχιστη διοχετευτικότητα στα τελευταία δύο χι-
λιόμετρα προς την έξοδο του στην θάλασσα και σε μερικές θέσεις εκφυλλίζεται, χωρίς να διαθέτει συγκεκρι-
μένη κοίτη. Στο συγκεκριμένο γεγονός ο όγκος της πλημμύρας κατέκλυσε μια μεγάλη πεδινή έκταση στη 
πεδιάδα του Μαραθώνα προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες και σε αγροτικές καλλιέργει-
ες. Σημαντική άμεση πλημμυρική ζημιά σε ιδιοκτησίες παρατηρήθηκε επίσης στην νοτιοανατολική Αττική, 
κυρίως εξαιτίας του ανεπαρκέστατου δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων της περιοχής. 
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8.1.2 Πηγή προέλευσης δεδομένων άμεσης ζημιάς  

Στο εδάφιο αυτό περιγράφεται συνοπτικά η τυπική διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης στους πληγέντες για 
την αποκατάσταση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Η περιγραφή της τυπικής διαδι-
κασίας κρίθηκε αναγκαία για την αποσαφήνιση βασικών σημείων στη διαδικασία αποτίμησης της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς που περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 8.4. 

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις καταγεγραμμένων πλημμυρικών γεγονότων μέχρι 
σήμερα στην Ελλάδα, οι άμεσες ζημιές που καταγράφηκαν και αποζημιώθηκαν αφορούσαν ζημιές στο περί-
βλημα και όχι στον κινητό εξοπλισμό του κτηρίου. Επίσης, στην πλειοψηφία των πλημμυρόπληκτων κτηρίων 
προκλήθηκαν μη δομικές ζημιές στο περίβλημα κτηρίου, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια του 
κτηρίου και κατά συνέπεια είναι ζημιές που κρίνονται επισκευάσιμες και είναι δυνατόν να αποκατασταθούν. 
Οι ζημιές αυτές αφορούν φθορά σε δάπεδα, κουφώματα, πόρτες εξωτερικές και εσωτερικές, επιχρίσματα, 
ελαιοχρωματισμούς, σε Η/Μ εξοπλισμό, και σε υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις. 

Η υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) που υπάγεται στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι η αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία για την αποκατάσταση άμεσης ζημιάς σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστρο-
φή. Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση πλημμύρας για την κοστολόγηση των εργασιών 
αποκατάστασης της άμεσης ζημιάς περιγράφεται με χρονολογική σειρά στα παρακάτω βήματα: 

(α) Αμέσως μετά το πέρας του πλημμυρικού γεγονότος προσδιορίζονται τα χωρικά όρια της πληγείσας πε-
ριοχής βάσει ταχείας καταμέτρησης των πλημμυρόπληκτων κτηρίων. Σε περίπτωση όπου η στάθμη πλημ-
μύρας δεν έχει υποχωρήσει εντελώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή διαθέσιμες αεροφωτο-
γραφίες ή δορυφορικές εικόνες της πληγείσας περιοχής.  

(β) Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για την οριοθέτηση της πληγείσας 
περιοχής, που βασίζεται στα διοικητικά όρια των πληγέντων Δήμων. Η ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις 
παροχής στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) για την ανακατασκευή ή/και επισκευή ενός πληγέντος κτίσματος, 
ορίζει τους δικαιούχους της Σ.Σ. και τον τρόπο χορήγησης και εξόφλησης αυτής [ΚΥΑ 2002, 2006]. Ως 
στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ.) ορίζεται το άτοκο δάνειο και η δωρεάν κρατική αρωγή που δικαιούνται οι πλη-
γέντες. Η δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης στα πληγέντα στοιχεία υπολογίζεται με δύο διακριτούς 
τρόπους: (1) με αναλυτική προμέτρηση των υλικών κατασκευής και τη σύνταξη προϋπολογισμού του κό-
στους των εργασιών αποκατάστασης βάσει αναλυτικού τιμολογίου που παρέχεται από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ 
και (2) με βάση την κατηγοριοποίηση της άμεσης ζημιάς σε ζημιά επισκευής ή ζημιά ανακατασκευής, την 
χρήση κτηρίου και το εμβαδό της κατακλυσμένης επιφάνειας χωρίς να έχει προηγηθεί λεπτομερής επιμέ-
τρηση πραγματικής ζημιάς στο πεδίο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην επιμέτρηση της πραγματικής 
ζημιάς δεν περιλαμβάνεται η ζημιά που προκλήθηκε στον κινητό εξοπλισμό ενός πληγέντος κτίσματος. 

(γ) Κατόπιν υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία, διενεργείται αυτοψία στο πληγέν 
κτίσμα από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας και εκδίδεται πόρισμα χαρακτηρισμού του. Στη συνέχεια, 
ανάλογα με τους όρους της Σ.Σ., το εμβαδόν του πληγέντος κτίσματος και τη χρήση αυτού εκτιμάται από 
την υπηρεσία το ύψος της Σ.Σ. 

(δ) Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί στους δικαιούχους την άδεια επισκευής ή την βεβαίωση καθορισμού στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, με την οποία προσδιορίζεται το ύ-
ψος της απαιτούμενης δαπάνης επισκευής ή το ποσό που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος για ανακατασκευή ή 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση. Στην άδεια επισκευής αναφέρεται το ποσόν της δωρεάν κρατικής αρωγής κα-
θώς και του άτοκου δανείου.  
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Η παραπάνω τυπική διαδικασία παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο κοστολόγησης της δαπά-
νης αποκατάστασης της άμεσης ζημιάς ανάλογα με την έκταση της υλικής ζημιάς και την ένταση του φυσι-
κού φαινομένου. Έτσι για την περίπτωση του πλημμυρικού γεγονότος της 8ης Ιουλίου 2002, το ύψος της Σ.Σ. 
στις άδειες επισκευής των πλημμυρόπληκτων κτηρίων που εκδόθηκαν, υπολογίστηκε με βάση την αναλυτική 
επιμέτρηση των υλικών κατασκευής και των αντίστοιχων εργασιών για την αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς. 
Η επιμέτρηση αυτή είναι αποτέλεσμα των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν από κλιμάκια μηχανικών 
της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΑΣ αμέσως μετά την πλημμύρα. Ο υπολογισμός της δαπάνης της αποκατάστασης 
της καταγεγραμμένης ζημιάς βασίστηκε στον προϋπολογισμό που συντάχθηκε με τη χρήση αναλυτικού τι-
μολογίου επισκευών, το οποίο εκδόθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός από το πρώην 
ΥΠΕΧΩΔΕ [ΚΥΑ 2002]. Το τυπικό δελτίο ταχείας αυτοψίας των πληγέντων στοιχείων ενός πλημμυρόπλη-
κτου κτηρίου παρατίθεται στο υποκεφάλαιο Π8.1 (Τόμος ΙΙ).  

Στην περίπτωση της πλημμύρας της 23-24ης Νοεμβρίου 2005 το ύψος της Σ.Σ. υπολογίστηκε με βάση το 
εμβαδόν και την χρήση του πληγέντος κτηρίου. Η ΚΥΑ [ΚΥΑ 2006] που εκδόθηκε για την οριοθέτηση της 
πληγείσας περιοχής για το συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός προσδιόρισε το ύψος της Σ.Σ. ανά τετραγωνι-
κό μέτρο κατακλυσμένης επιφάνειας ανάλογα με την χρήση του κτηρίου και τον τύπο της άμεσης ζημιάς 
(εάν δηλαδή απαιτείται επισκευή ή ανακατασκευή της πληγείσας ιδιοκτησίας). Έτσι, η κοστολόγηση των ερ-
γασιών αποκατάστασης της άμεσης ζημιάς στα πληγέντα κτήρια υλοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί λε-
πτομερής επιμέτρηση της πραγματικής ζημιάς στο πεδίο. Η αρμόδια υπηρεσία που διενέργησε τις επιτόπιες 
αυτοψίες στα πληγέντα κτήρια είναι η διεύθυνση τεχνικών έργων στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής . 

8.2 Δομημένο περιβάλλον 

Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφεται αρχικά η σύνθεση του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση και στη 
συνέχεια οι τύποι και οι χρήσεις κτηρίου που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τύπων 
κτηρίου. Ωστόσο επειδή η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τύπων κτηρίου εξαρτάται από την αντικειμενική 
αξία ακινήτου, οι χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου περιγράφονται λεπτομερώς στο υποκεφάλαιο 8.4, το οποίο 
περιγράφει τη διαδικασία αποτίμησης των δεδομένων ζημιάς. 

Στο σύνολο των πλημμυρόπληκτων κτηρίων που καταμετρήθηκαν εξαιτίας των πλημμυρικών γεγονότων κα-
τακλυσης, η άμεση ζημιά αφορά αποκλειστικά εργασίες επισκευής και όχι ανακατασκευής κτηρίου. Επομέ-
νως, ως πληγέν στοιχείο ενός πλημμυρόπληκτου κτηρίου προσδιορίστηκε το περίβλημα κτηρίου, χωρίς να 
ληφθεί υπόψη ο κινητός εξοπλισμός του. Επίσης, σημειώνεται ότι η καταμέτρηση πλημμυρόπληκτων κτηρί-
ων στους ακόλουθους συγκεντρωτικούς πίνακες περιλαμβάνει μόνο τα κτήρια στα οποία διενεργήθηκε επιτό-
πια αυτοψία κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη. Συνεπώς, ο πραγματικός αριθμός πλημμυρόπληκτων κτηρίων 
πιθανόν να είναι μεγαλύτερος από τον επίσημα καταγεγραμμένο. 

Ο συγκεντρωτικός Πίνακας 8-1 δίνει την εικόνα καταστροφής στους πληγέντες Δήμους της Νομαρχίας Α-
θηνών και Πειραιά λόγω της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002 σε αριθμούς κτηρίων ανά χρήση.  
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Πίνακας 8-1. Συγκεντρωτικός πίνακας πλημμυρόπληκτων κτηρίων για την πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002  
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2002 

Δήμος 
Κατοικίες 

Επαγγελμ. 
χώροι 

Αποθήκες Εκκλησίες 
Χωρίς δηλω-
θείσα χρήση 

Άλλες 
χρήσεις 

Αθήνα 258 255 108 1 43 14 

Αχαρναί 3 4 2    

Καλλιθέα 2 4 2    

Μοσχάτο 669 257 238 1  2 

Νέο  
Φάληρο 236 127 161  33 15 

Πειραιάς 2 1 1    

Ρέντη 184 429 55   1 

Ταύρος 11 16 8 1   

Σύνολο 1365 1093 575 3 76 32 

 

Από τον Πίνακα 8-1 διαπιστώνεται ότι ο Δήμος Μοσχάτου υπέφερε την πιο εκτεταμένη ζημιά και ειδικά σε 
κατοικίες με μεγάλη διαφορά από τους άλλους Δήμους. Επιπλέον, στο Δήμο Μοσχάτου καταγράφηκε η 
πλειοψηφία των μεγαλύτερων τιμών βάθους νερού λόγω κατάκλυσης. Το πλεονέκτημα του περιορισμού του 
συνόλου δεδομένων εντός των ορίων ενός μόνο Δήμου είναι ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεγαλύ-
τερη δυνατή ομοιογένεια του δείγματος ως προς τον τύπο, την χρήση και την αντικειμενική αξία ακινήτου 
ενός πληγέντος κτηρίου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση ζημιάς το 
σύνολο δεδομένων ζημιάς που καλύπτει μόνο το Δήμο Μοσχάτου για το συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγο-
νός. 

Λόγω χρονικού περιορισμού από την ΥΑΣ στην πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής της άμεσης ζημιάς, συλ-
λέχθηκε τελικά στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής διατριβής περίπου το μισό σε μέγεθος πλήθος στοιχείων 
από το αρχείο αδειών επισκευής που υπάγονται στο Δήμο Μοσχάτου. Το αρχείο αδειών επισκευής αφορά 
μόνον στις άδειες επισκευής, που ενέκρινε και εξέδωσε η ΥΑΣ σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στο 
εδάφιο 8.1.2. Συνεπώς το αρχείο αυτό περιέχει ακόμη πιο μικρό πλήθος κτηρίων σε σχέση με τον καταγε-
γραμμένο αριθμό κτηρίων του Πίνακα 8-1. Ο τελικός αριθμός των αδειών επισκευής που συλλέχθηκαν αντι-
στοιχεί σε 129 κτήρια, από τα οποία 87 είναι κατοικίες, 17 είναι επαγγελματικοί χώροι και 25 είναι αποθή-
κες. Η αρχική κατηγοριοποίηση ως προς την χρήση διατηρήθηκε και κατά την επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων ζημιάς, δηλαδή τα κτήρια ως προς την χρήση διακρίνονται σε: 

 Κατοικίες 

 Επαγγελματικούς χώρους  

 Αποθήκες 

Επιπλέον, έγινε κατηγοριοποίηση των πλημμυρόπληκτων κτηρίων ως προς τον τύπο κτηρίου σε: 

 Ισόγειo 

 Υπόγειo  
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 Ισόγειo με υπόγειο  

Η πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002 στο Δήμο Μοσχάτου έπληξε μόνο ισόγεια και υπόγεια κτηρίων. Σημειώ-
νεται ότι ειδικά στην Ελλάδα, η άμεση ζημιά καταγράφεται στο ισόγειο ή στο υπόγειο ενός κτηρίου στη συ-
ντριπτική πλειοψηφία ιστορικών πλημμυρικών γεγονότων κατάκλυσης. Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατηγοριο-
ποίηση ως προς τον τύπο κτηρίου δικαιολογείται και κρίνεται αναγκαία για να διακρίνει τη διαφορά σε μέγε-
θος πραγματικής άμεσης ζημιάς που παρατηρείται ανάμεσα στο υπόγειο και ισόγειο ενός κτηρίου. 

Ο συγκεντρωτικός Πίνακας 8-2 δίνει την εικόνα καταστροφής σε αριθμούς κτιρίων στα διοικητικά όρια των 
Δήμων Καλυβίων, Μαραθώνα, Μαρκόπουλου Μεσογείων, Αρτέμιδος και Κορωπίου της Νομαρχίας Ανατο-
λικής Αττικής από την πλημμύρα της 23 - 24ης Νοεμβρίου 2005. 
Πίνακας 8-2. Συγκεντρωτικός πίνακας πλημμυρόπληκτων κτηρίων για την πλημμύρα της 23-24ης Νοέμβριου 2005  

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Δήμος /  
Κοινότητα Κατοικίες 

Επαγγελματικοί 
χώροι 

Αποθήκες 

Αρτέμιδα 4   

Κορωπί 2   

Μαραθώνας 6 4 1 

Μαρκόπουλο 10   

Κουβαράς   2 

Καλύβια 15 17  

 

Από τον Πίνακα 8-2 παρατηρείται ότι το αρχείο καταγραφής ζημιάς για το συγκεκριμένο γεγονός είναι ε-
ξαιρετικά περιορισμένο σε πλήθος πλημμυρόπληκτων κτιρίων. Υπενθυμίζεται ότι καταμετρήθηκαν μόνον τα 
πλημμυρόπληκτα κτήρια, στα οποία έγινε επιτόπια αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια μηχανικών κατόπιν αιτή-
σεως του ιδιοκτήτη. 

 Τα δεδομένα ζημιάς που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διατριβής περιλαμβάνουν στοιχεία περιγραφής κτί-
σματος και παρατηρήσεις άμεσης πλημμυρικής ζημιάς από τις εκθέσεις αυτοψίας που διενεργήθηκαν από 
κλιμάκια μηχανικών της Νομαρχίας. Ο αριθμός πλημμυρόπληκτων κτηρίων με πλήρη έκθεση αυτοψίας 
(δηλαδή καταγεγραμμένες παρατηρήσεις βάθους νερού και εμβαδού κατακλυσμένης επιφάνειας) είναι μόλις 
24 κατοικίες. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, καταγράφηκε μόνο η πλημμυρική ζημιά σε ε-
μπορεύματα και κινητό εξοπλισμό και όχι στο περίβλημα κτηρίου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν συμπερι-
λήφθηκαν οι επαγγελματικοί χώροι στην ανάλυση. Σε ό,τι αφορά τις αποθήκες, δεν συμπεριλήφθηκαν στην 
ανάλυση λόγω μη πληρότητας της έκθεσης αυτοψίας.  

Συνεπώς το σύνολο δεδομένων άμεσης ζημιάς λόγω της πλημμύρας της 23 – 24ης Νοεμβρίου περιλαμβάνει 
μόνο κτήρια με χρήση κατοικίας, τα οποία διακρίνονται ως προς τον τύπο κτηρίου σε: (α) ισόγειο, (β) ισό-
γειο με υπόγειο και (γ) υπόγειο. 

8.3 Βάση δεδομένων άμεσης ζημιάς 

Γενικά, τα δεδομένα άμεσης ζημιάς που καταγράφηκαν και συλλέχθηκαν λόγω των πλημμυρικών γεγονότων 
κατάκλυσης στην περιοχή της Αττικής ανήκουν στην κατηγορία της μη δομικής ζημιάς. Προκειμένου να τυ-
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ποποιηθεί αρχικά η διαδικασία αποτίμησης και στη συνέχεια η στατιστική επεξεργασία των καταγεγραμμέ-
νων στοιχείων άμεσης ζημιάς δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων ζημιάς σε υπολογιστικό φύλλο του 
EXCEL για τη συστηματική καταχώριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και από τα δύο πλημμυρικά γε-
γονότα κατάκλυσης με βάση την παρακάτω ταξινόμηση: 

 Περιγραφικά στοιχεία πλημμυρόπληκτου κτηρίου (αριθμός αυτοψίας, περιοχή, Δήμος, διεύθυνση) 

 Χρήση κτηρίου 

 Τύπος κτηρίου  

 Μέγεθος ιδιοκτησίας [m2] 

 Υλικό κατασκευής κτηρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία) 

 Έτη χρήσεως ιδιοκτησίας  

 Αριθμός ορόφων κτηρίου 

 Ύψος στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) σε τιμές του 2002  

 Άμεσης ζημιά στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης (σύστημα λέβητα – καυστήρα) 

Η άμεση ζημιά του συστήματος λέβητα – καυστήρα λήφθηκε υπόψη ξεχωριστά στην καταγραφή της ζημιάς 
διότι: (α) η αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους ζημιάς απαιτεί υψηλή δαπάνη αντικατάστασης και όχι 
επισκευής (περίπου 500€ ανά τεμάχιο σε τιμές του 2002) και (β) το σύστημα λέβητα - καυστήρα βρίσκεται 
εγκατεστημένο σε υπόγειο ή σε ισόγειο χώρο ενός κτηρίου. Επομένως, η ζημιά σε σύστημα λέβητα - καυ-
στήρα αποτελεί μια ειδική δαπάνη αποκατάστασης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς που συναντάται επανειλημ-
μένα σε πλημμυρόπληκτα κτήρια. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, στην παρούσα διατριβή, χρησιμοποιείται ο 
όρος «ειδική ζημιά» για τη συγκεκριμένη δαπάνη. 

Τα έτη χρήσεως ιδιοκτησίας, τα οποία προκύπτουν από το συμβόλαιο κτήσεως του ακινήτου, καταγράφηκαν 
γιατί δίνουν μια ενδεικτική εκτίμηση της  παλαιότητας του ακινήτου, η οποία λαμβάνεται υπόψη στην αποτί-
μηση της αξίας ενός ακινήτου (βλέπε εδάφιο 8.4.1). Επίσης, ο αριθμός ορόφων ενός κτηρίου καταγράφηκε, 
αν και δεν φαίνεται να επηρεάζει το μέγεθος της άμεσης ζημιάς στη συγκεκριμένη κατηγορία πλημμύρας.  

Η καταχώριση της παραπάνω πληροφορίας για τα πλημμυρόπληκτα κτήρια υλοποιήθηκε ανά κατηγορία 
χρήσεως κτηρίου. Δείγμα της βάσης δεδομένων που διαμορφώθηκε στο EXCEL, παρατίθεται στο υποκεφά-
λαιο Π8.3 (Τόμος ΙΙ).  

Τέλος, για να γίνει εφικτή η καταχώριση των στοιχείων ζημιάς, έγιναν οι παρακάτω παραδοχές: 

 Θεωρήθηκε ότι το εμβαδόν της κατακλυσμένης επιφάνειας ταυτίζεται με το εμβαδόν του ισογείου ενός 
κτηρίου, εκτός εάν αυτό σημειώνεται διαφορετικά στις παρατηρήσεις της έκθεσης της επιτόπιας αυτοψίας. 
Η παραδοχή θεωρείται λογική, αφού το νερό εξαπλώνεται και παραμένει στάσιμο σε οριζόντια στάθμη. 

 Θεωρήθηκε ότι το έτος κτήσης ενός ακινήτου ταυτίζεται με το έτος κατασκευής του για την εκτίμηση της 
ελάχιστης δυνατής παλαιότητας ενός κτηρίου. 

 Θεωρήθηκε ότι οι ημιυπόγειες κατοικίες ανήκουν στην κατηγορία των ισόγειων κατοικιών υποθέτοντας 
ότι η είσοδος τους είναι ισόγεια. 
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 Θεωρήθηκε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα λεβητοστάσια δεν ανήκουν στο σύνολο των πλημμυρόπλη-
κτων κτηρίων και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. 

8.4 Αποτίμηση δεδομένων άμεσης ζημιάς 

Για την περίπτωση της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002, το ύψος Σ.Σ. υπολογίστηκε με αναλυτική επιμέτρη-
ση της πραγματικής ζημιάς σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο στο πεδίο και σύνταξη αντίστοιχου προϋπολο-
γισμού βάσει τιμολογίου υλικών κατασκευής και εργασιών αποκατάστασης. Επομένως, για αυτό το πλημμυ-
ρικό γεγονός η άμεση ζημιά εκτιμήθηκε με τη μορφή απόλυτης τιμής σε μικροκλίμακα. Για την περίπτωση 
της πλημμύρας της 23 - 24ης Νοεμβρίου 2005 το ύψος Σ.Σ. σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο υπολογίστηκε 
ανά μονάδα επιφάνειας της κατακλυσμένης περιοχής και κατά συνέπεια για αυτό το πλημμυρικό γεγονός η 
άμεση ζημιά εκτιμήθηκε με τη μορφή απόλυτης τιμής σε μακροκλίματα. 

Τα δεδομένα άμεσης ζημιάς ανά κτήριο με τη μορφή απόλυτης τιμής δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε στην στα-
τιστική επεξεργασία ούτε στην ανάλυση για την ανάπτυξη σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς στην 
παρούσα διατριβή. Κρίθηκε προτιμότερο οι απόλυτες τιμές των δεδομένων άμεσης ζημιάς να μετατραπούν 
σε τιμές ποσοστού ζημιάς για την ανάλυση ζημιάς σε μεσοκλίμακα. Το μέγεθος «ποσοστό ζημιάς» αποσυν-
δέει τις απόλυτες τιμές ζημιάς από την απαιτούμενη επικαιροποίηση της αξίας και κατά συνέπεια το μέγεθος 
«ποσοστό ζημιάς» σε σύγκριση με την απόλυτη τιμή θεωρείται σχετικά αμετάβλητο στον χρόνο 
[Appelbaum 1985]. 

Στα ακόλουθα εδάφια παρουσιάζεται η διαδικασία υπολογισμού για την εκτίμηση της μέσης αντικειμενικής 
αξίας ακινήτου για κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου και η διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς 
ανά κτήριο. 

8.4.1 Αξία ακινήτου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εδάφιο 7.2.1, η αντικειμενική αξία ακινήτου θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο οι-
κονομικό μέγεθος για να προσδιορίσει την αρχική αξία μίας ιδιοκτησίας πριν συμβεί η ζημιά λόγω πλημμύ-
ρας, αφού σε περίπτωση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς χάνεται ένα ποσοστό της αξίας τόσο του κτίσματος  
όσο και του οικοπέδου που περιέχει την ιδιοκτησία. 

Ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας ακινήτου υλοποιήθηκε με βάση τις τυποποιημένες φόρμες του 
πρώην Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Υπολογισμός Αξίας Ακινήτου σε Οικόπεδο εντός Σχεδίου ή σε 
Οικισμό» οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρήση κτηρίου, όπως είναι η κατοικία, ο επαγγελμα-
τικός χώρος και η αποθήκη. Δείγμα αυτών παρατίθεται στο υποκεφάλαιο Π8.2 (Τόμος ΙΙ). Έτσι, για τον υ-
πολογισμό της μέσης αντικειμενικής αξίας ακινήτου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

 Χρήση και τύπος κτηρίου 

 Μέγεθος [m2] και αριθμός ορόφων κτηρίου 

 Παλαιότητα  

 Υλικά κατασκευής 

 Τιμή ζώνης οικοπέδου 
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 Συντελεστής εμπορικότητας οικοπέδου ανάλογα με τη θέση πρόσοψης του κτίσματος που περιέχει 

Η τιμή ζώνης οικοπέδου αναφέρεται στην αξία γης όπως αυτή προσδιορίζεται σήμερα από το υφιστάμενο 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο πόλης. Για παράδειγμα, η Εικόνα 8-1 απεικονίζει την χωρική ταξινό-
μηση των οικοπέδων σε ζώνες διαφορετικής αξίας γης (Ζώνη Β, Γ και Δ) εντός των ορίων της πληγείσας πε-
ριοχής στο Δήμο Μοσχάτου λόγω της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002. 

 
Εικόνα 8-1. Ζώνες αξίας οικοπέδου εντός των ορίων της πληγείσας περιοχής λόγω της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή οδηγεί στον προσδιορισμό της σημερινής (2009) μέσης 
αντικειμενικής αξίας ακινήτου. Συνολικά, οι τιμές των παραπάνω στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν από τη 
βάση δεδομένων άμεσης ζημιάς για τον υπολογισμό της μέσης αντικειμενικής αξίας ακινήτου σε όλους τους 
πληγέντες Δήμους και από τα δύο πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης φαίνονται στον Πίνακα 8-3. 
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Πίνακας 8-3. Τιμές παραμέτρων για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτου στους πληγέντες Δήμους της Αττικής 

Δήμος Χρήση κτηρίου 
Τύπος  
κτηρίου 

Μέγεθος 
(m2) 

Τιμή Ζώνης 
Οικοπέδου 

2009 (€/m2) 

Υλικό  
κατασκευής 

Συντελεστής  
εμπορικότητας 

Παλαιότητα  
κτηρίου (yr) 

Ισόγειο 75 

Ισόγειο με 
υπόγειο 

120 
 Κατοικία 

Υπόγειο 50 

Ο/Σ, Φ/Τ 1 

Επαγγελματικός 
χώρος Ισόγειο 80 1, 1.3 

Ισόγειο 50 1, 1.8 

Μοσχάτο 

Αποθήκη 
Ισόγειο με 
υπόγειο 50 

1100, 1200, 
1300 21- 25 

Αρτέμιδα Ισόγειο 75 1050 

Ισόγειο 75 

Ισόγειο με 
υπόγειο 120 Καλύβια 

Υπόγειο 75 

1150, 1350, 
2100 

Κρωπία Ισόγειο 75 1000, 1250 

Μαραθώνας 

Κατοικία 

Ισόγειο 75 750, 850 

Ο/Σ 

1 
16 - 20 

Μαρκόπουλο Κατοικία Ισόγειο 75 1000, 1050, 
1850 Ο/Σ 1 16 - 20 
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8.4.2 Χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιλέχθηκε η μεσοκλίμακα ως χωρική κλίμακα ανάλυσης των δεδομένων άμεσης 
ζημιάς για την περίπτωση των πληγεισών περιοχών στην Αττική. Επομένως, ο υπολογισμός της σημερινής 
αντικειμενικής αξίας ακινήτου υλοποιήθηκε για κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου ανά χρήση και όχι για 
κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο. Οι χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου διαμορφώνονται ανά χρήση κτηρίου και 
ανά πλημμυρόπληκτο Δήμο με βάση τις τιμές των στοιχείων που δίνονται στον Πίνακα 8-3. Με αυτόν τον 
τρόπο υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές σημερινής (2009) αντικειμενικής αξίας ακινήτου για κάθε χαρακτηρι-
στικό τύπο κτηρίου. Οι αναλυτικοί πίνακες υπολογισμού της μέσης αντικειμενικής αξίας ακινήτου στο Δήμο 
Μοσχάτου και στους λοιπούς Δήμους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής παρατίθενται στο υποκεφάλαιο 
Π8.4 (Τόμος ΙΙ).  

8.4.3 Ποσοστό ζημιάς 

Για την περίπτωση μελέτης στην Αττική, το μέγεθος του ποσοστού ζημιάς υπολογίζεται από την εξίσωση 
(7.1) προσαρμοσμένη στην περίπτωση μελέτης ως εξής: 

Επικαιροποιημένο ύψος στεγαστικής συνδρομήςΠοσοστό ζημιάς
Aντικειμενική αξία ακινήτου (2009) 

=                                               (8.1) 

Επομένως, το ποσοστό ζημιάς προκύπτει από την αποτίμηση ζημιάς με νομισματικούς όρους. Για την επι-
καιροποίηση του ύψους της στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) που υπολογίστηκε από τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες σε κάθε πλημμυρικό γεγονός, εφαρμόστηκε η ακόλουθη εξίσωση: 

Τιμή ύψους Σ.Σ.(2009) (Aρχική τιμή ύψους Σ.Σ.) (1+i)n=           (8.2)                           

όπου i = συντελεστής αναγωγής σε παρούσα αξία 

 n = ο αριθμός ετών που μεσολάβησαν από το συμβάν μιας πλημμύρας έως 2009 

Κατά παραδοχή, ως συντελεστής αναγωγής θεωρείται μια μέση τιμή πραγματικού επιτοκίου από το 2002 
έως το 2009 (κατά το οποίο υλοποιήθηκε η παρούσα ανάλυση), η οποία σύμφωνα με τους γενικούς δείκτες 
της μακροοικονομίας εκτιμήθηκε ότι προσεγγίζει την τιμή 3.1 % [Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
2005]. Οι τιμές της μεταβλητής «ποσοστό ζημιάς» προκύπτουν από την εξίσωση (8.1) ότι κυμαίνονται από 0 
έως 1 (δηλαδή 0 - 100%).  

Έτσι, με βάση τις μέσες τιμές της σημερινής αντικειμενικής αξίας ακινήτου που αντιστοιχούν σε κάθε χαρα-
κτηριστικό τύπο κτηρίου και τις εξισώσεις (8.1) και (8.2), οι απόλυτες τιμές της Σ.Σ. μετατράπηκαν σε επι-
καιροποιημένες τιμές ποσοστού ζημιάς που αντιστοιχούν σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο στην περιοχή της 
Αττικής. Η εκτιμώμενη τιμή ποσοστού ζημιάς που αντιστοιχεί σε κάθε στοιχείο της βάσης δεδομένων ζη-
μιάς στο EXCEL παρατίθεται αναλυτικά σε πίνακες ανά Δήμο στο υποκεφάλαιο Π8.6 (Τόμος ΙΙ). 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενδιάμεσες διερευνήσεις του υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς με βάση τις 
σημερινές τιμές: (α) της εμπορικής αξίας ακινήτου και (β) της αντικειμενικής αξίας κτίσματος. Η πρόσθετη 
αυτή διερεύνηση υλοποιήθηκε για λόγους πληρότητας της διαδικασίας υπολογισμού των τιμών του ποσο-
στού ζημιάς.  
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Στην περίπτωση υπολογισμού ποσοστού ζημιάς με βάση την εμπορική αξία ακινήτου επιχειρείται να ληφ-
θούν υπόψη και οι κανόνες προσφοράς και ζήτησης της μεσιτικής αγοράς, σήμερα, στις ήδη υπολογισμένες 
μέσες αντικειμενικές αξίες ακινήτου για τους χαρακτηριστικούς τύπους κτηρίου. Πραγματοποιήθηκε, επομέ-
νως, δειγματοληπτική έρευνα στο διαδίκτυο σε δημοσιευμένα στοιχεία γνωστών εταιρειών εκτίμησης ακινή-
των και διαπιστώθηκε ότι οι τιμές πώλησης (δηλαδή η εμπορική αξία) των χαρακτηριστικών τύπων κτηρίου 
για το έτος 2009 είναι πολλαπλάσιες της αντίστοιχης αντικειμενικής τους αξίας. Έτσι, προσδιορίστηκε ένας 
πολλαπλασιαστικός συντελεστής ανά χρήση κτηρίου, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη μέση δειγματική τιμή των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και εκφράζει τη σημερινή πολλαπλάσια εμπορική αξία ακινήτου επί της αντικει-
μενικής αξίας. 
Πίνακας 8-4. Τιμές πολλαπλασιαστικού συντελεστή αναγωγής της αντικειμενικής σε εμπορική αξία ακινήτου 

Χρήση κτηρίου 
Πολλαπλασιαστι-
κός Συντελεστής 

Κατοικία 2.5 
Επαγγελματικός  

χώρος 1.6 

Αποθήκη 2.0 

 

Η σύγκριση μεταξύ των τιμών ποσοστού ζημιάς που προέκυψαν με βάση τη μέση εμπορική αξία ακινήτου 
και αυτών που προέκυψαν με βάση τη μέση αντικειμενική αξία ακινήτου απεικονίζεται στην Εικόνα 8-2.  Οι 
τιμές ποσοστού ζημιάς βάσει της αντικειμενικής αξίας ακινήτου προκύπτουν πολλαπλάσιες από εκείνες βάσει 
της εμπορικής αξίας ακίνητου αναλογικά με τον πολλαπλασιαστικό συντελεστή.  
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Εικόνα 8-2. Διάγραμμα διασποράς για τιμές ποσοστού ζημιάς με βάση την εμπορική και την αντικειμενική αξία  

Αποτρεπτικός παράγοντας για τη χρήση των τιμών ποσοστού ζημιάς βάσει εμπορικής αξίας ακινήτου απο-
τελεί ο εξαιρετικά αβέβαιος και εφήμερος χαρακτήρας του πολλαπλασιαστικού συντελεστή στον Πίνακα 8-4, 
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αφού οι κανόνες προσφοράς και ζήτησης της μεσιτικής αγοράς είναι εξαιρετικά ευμετάβλητοι με τον χρόνο 
και τη γεωγραφική θέση του ακινήτου. Στην περίπτωση υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς με βάση την α-
ντικειμενική αξία κτίσματος, ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με ειδικές φόρμες του Υπουργείου Οικονομικών 
που είναι διαθέσιμες για το σκοπό αυτό. Ο υπολογισμός αφορά τη μέση αντικειμενική αξία κτίσματος για 
κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου ανά χρήση. Αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της μέσης αντικειμενικής 
αξίας κτίσματος ανά χρήση, μόνο για τους χαρακτηριστικούς τύπους κτηρίου στο Δήμο Μοσχάτου παρατί-
θεται στο υποκεφάλαιο Π8.5 (Τόμος ΙΙ). 

Εφόσον η αντικειμενική αξία κτίσματος δεν περιλαμβάνει την αξία γης του οικοπέδου έχει ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερες τιμές ποσοστού ζημιάς σε σύγκριση με αυτές που υπολογίστηκαν με βάση την αντικειμενική α-
ξία ακινήτου. Η Εικόνα 8-3 απεικονίζει τη σύγκριση αυτή και παρατηρείται ότι η διασπορά των τιμών ποσο-
στού ζημιάς βάσει αντικειμενικής αξίας κτίσματος είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτή των τιμών που 
προέκυψαν με βάση την αντικειμενική αξία ακινήτου, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πρόσθετο λόγο 
για να μην χρησιμοποιηθούν περαιτέρω στην ανάλυση οι τιμές ποσοστού ζημιάς με βάση την αντικειμενική 
αξία κτίσματος.  
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Εικόνα 8-3.  Διάγραμμα διασποράς για τιμές ποσοστού ζημιάς με βάση την αντικειμενική αξία ακινήτου και την αντι-

κειμενική αξία κτίσματος  

8.5 Στατιστική περιγραφή δεδομένων άμεσης ζημιάς 

Τα στατιστικά περιγραφικά στοιχεία της βάσης δεδομένων ζημιάς υπολογίστηκαν με το υπολογιστικό πρό-
γραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS Release 8.0. Για το σύνολο των 129 πλημμυρόπληκτων κτηρίων στο 
Δήμο Μοσχάτου λόγω της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002, τα αποτελέσματα της στατιστικής περιγραφής 
δίνονται στον Πίνακα 8-5. 
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Πίνακας 8-5. Στατιστικά χαρακτηριστικά του συνόλου δεδομένων ζημιάς για το Δήμο Μοσχάτου 

 Μέση τιμή  
Ποσοστιαίο  
σημείο 25% 

Διάμεσος  
Ποσοστιαίο  
σημείο 75% 

Απόλυτη ζημιά [€] 4433 3437 5250 5415 
Ποσοστό ζημιάς [%] 12.1 7.8 10.1 10.4 

 

Παρατηρείται ότι η δειγματική μέση τιμή της απόλυτης τιμής και του ποσοστού ζημιάς είναι μικρή σε σχέ-
ση με την αξία ακινήτου, γεγονός που συμφωνεί με την παρατήρηση πεδίου ότι η αποκατάσταση της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς απαιτεί μόνο εργασίες επισκευής. Ακολουθεί η χωριστή ανάλυση των δεδομένων ζημιάς 
αρχικά για το Δήμο Μοσχάτου ως προς τον τύπο και στη συνέχεια ως προς την χρήση κτηρίου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση δίνεται ο πίνακας περιγραφικών στατιστικών χαρακτηριστικών και η αντίστοιχη συνοπτική παρά-
σταση συνόλου δεδομένων ζημιάς.  
Πίνακας 8-6.  Στατιστικά χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων ζημιάς για κάθε τύπο κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου 

Τύπος κτηρίου 
Αριθμός  
κτηρίων 

Μέση τιμή  
ποσοστού ζημιάς [%] 

Τυπική απόκλιση  
ποσοστού ζημιάς [%] 

Ισόγειο 100 9.77 4.90 

Ισόγειο με υπόγειο 8 6.95 1.23 

Υπόγειο 21 25.39 9.45 
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Εικόνα 8-4.  Συνοπτική παράσταση συνόλου δεδομένων ζημιάς για κάθε τύπο κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου 

Στην Εικόνα 8-4 από το διατεταρτημοριακό πλάτος της συνοπτικής παράστασης και την τιμή της τυπικής 
απόκλισης διαπιστώνεται ότι ο τύπος «υπόγειο» παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών ποσοστού ζημιάς σε 
σύγκριση με τους τύπους «ισόγειο» και «ισόγειο με υπόγειο» αντίστοιχα. Ομοίως, στην Εικόνα 8-5, από το 
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διατεταρτημοριακό πλάτος της συνοπτικής παράστασης και την τιμή της τυπικής απόκλισης διαπιστώνεται, 
ότι η χρήση «αποθήκη» παρουσιάζει μεγάλη διασπορά τιμών ποσοστού ζημιάς σε σύγκριση με τις χρήσεις 
«κατοικία» και «επαγγελματικό χώρο» αντίστοιχα. 
Πίνακας 8-7. Στατιστικά χαρακτηριστικά συνόλου δεδομένων ζημιάς για κάθε χρήση κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου 

Χρήση κτηρίου 
Αριθμός 
 κτηρίων 

Μέση τιμή  
ποσοστού ζημιάς [%] 

Τυπική απόκλιση  
ποσοστού ζημιάς [%] 

Κατοικία 87 9.58 2.93 
Επαγγελματικός. 

Χώρος 17 6.13 2.54 

Αποθήκη 25 25.09 17.31 
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Εικόνα 8-5. Συνοπτική παράσταση συνόλου δεδομένων ζημιάς για κάθε χρήση κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου 

Το γράφημα (Α) στην Εικόνα 8-6 συνδυάζει τις κατηγορίες των τύπων και χρήσεων κτηρίου και δείχνει ότι η 
μεγαλύτερη τιμή ποσοστού ζημιάς εμφανίζεται στην κατηγορία «υπόγεια αποθήκη». Η παρατήρηση αυτή 
δικαιολογείται μερικώς από το γεγονός ότι το ποσοστό ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά μόνο στο περίβλημα 
κτηρίου και όχι στον κινητό εξοπλισμό. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η «ειδική» ζημιά, δηλαδή η 
ζημιά στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης (σύστημα λέβητας - καυστήρας) ενός κτηρίου, η οποία λαμβάνεται 
υπόψη στην εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς και επιπλέον παρατηρείται συνήθως, σε υπόγειο χώρο με χρήση 
αποθήκης. Ακόμη η αντικειμενική αξία ακινήτου στην περίπτωση της υπόγειας αποθήκης είναι η πιο μικρή 
με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τέλος, από το γράφημα (Β), φαίνεται ότι στον τύπο «υπό-
γειο» παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα βάθη νερού. Για όλους τους παραπάνω λόγους δικαιολογείται ότι η τι-
μή ποσοστού ζημιάς στην κατηγορία «υπόγεια αποθήκη» είναι η μεγαλύτερη. 
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Εικόνα 8-6. Α. Γράφημα συνδυασμού τύπου και χρήσης κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου και Β. Γράφημα σχέσης βά-
θους νερού και ειδικής ζημιάς ανά τύπο κτηρίου για το Δήμο Μοσχάτου 

Ακόμη το γράφημα της Εικόνας 8-7 δείχνει ότι το υλικό κατασκευής δεν επηρεάζει την πρόκληση άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ζημιάς. 
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Εικόνα 8-7. Γράφημα σε στήλες του υλικού κατασκευής ανά τύπο κτηρίου 

Τα γραφήματα Α και Β της Εικόνας 8-8 δείχνουν ότι για τις κατοικίες και για τους ισόγειους χώρους η μέση 
τιμή ποσοστού ζημιάς προκύπτει παρόμοια (10 %) σε όλες τις κλάσεις βάθους νερού. Δηλαδή φαίνεται ότι η 
αποτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς προκύπτει σχεδόν ανεξάρτητη από το βάθος νερού. Επίσης, πα-
ρατηρείται ότι η χρήση «αποθήκη» παρουσιάζει μεγάλες τιμές ποσοστού ζημιάς (> 30 %) είτε για πολύ μι-
κρά (21 - 60 cm) είτε για πολύ μεγάλα βάθη νερού (> 150 cm). Ένας λόγος που εξηγεί την παρατήρηση αυ-
τή είναι ο συνυπολογισμός της «ειδικής ζημιάς» στην εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς που παρατηρείται σε 
κτήρια με χρήση αποθήκης.  

Α Β 
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Εικόνα 8-8. Γραφήματα σε στήλες του ποσοστού ζημιάς σε σχέση με τις κλάσεις βάθους νερού ανά τύπο και χρήση 

κτηρίου  

Συνοψίζοντας, μία βασική παρατήρηση που προκύπτει από τη στατιστική περιγραφή για το σύνολο δεδομέ-
νων ζημιάς στο Δήμο Μοσχάτου είναι ότι οι τιμές του ποσοστού ζημιάς σε όλες τις κλάσεις βάθους νερού 
για την κατοικία και τους ισόγειους χώρους είναι παρόμοιες. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι και άλλα 
πλημμυρικά μεγέθη, εκτός από το βάθος νερού συνέβαλαν στην πρόκληση της άμεσης ζημιάς, όπως είναι η 
διάρκεια του γεγονότος κατάκλυσης. Επίσης, παρατηρείται ότι οι τιμές του ποσοστού ζημιάς για την χρήση 
αποθήκης και ιδιαίτερα για την κατηγορία «υπόγεια αποθήκη» προκύπτουν μεγάλες και επιπλέον ότι η μέση 
τιμή του ποσοστού ζημιάς στις κλάσεις βάθους νερού παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. Αυτή η παρατήρηση 
δικαιολογείται από: (α) το συνυπολογισμό της ειδικής ζημιάς στο σύστημα λέβητας – καυστήρας, (β) τη μι-
κρή αντικειμενική αξία ακινήτου αυτής της χρήσης κτηρίου και (γ) τις μεγάλες τιμές σε βάθος νερού που πα-
ρατηρήθηκαν σε υπόγειους χώρους.  

Για το σύνολο των 24 κατοικιών στους πληγέντες Δήμους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής λόγω της 
πλημμύρας της 23-24ης Νοεμβρίου 2005 τα αποτελέσματα της στατιστικής περιγραφής δίνονται στον Πίνα-
κα 8-8. 
Πίνακας 8-8. Στατιστικά χαρακτηριστικά των δεδομένων ζημιάς για το Δήμους της Νομαρχίας Ανατολική Αττικής 

 Μέση τιμή 
Ποσοστιαίο  
σημείο 25% 

Διάμεσος 
Ποσοστιαίο  
σημείο 75% 

Απόλυτη ζημιά [€] 4559 3290 4734 5264 
Ποσοστό ζημιάς [%] 7.4 5.6 7.0 8.1 

 

Παρατηρείται ότι η δειγματική μέση τιμή τόσο της απόλυτης τιμής όσο και του ποσοστού ζημιάς είναι μι-
κρή, γεγονός που συμφωνεί με την παρατήρηση πεδίου ότι η αποκατάσταση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς 
απαιτεί μόνο εργασίες επισκευής. Επιπλέον, παρατηρείται ότι αυτά τα στατιστικά περιγραφικά χαρακτηρι-
στικά εμφανίζουν μικρότερες τιμές ποσοστού ζημιάς σε σύγκριση με το σύνολο δεδομένων ζημιάς για το 
Δήμο Μοσχάτου. Αυτή η παρατήρηση οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα οικόπεδα στην περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής έχουν μεγαλύτερη αξία σε σύγκριση με εκείνα στο Δήμο Μοσχάτου.  

Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων ζημιάς ως προς τον τύπο κτηρίου και δίνεται αντίστοιχα ο πίνακας περι-
γραφικών στατιστικών χαρακτηριστικών (βλέπε Πίνακα 8-9) και η συνοπτική παράσταση συνόλου δεδομένων 

Α Β 
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ζημιάς (βλέπε Εικόνα 8-9).  
Πίνακας 8-9.  Στατιστικά χαρακτηριστικά των δεδομένων ζημιάς για τους Δήμους στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 

Τύπος κτηρίου 
Αριθμός 
 Κτηρίων 

Μέση τιμή ποσοστού 
ζημιάς [%] 

Τυπική απόκλιση ποσοστού 
ζημιάς [%] 

Ισόγειο 19 6.80 2.41 
Ισόγειο με υπόγειο 2 9.74 3.97 

Υπόγειο 3 9.79 3.57 
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Εικόνα 8-9.  Συνοπτική παράσταση συνόλου δεδομένων ζημιάς για τους Δήμους στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 

Παρατηρείται ότι σε όλους τους τύπους κατοικίας δεν υπάρχουν ακραίες τιμές του ποσοστού ζημιάς. Ειδικά 
για τις ισόγειες κατοικίες πάνω από το 50 % των στοιχείων εμφανίζουν ποσοστό ζημιάς μεταξύ των τιμών 6 – 
8%. Οι τύποι κατοικίας «υπόγειο» και «ισόγειο με υπόγειο» αναφέρονται σε ελάχιστο αριθμό πλημμυρόπλη-
κτων κτηρίων και επομένως δεν μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης η κατηγοριοποίηση 
ανά υλικό κατασκευής έδειξε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τα κτήρια είναι κατασκευασμένα από οπλισμέ-
νο σκυρόδεμα και επομένως η παράμετρος «υλικό κατασκευής» δεν επηρεάζει την πρόκληση της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς στο συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός. Τα γραφήματα σε στήλες Α και Β της Εικόνας 
8-10 δείχνουν ότι μεγάλες τιμές σε βάθος νερού (> 1 m) και συγκέντρωση της «ειδικής ζημιάς» καταγράφη-
καν σε «υπόγειο» τύπο κατοικίας.  

Συνοψίζοντας τη στατιστική επεξεργασία αυτού του συνόλου δεδομένων ζημιάς προκύπτει ότι η διακύμανση 
της μέσης τιμής του ποσοστού ζημιάς είναι μικρή της τάξης του 2% και κατά συνέπεια οι διαφορές στην τι-
μή του ποσοστού ζημιάς μεταξύ των κλάσεων βάθους νερού ανά τύπο κτηρίου προκύπτουν αμελητέες. Ση-
μειώνεται, ακόμη, ότι ο τύπος κατοικίας «υπόγειο» συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες τιμές βάθους νερού και τις 
μεγαλύτερες τιμές ποσοστού ζημιάς.  
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Εικόνα 8-10. Γραφήματα ποσοστού ζημιάς σε σχέση με κλάσεις βάθους νερού ανά τύπο κτηρίου και ειδικής ζημιάς  

8.6 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια 

Το κεφάλαιο αναφέρεται στην καταγραφή και στατιστική επεξεργασία δυο συνόλων δεδομένων άμεσης ζη-
μιάς σε κτήρια που προέκυψαν από πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. 
Η κατάκλυση και στις δύο περιπτώσεις πλημμυρικών γεγονότων προέκυψε λόγω υπερχείλισης ρέματος, η 
οποία χαρακτηρίζεται από σταδιακή ανύψωση της στάθμης πλημμύρας και μικρή ταχύτητα ροής. Ως χωρι-
κή κλίμακα ανάλυσης ζημιάς επιλέχθηκε η μεσοκλίμακα με στοιχεία μικροκλίμακας και μακροκλίμακας. Η 
ανάγκη αναγωγής των δεδομένων ζημιάς σε χωρικό επίπεδο της μεσοκλίμακας οδήγησε στη διαμόρφωση 
χαρακτηριστικών τύπων κτηρίου ανά χρήση. Για κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου υπολογίστηκε μια μέση 
αντικειμενική αξία ακινήτου και με αυτόν τον τρόπο μετατράπηκε η απόλυτη τιμή άμεσης ζημιάς σε κάθε 
πλημμυρόπληκτο κτήριο σε τιμή ποσοστού ζημιάς. Το μέγεθος «ποσοστό ζημιάς» προσδιορίστηκε ως το 
κλάσμα του επικαιροποιημένου ύψους Σ.Σ. για την αποκατάσταση της καταγεγραμμένης πλημμυρικής άμε-
σης ζημιάς σε κτήρια, προς τη σημερινή μέση αντικειμενική αξία ακινήτου για τους χαρακτηριστικούς τύ-
πους κτηρίου. Η στατιστική περιγραφή των δυο συνόλων δεδομένων άμεσης ζημιάς με τη μορφή ποσοστού 
ζημιάς υλοποιήθηκε για κάθε πλημμυρικό γεγονός συνολικά αλλά και χωριστά ως προς τους ακόλουθους τύ-
πους και χρήσεις κτηρίου.  
Πίνακας 8-10. Χρήσεις και τύποι κτηρίου στην περιοχή της Αττικής  

 Τύπος κτηρίου 

Κατοικία – Ισόγειο  Κατοικία – Ισόγειο με υπόγειο Κατοικία – Υπόγειο 
Επαγγελματικός 
χώρος – Ισόγειο  

Επαγγελματικός χώρος – Ισόγειο με 
υπόγειο Επαγγελματικός χώρος – Υπόγειο  

Χ
ρή
ση

 
κτ
ηρ
ίο
υ 

Αποθήκη – Ισόγειο  Αποθήκη – Ισόγειο με υπόγειο Αποθήκη – Υπόγειο  

Διαπιστώθηκε η πληρότητα ως προς τους τύπους και τις χρήσεις κτηρίου του συνόλου δεδομένων ζημιάς 
που πρόεκυψε λόγω της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002 στο Δήμο Μοσχάτου σε αντίθεση με το σύνολο 
δεδομένων λόγω πλημμύρας της 23-24ης Νοεμβρίου 2005, το οποίο περιλαμβάνει ζημιές μόνο σε κατοικίες 
και είναι εξαιρετικά περιορισμένο σε πλήθος. Τα ποιοτικά συμπεράσματα της στατιστικής περιγραφής έδει-
ξαν ότι οι υπόγειοι χώροι και οι αποθήκες υπέφεραν τη μεγαλύτερη άμεση πλημμυρική ζημιά λόγω κατά-
κλυσης. 

Α Β 



 



Κεφάλαιο 9  

Ανάλυση της σχέσης των μεγεθών     
πλημμύρας και ζημιάς για την κατηγορία 
πλημμύρας με κατάκλυση στην Αττική 

 

Το κεφάλαιο εστιάζει στην ταυτόχρονη στατιστική ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς 
σε δομημένο περιβάλλον που συλλέχθηκαν από πρόσφατα πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης σε περιοχές 
της Αττικής. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε δομη-
μένο περιβάλλον για συγκεκριμένους χαρακτηριστικούς τύπους κτηρίου στην Αττική. 

Η κατηγορία πλημμύρας υπό εξέταση είναι η πλημμύρα με κατάκλυση λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οποία 
χαρακτηρίζεται από σταδιακή ανύψωση πλημμυρικής στάθμης και μικρή ταχύτητα ροής. Όπως έχει ήδη α-
ναφερθεί στα κεφάλαια 2 και 5, σε αυτή την κατηγορία πλημμύρας το πλημμυρικό μέγεθος που θεωρείται ότι 
παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης ζημιάς είναι το βάθος νερού. Επομένως, το βάθος νερού 
είναι το πλημμυρικό μέγεθος που θα συμμετέχει στην ανάλυση αυτού του κεφαλαίου. Τα οικονομικά δεδο-
μένα άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον που συμμετέχουν στην ανάλυση έχουν μετατραπεί σε τιμές 
ποσοστού ζημιάς. Σε αυτό το κεφάλαιο, η ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς στηρίζεται 
στη δημιουργία και στατιστική περιγραφή της βάσης οικονομικών δεδομένων άμεσης πλημμυρικής ζημιάς 
που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Έτσι, τα μεγέθη πλημμύρας και ζημιάς προέρχονται από: (α) την πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002 στο Δήμο 
Μοσχάτου και (β) την πλημμύρα της 23ης και 24ης Νοέμβριου 2005 σε Δήμους της Νομαρχίας Ανατολικής 
Αττικής. Το αρχείο δεδομένων για το πλημμυρικό γεγονός κατάκλυσης της 8ης Ιουλίου 2002 επιλέχθηκε για 
ανάλυση διότι: (α) είναι το μοναδικό με τόσο μεγάλο πλήθος καταγεγραμμένων πλημμυρόπληκτων κτηρίων 
στην Ελλάδα και (β) είναι το μοναδικό αρχείο στην Ελλάδα το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική επιμέτρηση 
της πραγματικής άμεσης ζημιάς σε πλημμυρόπληκτα κτήρια στο πεδίο από κλιμάκια μηχανικών του πρώην 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Επομένως, το αρχείο αυτό περιέχει όλους τους τύπους και χρήσεις κτηρίου που διερευνήθηκαν 
στο κεφάλαιο 8 και επιπλέον η αποτίμηση της άμεσης ζημιάς σε μορφή απόλυτης τιμής πραγματοποιήθηκε 
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βάσει αναλυτικής επιμέτρησης ανά κτήριο, δηλαδή σε μικροκλίμακα.  

Αντίθετα, το αρχείο δεδομένων για το πλημμυρικό γεγονός κατάκλυσης της 23-24ης Νοέμβριου 2005 είναι 
πολύ πιο περιορισμένο σε πλήθος πλημμυρόπληκτων κτηρίων αλλά και σε περιγραφικά στοιχεία καταγραφής 
της άμεσης ζημιάς και επιπλέον, η αποτίμηση της άμεσης ζημιάς σε μορφή απόλυτης τιμής πραγματοποιή-
θηκε κατ’ εκτίμηση ανά μονάδα κατακλυσμένης επιφάνειας, δηλαδή σε μακροκλίμακα. Για τους παραπάνω 
λόγους, η ανάπτυξη των σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε αυτό το κεφαλαίο βασίστηκε κυρίως 
στο αρχείο από το πλημμυρικό γεγονός της 8ης Ιουλίου 2002, ενώ τα δεδομένα από την πλημμύρα της 23-
24ης Νοεμβρίου 2005 χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για λόγους σύγκρισης και επιβεβαίωσης των αποτελεσμά-
των της ανάλυσης. 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς οδηγεί στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 
ζημιάς μεσοκλίμακας σύμφωνα με τη μορφή της Εικόνας 7-3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης, το μο-
ντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας αναφέρεται στην κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση και σε μοντέλο πλημμύ-
ρας γραμμικής παρεμβολής παρατηρημένων τιμών βάθους νερού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συνδυασμός 
αυτού του μοντέλου πλημμύρας με μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας οδηγεί σε μέτριο ταίριασμα του βαθμού 
πολυπλοκότητας των μοντέλων (βλέπε Εικόνα 7.2). Το συγκεκριμένο μοντέλο ζημιάς περιλαμβάνει διαδικα-
σία αποτίμησης ζημιάς με βάση την αντικειμενική αξία ακινήτου και υπολογισμό του μεγέθους «ποσοστό 
ζημιάς» ως κόστος εργασιών επισκευής άμεσης ζημιάς. Σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον, το μοντέλο 
ζημιάς διακρίνει τις δομημένες περιοχές σε χρήσεις και τύπους κτηρίου και η άμεση ζημιά αφορά μόνο το 
περίβλημα ενός κτηρίου. Στο συγκεκριμένο μοντέλο ζημιάς ως καταλληλότερη μέθοδος εκτίμησης ζημιάς 
επιλέγεται η μέθοδος σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς που έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό 
της αναμενόμενης πλημμυρικής ζημιάς σε απόλυτη τιμή. 

Το κεφαλαίου αυτό διαθρώνεται σε επτά υποκεφάλαια. Το υποκεφάλαιο 9.1 αναφέρεται στην περιγραφή των 
δεδομένων πλημμύρας, ενώ το υποκεφάλαιο 9.2 στην κλίμακα χωρικής ανάλυσης του μοντέλου ζημιάς. Στο 
υποκεφάλαιο 9.3 πραγματοποιείται η πρωτογενής επεξεργασία των δεδομένων για την αφαίρεση εξωδειγμα-
τικών τιμών. Το υποκεφάλαιο 9.4 περιγράφει τη στατιστική ανάλυση της σχέσης των μεγεθών ανά χρήση 
κτηρίου και στο τελευταίο εδάφιο συνοψίζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ανάλυσης. Στο υποκεφά-
λαιο 9.5 υλοποιείται η ανάπτυξη των σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς ανά χρήση δομημένης πε-
ριοχής για την Αττική, ενώ στο υποκεφάλαιο 9.6 συγκρίνεται η σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς για 
κατοικίες με αντίστοιχες καμπύλες για κατοικίες που αναπτύχθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία σε ισοδύναμες 
συνθήκες. Το υποκεφάλαιο 9.7 συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου. 

9.1 Δεδομένα πλημμύρας 

Δεδομένα πλημμύρας στην παρούσα ανάλυση αποτελούν οι παρατηρημένες τιμές του βάθους νερού, οι ο-
ποίες καταγράφηκαν στο πεδίο κατά τη διάρκεια των επιτόπιων αυτοψιών. Πρόκειται για τιμές που καταγρά-
φηκαν στο εσωτερικό των πλημμυρόπληκτων κτηρίων με επίπεδο αναφοράς το δάπεδο του ισογείου ή του 
υπογείου ανάλογα με τον τύπο κτηρίου. Κατά παραδοχή, θεωρήθηκε ότι πρόκειται για μέγιστες τιμές του 
βάθους νερού. 

9.2 Κλίμακα χωρικής ανάλυσης 

Η ανάπτυξη τοπικού μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας στην Αττική προϋποθέτει την αναγωγή των δεδομένων 
στο χωρικό επίπεδο της μεσοκλίμακας. Γενικά, ως επίπεδο χωρικής ανάλυσης σε μεσοκλίμακα έχει οριστεί 
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το «διαμέρισμα». Στην περίπτωση των περιοχών μελέτης στην Αττική, το επίπεδο χωρικής ανάλυσης δια-
μορφώνουν οι χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου ανά χρήση. Οι χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου αντιπροσω-
πεύουν τις τοπικές συνθήκες της σύνθεσης του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση, δηλαδή συγκεντρώ-
νουν κοινά χαρακτηριστικά κατασκευής των πλημμυρόπληκτων κτηρίων και ανάλυση της χρήσης και, με βά-
ση αυτά, υπολογίζεται η μέση αντικειμενική αξία ακινήτου για κάθε χαρακτηριστικό τύπο κτηρίου. Η μέση 
αντικειμενική αξία αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή της αντικειμενικής αξίας του υποσύνολου πλημμυρόπλη-
κτων κτηρίων ίδιας χρήσης κτηρίου.  

Στην περίπτωση των περιοχών μελέτης στην Αττική, τα οικονομικά δεδομένα άμεσης ζημιάς ανά κτήριο 
παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο υπολογισμού. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της πλημ-
μύρας της 8ης Ιουλίου 2002, το ύψος Σ.Σ. υπολογίστηκε με αναλυτική επιμέτρηση της πραγματικής ζημιάς 
σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο και σύνταξη αντιστοίχου προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου υλικών κατα-
σκευής και εργασιών αποκατάστασης. Επομένως, τα οικονομικά δεδομένα άμεσης ζημιάς εκτιμήθηκαν με τη 
μορφή απόλυτης τιμής σε χωρικό επίπεδο μικροκλίμακας. Για την περίπτωση της πλημμύρας της 23 - 24ης 
Νοεμβρίου 2005, το ύψος Σ.Σ. σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο υπολογίστηκε ανά μονάδα επιφάνειας της 
κατακλυσμένης περιοχής και κατά συνέπεια τα οικονομικά δεδομένα άμεσης ζημιάς εκτιμήθηκαν με τη 
μορφή απόλυτης τιμής σε χωρικό επίπεδο μακροκλίμακας. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ανάπτυξη του τοπικού 
μοντέλου ζημιάς στην Αττική με βάση τα συγκεκριμένα πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης θα υλοποιηθεί σε 
επίπεδο μεσοκλίμακας με στοιχεία μικροκλίμακας και μακροκλίμακας αντίστοιχα. 

9.3 Πρωτογενής επεξεργασία δεδομένων 

Στο υποκεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται το στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας στο σύνολο δεδομένων ποσο-
στού ζημιάς με σκοπό την αφαίρεση των εξωδειγματικών τιμών από το σύνολο, όπου αυτό κρίνεται αναγκαί-
ο. Η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών περιγράφηκε στο εδάφιο 7.3.2. και εφαρμόστηκε στο σύ-
νολο τιμών ποσοστού ζημιάς, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι αποτελέσματα υπολογισμών με παραδοχές και 
επομένως θεωρείται ότι φέρουν τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.  

Η πρωτογενής επεξεργασία υλοποιείται στο σύνολο τιμών ποσοστού ζημιάς ακολουθώντας την ίδια υποδιαί-
ρεση σε υποσύνολα (ανάλογα με την χρήση κτηρίου και το πλημμυρικό γεγονός από το οποίο προήλθαν τα 
δεδομένα) που εφαρμόζεται στη συνέχεια στην ανάλυση για λόγους ομοιομορφίας. Τα υπόλοιπα στάδια στα-
τιστικής επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή της εξομάλυνσης και του ελέγχου κανονικότητας περιλαμβάνονται 
στο υποκεφάλαιο 9.4 της ανάλυσης, διότι τα στάδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαναληπτικής 
διαδικασίας επιλογής και προσαρμογής της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής στα δεδομένα. 

Στην Εικόνα 9-1 απεικονίζεται το διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων ζημιάς που ανήκουν 
στην κατηγορία χρήσης κατοικίας και προήλθαν από το πλημμυρικό γεγονός της 8ης Ιουλίου 2002. 
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Εικόνα 9-1.  Διάγραμμα διασποράς δεδομένων ζημιάς από την πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002 για χρήση κατοικίας  

Στο υποσύνολο αυτό εφαρμόζεται η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών (ακραίων) τιμών που απεικονίζε-
ται στην Εικόνα 9-2. Στο ιστόγραμμα έχουν σημειωθεί οι οριακές τιμές του ποσοστού ζημιάς πέρα από τις 
οποίες οι τιμές αναγνωρίζονται ως εξωδειγματικές τιμές του υποσυνόλου. Από την Εικόνα 9-2 φαίνεται ότι 
υπάρχουν ακραίες τιμές του ποσοστού ζημιάς στο συγκεκριμένο υποσύνολο οι οποίες εξαιρούνται και δεν 
συμμετέχουν στο στάδιο της ανάλυσης. 

 
Εικόνα 9-2. Αναγνώριση εξωδειγματικών τιμών δεδομένων ζημιάς (πλημμύρα 8ης Ιουλίου 2002) για χρήση κατοικίας   

Στην Εικόνα 9-3 απεικονίζεται το διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων ζημιάς που ανήκουν 
στην κατηγορία χρήσης κατοικίας και προήλθαν από το πλημμυρικό γεγονός της 23-24ης Νοεμβρίου 2005. 
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Εικόνα 9-3. Διάγραμμα διασποράς δεδομένων ζημιάς από πλημμύρα 23-24ης Νοεμβρίου 2005 για χρήση κατοικίας  

Στο υποσύνολο αυτό εφαρμόζεται η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών και διαπιστώνεται ότι δεν 
υπάρχουν εξωδειγματικές τιμές ποσοστού ζημιάς στο συγκεκριμένο υποσύνολο. Επιπλέον, στην ανάλυση που 
ακολουθεί εξαιρούνται τα ζεύγη τιμών βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς που έχουν σημειωθεί γραφικά 
στην Εικόνα 9-3, ως ιδιαίτερες περιπτώσεις κατασκευής με χρήση κατοικίας οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά 
από τους χαρακτηριστικούς τύπους κατοικίας για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής.  

Στην Εικόνα 9-4 απεικονίζεται το ιστόγραμμα των τιμών ποσοστού ζημιάς που ανήκουν στην κατηγορία 
χρήσης επαγγελματικού χώρου και προήλθαν από το πλημμυρικό γεγονός της 8ης Ιουλίου 2002 και εφαρμό-
ζεται η γνωστή μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών. Παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν εξωδειγματικές 
τιμές ποσοστού ζημιάς στο συγκεκριμένο υποσύνολο. 

 
Εικόνα 9-4. Αναγνώριση εξωδειγματικών τιμών δεδομένων ζημιάς (πλημμύρα 8ης Ιουλίου 2002) για χρήση επαγγελμ. 

χώρου 

Στο υποκεφάλαιο 8.5, διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά δεδομένα ζημιάς για τη χρήση αποθήκης παρουσιά-
ζουν την ιδιαιτερότητα της «ειδικής» ζημιάς σε πολλά από τα πλημμυρόπληκτα κτήρια του αρχικού υποσυ-
νόλου. Υπενθυμίζεται ότι ως «ειδική» ζημιά ορίστηκε η άμεση ζημιά στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης (σύ-
στημα λέβητα – καυστήρα), διότι το κόστος αντικατάστασής του είναι σταθερό, αλλά ιδιαίτερα υψηλό. Δε-
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δομένου ότι ο σκοπός της ανάλυσης είναι η ανάπτυξη εμπειρικής σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς, 
θεωρήθηκε προτιμότερο να εξαιρεθεί η «ειδική» ζημιά από τον υπολογισμό του ποσοστού ζημιάς σε κάθε 
κτήριο.  

Στην Εικόνα 9-5 απεικονίζεται το διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων ζημιάς που ανήκουν 
στην κατηγορία χρήσης αποθήκης και προήλθαν από το πλημμυρικό γεγονός της 8ης Ιουλίου 2002 (στην 
αρχική του μορφή) και με τη μορφή μετά την αφαίρεση της «ειδικής» ζημιάς από τις τιμές του ποσοστού 
ζημιάς (δεδομένα «μείωσης»).  

 
Εικόνα 9-5.  Διάγραμμα διασποράς δεδομένων ζημιάς (πλημμύρα 8ης Ιουλίου 2002) για χρήση αποθήκης στην αρχική 

μορφή και στην μορφή δεδομένων “μείωσης” 

Στο υποσύνολο δεδομένων «μείωσης» εφαρμόζεται η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών που απει-
κονίζεται στην Εικόνα 9-6. Στο ιστόγραμμα έχουν σημειωθεί οι οριακές τιμές του ποσοστού ζημιάς, πέρα 
από τις οποίες οι τιμές αναγνωρίζονται ως εξωδειγματικές τιμές του υποσυνόλου.  

 
Εικόνα 9-6. Αναγνώριση εξωδειγματικών τιμών των δεδομένων ζημιάς («δεδομένων μείωσης») από την πλημμύρα 8ης 

Ιουλίου 2002 για την χρήση αποθήκης 

Από την Εικόνα 9-6 φαίνεται ότι υπάρχουν εξωδειγματικές τιμές του ποσοστού ζημιάς στο συγκεκριμένο 
υποσύνολο, οι οποίες εξαιρούνται και δεν συμμετέχουν στο στάδιο της ανάλυσης. 
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9.4 Ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς  

Στο υποκεφάλαιο αυτό λαμβάνει χώρα η στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ βάθους νερού και ποσοστού 
ζημιάς για το σύνολο δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τα στάδια της 
στατιστικής ανάλυσης διακρίνονται στην επιλογή και προσαρμογή της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής 
στα δεδομένα και εκτίμηση των συντελεστών της συνάρτησης, έλεγχος καταλληλότητας της προσαρμογής 
και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας της στατιστικής πρόγνωσης με υπολογισμό των ορίων εμπιστοσύνης. 
Η επιλεγμένη θεωρητική συνάρτηση προσαρμογής αποτελεί μια προσδιορισμένη σχέση (καμπύλη) μεταξύ 
του βάθους νερού και του ποσοστού ζημιάς. 

Η ανάλυση υλοποιείται σε μεσοκλίμακα, δηλαδή χρησιμοποιώντας τις τιμές ποσοστού ζημιάς που υπολογί-
στηκαν με βάση τους χαρακτηριστικούς τύπους κτηρίου ανά χρήση. Ενδιάμεσες διερευνήσεις σε υποσύνολα 
δεδομένων ανά χρήση και ανά τύπο κτηρίου δεν κατέληξαν σε προσαρμογή καμπύλης σε αυτά λόγω περιο-
ρισμένου πλήθους στοιχείων σε κάθε υποσύνολο. Ειδικά για το αρχείο δεδομένων από την πλημμύρα της 
23-24ης Νοεμβρίου 2005 δεν πραγματοποιήθηκαν καν ενδιάμεσες διερευνήσεις ανάλυσης σε τύπους κατοικί-
ας λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου πλήθους στοιχείων. Έτσι, η στατιστική ανάλυση βασίζεται σε κατηγο-
ριοποίηση των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς μόνο ανά χρήση κτηρίου, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη 
σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς ανά χρήση κτηρίου. Επίσης, η στατιστική ανάλυση πραγματο-
ποιείται χωριστά για κάθε πλημμυρικό γεγονός λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού του μεγέθους 
«ποσοστού ζημιάς» σε κάθε γεγονός. 

Για τη διαδικασία επιλογής και προσαρμογής της θεωρητικής συνάρτησης κατανομής χρησιμοποιείται το 
«εργαλείο προσαρμογής καμπύλης» (curve-fitting tool) σε περιβάλλον Matlab R2008a. Το θεωρητικό υπό-
βαθρο των σταδίων της στατιστικής ανάλυσης περιγράφεται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 7.3. Στην ανάλυση 
εξετάζεται εάν απαιτείται στατιστική εξομάλυνση στα δεδομένα πλημμύρας και ζημιάς και στη συνέχεια εάν 
αυτά ακολουθούν την κανονική κατανομή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο έλεγχος κανονικοποίησης στην 
περίπτωση των εξομαλυσμένων δεδομένων εφαρμόζεται σε τεχνητά σύνολα δεδομένων με αποτέλεσμα η ι-
σχύς του ελέγχου να αποδυναμώνεται.  

Από τους διαθέσιμους τύπους συναρτήσεων κατανομής διερευνήθηκαν γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα 
παλινδρόμησης, τα οποία περιγράφηκαν θεωρητικά στο υποκεφάλαιο 7.4.. Στα ακόλουθα εδάφια υλοποιείται 
η στατιστική ανάλυση για την προσαρμογή κατάλληλης θεωρητικής συνάρτησης στα δεδομένα ανά χρήση 
κτηρίου και ανά πλημμυρικό γεγονός, ενώ στο εδάφιο 9.4.4 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυ-
τής. 

9.4.1 Χρήση κατοικίας 

Αρχικά εξετάζεται το υποσύνολο δεδομένων από την πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002. Υπενθυμίζεται ότι ως 
εξαρτημένη μεταβλητή y θεωρείται η αδιάστατη μεταβλητή του ποσοστού ζημιάς και ως ανεξάρτητη μετα-
βλητή x θεωρείται το βάθος νερού. Παρά την εξαίρεση των εξωδειγματικών τιμών από το υποσύνολο, διαπι-
στώνεται ότι κανείς από τους παρακάτω διαθέσιμους τύπους συνάρτησης στο εργαλείο προσαρμογής καμπύ-
λης δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα προσαρμογής. 
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Πίνακας 9-1. Τύποι προσαρμογής συνάρτησης για το αρχικό υποσύνολο δεδομένων 

Τύπος συνάρτησης Εξίσωση συνάρτησης R2 

Δυναμόσυναρτηση = by ax  0.0001 
Πολυωνυμική  
1ου βαθμού = +y ax b  0.002 

Πολυωνυμική  
2ου βαθμού = + +2y ax bx c  0.03 

 

Έτσι, επιλέγεται να εφαρμοστεί μέθοδος στατιστικής εξομάλυνσης στο αρχικό υποσύνολο δεδομένων. Χρη-
σιμοποιείται η μέθοδος «Lowess», δηλαδή η μέθοδος εξομάλυνσης τοπικής παλινδρόμησης με πολυώνυμο 
1ου βαθμού με βήμα ίσο με το 25% του πλήθους στοιχείων του αρχικού υποσυνόλου. Επειδή το συγκεκριμέ-
νο υποσύνολο περιέχει εξωδειγματικές τιμές, χρησιμοποιείται η ανθεκτική εκδοχή της μεθόδου «Lowess», η 
μέθοδος «Robust Lowess» (βλέπε εδάφιο 7.3.3). Στην Εικόνα 9-7 απεικονίζονται το υποσύνολο αρχικών 
δεδομένων και το αντίστοιχο υποσύνολο εξομαλυσμένων δεδομένων. 

Ο έλεγχος κανονικότητας στο υποσύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων με τη γραφική μέθοδο σε χαρτί 
κανονικής κατανομής πιθανότητας δείχνει ότι τα εξομαλυσμένα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατα-
νομή. Επομένως, μπορούν να διερευνηθούν και μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης για την επιλογή θεωρη-
τικής συνάρτησης.  

 
Εικόνα 9-7. Διάγραμμα διασποράς υποσυνόλου δεδομένων στην αρχική και στην εξομαλυσμένη του μορφή 

Τα βέλτιστα αποτελέσματα προσαρμογής συνάρτησης στο υποσύνολο εξομαλυσμένων δεδομένων έδωσε μια 
πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού με το συντελεστή προσδιορισμού R2 ίσο με 0.61. Ωστόσο, η επέκταση 
της πολυωνυμικής συνάρτησης για την πρόγνωση τιμών και τα όρια εμπιστοσύνης της καμπύλης με συντελε-
στή εμπιστοσύνης 95% δείχνουν, ότι η αβεβαιότητα της πρόγνωσης των τιμών της καμπύλης είναι μεγάλη 
(βλέπε Εικόνα 9-8). 
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Εικόνα 9-8. Προσαρμογή πολυωνυμικής συνάρτησης 2ου βαθμού στο σύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων 

Η παραβολική μορφή της πολυωνυμικής συνάρτησης 2ου βαθμού δεν αποτελεί αποδεκτή μορφή καμπύλης 
για τον προσδιορισμό της σχέσης βάθους νερού – άμεσης ζημιάς, η οποία αναμένεται να περιγραφεί από 
αύξουσα συνάρτηση. Η πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού είναι μια συνάρτηση αρχικά φθίνουσα, η οποία 
γίνεται αύξουσα συνάρτηση μετά το σημείο καμπής. Μηδενίζοντας την πρώτη παράγωγο της πολυωνυμικής 
συνάρτησης, προσδιορίζεται το ακρότατο σημείο (ελάχιστο) για την τιμή x = 1, όπου x συμβολίζεται το 
βάθος νερού σε μέτρα.  

Με αυτό τον τρόπο, διακρίνονται δύο διαστήματα τιμών βάθους νερού, x ε [0, 1] και x ε [1, 2], για καθένα 
από τα οποία επαναλαμβάνεται η διαδικασία προσαρμογής συνάρτησης. Τα βέλτιστα αποτελέσματα προ-
σαρμογής συνάρτησης προκύπτουν για συναρτήσεις τύπους δυναμοσυνάρτησης (βλέπε Εικόνα 9-9) και ο έ-
λεγχος καταλληλότητας υλοποιείται με το συντελεστή προσδιορισμού R2.  

 
Εικόνα 9-9. Οι δύο καμπύλες προσαρμογής για τα δυο υποσύνολα των εξομαλυσμένων δεδομένων 

Για το διάστημα τιμών x ε [0, 1] η δυναμοσυνάρτηση PF1 είναι φθίνουσα και συνεπώς θεωρείται μη αποδε-
κτή για τον προσδιορισμό της σχέσης βάθους νερού – ζημιάς και αντικαθίσταται από μια σταθερή συνάρτη-
ση. Για το διάστημα τιμών x ε [1, 2] τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής της δυναμοσυνάρτησης 
PF2 φαίνονται στον Πίνακα 9-2 και στον Πίνακα 9-3. Η δυναμόσυναρτηση (PF2) θεωρείται κατάλληλη θε-
ωρητική συνάρτηση. 
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Πίνακας 9-2.  Συνάρτηση των εξομαλυσμένων δεδομένων για το σύνολο τιμών x ε [1, 2] 

Διάστημα 
Τύπος  

συνάρτησης 
Εξίσωση  
συνάρτησης 

Συντελεστές  
παλινδρόμησης 

Όρια εμπιστοσύνης 
95% 

a 8.203 a (8.02, 8.385) x ε [1, 2] Δυναμόσυναρτηση 
(PF2) = by ax  b 0.454 b (0.389, 0.160) 

 

Πίνακας 9-3.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Διάστημα 
Τύπος  

συνάρτησης 
R2 Rc 

Σημαντικότητα 
του R2 

x ε [1, 2] Δυναμόσυναρτηση 
(PF2) 0.86 0.44 Αποδεκτή 

 

Για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας της καμπύλης PF2 απεικονίζονται γραφικά τα όρια εμπιστοσύνης 
της επέκτασης της καμπύλης με επίπεδο σημαντικότητας 95% για το διάστημα τιμών x ε [1, 4] (βλέπε 
Εικόνα 9-10). 

 
Εικόνα 9-10. Η επέκταση και τα όρια εμπιστοσύνης της καμπύλης για χρήση κατοικίας 

Στη συνέχεια, εξετάζεται το υποσύνολο δεδομένων της πλημμύρας της 23-24ης Νοεμβρίου 2005. Εφαρμό-
ζεται η μέθοδος στατιστικής εξομάλυνσης δεδομένων «Lowess» με βήμα ίσο με το 25% του πλήθους στοι-
χείων του αρχικού υποσυνόλου και προκύπτει το αντίστοιχο υποσύνολο εξομαλυσμένων δεδομένων. Η 
Εικόνα 9-11 δείχνει το υποσύνολο δεδομένων στην αρχική και στην εξομαλυσμένη του μορφή.  
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Εικόνα 9-11. Διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων στην αρχική και στην εξομαλυσμένη του μορφή 

Ο έλεγχος κανονικότητας στο υποσύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων δείχνει ότι με τη γραφική μέθοδο 
σε χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας, τα εξομαλυσμένα δεδομένα ζημιάς δεν ακολουθούν την κανονι-
κή κατανομή. Η προσαρμογή συνάρτησης τύπου δυναμοσυνάρτησης έχει ως αποτέλεσμα συντελεστή προσ-
διορισμού R2 ίσο με 0.31 και συνεπώς κρίνεται μη ικανοποιητική.  

Η υπέρθεση της δυναμοσυνάρτησης PF2 που αναπτύχθηκε από το αρχείο δεδομένων για το Δήμο Μοσχά-
του στο υποσύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων για την περιοχή Ανατολικής Αττικής απεικονίζεται στην 
Εικόνα 9-12. 

 
Εικόνα 9-12. Υπέρθεση των δυναμοσυναρτήσεων του Δήμου Μοσχάτου στα εξομαλυσμένα δεδομένα της Αν. Αττικής 

Για x ε [1, 2] τα εξομαλυσμένα δεδομένα ζημιάς φαίνεται γραφικά ότι ακολουθούν την καμπύλη της δυνα-
μοσυνάρτησης PF2. O έλεγχος της καταλληλότητας προσαρμογής του υποσυνόλου δεδομένων στην αρχική 
και εξομαλυσμένη τους μορφή στην συνάρτηση PF2 υλοποιείται με το συντελεστή προσδιορισμού R2. Tα 
αριθμητικά αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 9-4. Παρατηρείται ότι ο συντελεστής προσδιορισμού R2 < 
0.5 και επίσης η συσχέτιση των μεταβλητών x και y δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 9-4. Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής του υποσυνόλου δεδομένων στη δυναμοσυνάρτηση PF2 

R2 Σημαντικότητα του R2 

Διάστημα 
Τύπος  

Συνάρτησης Αρχικά 
 δεδομένα 

Εξομαλυσμένα 
δεδομένα 

Αρχικά 
 δεδομένα 

Εξομαλυσμένα 
δεδομένα 

x ε [1, 2] Δυναμόσυναρτηση 
(PF2) 0.20 0.45 Μη αποδεκτή Μη αποδεκτή 

 

Υπενθυμίζεται, ότι αυτή η υπέρθεση και σύγκριση δεδομένων ζημιάς αφορά κατοικίες, οι οποίες εμφανίζουν 
πολλά κοινά στοιχεία περιγραφής της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στο περίβλημα ενός κτηρίου σε σύγκριση 
με άλλες χρήσεις κτηρίου. Επιπλέον, η σύγκριση αφορά δεδομένα που πρόεκυψαν από δύο πρόσφατα πλημ-
μυρικά γεγονότα κατάκλυσης σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Ω-
στόσο, ο Πίνακας 9-4 δείχνει ότι τα αποτελέσματα της προσαρμογής της δυναμοσυνάρτησης PF2 στο νέο 
υποσύνολο δεδομένων δεν είναι ικανοποιητικά. Επομένως, η δυναμοσυνάρτηση PF2 δεν έχει γενική ισχύ για 
ευρύτερη εφαρμογή σε δομημένες περιοχές με παρόμοια υδρολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και 
κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη κλιμακωτών συναρτήσεων βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς για κάθε χρήση 
κτηρίου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα πιο αδρομερή στατιστική πρόγνωση της άμεσης πλημμυρικής ζη-
μιάς. Αναλυτικά η ανάπτυξη αυτού του τύπου συνάρτησης περιγράφεται στο ακόλουθο υποκεφάλαιο. 

9.4.2 Χρήση επαγγελματικού χώρου 

Εξετάζεται το υποσύνολο δεδομένων της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002, το οποίο είναι το μόνο διαθέσιμο 
για τη συγκεκριμένη χρήση κτηρίου. Η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών δείχνει ότι δεν υπάρ-
χουν ακραίες τιμές στο υποσύνολο. Επίσης, διαπιστώνεται ότι κανείς από τους διαθέσιμους τύπους συναρτή-
σεων κατανομής στο εργαλείο προσαρμογής καμπύλης δε δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα προσαρμογής 
στα δεδομένα. Έτσι εφαρμόζεται η μέθοδος στατιστικής εξομάλυνσης «Lowess» με βήμα ίσο με το 25% του 
πλήθους στοιχείων του αρχικού υποσυνόλου. Στην Εικόνα 9-13 απεικονίζεται το υποσύνολο δεδομένων στην 
αρχική και εξομαλυσμένη του μορφή. 

 
Εικόνα 9-13. Διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων στην αρχική και στην εξομαλυσμένη του μορφή 

Ο έλεγχος κανονικότητας στο υποσύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων με τη γραφική μέθοδο σε χαρτί 
κανονικής κατανομής πιθανότητας δείχνει ότι τα εξομαλυσμένα δεδομένα ζημιάς δεν ακολουθούν την κανο-
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νική κατανομή, οπότε η επιλογή τύπου συνάρτησης κατανομής περιλαμβάνει μόνο μοντέλα μη γραμμικής 
παλινδρόμησης. 

Τα βέλτιστα αποτελέσματα προσαρμογής συνάρτησης δίνει η συνάρτηση PF3 τύπου δυναμοσυνάρτησης. Τα 
αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής της συνάρτησης στα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 9-
5 και στον Πίνακα 9-6. 

Πίνακας 9-5.  Συνάρτηση κατανομής των εξομαλυσμένων δεδομένων  

Τύπος  
συνάρτησης 

Εξίσωση  
συνάρτησης 

Συντελεστές  
παλινδρόμησης 

Όρια εμπιστοσύνης 
95% 

a 7.293 a (6.622, 7.963) Δυναμόσυναρτηση 
(PF3) = by ax  b 0.354 b (0.193, 0.515) 

 

Πίνακας 9-6.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος  
συνάρτησης 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 
του R2 

Δυναμόσυναρτηση 
(PF3) 0.68 0.48 Αποδεκτή 

 

Για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας της καμπύλης PF3 απεικονίζονται γραφικά τα όρια εμπιστοσύνης 
της επέκτασης της καμπύλης με επίπεδο σημαντικότητας 95% για το διάστημα τιμών x ε [1, 4] (βλέπε 
Εικόνα 9-14). 

 
Εικόνα 9-14. Η επέκταση και τα όρια εμπιστοσύνης της καμπύλης για χρήση επαγγελματικού χώρου 

9.4.3 Χρήση αποθήκης 

Εξετάζεται το υποσύνολο δεδομένων της πλημμύρας της 8ης Ιουλίου 2002, το οποίο είναι το μόνο διαθέσιμο 
για τη συγκεκριμένη χρήση κτηρίου. Παρά την εξαίρεση των εξωδειγματικών τιμών από το υποσύνολο και 
τη μετατροπή των δεδομένων σε δεδομένα «μείωσης», διαπιστώνεται ότι κανείς από τους διαθέσιμους τύπους 
της συνάρτησης κατανομής στο εργαλείο προσαρμογής καμπύλης δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Έτσι, εφαρμόζεται η μέθοδος στατιστικής εξομάλυνσης «Robust Lowess» 
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με βήμα ίσο με το 25% του πλήθους στοιχείων του αρχικού υποσυνόλου. Στην Εικόνα 9-15 απεικονίζεται το 
υποσύνολο δεδομένων στην αρχική και εξομαλυσμένη του μορφή. 

 
Εικόνα 9-15. Διάγραμμα διασποράς του υποσυνόλου δεδομένων στην αρχική και στην εξομαλυμένη του μορφή 

Ο έλεγχος κανονικότητας στο υποσύνολο των εξομαλυσμένων δεδομένων με τη γραφική μέθοδο σε χαρτί 
κανονικής κατανομής πιθανότητας δείχνει ότι τα εξομαλυσμένα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατα-
νομή. Ωστόσο, βέλτιστα αποτελέσματα προσαρμογής συνάρτησης κατανομής στο υποσύνολο εξομαλυσμέ-
νων δεδομένων δίνει το μοντέλο μη γραμμικής παλινδρόμησης τύπου δυναμοσυνάρτησης, δηλαδή η δυνα-
μοσυνάρτηση PF4. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής της συνάρτησης στα δεδομένα παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 9-7 και στον Πίνακα 9-8. 

Πίνακας 9-7.  Συνάρτηση κατανομής των εξομαλυσμένων δεδομένων  

Τύπος  
συνάρτησης 

Εξίσωση  
συνάρτησης 

Συντελεστές  
παλινδρόμησης 

Όρια εμπιστοσύνης 
95% 

a 0.214 a (-0.476, 0.904) 
b 4.618 b (1.927, 7.31) Δυναμόσυναρτηση 

(PF4) = +by ax c  
c 15.77 c (10.77, 20.77) 

 

Πίνακας 9-8.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος  
συνάρτησης 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 
του R2 

Δυναμόσυναρτηση 
(PF4) 0.71 0.40 Αποδεκτή 

 

Για την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας της καμπύλης PF4 απεικονίζονται γραφικά τα όρια εμπιστοσύνης 
της επέκτασης της καμπύλης με επίπεδο σημαντικότητας 95% για το διάστημα τιμών x ε [1, 4] (βλέπε 
Εικόνα 9-16). 
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Εικόνα 9-16. Η επέκταση της καμπύλης και τα όρια εμπιστοσύνης για τη χρήση αποθήκης 

9.4.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανάλυσης 

Παρατηρήθηκε ότι κανείς από τους διαθέσιμους τύπους στατιστικής συνάρτησης κατανομής του εργαλείου 
προσαρμογής δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα προσαρμογής στα αρχικά υποσύνολα δεδομένων και 
για τα δυο πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης. Οι πιθανοί λόγοι για την αδύναμη συσχέτιση μεταξύ των με-
ταβλητών x (βάθος νερού) και y (ποσοστό ζημιάς) των δεδομένων στην αρχική τους μορφή συνοψίζονται 
παρακάτω: 

 Στην πραγματικότητα, εκτός από το βάθος νερού και άλλα μεγέθη πλημμύρας, όπως είναι η ταχύτητα 
ροής και η διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος, συμβάλλουν στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε περί-
βλημα ενός κτηρίου λόγω κατάκλυσης και κατά συνέπεια σχετίζονται άμεσα με την εκτίμηση του ποσο-
στού ζημιάς.  

 Η διαφοροποίηση στον τύπο κτηρίου και στα υλικά κατασκευής και η υψομετρική διαφορά στην υπερύ-
ψωση του δαπέδου του ισογείου ενός κτηρίου, έχει ως αποτέλεσμα το διαφορετικό βαθμό ευαλώτητας 
ενός κτηρίου σε ένα πλημμυρικό γεγονός κατάκλυσης.  

 Το ανθρώπινο λάθος στην καταγραφή και επιμέτρηση της ζημιάς σε ένα κτήριο κατά τη διάρκεια της επι-
τόπου αυτοψίας αμέσως μετά το γεγονός δεν είναι αμελητέο. 

 Στον προσδιορισμό του ποσοστού ζημιάς εισάγεται πρόσθετη αβεβαιότητα λόγω του τρόπου υπολογι-
σμού της μέσης αντικειμενικής αξίας του χαρακτηριστικού τύπου κτηρίου.  

Έτσι εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι στατιστικής εξομάλυνσης «Lowess» και «Robust Lowess», οι οποίες είχαν 
ως αποτέλεσμα την προσαρμογή συναρτήσεων τύπου δυναμοσυνάρτησης στα εξομαλυσμένα δεδομένα. Τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για κάθε χρήση κτηρίου παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 9-9.  
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Πίνακας 9-9. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσαρμογής καμπύλης στα υποσύνολα εξομαλυσμένων δεδομένων 

Χρήση κτηρίου Εξίσωση συνάρτησης R2 

Κατοικία = by ax  0.78 
Επαγγελματικός  

χώρος = by ax  0.68 

Αποθήκη = +by ax c  0.71 

9.5 Ανάπτυξη σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς  

Οι συναρτήσεις τύπου δυναμοσυνάρτησης που αναπτύχθηκαν για κάθε χρήση κτηρίου έχουν ως αποτέλεσμα 
την πρόγνωση της πλημμυρικής ζημιάς στο δομημένο περιβάλλον των συγκεκριμένων περιοχών μελέτης 
στην Αττική. Οι συναρτήσεις αυτές δεν έχουν γενική ισχύ για ευρύτερη εφαρμογή σε δομημένες περιοχές με 
παρόμοια υδρολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – 
ζημιάς προσανατολίζεται στην ανάπτυξη κλιμακωτών συναρτήσεων βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς για κά-
θε χρήση κτηρίου, οι οποίες δίνουν αδρομερή αποτελέσματα πρόγνωσης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς. 

9.5.1 Χρήση κατοικίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εδάφιο 9.4.1, η ανάλυση προσαρμογής στατιστικής συνάρτησης σε υποσύνολα 
δεδομένων για κατοικίες οδηγεί στη διάκριση των παρατηρημένων τιμών βάθους νερού σε δύο διαστήματα, 
x ε [0, 1] και x ε [1, 2].  

Για το διάστημα x ε [0, 1] επιλέχθηκε να εφαρμοστεί μια σταθερή συνάρτηση (απλοποιημένος τύπος κλιμα-
κωτής συνάρτησης), δεδομένου ότι η δυναμοσυνάρτηση PF1 για αυτό το διάστημα τιμών πρόεκυψε φθίνου-
σα συνάρτηση. Υπενθυμίζεται ότι εάν μια συνάρτηση →:f A B είναι σταθερή, τότε =( ) ( )f x f y για όλα τα 
x και y στο A. Επομένως, για το διαστήματα τιμών x ε [0, 1] η στατιστική πρόγνωση του ποσοστού ζημιάς 
σε κατοικίες είναι μια σταθερή τιμή, η οποία ισούται με τη μέση τιμή του συνόλου των εξομαλυμένων τιμών 
ποσοστού ζημιάς που προέκυψαν και από τα δύο αρχεία πλημμύρας. Η Εικόνα 9-17 δείχνει το σύνολο των 
εξομαλυσμένων τιμών ποσοστού ζημιάς για το διάστημα x ε [0, 1]. 

 
Εικόνα 9-17. Σύνολο εξομαλυσμένων τιμών ποσοστού ζημιάς σε κατοικίες για το διάστημα x ε [0, 1] 
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Για το διάστημα τιμών x ε [1, 2] η ανάπτυξη κλιμακωτής συνάρτησης βασίζεται μόνο στη συνάρτηση PF2 
τύπου δυναμοσυνάρτησης, η οποία αναπτύχθηκε από το αρχείο δεδομένων για το Δήμο Μοσχάτου και της 
οποίας το αποτέλεσμα προσαρμογής κρίθηκε ικανοποιητικό.  

Η ανάπτυξη της κλιμακωτής συνάρτησης υλοποιείται έτσι ώστε η ολοκλήρωση της κλιμακωτής συνάρτησης 
για το συγκεκριμένο διάστημα τιμών x να έχει ως αποτέλεσμα εμβαδό προσεγγιστικά ίσο με το εμβαδό ο-
λοκλήρωσης της καμπύλης PF2 για το ίδιο διάστημα τιμών x. Η ολοκλήρωση της καμπύλης PF2 υπολογί-
στηκε με την προσεγγιστική μέθοδο αριθμητικής ολοκλήρωσης Simpson, η οποία δίνεται από την εξίσωση: 

 ( ) ( ) 4 ( )
6 2

b

a

b a a bf x dx f a f f b− +⎡ ⎤⎛ ⎞= + +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦∫                                                                                   (9.1) 

όπου  ( )f x = η συνάρτηση της καμπύλης PF2 

 ,a b  =συγκεκριμένες τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x  

Για το διάστημα τιμών x ε [2, 6] η ανάπτυξη της κλιμακωτής συνάρτησης βασίζεται στην επέκταση της συ-
νάρτησης PF2 και εφαρμόζεται πάλι η αριθμητική μέθοδος Simpson για τον υπολογισμό του εμβαδού ολο-
κλήρωσης. Ενώνοντας τα διαστήματα τιμών x, η κλιμακωτή συνάρτηση που διαμορφώνεται τελικά για την 
εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς λόγω κατάκλυσης σε δομημένη περιοχή κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή 
της Αττικής, απεικονίζεται στην Εικόνα 9-18.  
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Εικόνα 9-18. Κλιμακωτή συνάρτηση βάθους νερού-ποσοστού ζημιάς για χρήση κατοικίας 
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9.5.2 Χρήση επαγγελματικού χώρου 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς σε κτήρια με χρήση επαγγελματικού 
χώρου βασίστηκε μόνο στο αρχείο δεδομένων ζημιάς για το Δήμο Μοσχάτου, αφού αντίστοιχα δεδομένα 
ζημιάς δεν ήταν διαθέσιμα για αυτή την χρήση κτηρίου στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επομένως η 
ανάπτυξη κλιμακωτής συνάρτησης για χρήση επαγγελματικού χώρου βασίστηκε στη συνάρτηση PF3 τύπου 
δυναμοσυνάρτησης που προσαρμόστηκε βέλτιστα στο αρχείο δεδομένων ζημιάς για το Δήμο Μοσχάτου.  

Η ανάπτυξη της κλιμακωτής συνάρτησης υλοποιείται έτσι ώστε η ολοκλήρωση της κλιμακωτής συνάρτησης 
για το ορισμένο διάστημα τιμών x να έχει ως αποτέλεσμα εμβαδό προσεγγιστικά ίσο με το εμβαδό ολοκλή-
ρωσης της καμπύλης PF3 για το ίδιο διάστημα τιμών x. Η ολοκλήρωση της καμπύλης PF3 υπολογίζεται με 
την προσεγγιστική μέθοδο αριθμητικής ολοκλήρωσης Simpson και η κλιμακωτή συνάρτηση που προκύπτει 
για την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς λόγω κατάκλυσης σε δομημένη περιοχή χρήσης επαγγελματικού χώ-
ρου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, απεικονίζεται στην Εικόνα 9-19. 
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Εικόνα 9-19. Κλιμακωτή συνάρτηση βάθους νερού-ποσοστού ζημιάς για χρήση επαγγελματικού χώρου 

9.5.3 Χρήση αποθήκης 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς σε κτήρια με χρήση αποθήκης βασί-
στηκε μόνο στο αρχείο δεδομένων ζημιάς για το Δήμο Μοσχάτου, αφού αντίστοιχα δεδομένα ζημιάς γι’ αυ-
τή την χρήση κτηρίου δεν ήταν διαθέσιμα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επομένως, η ανάπτυξη 
κλιμακωτής συνάρτησης για χρήση αποθήκης βασίζεται στη συνάρτηση PF4 τύπου δυναμοσυνάρτησης που 
προσαρμόστηκε βέλτιστα στο αρχείο δεδομένων ζημιάς για το Δήμο Μοσχάτου.  
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Η ολοκλήρωση της καμπύλης PF4 υπολογίζεται με την προσεγγιστική μέθοδο αριθμητικής ολοκλήρωσης 
Simpson και η κλιμακωτή συνάρτηση που προκύπτει για την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς λόγω κατάκλυ-
σης σε δομημένη περιοχή χρήσης αποθήκης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, απεικονίζεται στην Εικόνα 
9-20. 
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Εικόνα 9-20. Κλιμακωτή συνάρτηση βάθους νερού-ποσοστού ζημιάς για χρήση αποθήκης 

9.6 Σύγκριση σχετικής καμπύλης με αντίστοιχες από τη διε-
θνή βιβλιογραφία 

Οι κλιμακωτές συναρτήσεις βάθους νερού – ποσοστού ζημιάς που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο υποκε-
φάλαιο για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής συγκρίνονται στο υποκεφάλαιο αυτό με αντίστοιχες σχετικές 
καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η σύγκριση αυτή αποσκοπεί να διερευνήσει 
το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τα τοπικά χαρακτηριστικά κατασκευής πλημμυρόπληκτων κτηρίων την ε-
κτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε επίπεδο μεσοκλίμακας. Οι σχετικές καμπύλες που επιλέχθηκαν, 
έχουν επίσης προκύψει από ανάλυσης ζημιάς σε μεσοκλίμακα για τις ίδιες χρήσεις κτηρίου. Το υποκεφάλαιο 
αυτό αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για χρήση κατοικίας που 
διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς το υλικό κατασκευής των πληγέντων κτηρίων, το μέγεθος της λεκά-
νης απορροής των πληγεισών περιοχών και κυρίως τον τρόπο ανάπτυξης της καμπύλης, εάν δηλαδή πρόκει-
ται για συνθετική ή εμπειρική καμπύλη. 

Η πρώτη περίπτωση σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς που εξετάζεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
είναι η εμπειρική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς που αναπτύχθηκε για την πόλη Παλέρμο στη Σικελία με-
τά από έρευνα πεδίου [Oliveri and Santoro 2000]. Το πλημμυρικό γεγονός που προκάλεσε την άμεση ζημιά 
οφείλεται σε υπερχείλιση ρέματος, δηλαδή πρόκειται για γεγονός κατάκλυσης. Η τοπική έρευνα οδήγησε 
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στη διαμόρφωση χαρακτηριστικών τύπων κατοικίας για την πόλη Παλέρμο, και συγκεκριμένα διακρίθηκαν 
δύο τύποι κατοικίας, με δύο και τέσσερις ορόφους αντίστοιχα, για καθένα από τους οποίους εκτιμήθηκε η 
μέση αντικειμενική αξία ακίνητου. Για λόγους σύγκρισης, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο τύπος κατοικίας με τους 
τέσσερις ορόφους καθώς προσεγγίζει περισσότερο το μέσο τύπο κατοικίας στην Αττική. Γενικά στην εκτί-
μηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς λήφθηκε υπόψη η ζημιά μόνο στο περίβλημα του κτηρίου και δεν συ-
μπεριλήφθηκε η ζημιά στον κινητό εξοπλισμό κτηρίου. Το ποσοστό ζημιάς υπολογίστηκε ως ποσοστό της 
ολικής αξίας ενός πλημμυρόπληκτου κτηρίου, δηλαδή εκφράστηκε με οικονομικούς όρους. Τέλος το βάθος 
νερού εκτιμήθηκε με επίπεδο αναφοράς 0.25 m από την επιφάνεια εδάφους, δηλαδή ουσιαστικά θεωρήθηκε 
το βάθος νερού που καταγράφηκε στο εσωτερικό ενός κτηρίου με επίπεδο αναφοράς το δάπεδο του ισογεί-
ου.  

Από την παραπάνω περιγραφή, προκύπτει ότι η προσέγγιση για την ανάπτυξη σχετικής καμπύλης βάθους νε-
ρού – ζημιάς στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης εμφανίζει πολλά κοινά στοιχεία με την αντίστοιχη στις πε-
ριοχές μελέτης στην Αττική. Η υπέρθεση της σχετικής καμπύλης που αναπτύχθηκε για χρήση κατοικίας 
στην πόλη του Παλέρμο, στην σχετική καμπύλη που αναπτύχθηκε για χρήση κατοικίας στην Αττική, απει-
κονίζεται στην Εικόνα 9-21. 

0

10

20

30

40

50

60

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Βάθος νερού (m)

Π
οσ
οσ
τό

 ζη
μι
άς

 %

Kαμπύλη Αττικής για
κατοικίες

Καμπύλη Παλέρμο για
κατοικίες

 
Εικόνα 9-21. Σύγκριση καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς για χρήση κατοικίας στο Παλέρμο και στην Αττική  

Παρατηρείται ότι η πρόγνωση μιας τιμής ποσοστού ζημιάς από τις σχετικές καμπύλες δίνει γενικά συγκρίσι-
μα αποτελέσματα. Για μικρές τιμές του βάθους νερού  (x < 3 m) που αντιστοιχούν προσεγγιστικά μέχρι την 
οροφή του ισογείου μιας κατοικίας, οι τιμές του ποσοστού ζημιάς σχεδόν συμπίπτουν, ενώ για x > 3 m, δη-
λαδή για αλλαγή ορόφου από ισόγειο σε πρώτο, η διαφορά στην τιμή του ποσοστού ζημιάς είναι περίπου 
σταθερή και ίση με 5%. Η σύγκλιση των δύο σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς σε τόσο ικανοποιη-
τικό βαθμό θεωρούμε ότι οφείλεται στους παρακάτω λόγους:  

 Οι τύποι κατοικίας συμπίπτουν (πολυώροφα χωρίς υπόγειο) 
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 Το υλικό κατασκευής κατοικίας θεωρείται κατά παραδοχή για την ανάλυσης ζημιάς ότι είναι το ίδιο, δη-
λαδή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς βασίστηκε σε διερεύνηση των τοπικών χαρακτηριστι-
κών του δομημένου περιβάλλοντος και κατά συνέπεια περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών 
τύπων κτηρίου  

 Οι περιοχές μελέτης αναφέρονται σε αστικό περιβάλλον  

 Οι περιοχές μελέτης ανήκουν σε σχετικά μικρές λεκάνες απορροής υπό παρόμοιες κλιματικές συνθήκες 
και επομένως εμφανίζουν παρόμοιας έντασης πλημμυρικά γεγονότα  

Η δεύτερη περίπτωση σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς από τη διεθνή βιβλιογραφία που εξετάζε-
ται είναι οι συνθετικές καμπύλες που αναπτύχθηκαν για χαρακτηριστικούς τύπους κατοικίας από το Σώμα 
Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ (USACE) στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 [Federal Insurance 
Administration 1970, USACE 1980, Appelbaum 1985, Debo 1982]. Οι καμπύλες αυτές δεν αναπτύχθηκαν 
μετά από τοπική έρευνα πεδίου σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά προέκυψαν από γενικευμένη συνθετική ανά-
λυση σε περιφερειακό επίπεδο με τη μορφή γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, έτσι ώστε να έχουν γενική ισχύ 
εφαρμογής σε όλες τις κοινότητες που ανήκουν στα διοικητικά όρια της κάθε περιφέρειας. Επίσης, οι κα-
μπύλες αυτές αποσκοπούν στην εκτίμηση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στο συνόλου κτηρίου, δηλαδή στο 
περίβλημα και στον κινητό εξοπλισμό του κτηρίου. Ο προσδιορισμός της αρχικής αξίας κτηρίου βασίστηκε 
στην εμπορική αξία του ακινήτου. Τέλος, το επικρατέστερο υλικό κατασκευής κατοικίας στις ΗΠΑ είναι το 
ξύλο. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στα δεδομένα ζημιάς και στη μεθοδολογία 
ανάπτυξης των σχετικών καμπυλών που αναπτύχθηκαν για χρήση κατοικίας στις περιφέρειες των ΗΠΑ και 
αντίστοιχα στην Αττική. Η Εικόνα 9-22 απεικονίζει γραφικά τις μεγάλες αποκλίσεις των τιμών του ποσοστού 
ζημιάς για τις ίδιες τιμές βάθους νερού που προέρχονται από τις καμπύλες αυτές.  
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Εικόνα 9-22. Σύγκριση σχετικών καμπύλων βάθους νερού-ζημιάς για χρήση κατοικίας  
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Η σύγκριση σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για χρήση επαγγελματικού χώρου από τη διεθνή βι-
βλιογραφία με την αντίστοιχη που αναπτύχθηκε για την Αττική δεν είναι εφικτή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι διαθέσιμες καμπύλες στη διεθνή βιβλιογραφία εκτιμούν την άμεση ζημιά στο συνόλου ενός κτηρίου, η 
οποία ειδικά στην περίπτωση ενός επαγγελματικού χώρου λόγω κινητού εξοπλισμού, διαφέρει σημαντικά 
από κτήριο σε κτήριο. Συνεπώς, σύγκριση με την αντίστοιχη σχετική καμπύλη που αναπτύχθηκε στην Αττι-
κή και αναφέρεται σε άμεση ζημιά μόνο στο περίβλημα ενός κτηρίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Η σύγκριση σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για χρήση αποθήκης από τη διεθνή βιβλιογραφία με 
την αντίστοιχη που αναπτύχθηκε για την Αττική δεν είναι εφικτή, διότι οι διαθέσιμες καμπύλες στη βιβλιο-
γραφία αναφέρονται σε απόλυτες τιμές ζημιάς. Τέλος, η ανεπτυγμένη καμπύλη της Αττικής για αποθήκες 
προσεγγίζει τιμές ποσοστού ζημιάς που στη διεθνή βιβλιογραφία [Smith 1981] δίνουν συνήθως σχετικές κα-
μπύλες βάθους νερού – ζημιάς  για βιομηχανική χρήση. 

9.7 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια 

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει λεπτομερώς τη στατιστική ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού 
ζημιάς που υλοποιήθηκε για την εμπειρική ανάπτυξη σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για επιλεγ-
μένες χρήσεις κτηρίου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.  

Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε σε δύο αρχεία δεδομένων ζημιάς και πλημμύρας που προέρχονται από 
πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα στο Δήμο Μοσχά-
του (πλημμύρα της 8ης Ιουλίου 2002) και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής (πλημμύρα της 23-24ης Νο-
εμβρίου 2005). Το επίπεδο της ανάλυσης προσδιορίστηκε σε μεσοκλίμακα με στοιχεία μικροκλίμακας και 
μακροκλίμακας. Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο, διαμορφώθηκαν χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου ανά χρήση και 
τύπο κτηρίου, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εκτίμηση της μέσης αντικειμενικής αξίας ακίνητου σε κάθε 
πλημμυρόπληκτο κτήριο. Το ποσοστό ζημιάς προσδιορίστηκε ως το κλάσμα του ολικού κόστους για την 
αποκατάσταση της καταγεγραμμένης άμεσης ζημιάς σε ένα κτήριο προς τη μέση αντικειμενική αξία ακίνη-
του του χαρακτηριστικού τύπου στον οποίο ανήκει το κτήριο. 



Κεφάλαιο 10  

Εφαρμογή μοντέλου ζημιάς για την      
κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση στην 
Ανατολική Αττική 

Στο κεφάλαιο αυτό υλοποιείται η εφαρμογή μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με βάση τη μέθοδο της σχετι-
κής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με σκοπό την 
εκτίμηση της αναμενόμενης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον υπό σενάρια πλημμύρας. 
Η εμπειρική καμπύλη πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς για την περιοχή μελέτης προκύπτει ως 
έμμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής. Η μεθοδολογία της εφαρμογής αυτής έχει ήδη περιγραφθεί ανα-
λυτικά στο υποκεφάλαιο 7.5. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης εξετάζεται η κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση λόγω υπερχείλισης 
ρέματος και κατά συνέπεια το πλημμυρικό μέγεθος που παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης 
ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον θεωρείται ότι είναι το βάθος νερού. Το πλημμυρικό μοντέλο που χρησιμο-
ποιείται στην εφαρμογή είναι αποτέλεσμα μονοδιάστατης (1D) προσομοίωσης πλημμύρας για την οποία 
χρησιμοποιείται το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS και έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή περιβάλλου-
σας βάθους νερού. Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμός μοντέλου πλημμύρας μονοδιάστατης (1D) προσομοίω-
σης και μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας έχει ως αποτέλεσμα το ιδανικό ταίριασμα του βαθμού πολυπλοκό-
τητας των μοντέλων (βλέπε Εικόνα 7.2). Επίσης, η μέθοδος σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς ανά 
χρήση δομημένου περιβάλλοντος θεωρείται η κατάλληλη μέθοδος για την αποτίμηση της άμεσης πλημμυ-
ρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας. 

Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιαστική περιοχή στην Ανατολική Αττική, η 
οποία ανήκει στην λεκάνη απορροής του ρέματος Ερασίνου. Πρόκειται για μια ζώνη πλάτους περίπου 2 km 
και έκτασης 45 km2, που απλώνεται κατά μήκος των ρεμάτων Αγ. Γεωργίου και Ερασίνου, τα οποία συμ-
βάλλουν στο κύριο ρέμα του Ερασίνου. Η περιοχή μελέτης έχει υποστεί επανειλημμένα από πλημμυρικά 
γεγονότα στο πρόσφατο παρελθόν, ένα από τα οποία αποτελεί και η πλημμύρα της 23-24ης Νοεμβρίου του 
2005 που προκάλεσε άμεση πλημμυρική ζημιά σε δομημένο περιβάλλον και αναλύθηκε λεπτομερώς στο κε-
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φάλαιο 9. Ένα σημαντικό μέρος της πλημμυρικής ζημιάς σε κτήρια στην περιοχή οφείλεται στο ανεπαρκές 
δίκτυο φυσικών αποδεκτών και αποχέτευσης όμβριων υδάτων, δεδομένου ότι η ραγδαία αστική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής δε συνοδεύτηκε από κανένα πρόσθετο μέτρο αποστράγγισης των όμβριων υδάτων. Κτή-
ρια κτισμένα ακριβώς δίπλα ή ακόμη και μέσα στην κοίτη εποχιακών ρεμάτων της περιοχής είναι πιθανό να 
υποστούν σημαντική άμεση ζημιά από πλημμύρα εξαιτίας των υψηλών αιχμών πλημμυρικής παροχής που 
μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικά τα ρέματα αυτά.  

Οι σχετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς που απαιτούνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία εφαρμογής του 
μοντέλου ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ (βλέπε Εικόνα 7.10) είναι οι εμπειρικές καμπύλες που αναπτύχθηκαν 
για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής στο κεφάλαιο 9 ανά χρήση δομημένου περιβάλλοντος.  

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε επτά υποκεφάλαια. Το υποκεφάλαιο 10.1 περιγράφει γενικά την περιοχή μελέ-
της, δηλαδή τη γεωγραφική θέση, τα τοπογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και βασι-
κές κοινωνικοοικονομικές παρατηρήσεις. Στο υποκεφάλαιο 10.2 αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του ΨΜΕ και του ψηφιακού χάρτη χρήσεων γης που χρησιμοποιήθηκαν ως χωρικά δεδομένα στην εφαρμο-
γή αυτή. Στο υποκεφάλαιο 10.3 δίνονται συνοπτικά οι υδρολογικοί και υδραυλικοί υπολογισμοί που πραγ-
ματοποιήθηκαν για την εκτίμηση της περιβάλλουσας βάθους νερού υπό επιλεγμένα σενάρια πλημμύρας. Το 
υποκεφάλαιο 10.4 αναφέρεται στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής μελέτης που συντελούν στην εκτίμηση 
της ολικής αξίας του δομημένου περιβάλλοντος ανά χρήση δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση. Στο υ-
ποκεφάλαιο 10.5 με βάση τα παραπάνω δεδομένα και χρησιμοποιώντας το υποστηρικτικό εργαλείο εκτίμη-
σης ζημιάς δίνονται τα αριθμητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου υπό επιλεγμένα σενάρια 
πλημμύρας. Τέλος, στο υποκεφάλαιο 10.6 η ανάλυση προχωρά στην ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη 
υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς και στο υποκεφάλαιο 10.7 συγκεντρώνονται τα ανακεφαλαιωτικά σχόλια αυ-
τού του κεφαλαίου. 

10.1 Περιοχή μελέτης 

Το ρέμα Ερασίνου αποτελεί τον αποδέκτη της απορροής της κεντρικής περιοχής των Μεσογείων (ευρύτερη 
περιοχή Παιανίας, Κορωπίου, νότια ζώνη Σπάτων) και της νότιας περιοχής των Μεσογείων (κοινότητες 
Μαρκόπουλο, Κουβαράς). Έχει σημαντική λεκάνη απορροής (204 km2) και οριοθετείται από τον υδροκρίτη 
του ρέματος Ραφήνας (βόρεια), την οροσειρά του Υμηττού (δυτικά) και τους αυχένες μεταξύ των υψωμάτων 
Ψηλόβραχος, Κορυφή, Μερέντα, Κερατοβούνι, Πάνειο Όρος, Στρογγυλοπούλα, Ζυγός και Κόντρα (νότια). 
Συγκεντρώνει την απορροή τριών βασικών ρεμάτων: του ρέματος Αγίου Γεωργίου, του ρέματος Μαρκοπού-
λου και του ίδιου του Ερασίνου, που είναι και ο τελικός αποδέκτης. Η λεκάνη απορροής του Ερασίνου δια-
κρίνεται σε τρεις ζώνες τόσο μορφολογικά όσο και από άποψη χρήσεων γης [Μπεσσανσών και Παπαλεξό-
πουλος 2004]:  

(α) Στο ανάντη τμήμα της λεκάνης υπάρχουν έντονες πτυχώσεις και μισγάγγειες στις κλιτύες του Υμηττού 
και έντονες κατά μήκος κλίσεις. Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις εδώ είναι προς το παρόν περιορισμένες.  

(β) Το μεσαίο τμήμα της λεκάνης περιλαμβάνει τους κώνους αποθέσεων των φερτών των ανάντη χειμάρρων 
από τις εύφορες καλλιεργήσιμες περιοχές του κάμπου των Μεσογείων. Στην περιοχή αυτή η κύρια χρήση 
γης έχει τροποποιηθεί ραγδαία από γεωργική σε οικιστική και στη συνέχεια βιοτεχνική, βιομηχανική και ε-
μπορική. Χαρακτηριστικό της μεσαίας ζώνης είναι η ολική έλλειψη μισγαγγειών, όχι μόνο σήμερα, αλλά α-
κόμη και στο πρόσφατο παρελθόν (50 χρόνια πριν), όταν οι οικιστικές περίμετροι ήταν πολύ περιορισμένες. 
Η μεταβολή στις χρήσεις γης περιορίζει συνεχώς τη διήθηση και η επιφανειακή απορροή μετατρέπεται πλέ-
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ον σε εκτεταμένο πλημμυρικό φαινόμενο.  

(γ) Τέλος, στο τρίτο, κατάντη τμήμα της λεκάνης απορροής παρουσιάζονται πτυχώσεις εδάφους με φυσικές 
βαθιές γραμμές και μικρές κοιλάδες και επανεμφανίζεται η κοίτη του ρ. Ερασίνου, η οποία δέχεται πρώτα 
τις απορροές από τη λεκάνη του ρέματος Μαρκοπούλου και στη συνέχεια τις σημαντικότατες απορροές από 
το ρέμα Αγίου Γεωργίου και τα συμβάλλοντα σε αυτό ρέματα Μαλέξη-Αγίας Άννας, Καλυβίων και Κουβα-
ρά.  

Σημειώνεται ότι η συνολική λεκάνη απορροής του ρέματος Αγίου Γεωργίου, συμπεριλαμβανομένων και των 
λεκανών απορροής των ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά είναι της τάξης των 67 km². Η κοίτη είναι διαμορ-
φωμένη σε μεγάλο μήκος και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε σημαντικό μήκος του ρέματος. Σε μήκος 4.5 
km περίπου ανάντη της συμβολής με το ρέμα Ερασίνου η κοίτη εκφυλίζεται. Σ’ αυτό συμβάλουν οι εκτετα-
μένες καλλιέργειες στις ανάντη ζώνες. Η συμβολή του ρέματος Αγ. Γεωργίου στο ρέμα του Ερασίνου πραγ-
ματοποιείται σε μικρή απόσταση (2 km περίπου) από την εκβολή του ρέματος Ερασίνου στον όρμο Βραυ-
ρώνας. 

Στο ρέμα Μαρκοπούλου διαρρέει σημαντική λεκάνη πλανώμενης απορροής στα νότια του ρέματος Αγ. 
Κων/νου ελλείψει υδατορευμάτων της περιοχής λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Το ρέμα Μαρκοπούλου 
κατάντη του Νεκροταφείου Μαρκοπούλου μέχρι το δρόμο Μαρκοπούλου – Αρτέμιδος έχει πλήρως εξαφα-
νισθεί από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ενώ μέχρι την εκβολή του στο ρέμα του Ερασίνου (αμέσως ανάντη 
του πύργου της Βραυρώνας), έχει σχεδόν σε όλο το μήκος αφανή κοίτη που απαντάται σε ίχνη. Γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο, το ρέμα Μαρκοπούλου λήφθηκε υπόψη μόνο στους υδρολογικούς υπολογισμούς και δεν 
συμπεριλήφθηκε στους υδραυλικούς υπολογισμούς.  

Η αποχέτευση των όμβριων υδάτων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών γίνεται με τελικό αποδέκτη το κα-
τάντη τμήμα του βορείου κλάδου του ρέματος Ερασίνου. Τέλος, στην εκβολή του Ερασίνου, βρίσκεται ένας 
σημαντικός υγροβιότοπος (ενταγμένος στο πρόγραμμα Natura 2000) και εκτεταμένη περιοχή αρχαιολογι-
κού ενδιαφέροντος (Ιερός Ναός Βραυρωνίας Αρτέμιδος). Η εκβολή είναι ανεπαρκής και δεν έχουν κατα-
σκευαστεί τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για τη διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής στη θάλασσα, είτε ά-
μεσα, είτε μέσω του υγροβιότοπου.  

Σταδιακά με την εξέλιξη της υλοποίησης των μεγάλων συγκοινωνιακών και άλλων έργων, όπως είναι το Διε-
θνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η Αττική Οδός, η Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, η Λεωφόρος Παιανίας-
Μαρκοπούλου και το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, έγιναν παράλληλα ραγδαίες και ανεξέλεγκτες μεταβολές 
στις χρήσεις γης που μετέβαλαν προς το δυσμενέστερο τις συνθήκες απορροής στον Ερασίνο. Παρατηρή-
θηκε το φαινόμενο της καταπάτησης εκτάσεων στις κοίτες των ρεμάτων για γεωργική χρήση, ακόμα και κα-
τασκευές κτισμάτων στην ευρύτερη ζώνη της κοίτης του ρέματος Ερασίνου. Επιπλέον η χρονική πίεση της 
υλοποίησης των υδραυλικών έργων πριν τη κατασκευή των συγκοινωνιακών έργων, οδήγησε στη λύση της 
συγκέντρωσης και παροχέτευσης της απορροής στη φυσική κοίτη του ρέματος Ερασίνου χωρίς συμπληρω-
ματικές απαλλοτριώσεις. Έτσι, τα συγκοινωνιακά έργα που κατασκευάστηκαν και η ραγδαία αλλαγή χρήσεων 
γης επιδείνωσαν σημαντικά τα προβλήματα κατάκλυσης κατάντη της συμβολής του ρέματος Αγ. Γεωργίου, 
στην εκβολή του ρέματος Ερασίνου. 

Με βάση τα παραπάνω κοινωνικοοικονομικά και μορφολογικά δεδομένα της λεκάνης απορροής του ρέμα-
τος Ερασίνου, η περιοχή μελέτης οριοθετήθηκε από μια ζώνη πλάτους 2 km κατά μήκος των ρεμάτων του 
Αγ. Γεωργίου και Ερασίνου. Τα ρέματα αυτά εμφανίζουν διαμορφωμένη κοίτη και συμμετέχουν στους υ-
δραυλικούς υπολογισμούς. Στη ζώνη αυτή, έκτασης ίσης περίπου με 45 km2, εντοπίζεται το μεγαλύτερο 
πρόβλημα πλανώμενης απορροής και παράλληλα συγκέντρωσης αστικού ιστού και γι’ αυτό η συγκεκριμένη 
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περιοχή παρουσιάζει ιστορικό καταγραφής άμεσης πλευρικής ζημιάς σε κτήρια. Η Εικόνα 10-1 δείχνει τη 
θέση της περιοχής μελέτης στη λεκάνη απορροής, τα υπό μελέτη ρέματα του Αγ. Γεωργίου και Ερασίνου, 
τις θέσεις των οικισμών και τα πιο σημαντικά συγκοινωνιακά έργα που αλλοίωσαν την απορροή της λεκάνης 
προς τη φυσική κοίτη του ρέματος Ερασίνου. 

 
Εικόνα 10-1. Περιοχή μελέτης και λεκάνη απορροής του ρέματος Ερασίνου στην Ανατολική Αττική 

10.1.1 Δομημένο περιβάλλον 

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 10-1, το δομημένο περιβάλλον στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνει κυρίως 
περιοχές κατοικίας εντός των οικισμών και ακολουθεί πολύ περιορισμένα η εμφάνιση βιοτεχνικών κτηρίων 
κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών εκτός των ορίων των οικισμών. Με άλλα λόγια, πρόκειται κυρίως για 
περαστικό περιβάλλον, στο οποίο τυπολογικά οι κατοικίες ανήκουν στην κατηγορία της εξοχικής κατοικίας,  
με χρήση κύριας κατοικίας. Ανάλογα με την χωροθέτηση τους, εντός ή εκτός ορίων οικισμού, αυξομειώνεται 
η επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου με προφανή πύκνωση της δόμησης εντός οικισμού. Οι κατοικίες απο-
τελούν συνήθως συμβατικές κατασκευές, δηλαδή το περίβλημα κτηρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρο-
δέματος και πλήρωση οπτοπλινθοδομής. Σε ό,τι αφορά τα βιοτεχνικά κτήρια, αυτά εμφανίζονται εκτός οικι-
σμού και στην πλειοψηφία τους πρόκειται για σιλό, ελαφριές δηλαδή κατασκευές με μεταλλικό σκελετό και 
πλήρωση από πινέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για αποθήκευση αγαθών (π.χ. αγροτικά προϊόντα, 
βιοτεχνικά υλικά κτλ). Η περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση οδηγεί, επομένως, σε δύο 
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διακριτές χρήσεις: της χρήσης κατοικίας και της βιοτεχνικής χρήσης. 

10.2 Χωρικά Δεδομένα 

Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους και ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης αποτελούν τα απαιτούμενα χωρικά δε-
δομένα για τη εφαρμογή του μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας σε περιβάλλον ΓΣΠ. Η πιο πρόσφατη διαθέ-
σιμη πληροφορία για την τοπογραφία και τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης συλλέχθηκε και 
αναλύθηκε το 2007 από τα Εργαστήρια Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης της Σχολής Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «INTERREG 
IIIC-Sud Initiative, Regional Operation Framework of NOE Programme, Disaster Management GIS 
with emphasis on cultural sites» με συντονιστή του προγράμματος τον καθηγητή κ. Γ. Τσακίρη [Tsakiris et 
al. 2007]. 

10.2.1 Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (ΨΜΕ) 

Το θεωρητικό υπόβαθρο παραγωγής ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους (ΨΜΕ) περιγράφεται στο εδάφιο 
6.3.2. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου ΨΜΕ χρησιμοποιήθηκαν έγχρωμες Α/Φ της γεωγραφικής υ-
πηρεσίας στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας περίπου 1:17 000 και φωτοληψίας το Σεπτέμβρη του 2005. Οι Α/Φ εί-
ναι πρόσφατης λήψης και κατά συνέπεια θεωρείται ότι η εξαγωγή πληροφορίας από αυτές ανταποκρίνεται 
στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης. Χρησιμοποιήθηκαν 25 Α/Φ σε 4 λωρίδες πτήσης των 4, 
9, 7 και 5 Α/Φ αντίστοιχα, με περίπου 60 % κατά μήκος και 40 % κατά πλάτος επικαλύψεις. Από τις 25 
Α/Φ προέκυψαν 21 στερεοζεύγη με κατά μήκος επικάλυψη 40 %. Η μετατροπή των Α/Φ σε ψηφιακή εικό-
να έγινε με τη σάρωση με ανάλυση 1200 dpi σε ειδικό φωτογραμμετρικό σαρωτή. Με την επίλυση του αερο-
τριγωνισμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των δεσμών προσδιορίστηκε ο εξωτερικός προσανατολισμός των 
εικόνων με τις παρακάτω ακρίβειες: 

(α) Οριζοντιογραφική ακρίβεια κατά x: RMSE=0.025 m, max=0.11 m 

(β) Οριζοντιογραφική ακρίβεια κατά y: RMSE=0.025 m, max=0.18 m 

(γ) Υψομετρική ακρίβεια: RMSE=0.06 m, max=0.31 m 

Οι ακρίβειες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ικανοποιητικές για προσομοίωση πλημμύρας, καθώς η μέγιστη α-
κρίβεια για κλίμακα προϊόντος 1:5 000 είναι το 1 m. Το βήμα κανονικού καννάβου ορίστηκε τελικά στα 25 
m για να εξασφαλιστεί η λεπτομερέστερη δυνατή απόδοση του ανάγλυφου της περιοχής στο ΨΜΕ. Το ψη-
φιακό μοντέλο εδάφους απεικονίζεται στην Εικόνα 10-2. 
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Εικόνα 10-2. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους περιοχής μελέτης 

10.2.2 Ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης 

Το θεωρητικό υπόβαθρο εξαγωγής ενός ψηφιακού χάρτη χρήσεων γης περιγράφεται στο εδάφιο 6.3.3. Για 
την παραγωγή χάρτη χρήσεων της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης συντάχθηκαν ψηφιακές ορθοφωτογραφί-
ες και ορθοφωτοχάρτης σε κλίμακα 1:5 000 που περιλάμβανε όλη την περιοχή, η οποία καλυπτόταν από τα 
στερεοζεύγη των αρχικών Α/Φ. Το μέγεθος της εδαφοψηφίδας των ορθοφωτογραφιών επιλέχθηκε να είναι 
0.35 m. Ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης για την περιοχή μελέτης αναπτύχθηκε για ζώνη πλάτους 2 km κα-
τά μήκος των ρεμάτων Ερασίνου και Αγ. Γεωργίου. Με βάση το ψηφιακό ορθοφωτο-μωσαϊκό που προέκυψε 
από την ανάλυση της φωτογραμμετρίας, τα πολύγωνα χρήσεων γης ψηφιοποιήθηκαν σε περιβάλλον ΓΣΠ 
από ειδικούς της φωτοερμηνείας σύμφωνα με τις απαιτούμενες από το ερευνητικό έργο κατηγορίες χρήσεων 
γης. Έτσι, προέκυψε ο ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης για την περιοχή μελέτης, κλίμακας 1:5 000 που έχει 
γεωαναφερθεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, ΕΓΣΑ ’87. Σημειώνεται ότι ο διαθέσιμος 
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χάρτης χρήσεων γης περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες χρήσεων γης από τις απαιτούμενες για την ε-
φαρμογή του μοντέλου ζημιάς στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Ο ψηφιακός χάρτης χρή-
σεων γης στην περιοχή μελέτης απεικονίζεται στην Εικόνα 10-3. 

 
Εικόνα 10-3. Ψηφιακός χάρτης χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης 

10.3 Δεδομένα πλημμύρας 

Για την υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση της πλημμύρας λόγω υπερχείλισης των ρεμάτων του Αγ. 
Γεωργίου και του Ερασίνου στην περιοχή μελέτης λήφθηκαν υπόψη σενάρια πλημμύρας, καθένα από τα ο-
ποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα υπέρβασης πλημμύρας, έτσι ώστε θεωρητικά να καλύπτεται 
ένα εύρος τιμών συχνότητας εμφάνισης του πλημμυρικού γεγονότος κατάκλυσης. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 6.2, η τελική επιλογή της περιόδου επαναφοράς για το προσδιο-
ρισμό ενός σεναρίου πλημμύρας εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γενικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες που δίνει η Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΕ), προτείνεται να 
επιλέγονται τουλάχιστον τρία σενάρια πλημμύρας, τα οποία αντιστοιχούν σε υψηλή, μέτρια και χαμηλή συ-
χνότητα εμφάνισης ενός πλημμυρικού γεγονότος (βλέπε υποκεφάλαιο 3.4). Επιπλέον στην περίπτωση ολο-
κλήρωσης της καμπύλης πιθανότητας υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς, απαιτείται να ληφθούν υπόψη περισ-
σότερες από τρεις πιθανότητες υπέρβασης μιας πλημμύρας [Tsakiris et al. 2009]. Σύμφωνα λοιπόν με τα πα-
ραπάνω, για τη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης επιλέχθηκαν οκτώ σενάρια πλημμύρας, τα οποία καλύπτουν 
τις τρεις κατηγορίες υψηλής, μέτριας και χαμηλής συχνότητας εμφάνισης και αντιστοιχούν σε τιμές περιόδου 
επαναφοράς, T = 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 και 1000 yr.  

Για κάθε σενάριο πλημμύρας εφαρμόζονται οι υδρολογικοί και υδραυλικοί υπολογισμοί που έχουν περιγρα-
φεί θεωρητικά στο κεφάλαιο 6 και στα ακόλουθα εδάφια περιγράφεται συνοπτικά η εφαρμογή των υπολογι-
σμών στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης.  

10.3.1 Υδρολογικοί υπολογισμοί 

Η Εικόνα 10-4 δείχνει την υποδιαίρεση της λεκάνης απορροής του ρέματος Ερασίνου σε υπολεκάνες για 
την εκτέλεση των αναγκαίων υδρολογικών υπολογισμών σε κάθε υπολεκάνη υπό τα επιλεγμένα σενάρια 
πλημμύρας. 

Εγκατεστημένοι υδρομετρικοί σταθμοί σε ρέματα της ευρύτερης περιοχής δεν υπάρχουν και επομένως ανα-
γκαστικά εφαρμόζεται σε κάθε υπολεκανη το μοντέλο βροχόπτωσης – απορροής για τον υπολογισμό του 
υδρογραφήματος άμεσης απορροής (ΥΑΑ) συγκεκριμένης περιόδου επαναφοράς. Το υδρολογικό μοντέλο 
βασίζεται στο συνθετικό υετόγραμμα σχεδιασμού και το τριγωνικό μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) της κά-
θε υπολεκάνης, το οποίο προσδιορίζεται με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε υπολεκάνης (βλέ-
πε Τόμο ΙΙ, εδάφιο Π6.1.2). Στην περιοχή της λεκάνης Ερασίνου λειτουργούν σήμερα μόλις δύο βροχομε-
τρικοί σταθμοί, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο 
Γεωργίας στην περιοχή των Σπάτων και του Μαρκοπούλου αντίστοιχα. Επομένως, ελλείψει βροχογράφου 
επιλέχθηκε στην ανάλυση να χρησιμοποιηθεί η σημειακή ομβρια καμπύλη της μορφής της εξίσωσης 6.2, που 
αναπτύχθηκε το 2004 για την αποχέτευση της Ε.Λ.Ελευσίνας-Σταυρού-Αεροδρομίου Σπάτων στο τμήμα 
Παλλήνης-Αεροδρομίου Σπάτων (Αττική Οδός) και έχει εγκριθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.  
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Εικόνα 10-4. Υποδιαίρεση της λεκάνης απορροής του ρέματος Ερασίνου σε υπολεκάνες 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα υδρολογικών υπολογισμών, δηλαδή οι 
αιχμές των υδρογραφημάτων άμεσης απορροής των ρεμάτων Αγ. Γεωργίου και Ερασίνου για κάθε υπολεκά-
νη υπό τα επιλεγμένα σενάρια πλημμύρας Τ = 10, 100 και 1000 yr. 
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Πίνακας 10-1. Αιχμές  υδρογραφημάτων άμεσης απορροής των υπολεκανών του ρέματος Αγ. Γεωργίου 
Πλημμυρική αιχμή Qp [m3/s] Υπολεκάνες 

T = 10 yr T = 100 yr T = 1000 yr 

A1 6.89 26.83 88.62 

A2 20.98 71.22 200.89 

A3 21.41 72.69 205.04 

A4 18.88 60.38 160.2 

A5 11.21 40.81 125.3 

A6 13.17 44.04 122.14 

 
Πίνακας 10-2. Αιχμές υδρογραφημάτων άμεσης απορροής των υπολεκανών του ρέματος Eρασίνου 

Πλημμυρική αιχμή Qp [m3/s] Υπολεκάνες 
T = 10 yr T = 100 yr T = 1000 yr 

Ε1 125.65 426.46 1202.86 

Ε2 10.00 32.45 87.39 

Ε3 35.32 116.36 318.02 

Ε4 2.84 9.89 28.56 

Ε5 5.43 17.63 47.50 

Ε6 7.22 24.18 67.17 

 

Tα συνθετικά υετογράμματα σχεδιασμού για κάθε σενάριο πλημμύρας, τα ΜΥΓ για κάθε υπολεκάνη και τα 
αντίστοιχα υδρογραφήματα άμεσης απορροής (ΥΑΑ) για κάθε υπολεκάνη και για κάθε σενάριο πλημμύρας 
παρατίθενται δειγματοληπτικά για Τ=10, 100, 1000 yr στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π10.1. 

10.3.2 Υδραυλικοί υπολογισμοί με το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS 

Με βάση τους υδρολογικούς υπολογισμούς ακολουθεί η διαδικασία της διόδευσης πλημμυρογραφήματος 
μέσω ρέματος, η οποία πραγματοποιείται από το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS v3.1.3. Το θεωρητι-
κό υπόβαθρο του προγράμματος παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6. 

Για την χρησιμοποίηση του HEC-RAS στην περιοχή μελέτης γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

(α) Θεωρείται ότι οι πλευρικές εισροές κατά μήκος του υπό εξέταση ρέματος σε κάθε υπολεκάνη είναι μηδε-
νικές, δηλαδή η αιχμή του υδρογραφήματος άμεσης απορροής της εκάστοτε υπολεκάνης προστίθεται στην 
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έξοδο της υπολεκάνης.  

(β) Θεωρείται ότι η ροή είναι υποκρίσιμη και έτσι προσδιορίζονται μόνο κατάντη οι οριακές συνθήκες σε 
κάθε υδατόρευμα βάσει της κλίσης του πυθμένα. 

(γ) Θεωρείται ότι ο συντελεστής τραχύτητας Manning είναι ενιαίος για κάθε τμήμα διατομής και η τιμή του 
συντελεστή Manning προσδιορίζεται εμπειρικά με βάση τον αριθμό καμπύλης απορροής CN (βλέπε Τόμος 
ΙΙ, εδάφιο Π6.1.2). 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή η γεωμετρία του δικτύου αποτελείται από δύο ρέματα (Αγ. Γεώργιος και ανά-
ντη Ερασίνος) που συμβάλουν σε ένα τρίτο ρέμα (κατάντη Ερασίνος). Το σημείο συμβολής των δύο ρεμά-
των λειτουργεί ως υδραυλικός κόμβος στο υπολογιστικό μοντέλο. Οι θέσεις των διατομών που επιλέχθηκαν 
κατά μήκος των ρεμάτων αυτών φαίνονται στην Εικόνα 10-5.  

 
Εικόνα 10-5. Θέσεις διατομών κατά μήκος των ρεμάτων υπό μελέτη 
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Ο υπολογισμός της γεωμετρίας των διατομών προέκυψε αυτόματα από το ΨΜΕ με τη βοήθεια της εργαλει-
οθήκης HEC-GeoRAS η λειτουργία της οποίας περιγράφηκε στο εδάφιο 6.4.4. Η ακρίβεια της γεωμετρίας 
των διατομών εξαρτάται άμεσα από την οριζοντιογραφική και υψομετρική ακρίβεια του ΨΜΕ. 

Τα αποτελέσματα της διόδευσης πλημμύρας μέσω υδατορεύματος υπολογίστηκαν για τα οκτώ σενάρια 
πλημμύρας. Στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π10.2 παρατίθενται ενδεικτικά για τα σενάρια πλημμύρας Τ = 10, 
100, 1000 yr, οι μηκοτομές της μέγιστης στάθμης πλημμύρας, και της παροχής για τα τρία ρέματα υπό εξέ-
ταση, δηλαδή ρέμα Αγ. Γεώργιος, ανάντη Ερασίνος και κατάντη Ερασίνος. Επίσης στο ίδιο υποκεφάλαιο, 
παρατίθενται οι συγκεντρωτικοί πίνακες των υδραυλικών υπολογισμών για επιλεγμένες τιμές υδραυλικών πα-
ραμέτρων για όλα τα σενάρια πλημμύρας. 

Γενικά, τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών στην περιοχή μελέτης επιτρέπουν τις παρακάτω δια-
πιστώσεις: 

 Η ολική παροχή αυξάνεται σταθερά στις εξόδους των υπολεκανών, όπου προστίθενται κάθε φορά οι 
αντίστοιχες πλημμυρικές αιχμές των υπολεκανών. 

 Η στάθμη της πλημμύρας ακολουθεί τη γεωμετρία του εδάφους και επομένως εμφανίζεται μειωμένη 
στις διατομές με μεγάλη κλίση εδάφους και αυξημένη στις πιο εξομαλυμένες διατομές. Επίσης, στα 
πεδινά εδάφη, όπου το πλάτος των διατομών αυξάνεται, το πλημμυρικό πεδίο εκτείνεται εκατέρωθεν 
της κοίτης του ρέματος σε μεγαλύτερο πλάτος από ότι σε μεγαλύτερα υψόμετρα. 

 Η μέση ταχύτητα ροής είναι μεγαλύτερη στις περιοχές που εντοπίζονται στενώσεις και μαίανδροι, 
ενώ εκεί όπου η κλίση του εδάφους μειώνεται η ταχύτητα πέφτει. 

Η έλλειψη υδρομετρικών παρατηρήσεων στα ρέματα υπό εξέταση δεν επέτρεψε τη βαθμονόμηση του πλημ-
μυρικού μοντέλου και κατ’ επέκταση την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Επίσης, οι ελάχι-
στες παρατηρημένες τιμές βάθους νερού (λιγότερες από 10 σε αριθμό) που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρ-
κεια του πλημμυρικού γεγονότος κατάκλυσης της 23-24ης Νοεμβρίου 2005 δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποι-
ηθούν για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης, διότι οι τιμές αυτές καταγράφηκαν σε περιο-
χές εκτός των ορίων της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτε-
λεσμάτων προσομοίωσης στις τιμές του συντελεστή τραχύτητας Manning, ο οποίος εκτιμήθηκε εμπειρικά. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας έδειξαν μικρές διαφορές στην επιφάνεια κατακλυσης για τα σε-
νάρια πλημμύρας με μικρή τιμή περιόδου επαναφοράς. 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή έλαβε χώρα η εξαγωγή των υδραυλικών υπολογισμών σε περιβάλλον ΓΣΠ με-
τά από επαναληπτική διαδικασία δοκιμών και διόρθωσης λαθών μέσω της εργαλειοθήκης HEC-GeoRAS 
v4.1.1. Πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή μόνο των μέγιστων τιμών του βάθους νερού, αφού θεωρήθηκε ότι το 
μέγεθος της έκτασης της περιοχής μελέτης και η μονοδιάστατη προσομοίωση είναι απαγορευτικοί παράγο-
ντες για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων της μέσης ταχύτητας ροής. Οι χάρτες περιβάλλουσας βά-
θους νερού απεικονίζουν την χωρική κατανομή των μέγιστων τιμών βάθους νερού με επίπεδο αναφοράς το 
φυσικό έδαφος. Οι χάρτες αυτοί είναι ψηφιδωτά κανναβικής δομής και κατά συνέπεια η ακρίβειά τους καθο-
ρίζεται από το βήμα καννάβου, το οποίο είναι ίσο με το βήμα καννάβου του ΨΜΕ. Οι χάρτες περιβάλλου-
σας βάθους νερού σε περιβάλλον ΓΣΠ (ή χάρτες πλημμυρικού κινδύνου) παρατίθενται αναλυτικά για κάθε 
σενάριο πλημμύρας στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π10.3, ενώ στην Εικόνα 10-6 παρουσιάζεται ενδεικτικά ο 
αντίστοιχος χάρτης για Τ = 100 yr. 
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Εικόνα 10-6. Χάρτης περιβάλλουσας βάθους νερού (ή χάρτης πλημμυρικού κινδύνου) για Τ=100yr 

Οπως έχει ήδη αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 6.5, για την ποσοτικοποίηση του σφάλματος στον υπολογισμό 
του προσομοιωμένου βάθους νερού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σφάλμα που προέρχεται από τον υπολο-
γισμό του υψόμετρου εδάφους σύμφωνα με την εξίσωση (6.8). Με άλλα λόγια το σφάλμα στον υπολογισμό 
του υψόμετρου εδάφους οφείλεται: (α) στην υψομετρική ακρίβεια του ΨΜΕ και (β) στην αναγωγή της τιμής 
υψομέτρου εδάφους από κάθε φατνίο του ΨΜΕ στην ανηγμένη τιμή που αντιστοιχεί σε μια επιλεγμένη χω-
ρική μονάδα ανάλυσης.  



Εφαρμογή μοντέλου ζημιας για την κατηγορία πλημμύρας με κατάκλυση στην Ανατολική Αττική 

10-14 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσομοίωσης δεν συμβαίνει αναγωγή της τιμής του βάθους σε μεγαλύτερη 
χωρική μονάδα ανάλυσης. Επομένως, η αβεβαιότητα στον υπολογισμό του υψομέτρου φυσικού εδάφους 
προέρχεται μόνο από την υψομετρική ακρίβεια του ΨΜΕ, η οποία στην απόλυτη μορφή της εκτιμάται προ-
σεγγιστικά ίση με ± 0.50 m και θεωρείται αποδεκτή [Tsakiris et al. 2008].  Στον υπολογισμό του προσο-
μοιωμένου βάθους νερού δε λήφθηκε υπόψη το σφάλμα στον υπολογισμό του υψομέτρου εδάφους. 

Το σφάλμα στον υπολογισμό του υψομέτρου ελεύθερης επιφάνειας πλημμύρας οφείλεται στην αβεβαιότητα 
της μοντελοποίησης της πλημμύρας. Επομένως, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υπόθεση της μονοδιάστα-
της διόδευσης πλημμυρογραφήματος μέσω ρέματος για την προσομοίωση πλημμυρικού πεδίου περιλαμβά-
νει πολλές παραδοχές και απλοποιήσεις που αυξάνουν την αβεβαιότητα στη μοντελοποίηση. Επίσης, παρόλο 
που χρησιμοποιήθηκε μεγάλο εύρος πλημμυρικών σεναρίων, παρατηρήθηκε ότι οι αντίστοιχες επιφάνειες 
κατάκλυσης δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Υπενθυμίζεται ότι οι υδραυλικοί αυτοί υπολογισμοί χρη-
σιμοποιούνται ως ενδιάμεσο στάδιο, αναγκαίο για την ανάλυση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας. 
Παρόλο που δεν επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, η ακρίβεια των υδραυλικών υπολο-
γισμών θεωρείται αποδεκτή για τους σκοπούς της ανάλυσης. 

10.4 Οικονομικά δεδομένα 

Συνήθως τα οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη σε μία περιοχή μελέτης για την ανάλυση ζημιάς 
είναι η αρχική αξία ιδιοκτησίας (πριν τη δράση πλημμύρας) και το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της 
άμεσης ζημιάς στο περίβλημα του κτηρίου. Βάσει αυτών υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό ζημιάς σε κά-
θε πλημμυρόπληκτο κτήριο. Εάν όμως, ως χωρική κλίμακα της ζημιάς οριστεί η μεσοκλίμακα αναπτύσσο-
νται χαρακτηριστικοί τύποι κτηρίου για τον υπολογισμό της μέσης αρχικής αξίας ακινήτου και κατ’ επέκτα-
ση για τον υπολογισμό του ποσοστού ζημιάς σε κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο. Επιπλέον, εάν η ανάλυση 
ζημιάς σε μεσοκλίμακα εφαρμοστεί σε περιβάλλον ΓΣΠ, τότε είναι αναγκαίος και ο προσδιορισμός της ολι-
κής αρχικής αξίας δομημένου περιβάλλοντος ανά μονάδα επιφάνειας, δηλαδή ο προσδιορισμός της παραμέ-
τρου x για κάθε χρήση του δομημένου περιβάλλοντος υπό εξέταση. 

Για την περιοχή μελέτης που ανήκει στην Ανατολική Αττική, η ανάλυση ζημιάς υλοποιείται σε μεσοκλίμακα 
και οι τιμές του ποσοστού ζημιάς έχουν ήδη υπολογιστεί κατά την ανάπτυξη των εμπειρικών σχετικών κα-
μπυλών βάθους νερού – ζημιάς για την περιοχή αυτή στο κεφάλαιο 9. Συγκεκριμένα, η αντικειμενική αξία 
ακινήτου θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο οικονομικό μέγεθος για να προσδιορίσει την αρχική αξία μιας ιδιο-
κτησίας, αφού σε περίπτωση άμεσης ζημιάς στην ιδιοκτησία χάνεται ένα ποσοστό της αξίας τόσο του κτί-
σματος όσο και του οικοπέδου που το περιέχει. Για την Ανατολική Αττική, ο υπολογισμός της αντικειμενι-
κής αξίας ακινήτου δεν πραγματοποιήθηκε για κάθε πλημμυρόπληκτο κτήριο ξεχωριστά, αλλά για κάθε χα-
ρακτηριστικό τύπο κατοικίας λαμβάνοντας υπόψη το δήμο, το μέγεθος κατοικίας και την τιμή ζώνης οικο-
πέδου, σε μία προσπάθεια ομαδοποίησης των κοινών χαρακτηριστικών κατασκευής. Έτσι, εκτιμήθηκαν οι 
μέσες αντικειμενικές αξίες ακινήτου για κατοικίες στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, υπολογίστηκαν και 
οι αντίστοιχες τιμές ποσοστού ζημιάς για κάθε πλημμυρόπληκτη κατοικία και εφαρμόστηκε η εμπειρική 
σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς για κατοικίες. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της μέσης αντικειμε-
νικής αξίας ακινήτου για βιοτεχνική χρήση παρατηρήθηκε, ότι αυτή είναι περίπου ίση με την αντικειμενική 
αξία ακινήτου για αποθήκες στην Ανατολική Αττική. 

Για την περιοχή μελέτης όπου η ανάλυση ζημιάς εφαρμόζεται σε περιβάλλον ΓΣΠ, ο αναγκαίος προσδιορι-
σμός της ολικής αρχικής αξίας δομημένου περιβάλλοντος αναγκαστικά μονάδα επιφάνειας, πραγματοποιή-
θηκε εφαρμόζοντας την πιο πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση [ΚΥΑ 2008] για την αποκατάσταση ζη-
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μιών από πλημμύρα σε κτήρια στην Αττική. Σύμφωνα με την ΚΥΑ η παράμετρος x ορίζεται (α) ίση με σε 
500 €/m2 για δομημένο περιβάλλον με χρήση κατοικίας και (β) σε 180 €/m2 για δομημένο περιβάλλον με 
χρήση αποθήκης.  

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε αγροτική γη, δρό-
μους, αυτοκίνητα και άλλα έργα υποδομής στην περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και της έμμεσης πλημμυρι-
κής ζημιάς, όπως είναι η απώλεια εισοδήματος λόγω προσωρινής διακοπής εμπορικών και βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων, δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα ανάλυση. Πλημμυρικές ζημιές που δύσκολα μπο-
ρούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής, δεν λαμβάνονται υπόψη.  

10.5 Εφαρμογή μοντέλου ζημιάς σε περιβάλλον ΓΠΣ 

Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας για την εφαρμογή μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας σε 
περιβάλλον ΓΣΠ (βλέπε Εικόνα 7.10), εκτός από τα χωρικά, πλημμυρικά και οικονομικά δεδομένα απαιτεί-
ται η εισαγωγή εμπειρικών σχετικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς για κάθε χρήση γης υπο εξέταση (για 
την παρούσα ανάλυση μόνο για δομημένο περιβάλλον).  

Η επιτόπια εξέταση της περιοχής μελέτης ως προς τη σύνθεση της δομημένης περιοχής έδειξε ότι η συγκε-
κριμένη ζώνη δομημένης περιοχής απαρτίζεται κυρίως από κατοικίες. Παρατηρήθηκαν επίσης, διάσπαρτες 
βιοτεχνίες κυρίως κατά μήκος οδικών αρτηριών. Ωστόσο, η περιοχή βιοτεχνικής χρήσης είναι πολύ περιορι-
σμένη σε σύγκριση με την περιοχή κατοικίας. Επιπλέον, οι περιβάλλουσες βάθους νερού που προέκυψαν από 
την προσομοίωση πλημμύρας υπό τα επιλεγμένα σενάρια πλημμύρας κατακλύζουν μόνο περιοχές κατοικίας. 
Για λόγους απλοποίησης της ανάλυσης, θεωρήθηκε ότι η δομημένη περιοχή είναι εξ ολοκλήρου περιοχή κα-
τοικίας. 

Η σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 9 (βλέπε εδάφιο 9.5.1) για χρή-
ση κατοικίας με βάση τα αρχεία καταγραφής ζημιάς στο δήμο Μοσχάτου και σε διάσπαρτες περιοχές της 
Ανατολικής Αττικής από πλημμυρικά γεγονότα κατάκλυσης, θεωρείται κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για 
την εφαρμογή του μοντέλου ζημιάς στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης που ανήκει στην Ανατολική Αττική. 
Η συγκεκριμένη καμπύλη προέκυψε από καταγραφή του βάθους νερού στο εσωτερικό των πληγεισών κατοι-
κιών, δηλαδή με επίπεδο αναφοράς το δάπεδο του ισογείου. Όμως, οι χάρτες περιβάλλουσας βάθους νερού 
πρόεκυψαν από την προσομοίωση πλημμύρας στο υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-RAS με δεδομένο το 
ΨΜΕ και κατά συνέπεια με επίπεδο αναφοράς το φυσικό έδαφος. Κατά συνέπεια, η καμπυλη χρειάζεται να 
προσαρμοστεί.  

Οι τιμές του πλημμυρικού μεγέθους του βάθους νερού στη σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς προ-
σαυξάνονται ανάλογα με την υψομετρική διαφορά μεταξύ του δαπέδου ισογείου μιας πλημμυρόπληκτης κα-
τοικίας και του φυσικού εδάφους. Για λόγους απλοποίησης θεωρείται ότι αυτή η υψομετρική διαφορά είναι 
σταθερή για όλες τις κατοικίες και ίση με 0.25 m, δηλαδή περίπου ίση με την υπερύψωση ενός πεζοδρομίου 
από την επιφάνεια του δρόμου. 

Με βαση τα παραπάνω, η προσαρμογή στις τιμές του βάθους νερού εφαρμόζεται στην καμπύλη της Εικόνας 
9.19, και τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης κλιμακωτής συνάρτησης βάθους νερού – ζημιάς για χρήση 
κατοικίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πινάκα. 
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Πίνακας 10-3. Προσαρμοσμένη κλιμακωτή συνάρτηση βάθους νερού – ζημιάς για κατοικίες στην Ανατολική Αττική 

Βάθος νερού [m] 
Ποσοστό ζημιάς 

% 
Βάθος νερού (m) 

Ποσοστό ζημιάς 
% 

0.25 8.5 4.25 14.95 

1.25 8.5 4.75 15.82 

1.75 9.06 5.25 16.64 

2.25 10.57 5.75 17.41 

2.75 11.85 6.25 18.15 

3.25 12.98 6.75 18.15 

3.75 14 7.25 18.15 

 

Στην προσαρμοσμένη κλιμακωτή συνάρτηση, η άμεση ζημιά εμφανίζεται όταν το βάθος νερού φτάσει τα 
0.25 m. Τα μεγέθη μεταβάλλονται στην καμπύλη ανά 0.5 m. Ο ρυθμός αύξησης του ποσοστού ζημιάς στα-
διακά μειώνεται για να μηδενιστεί για τιμές του βάθους νερού μεγαλύτερες από 6 m. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία εφαρμογής ενός μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας σε περιβάλλον ΓΣΠ στο υπο-
κεφάλαιο 7.5, για κάθε σενάριο πλημμύρας T εισάγεται στο υποστηρικτικό εργαλείο εκτίμησης ζημιάς ο α-
ντίστοιχος χάρτης περιβάλλουσας βάθους νερού, ο ψηφιακός χάρτης χρήσης κατοικίας και η προσαρμοσμέ-
νη σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς για κατοικίες, οπότε υπολογίζεται σε απόλυτες τιμές η ολική, 
άμεση πλημμυρική ζημιά για κατοικίες στην Ανατολική Αττική σύμφωνα με την εξίσωση (7.13). Τα αριθμη-
τικά αποτελέσματα της αναμενόμενης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς για κάθε σενάριο πλημμύρας που προέ-
κυψαν από την εφαρμογή του υποστηρικτικού εργαλείου εκτίμησης ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ, παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 10-4.  
Πίνακας 10-4. Πίνακας αποτελεσμάτων αναμενόμενης άμεσης ζημιάς σε κατοικίες για όλα τα σενάρια πλημμύρας 
Σενάριο πλημμύρας 

Τ 
Πιθανότητα υπέρβασης 

πλημμύρας p 
Πιθανότητα μη υπέρβα-
σης πλημμύρας (1-p) 

Άθροισμα πλημμυρικής  
ζημιάς DT  (Μ€) 

2 0.5 0.5 8.19 

5 0.2 0.8 8.59 

10 0.1 0.9 8.96 

20 0.05 0.95 9.40 

50 0.02 0.98 10.20 

100 0.01 0.99 10.87 

500 0.002 0.998 12.91 

1000 0.001 0.999 13.97 
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Παρατηρείται, ότι όταν η πιθανότητα υπέρβασης του πλημμυρικού γεγονότος μικραίνει, δηλαδή όσο πιο 
σπάνιο γίνεται το πλημμυρικό γεγονός, η αναμενόμενη άμεση ζημιά στις κατοικίες αυξάνεται. Ο ρυθμός αύ-
ξησης της πλημμυρικής ζημιάς δεν είναι γραμμικός. Η σχέση μεταξύ συχνότητας εμφάνισης ενός πλημμυρι-
κού γεγονότος και της αντίστοιχης ολικής πλημμυρικής ζημιάς θα αναλυθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο.  

Τα γραφικά αποτελέσματα της χωρικής κατανομής ανα φατνίο καννάβου της άμεσης ζημιάς σε περιβάλλον 
ΓΣΠ παρουσιάζονται με τη μορφή χάρτη αναμενόμενης ζημιάς ενδεικτικά για Τ = 100 yr παρακάτω, ενώ 
αναλυτικά για κάθε σενάριο πλημμύρας παρατίθενται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π10.4. 

 
Εικόνα 10-7. Χάρτης αναμενόμενης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον κατοικίας για Τ=100yr 
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10.6 Καμπύλη πιθανότητας μη υπερβάσης πλημμύρας - ζημιάς 

Από τον Πίνακα 10-4 φαίνεται ότι για κάθε σενάριο πλημμύρας, η πιθανότητα μη υπέρβασης πλημμύρας (1-
p) αντιστοιχεί σε ένα άθροισμα ζημιάς  (Μ€) σε πλημμυρόπληκτες κατοικίες με την παραδοχή, ότι η συχνό-
τητα εμφάνισης της ζημιάς είναι ίδια με τη συχνότητα εμφάνισης του πλημμυρικού γεγονότος που την προ-
κάλεσε. 

Εφαρμόζοντας το εργαλείο προσαρμογής συνάρτησης σε σύνολο δεδομένων σε περιβάλλον Matlab, τα απο-
τελέσματα προσαρμογής συνάρτησης στα δεδομένα πιθανότητας μη υπέρβασης – ζημιάς παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 10-5 και στην Εικόνα 10-8. 
Πίνακας 10-5. Προσαρμογή συνάρτησης στα δεδομένα πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας– ζημιάς  

Διάστημα 
Τύπος  

συνάρτησης 
Εξίσωση  
συνάρτησης 

Συντελεστές  
παλινδρόμησης 

Όρια εμπιστοσύνης 
95% 

a 5.18 a (3.968, 6.403) 
b 73.77 b (26.57, 121) x ε [0.5, 0.999] Δυναμόσυναρτηση  = +by ax c  
c 8.75 c (8.116, 9.395) 

 
 
Πίνακας 10-6.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης  

Τύπος  
συνάρτησης 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 

Δυναμόσυναρτηση  0.96 0.68 Αποδεκτή 
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Εικόνα 10-8. Καμπύλη πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς  

Η ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέ-
θοδο εκτίμησης της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υποκεφάλαιο 4.3, το μέγε-
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θος της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης, αξιολόγησης και ιεράρχη-
σης τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών γεγονότων στην υφιστάμενη κατάσταση μιας πλημ-
μυρόπληκτης περιοχής μελέτης. Με άλλα λόγια αποτελεί ένα διαδεδομένο μέτρο πλημμυρικής διακινδύνευ-
σης στην περιοχή μελέτης.  

Η καμπύλη πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς στην Εικόνα 10-8 αναφέρεται σε μία κατάστα-
ση της περιοχής μελέτης στην οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα. Η κατάσταση 
αυτή συμβολίζεται στην ανάλυση ως «κατάσταση συστήματος 1». Ο υπολογισμός της αναμενόμενης ετήσιας 
ζημιάς υλοποιείται με την ολοκλήρωση της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς εντός 
του εύρους των τιμών της πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας, δηλαδή για το διάστημα τιμών [0.500, 
0.999]. H ολοκλήρωση της καμπύλης υπολογίζεται με την προσεγγιστική μέθοδο αριθμητικής ολοκλήρωσης 
Simpson σύμφωνα με την εξίσωση 9.1. 

Επομένως, τα αριθμητικά αποτελέσματα της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς από πλημμύρα σε κατοικίες της 
Ανατολικής Αττικής για την κατάσταση συστήματος 1, για τη συνάρτηση τύπου δυναμοσυνάρτησης και τις 
συναρτήσεις με όρια εμπιστοσύνης επιπέδου 95%, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
Πίνακας 10-7. Αποτελέσματα αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς για την «κατάσταση συστήματος 1» 

Αναμενόμενη ετήσια ζημιά (Μ€) Μέση τιμή 
Ποσοστιαίο  
σημείο 25% 

Ποσοστιαίο  
σημείο 75% 

Κατάσταση συστήματος  1 4.77 4.37 5.16 

10.6.1 Ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων στη σχετική καμπύλη βάθους νερού 
- ζημιάς 

Στο εδάφιο αυτό πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων της αναμενόμενης ετήσιας ζη-
μιάς στη σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς, δηλαδή χρησιμοποιώντας διαφορετική σχετική καμπύλη 
και διατηρώντας τα ίδια χωρικά, πλημμυρικά και οικονομικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης υπολογίζε-
ται ξανά η αναμενόμενη ετήσια ζημιά. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να αναδειχθεί η σημασία εφαρ-
μογής της κατάλληλης καμπύλης στην εκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς η οποία θα εκφράζει κατά 
το δυνατό, τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης. 

Για την επανάληψη των υπολογισμών, χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς για 
χρήση κατοικίας, που περιγράφηκαν αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 9.6 και χαρακτηρίστηκαν ως «καμπύλη 
Παλέρμο για κατοικίες» [Oliveri and Santoro 2000] και «καμπύλη USACE για κατοικίες» [USACE 1996]. 
Η  «καμπύλη Παλέρμο για κατοικίες» προσεγγίζει τον τύπο κατοικίας στην Αττική και επίσης η συγκεκριμέ-
νη καμπύλη προκύπτει μετά από λεπτομερή επιτόπια έρευνα πεδίου για την ανάλυση ζημιάς σε επίπεδο με-
σοκλίμακας. Αντίθετα, η «καμπύλη USACE για κατοικίες» επιλέχθηκε να εφαρμοστεί, διότι παρουσιάζει ση-
μαντικές διαφορές στον τρόπο ανάπτυξής της σε σύγκριση με την εμπειρική καμπύλη στην Αττική.  

Τα γραφικά αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας στην ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβα-
σης – ζημιάς απεικονίζονται στην Εικόνα 10-9, ενώ τα αριθμητικά αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας 
στον υπολογισμό της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς δίνονται στον Πίνακα 10-8. Με τον χαρακτηρισμό «κα-
τάσταση συστήματος 2» προσδιορίζεται η εφαρμογή της «καμπύλης Παλέρμο για κατοικίες» στην ανάλυση, 
και με τον χαρακτηρισμό «κατάσταση συστήματος 3» προσδιορίζεται η εφαρμογή της «καμπύλης USACE». 
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Εικόνα 10-9. Ανάλυση ευαισθησίας στην ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς  

Παρατηρείται από την Εικόνα 10-9 ότι η εφαρμογή της «καμπύλης Παλέρμο για κατοικίες» έχει ως αποτέ-
λεσμα απόλυτες τιμές αθροίσματος ολικής πλημμυρικής ζημιάς για όλα τα σενάρια πλημμύρας ελάχιστα υ-
ψηλότερες από αυτές που δίνει η εφαρμογή της «καμπύλης Αττικής για κατοικίες». Αντίθετα, η εφαρμογή 
της «καμπύλης USACE» έχει ως αποτέλεσμα πάνω από τριπλάσιες τιμές αναμενόμενης άμεσης ζημιάς από 
τις αντίστοιχες της εφαρμογής της «καμπύλης Αττικής για κατοικίες».  
Πίνακας 10-8. Ανάλυση ευαισθησίας στον υπολογισμό της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς  

Αναμενόμενη ετήσια ζημιά (Μ€) Μέση τιμή 

Κατάσταση συστήματος 1 4.77 

Κατάσταση συστήματος  2 5.21 

Κατάσταση συστήματος  3 18.17 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η αναμενόμενη ετήσια ζημιά υπερεκτιμάται κατά 9% και κατά 
280% εφαρμόζοντας την καμπύλη Παλέρμο και την καμπύλη USACE αντίστοιχα σε πλημμυρόπληκτα κτή-
ρια τύπου κατοικίας σε αστικές περιοχές. 

10.7 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια 

Το κεφάλαιο εστιάζει στην εφαρμογή του μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας με τη μέθοδο της σχετικής κα-
μπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ για ορισμένη περιοχή μελέτης. Η μεθοδολογία της ε-
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φαρμογής αυτής έχει ήδη περιγραφεί στο εδάφιο 7.1.2. Επομένως, το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει αριθμητι-
κό παράδειγμα εφαρμογής σε περιοχή μελέτης που ανήκει στην Ανατολική Αττική και έχει επανειλημμένα 
πληγεί από πλημμύρικά γεγονότα κατάκλυσης στο πρόσφατο παρελθόν. Πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της 
αναμενόμενης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένη περιοχή κατοικίας στην περιοχή μελέτης υπό επι-
λεγμένα σενάρια πλημμύρας. Επίσης, η ανάλυση προχώρησε περαιτέρω στην ανάπτυξη εμπειρικής καμπύλης 
πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς για την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης. Η 
ολοκλήρωση της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας - ζημιάς για το εύρος των τιμών πιθανό-
τητας εμφάνισης των σεναρίων πλημμύρας οδήγησε στον υπολογισμό της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς για 
την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος. Τέλος, υλοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων 
της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας - ζημιάς στη σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς 
και διαπιστώθηκε ότι η σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζημιάς παίζει καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσμα-
τα. Στο κεφάλαιο αυτό επιβεβαιώθηκε ότι η χρήση γενικευμένων καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς  από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
του συστήματος υπό μελέτη, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπερεκτίμηση της αναμενόμενης ετήσιας ζη-
μιάς. 

Στην ανάλυση αυτού του κεφαλαίου, η εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένη περιοχή υλο-
ποιήθηκε με αυτοματοποίηση του υπολογισμού της σε περιβάλλον ΓΣΠ με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού 
εργαλείου που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η εμπειρική σχετική καμπύλη βάθους νερού – ζη-
μιάς που εφαρμόστηκε στη δομημένη περιοχή κατοικίας της περιοχής μελέτης, είναι αποτέλεσμα ανάλυσης 
που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 9.  

Σημειώνεται, ότι η ακρίβεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι περιορισμένη λόγω διάφορων απλοποιη-
τικών υποθέσεων που αφορούν την υδρολογική – υδραυλική προσομοίωση της πλημμύρας και τις οικονομι-
κές εκτιμήσεις στην περιοχή μελέτης. Παρόλ’ αυτά, η διαδικασία εφαρμογής της μεθοδολογίας είναι αυτο-
ματοποιημένη, ευέλικτη και αξιόπιστη για αναλύσεις ζημιάς σε μικρές και περιαστικές λεκάνες που διαθέτουν 
παρόμοια υδρολογικά και  κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά με την περιοχή μελέτης.  



 



Κεφάλαιο 11  

Δεδομένα άμεσης ζημιάς για την           
κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα 
ροής στη Νέα Ορλεάνη 

Στις 29 Αυγούστου 2005 ο τυφώνας Κατρίνα (Katrina) έπληξε την πόλη της Νέας Ορλεάνης (New Orleans) 
νοτιοανατολικά της πολιτείας της Λουϊζιάνα (Louisiana), Η.Π.Α και προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες φυ-
σικές καταστροφές στον 20ο αιώνα σε αμερικανική πόλη. Ο τυφώνας Κατρίνα άφησε πίσω περίπου 1 800 θύ-
ματα και περισσότερα από 204 000 σπίτια μη κατοικήσιμα, με ζημιές ή κατεστραμμένα [FEMA 2006a]. Ει-
δικά στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, το πλημμυρικό κύμα που προκάλεσε ο τυφώνας υπερπήδησε αντιπλημ-
μυρικά αναχώματα και προστατευτικούς τοίχους, με αποτέλεσμα σε περισσότερα από 50 σημεία να προκλη-
θούν ρήγματα και καταρρεύσεις αναχωμάτων. Έτσι περίπου 95 000 κατοικίες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 
80% του συνόλου των κατοικιών στην πόλη, εμφάνισαν άμεσες πλημμυρικές ζημιές. Η στάθμη της πλημμύ-
ρας σε ορισμένες γειτονιές ξεπέρασε τα 4 m [ASCE 2007]. Σύμφωνα με επίσημη έκθεση της Ομοσπονδια-
κής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) για τις συνέπειες του τυφώνα σε κτήρια και έργα υποδομής που 
δημοσιεύτηκε το 2007 από την Κοινή Ομάδα Εκτέλεσης Αξιολόγησης Συνεπειών (Interagency Perform-
ance Evaluation Taskforce – IPET) που είναι μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων του Σώματος Μηχανι-
κών Στρατού των ΗΠΑ, η άμεση πλημμυρική ζημιά μόνο σε κατοικίες εκτιμήθηκε περίπου σε 16 δισεκα-
τομμύρια US$, ενώ περίπου σε 7 δισεκατομμύρια US$ εκτιμήθηκε η άμεση ζημιά σε δημόσια κτήρια και 
έργα υποδομής, όπως είναι οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, τα έργα ηλεκτροδότησης, τα έργα αποστράγγισης 
και αποχέτευσης κτλ. 

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην περιγραφή της βάσης των δεδομένων άμεσης οικονομικής ζημιάς, που δη-
μιουργήθηκε από την καταγραφή και συλλογή στοιχείων πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικίες λόγω του τυφώνα 
Κατρίνα από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Η καταγραφή και συλλογή των στοιχείων έγινε κατά τη διάρκεια 
και αμέσως μετά την πλημμύρα και περιορίστηκε εντός των ορίων της πόλης της Νέας Ορλεάνης. Τα στοι-
χεία άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικίες αποτιμήθηκαν με οικονομικούς όρους και περιλαμβάνονται 
στη βάση δεδομένων με τη μορφή του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς». Τα οικονομικά δεδομένα ζημιάς χρησι-
μοποιούνται στο κεφάλαιο 12 της διατριβής για τη στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ του ποσοστού 
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ζημιάς σε κατοικίες και των προσομοιωμένων μεγεθών πλημμύρας λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της 
Νέας Ορλεάνης. Παρόλο που η πλημμύρα λόγω του τυφώνα Κατρινα είναι παράκτιου τύπου πλημμύρα και 
ανήκει στην κατηγορία πλημμύρας με δράση μεγάλων κυμάτων, οι συνθήκες πλημμύρας που αναπτύχθηκαν 
μέσα στην πόλη ανήκουν στην κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής που οφείλεται σε αστοχία α-
ντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Επομένως, προσομοιωμένα πλημμυρικά μεγέθη υπό εξέταση, αποτελούν ο 
ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης, η ταχύτητα ροής και το βάθος νερού. 

Στοιχεία οικονομικής ζημιάς σε κατοικίες που βρίσκονται σε άλλες περιοχές εκτός από την πόλη της Νέας 
Ορλεάνης, δεν εξετάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Η επίσημη έκθεση της Ομάδας Αξιολόγησης Συνεπειών 
(MAT) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Έκτακτων Αναγκών (FEMA) (2006a) εξετάζει αναλυτικά την άμεση    
ζημιά και την αποτίμησή της σε πλημμυρόπληκτα κτήρια λόγω του τυφώνα Κατρίνα κατά μήκος της ακτο-
γραμμής της πολιτείας του Μισισιπή (Mississippi). Άλλου τύπου συνέπειες της πλημμύρας στην πόλη της 
Νέας Ορλεάνης που μελετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής [Jonkman 2007, 
Jonkman et al. 2009], οι σωματικές και πνευματικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία [Bourque et al. 2006, 
Sullivent et al. 2006] και η μόλυνση από βιομηχανικά και οικιστικά απόβλητα μετά την ανάμειξη τους με 
πλημμυρικά νερά [Pardue et al. 2006, Presley et al. 2006, Reible et al. 2006]. Στο κεφάλαιο αυτό η στατι-
στική ανάλυση περιορίζεται στα δεδομένα άμεσης ζημιάς και πλημμύρας μόνο σε κατοικίες της πόλης της 
Νέας Ορλεάνης.  

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε έξι υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 11.1 δίνεται γενική πληροφορία για τον 
τυφώνα Κατρίνα και τις περιοχές που επλήγησαν λόγω του τυφώνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης και περι-
γράφονται επίσης οι πλημμυρικές συνθήκες που αναπτύχθηκαν στην πόλη. Το υποκεφάλαιο 11.2 περιγράφει 
τη σύνθεση του δομημένου περιβάλλοντος κατοικίας στην πόλη και διακρίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά κα-
τασκευής των τύπων κατοικίας στην πόλη που κυρίως έπληξε η πλημμύρα. Το υποκεφάλαιο 11.3 αναφέρεται 
σε περιγραφικά χαρακτηριστικά της δομικής και μη δομικής ζημιάς σε πλημμυρόπληκτες κατοικίες στην 
πόλη και στη συνέχεια στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς. Η αποτίμηση των δεδομένων 
άμεσης ζημιάς με οικονομικούς όρους αναλύεται στο υποκεφάλαιο 11.4, όπου προσδιορίζεται ο τρόπος υ-
πολογισμού της αρχικής αξίας μιας κατοικίας και του αντίστοιχου μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» και σχολιάζε-
ται η ακρίβεια του υπολογισμού του. Τέλος, το υποκεφάλαιο 11.5 παρουσιάζει τη στατιστική περιγραφή της 
βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς και στο υποκεφάλαιο 11.6 αναφέρονται τα ανακεφαλαιωτικά σχόλια αυτού 
του κεφαλαίου. 

11.1 Γενική πληροφορία  

Για τον τυφώνα Κατρίνα και την καταστροφική πλημμύρα που ακολούθησε στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, 
έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα πολλές μελέτες και εκθέσεις από κυβερνητικές και κρατικές αρχές, πανεπι-
στήμια και ερευνητικά κέντρα, όπως είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών (FEMA), το 
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λουϊζιάνα (LSU), το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ (USACE) και το 
Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ (US Department of Housing and Urban Devel-
opment). 

Αυτό το υποκεφάλαιο δίνει μία γενική εικόνα της υλικής καταστροφής στο δομημένο περιβάλλον, που προ-
κάλεσε η πλημμύρα μετά τον τυφώνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Άλλες μελέτες και επίσημες εκθέσεις 
ασχολήθηκαν λεπτομερώς με τα χαρακτηριστικά του φυσικού φαινομένου και την χρονική εξέλιξη του τυφώ-
να Κατρίνα [π.χ. Knabb et al. 2005] καθώς επίσης και με τις βλάβες στο δίκτυο των αντιπλημμυρικών έργων 
στην ευρύτερη περιοχή [IPET 2007b, Seed et al. 2005]. 
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11.1.1 Τυφώνας Κατρίνα 

Γενικά οι τυφώνες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου και τη βαρομετρική πίεση. Η 
κλίμακα Saffir-Simpson είναι μία από τις πιο διαδεδομένες κλίμακες βαθμονόμησης της έντασης του τυφώ-
να και διαθέτει πέντε επίπεδα, όπου επίπεδο κατηγορίας 1 θεωρείται ο τυφώνας ελάχιστης έντασης και επίπε-
δο κατηγορίας 5 ο τυφώνας μέγιστης έντασης.  

Ο τυφώνας Κατρίνα ξεκίνησε ως τροπική καταιγίδα, η οποία σχηματίστηκε πάνω από τις Μπαχάμες στις 24 
Αυγούστου 2005 και στη συνέχεια άρχισε να κινείται νοτιοανατολικά της Φλόριδα στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Στις 25 Αυγούστου 2005 λίγες ώρες πριν πλήξει την περιοχή κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριδα, ο Κατρίνα 
αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 1 στην κλίμακα Saffir-Simpson και προκάλεσε σημαντικές υλικές ζη-
μιές και την απώλεια 10 ανθρώπων. Στη συνέχεια ο τυφώνας αποδυναμώθηκε για να φτάσει στον κόλπο του 
Μεξικού στις 26 Αυγούστου ως τροπική καταιγίδα. Ωστόσο, γρήγορα αναβαθμίστηκε πάλι σε καθεστώς τυ-
φώνα, καθώς άρχισε να προσεγγίζει νοτιοανατολικά την πολιτεία της Λουϊζιάνα. Στις 28 Αυγούστου 2005 η 
ένταση του τυφώνα κορυφώθηκε φτάνοντας την κατηγορία 5 της κλίμακας Saffir-Simpson με μέγιστη ταχύ-
τητα ανέμου 280 km/h. Ξημερώματα στις 29 Αυγούστου 2005, ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε για δεύτερη φο-
ρά την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ορλεάνης στην τοποθεσία Μπούρας (Buras). Σύμφωνα με το Εθνικό 
Κλιματολογικό Κέντρο (National Climatic Data Center – NCDC) η ταχύτητα ανέμου του τυφώνα είχε ήδη 
μειωθεί ραγδαία και ο τυφώνας προσεδαφίστηκε με ένταση κατηγορίας 3 και με μέγιστη ταχύτητα ανέμου 
200 km/h [FEMA 2006a]. Στη συνέχεια, ο τυφώνας Κατρίνα κατευθύνθηκε προς τα βόρεια κατά μήκος της 
ακτογραμμής της Λουϊζιάνα θέτοντας την πόλη της Νέας Ορλεάνης υπό τις καταστροφικές συνέπειες του 
πλημμυρικού κύματος και των θυελλωδών ανέμων.   

Το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από τον τυφώνα Κατρίνα δεν δικαιολογείται πλήρως από το 
επίπεδο έντασης του τυφώνα (επίπεδο κατηγορίας 3). Η ένταση κατηγορίας 5, που είχε ο τυφώνας 24 h πριν 
την προσεδάφιση, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μέγεθος της επικείμενης καταστροφής. Παρόλο που η ταχύ-
τητα του ανέμου του τυφώνα μειώθηκε σημαντικά πριν την προσεδάφιση, το πλημμυρικό κύμα που προκλή-
θηκε φαίνεται να διατήρησε ένα επίπεδο ενέργειας πλησιέστερο σε τυφώνα κατηγορίας 5. Με άλλα λόγια, το 
κύμα δεν μπόρεσε να χάσει ενέργεια με τον ίδιο ρυθμό που μειώθηκε αντίστοιχα η ταχύτητα του ανέμου και 
επιπλέον το μικρό πλάτος και το σχήμα της ακτογραμμής συνέβαλαν στη διατήρηση υψηλής στάθμης του 
πλημμυρικού κύματος. Τελικά το πλημμυρικό κύμα ξεπέρασε σε ύψος τα 7.5 m με επίπεδο αναφοράς το 
North American Vertical Datum of 1988 (NAVD88), ενώ η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή ύψους πλημμυ-
ρικού κύματος ήταν τα 11.5 m [FEMA 2006a]. 

Ο τυφώνας Κατρίνα δεν ήταν ο πρώτος τυφώνας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή στον κόλπο του Μεξικού, 
ήταν όμως ο καταστρεπτικότερος. Στην πρόσφατη ιστορία της η νοτιοανατολική Λουϊζιάνα και η ακτο-
γραμμή του Μισισιπή χτυπήθηκε από τυφώνες, από τους οποίους οι δυσμενέστεροι ήταν ο τυφώνας Άντριου 
(Andrew), ο τυφώνας Μπέτσι (Betsy) και ο τυφώνας Καμίλ (Camille). Ο τυφώνας Άντριου, κατηγορίας 5, το 
1992 κατέστρεψε πάνω από 25 000 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 100 000 σπίτια 
[FEMA 2006a]. Στον Πίνακα 11-1 συγκρίνονται οι συνέπειες του τυφώνα Κατρίνα με τους τυφώνες Μπέτσι 
και Καμίλ.  

 

 



Δεδομένα ζημιάς για την κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής στη Νέα Ορλεάνη  

11-4 

Πίνακας 11-1. Σύγκριση μεγέθους συνεπειών μεταξύ των τυφώνων Κατρίνα, Μπέτσι και Καμίλ 

Τυφώνας Έτος 
Κατηγορία 
τυφώνα 

Μέγιστο ύψος 
πλημμυρικού 
κύματος (ft) 

Θύματα 
Κόστος σε  
δισεκατ. US$  
(τιμές 2005) 

Αριθμός  
κατεστραμμένων 

κατοικιών  

Μπέτσι 1965 3 16 76 10 - 12 164 000 

Καμίλ 1969 5 25 256 7 19577 

Κατρίνα 2005 3 28 > 1800 125 > 300 000 

 

11.1.2 Συνθήκες πλημμύρας λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεά-
νης 

Η πόλη της Νέας Ορλεάνης βρίσκεται στο δέλτα του ποταμού Μισισιπή μεταξύ του ποταμού Μισισιπή νό-
τια, της λίμνης Ποντσαρτρέιν (Pontchartrain) βόρεια και της λίμνης Μποργκν (Borgne) δυτικά, η οποία ε-
πικοινωνεί με τον κόλπο του Μεξικού. Η πόλη και τα προάστια της αποτελούν τη μητροπολιτική περιοχή 
της Νέας Ορλεάνης, η οποία βρίσκεται κατά ένα μεγάλο μέρος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 
συνεπώς περιστοιχίζεται από ένα δίκτυο αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Η γεωγραφική αυτή θέση καθιστά 
την πόλη της Νέας Ορλεάνης εξαιρετικά ευάλωτη σε πλημμύρες από τυφώνα, υπερχείλιση ποταμού, ραγδαία 
βροχόπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση σε πλημμύρες από συνδυασμό των τριών παραπάνω φαινομένων.   

Η μητροπολιτική περιοχή της Νέας Ορλεάνης αποτελείται από τρεις υποπεριοχές (polders): την Κεντρική 
υποπεριοχή (Central polder), την Ανατολική υποπεριοχή (New Orleans East polder) και την υποπεριοχή 
Αγ. Βερνάρδου (St. Bernard polder). Ως «υποπεριοχή» (polder) ορίζεται η περιοχή σε χαμηλό υψόμετρο 
που περιστοιχίζεται από ένα κλειστό δίκτυο αντιπλημμυρικών αναχωμάτων σχήματος «δαχτυλιδιού». Συνή-
θως ένα μεγάλο μέρος μίας υποπεριοχής βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από τη στάθμη της ελεύθερης 
επιφάνειας νερού των υδάτινων σωμάτων που την περιστοιχίζουν. Η Εικόνα 11-1 απεικονίζει τη γεωγραφική 
θέση της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Ορλεάνης στον παγκόσμιο χάρτη και τις τρεις υποπεριοχές 
που την απαρτίζουν. 

 
Εικόνα 11-1. Η γεωγραφική θέση της μητροπολιτικής περιοχής και των τριών υποπεριοχών της Νέας Ορλεάνης  
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Παρόλο που το «μάτι» του τυφώνα δεν έπληξε ακριβώς την πόλη της Νέας Ορλεάνης, προκάλεσε τεράστιες 
υλικές καταστροφές σε όλο το νοτιοανατολικό της τμήμα. Καθώς το «μάτι» του τυφώνα κινήθηκε προς τα 
βορειοανατολικά της πόλης το πρωί της 29ης Αυγούστου ισχυροί άνεμοι άρχισαν να πνέουν από το βορρά 
στη λίμνη Ποντσαρτρέιν. Με το βάθος ύψος των κυμάτων να είναι ήδη μεγάλο στη λίμνη, η πρόσθετη πίεση 
από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους επιβάρυναν περισσότερο το κλειστό δίκτυο αντιπλημμυρικών αναχω-
μάτων της πόλης. 

Στο κεντρικό τμήμα της πόλης που ανήκει η Κεντρική υποπεριοχή, η πλημμύρα προκλήθηκε κυρίως από 
αστοχία κατά μήκος των προστατευτικών τοίχων των βασικών αποστραγγιστικών καναλιών της πόλης, τα 
οποία καταλήγουν στην λίμνη Ποντσαρτρέιν. Τα κανάλια αυτά υπό κανονικές συνθήκες αποχετεύουν το νερό 
από τις υψομετρικά χαμηλές περιοχές της πόλης (που βρίσκονται κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια νερού 
της λίμνης) στα αναλυτικά συγκροτήματα στις όχθες της λίμνης Ποντσαρτρέιν. Κατά τη διάρκεια του πλημ-
μυρικού γεγονότος τα αποστραγγιστικά κανάλια υπερχείλισαν και οι προστατευτικοί τοίχοι σταδιακά κατέρ-
ρευσαν αφήνοντας το νερό να πλημμυρίσει μεγάλα τμήματα της πόλης. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις επιτόπιες έρευνες από το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ [IPET 
2007b], σχηματίστηκαν λίγα πρωτεύοντα και ένας μεγάλος αριθμός δευτερευόντων ρηγμάτων και αστοχιών 
σε αντιπλημμυρικά αναχώματα και προστατευτικούς τοίχους. Τα πρωτεύοντα ρήγματα σχηματίστηκαν κατά 
μήκος του «βιομηχανικού καναλιού» (Industrial canal), του «καναλιού της 17ης Οδού» (17th Street canal) και 
του «καναλιού της λεωφόρου του Λονδίνου» (London Avenue canal) (βλέπε Εικόνα 11-2). Το μεγαλύτερο 
κομμάτι της Κεντρικής υποπεριοχής πλημμύρισε με ραγδαίο ρυθμό ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης 
από την κατάρρευση των προστατευτικών τοίχων κατά μήκος των αποστραγγιστικών καναλιών. Επιπλέον, 
ένα πλημμυρικό κύμα από τη λίμνη Ποντσαρτρέιν υπερπήδησε ένα τμήμα του μετώπου του βόρειου αντι-
πλημμυρικού αναχώματος και πλημμύρισε τμήμα της κεντρικής περιοχής της πόλης. 

Στο ανατολικό τμήμα της πόλης που ανήκουν η Ανατολική υποπεριοχή και η υποπεριοχή Αγ. Βερνάρδου η 
πλημμύρα προκλήθηκε κυρίως από αστοχία των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Συγκεκριμένα η υπερπήδη-
ση μεγάλης διάρκειας και η γεωτεχνική αστοχία λόγω διάβρωσης της θεμελίωσης από τις δυναμικές πιέσεις 
των πλημμυρικών κυμάτων ήταν οι βασικές αιτίες αστοχίας των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, το «κανάλι εξόδου του ποταμού Μισισιπή» (Mississippi River Gulf Out-
let – MRGO) διοχέτευε νερό μέσω του «βιομηχανικού καναλιού» από τη λίμνη Μποργκν (Borgne) προς το 
εσωτερικό της πόλης. Το γεγονός αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το «βιομηχανικό κανάλι» 
και κατά συνέπεια το πλημμυρικό νερό να υπερπηδήσει και σταδιακά να ρηγματώσει τα αναχώματα της Α-
νατολικής υποπεριοχής (βλέπε Εικόνα 11-2).  

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πλημμύρας η γειτονιά «Lower 9th Ward» στην υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρ-
δου, αμέσως βρέθηκε κατάντη δύο εκτεταμένων πρωτευόντων ρηγμάτων, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί από 
την ορμή του πλημμυρικού κύματος κατά την αστοχία των αναχωμάτων. Η Ανατολική υποπεριοχή πλημμύ-
ρισε σταδιακά σε σύγκριση με την υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών ρηγ-
μάτων στο κλειστό δίκτυο των αναχωμάτων της.  
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Εικόνα 11-2. Θέσεις κύριων ρηγμάτων και αστοχιών στο δίκτυο αναχωμάτων και τοιχών της πόλης της Νέας Ορλεάνης  

Αλμυρό νερό συνέχισε να ρέει στην πόλη για τρεις μέρες μέχρι που η στάθμη πλημμύρας εξισώθηκε με τη 
στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στη λίμνη. Η έκταση της πλημμύρας κάλυψε τρεις υποπεριοχές 
της πόλης: την Κεντρική υποπεριοχή, την Ανατολική υποπεριοχή και την υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου. 
Η ολική έκταση της πλημμύρας εκτιμήθηκε περίπου στα 260 km2 και σε ορισμένες θέσεις η πλημμύρα ξε-
πέρασε τα 4 m βάθος νερού [FEMA 2006a]. Περίπου 40 μέρες διήρκησε η άντληση των πλημμυρικών νε-
ρών από την πόλη. Η προσομοίωση των συνθηκών πλημμύρας λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της 
Νέας Ορλεάνης περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 12.1 της διατριβής.  

11.2 Δομημένο περιβάλλον 

Το υποκεφάλαιο αυτό αναφέρεται αρχικά στη σύνθεση του αστικού ιστού της πόλης για την κατανόηση της 
χωρικής κατανομής της άμεσης ζημιάς στις πλημμυρόπληκτες κατοικίες στην πόλη της Νέας Ορλεάνης και 
στη συνέχεια διακρίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά κατασκευής της κατοικίας στην πόλη.  

Η επέκταση του αστικού ιστού της πόλης σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
βασίζεται ιστορικά στη λανθασμένη εντύπωση των κατοίκων ότι το κλειστό περιμετρικό δίκτυο αντιπλημμυ-
ρικών αναχωμάτων μπορεί να προστατεύσει πλήρως την πόλη από πλημμύρα. Σημειώνεται, ότι το δίκτυο 
αυτό είναι πιστοποιημένο ως προς τη μελέτη και την κατασκευή από το Σώμα Μηχανικών Στράτου των 
ΗΠΑ (USACE) και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών ξεκινώντας από το 1920. Αυτή η λαν-
θασμένη υπόθεση οδήγησε σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που επέτρεπαν τη δόμηση σε περιοχές υψομετρικά 
χαμηλότερες από την επιφάνεια της λίμνης, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η πιθανότητα υπερχείλισης του 
ποταμού Μισισιπή ή της παράκτιας πλημμύρας από την λίμνη (βλέπε Εικόνα 11-3). Επιπλέον, μετά την ο-
λοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αναχωμάτων παρατηρήθηκε μία σημαντική αλλαγή στην πρακτική 
δόμησης μίας κατοικίας στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Ιστορικά, η πρακτική κατασκευής κατοικίας περι-
λάμβανε την υπερύψωση του ισογείου του κτηρίου μερικά ft πάνω από το έδαφος. Όμως μετά την κατα-
σκευή του δικτύου αναχωμάτων οι περισσότερες κατοικίες που χτίστηκαν είτε θεμελιώθηκαν πάνω σε πλάκα 
κοιτόστρωσης είτε ανυψώθηκαν ελάχιστα πάνω από το έδαφος λόγω ημιυπόγειων χώρων (crawlspace). Αυτές 
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οι πρακτικές κατασκευής συμφωνούν με τους περιορισμούς στους όρους δόμησης που αντιστοιχούν σε αντι-
πλημμυρική προστασία (έναντι πλημμύρας) με περίοδο επαναφοράς 100 έτη. Όμως ο μόνος τύπος πλημμύ-
ρας που λήφθηκε υπόψη στους περιορισμούς δόμησης ήταν η πλημμύρα λόγω ανεπάρκειας αποχετευτικού 
συστήματος όμβριων υδάτων. Συνεπώς, η επέκταση της πόλης σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από την ε-
λεύθερη επιφάνεια της λίμνης, η αλλαγή στην πρακτική κατασκευής κατοικίας και η γενική καθίζηση της ευ-
ρύτερης περιοχής λόγω δέλτα του Μισισιπή συνέβαλαν συνδυαστικά στο μέγεθος της καταστροφής του δο-
μημένου περιβάλλοντος κατοικίας στην πόλη [FEMA 2006a].  

 

 
Εικόνα 11-3. Η επέκταση της πόλης της Νέας Ορλεάνης στην πρόσφατη ιστορία (Πηγή: FEMA 2006a) 

11.2.1 Τύποι κατοικίας 

Οι περισσότερες πλημμυρόπληκτες κατοικίες στην πόλη της Νέας Ορλεάνης είτε έχουν κατασκευαστεί πάνω 
σε ημιυπόγειους χώρους είτε έχουν θεμελιωθεί πάνω σε κοιτόστρωση και φέρουν ξύλινους τοίχους με επέν-
δυση από οπτοπλινθοδομή. Η δεύτερη περίπτωση κατασκευής είναι πρόσφατη και γι’ αυτόν ακριβώς το λό-
γο, εντοπίζεται σε περιοχές που ανήκουν στην επέκταση της πόλης και βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Οι περιοχές αυτές ανήκουν κυρίως στην Ανατολική υποπεριοχή, στην υποπεριοχή του Αγ. 
Βερνάρδου και στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής υποπεριοχής. Στην Κεντρική υποπεριοχή υπάρχουν ωστό-
σο και πολλές πληγείσες μονοκατοικίες που έχουν χτιστεί με την προγενέστερο τρόπο κατασκευής των αρ-
χών του περασμένου αιώνα. Επομένως, τα ισόγεια τους είναι υπερυψωμένα κατά 4 - 5 ft από το έδαφος. Ση-
μειώνεται ότι οι κατοικίες αυτές έπαθαν μικρότερη άμεση, πλημμυρική ζημιά, σε σύγκριση με τις πιο πρό-
σφατα κατασκευασμένες κατοικίες [FEMA 2006a]. Σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, διακρίθηκαν 
οι παρακάτω τύποι κατοικίας ως προς τον τρόπο κατασκευής στην πόλη της Νέας Ορλεάνης: 

 Μονοκατοικία αποικιοκρατικής εποχής. Πρόκειται για υπερυψωμένη κατασκευή αρκετά ft πάνω από 
το έδαφος με υλικό κατασκευής την οπτοπλινθοδομή ή το ξύλο. 
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 Μονοκατοικία σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για κατασκευή θεμελιωμένη σε πλάκα κοιτόστρωσης, 
με ξύλινους τοίχους που μπορεί να φέρουν επένδυση οπτοπλινθοδομής. 

 Μονοκατοικία σύγχρονης εποχής με ημιυπόγειο χώρο. Πρόκειται για κατασκευή ελάχιστα υπερυ-
ψωμένη από το φυσικό έδαφος, με ξύλινους τοίχους που μπορεί να φέρουν επένδυση οπτοπλινθοδο-
μής. 

Ακολουθούν σκαριφήματα και αντίστοιχες φωτογραφίες των χαρακτηριστικών τύπων κατοικίας στην πόλη 
της Νέα Ορλεάνης, οι οποίες λήφθηκαν από τη συγγραφέα κατά την επιτόπια επίσκεψη της στις πλημμυρό-
πληκτες περιοχές στην πόλη της Νέας Ορλεάνης το 2008, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής με το Τε-
χνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ.  

1.20-1.50m

3.00-3.50m

3.00-3.50m

 
Εικόνα 11-4.  Τυπική διώροφη μονοκατοικία, υπερυψωμένου ισογείου, αποικιοκρατικής εποχής 

 

0.20-0.30m

3.00-3.50m

 
 

Εικόνα 11-5.  Τυπική ισόγεια μονοκατοικία, θεμελιωμένη σε πλάκα κατάστρωσης, σύγχρονης εποχής 
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0.40-0.60
0.30m

3.00-3.50m

 
 

Εικόνα 11-6. Τυπική ισόγεια κατοικία, υπερυψωμένη ελάχιστα λόγω ημιυπογειου χώρους, σύγχρονης εποχής, 

 

 
Εικόνα 11-7. Τομή σύγχρονης ισόγειας κατοικίας, κατασκευασμένη από ξύλινους τοίχους με επένδυση οπτοπλινθοδο-

μής  

11.3 Δεδομένα ζημιάς 

Η ποιοτική περιγραφή της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς λόγω του τυφώνα Κατρνα στο δομημένο περιβάλλο-
ντος κατοικίας βασίστηκε σε δημοσιεύσεις της Ομάδας Αξιολόγησης Επιπτώσεων (MAT). Η ομάδα ΜΑΤ 
συστάθηκε από τη FEMA στις πολιτείες της Αλαμπάμα, Λουϊζιάνα και Μισισιπή με σκοπό να αξιολογήσει 
(α) τη συμπεριφορά των κτηρίων κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα και (β) την επάρκεια των όρων δό-
μησης, των πρακτικών κατασκευής και των υλικών κατασκευής των κτηρίων στις πληγείσες περιοχές. Η ΜΑΤ 
διεξήγαγε έρευνες πεδίου από ξηρά και αέρα καλύπτοντας πληγείσες περιοχές κατά μήκος του κόλπου του 
Μεξικού στην πολιτεία του Μισισιπή και την πόλη της Νέας Ορλεάνης στην πολιτεία της Λουϊζιάνα. 

Σε όλες τις πλημμυρόπληκτες περιοχές παρατηρήθηκε ότι η υπερύψωση ενός κτηρίου από το φυσικό έδαφος 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε αυτό. Όσο πιο ψηλά ήταν υπερυ-
ψωμένο ένα κτήριο τόσο πιο μικρή ήταν η άμεση πλημμυρική ζημιά που υπέστη. Όπως έχει ήδη σημειωθεί 
στην πόλη της Νέας Ορλεάνης οι υπερυψωμένες κατοικίες λόγω ημιυπόγειων χώρων έπαθαν μικρότερη ζη-
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μιά σε σύγκριση με κατοικίες θεμελιωμένες πάνω σε πλάκα κατάστρωσης. Εξαίρεση όμως, στην παρατήρηση 
αυτή αποτελεί η γειτονιά «Lower 9th Ward» , η οποία έπαθε εκτεταμένη άμεση ζημιά στο δομημένο περι-
βάλλον κατοικίας παρόλο που αποτελεί μια περιοχή που βρίσκεται υψομετρικά αρκετά πιο πάνω από την ε-
λεύθερη επιφάνεια της λίμνης [FEMA 2006a]. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ομάδας ΜΑΤ διακρίθηκαν και οι δυο τύποι άμεσης πλημμυρικής ζημιάς 
στις πληγείσες κατοικίες της Νέας Ορλεάνης, δηλαδή η δομική ζημιά (ή βλάβη) και η μη δομική ζημιά. Γε-
νικά η δομική ζημιά σε κατοικίες παρατηρήθηκε τοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η μη δομική ζημιά 
καταγράφηκε εκτεταμένα στην πλειοψηφία των πληγεισών κατοικιών. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η άμεση 
πλημμυρική ζημιά σε κτήρια άλλης χρήσης υπήρξε παρόμοια με αυτή στις κατοικίες. Ωστόσο, η βάση δε-
δομένων ζημιάς που αναπτύχθηκε τελικά και αναλύεται στο επόμενο υποκεφάλαιο, αναφέρεται αποκλειστικά 
σε μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες.  

Δομική Ζημιά 

Η δομική ζημιά καταγράφηκε τοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης όπου παρατηρήθηκαν εξαιρετικά 
δυσμενείς πλημμυρικές συνθήκες. Επομένως, δομική ζημιά παρατηρήθηκε γενικά στην Ανατολική υποπερι-
οχή και στην υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου, όπου η αστοχία του «βιομηχανικού καναλιού» και των αντι-
πλημμυρικών αναχωμάτων προκάλεσε εκτεταμένη πλημμύρα. Περισσότερο υπέφερε η γειτονιά «Lower 9th 
Ward», η οποία βρισκόταν αμέσως κατάντη δυο εκτεταμένων ρηγμάτων σε αντιπλημμυρικό ανάχωμα κατά 
μήκος του «βιομηχανικού καναλιού». Οι περισσότερες κατοικίες σε αυτή τη γειτονιά καταστράφηκαν είτε ε-
πειδή είχαν μετακινηθεί τελείως από τα θεμέλια τους και είχαν παρασυρθεί μερικά μέτρα μακριά είτε επειδή 
είχαν καταρρεύσει από τη σφοδρότητα της δράσης των πλημμυρικών κυμάτων. 

Επίσης, οι κατοικίες που βρίσκονταν ακριβώς κατάντη των πρωτευόντων ρηγμάτων στον προστατευτικό τοί-
χο κατά μήκος «του καναλιού της 17ης Οδού» υπέστησαν σοβαρές βλάβες, όπως είναι η διάβρωση κοιτό-
στρωσης λόγω ισχυρών υδροδυναμικών δυνάμεων. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση οι βλάβες δεν ήταν εκτε-
ταμένες, αφού η ένταση των υδροδυναμικών δυνάμεων μπορεί να διατηρηθεί υψηλή σε ακτίνα λίγων δεκάδων 
μέτρων από το ρήγμα. Σοβαρές βλάβες παρατηρήθηκαν επιπλέον, σε κατοικίες που βρίσκονταν θεμελιωμέ-
νες σε σαθρά εδάφη. Ωστόσο, οι βλάβες αυτές ήταν τοπικής φύσεως και δεν οδήγησαν σε άμεση κατάρρευση 
της κατοικίας. Τέλος, πολλές από τις μονοκατοικίες και τις διπλοκατοικίες που ήταν θεμελιωμένες σε βάθρα 
από οπτοπλινθοδομή υπέστησαν σοβαρές δομικές ζημιές. Η αστοχία των βάθρων που διαπιστώθηκε ήταν 
αποτέλεσμα είτε της περιστροφής τους λόγω ανεπαρκούς βύθισης στο έδαφος είτε της αποκόλλησής τους 
από την ανωδομή λόγω ανεπαρκούς ενίσχυσης της σχετικής σύνδεσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η δομική ζημιά σε κατοικίες ποικίλλει ανάλογα με τη σφοδρότητα του πλημμυ-
ρικού κύματος, το μέγιστο βάθος νερού και τον τύπο κατασκευής και θεμελίωσης της κατοικίας. Μέχρι τώρα 
έγινε αναφορά σε κατοικίες που ανήκουν στους τύπους κατοικίας που παρουσιάστηκαν στο εδάφιο 11.2.1, 
δηλαδή σε κατασκευές από ξύλο ή από οπτοπλινθοδομή. Γενικά, οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή 
με μεταλλικό σκελετό δεν υπέστησαν δομική ζημιά. Πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις που εκτέθηκαν άμεσα 
στη δράση πλημμυρικών κυμάτων παρουσίασαν περιορισμένη μη δομική ζημιά στο περίβλημα κτηρίου και 
τον κινητό εξοπλισμό. 

Μη δομική ζημιά 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκτεταμένη μη δομική ζημιά παρατηρήθηκε σε περιοχές της Νέας Ορλεάνης που 
παρέμειναν για μεγάλη διάρκεια κάτω από το νερό. Οι περιοχές της πόλης που βρίσκονταν εντός του κλει-
στού περιμετρικού δικτύου αναχωμάτων δεν ήταν προσβάσιμες στους κατοίκους για περίπου 3 εβδομάδες 
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λόγω της μη απόσυρσης των νερών της πλημμύρας. Ως άμεση συνέπεια, το εσωτερικό των περισσότερων 
πλημμυρόπληκτων κατοικιών υπέστη μη αναστρέψιμη μη δομική ζημιά. Τυπικές ενδείξεις αυτού του τύπου 
ζημιάς είναι η καταστροφή της μόνωσης, των δαπέδων, των επιχρισμάτων και των κουφωμάτων καθώς και 
όλου του οικιακού εξοπλισμού. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίστηκε μούχλα, της οποίας η 
ανάπτυξη ποίκιλε από μικρή έως εκτεταμένη ανάλογα με το βάθος του νερού που εισχώρησε στο εσωτερικό 
της κατοικίας, τον τύπο του επιχρίσματος και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την άντληση των 
νερών. Επιπρόσθετα, το νερό της πλημμύρας στο εσωτερικό των κατοικιών προκάλεσε χημικές και βακτηρι-
ακές μολύνσεις σε πορώδη υλικά κατασκευής. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο τυφώνας Κατρίνα είχε ως αποτέλεσμα εξαιρετικής έντασης 
πλημμύρα και ανέμους, η καταστροφή ή η βλάβη που καταγράφηκε στις μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες 
στην πόλη, θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της πλημμύρας. Σύμφωνα με τις παρατηρή-
σεις της Ομάδας Αξιολόγησης Επιπτώσεων (ΜΑΤ), ακόμη και εάν είχε συμβεί ζημιά μόνο λόγω της επί-
δρασης του ανέμου σε κάποιες κατοικίες πριν τη πλημμύρα, οι ενδείξεις σβήστηκαν με τη δράση των πλημ-
μυρικών κυμάτων. Εκτεταμένη καταστροφή σε δομημένο περιβάλλον λόγω ανέμου προκλήθηκε κυρίως σε 
περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής του κόλπου του Μεξικού. Επιπλέον, η ίδια ομάδα μελέτης κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα του ανέμου λόγω τυφώνα σε ηπειρωτικές περιοχές, όπως είναι η πόλη της 
Νέας Ορλεάνης ήταν σαφώς μικρότερης έντασης από την ταχύτητα σχεδιασμού για φορτίο ανέμου, σύμφω-
να με την οποία κατασκευάστηκαν οι πληγείσες κατοικίες.  

11.3.1 Βάση δεδομένων  

Η δημοτική αρχή της πόλης της Νέας Ορλεάνης δημιούργησε μια ψηφιακή βάση δεδομένων ζημιάς σε κα-
τοικίες λόγω του τυφώνα Κατρίνα με σκοπό να εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά τους πληγέντες κατοίκους 
στη διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης για την αποκατάσταση των κατοικιών τους. Η πληροφορία αυτή 
αρχειοθετήθηκε ψηφιακά σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και παραχωρήθη-
κε για δημόσια πρόσβαση στην ιστοσελίδα της πόλης της Νέας Ορλεάνης τον Μάρτιο του 2008 
(http://gisweb.cityofno.com/cnogis/dataportal.aspx). Τα δεδομένα ζημιάς των κατοικιών καταχωρήθηκαν 
σε περιβάλλον ΓΠΣ, χρησιμοποιώντας τα προγράμματα ArcView 9.1 και ArcView 9.2 σε συνδυασμό με 
την ψηφιακή βάση των διευθύνσεων των κατοικιών των ΗΠΑ. Η επεξεργασία της βάσης έγινε από τους Ezra 
Boyd και Carol Friedland, ερευνητές του Κρατικού Πανεπιστήμιου της Λουϊζιάνα και μετά από διορθώσεις 
και συμπληρώσεις το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Η βά-
ση δεδομένων περιέχει πληροφορία για την άμεση πλημμυρική ζημιά για περίπου 95 000 πληγείσες κατοικί-
ες της πόλης της Νέας Ορλεάνης και καλύπτει την έκταση της Κεντρικής και Ανατολικής υποπεριοχής, ενώ 
από την υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου, καλύπτει μόνον την έκταση της γειτονιάς «Lower 9th Ward». Πλη-
ροφορία για άλλες περιοχές στην πολιτεία της Λουϊζιάνα, τις οποίες επίσης έπληξε ο τυφώνας δεν περιλαμ-
βάνεται στη βάση. 

Διάφορες δημοσιευμένες εκθέσεις αναφέρονται σε οικονομικές εκτιμήσεις της άμεσης και έμμεσης πλημμυ-
ρικής ζημιάς λόγω του τυφώνα Κατρίνα. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας [DHS 2006] συνέταξε λε-
πτομερείς πίνακες για να αξιολογήσει την έκταση της πλημμυρικής ζημιάς στις κατοικίες λόγω των τυφώνων 
Κατρίνα, Ρίτα (Rita) και Βίλμα (Wilma). Η αρχή προστασίας και πρόληψης των ακτών της Λουϊζιάνα 
[LCPRA 2006] δημοσίευσε μια τεχνική έκθεση που αφορούσε τον αντίκτυπο του τυφώνα στην οικονομία της 
Λουϊζιάνα για το έτος 2005. Οι Brinkmann και Ragas (2006) διερεύνησαν την οικονομική βιωσιμότητα της 
επισκευής ή ανακατασκευής πολλών πλημμυρόπληκτων κατοικιών στην Νέα Ορλεάνη. Ο Hallegatte (2008) 
παρουσίασε μία μελέτη εκτίμησης των έμμεσων πλημμυρικών ζημιών στην οικονομία της Λουϊζιάνα. Οι πα-
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ραπάνω δημοσιεύσεις βασίστηκαν κυρίως στην εφαρμογή μοντέλων για την πρόβλεψη της ζημιάς. Ωστόσο, 
η βάση δεδομένων δεν συμπεριέλαβε καμία πληροφορία για την έμμεση πλημμυρική ζημιά. 

Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων ζημιάς αφορά μονο στις πληγείσες μονοκατοικίες και περιλαμβάνει 
για κάθε πλημμυρόπληκτη κατοικία την ακόλουθη πληροφορία: τη γεωγραφική της θέση (διεύθυνση κατοι-
κίας, κωδικός οικοδομικού τετραγώνου και γειτονιάς, ταχυδρομικός κώδικας και καρτεσιανές συντεταγμένες) 
και την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς. Στη βάση δεδομένων δεν συμπεριλήφθηκε πληροφορία για τα υλικά 
κατασκευής ή τον τύπο κατασκευής της κάθε πληγείσας κατοικίας. Δείγμα του περιεχομένου της βάσης δε-
δομένων διατίθεται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π11.1.  

Η Εικόνα 11-8 δείχνει την χωρική κατανομή όλων των τιμών του ποσοστού ζημιάς της βάσης δεδομένων 
ζημιάς στην πόλη της Νέας Ορλεάνης, ταξινομημένες σε τέσσερις κλάσεις εύρους τιμών ποσοστού ζημιάς. 
Η βάση δεδομένων καλύπτει την πλειοψηφία των κατοικιών στην Κεντρική υποπεριοχή, στην Ανατολική υ-
ποπεριοχή και στη γειτονιά «Lower 9th Ward». Από την Εικόνα 11-8 παρατηρείται ότι η πιο εκτεταμένη 
δομική ζημιά καταγράφηκε στην πλειοψηφία των μονοκατοικιών της γειτονιάς «Lower 9th Ward».  

 
Εικόνα 11-8. Χωρική κατανομή των τιμών του ποσοστού ζημιάς  που περιέχονται στη βάση δεδομένων 

11.4 Αποτίμηση δεδομένων ζημιάς 

Η αποτίμηση δεδομένων άμεσης ζημιάς που καταγράφηκαν και συλλέχθηκαν σε πλημμυρόπληκτες κατοικί-
ες λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης υλοποιήθηκε με βάση το μέγεθος του ποσο-
στού ζημιάς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εδάφιο 7.2.2, το ποσοστό ζημιάς εκφράζεται γενικά, ως η απώ-
λεια της αρχικής εμπορικής αξίας μιας ιδιοκτησίας, δηλαδή το κλάσμα του κόστους επισκευής ενός πλημμυ-



Δεδομένα ζημιάς για την κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής στη Νέα Ορλεάνη  

11-13 

ρόπληκτου κτηρίου προς την αρχική εμπορική αξία του κτηρίου πριν την πλημμύρα (βλέπε εξίσωση (11.1)).  

Kόστος επισκευής πλημμυρόπληκτου κτηρίουΠοσοστό ζημιάς = 
Εμπορική αξία κτηρίου πριν την πλημμύρα

                                           (11.1)                            

Υπενθυμίζεται ότι στο κόστος επισκευής δεν περιλαμβάνεται η άμεση ζημιά στο κινητό εξοπλισμό κτηρίου 
και επίσης ότι η αρχική εμπορική αξία κτηρίου είναι η αντικειμενική αξία ακινήτου προσαρμοσμένη στις τι-
μές της κτηματομεσιτικής αγοράς πριν το συμβάν της φυσικής καταστροφής.  

Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς δεν βασίστηκε στην εξίσωση (11.1), γνωστή και ως 
«Road Home Formula» για τη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. Στην εξίσωση βασίστηκε η αποτίμηση με οι-
κονομικούς όρους του κόστους επισκευής, δηλαδή με δεδομένη την τιμή του ποσοστού ζημιάς. Στο εδάφιο 
που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς και στο εδάφιο 11.4.2 
ακολουθεί σχολιασμός για την αποτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς βάσει του μεγέθους «ποσοστό 
ζημιάς». 

11.4.1 Ποσοστό ζημιάς 

Η επίσημη έκθεση του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας με τίτλο «Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του 
τυφώνα Κατρίνα» [DHS 2006] αναφέρει ότι το υπολογιστικό πρόγραμμα «Εκτιμητής της ουσιαστικής ζη-
μιάς σε κατοικίες» (Residential Substantial Damage Estimator - RSDE) έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην εκτί-
μηση του ποσοστού ζημιάς στις πληγείσες μονοκατοικίες της πόλης της Νέας Ορλεάνης. 

Το πρόγραμμα RSDE αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών (FEMA) για 
την επιθεώρηση κατοικιών που έχουν υποστεί βλάβη από πλημμύρα. Το πρόγραμμα υπολογίζει το ποσοστό 
ζημιάς διακρίνοντας 16 κατηγορίες φερόντων και μη φερόντων στοιχείων μίας τυπικής κατοικίας. Από τα 
χαρακτηριστικά μεγέθη της πλημμύρας λαμβάνεται υπόψη μόνο το βάθος νερού για την εκτίμηση της ζη-
μιάς, το οποίο κατηγοριοποιείται στις εξής τρεις κλάσεις: 0 - 1 ft, 2 - 7 ft και > 8 ft. Ο Πίνακας 11-2 πα-
ρουσιάζει τα κριτήρια εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς για καθεμία από τις 16 κατηγορίες στοιχείων μονο-
κατοικίας με βάση την κλάση βάθους νερού και το συντελεστή βάρους για καθεμία κατηγορία. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κλάσεις βάθους νερού, οι οποίες ίσως διαθέτουν υπερβολικά 
μεγάλο εύρος για να παρέχουν ακριβείς υπολογισμούς του ποσοστού ζημιάς για κάθε κατοικία [FEMA 
2001, Skinner 2006]. Για παράδειγμα, μία μονοκατοικία που πλημμύρισε σε βάθος νερού ίσο με 2 ft μπορεί 
να εκτιμηθεί με το ίδιο ποσοστό ζημιάς που αντιστοιχεί σε κατοικία που πλημμύρισε σε βάθος νερού ίσο με 
7 ft. Με αλλά λόγια, εάν για μία κατοικία που πλημμύρισε σε βάθος νερού μεταξύ 2 και 7 ft,  ο επιθεωρητής 
της ζημιάς δεν έκανε τις απαραίτητες προσαρμογές στη μέθοδο υπολογισμού του RSDE, οι 11 κατηγορίες 
από τις 16 θα βαθμολογούνταν με ποσοστό ζημιάς 100%, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα ολικό ποσοστό 
ζημιάς για την κατοικία πάνω από το κατώφλι του 50%. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σαφώς υπερτιμημένο, αλ-
λά από τις επίσημες αρχές του Σώματος Μηχανικών Στρατού θεωρείται αποτέλεσμα υπέρ της ασφαλείας και 
κατά συνέπεια είναι προτιμότερο από την υποτίμηση της ζημιάς [Skinner 2006]. 
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Πίνακας 11-2. Κριτήρια εκτίμησης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σύμφωνα με το πρόγραμμα RSDE 

 
Ποσοστό ζημιάς 

% 
Ποσοστό ζημιάς 

% 
Ποσοστό ζημιάς 

% 
Συντελεστής 
στάθμισης % 

Βάθος νερού (ft) 0 - 1 2 - 7 > 8  

Στοιχεία κατοικίας     

Θεμελίωση 0 0 0 16.9 

Ανωδομή (σκελετός / πλή-
ρωση) 0 0 0 18.5 

Σκεπή 0 0 100 3.9 

Μόνωση 25 100 100 3.2 

Επίχρισμα στο εξωτερικό 
κατοικίας 2 10 12 6.2 

Επίχρισμα στο εσωτερικό 
κατοικίας 25 100 100 8.7 

Πόρτες / παράθυρα (εσω-
τερικό κατοικίας) 50 100 100 4.1 

Στοιχεία από ξύλο στο εσω-
τερικό της κατοικίας 70 100 100 4.1 

Μόνιμος οικιακός εξοπλι-
σμός κατοικίας 100 100 100 1.2 

Ντουλάπες  100 100 100 5.2 

Δάπεδα 100 100 100 4.5 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
(εσωτερικό) 10 50 50 8 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
(εσωτερικό) 0 100 100 5.4 

Εντοιχισμένες οικιακές συ-
σκευές 50 100 100 2.5 

Σύστημα κεντρικής θέρμαν-
σης 45 100 100 4.2 

Ελαιοχρωματισμοί (εσωτε-
ρικό) 100 100 100 3.4 

Σύνολο    100 

Ολικό ποσοστό ζημιάς 26 51 55  

 

Το μέγεθος «ποσοστό ζημιάς» κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 1 (ή μεταξύ 0 % και 100 %). Ειδικά, η τι-
μή 50 % του ποσοστού ζημιάς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ορίζει την έννοια της «ουσιαστικής ζημιάς». 
Ως «ουσιαστική ζημιά» ορίζεται η άμεση ζημιά που έχει υποστεί μία κατοικία, στην οποία το κόστος αποκα-
τάστασης ισούται ή υπερβαίνει το 50 % της αρχικής εμπορικής αξίας της πριν την καταστροφή. Όταν το 
ποσοστό ζημιάς εκτιμηθεί κάτω από το κατώφλι της τιμής του 50 %, σημαίνει ότι στην πράξη ο ιδιοκτήτης 
δεν είναι υποχρεωμένος να ανακατασκευάσει την πληγείσα κατοικία, σύμφωνα με τους όρους δόμησης για 
αντιπλημμυρική προστασία που επιβάλλει το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης έναντι Πλημμύρας [National 
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Flood Insurance Program (NFIP) 2009]. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης έναντι Πλημμύρας είναι ένα 
ομοσπονδιακό πρόγραμμα, το οποίο δίνει στους ιδιοκτήτες κατοικιών των κοινοτήτων που συμμετέχουν κά-
λυψη ασφάλισης έναντι πλημμύρας με την προϋπόθεση ότι οι αντίστοιχες κοινότητες εφαρμόζουν τους όρους 
δόμησης για αντιπλημμυρική προστασία που ορίζει το πρόγραμμα NFIP. Σημείο-κλειδί στο πρόγραμμα 
NFIP αποτελεί το κατώφλι της τιμής της «ουσιαστικής ζημιάς». Όταν μία πληγείσα κατοικία βρίσκεται εντός 
των ορίων αυτών των κοινοτήτων και έχει αξιολογηθεί με κόστος αποκατάστασης πάνω από το 50 % της ε-
μπορικής αξίας, οι κοινότητες είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίσουν ότι η κατοικία θα ανακατασκευαστεί 
σύμφωνα με τους περιορισμούς δόμησης του NFIP. Στόχος του περιορισμού της «ουσιαστικής ζημιάς» είναι 
να αντικαταστήσει τις σοβαρά πληγείσες κατοικίες με αντιπλημμυρικές κατασκευές υπερυψωμένες επαρκώς 
από το έδαφος. Με δεδομένη την παραπάνω διαδικασία εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς, αναμένεται ότι οι 
τιμές του ποσοστού ζημιάς που είναι μικρότερες από 50 %, να υποδηλώνουν συνήθως μη δομική ζημιά στο 
εσωτερικό του κτηρίου, ενώ οι τιμές που είναι μεγαλύτερες από 50 % να υποδηλώνουν κάποιο βαθμό βλά-
βης στο κτήριο.  

Βάσει της διαδικασίας που τελικά εφαρμόστηκε για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, η μέθοδος εκτίμη-
σης του ποσοστού ζημιάς ακολούθησε γενικά το πρόγραμμα RSDE, αλλά βασίστηκε ιδιαίτερα στις παρατη-
ρήσεις από τις επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις των κατοικιών, από εξειδικευμένους μηχανικούς της 
FEMA. Επομένως, η διαδικασία εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό υπήρξε υ-
ποκειμενική, αφού εξαρτήθηκε άμεσα από την ικανότητα και την εμπειρία του επιθεωρητή να προσαρμόσει 
την καταγραφή της ζημιάς στις κατευθυντήριες αρχές του προγράμματος RSDE σε κάθε περίπτωση πλημ-
μυρόπληκτης κατοικίας.  

Επίσης, στη διαδικασία καταγραφής της ζημιάς υπήρξαν και οι αντικειμενικές δυσκολίες: (α) του εξαιρετικά 
μεγάλου πλήθους πληγεισών κατοικιών και (β) της αδυναμίας πρόσβασης στο εσωτερικό της πληγείσας κα-
τοικίας, με αποτέλεσμα οι επιθεωρητές να βασίζουν πολλές φορές την αξιολόγηση της ζημιάς σε ίχνη της 
στάθμης της πλημμύρας στο εξωτερικό της κατοικίας [Skinner 2006]. Επιπρόσθετα, για περιοχές που η επι-
τόπια επίσκεψη στις πληγείσες κατοικίες υπήρξε αδύνατη, επιστρατεύτηκαν τεχνικές φωτοερμηνείας δορυφο-
ρικών εικόνων για την καταγραφή της ζημιάς [Friedland 2009].  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συντέλεσαν στο να υπερεκτιμηθεί περίπου το 1% του συνόλου των τιμών του 
ποσοστού ζημιάς που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων [Skinner 2006]. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 
περίπου 6 400 προσφυγές στη δικαιοσύνη από ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων οι κατοικίες είχαν εκτιμηθεί 
ότι ξεπερνούν σε ποσοστό ζημιάς το κατώφλι της τιμής του 50 %. Η επίσημη έκθεση επανεξέτασης των αμ-
φισβητούμενων στοιχείων της βάσης δεδομένων που ακολούθησε το 2006 και συντάχθηκε από το γενικό ε-
πιθεωρητή R.L. Skinner, κατέληξε στο ότι υπάρχει βάση στην αμφισβήτηση της ακρίβειας των εκτιμώμενων 
ποσοστών ζημιάς για τις συγκεκριμένες πληγείσες κατοικίες. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η επιθεώρηση 
που βασίζεται μόνο στο εξωτερικό του σπιτιού έχει αμφισβητήσιμα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική οδηγία της FEMA σύμφωνα με την οποία το 51 % της εκτίμησης της ζημιάς θα πρέπει να βασίζεται 
στην εξέταση του εσωτερικού της κατοικίας. Ωστόσο, στο σύνολο τους, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων 
των κατοικιών ως προς την καταγραφή της άμεσης ζημιάς και τον υπολογισμό της τιμής του ποσοστού ζη-
μιάς θεωρήθηκαν έγκυρα από τις κρατικές αρχές. Συνεπώς, στη διατριβή χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο το 
περιεχόμενο της βάσης δεδομένων στην τελική μορφή του Δεκέμβριου του 2007, αφού είχε υποστεί όλες τις 
συμπληρώσεις και τις επανεξετάσεις που έλαβαν χώρα μετά το τέλος των επιθεωρήσεων των κατοικιών, δη-
λαδή από το Μάρτιο του 2006. 
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11.4.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς 

Η εκτίμηση με το μέγεθος «ποσοστό ζημιάς» της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικίες λόγω του τυφώνα 
Κατρίνα είναι έντονα αμφισβητήσιμη σήμερα λόγω προβληματικών συνεπειών στη χορήγηση της κρατικής 
επιχορήγησης για την αποκατάσταση των πληγεισών κατοικιών. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον 
τοπικό Τύπο της Νέας Ορλεάνης [The Times-Picayune 2009], οι κρατικές αποζημιώσεις στους πληγέντες 
κατοίκους δίνονται ανάλογα με την εμπορική αρχική αξία της κατοικίας τους (πριν την πλημμύρα) και την 
εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς σύμφωνα με την εξίσωση (11.1).  

Συγκεκριμένα όταν το ποσοστό ζημιάς εκτιμάται μεγαλύτερο του 50 %, δηλαδή η άμεση πλημμυρική ζημιά 
έχει χαρακτηριστεί «ουσιαστική ζημιά», θεωρείται ότι η πληγείσα κατοικία είναι πλήρως κατεστραμμένη και 
κατά συνέπεια η κρατική αποζημίωση ισούται με την εμπορική αρχική αξία της κατοικίας μείον τα έξοδα για 
τα ασφάλιστρα έναντι πλημμύρας. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες δυο πληγεισών κατοικιών με 
πανομοιότυπο κόστος αποκατάστασης της ζημιάς λόγω διαφορετικής αξίας γης, να αποζημιωθούν τελείως 
διαφορετικά. Με άλλα λόγια με τη συγκεκριμένη μέθοδο εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς ζημιώνονται κυρί-
ως οι ιδιοκτήτες κατοικιών, που, ενώ υπέστησαν σοβαρές βλάβες λόγω πλημμύρας, βρίσκονται σε υποβαθμι-
σμένες, φτωχικές γειτονιές όπου η αρχική (πριν την πλημμύρα) εμπορική αξία των κατοικιών τους ήταν μι-
κρή. 

11.5 Στατιστική περιγραφή βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς 

Στις 2 Μαρτίου 2006, οι επιθεωρητές της FEMA ολοκλήρωσαν περίπου 95 000 καταγραφές άμεσης πλημ-
μυρικής ζημιάς και εκτίμησης του ποσοστού ζημιάς σε μονοκατοικίες της πόλης της Νέας Ορλεάνης. Τα 
αριθμητικά αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας της βάσης δεδομένων ζημιάς δίνονται στον Πίνακα 
11-3 και τα γραφικά αποτελέσματα στην Εικόνα 11-9.  

Παρατηρείται ότι η μέση τιμή ποσοστού ζημιάς για όλο το σύνολο δεδομένων προκύπτει ίση με 43.3%, και 
ότι περίπου το 28% του συνόλου έλαβε ποσοστό ζημιάς μεγαλύτερο από το κατώφλι του 50%, γεγονός που 
υποδεικνύει αξιοσημείωτη έκταση βλάβης στο σύνολο των πλημμυρόπληκτων κατοικιών. Παρατηρείται επί-
σης ότι σχεδόν το 90% των πλημμυρόπληκτων κατοικιών στη γειτονιά «Lower 9th Ward» παρουσιάζει πο-
σοστό ζημιάς μεγαλύτερο από το κατώφλι του 50 %, ενώ στην Κεντρική υποπεριοχή μόλις το 22.6% υπερ-
βαίνει το κατώφλι του 50%.  
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Πίνακας 11-3. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων ανά υποπεριοχή της πόλης της Νέας Ορλεάνης 

 Βάση δεδομένων Ποσοστό ζημιάς > 50% 

Υποπεριοχή  
Αριθμός  

πλημμυρόπληκτων  
κατοικιών 

Μέση τιμή 
ποσοστού  
ζημιάς % 

Τυπική από-
κλιση ποσο-
στού ζημιάς %

Αριθμός  
πλημμυρόπληκτων 

 κατοικιών 

Ποσοστό στο 
σύνολο  
κατοικιών 

Κεντρική  71 579 28.2 22.1 16 174 22.6 

Ανατολική 17 451 39.0 12.9 4 876 27.9 

Αγ. Βερνάρδου  5 820 62.8 20.3 5 155 88.6 

Σύνολο 94 850 43.3 20.8 26 205 27.6 
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Εικόνα 11-9. Ιστογράμματα του ποσοστού ζημιάς για καθε υποπεριοχή της Νέας Ορλεάνης (Προσοχή: οι κλίμακες 

στους κάθετους άξονες διαφέρουν) 
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Επίσης, σημειώνεται ότι το πλήθος των πλημμυρόπληκτων κατοικιών στην Κεντρική υποπεριοχή αντιπρο-
σωπεύει περίπου το 75 % του συνόλου. Από τα ιστογράμματα παρατηρείται, επίσης, ότι το εύρος των τιμών 
του ποσοστού ζημιάς είναι μεγάλο στην Κεντρική υποπεριοχή, ενώ αντίθετα στην υποπεριοχή του Αγ. Βερ-
νάρδου παρατηρείται συγκέντρωση των τιμών ποσοστού ζημιάς στη κλάση τιμών 50 – 60 %. Χρησιμοποιώ-
ντας το εργαλείο στατιστικής προσαρμογής BestFit [Palisade Corporation 2004], η προσαρμογή στατιστι-
κής συνάρτησης στο υποσύνολο ζευγών τιμών ποσοστού ζημιάς και πλήθους στην Κεντρική υποπεριοχή ο-
δήγησε στην επιλογή της λογαριθμο-ομοιόμορφης (LogUniform) κατανομής, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
παρατήρηση από το ιστόγραμμα ότι η διαφοροποίηση των τιμών ποσοστού ζημιάς είναι μεγάλη στην Κε-
ντρική υποπεριοχή και κατά συνέπεια η ομοιόμορφη κατανομή είναι πολύ πιθανό να προσαρμόζεται στα δε-
δομένα. Ομοίως, χρησιμοποιώντας το ίδιο στατιστικό εργαλείο, η προσαρμογή συνάρτησης κατανομής στο 
υποσύνολο ζευγών τιμών ποσοστού ζημιάς στην υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου οδήγησε στην απόρριψη 
της λογαριθμοομοιόμορφης (LogUniform) κατανομής και στην επιλογή διακριτής κατανομής, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα: 

 για τιμές ποσοστού ζημιάς 50 – 60 % : pf = 0.66 

 για τιμές ποσοστού ζημιάς 95 – 100 % : pf = 0.33 

όπου pf  = συχνότητα εμφάνισης της τιμής του ποσοστού ζημιάς 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσαρμογής στατιστικής συνάρτησης στα υποσύνολα των δεδομένων ζη-
μιάς για τις δύο υποπεριοχές παρατίθενται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π11.2.  

Η στατιστική περιγραφή της βάσης συμφωνεί με τις παρατηρήσεις των πλημμυρικών συνθηκών που σημειώ-
θηκαν από την Ομάδα Αξιολόγησης Επιπτώσεων (ΜΑΤ) της FEMA [FEMA 2006a], δηλαδή φαίνεται ότι 
οι διαφοροποιήσεις στην χωρική κατανομή της ζημιάς ανά υποπεριοχή μπορεί να σχετιστεί με τις διαφορο-
ποιήσεις στις πλημμυρικές συνθήκες όπου παρατηρούνται.  

Γειτονιά «Lower 9th Ward» (υποπεριοχή Αγ. Βερνάρδου) 

Σε αυτήν την περιοχή η μέση τιμή του ποσοστού ζημιάς είναι σαφώς η πιο υψηλή. Περίπου το 90 % των 
πληγεισών κατοικιών βαθμολογήθηκαν με ποσοστό ζημιάς πάνω από 50 %. Στην ίδια περιοχή παρατηρή-
θηκαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες πλημμύρας ως προς το βάθος νερού και την ταχύτητα ροής κυρίως λό-
γω των εκτεταμένων ρηγμάτων στα περιμετρικά αναχώματα. Οι παρατηρήσεις της άμεσης ζημιάς στη γειτο-
νιά «Lower 9th Ward» υπέδειξαν εκτεταμένες βλάβες και καταρρεύσεις σε κατοικίες λόγω δράσης πλημμυρι-
κών κυμάτων και πολύ μεγάλων τιμών βάθους νερού και ταχύτητας ροής. Τα πλημμυρικα μεγέθη υψηλής έ-
ντασης είχαν ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν κατοικίες από τις θεμελιώσεις τους και να καταρρεύσουν φέ-
ρουσες τοιχοποιίες [FEMA 2006a]. Τα υψηλότερα ποσοστά ζημιάς (95 – 100 %) σημειώθηκαν στις περιο-
χές γειτνίασης των ρηγμάτων στα αντιπλημμυρικά αναχώματα. 

Κεντρική υποπεριοχή 

Στην Κεντρική υποπεριοχή οι υψηλότερες τιμές πλημμυρικής στάθμης σημειώθηκαν στο βορειότερο μέρος 
της υποπεριοχής και οι υψηλότερες τιμές ταχύτητας ροής υπολογίστηκαν μόνο για τις περιοχές ακριβώς κα-
τάντη των ρηγμάτων των αναχωμάτων. Το ποσοστό ζημιάς στην περιοχή ποικίλει σημαντικά και η πλειοψη-
φία των τιμών του ποσοστού ζημιάς είναι μικρότερη από το κατώφλι του 50 %. Επίσης, ένας σχετικά μεγά-
λος αριθμός περιπτώσεων πληγεισών κατοικιών εκτιμάται με πολύ χαμηλό ποσοστό ζημιάς (< 10 %). Η 
σχετικά υψηλή τιμή της τυπικής απόκλισης για αυτή την υποπεριοχή αναμένεται να σχετίζεται με τη μεγάλη 
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ποικιλία πλημμυρικών συνθηκών και τη μεγάλη διαφοροποίηση στους τύπους και στα υλικά κατασκευής των 
κατοικιών. Σημειώνεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη υποπεριοχή βρίσκεται και η πλειοψηφία των κατοικιών 
αποικιοκρατικής εποχής, στα οποία τα ευάλωτα τμήματα κατασκευής έναντι πλημμύρας είναι λίγα (βλέπε 
εδάφιο 11.2.1). 

Σύμφωνα με την ομάδα ΜΑΤ [FEMA 2006a] βλάβη ή κατάρρευση έπαθαν μόνο οι μονοκατοικίες που βρί-
σκονταν ακριβώς κατάντη από το εκτεταμένο ρήγμα του καναλιού «της 17ης Οδού». Οι πληγείσες κατοικίες 
σε εκείνο το κομμάτι της Κεντρικής υποπεριοχής υπέστησαν κατάρρευση φέρουσα τοιχοποιίας και εκτετα-
μένη διάβρωση θεμελίωσης λόγω της δράσης ισχυρών υδροδυναμικών δυνάμεων που προκλήθηκαν από το 
ρήγμα. Στα υπόλοιπα μέρη της υποπεριοχής παρατηρήθηκε κυρίως μη δομική ζημιά στο εσωτερικό των 
πληγεισών κατοικιών. 

Ανατολική υποπεριοχή 

Στην Ανατολική υποπεριοχή υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός κατοικιών που υπέστησαν βλάβη παρόλο που 
οι πλημμυρικές συνθήκες περιγράφονται από μεγάλες τιμές βάθους νερού και ρυθμού ανύψωσης της πλημ-
μυρικής στάθμης. Ομοίως με την Κεντρική υποπεριοχή, ο κυρίαρχος τύπος πλημμυρικής ζημιάς είναι η μη 
δομική ζημιά λόγω μακράς παραμονής πολλών κατοικιών κάτω από το νερό [FEMA 2006a]. 

11.6 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια 

Το κεφάλαιο αυτό δίνει μια γενική εικόνα των πλημμυρικών συνθηκών και της επακόλουθης άμεσης πλημ-
μυρικής ζημιάς σε κατοικίες που προκλήθηκε στην πόλη της Νέας Ορλεάνης λόγω του τυφώνα Κατρίνα. Με 
βάση τα περιγραφικά χαρακτηριστικά κατασκευής διακρίθηκαν χαρακτηριστικοί τύποι κατοικίας στην πόλη 
και με βάση αυτούς τους τύπους και την χωρική κατανομή της καταγεγραμμένης άμεσης ζημιάς από επιτό-
πιες επιθεωρήσεις αναφέρθηκαν πιθανά αίτια πρόκλησης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε κατοικίες ανά περί-
πτωση υποπεριοχής.  

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η οικονομική εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς δεν περιλαμβάνει ανάλυ-
ση των φυσικών μηχανισμών αστοχίας των πληγέντων στοιχείων μιας κατοικίας αλλά σχετίζεται μόνον με την 
καταγεγραμμένη στάθμη πλημμύρας, δηλαδή βασίζεται κυρίως στη μέθοδο καμπύλης βάθους νερού – ζη-
μιάς. Χρησιμοποιώντας μια απλοποιημένη εκδοχή αυτής της μεθόδου, καταρτίστηκε ψηφιακά η βάση οικο-
νομικών δεδομένων ζημιάς με τη μορφή τιμών ποσοστού ζημιάς σε περίπου 95 000 πληγείσες κατοικίες 
στην πόλη της Νέας Ορλεάνης.  Η διαθέσιμη πληροφορία στη βάση δεδομένων περιλαμβάνει μόνο τη γεω-
γραφική θέση της πληγείσας κατοικίας και την αντίστοιχη εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς ανά κατοικία. Α-
ναφορά σε δομικά χαρακτηριστικά της πληγείσας κατοικίας, όπως είναι ο τύπος κατασκευής, το υλικό κατα-
σκευής και ο τύπος θεμελίωσης, δεν έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων. Επομένως, η στατιστική ανά-
λυση και συσχέτιση των παραπάνω ποιοτικών μεταβλητών με τα αντίστοιχα πλημμυρικά μεγέθη και κατ’ ε-
πέκταση με την πρόκληση της άμεσης ζημιάς σε κατοικίες δεν κατέστη δυνατή.  

Τέλος, στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π11.3 διατίθεται φωτογραφικό υλικό για την καλύτερη δυνατή κατανόη-
ση των πλημμυρικών συνθηκών που αναπτύχτηκαν στην πόλη της Νέας Ορλεάνης λόγω του τυφώνα Κατρινα 
και της επακόλουθης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς που προκλήθηκε σε κατοικίες. 

 

 



 



Κεφάλαιο 12  

Ανάλυση της σχέσης των μεγεθών     
πλημμύρας και ζημιάς για την κατηγορία  
πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής στη 
Νέα Ορλεάνη 

Το κεφάλαιο εστιάζει στη στατιστική ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς σε κατοικίες 
που συλλέχθηκαν απο την πλημμύρα λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νεας Ορλεάνης. Σκοπός του 
κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη κριτηρίου ζημιάς σε κατοικίες με βάση μεγέθη πλημμύρας. Το κριτήριo ζημιάς 
έχει ως αποτέλεσμα την κατηγοριοποίηση της άμεσης ζημιάς σε ζώνες ποιοτικής περιγραφής. Η περιοχή 
μελέτης στην πόλη της Νέας Ορλεάνης καλύπτει τρεις υποπεριοχές της πόλης: την Ανατολική υποπεριοχή, 
την Κεντρική υποπεριοχή και τη γειτονιά «Lower 9th Ward» της υποπεριοχής του Αγ. Βερνάρδου, οι οποίες 
περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 9. 

Η κατηγορία πλημμύρας υπό εξέταση είναι η πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής που οφείλεται σε αστοχία 
αναχώματος και χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανύψωση πλημμυρικής στάθμης και μεγάλη ταχύτητα ροής. 
Σ’ αυτή την κατηγορία πλημμύρας τα πλημμυρικά μεγέθη που εξετάζονται για την πρόκληση άμεσης ζημιάς 
είναι το βάθος νερού, το γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας ροής και ο ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής 
στάθμης. Τα μεγέθη αυτά αποτελούν αποτελέσματα της διδιάστατης προσομοίωσης των πλημμυρικών συν-
θηκών που προκλήθηκαν λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Οι τιμές των μεγεθών 
που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι οι μέγιστες τιμές που προέκυψαν από την χρονικά μεταβαλλόμενη 
μοντελοποίηση της πλημμύρας. Σημειώνεται επίσης, ότι παρόλο που οι πλημμυρικές συνθηκες στην πόλη 
προκλήθηκαν από τον τυφώνα Κατρίνα και κατά συνέπεια είναι συνδυασμός πλημμύρας με δράση μεγάλων 
κυμάτων και με υψηλή ταχύτητα ροής, θεωρήθηκε ότι η πλημμύρα παράκτιου τύπου δεν είναι υπεύθυνη για 
την πρόκληση άμεσης ζημιάς σε κατοικίες μέσα στην πόλη. 

Τα δεδομένα άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον κατοικίας που συμμετέχουν στην ανάλυση ανήκουν 
στη βάση δεδομένων ζημιάς που περιγράφηκε λεπτομερώς στο κεφάλαιο 11. Συνεπώς η άμεση οικονομική 
ζημιά αντιπροσωπεύεται από το αδιάστατο μέγεθος «ποσοστό ζημιάς» στην ανάλυση, που εκφράζει την απώ-



Ανάλυση της σχέσης μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς για πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής στη Νέα Ορλεάνη 

12-2 

λεια της αρχικής εμπορικής αξίας κάθε πλημμυρόπληκτης κατοικίας στην πολη. Η μέθοδος εκτίμησης του 
ποσοστού ζημιάς και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μεθόδου για την περιοχή μελέτης έχει περιγραφεί 
και συζητηθεί στο κεφάλαιο 11.  

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς οδηγεί στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 
ζημιάς μεσοκλίμακας σύμφωνα με τη μορφή της Εικόνας 7-3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης, το μο-
ντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας αναφέρεται στην κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής και σε μοντέλο 
πλημμύρας μονοδιάστατης/διδιάστατης προσομοίωσης πλημμύρας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συνδυασμός 
αυτού του μοντέλου πλημμύρας με μοντέλο ζημιάς μεσοκλίμακας οδηγεί σε ιδανικό ταίριασμα του βαθμού 
πολυπλοκότητας των μοντέλων (βλέπε Εικόνα 7.2) και κατά συνέπεια θεωρείται ότι αποδίδει τα βέλτιστα α-
ποτελέσματα στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο ζημιάς αναφέρεται σε διαδικασία αποτίμησης ζημιάς με βάση την εμπορική αξία ενός κτηρίου και 
υπολογισμό του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς» ως απώλεια της αρχικής αξίας ενός κτηρίου. Σε ό,τι αφορά το 
δομημένο περιβάλλον, το μοντέλο ζημιάς εξετάζει μόνο κατοικίες χωρίς πρόσθετη διάκριση σε τύπους κτη-
ρίου και η άμεση ζημιά αφορά μόνο το περίβλημα ενός κτηρίου. Τέλος, ως καταλληλότερη μέθοδος εκτί-
μησης ζημιάς επιλέγεται η μέθοδος κριτηρίου ζημιάς που έχει ως αποτέλεσμα την χωρική διάκριση σε ζώνες 
ποιοτικής περιγραφής ζημιάς. 

Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε οκτώ υποκεφάλαια. Στο υποκεφάλαιο 12.1 περιγράφεται γενικά η μοντε-
λοποίηση των πλημμυρικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται οι περιβάλλουσες των 
πλημμυρικών μεγεθών υπό εξέταση, όπως αυτά προέκυψαν ως αποτελέσματα της διδιάστατης προσομοίω-
σης. Το υποκεφάλαιο 12.2 αναφέρεται στην χωρική κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ζημιάς. Το 
υποκεφάλαιο 12.3 αναφέρεται στην πρωτογενή επεξεργασία των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς που απαι-
τείται για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης που ακολουθεί. Το υποκεφάλαιο 12.4 αναφέρεται στη στα-
τιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ του ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης και του ποσοστού ζημιάς. 
Το υποκεφάλαιο 12.5 αναφέρεται στη στατιστική ανάλυση της σχέσης του βάθους νερού και του ποσοστού 
ζημιάς που υλοποιήθηκε για κάθε υποπεριοχή χωριστά και για το σύνολο της περιοχής μελέτης, ενώ το υπο-
κεφαλαιο 12.6 αναφέρεται στη στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ του γινομένου βάθους νερού και ταχύ-
τητας ροής και ποσοστού ζημιάς που υλοποιήθηκε μόνο για την υποπεριοχή του Αγ. Βερνάδου (γειτονιά 
«Lower 9th Ward»). Στο υποκεφάλαιο 12.7 με βάση τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων της σχέ-
σης κάθε πλημμυρικού μεγέθους και ποσοστού ζημιάς, η ανάλυση προχωρά στην ανάπτυξη κριτηρίου άμε-
σης ζημιάς βάσει των πλημμυρικών μεγεθών και τελικά προτείνει ένα εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς, που οδη-
γεί σε ζώνες ποιοτικής περιγραφής της άμεσης ζημιάς σε κατοικίες. Τα ανακεφαλαιωτικά σχόλια αυτού του 
κεφαλαίου συνοψίζονται στο υποκεφάλαιο 12.8. 

12.1 Δεδομένα πλημμύρας 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία μοντελοποίησης της πλημμύρας που προκλήθηκε λόγω 
τυφώνα Κατρίνα τον Αύγουστο 2005 στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Αναφέρονται συνοπτικά η μελετητική 
ομάδα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft που εκπόνησε την προσομοίωση και το υπολογιστικό 
περιβάλλον της μοντελοποίησης, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, οι αναγκαίες παραδοχές και απλο-
ποιήσεις για την υλοποίηση της προσομοίωσης και, τέλος, οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις και επιτόπιες 
μαρτυρίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση του μοντέλου και την επιβεβαίωση των αποτελεσμά-
των προσομοίωσης. Παρουσιάζονται επίσης, οι χάρτες των μέγιστων τιμών των αποτελεσμάτων προσομοίω-
σης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για όλη την περιοχή μελέτης.  
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12.1.1 Γενικά 

Διάφοροι κρατικοί οργανισμοί, όπως είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών (FEMA) και το 
Κέντρο Τυφώνων του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα (LSU), ανέπτυξαν χάρτες χωρικής κατανομής 
του βάθους νερού σε περιβάλλον ΓΣΠ βάσει παρατηρήσεων για την πόλη της Νέας Ορλεάνης μετά τον τυ-
φώνα Κατρίνα. Αυτοί οι χάρτες βασίστηκαν σε δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν αμέσως μετά το πέρασμα 
του τυφώνα και τις καταγεγραμμένες τιμές πλημμυρικής στάθμης που συλλέχθηκαν στην πληγείσα περιοχή. 
Ωστόσο, η άντληση πλημμυρικών νερών και η επίδραση της παλίρροιας άφησαν πολλά διαφορετικά ίχνη 
πλημμυρικής στάθμης στο δομημένο περιβάλλον κατοικίας, με αποτέλεσμα η ερμηνεία τους να είναι εξαιρε-
τικά πολύπλοκη και δύσκολη. Επιπλέον, η άμεση ζημιά από πλημμύρα στο δομημένο περιβάλλον θεωρήθη-
κε ότι είναι αποτέλεσμα και άλλων μεγεθών πλημμύρας πέρα από το βάθος νερού, τα οποία δεν αφήνουν ί-
χνη μετά το πέρας του πλημμυρικού γεγονότος (π.χ. ταχύτητα ροής, ρυθμός αύξησης της στάθμης) 
[Jonkman et al. 2009] και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν.  

Επομένως, για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφικής πλημμύρας κρίθηκε αναγκαίο από τις κρατικές 
αρχές, να υλοποιηθεί μοντελοποίηση των πλημμυρικών συνθηκών λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της 
Νέας Ορλεάνης. Η μοντελοποίηση εκπονήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft (TU Delft) 
και την ολλανδική εταιρεία υδραυλικών μελετών με την επωνυμία «Svasek Hydraulics». H ομάδα μελέτης 
αποτελούνταν από τον M. Kok Ph.D. MSc. (συντονιστής του έργου), B. Maaskant MSc και M. Aalberts 
BSc (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ, Ολλανδία) και τον L. de Wit MSc («Svasek B.V», Ολλανδία). 
Ανεξάρτητος σύμβουλος της μελετητικής ομάδας ήταν ο καθηγητής J.K.Vrijling MSc (Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο του Ντελφτ, Ολλανδία). Το μελετητικό έργο της προσομοίωσης ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2007, 
και δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο «Προσομοίωση πλημμύρας των πληγεισών υποπεριοχών στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Νέας Ορλεάνης» [Kok et al. 2007]. Τα αποτελέσματα των πλημμυρικών μεγεθών που προέκυψαν 
από το μελετητικό έργο της προσομοίωσης διατέθηκαν στη συγγραφέα για την εκπόνηση μέρους της διδα-
κτορικής διατριβής, κατά την παραμονή της στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ το ακαδημαϊκό 
έτος 2007- 2008. 

12.1.2 Μοντελοποίηση συνθηκών πλημμύρας στην Νέα Ορλεάνη 

Δεδομένα εισόδου 

Τα δεδομένα εισόδου στη μοντελοποίηση διατέθηκαν από αμερικανούς εμπειρογνώμονες και είναι τα ακο-
λουθα: 

(α) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ) υψομετρικής ακρίβειας ± 0.2 m (± 0.7 ft) για όλη την περιοχή με-
λέτης που προέρχεται από δεδομένα LIDAR διακριτοποίησης 5m και λήψης 2004. Ειδικά, για τις στέψεις 
των αναχωμάτων η διακριτοποίηση αυξήθηκε σε 0.3 m. Τα δεδομένα αυτά διατέθηκαν από τον κ. Chad 
Morris, τοπογράφο μηχανικό. 

(β) Γραφήματα στάθμης πλημμυρικού κύματος / χρόνου που λήφθηκαν για 10 χαρακτηριστικές θέσεις στις 
υποπεριοχές από τον Δρ. Paul Kemp, ωκεανογράφο και εμπειρογνώμονα σε τσουνάμι. Τα δεδομένα αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση του μοντέλου. 

(γ) Πληροφορία για τη θέση των ρηγμάτων και το μέγεθος τους διατέθηκε σε περιβάλλον ΓΣΠ από τον κ. 
Chad Morris. Η χρονική διάρκεια σχηματισμού των ρηγμάτων λήφθηκε από την έκθεση της ομάδας Λουι-
ζιάνα [van Heerden et al. 2006]. 
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(δ) Τα υετογράμματα βροχόπτωσης διατέθηκαν για κάθε υποπεριοχή από τον Dr. Lee E. Branscome 
(CCM, Climatological Consulting Corporation).  

Δεδομένα για τη βαθμονόμηση μοντέλου και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 

Η ομάδα μελέτης στην Ολλανδία επιβεβαίωσε στα όρια του δυνατού την αξιοπιστία των δεδομένων αυτών 
συγκρίνοντας με άλλα διαθέσιμα δεδομένα από δημοσιευμένες εκθέσεις καταγραφής παρατηρημένων τιμών 
της Κοινής Ομάδας Εκτέλεσης Αξιολόγησης Συνεπειών (Interagency Perfromance Evaluation Task Force 
– IPET), της Ομάδας Λουιζιάνα (Team Louisiana) και της Ανεξάρτητης Ομάδας Διερεύνησης του συστή-
ματος Αντιπλημμυρικών Αναχωμάτων (Independent Levee Investigation Team).  

Κατά τη διάρκεια φυσικών φαινομένων εξαιρετικής έντασης, όπως είναι ο τυφώνας Κατρίνα, είναι σχεδόν α-
δύνατο να πάρει κανείς επιτόπιες μετρήσεις π.χ. πλημμυρικής στάθμης, ιδιαίτερα κατά την χρονική στιγμή 
έναρξης ενός ρήγματος σε ανάχωμα. Ωστόσο, η ομάδα IPET [IPET 2007a, 2007b] κατάφερε να αναπτύξει 
υδρογραφήματα και γραφήματα στάθμης / χρόνου βασισμένα σε επιτόπιες μαρτυρίες και σταματημένα ρο-
λόγια που συλλέχθηκαν με το πέρας της πλημμύρας. Τα εμπειρικά αυτά γραφήματα χρησιμοποιήθηκαν στη 
βαθμονόμηση του μοντέλου πλημμύρας, έτσι ώστε να συγκλίνουν ικανοποιητικά με τα υδρογραφήματα που 
προέκυψαν κατά την προσομοίωση της πλημμύρας [Kok et al. 2007]. Οι διαφορές μεταξύ των προσομοιω-
μένων τιμών και των παρατηρημένων τιμών μετά τη βαθμονόμηση του μοντέλου κυμαίνονται μεταξύ 0.1 - 
0.3 m (0.3 – 1 ft) και επομένως, για τους σκοπούς της προσομοίωσης της πλημμύρας τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης θεωρούνται πλήρως αξιόπιστα. 

Η Εικόνα 12-1 απεικονίζει τις θέσεις των ρηγμάτων και υπερπηδήσεων σε αναχώματα, τα οποία προσο-
μοιώθηκαν στο Sobek 1D2D για την αναπαράσταση των πλημμυρικών συνθηκών λόγω του τυφώνα Κατρίνα 
στην Νέα Ορλεάνη.  

 
Εικόνα 12-1.  Θέσεις ρηγμάτων και αστοχιών αναχωμάτων που μοντελοποιήθηκαν στην Νέα Ορλεάνη[de Bruijn 2006] 

«Καναλι εξόδου Μισσισιπή 
στον Κόλπο του Μεξικου» 

Ποταμός 

Μισσισιπή 

«βιομηχανικό 
κανάλι» 

Λιμνη Ποντσατρέιν
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Η προσομοίωση του πλημμυρικού πεδίου υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα υδραυλικών υπολογισμών Sobek 
1D2D. Το πρόγραμμα αυτό περιγράφεται θεωρητικά στο κεφάλαιο 6. Η επιφανειακή πλημμύρα λόγω του 
τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης κατέκλυσε τις τρεις υποπεριοχές της πόλης (Κεντρική υπο-
περιοχή, Ανατολική υποπεριοχή και υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου). Η προσομοίωση της πλημμύρας υ-
λοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε υποπεριοχή, χρησιμοποιώντας τρία ανεξάρτητα μοντέλα ορθογωνικού καν-
νάβου, αφού κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε καμία αλληλεπίδραση 
μεταξύ των υποπεριοχών. 

Κάνναβος 

Η διδιάστατη περιοχή στο μοντέλο αποτελείται από ορθογωνικό κάνναβο πλευράς φατνίου ίσης με 50 m. 
Το υψόμετρο στο κέντρο κάθε φατνίου υπολογίστηκε με βάση το ΨΜΕ. Ειδικά τα υψόμετρα στη στέψη α-
ναχωμάτων εισήχθηκαν στο μοντέλο ξεχωριστά βάσει παρατηρημένων τιμών πλημμυρικής στάθμης. Το 
Sobek 1D2D υπολογίζει το βάθος νερού και την ταχύτητα ροής στο κέντρο κάθε φατνίου σε συνάρτηση με 
τον χρόνο. 

Περίοδος προσομοίωσης 

Όλες οι προσομοιώσεις ξεκίνησαν στις 28 Αυγούστου 2005 0:00 π.μ. και διέρκησαν τουλάχιστον 2 μέρες. 
Δεν έγιναν προσομοιώσεις μετά την 2η Σεπτεμβρίου 2005 12:00 μ.μ. 

Υπερπήδηση 

Τα υδάτινα σώματα που περικλείουν κάθε υποπεριοχή μοντελοποιήθηκαν βάσει των γραφημάτων στάθμης / 
χρόνου που υπήρχαν διαθέσιμα σε χαρακτηριστικές θέσεις της περιοχής μελέτης [Kok et al. 2007]. Όταν η 
ελεύθερη επιφάνεια της στάθμης των υδάτινων σωμάτων ξεπερνούσε το υψόμετρο της στέψης μέρους του α-
ναχώματος, τότε θεωρούνταν ότι άρχιζε το φαινόμενο της υπερπήδησης και το νερό άρχιζε να εισέρχεται 
στην υποπεριοχή. 

Ρήγματα / Αντλίες 

Τα πιο σημαντικά ρήγματα στο δίκτυο αναχωμάτων κάθε υποπεριοχής προσομοιώθηκαν (βλέπε Εικόνα 
12-1) εισάγοντας στο μοντέλο ως αρχικές συνθήκες συγκεκριμένες διαστάσεις σχήματος ρήγματος, την τιμή 
αρχικής πλημμυρικής στάθμης κατά την έναρξη του ρήγματος και την χρονική διάρκεια εξέλιξης του ρήγ-
ματος, όπως ακριβώς καταγράφηκαν στην πραγματικότητα. Ειδικά στην Κεντρική υποπεριοχή, προσομοιώ-
θηκαν δυο αντλητικά συγκροτήματα που εν μέρει λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. 

Βροχόπτωση 

Τα υετογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για εισαγωγή βροχόπτωσης στο μοντέλο φαίνονται στην Εικόνα 
12-2. Θεωρήθηκε κατά τη μοντελοποίηση ότι η βροχόπτωση συμβαίνει ομοιόμορφα σε όλη την έκταση κά-
θε υποπεριοχής. 
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Εικόνα 12-2. Χρονοσειρά βροχόπτωσης για την προσομοίωση πλημμύρας [Kok et al. 2007] 

Τα αίτια πλημμύρας που λήφθηκαν υπόψη στη μοντελοποίηση είναι: 

(α) Βροχόπτωση  

(β) Επιδράσεις της λειτουργίας των αντλιοστασίων 

(γ) Υπερπήδηση των αναχωμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών  

(δ) Ρήγματα σε αναχώματα  

(ε) Ρήγματα σε προστατευτικούς τοίχους έναντι πλημμύρας 

Επίσης, οι αναγκαίες παραδοχές και υποθέσεις για την υλοποίηση της προσομοίωσης συνοψίζονται παρακά-
τω [Kok et al 2007]: 

(α) Η υπερπήδηση λόγω πλημμυρικού κύματος δεν λήφθηκε υπόψη από την αρχή του φαινομένου, αλλά μό-
νο όταν άρχισε να συμβαίνει διάβρωση στον πόδα του αναχώματος. Δηλαδή το φαινόμενο της υπερπήδησης 
λήφθηκε υπόψη, μόνον όταν η ανύψωση της πλημμυρικής στάθμης ξεπέρασε το υψόμετρο της στέψης του 
αναχώματος. Ο όγκος νερού από την υπερπήδηση λόγω κύματος θεωρήθηκε μικρός σε σύγκριση με τον ό-
γκο νερού από την υπερπήδηση σε όλο το μήκος της στέψης, όταν δηλαδή η στάθμη πλημμύρας βρισκόταν 
υψηλότερα από τη στέψη του αναχώματος. 

(β) Αποχετευτικά φρεάτια, χαντάκια και άλλου τύπου μικρές διοδεύσεις πλημμυρικών νερών δεν προσο-
μοιώθηκαν. Θεωρήθηκε, ότι τέτοιου τύπου διοδεύσεις μπορεί να συνέβαλαν πιθανώς σε μια πιο γρήγορη, 
αρχική εξάπλωση της πλημμύρας, αλλά τελικά είχαν ασήμαντη επιρροή στη διαμόρφωση των μέγιστων τι-
μών πλημμυρικής στάθμης στις τρεις υποπεριοχές της πόλης. 

(γ) Κτήρια και άλλες ανωδομές δεν συμπεριλήφθηκαν στη μοντελοποίηση, παρόλο που μπορεί να εμπόδισαν 
την πλημμυρική ροή και να άλλαξαν την κατεύθυνση της. Αυτή η επίδραση της ανωδομής στη ροή θεωρή-
θηκε τοπική. Η συνολική επίδραση των κτηρίων συνυπολογίστηκε στην τραχύτητα του εδάφους που χρησι-
μοποιήθηκε ως υδραυλική παράμετρος στη μοντελοποίηση. 

(δ) Καμία διάκριση δεν έγινε στη μοντελοποίηση μεταξύ οικοδομικών τετραγώνων και δρόμων, σε ό,τι αφο-

Κεντρική υποπεριοχή
Ανατολική υποπεριοχή
Υποπεριοχή Αγ.Βερνάρδου
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ρά το υψόμετρο και το συντελεστή τραχύτητας. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αφορούν τη γενική ει-
κόνα της πλημμύρας. Είναι προφανές, ότι στις θέσεις των κατοικιών οι τιμές ταχύτητας ροής υπερτιμήθηκαν 
και αντίστοιχα στις θέσεις των δρόμων υποτιμήθηκαν.  

(ε) Η αλληλεπίδραση μεταξύ της επιφανειακής και της υπόγειας ροής αγνοήθηκε. Θεωρήθηκε ότι το έδαφος 
είναι πλήρως κορεσμένο, το οποίο είναι μια πολύ λογική υπόθεση λίγο πριν το χτύπημα του τυφώνα στην 
πόλη. 

(ζ) Η άμεση επίδραση του ανέμου δεν λήφθηκε υπόψη. 

(η) Η ροή δια μέσου αναχώματος ή υδραυλικής κατασκευής αγνοήθηκε. Όλες οι ενδείξεις συμφωνούν στο 
ότι οι διαρροές μέσου αναχώματος ήταν αμελητέοι όγκοι νερού σε σύγκριση με τους επιφανειακούς όγκους 
νερού. 

Δεδομένου της πολυπλοκότητας των πλημμυρικών συνθηκών, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης πλημμύ-
ρας θεωρήθηκε ότι δίνουν μια πλήρως αξιόπιστη αναπαράσταση των πλημμυρικών συνθηκών στις πληγείσες 
περιοχές, αλλά δεν αποτελούν ακριβείς αποτυπώσεις της χρονικής εξέλιξης των πλημμυρικών συνθηκών 
[Kok et al. 2007]. Παρατηρήθηκε ότι οι διαφορές στην τιμή πλημμυρικής στάθμης μεταξύ υπολογισμένων 
και εμπειρικών υδρογραφημάτων δεν ξεπερνούν το 1 ft. Επίσης, η χρονική εξέλιξη των περισσότερων υδρο-
γραφημάτων σχεδόν ταυτίζεται. Στη δημοσιευμένη έκθεση της μελέτης προσομοίωσης [Kok et. al 2007] 
μπορεί να βρει κανείς λεπτομερή περιγραφή της μοντελοποίησης του πλημμυρικού γεγονότος, της βαθμο-
νόμησης του μοντέλου και της επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων του σε όλες τις υποπεριοχές. 

12.1.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης πλημμύρας 

Η υδροδυναμική διδιάστατη προσομοίωση πλημμύρας είχε ως αποτέλεσμα να υπολογιστούν σε κάθε φατνίο 
του ορθογωνικού καννάβου οι χρονοσειρές των πλημμυρικών μεγεθών: (α) του βάθους ροής, (β) της ταχύτη-
τας ροής και (γ) του ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης. Στην ανάλυση ζημιάς χρησιμοποιήθηκαν οι 
μέγιστες τιμές των μεγεθών αυτών.  

Από την Εικόνα 12-3 έως την Εικόνα 12-6 παρουσιάζονται οι προσομοιωμένες μέγιστες τιμές του βάθους 
νερού, της ταχύτητας ροής, του γινομένου του μέγιστου βάθους νερού και της μέγιστης ταχύτητας ροής και 
του ρυθμού ανύψωσης της στάθμης πλημμύρας με τη μορφή χαρτών κανναβικής δομής σε περιβάλλον ΓΠΣ 
που καλύπτουν την Κεντρική υποπεριοχή, την Ανατολική υποπεριοχή και τη γειτονιά «Lower 9th Ward» 
στην υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου. 

Όπως φαίνεται από τους χάρτες, παρατηρούνται εξαιρετικά υψηλές τιμές σχεδόν για όλα τα πλημμυρικά με-
γέθη κατά μήκος του «καναλιού εξόδου του Μισισιπή στον Κόλπο του Μεξικού», που βρίσκεται κατά μήκος 
του νότιου περιμετρικού αναχώματος της Ανατολικής υποπεριοχής (βλέπε Εικόνα 12-1). Αυτό συμβαίνει, 
γιατί το κανάλι αυτό μοντελοποιήθηκε ως μονοδιάστατο στοιχείο αρχικής συνθήκης. Επομένως, οι εξαιρετι-
κά υψηλές τιμές των πλημμυρικών μεγεθών στο κανάλι αγνοούνται στην ανάλυση άμεσης ζημιάς.  

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι οι πιο δυσμενείς πλημμυρικές συνθήκες υπολογίστηκαν για 
τη γειτονιά «Lower 9th Ward» της υποπεριοχής του Αγ. Βερνάρδου. Τα βάθη νερού στη γειτονιά αυτή κυ-
μαίνονται σε 4 - 5 m στα πιο βαθιά σημεία και οι ρυθμοί ανύψωσης στάθμης είναι μεγάλοι  (> 4 m/h) για το 
μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής. Υψηλές τιμές της ταχύτητας ροής (3 - 10 m/s) υπολογίστηκαν ιδιαίτερα 
για τις περιοχές ακριβώς κατάντη των δύο εκτεταμένων ρηγμάτων (τα ρήγματα αυτα συμβολίζονται με τους 
αριθμούς 7 και 8 στην Εικόνα 12-1) των αναχωμάτων κατά μήκος του «βιομηχανικού καναλιού». Τα αποτε-
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λέσματα της προσομοίωσης συμφωνούν με τις καταγεγραμμένες παρατηρησεις στο πεδίο και τις επιτόπιες 
μαρτυρίες της ομάδας IPET.  

Οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύτητας ροής στην Κεντρική υποπεριοχή προέκυψαν κατά κύριο λόγο πολυ 
πιο μικρές σε σύγκριση με τις τιμές της ταχύτητας ροής στη γειτονιά «Lower 9th Ward». Συγκεκριμένα, οι 
τιμές της ταχύτητας ροής είναι αξιοσημείωτες (1- 2 m/s) μόνο στις περιοχές πολύ κοντά στα ρήγματα των 
προστατευτικών τοίχων έναντι πλημμύρας (τα ρήγματα συμβολίζονται με τους αριθμούς 1, 2 και 3 στην 
Εικόνα 12-1). Επίσης, στην Κεντρική υποπεριοχή υπολογίστηκαν μεγάλα βάθη νερού μόνο σε ορισμένες 
περιοχές (π.χ. το μέτωπο της πόλης προς τη λίμνη Ποντσατρέιν), όπου η μέγιστη τιμή στάθμης πλημμύρας 
υπολογίστηκε περίπου στα 3 m. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις επιτόπιες παρατηρήσεις. Στη με-
γαλύτερη έκταση της υποπεριοχής αυτής, ο ρυθμός ανύψωσης της πλημμυρικής στάθμης είναι μικρός. Οι 
μεγαλύτερες τιμές ρυθμού ανύψωσης (1 - 2 m/h) υπολογίστηκαν επίσης στο βόρειο μέρος της υποπεριοχής. 

Τέλος, παρατηρεί κανείς ότι στην Ανατολική υποπεριοχή υπολογίστηκαν μεγάλα βάθη νερού (> 4 m), τα 
οποία κάλυψαν σταδιακά το μεγαλύτερο κομμάτι της υποπεριοχής. Περίπου 7 ώρες υπολογίστηκε το χρονι-
κό διάστημα έως ότου πλημμυρίσει ολόκληρη η υποπεριοχή. Επιπλέον, υπολογίστηκαν υψηλές τιμές του 
ρυθμού ανύψωσης.  

Συνολικά, η προσομοίωση της πλημμύρας λόγω του τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορλεάνης είχε ως 
αποτέλεσμα οι μέγιστες τιμές των πλημμυρικών μεγεθών που εξετάστηκαν να συμφωνούν ικανοποιητικά με 
τις καταγεγραμμένες μετρήσεις και μαρτυρίες [Kok et al. 2007]. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της προσομοί-
ωσης συμπεριέλαβε ιεράρχηση των αιτιών της πλημμύρας (υπερπήδηση αναχωμάτων, ρήγματα αναχωμάτων, 
βροχόπτωση και λειτουργία αντλιοστασίων) μέσω της εκτέλεσης εναλλακτικών σεναρίων πλημμύρας. Η διε-
ρεύνηση αυτή κατέληξε στο γενικό συμπέρασμα, ότι η συμβολή των αιτιών πλημμύρας στην έκταση και το 
μέγεθος πλημμύρας εξαρτάται σημαντικά από τη θέση τους. Ειδικά για κάθε υποπεριοχή τα κύρια αίτια 
πλημμύρας είναι: (α) στην Ανατολική υποπεριοχή η βροχόπτωση και η υπερπήδηση αναχωμάτων για την 
πλημμύρα και (β) στην Κεντρική υποπεριοχή και στη γειτονιά «Lower 9th Ward» η αστοχία των αναχωμά-
των, καθώς η συμβολή της βροχόπτωσης και της υπερπήδησης ήταν σχετικά μικρή. 
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Εικόνα 12-3. Οι μέγιστες τιμές βάθους νερού υπολογισμένες από τη διαδικασία προσομοίωσης  
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Εικόνα 12-4. Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας ροής υπολογισμένες από τη διαδικασία προσομοίωσης  
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Εικόνα 12-5. Οι τιμές γινομένου μέγιστου βάθους νερού και μέγιστης ταχύτητας ροής υπολογισμένες από τη διαδικασία προσομοίωσης  
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Εικόνα 12-6. Οι μέγιστες τιμές του ρυθμού ανύψωσης στάθμης για τo πρώτο 1.5m υπολογισμένες από τη διαδικασία προσομοίωσης  
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12.2 Χωρική κλίμακα ανάλυσης 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης των πλημμυρικών μεγεθών και του ποσοστού ζημιάς προϋποθέτει ότι οι 
τιμές των μεταβλητών έχουν αναχθεί στο ίδιο χωρικό επίπεδο ανάλυσης. Είναι γνωστό ότι κάθε τιμή ποσο-
στού ζημιάς αντιστοιχεί σε μία κατοικία. Επομένως η κατοικία θεωρητικά είναι η πιο λεπτομερής χωρική 
μονάδα ανάλυσης για τις τιμές του ποσοστού ζημιας. Είναι όμως επίσης γνωστό, ότι οι τιμές των πλημμυρι-
κών μεγεθών είναι αποτέλεσμα προσομοίωσης σε ορθογωνικό κάνναβο, πλευράς φατνίου ίσης με 50 m. Ε-
πομένως, το ορθογωνικό φατνίο 50 m x 50 m θεωρητικά είναι η πιο λεπτομερής χωρική μονάδα ανάλυσης 
για τη στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ πλημμυρικών μεγεθών και ποσοστού ζημιάς αφού αποτελεί 
μεγαλύτερη μονάδα ανάλυσης σε σύγκριση με την ανάλυση ανά κατοικία. 

Η επιλογή της χωρικής μονάδας ανάλυσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η χωρική μονάδα ανάλυσης δεν πρέ-
πει να επιλεγεί πολύ μικρή, γιατί τότε η διαφοροποίηση στις τιμές του ποσοστού ζημιάς μεταξύ κατοικιών 
είναι σημαντική (η κλίμακα χωρικής ανάλυσης προσεγγίζει την μικροκλίμακα). Επίσης, η χωρική μονάδα 
ανάλυσης δεν πρέπει να επιλεγει πολύ μεγάλη, γιατί οι ανηγμένες τιμές των πλημμυρικών μεγεθών αποκλί-
νουν σημαντικά από τις προσομοιωμένες τιμές. Τελος, η επιλογή της χωρικής μονάδας ανάλυσης θα πρέπει 
να λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες κάθε υποπεριοχής ως προς την πλημμύρα και τους τύπους άμεσης ζη-
μιάς. 

Η ανάπτυξη μοντέλου ζημιάς μεσοκλίμακας στην πόλη της Νέας Ορλεάνης προϋποθέτει την αναγωγή των 
δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας. Ως χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας δια-
κρίνονται τρεις επιμέρους χωρικές μονάδες ανάλυσης: 

 Το διαμέρισμα (tract) 

 Η ομάδα οικοδομικών τετραγώνων (blockgroup) 

 Το οικοδομικό τετραγώνο (block) 

Όπως έχει αναφερθεί στο κεφαλαιο 7, ένα διαμέρισμα περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 100 οικοδομικά τετρα-
γωνα, μια ομάδα οικοδομικού τετραγώνου περίπου 15 οικοδομικά τετράγωνα και ένα οικοδομικό τετράγω-
νο περίπου 15 οικιστικές μονάδες. Στη στατιστική ανάλυση εφαρμόζονται κυρίως η ομάδα οικοδομικών τε-
τραγώνων και το οικοδομικό τετράγωνο, ανάλογα με το πλημμυρικό μέγεθος υπό εξέταση και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις το διαμέρισμα για λόγους σύγκρισης. 

Στην Εικόνα 12-7 απεικονίζεται η χωρική κατανομή του ποσοστού ζημιάς στο σύνολο της περιοχής μελέτης 
χρησιμοποιώντας ως επιμέρους χωρική μονάδα ανάλυσης, την ομάδα οικοδομικών τετραγώνων. 
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Εικόνα 12-7. Χωρική κατανομή ποσοστού ζημιάς ανηγμένου στην χωρική μονάδα «ομάδα οικοδομικών τετραγώνων» 

12.3 Επεξεργασία δεδομένων 

Η στατιστική ανάλυση της σχέσης πλημμυρικών μεγεθών και ποσοστού ζημιάς υλοποιείται χωριστά για τα 
ακόλουθα πλημμυρικά μεγεθη: (α) βάθος νερού, (β) γινομένο βάθους νερού και ταχύτητας ροής και (γ) ρυθ-
μός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης. Η στατιστική ανάλυση υλοποιείται για κάθε υποπεριοχή χωριστά και 
για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Ανάλογα με το πλημμυρικό μέγεθος και την υποπεριοχή, εξετάζονται 
μία ή περισσότερες μονάδες χωρικής ανάλυσης μεσοκλίμακας. Ο Πίνακας 12-1 παρουσιάζει τους συνδυα-
σμούς πλημμυρικών μεγεθών και χωρικών επιπέδων που θα εφαρμοστούν στην ανάλυση, τονίζοντας με έντο-
να γράμματα τις περιπτώσεις στις οποίες επικεντρώθηκε η στατιστική ανάλυση. 
Πίνακας 12-1. Συνδυασμοί πλημμυρικών μεγεθών και χωρικών επιπέδων για την ανάλυση ζημιάς 

 

Βάθος νερού  
Γινόμενο βάθους νερού 

και  
ταχύτητας ροής 

Ρυθμός ανύψωσης  
στάθμης 

Διαμέρισμα 
Ανάλυση με  

ισχνά αποτελέσματα 
Ανάλυση με  

ισχνά αποτελέσματα 
Ανάλυση με  

ισχνά αποτελέσματα 
Ομάδα οικοδομικών  

τετραγώνων 
Ανάλυση 

Ανάλυση με  
ισχνά αποτελέσματα 

Ανάλυση με  
ισχνά αποτελέσματα 

Οικοδομικό  
τετράγωνο 

Δεν έγινε ανάλυση Ανάλυση Δεν έγινε ανάλυση  

 

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ανάλυσης παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο αυτό η επεξεργασία δεδομένων πλημμύ-
ρας και ζημιάς που προηγήθηκε το στάδιο της ανάλυσης. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ανάλυσης, για τις οποίες 

Μέγεθος 

Μονάδα  
ανάλυσης



Ανάλυση της σχέσης μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς για την πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής στη Νέα Ορλεάνη 

12-15 

τα αποτελέσματα υπήρξαν ισχνά είτε παρουσιάζονται συνοπτικά στα ακόλουθα εδάφια είτε παρατίθενται στο 
παράρτημα αυτού του κεφαλαίου.  

12.3.1 Πρωτογενής επεξεργασία 

Εδώ εφαρμόζεται το στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας σε σύνολο δεδομένων πλημμυρικού μεγέθους με 
σκοπό την αφαίρεση των εξωδειγματικών τιμών από το σύνολο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η μέθοδος α-
ναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών περιγράφηκε στο εδάφιο 7.3.2.. Γενικά, στην στατιστική ανάλυση ως ανε-
ξάρτητη μεταβλητή x, θεωρείται το πλημμυρικό μέγεθος υπό εξέταση και ως εξαρτημένη μεταβλητή y, το 
ποσοστό ζημιάς. 

Έστω, το σύνολο τιμών βάθους νερού ανηγμένων σε χωρική μονάδα της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων 
για όλη την περιοχή μελετης. Στην Εικόνα 12-8 απεικονίζεται η μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τι-
μών για το σύνολο αυτό και προκύπτει ότι οι τιμές βάθους νερού είναι ακραίες για x > 5 m και κατά συνέ-
πεια οι τιμές αυτές εξαιρούνται από το σύνολο. 

 
Εικόνα 12-8. Μέθοδος αναγνώρισης εξωδειγματικών τιμών για το σύνολο των τιμών βάθους νερού 

Η ενσωμάτωση της αβεβαιότητας στον υπολογισμό των προσομοιωμένων τιμών του βάθους νερού λόγω: (α) 
σφάλματος στην ανάπτυξη του ΨΜΕ και (β) σφάλματος κατά την μοντελοποίηση της πλημμύρας οδηγεί σε 
μία πρόσθετη εξαίρεση τιμών βάθους νερού από το σύνολο. Σύμφωνα με την περιγραφή της μοντελοποίησης 
της πλημμύρας στην περιοχή μελέτης, η υψομετρική ακρίβεια του ΨΜΕ εκτιμήθηκε ίση ± 0.7 ft και αντί-
στοιχα η ακρίβεια της προσομοίωσης της πλημμύρας ίση με ± (0.2 – 1 ft). Σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 6.5 
που αναφέρεται στην ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων μίας προσομοίωσης, θεωρείται 
ότι το ολικό σφάλμα λόγω των παραπάνω ακριβειών ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή ίση με το 0 
και επομένως η ποσοτικοποίηση του μπορεί να προσεγγιστεί από τη τιμή της διασποράς στην κατανομή, η 
οποία εκτιμήθηκε ίση με 0.4 m. 

Έτσι, εξαιρέθηκαν πρόσθετα από το αρχικό σύνολο, οι τιμές βάθους νερού για τις οποίες ισχύει x < 0.4 m. 
Στην Εικόνα 12-9 παρατηρείται, ότι οι εξαιρούμενες τιμές βάθους νερού παρουσιάζουν συμπεριφορά νέ-
φους. Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί, αφορά στο υποσύνολο τιμών βάθους νερού x ε [0.4, 5]. 
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Εικόνα 12-9. Απεικόνιση τιμών βάθους νερού που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση ζημιάς, ανηγμένων σε χωρική μονάδα 

ομάδας οικοδομικών τετραγώνων 

Η εξαίρεση των τιμών βάθους νερού επεκτείνεται επίσης, στο σύνολο τιμών του γινομένου βάθους νερού και 
ταχύτητας ροής, ανηγμένων σε χωρική μονάδα της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για όλη την περιοχή 
μελέτης. Με άλλα λόγια, εξαιρούνται οι τιμές του γινομένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής που αντιστοι-
χούν στις εξαιρούμενες τιμές του βάθους νερού. 

12.3.2 Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων 

Μετά το στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας ακολουθεί ο έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων για τις 
δύο περιπτώσεις ανάλυσης που ξεχωρίζουν στον Πίνακα 12-1. 

Σε χωρική μονάδα της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για όλη την περιοχή μελέτης εξετάζεται το σύνολο 
τιμών ποσοστού ζημιάς και βάθους νερού. Από το χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας στην Εικόνα 
12-10, διαπιστώνεται ότι το σύνολο τιμών y (ποσοστό ζημιάς) δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Αντί-
στοιχα εξετάζοντας το σύνολο τιμών x (βάθος νερού) επιβεβαιώνεται ότι το σύνολο τιμών x, ακολουθεί κα-
νονική κατανομή.  
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Εικόνα 12-10. Έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής y σε χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας 

Η επιλογή του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της μεταβλητής y απορρίπτεται. Διε-
ρευνήθηκε ακόμη, το ενδεχόμενο του μετασχηματισμού (transformation) της εξαρτημένης μεταβλητής y σε 
λογαριθμική μορφή ή σε μορφή δυναμοσυνάρτησης με στόχο τη γραμμικοποίηση μη γραμμικών μοντέλων 
παλινδρόμησης. Ωστόσο, μετά από δοκιμές, θεωρήθηκε ότι οι μετασχηματισμοί αυτοί δεν συνέβαλαν στη 
βελτίωση της προσαρμογής μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα και έτσι απορρίφθηκαν ως 
προσέγγιση διερεύνησης. 

Σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για την υποπεριοχή του Αγ. Βερνάρδου (γειτονιά 
«Lower 9th Ward») εξετάζονται με τη γραφική μέθοδο σε χαρτί κανονικής κατανομής πιθανότητας τα σύνο-
λα τιμών του γινομένου βάθους νερού και ταχύτητας ροής (μεταβλητή x) και του ποσοστού ζημιάς (μετα-
βλητή y) και διαπιστώνεται ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή. Αντίθετα, σε χωρική μονάδα οικοδομι-
κού τετραγώνου διαπιστώνεται ότι τα σύνολα τιμών των μεταβλητών x και y, δεν ακολουθούν την κανονική 
κατανομή.   

12.3.3 Μεθοδος boostrapping  

Η στατιστική μέθοδος «boostrapping» εφαρμόζεται στο εδάφιο αυτό για τον υπολογισμό του τυπικού σφάλ-
ματος της μέσης τιμής ενός δείγματος τιμών ποσοστού ζημιάς. Βασική προϋπόθεση της μεθόδου είναι ότι το 
δείγμα προέρχεται από ένα ανεξάρτητο και ομοιόμορφα κατανεμημένο πληθυσμό, γι’ αυτό και επιλέγεται 
δείγμα τιμών ποσοστού ζημιάς το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 100 πλημμυρόπληκτες κατοικίες με παρό-
μοιες τιμές πλημμυρικής στάθμης. 

Η Εικόνα 12-11 δείχνει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου στο δείγμα. Παρατηρείται ότι όταν ο 
αριθμός στοιχείων του δείγματος είναι μόλις 100 (αρχικό υποσύνολο), η μέση τιμή του ποσοστού ζημιάς 
παρουσιάζει τυπικό σφάλμα ± 2.5 %, ενώ όταν ο αριθμός αυξηθεί σε 50 000, τότε το τυπικό σφάλμα στην 
εκτίμηση της μέσης τιμής του ποσοστού ζημιάς ελαχιστοποιείται.  
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Εικόνα 12-11. Ποσοστό ζημιάς έναντι αριθμού πλημμυρόπληκτων κατοικιών 

Οι Merz et al. (2004) κατέληξαν επίσης στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η αβεβαιότητα στην εκτίμηση του 
ποσοστού ζημιάς μειώνεται όσο ο αριθμός των πλημμυρόπληκτων κτηρίων αυξάνει, με την προϋπόθεση ότι 
το δείγμα προέρχεται από κατακλυσμένη περιοχή χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις στη μέγιστη στάθμη 
πλημμύρας.  

12.4 Ανάλυση της σχέσης ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθ-
μης και ποσοστού ζημιάς 

O ρυθμός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης περιλαμβάνεται ως πλημμυρικό μέγεθος στην ανάλυση, γιατί θε-
ωρείται μέγεθος που επηρεάζει το διαθέσιμο χρόνο εκκένωσης από την πληγείσα περιοχή (βλέπε εδάφιο 
6.1.3.). Η ανάλυση της σχέσης ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης και ποσοστού ζημιάς υλοποιείται σε 
χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για κάθε υποπεριοχή χωριστά και για το σύνολο της περι-
οχής μελέτης.  Επίσης, η ανάλυση υλοποιήθηκε για κάθε υποπεριοχή χωριστά και σε χωρική μονάδα διαμε-
ρίσματος για λόγους σύγκρισης των γεωγραφικών οντοτήτων.  

Στην Εικόνα 12-12 απεικονίζεται το διάγραμμα διασποράς του ρυθμού ανύψωσης στάθμης πλημμύρας (με-
ταβλητή x) και του ποσοστού ζημιάς (μεταβλητή y), ανηγμένων σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τε-
τραγώνων. Αρχικά, παρατηρείται ότι για το ίδιο εύρος τιμών του ρυθμού ανύψωσης, οι τιμές εκτίμησης του 
ποσοστού ζημιάς είναι διαφορετικές για τα σύνολα τιμών της Κεντρικής υποπεριοχής και της γειτονιάς 
«Lower 9th Ward». Προκύπτει επομένως το συμπέρασμα, ότι μία μονοσήμαντη συνάρτηση για την εκτίμηση 
του y ως προς x δεν είναι εφικτή. Δεύτερον, για το σύνολο τιμών της Κεντρικής υποπεριοχής παρατηρείται 
μια συγκέντρωση τιμών x κοντά στη τιμή 0, όταν οι αντίστοιχες τιμές y είναι σημαντικές, γεγονός που πιθα-
νώς σημαίνει ότι η μεταβλητή x δεν επαρκεί για την εκτίμηση της μεταβλητής y. Οι παραπάνω παρατηρή-
σεις υποδηλώνουν ότι δεν υφίσταται συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών x και y, για το σύνολο της περιοχής 
μελέτης. 
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Εικόνα 12-12. Διάγραμμα διασποράς του ρυθμού ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης και του ποσοστού ζημιάς, ανηγμέ-

νων σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων 

Η επιβεβαίωση των παρατηρήσεων από το γράφημα γίνεται με τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμο-
γής θεωρητικής συνάρτησης κατανομής στα δεδομένα, η οποία εφαρμόστηκε και στις δύο χωρικές μονάδες 
ανάλυσης για λόγους σύγκρισης των γεωγραφικών οντοτήτων. Τα αποτελέσματα είναι μη ικανοποιητικά. Τα 
διαγράμματα διασποράς των συνόλων δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς για κάθε υποπεριοχή χωριστά και 
στις δύο χωρικές μονάδες ανάλυσης παρατίθενται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π12.1  

Η αποτυχία συσχέτισης των μεταβλητών x και y μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός, ότι ο ρυθμός 
ανύψωσης στάθμης αναφέρεται εξ ορισμού στο πρώτο 1.5 m βάθους νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε κα-
τακλυσμένες περιοχές, στις οποίες η μέγιστη στάθμη πλημμύρας ξεπέρασε το 1.5 m βάθος νερού, να υπολο-
γίζονται οι μη μηδενικές ανηγμένες τιμές της μεταβλητής x, ενώ αντίθετα σε κατακλυσμένες περιοχές, στις 
οποίες η μέγιστη στάθμη πλημμύρας υπολογίστηκε κάτω από 1.5 m βάθος νερού, να υπολογίζονται μηδενι-
κές τιμές της μεταβλητής x. Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη διασπορά που 
εμφανίζει το σύνολο των τιμών x γύρω από τη μέση τιμή και το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής x προ-
κύπτουν μεγαλύτερες όσο πιο λεπτομερές γίνεται το χωρικό επίπεδο της ανάλυσης (από χωρική μονάδα δι-
αμερίσματος σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων). Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο ρυθ-
μός ανύψωσης πλημμυρικής στάθμης δεν επαρκεί για την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς και κατά συνέπεια 
το πλημμυρικό αυτό μέγεθος δεν συμμετείχε περαιτέρω στην ανάλυση ζημιάς. 

12.5 Ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς 

Στο υποκεφάλαιο λαμβάνει χώρα η στατιστική ανάλυση της σχέσης του βάθους νερού και του ποσοστού ζη-
μιάς για κάθε υποπεριοχή χωριστά και για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Η ανάλυση υλοποιείται σε με-
σοκλίμακα εφαρμόζοντας τις επιμέρους χωρικές μονάδες ανάλυσης του οικοδομικού τετραγώνου, της ομά-
δας οικοδομικών τετραγώνων και του διαμερίσματος. Η χωρική μονάδα του οικοδομικού τετραγώνου δεν 
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είναι διαθέσιμη για το σύνολο της περιοχής μελέτης και κατά συνέπεια εφαρμόζεται μόνο στην υποπεριοχή 
του Αγ. Βερνάρδου (γειτονιά «Lower 9th Ward»). 

Τα στάδια της στατιστικής ανάλυσης διακρίνονται στην επιλογή και προσαρμογή της συνάρτησης κατανομής 
στα δεδομένα, στην εκτίμηση των συντελεστών της συνάρτησης και σε έλεγχο καταλληλότητας της προσαρ-
μογής. Οι τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης a και b εκτιμούνται με τη μέθοδο του ελάχιστου αθροί-
σματος των τετραγώνων των καταλοίπων (Least Sum of Squares Error – LSSE). Ο έλεγχος καταλληλότητας 
πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του συντελεστή προσδιορισμού R2 και τον έλεγχο σημαντικότητάς 
του. Υπενθυμίζεται ότι ως εξαρτημένη μεταβλητή y, θεωρείται η αδιάστατη μεταβλητή του ποσοστού ζημιάς 
και ως ανεξάρτητη μεταβλητή x, θεωρείται το βάθος νερού. 

Από τον έλεγχο κανονικότητας των δεδομένων σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων, διαπι-
στώθηκε ότι το σύνολο τιμών ποσοστού ζημιάς δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Επομένως, στην ανάλυση 
εφαρμόζονται μοντέλα μη γραμμικής παλινδρόμησης για την προσαρμογή συνάρτησης κατανομής στα δε-
δομένα. Ο Πίνακας 12-2 παρουσιάζει τον τύπο και την εξίσωση των επιλεγμένων συναρτήσεων, που είχαν ως 
αποτέλεσμα τη βέλτιστη δυνατή προσαρμογή στα δεδομένα.  
Πίνακας 12-2. Επιλεγμένες στατιστικές κατανομές για την ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς 

Τύπος συνάρτησης Εξίσωση συνάρτησης 

Εκθετική συνάρτηση = (- ( - ))1 - b x ay e  
Συνάρτηση τετραγωνικής ρί-

ζας = ( - )y b x a  

 

Στα ακόλουθα εδάφια περιγράφεται η ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για κάθε υ-
ποπεριοχή χωριστά, λόγω της διαφοροποίησης των πλημμυρικών συνθηκών και του τύπου άμεσης ζημιάς σε 
κάθε υποπεριοχή και για το σύνολο της περιοχής μελέτης. 

12.5.1 Υποπεριοχή Αγ. Βερνάρδου (γειτονιά «Lower 9th Ward») 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 11, η γειτονιά «Lower 9th Ward» έπαθε εκτεταμένες βλάβες στις κα-
τοικίες. Ιδιαίτερα κοντά στα ρήγματα των αναχωμάτων, οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύτητας ροής προέ-
κυψαν ως οι υψηλότερες τιμές στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Επομένως, πιθανόν, η ταχύτητα ροής να 
παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε κατοικίες στην υποπεριοχή αυτή. Γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο, επιλέγεται να εφαρμοστεί και το πιο λεπτομερές χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας, δηλαδή το 
χωρικό επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου, για την ανάλυση της σχέσης βάθους νερού και ποσοστού ζη-
μιάς στην υποπεριοχή αυτή. Επίσης, η ανάλυση πραγματοποιείται και στις χωρικές μονάδες της ομάδας οι-
κοδομικών τετραγώνων και του διαμερίσματος αντίστοιχα για λόγους σύγκρισης των γεωγραφικών οντοτή-
των. Ο Πίνακας 12-3 δίνει τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής των μοντέλων μη γραμμικής πα-
λινδρόμησης και για τα τρία χωρικά επίπεδα ανάλυσης.  
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Πίνακας 12-3. Συνάρτηση κατανομής βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για τη γειτονιά «Lower 9th Ward» 
Συντελεστές παλινδρόμησης Τύπος 

συνάρτησης 
Εξίσωση 
συνάρτησης 

Χωρική 
κλίμακα a b 

LSSE 

Διαμέρισμα -2.194 0.185 0.040 
Ομάδα οικοδομι-
κών τετραγώνων -1.502 0.209 0.243 Εκθετική = (- ( - ))1 - b x ay e  
Οικοδομικό 
τετράγωνο -1.912 0.191 7.774 

Διαμέρισμα -1.237 0.299 0.039 
Ομάδα οικοδομι-
κών τετραγώνων -0.695 0.316 0.189 

Συνάρτηση  
τετραγωνικής  

ρίζας 
= ( - )y b x a  

Οικοδομικό 
τετράγωνο -0.969 0.304 7.691 

 
 
Πίνακας 12-4.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος 
συνάρτησης 

Χωρική  
κλίμακα 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 

Διαμέρισμα 0.55 0.75 Οριακά  
αποδεκτή 

Ομάδα οικοδο-
μικών τετραγώ-

νων 
0.45 0.40 Αποδεκτή Εκθετική 

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.24 0.10 Αποδεκτή 

Διαμέρισμα 0.56 0.75 Οριακά  
αποδεκτή 

Ομάδα οικοδο-
μικών τετραγώ-

νων 
0.57 0.40 Αποδεκτή Συνάρτηση  

τετραγωνικής ρίζας 

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.25 0.10 Αποδεκτή 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12-3,  η προσαρμογή της συνάρτησης τετραγωνικής ρίζας στα δεδομένα έδωσε λί-
γο καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις χωρικές μονάδες ανάλυσης σε σύγκριση με την εκθετική συνάρτηση. 
Παρατηρείται ότι η συσχέτιση των μεταβλητών x και y εξαρτάται άμεσα από την χωρική μονάδα ανάλυσης. 
Όταν η χωρική μονάδα ανάλυσης γίνει πιο λεπτομερές, δηλαδή μεταβληθεί από διαμέρισμα σε ομάδα οικο-
δομικών τετραγώνων, η συσχέτιση του βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς είναι οριακά αποδεκτή με συντε-
λεστή προσδιορισμού R2 στατιστικά σημαντικό και οριακά ίσο με 0.5. Όταν όμως εφαρμοστεί η χωρική μο-
νάδα του οικοδομικού τετραγώνου στην υποπεριοχή, η συσχέτιση του βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς 
δεν είναι πλέον εφικτή. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι στη συγκεκριμένη υποπεριοχή μόνο το βάθος 
νερού (ανεξάρτητη μεταβλητή x) δεν επαρκεί για την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς (εξαρτημένη μεταβλη-
τή y). 

12.5.2 Κεντρική υποπεριοχή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 11, στην Κεντρική υποπεριοχή οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύ-
τητας ροής είναι γενικά μικρές. Επομένως, το βάθος νερού είναι πιθανόν να παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
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πρόκληση άμεσης ζημιάς σε κατοικίες στην υποπεριοχή αυτή και κατά συνέπεια κατάλληλο χωρικό επίπεδο 
μεσοκλίμακας θεωρείται ότι είναι η ομάδα οικοδομικών τετραγώνων. Επιπλέον η ανάλυση πραγματοποιείται 
σε χωρική μονάδα διαμερίσματος για λόγους σύγκρισης των γεωγραφικών οντοτήτων. Ο Πίνακας 12-5 δίνει 
τα αποτελέσματα της βέλτιστης προσαρμογής των μοντέλων μη γραμμικής παλινδρόμησης και στα δύο χω-
ρικά επίπεδα ανάλυσης. 
Πίνακας 12-5. Συνάρτηση κατανομής βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για την Κεντρική υποπεριοχή 

Συντελεστές παλινδρόμησης Τύπος 
συνάρτησης 

Εξίσωση 
συνάρτησης 

Χωρική 
κλίμακα a b 

LSSE 

Διαμέρισμα -0.808 0.185 1.657 
Εκθετική = (- ( - ))1 - b x ay e  Ομάδα οικοδομι-

κών τετραγώνων -0.638 0.200 4.172 

Διαμέρισμα -0.164 0.262 1.591 Συνάρτηση  
τετραγωνικής  

ρίζας 
= ( - )y b x a  Ομάδα οικοδομι-

κών τετραγώνων 0.187 0.308 3.975 

 
Πίνακας 12-6.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος 
συνάρτησης 

Χωρική  
κλίμακα 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 

Διαμέρισμα 0.34 0.20 Αποδεκτή 

Εκθετική Ομάδα οικοδο-
μικών τετραγώ-

νων 
0.37 0.12 Αποδεκτή 

Διαμέρισμα 0.38 0.20 Αποδεκτή 
Συνάρτηση  

τετραγωνικής ρίζας 
Ομάδα οικοδο-
μικών τετραγώ-

νων 
0.40 0.12 Αποδεκτή 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12-5 τα αποτελέσματα της προσαρμογής των δύο τύπων συνάρτησης στα δεδομένα 
και στις δύο χωρικές μονάδες ανάλυσης συγκλίνουν. Παρατηρείται ότι η συσχέτιση των μεταβλητών x και y 
δεν είναι ικανοποιητική και επίσης ότι δεν εξαρτάται άμεσα από την χωρική μονάδα ανάλυσης. Όταν η χω-
ρική μονάδα ανάλυσης γίνει πιο λεπτομερής, δηλαδή μεταβληθεί από διαμέρισμα σε ομάδα οικοδομικών 
τετραγώνων, η συσχέτιση του βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς βελτιώνεται οριακά, ωστόσο όμως ο συ-
ντελεστής προσδιορισμού R2 παραμένει μικρότερος της τιμής 0.5. Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι στη 
συγκεκριμένη υποπεριοχή μόνο το βάθος νερού (ανεξάρτητη μεταβλητή x) δεν επαρκεί για την εκτίμηση 
του ποσοστού ζημιάς (εξαρτημένη μεταβλητή y). Τέλος, παρατηρείται ότι οι παράμετροι a και b των συναρ-
τήσεων προκύπτουν με παρόμοιες τιμές και στις δύο χωρικές μονάδες ανάλυσης, γεγονός που αποδεικνύει 
συνέπεια των δεδομένων ως προς τις τιμές αυτές. 

12.5.3 Ανατολική υποπεριοχή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 11, στην Ανατολική υποπεριοχή οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύ-
τητας ροής είναι γενικά μικρές και οι προσομοιωμένες τιμές του βάθους νερού είναι γενικά μεγάλες. Επομέ-
νως πιθανόν, το βάθος νερού να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε κατοικίες στην 
υποπεριοχή αυτή. Συνεπώς κατάλληλο χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας θεωρείται ότι είναι η ομάδα οικοδομι-
κών τετραγώνων. Επιπλέον, η ανάλυση πραγματοποιείται σε χωρική μονάδα διαμερίσματος για λόγους σύ-
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γκρισης των γεωγραφικών οντοτήτων.  

Η προσαρμογή των μοντέλων μη γραμμικής παλινδρόμησης, δηλαδή της εκθετικής συνάρτησης και της συ-
νάρτησης τετραγωνικής ρίζας, στα δεδομένα έχει ως αποτέλεσμα ο συντελεστής προσδιορισμού R2 να τείνει 
στο μηδέν. Επομένως, θεωρείται ότι συσχέτιση μεταξύ βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς δεν υφίσταται για 
την υποπεριοχή αυτή ανεξάρτητα από την χωρική μονάδα ανάλυσης. 

12.5.4 Σύνολο της περιοχής μελέτης 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σχέσης του βάθους νε-
ρού και του ποσοστού ζημιάς για κάθε υποπεριοχή χωριστά προκύπτουν διαφορετικές παρατηρήσεις ως 
προς την χωρική κλίμακα ανάλυσης. Ωστόσο, για όλες τις υποπεριοχες ισχύει η παρατήρηση ότι το βάθος 
νερού δεν αρκεί για τη στατιστική πρόγνωση του ποσοστού ζημιάς, αφού η συσχέτιση των δύο μεταβλητών 
προκύπτει αδύναμη. Στο εδάφιο αυτό η ανάλυση εφαρμόζεται στο σύνολο της περιοχής μελέτης χρησιμο-
ποιώντας τους ίδιους τύπους συνάρτησης κατανομής. Ως πιο κατάλληλη χωρική μονάδα ανάλυσης θεωρείται 
η ομάδα οικοδομικών τετραγώνων λόγω της μεγάλης έκτασης της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται η ανά-
λυση. Επιπλέον, η ανάλυση πραγματοποιείται σε χωρική μονάδα διαμερίσματος για λόγους σύγκρισης των 
γεωγραφικών οντοτήτων. Τα αποτελέσματα της προσαρμογής των μοντέλων μη γραμμικής παλινδρόμησης 
στο σύνολο της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 12-7 και στον Πίνακα 12-8. 
Πίνακας 12-7. Συνάρτηση κατανομής βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για το σύνολο της περιοχής μελέτης 

Συντελεστές παλινδρόμησης Τύπος 
συνάρτησης 

Εξίσωση 
συνάρτησης 

Χωρική 
κλίμακα a b 

LSSE 

Διαμέρισμα -1.387 0.140 2.163 

Εκθετική = (- ( - ))1 - b x ay e  Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

-1.194 0.153 5.849 

Διαμέρισμα -0.164 0.262 2.059 Συνάρτηση  
τετραγωνικής  

ρίζας 
= ( - )y b x a  Ομάδα  

οικοδομικών  
τετραγώνων 

-0.056 0.273 5.667 

 
 
Πίνακας 12-8.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος 
συνάρτησης 

Χωρική  
κλίμακα 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 

Διαμέρισμα 0.35 0.18 Αποδεκτή 

Εκθετική Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.36 0.11 Αποδεκτή 

Διαμέρισμα 0.38 0.18 Αποδεκτή 
Συνάρτηση  

τετραγωνικής ρίζας 
Ομάδα  

οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.38 0.11 Αποδεκτή 

 

Παρατηρείται ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής των συγκεκριμένων συναρτήσεων κατανο-
μής στα δεδομένα για το σύνολο της περιοχής μελέτης προσεγγίζουν τα αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσμα-
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τα που προέκυψαν για την Κεντρική υποπεριοχή, αφού η Κεντρική υποπεριοχή καλύπτει πάνω από το 75% 
του συνόλου των πλημμυρόπληκτων κατοικιών στην περιοχή μελέτης. Συνεπώς, προκύπτει ότι η συσχέτιση 
μεταξύ βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς δεν είναι ικανοποιητική για το σύνολο της περιοχής μελέτης. Η  
Εικόνα 12-13 δείχνει το διάγραμμα διασποράς τιμών βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς ανηγμένων σε χω-
ρική μονάδα της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για το σύνολο της περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 12-13. Διάγραμμα διασποράς βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για το σύνολο της περιοχής μελέτης 

Προκύπτουν δυο βασικές παρατηρήσεις από το διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 12-13. Η πρώτη παρα-
τήρηση αφορά τα δεδομένα της Κεντρικής υποπεριοχής, που αντιστοιχούν σε τιμές βάθους νερού μικρότε-
ρες από 1 m και σε τιμές ποσοστού ζημιάς μικρότερες από την τιμή 10%. Η ύπαρξη αυτής της συστάδας 
δεδομένων μπορεί να δικαιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη δυο παράγοντες: α) την ύπαρξη συγκεκριμένων τύ-
πων κατοικίας στην Κεντρική υποπεριοχή, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υπερύψωση του δαπέδου του ισο-
γείου μόλις λίγες δεκάδες εκατοστά (0.30 - 0.70 m) λόγω ημιυπογείων χώρων πάνω από το φυσικό έδαφος 
και β) την τοπογραφία της Κεντρικής υποπεριοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλα υψόμετρα 
εδάφους, ειδικά οι περιοχές που βρίσκονται στα όρια της κατακλυσμένης έκτασης (βλέπε Εικόνα 12-3). 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των δεδομένων ζημιάς αντιστοιχούν τιμές 
του ποσοστού ζημιάς ίσες ή μικρότερες από την τιμή 50%. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα ζημιάς που 
ανήκουν στη γειτονιά «Lower 9th Ward», η πλειοψηφία των οποίων εκτιμήθηκε με ποσοστό ζημιάς μεγαλύ-
τερο του 50%.  Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μόνο το βάθος νερού δεν επαρκεί για την 
εκτίμηση μίας τιμής ποσοστού ζημιάς μεγαλύτερης από το κατώφλι του 50% για τους συγκεκριμένους τύ-
πους κατοικίας. 

Τέλος, σημαντικό αποτέλεσμα της ανάλυσης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης του χωρικού επιπέδου 
ανάλυσης στη συσχέτιση των δύο μεταβλητών του βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς. Τα αποτελέσματα της 
στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η πιο αδρομερής χωρική μονάδα ανάλυσης, δηλαδή το διαμέρισμα, έχει 
ως αποτέλεσμα αδύναμη συσχέτιση μεταξύ στατιστικών προγνώσεων και παρατηρημένων τιμών του ποσο-
στού ζημιάς. Επίσης, η πιο λεπτομερής χωρική μονάδα ανάλυσης, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο, έχει 
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ως αποτέλεσμα τη σημαντική διαφοροποίηση των τιμών ποσοστού ζημιάς και κατά συνέπεια μόνο το βάθος 
νερού δεν επαρκεί για την εκτίμηση της ζημιάς. Συνήθως δεν υφίσταται μονοσήμαντη συνάρτηση μεταξύ βά-
θους νερού και ποσοστού ζημιάς σε χωρική μονάδα ανάλυσης υψηλής διακριτοποίησης. 

Η τελευταία παρατήρηση σχετίζεται με την εφαρμογή της μεθόδου σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζη-
μιάς, η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο το βάθος νερού στην εκτίμηση της ζημιάς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της μεθόδου σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε με-
μονωμένο κτήριο ή σε μικρή συστάδα κτηρίων δεν δίνει επαρκή αποτελέσματα στατιστικής πρόγνωσης του 
ποσοστού ζημιάς [Pistrika and Jonkman 2009]. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι όσο ο αριθμός των πλημμυρό-
πληκτων κατοικιών που περιλαμβάνονται στη χωρική μονάδα ανάλυσης, αυξάνει τόσο η διαφοροποίηση των 
τιμών ποσοστού ζημιάς εξομαλύνεται και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης βελτιώνονται. Επομέ-
νως, εάν η ανάλυση επεκταθεί σε μεγαλύτερη επιφάνεια δομημένης περιοχής, τότε η σχέση βάθους νερού και 
ποσοστού ζημιάς βελτιώνεται. Επομένως η μέθοδος της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς θεωρεί-
ται αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης άμεσης οικονομικής ζημιάς, όταν εφαρμόζεται σε σχετικά μεγάλο αριθμό 
πλημμυρόπληκτων κατοικιών. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε προγενέστερο ερευνητικό έργο [Merz 
et al. 2004, Thieken et al. 2008] για τις εκτιμήσεις άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 
λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Έλβα στη Γερμανία το 2002.  

12.6 Ανάλυση της σχέσης γινομένου dv και ποσοστού ζημιάς 

Από την ανάλυση του προηγούμενου υποκεφαλαίου, προέκυψε το συμπέρασμα ότι μόνο το βάθος νερού δεν 
είναι ικανό να προκαλέσει τις παρατηρημένες τιμές βλάβης σε κατοικίες στην περιοχή μελέτης,. Σε αυτό το 
υποκεφάλαιο εξετάζεται η ταυτόχρονη επίδραση του βάθους νερού d [m], και της ταχύτητας ροής v [m/s], 
στην πρόκληση άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον κατοικίας στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Για τους 
σκοπούς της συγκεκριμένης ανάλυσης, οι μέγιστες τιμές βάθους νερού dmax, και ταχύτητας ροής vmax, που 
προέκυψαν από την προσομοίωση της πλημμύρας συνδυάζονται για να προσδιορίσουν το πλημμυρικό μέγε-
θος dv [m2/s]. Το μέγεθος αυτό περιγράφεται θεωρητικά στο εδάφιο 6.1.2. 

Η ανάλυση της σχέσης γινόμενου dv και ποσοστού ζημιάς υλοποιήθηκε μόνο για τη γειτονιά «Lower 9th 
Ward», που ανήκει στην υποπεριοχή Αγ. Βερνάρδου. Σύμφωνα με τη στατιστική περιγραφή της βάσης δε-
δομένων ζημιάς οι εκτιμώμενες τιμές ποσοστού ζημιάς στην περιοχή αυτή είναι οι υψηλότερες στην πόλη. Η 
γειτονιά «Lower 9th Ward» περιλαμβάνει περίπου 5 820 πλημμυρόπληκτες κατοικίες, οι οποίες αντιστοιχούν 
σχεδόν στο 90% του συνόλου των κατοικιών στην περιοχή αυτή. Συνεπώς, η περιοχή αυτή έπαθε εξαιρετικά 
εκτεταμένες βλάβες στις κατοικίες κυρίως λόγω των πρωτευόντων ρηγμάτων στα περιμετρικά αντιπλημμυρι-
κά αναχώματα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι προσομοιωμένες τιμές της ταχύτητας ροής σε αυτή την περιο-
χή είναι πολύ πιο υψηλές σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές της Νέας Ορλεάνης (βλέπε Εικόνα 12-4). Η 
Εικόνα 12-14 απεικονίζει την χωρική κατανομή των τιμών ποσοστού ζημιάς ανά κατοικία στη γειτονιά 
«Lower 9th Ward» σε περιβάλλον ΓΣΠ. 

Η Εικόνα 12-15 δείχνει μια τυπική εικόνα ισοπεδωμένων κατοικιών που βρίσκονταν ακριβώς κατάντη από 
το πρωτεύον ρήγμα των περιμετρικών αναχωμάτων. Η λήψη της φωτογραφίας έγινε από τη θέση ρήγματος 
στο περιμετρικό ανάχωμα με κατεύθυνση ανατολικά. Επομένως, η φωτογραφία στην Εικόνα 12-15 συμφωνεί 
με τις εκτιμήσεις των τιμών ποσοστού ζημιάς στην Εικόνα 12-14, στην οποία οι τιμές ποσοστού ζημιάς προ-
σεγγίζουν την τιμή 100% για τη ζώνη ακριβώς κατάντη του ρήγματος  που απεικονίζεται στη φωτογραφία. 
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Εικόνα 12-14. Δεδομένα ζημιάς ανά πλημμυρόπληκτη κατοικία στη γειτονιά «Lower 9th Ward» σε περιβάλλον ΓΣΠ 

 

 
Εικόνα 12-15. Γειτονιά Lower 9th Ward: θέα προς τα ανατολικά από το ανάχωμα στη θέση του ρήγματος του περιμε-

τρικού αναχώματος (Ημερομηνία λήψης: 20 Φεβρουαρίου 2006) 

Η ανάλυση υλοποιείται εφαρμόζοντας το οικοδομικό τετράγωνο ως χωρική μονάδα ανάλυσης, η οποία θεω-
ρείται κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ανάλυση λόγω της συμμετοχής της ταχύτητας ροής στην πρόκληση 
ζημιάς. Επίσης, η ανάλυση υλοποιήθηκε και σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για λόγους 
σύγκρισης. 

Τα στάδια της στατιστικής ανάλυσης διακρίνονται στην επιλογή και προσαρμογή της συνάρτησης κατανομής 
στα δεδομένα, σε εκτίμηση των συντελεστών της συνάρτησης και σε έλεγχο καταλληλότητας της προσαρμο-
γής. Ο έλεγχος καταλληλότητας πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του συντελεστή προσδιορισμού R2 
και τον έλεγχο της σημαντικότητάς του. Υπενθυμίζεται ότι ως εξαρτημένη μεταβλητή y, θεωρείται η αδιά-
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στατη μεταβλητή του ποσοστού ζημιάς και ως ανεξάρτητη μεταβλητή x θεωρείται το γινόμενο dv. Η διερεύ-
νηση της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών x και y  δεν περιλαμβάνει τις τιμές του βάθους νερού που εξαι-
ρέθηκαν στο εδάφιο 12.3.1.  

Ο έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων έδειξε ότι τα 
σύνολα τιμών του γινομένου dv και του ποσοστού ζημιάς ακολουθουν την κανονική κατανομή, ενώ σε χωρική 
μονάδα οικοδομικού τετραγώνου διαπιστώνεται ότι τα σύνολα τιμών των μεταβλητών x και y δεν ακολου-
θουν την κανονική κατανομή. Επομένως, στην ανάλυση εφαρμόζονται μοντέλα γραμμικής και μη γραμμικής 
παλινδρόμησης για την προσαρμογή συνάρτησης κατανομής στα δεδομένα. Ο Πίνακας 12-9 παρουσιάζει 
τον τύπο και την εξίσωση των επιλεγμένων συναρτήσεων.  
Πίνακας 12-9. Επιλεγμένες στατιστικές κατανομές για την ανάλυση της σχέσης γινομένου dv και ποσοστού ζημιάς 

Τύπος συνάρτησης Εξίσωση συνάρτησης 

Γραμμική  α= + y b x  

Λογαριθμική συνάρτηση α= +log( )y b x  

Λογαριθμοκανονική  
συνάρτηση = log ( ,  ,  )y normdist x mean stdv  

 

Για λόγους πληρότητας, η στατιστική ανάλυση της σχέσης γινομένου dv και ποσοστού ζημιάς πραγματοποι-
είται στις υπόλοιπες υποπεριοχές της πόλης, δηλαδή στην Κεντρική υποπεριοχή και στην Ανατολική υποπε-
ριοχή. Η ανάλυση αυτή υλοποιείται σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων και σε χωρική μο-
νάδα διαμερίσματος για λόγους σύγκρισης των γεωγραφικών οντοτήτων. Όπως είναι αναμενόμενο,  ο συντε-
λεστής προσδιορισμού R2 προκύπτει για όλα τα χωρικά επίπεδα ανάλυσης με τιμές πολύ πιο μικρές του 0.5 
και κατά συνέπεια η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών θεωρείται αδύναμη στις υποπεριοχές αυτές. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρατίθενται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π12.2. 

Στα ακόλουθα εδάφια περιγράφεται η ανάλυση της σχέσης γινομένου dv και ποσοστού ζημιάς για τη γειτονιά 
‘Lower 9th Ward’ και η διερεύνηση προσαρμογής ενός μη γραμμικού συνδυασμού βάθους νερού και ταχύ-
τητας ροής στα δεδομένα. 

12.6.1 Υποπεριοχή «Αγ. Βερνάρδου» (γειτονιά «Lower 9th Ward») 

Ο Πίνακας 12-10 δίνει τα αριθμητικά αποτελέσματα της προσαρμογής των μοντέλων μη γραμμικής παλιν-
δρόμησης στις χωρικές μονάδες του οικοδομικού τετραγώνου και της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων. 
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Πίνακας 12-10. Συνάρτηση κατανομής βάθους νερού και ποσοστού ζημιάς για τη γειτονιά «Lower 9th Ward» 
Συντελεστές παλινδρόμησης Τύπος 

συνάρτησης 
Εξίσωση 
συνάρτησης 

Χωρική 
κλίμακα a b 
Ομάδα  

οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.462 0.063 
Γραμμική α= + y b x  

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.496 0.050 

Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.558 0.248 Λογαριθμική  
συνάρτηση α= +log( )y b x  

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.577 0.198 

Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

-0.549 3.602 Λογαριθμοκανονι-
κή συνάρτηση 

log ( , , )y normdist x mean stdv=
 Οικοδομικό 

τετράγωνο -0.760 4.144 

 
Πίνακας 12-11.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος 
συνάρτησης 

Χωρική  
κλίμακα 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 
Ομάδα  

οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.64 0.44 Αποδεκτή 
Γραμμική 

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.36 0.10 Αποδεκτή 

Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.57 0.44 Αποδεκτή Λογαριθμική  
συνάρτηση Οικοδομικό 

τετράγωνο 0.32 0.10 Αποδεκτή 

Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.56 0.44 Αποδεκτή Λογαριθμοκανονική 
συνάρτηση Οικοδομικό 

τετράγωνο 0.32 0.10 Αποδεκτή 

 

Παρατηρείται ότι η βέλτιστη συσχέτιση (R2 = 0.64) των μεταβλητών x και y, επιτυγχάνεται με τη συνάρτηση 
γραμμικής μορφής. Όταν η χωρική μονάδα ανάλυσης γίνει πιο λεπτομερής τότε η συσχέτιση των μεταβλη-
τών με τη συνάρτηση γραμμικής μορφής αποδυναμώνεται (R2 = 0.36). Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τη 
συσχέτιση των μεταβλητών x και y με τις συναρτήσεις λογαριθμικού και λογαριθμοκανονικού τύπου. Επίσης, 
παρατηρείται ότι οι συντελεστές παλινδρόμησης a και b για κάθε τύπο συνάρτησης έχουν παρόμοιες τιμές 
και στα δύο χωρικά επίπεδα ανάλυσης, γεγονός που αποδίδεται στη συνέπεια των μεταβλητών ως προς τις 
επιλεγμένες συναρτήσεις.  

Οι επιλεγμένες συναρτήσεις και οι παρατηρημένες τιμές δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς σε χωρικό επίπε-
δο ομάδας οικοδομικών τετραγώνων απεικονίζονται στην Εικόνα 12-16.  
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y = 0.063x + 0.462
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Εικόνα 12-16. Ανάλυση σχέσης γινόμενου dv και ποσοστού ζημιάς  στη γειτονιά «Lower 9th Ward» 

Η ανάλυση μέχρι τώρα υποθέτει ότι το πλημμυρικό μέγεθος του γινομένου dv αποτελεί την ανεξάρτητη με-
ταβλητή x στην συνάρτηση προσαρμογής. Στο εδάφιο που ακολουθεί γίνεται διερεύνηση της επίδρασης μη 
γραμμικού συνδυασμού του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής στην πρόκληση άμεσης ζημιάς και κατά 
συνέπεια στην εκτίμηση του μεγέθους «ποσοστό ζημιάς». 

12.6.2 Μη γραμμικός συνδυασμός βάθους νερού και ταχύτητας ροής για την εκτίμη-
ση ποσοστού ζημιάς 

Η ανάλυση προχώρησε σε διερεύνηση της επίδρασης του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής στις εκτι-
μώμενες τιμές του ποσοστού ζημιάς, διακρίνοντας τις ακόλουθες τρεις κλάσεις τιμών ποσοστού ζημιάς: (α) 0 
– 50 %, (β) 51 – 75 % και (γ) 76 – 100 %. Τα δεδομένα πλημμύρας και ζημιάς σε χωρικό επίπεδο οικοδο-
μικού τετραγώνου για τη γειτονιά «Lower 9th Ward» απεικονίζονται στην Εικόνα 12-17.   
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Εικόνα 12-17. : Κλάσεις ζημιάς ως συναρτήσεις του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής στη «Lower 9th Ward» 

Στην Εικόνα 12-17 παρατηρείται ότι οι υψηλές τιμές ποσοστού ζημιάς αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε υψηλές 
τιμές του βάθους νερού και σε υψηλές τιμές της ταχύτητας ροής αντίστοιχα. Οι τιμές ποσοστού ζημιάς που 
αντιστοιχούν στις διακριτές κλάσεις ζημιάς εμφανίζουν κάποια συγκέντρωση τοπικά στο γράφημα, ωστόσο 
δεν διακρίνονται με ευκρίνεια σε ζώνες ζημιάς συναρτήσει του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής. Επί-
σης, σημειώνεται ότι, εάν οι παρατηρημένες τιμές ποσοστού ζημιάς για την Κεντρική υποπεριοχή υπερτε-
θούν στο γράφημα, οι περισσότερες από αυτές συγκεντρώνονται στην κάτω αριστερή γωνία του γραφήματος. 
Η περιοχή αυτή οριοθετείται από τις τιμές βάθους νερού d = 3 m και ταχύτητας ροής v = 0.5 m/s, η οποία 
σύμφωνα με το γράφημα, αντιστοιχεί κυρίως σε τιμές ποσοστού ζημιάς μικρότερες από την τιμή του 50%. 
Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με την πραγματικότητα για την πλειοψηφία των εκτιμώμενων τιμών ποσοστού 
ζημιάς ανηγμένων σε χωρική μονάδα ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για την Κεντρική υποπεριοχή. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε το ενδεχόμενο προσαρμογής μη γραμμικής συνάρτησης στα δεδομένα συνδυάζο-
ντας τις δύο ανεξάρτητες μεταβλητές x1 (βάθος νερού) και x2 (ταχύτητα ροής). Γι’ αυτόν το σκοπό διερευ-
νήθηκαν μη γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης σε δύο χωρικές μονάδες ανάλυσης, ομάδα οικοδομικών τε-
τραγώνων και οικοδομικό τετράγωνο. Τα αποτελέσματα της βέλτιστης προσαρμογής στις δύο χωρικές μο-
νάδες ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 12-12.  
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Πίνακας 12-12. Προσαρμογή μη γραμμικής συνάρτησης βάθους νερού και ταχύτητας στα δεδομένα ζημιάς  

Συντελεστές παλινδρόμησης Τύπος 
συνάρτησης 

Εξίσωση 
συνάρτησης 

Χωρική 
κλίμακα a b c 

Ομάδα  
οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.422 0.075 0.682 
Μη γραμμική 1 2

cy a bx x= +  
Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.457 0.063 0.654 

 
 
Πίνακας 12-13.  Έλεγχος καταλληλότητας προσαρμογής της συνάρτησης και σημαντικότητας του R2 

Τύπος 
συνάρτησης 

Χωρική  
κλίμακα 

R2 Rc 
Σημαντικότητα 

του R2 
Ομάδα  

οικοδομικών  
τετραγώνων 

0.654 0.44 Αποδεκτή 
Μη γραμμική 

Οικοδομικό 
τετράγωνο 0.364 0.10 Αποδεκτή 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12-12, το μοντέλο μη γραμμικής παλινδρόμησης έχει ως αποτέλεσμα παρόμοιες 
τιμές για τους συντελεστές παλινδρόμησης a, b, και c και στις δύο χωρικές μονάδες ανάλυσης, γεγονός που 
δείχνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι συνεπείς ως προς τη συμπεριφορά τους στο μοντέλο παλινδρό-
μησης. Επίσης, παρατηρείται ότι η πιο λεπτομερής χωρική μονάδα του οικοδομικού τετραγώνου έχει ως 
αποτέλεσμα στην ανάλυση αδύναμο βαθμό συσχέτισης μεταξύ στατιστικών προγνώσεων και παρατηρημένων 
τιμών ποσοστού ζημιάς σε αντίθεση με την χωρική μονάδα της ομάδας οικοδομικών τετραγώνων για την 
οποία ο βαθμός συσχέτισης προκύπτει ικανοποιητικός.  

Τέλος, παρατηρείται ότι το μοντέλο μη γραμμικής παλινδρόμησης με δύο ανεξάρτητες μεταβλητές x1 (βά-
θος νερού) και x2 (ταχύτητα ροής) δίνει παρόμοια αριθμητικά αποτέλεσμα βαθμού συσχέτισης με το μοντέ-
λο γραμμικής παλινδρόμησης με μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή x (το γινομένου dv). Τα αποτελέσματα 
διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την χωρική μονάδα ανάλυσης. Επομένως, η ανάλυση της σχέσης 
του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής και του ποσοστού ζημιάς δεν καταλήγει στην ανάπτυξη εμπειρικής 
στατιστικής συνάρτησης. Στο επόμενο υποκεφάλαιο υλοποιείται μία εναλλακτική προσέγγιση εκτίμησης της 
συσχέτισης μεταξύ των πλημμυρικών μεγεθών και του ποσοστού ζημιάς με την ανάπτυξη κριτηρίου ζημιάς. 

12.7 Κριτήριο ζημιάς 

Αυτό το υποκεφάλαιο στοχεύει στην ανάπτυξη κριτηρίου ζημιάς με βάση τα πλημμυρικά μεγέθη του βάθους 
νερού και της ταχύτητας ροής με στόχο τη ζωνοποίηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς είτε σε κλάσεις τι-
μών ποσοστού ζημιάς είτε σε ζώνες  ποιοτικής περιγραφής. 

Για τη διερεύνηση αυτή αναζητήθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία ποσοτικά κριτήρια άμεσης πλημμυρικής 
ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον με βάση τα μεγέθη πλημμύρας. Περίπτωση διαδεδομένου κριτηρίου πλημ-
μυρικής ζημιάς για τον τύπο πλημμύρας λόγω αστοχίας αναχώματος, αποτελεί η δημοσιευμένη εργασία της 
L. Clausen (1989) στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριντζ. Το περιεχόμενο της εργασίας αυτής περιγράφηκε στο 
κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο εδάφιο 4.4.2. Το κριτήριο ζημιάς κατά Clausen σχετίζεται 
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με τα πλημμυρικά μεγέθη του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής και έχει ως αποτέλεσμα τη ζωνοποίηση 
της άμεσης ζημιάς σε ζώνες ποιοτικής περιγραφής. Σύμφωνα με το κριτήριο ζημίας κατά Clausen, ισχύει: 

Για είτε v < 2 m/s είτε dv < 3 m2/s προκύπτει ζώνη με «ζημιά από κατάκλυση» 

Για v > 2 m/s και 3 m2/s < dv < 7 m2/s προκύπτει ζώνη με «μερική ζημιά» 

Για v > 2 m/s και dv > 7 m2/s προκύπτει ζώνη με «ολική καταστροφή» 

Στο ακολουθο εδάφιο εφαρμόζεται το κριτήριο ζημιάς κατά Clausen στη γειτονιά «Lower 9th Ward» και 
σχολιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής. 

12.7.1 Εφαρμογή κριτηρίου ζήμιας κατά Clausen στη γειτονιά «Lower 9th Ward» 

Το κριτήριο ζημιάς κατά Clausen εφαρμόστηκε στη γειτονιά «Lower 9th Ward» για να διερευνηθεί αρχικά 
εάν οι εκτιμώμενες τιμές ποσοστού ζημιάς συμφωνούν με τις ζώνες ποιοτικής περιγραφής της άμεσης ζημιάς 
κατά Clausen.  

Η διερεύνηση υλοποιήθηκε σε περιβάλλον ΓΣΠ χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα προσομοίωσης για τα 
πλημμυρικα μεγέθη του γινομένου dv και της ταχύτητας ροής. Η χωρική κατανομή των προσομοιωμένων 
τιμών του γινομένου dv απεικονίζεται στην Εικόνα 12-18. Η εφαρμογή του κριτηρίου κατά Clausen απεικο-
νίζεται στην Εικόνα 12-19. Στην ίδια Εικόνα υπερθέτονται και οι εκτιμώμενες τιμές του ποσοστού ζημιάς 
ανά κατοικία.  

 
Εικόνα 12-18. Απεικόνιση τιμών του γινομένου dv για τη γειτονιά «Lower 9th Ward» σε περιβάλλον ΓΣΠ 
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Εικόνα 12-19. Εφαρμογή κριτηρίου ζημιάς κατά Clausen στη γειτονιά «Lower 9th Ward» σε περιβάλλον ΓΣΠ 

Εάν υποθέσουμε ότι η ζώνη ζημιάς κατά Clausen «ολική καταστροφή» αντιστοιχεί σε εκτιμώμενες τιμές πο-
σοστού ζημιάς μεγαλύτερες από 75 %, τότε παρατηρείται ότι οι τιμές ποσοστού ζημιάς που είναι μεγαλύτε-
ρες από 75% καλύπτουν μια σημαντικά μεγαλύτερη επιφάνεια από την ζώνη «ολική καταστροφή». Επομέ-
νως, η εφαρμογή του κριτηρίου ζημιάς κατά Clausen έχει ως αποτέλεσμα πολύ πιο περιορισμένη ζώνη ζη-
μιάς «ολική καταστροφή» από αυτή που εκτιμήθηκε στην πραγματικότητα. Επίσης, παρατηρείται, ότι η ζώνη 
ζημιάς κατά Clausen «μερικής ζημιάς» δεν απεικονίζεται στην Εικόνα 12-19, διότι η οριακή τιμή ταχύτητας 
ροής ίση με 2 m/s του κριτηρίου υπερβαίνεται μόνο όταν η τιμή του γινομένου dv γίνεται μεγαλύτερη από 
την τιμή 7 m2/s. Η τιμή του γινομένου dv δεν υπερβαίνει την τιμή  7 m2/s στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέ-
λος, παρατηρείται ότι η κατά Clausen ζώνη ζημιάς «ζημιά από κατάκλυση» καλύπτει επιφάνεια πολύ μεγαλύ-
τερη από την παρατηρούμενη σύμφωνα με τις τιμές του ποσοστού ζημιάς. Κατά συνέπεια η εφαρμογή του 
κριτηρίου κατά Clausen στα αποτελέσματα των πλημμυρικών μεγεθών για την περιοχή «Lower 9th Ward» 
κρίνεται ως μη ικανοποιητική. 

12.7.2 Eναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen 

Εφόσον προέκυψε προφανής απόκλιση μεταξύ των παρατηρημένων τιμών ποσοστού ζημιάς και των προβλε-
πόμενων κατά Clausen ζωνών ζημιάς, σε αυτό το υποκεφάλαιο προτείνεται μια εναλλακτική προσέγγιση α-
νάπτυξης κριτηρίου ζημιάς. Η προσέγγιση αυτή εξετάζει μόνο το πλημμυρικό μέγεθος του γινομένου βά-
θους νερού και ταχύτητας ροής (dv). Οι τρεις ζώνες ποιοτικής περιγραφής άμεσης ζημιάς παραμένουν ίδιες 
με αυτές που αναπτύχθηκαν στο κριτήριο κατά Clausen.  

Οι οριακές τιμές της μεγέθους dv για τη διακριτοποίηση των ζωνών ζημιάς επιλέχθηκαν μετά από επαναλη-
πτική διαδικασία της μεθόδου δοκιμών (trial and error procedure) με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει σε 
περιβάλλον ΓΣΠ η μέγιστη σύγκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων τιμών ποσοστού ζημιάς και των προβλεπόμε-
νων ζωνών ζημιάς. Αυτή η προσέγγιση ονομάστηκε «εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen» [Pistrika 
and Jonkman 2009], σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα παρακάτω: 

 Για dv  < 3 m2/s προκύπτει ζώνη «ζημιά από κατάκλυση» 
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 Για 3 m2/s ≤ dv  < 7 m2/s προκύπτει ζώνη «μερική ζημιά» 

 Για dv  ≥ 7 m2/s προκύπτει ζώνη «ολική καταστροφή» 

Το εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen βασίζεται μόνο στο γινόμενο του βάθους νερού και της ταχύ-
τητας ροής (dv) και έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό με ευκρίνεια των τριών ζωνών ζημιάς (βλέπε Εικόνα 
12-20). 

   
Εικόνα 12-20. Εφαρμογή εναλλακτικού κριτηρίου κατά Clausen στη «Lower 9th Ward» σε περιβάλλον ΓΣΠ 

 

 
Εικόνα 12-21. Εφαρμογή εναλλακτικού κριτηρίου κατά Clausen και υπέρθεση τιμών ποσοστού ζημιάς 
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Στην Εικόνα 12-21 απεικονίζεται η εφαρμογή του εναλλακτικού κριτηρίου ζημιάς κατά Clausen και η υπέρ-
θεση των εκτιμώμενων τιμών του ποσοστού ζημιάς. Παρατηρείται ότι η χωρική κατανομή των τιμών ποσο-
στού ζημιάς με τιμές μεγαλύτερες από 75% δεν συμπίπτει πλήρως με τα όρια ζωνών ζημιάς που προκύπτουν 
από το εναλλακτικό κριτήριο κατά Clausen σε περιβάλλον ΓΣΠ. Μερικές τιμές ποσοστού ζημιάς μεγαλύτε-
ρες από 75%, σημειώνεται ότι ανήκουν ακόμη και στη ζώνη «ζημιά από κατάκλυση». Παρόλ’ αυτά’, η εφαρ-
μογή του εναλλακτικού κριτηρίου κατά Clausen έχει ως αποτέλεσμα την ευκρινή διάκριση της μέσης τιμής, 
της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής ποσοστού ζημιάς σε κάθε ζώνη για την χωρική ανάλυση οικοδομικού 
τετραγώνου (βλέπε Εικόνα 12-22). Όπως είναι αναμενόμενο, η υψηλότερη μέση τιμή ποσοστού ζημιάς προ-
κύπτει για τη ζώνη «ολική καταστροφή».  
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Εικόνα 12-22. Υπολογισμός στατιστικών παραμέτρων για κάθε ζώνη ζημιάς του εναλλακτικού κριτηρίου κατά Clausen 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι το εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen συντελεί στην οριοθέτηση ζωνών 
ζημιάς βάσει του πλημμυρικού μεγέθους για την κατηγορία πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής, που οφεί-
λεται σε αστοχία αντιπλημμυρικού αναχώματος. 

12.8 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια   

Σε αυτό το κεφάλαιο υλοποιήθηκε η ανάλυση της σχέσης μεταξύ μεγεθών πλημμύρας και άμεσης ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον κατοικίας λόγω της πλημμύρας μετά τον τυφώνα Κατρίνα στην πόλη της Νέας Ορ-
λεάνης. Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση συνοψίζονται παρακάτω: 

 Οι διαφοροποιήσεις στις χωρικές κατανομές των παρατηρημένων τιμών ποσοστού ζημιάς μεταξύ των ε-
ξεταζόμενων υποπεριοχών σχετίζονται άμεσα με τις διαφοροποιήσεις στις πλημμυρικές συνθήκες στις 
υποπεριοχές αυτές. Για παράδειγμα, οι υψηλότερες τιμές ποσοστού ζημιάς εκτιμήθηκαν κυρίως σε περιο-
χές για τις οποίες υπολογίστηκαν οι υψηλότερες τιμές ταχύτητας ροής.  

 Βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του ποσοστού ζημιάς, οι κατοικίες που έπα-
θαν βλάβες εκτιμήθηκαν με ποσοστά ζημιάς μεγαλύτερα από το 50% της εμπορικής τους αξίας. 

 Η στατιστική ανάλυση δεν είχε αποτέλεσμα μονοσήμαντη σχέση μεταξύ μεγεθών πλημμύρας (βάθος νε-
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ρού, γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας ροής, ρυθμός ανύψωσης στάθμης) και ποσοστού ζημιάς. Στο 
ίδιο αποτέλεσμα είχε καταλήξει προγενέστερο ερευνητικό έργο που βασιζόταν σε παρατηρήσεις άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς σε κτήρια [Merz et al. 2004].  

 Η εφαρμογή της μεθόδου καμπύλης βάθους νερού –ποσοστού ζημιάς σε μεμονωμένα κτήρια (χωρικό 
επίπεδο μικροκλίμακας) δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για την εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς σε 
αυτά. 

 Η εφαρμογή του κριτηρίου ζημιάς κατά Clausen στη γειτονιά «Lower 9th Ward» δεν είχε ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα στην πρόβλεψη ζωνών ζημιάς. 

 Προτάθηκε εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen, το οποίο διακρίνει τρεις ζώνες ζημιάς βάσει μό-
νο του γινομένου dv. Με την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου διαχωρίστηκαν αριθμητικά η μέση τιμή, η 
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή ποσοστού ζημιάς για κάθε ζώνη. Αυτό το κριτήριο θεωρείται εφαρμόσιμο 
για τον προσδιορισμό της έκτασης πλημμυρικής ζημιάς και για τη διάκριση ζωνών ζημιάς σε περιοχή 
που έχει πληγεί από πλημμύρα λόγω αστοχίας αντιπλημμυρικού αναχώματος. 

 Το χωρικό επίπεδο ανάλυσης ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το βαθμό συσχέτισης μεταξύ στα-
τιστικών προγνώσεων και παρατηρημένων τιμών ποσοστού ζημιάς για ανάλυση ζημιάς σε μεσοκλίμακα. 
Η διερεύνηση στην πιο λεπτομερή χωρική μονάδα του οικοδομικού τετραγώνου οδηγεί σε όλες τις περι-
πτώσεις της ανάλυσης σε αποδυνάμωση της συσχέτισης των μεταβλητών x και y. Το συμπέρασμα αυτό ε-
νισχύει την άποψη ότι το εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς κατά Clausen θα πρέπει να εφαρμόζεται με επιφυ-
λακτικότητα σε ανάλυση ζημιάς σε μικροκλίμακα, όπως είναι σε μεμονωμένα κτήρια. 

 



Κεφάλαιο 13  

Ανάλυση της σχέσης των μεγεθών     
πλημμύρας και ζημιάς για την κατηγορία 
πλημμύρας με υψηλή ταχύτητα ροής στη 
νήσο Ίο 

Το κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και άμεσης ζημιάς σε δομημένο 
περιβάλλον που καταγράφηκαν από το πλημμυρικό γεγονός της 27ης Ιανουαρίου 2003 στη νήσο Ίο. Σκοπός 
του κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί ο μηχανισμός πρόκλησης άμεσης ζημιάς σε στοιχεία δομημένου περι-
βάλλοντος με βάση προσομοιωμένα μεγέθη πλημμύρας.  

Το πλημμυρικό γεγονός που προκάλεσε την άμεση ζημιά οφείλεται σε υπερπήδηση του φράγματος Μυλο-
πότα λόγω ραγδαίας βροχόπτωσης, η οποία διέρκησε αρκετές ώρες. Παρά την υπερπήδηση του φράγματος, 
οι πλημμυρικες συνθήκες που αναπτύχθηκαν σε θέσεις καταγραφής άμεσης ζημιάς δεν περιλάμβαναν τη 
δράση μεγάλων κυμάτων σύμφωνα με τις επιτόπιες μαρτυρίες. Επομένως, στα πλημμυρικά μεγέθη που εξε-
τάζονται για την πρόκληση άμεσης ζημιάς περιλαμβάνονται το βάθος νερού και η ταχύτητα ροής. Τα μεγέ-
θη αυτά είναι αποτελέσματα της μονοδιάστατης διόδευσης πλημμυρικού κύματος που προέκυψε από την 
μοντελοποίηση της υπερπήδησης του φράγματος. Οι τιμές βάθους νερού που χρησιμοποιούνται στην ανά-
λυση είναι οι μέγιστες τιμές που προέκυψαν από την χρονικά μεταβαλλόμενη διόδευση του πλημμυρικού 
κύματος στην περιοχή κατάντη του φράγματος, ενώ οι τιμές ταχύτητας ροής είναι οι μέγιστες των μέσων τι-
μών που υπολογίστηκαν σε κάθε διατομή γεωμετρίας εδάφους που επιλέχθηκε για τη διόδευση του κύματος.  

Σ’ αυτή την περίπτωση μελέτης η ανάλυση της σχέσης των μεγεθών πλημμύρας και ζημιάς οδηγεί στην ανά-
πτυξη ενός μοντέλου ζημιάς μικροκλίμακας σύμφωνα με τη μορφή της Εικόνας 7-3. Η κατηγορία πλημμύ-
ρας υπό εξέταση είναι η πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανύψωση 
πλημμυρικής στάθμης και υψηλή ταχύτητα ροής. Το μοντέλο πλημμύρας αναφέρεται σε μονοδιάστατη προ-
σομοίωση πλημμύρας και κατα συνέπεια ο συνδυασμός του μοντέλου πλημμύρας με μοντέλο ζημιάς μικρο-
κλίμακας θεωρείται ότι δεν αποδίδει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζη-
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μιάς σε δομημένο περιβάλλον (βλέπε Εικόνα 7.2). Τα δεδομένα άμεσης ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον 
στην περιοχή μελέτης περιορίζονται σε περιγραφή της παρατηρούμενης ζημιάς στο περίβλημα κτηρίου και 
δεν περιλαμβάνουν επιμέτρηση και αποτίμηση της ζημιάς. Επομένως, το συγκεκριμένο μοντέλο ζημιάς δεν 
περιλαμβάνει διαδικασία υπολογισμού ποσοστού ζημιάς και σε ό,τι αφορά το δομημένο περιβάλλον, δεν εί-
ναι εφικτή η διάκριση σε χρήσεις και τύπους κτηρίου. Επομένως, το μοντέλο ζημιάς περιορίζεται στη διε-
ρεύνηση του μηχανισμού αστοχίας πληγέντων στοιχείων κτηρίου με βάση πλημμυρικά μεγέθη. 

Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε πέντε υποκεφάλαια. Το υποκεφάλαιο 13.1 δίνει γενική πληροφορία για 
την περιοχή μελέτης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγματος και την περιγραφή του πραγματικού πλημ-
μυρικού γεγονότος της 27ης Ιανουαρίου 2003. Στο υποκεφάλαιο 13.2 περιγράφονται συνοπτικά οι υδρολογι-
κοί και υδραυλικοί υπολογισμοί για την μοντελοποίηση του πλημμυρικού γεγονότος και, επίσης δίνονται τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης. Στο υποκεφάλαιο 13.3 περιγράφονται τα διαθέσιμα στοιχεία άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον που καταγράφηκαν στην περιοχή κατάντη του φράγματος 
Μυλοπότα. Στο υποκεφάλαιο 13.4 περιγράφεται ο μηχανισμός αστοχίας που αναλύθηκε για τη διερεύνηση 
της σχέσης των προσομοιωμένων τιμών των πλημμυρικών μεγεθών και της παρατηρούμενης άμεσης ζημιάς 
και, τέλος στο υποκεφάλαιο 13.5 συγκεντρώνονται τα ανακεφαλαιωτικά σχόλια αυτού του κεφαλαίου. 

13.1 Γενική πληροφορία 

13.1.1 Φράγμα Μυλοπότα 

Το φράγμα του Μυλοπότα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της νήσου Ίο των Κυκλάδων, σε απόσταση 1.5 km 
από τον παραθαλάσσιο οικισμό, και κατασκευάστηκε για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης 
της περιοχής. Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1996. Κύριος του έργου είναι 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην υπουργείο Γεωργίας) . Η δημοσίευση του Δρ. 
Μουτάφη [Μουτάφης 2007] αναφέρει συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγματος και τις συνθήκες 
του πλημμυρικού γεγονότος υπερπήδησης του φράγματος που συνέβη στις 27 Ιανουαρίου 2003 και είχε ως 
αποτέλεσμα την υπερπήδηση του φράγματος. 

Το φράγμα είναι ομοιογενές χωμάτινο, ύψους 23 m, πλάτους στέψης 7 m και μήκους στη στέψη ~100 m και 
δημιουργεί εσωποτάμιο ταμιευτήρα χωρητικότητας ~240.000 m3. Η καμπύλη στάθμης – όγκου ταμιευτήρα 
πσρατίθεται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π13.1. Οι κλίσεις αμφότερων των πρανών του αναχώματος είναι 
2.5:1 (Ο:Κ). Το σώμα του φράγματος κατασκευάστηκε με αργιλώδη αμμοχάλικα από τη λεκάνη κατάκλυ-
σης του ταμιευτήρα και υλικά παλαιάς αναβαθμίδας μεταξύ των δύο χειμάρρων που συμβάλλουν ανάντη του 
φράγματος. Η στεγανοποίηση του φράγματος επιτυγχάνεται με γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου διαστρωμένη 
στο ανάντη πρανές του αναχώματος. Η μεμβράνη συγκρατείται στη θέση της με πλαστικούς σωλήνες γεμά-
τους με τσιμεντένεμα.  

Στο κατάντη πρανές του φράγματος υπάρχει ζώνη από βραχώδη προϊόντα εκσκαφής πλάτους 3 m, ενώ στον 
πόδα του πρανούς υπάρχει αναβαθμός από λίθους πλάτους της τάξης των 20 έως 30 m. Το κατάντη πρανές 
του φράγματος και ο αναβαθμός ποδός χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος απόρριψης βραχωδών προϊόντων από 
τις απαιτούμενες εκσκαφές του έργου.  
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Εικόνα 13-1. Σκαρίφημα τυπικής διατομής φράγματος 

Ο υπερχειλιστής είναι μετωπικός, χωρίς ρυθμιστικό αναβαθμό, πλάτους 5.0 m, ενώ στη διώρυγα πτώσης το 
πλάτος μειώνεται στα 4.0 m. Η παροχή σχεδιασμού ανέρχεται σε 1.95 m3/s και το ελεύθερο ύψος φράγμα-
τος (freeboard) σε 0.30 m. Φωτογραφικό υλικό από το τεχνικό του υπερχειλιστή παρατίθεται στον Τόμο ΙΙ, 
υποκεφάλαιο Π13.4. 

13.1.2 Περιοχή μελέτης 

Η μορφολογία της περιοχής κατάντη του φράγματος Μυλοπότα χαρακτηρίζεται από ήπιες κλίσεις εδάφους 
και εκτείνεται σε απόσταση 1.5 km έως το όριο της ακτογραμμής. Στην Εικόνα 13-2 φαίνεται ο χάρτης της 
περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1:5 000, στον οποίο σημειώνονται η κάτοψη του φράγματος, η λεκάνη κατά-
κλυσης του ταμιευτήρα, και η οδοποιία προσπέλασης στο τεχνικό τμήμα του φράγματος, η οποία εκτείνεται 
μέχρι το μέσο της απόστασης από την παραλία του Μυλοπότα.  
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Εικόνα 13-2. Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής μελέτης 

13.1.3 Περιγραφή πλημμυρικού γεγονότος 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων (International Comittee of Large 
Dams) [ICOLD 2003] ως αστοχία φράγµατος ορίζεται «η κατάρρευση ή µετακίνηση µέρους του φράγματος 
ή της θεμελίωσης του, τέτοια ώστε το φράγμα να µην µπορεί να συγκρατήσει νερό». Συνεπώς, ένα μεμονω-
μένο φαινόμενο υπερπήδησης ενός φράγματος δεν καταγράφεται ως αστοχία φράγματος. 

Τον Ιανουάριο του 2003 καταγράφηκαν ακραίες βροχοπτώσεις στο νησί, που κατέληξαν σε υψηλή 
πληµµυρική παροχή εισροής στον ταµιευτήρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το βροχομετρικό 
σταθμό του νησιού, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης σε διάστημα 14 ωρών μετρήθηκε ίσο με 126 mm και 
στη συνέχεια οι μετρήσεις διακόπηκαν λόγω υπερχείλισης του δοχείου μέτρησης. Η λειτουργία του υπερχει-
λιστή του φράγματος ήταν σχετικά άµεση. Η στάθµη στον ταµιευτήρα έφθασε στη στέψη του φράγµατος και 
στη συνέχεια ακολούθησε υπερπήδηση. Από ίχνη που άφησε η πληµµύρα στη στέψη του φράγµατος, κατα-
γράφεται ότι η στάθµη του νερού έφθασε σε ύψος µεγαλύτερο του 0.4 m πάνω από τη στέψη. Η υπερπήδηση 
συνέβαινε σε όλο το πλάτος του φράγµατος συν τους εκατέρωθεν δρόµους, δηλαδή σε πλάτος που υπερέβαι-
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νε τα 100 m. Με τα δεδοµένα υπερχείλισης, η µέγιστη παροχή εκτιµήθηκε ότι ξεπέρασε τα 35 m3/s, δηλαδή 
βρεθηκε σηµαντικά υψηλότερη από την παροχή σχεδιασµού του υπερχειλιστή (1.95 m3/s). Η υπερπήδηση 
του φράγµατος θα ήταν φυσικά αναπόφευκτη ακόµη και αν δεν είχε κατασκευαστεί αυθαίρετα τοιχίο στη 
στέψη του υπερχειλιστή [Μουτάφης 2007]. 

Σύμφωνα με µαρτυρίες κατοίκων, η υπερπήδηση του φράγµατος συνεχιζόταν για ώρες. Παρά την υπερπή-
δηση του το φράγµα δεν διαβρώθηκε αλλά έπαθε µόνο εκτεταµένες ζηµιές [Στεφαδούρος 2003]. Η αντοχή 
του στη διάβρωση οφείλεται στη ζώνη βραχωδών υλικών που είχαν διαστρωθεί (είχαν ουσιαστικά απορριφ-
θεί) στο κατάντη πρανές του φράγµατος καθώς και στον αναβαθµό ποδός του πρανούς. Τµήµατα του 
φράγµατος και των δρόµων πρόσβασης διαβρώθηκαν και τα υλικά παρασύρθηκαν και αποτέθηκαν κατάντη 
του φράγµατος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 13-3. Οι επιπτώσεις της υπερπήδησης ήταν οι ζημιές στο φράγ-
μα, τους δρόμους και τις κατάντη περιοχές από διαβρώσεις και αποθέσεις υλικών. Σημειώνεται, ότι εάν είχε 
διαβρωθεί το φράγμα θα είχε πιθανότατα καταρρεύσει και κατά συνέπεια θα είχαν τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες κατάντη του έργου. Το ατυχές συμβάν εκτιμάται ότι οφείλεται σε λανθασμέ-
νη επιλογή της πλημμύρας σχεδιασμού του υπερχειλιστή [Μουτάφης 2007]. 

 

 
Εικόνα 13-3. Κατάντη όψη φράγµατος µετά το ατυχές συµβάν και υλικά που διαβρώθηκαν και παρασύρθηκαν  

Στην Εικόνα 13-4 φαίνονται βραχώδη υλικά που διαβρώθηκαν από το κατάντη πρανές του φράγματος και 
παρασύρθηκαν στο δρόμο προσπέλασης κατάντη, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές (ξήλωμα α-
σφαλτοτάπητα, διάβρωση υλικού) στο δρόμο. Πρόσθετο φωτογραφικό υλικό που λήφθηκε κατά τη διάρκεια 
του πλημμυρικού γεγονότος παρατίθεται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π13.4. Από το φωτογραφικό υλικό 
συμπεραίνεται ότι η οδοποιία προσπέλασης λειτούργησε ως δίοδος διόδευσης του πλημμυρικού κύματος 
κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος. 
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Εικόνα 13-4. Οδοποιία προσπέλασης στο φράγμα Μυλοπότα μετά την πλημμύρα της 27ης Ιανουαρίου 2003 

13.2 Δεδομένα πλημμύρας 

13.2.1 Υδρολογικοί υπολογισμοί με το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-HMS 

Για τον υπολογισμό του πλημμυρογραφήματος εισροής στον ταμιευτήρα του φράγματος κατά το πλημμυρι-
κό γεγονός της 27ης Ιανουαρίου 2003, χρησιμοποιείται το υπολογιστικό πρόγραμμα HEC-HMS (Hydro-
logic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) v.3.4. του Σώματος Μηχανικών Στρατού των 
ΗΠΑ (βλέπε εδάφιο 6.4.1).  

Όμβρια καμπύλη 

Στην ευρύτερη περιοχή του νησιού λειτουργεί σήμερα μόνο ένας βροχομετρικός σταθμός που έχει εγκατα-
σταθεί στην περιοχή του Μυλοπότα στο χαμηλό υψόμετρο των 50 m από το Υπουργείο Γεωργίας. Τα δια-
θέσιμα δεδομένα από το βροχόμετρο δεν προσφέρονται για την εξαγωγή όμβριων καμπύλων. Στην περιοχή 
των Κυκλάδων υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις των μέγιστων ετήσιων υψών βροχής για διάρκειες 5’, 10’, 15’, 
30’, 1 h, 2 h, 6 h, 12 h και 24 h στο μετεωρολογικό σταθμό της Μήλου, οι οποίες αντιστοιχούν σε 15 υδρο-
λογικά έτη (1972-73 έως 1986-87). Με βάση τις μετρήσεις αυτές και την εξίσωση 6.2 τύπου Gumbel μέγι-
στων τύπου Ι, καταρτίστηκε η όμβρια καμπύλη της Εικόνας 13-5 που χρησιμοποιείται στους υδρολογικούς 
υπολογισμούς. 

Διαθέσιμα βροχογραφικά δεδομένα (υψηλής χρονικής ευκρίνειας) για την ημέρα του πλημμυρικού γεγονό-
τος καταγράφηκαν μόνο στο μετεωρολογικό σταθμό της νήσου Αστυπάλαια. Στην Εικόνα 13-5 απεικονίζε-
ται, επίσης, το πλημμυρικό γεγονός της 27ης Ιανουαρίου 2003 με βάση τα δεδομένα από τη νήσο Αστυπά-
λαια («Γεγονός βάσει Αστυπάλαιας») και αντίστοιχα το γεγονός με βάση τα δεδομένα από τη νήσο Μήλο 
(«Γεγονός βάσει Μήλου»). Παρατηρείται ότι τα δεδομένα από τη νήσο Αστυπάλαια είναι ακατάλληλα για να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, διότι η γεωγραφική θέση της νήσου βρίσκεται απαγορευτικά μακριά από τη 
νήσο Ίο για να αντιπροσωπεύσει την ένταση του πλημμυρικού γεγονότος στην Ίο. 
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Εικόνα 13-5. Γραφική απεικόνιση της όμβριας καμπύλης για διάφορες τιμές της περιόδου επαναφοράς Τ 

Από την Εικόνα 13-5 προκύπτει ότι το πλημμυρικό γεγονός εκτιμάται με περίοδο επαναφοράς Τ=100 yr. 
Επίσης, θεωρείται 24ώρη διάρκεια για τη βροχή σχεδιασμού και γίνεται η υπόθεση της ομοιόμορφης κατα-
νομής της βροχής στη λεκάνη απορροής έκτασης ίσης με Α = 4.32 km2 ανάντη του ταμιευτήρα. Συνεπώς 
για τους υδρολογικούς υπολογισμούς χρησιμοποιούνται συνθετικό υετόγραμμα σχεδιασμού και όχι ιστορική 
κατανομή του ύψους βροχόπτωσης. 

Για το μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε απορροή η λεκάνη υποδιαιρέθηκε σε δυο υπολεκάνες, σε κα-
θεμία από τις οποίες χρησιμοποιείται η μέθοδος μετασχηματισμού του κινηματικού κύματος και εφαρμόζε-
ται η μέθοδος εκτίμησης του περισσεύματος βροχόπτωσης, Soil Conservation Service Loss Method. Ως 
δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούνται γεωμετρικά στοιχεία των υπολεκανών και γίνονται, επίσης, παραδοχές 
σε ό,τι αφορά το σχήμα διατομής κάθε ρέματος, τον αριθμό καμπύλης CN για τον χαρακτηρισμό της διη-
θητικότητας του εδάφους και της χρήσης γης, την τραχύτητα του εδάφους και την εκτίμηση της βασικής 
ροής των ρεμάτων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος HEC-HMS περιγράφο-
νται αναλυτικά στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη [HEC-HMS 2009]. Τα αποτελέσματα του μοντέλου βρο-
χόπτωσης-απορροής HEC-HMS (εξαγόμενα υετογράμματα και υδρογραφήματα) για καθεμία από τις υπο-
λεκάνες απεικονίζονται στην Εικόνα 13-6.  

Στην Εικόνα 13-7 απεικονίζεται το υδρογράφημα άμεσης απορροής (ΥΑΑ) στην έξοδο της ολικής λεκάνης 
απορροής (ή υδρογράφημα εισροής στον ταμιευτήρα του φράγματος Μυλοπότα), που προέκυψε από το μο-
ντέλο βροχόπτωσης –απορροής HEC-HMS. 
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Εικόνα 13-6. Αποτελέσματα βροχόπτωσης – απορροής για κάθε υπολεκάνη με την χρήση του HEC-HMS 

 

 
Εικόνα 13-7. Υδρογράφημα εισροής στον ταμιευτήρα φράγματος Μυλοπότα 
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Υδρομετρικοί σταθμοί εγκατεστημένοι στα υπό εξέταση υδατορεύματα, δεν υπάρχουν για συγκρίσεις μεταξύ 
παρατηρημένων τιμών και προσομοιωμένων τιμών παροχής. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η αιχμή του εξαγό-
μενου πλημμυρογραφήματος προσεγγίζει την τιμή Qmax = 35 m3/s που αποτελεί την εκτίμηση της αιχμής 
για το πραγματικό πλημμυρικό γεγονός από εμπειρογνώμονες της ΔΕΗ και του πρώην Υπουργείου Γεωργί-
ας [Στεφαδούρος 2003] καθώς επίσης η χρονική βάση του ΥΑΑ προσεγγίζει τη διάρκεια του γεγονότος.  

Η διαδικασία μοντελοποίησης βροχόπτωσης – απορροής υλοποιείται με απλοποιητικές παραδοχές. Γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων για τιμές του συντελεστή 
τραχύτητας Manning και του αριθμού καμπύλης CN, και διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

 Εξετάστηκαν οι τιμές συντελεστή Manning n = 0.05, 0.07 και 0.1 αντί της τιμής 0.04 που τελικά 
χρησιμοποιήθηκε για τη διόδευση απορροής στα προσομοιωμένα ρέματα κάθε υπολεκάνης. Διαπι-
στώθηκε, ότι η μέγιστη διαφορά που προκύπτει στις τιμές της παροχής στο ΥΑΑ είναι της τάξης του 
2 m3/s και κατά συνέπεια η επίδραση των συντελεστών Manning στο εξαγόμενο ΥΑΑ κρίθηκαν 
πρακτικά ασήμαντες. 

 Με την υπόθεση του υδρολογικού τύπου εδάφους B και μέτριας διεισδυτικότητας κατάσταση αρχι-
κής υγρασίας εδάφους για αγροτική περιοχή, εξετάστηκαν οι τιμές του αριθμού καμπύλης CN ίσες 
με 61, 71 και 77 αντί της τιμής 81 που τελικά χρησιμοποιήθηκε σε κάθε υπολεκάνη και αντιστοιχεί 
σε αγροτική γη χωρίς περιβαλλοντική διαχείριση (ή χορτολιβαδική έκταση σε κακή κατάσταση) 
[Pilgrim and Cordery 1993]. Από την ανάλυση ευαισθησίας προέκυψε ότι ο αριθμός καμπύλης CN 
έχει καθοριστική σημασία για τις τιμές παροχής του εξαγόμενου ΥΑΑ, καθώς η διαφορά στις τιμές 
της αιχμής παροχής μπορεί να μειωθεί έως 20 m3/s, εάν χρησιμοποιηθεί η τιμή CN = 61 αντί της 
τιμής 81.  

13.2.2 Υδραυλικοί υπολογισμοί με το υπολογιστικό πρόγραμμα DAMBRK 

Η μαθηματική προσομοίωση της υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα υλοποιείται με τη χρήση του  υ-
πολογιστικού προγράμματος διόδευσης πλημμυρικού κύματος DAMBRK (Dam-break flood forecasting 
model) v.88. Επίσης, η επακόλουθη διόδευση του πλημμυρικού κύματος στην περιοχή μελετης κατάντη του 
φράγματος προσομοιώνεται με τη χρήση του προγράμματος DAMBRK. Το πρόγραμμα περιγράφεται ανα-
λυτικά στο εδάφιο 6.4.3. Στα αριθμητικά αποτελέσματα  του προγράμματος περιλαμβάνονται σημειακές μέ-
γιστες τιμές του βάθους νερού, της πλημμυρικής αιχμής και μέσες τιμές ταχύτητας ροής σε επιλεγμένες δια-
τομές της περιοχής κατάκλυσης (βλέπε Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π13.2). 

Μοντελοποίηση του φαινομένου υπερπήδησης φράγματος 

Το φαινόμενο υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα προσομοιώνεται στο μοντέλο υπολογισμού χάσμα-
τος του προγράμματος DAMBRK που αφορά την περιγραφή της χρονικής και γεωμετρικής εξέλιξης του 
χάσματος. Τα δεδομένα εισόδου στο μοντέλο υπολογισμού χάσματος εκτιμήθηκαν με βάση τις εμπειρικές 
εξισώσεις του Froehlich [Froehlich 1995b] (βλέπε εδάφιο 6.4.3). Δεδομένου ότι ο υπολογισμός του υδρο-
γραφήματος εκροής εξαρτάται άμεσα από την χρονική και γεωμετρική εξέλιξη του χάσματος, ο εμπειρικός 
υπολογισμός του μοντέλου χάσματος γενικά, οδηγεί σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων 
προσομοίωσης. Η συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, υπερπήδησης του φράγματος δεν συνοδεύεται από ταυ-
τόχρονη ανάπτυξη χάσματος στο σώμα του φράγματος κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Γι’ αυτόν ακριβώς 
το λόγο, ενώ μοντελοποιήθηκε η ανάπτυξη χάσματος στο πρόγραμμα, ουσιαστικά δεν «τρέχει» κατά την α-
νάλυση και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει το υδρογράφημα εκροής. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας μια υπερβο-
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λικά υψηλή τιμή στάθμης ελεύθερης επιφάνειας στον ταμιευτήρα ως κατώφλι για την έναρξη της χρονικής 
εξέλιξης του χάσματος. Συνεπώς, η σημαντική αβεβαιότητα που συνοδεύει τον υπολογισμό του μοντέλου 
χάσματος δεν επηρεάζει την ακρίβεια υπολογισμού του υδρογραφήματος εκροής από το φράγμα. Τέλος, 
κατά την έναρξη της προσομοίωσης η στάθμη της ελεύθερης επιφάνειας του ταμιευτήρα θεωρείται ότι βρί-
σκεται στη στέψη του υπερχειλιστή, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες η λειτουργία του υπερχειλιστή ήταν σχετι-
κά άμεση [Μουτάφης 2007]. Για τον υπολογισμό του υδρογραφήματος εκροής από το φράγμα χρησιμοποι-
ούνται επίσης, τα ακόλουθα στοιχεία: (α) η καμπύλη στάθμης – όγκου ταμιευτήρα (βλέπε υποκεφάλαιο 
Π13.1), (β) το υδρογράφημα εισροής στον ταμιευτήρα (βλέπε Εικόνα 13.7) , και (γ) η καμπύλη στάθμης – 
παροχής του υπερχειλιστή (βλέπε Π13.2).  

Μοντελοποίηση της διόδευσης πλημμυρικού κύματος στην περιοχή κατάκλυσης κατάντη φράγματος 

Για την προσομοίωση της κατάκλυσης της περιοχής κατάντη του φράγματος, λήφθηκε υπόψη στη μοντελο-
ποίηση η οδοποιία προσπέλασης στο τεχνικό τμήμα του φράγματος, η οποία εκτείνεται μέχρι το μέσο της 
απόστασης έως την ακτογραμμή, δηλαδή έως τη διατομή 4 στην Εικόνα 13-8. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 
εδάφιο 13.1.3, ο δρόμος είχε υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της πλημμύρας και γι’ αυ-
τόν ακριβώς τον λόγο προσομοιώνεται ως ρέμα διόδευσης του πλημμυρικού κύματος. Συνολικά η απόσταση 
από το φράγμα έως την ακτογραμμή είναι ίση περίπου με 1.5 km.  

Από το τέλος του δρόμου προσπέλασης έως την ακτογραμμή, οι θέσεις καταγραφής ζημιάς και η τοπογρα-
φία της περιοχής κατάκλυσης υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο φυσικών μισγαγγειών, που φαίνεται ότι λειτούρ-
γησαν ως δίοδοι διόδευσης πλημμυρικού κύματος στην περιοχή κατάκλυσης. Στη διαδικασία μοντελοποίη-
σης, όμως, η διχοτόμηση της ροής σε δύο κλάδους κύριας διεύθυνσης είναι αδύνατη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, επιλέγεται ως λύση στην προσομοίωση η μεταφορά της κύριας διεύθυνσης της διόδευσης από τη νοητή 
συνέχεια του δρόμου προσπέλασης σε συμμετρική θέση ως προς τη γεωμετρία κάθε επιλεγμένης διατομής 
στην περιοχή κατάκλυσης. Με αυτόν τον τρόπο οι δυο ενεργές περιοχές ροής των δύο φυσικών μισγαγγειών, 
προσομοιώνονται δεξιά και αριστερά του άξονα κάθε επιλεγμένης διατομής, δηλαδή ενώνονται σε μια. Το 
πλάτος των διατομών αυτών μετά το τέλος του δρόμου προσπέλασης σχεδόν διπλασιάζεται, αφού η περιοχή 
κατάκλυσης όσο προχώρα κανείς προς τα κατάντη, διευρύνεται. Συνολικά, το ρέμα διόδευσης του πλημμυ-
ρικού κύματος όπως μοντελοποιήθηκε, απεικονίζεται στην Εικόνα 13-8. 

Επιλέγονται οκτώ διατομές, περίπου κάθετες στο άξονα του καναλιού, με κριτήρια (α) να αποτυπώνουν με το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο τη γεωμετρία της περιοχής κατάκλυσης, και (β) να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλη-
σιέστερα στις θέσεις καταγραφής άμεσης πλημμυρικής ζημιάς στην περιοχή κατάκλυσης. Στη διαδικασία 
μοντελοποίησης, η γεωμετρία των διατομών απλουστεύεται, έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν οι πολύ απότομες 
κλίσεις πυθμένα ή να εξαλειφθούν οι αρνητικές κλίσεις πυθμένα, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα σύγκλισης 
στο αριθμητικό σχήμα επίλυσης. Στην Εικόνα 13-8 απεικονίζονται, επίσης, οι επιλεγμένες διατομές και οι 
θέσεις καταγραφής ζημιάς στην περιοχή κατάκλυσης. Η γεωμετρία εδάφους των επιλεγμένων διατομών σε 
κλίμακα 1:2 000 παρατίθεται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο Π13.5. Επίσης, με δεδομένο ότι το πλάτος των 
διατομών εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα όσο προχωρά κανείς προς τα κατάντη, χρησιμοποιείται στην 
προσομοίωση η παραδοχή της ενεργής περιοχής ροής (active flow area). Με άλλα λόγια θεωρείται ότι ένα 
μέρος της διατομής δε συμμετέχει στη μεταφορά ροής προς τα κατάντη, αποτελεί δηλαδή ανενεργή περιοχή 
ροής ή περιοχή αποθήκευσης ροής (storage flow). Ο προσδιορισμός της ανενεργούς περιοχής ροής σε κάθε 
διατομή γίνεται εμπειρικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διώρυγα εξόδου του εκκενωτή πυθμένα είναι κατα-
σκευασμένη κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του δρόμου προσπέλασης κατά τη φορά της ροής. 
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Εικόνα 13-8. Μοντελοποίηση της περιοχής κατάντη του φράγματος Μυλοπότα 
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Οι τιμές του συντελεστή τραχύτητας Manning στις διατομές προσδιορίστηκαν εμπειρικά λαμβάνοντας υπό-
ψη τη μορφολογία της περιοχής κατάκλυσης και τη δημοσιευμένη έκθεση του κέντρου γεωλογικής έρευνας 
των ΗΠΑ (US Geological Survey), η οποία παρουσιάζει εκτιμώμενες τιμές του συντελεστή Manning για 
πολλά διαφορετικά είδη ρεμάτων βάσει μετρήσεων πεδίου [Barnes 1967]. Η τιμή του συντελεστή Manning 
παραμένει ίδια σε όλο το μήκος της ενεργούς περιοχής ροής για κάθε διατομή, θεωρώντας ότι αποτελεί τη 
σύνθετη τιμή του συντελεστή για την εκάστοτε διατομή. Τέλος, στις οριακές συνθήκες λήφθηκε υπόψη ο μει-
κτός τύπος ροής, ο οποίος επιτρέπει να ληφθούν υπόψη υδραυλικά άλματα στη διόδευση, μόνο στην περί-
πτωση που ο αριθμός Froude ξεπεράσει την τιμή 2 και ως αρχικές συνθήκες θεωρήθηκε ότι η βασική ροή 
στο ρέμα είναι ίση με 1 m3/s.  

13.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης  

Mερικά από τα γραφικά αποτελέσματα του προγράμματος DAMBRK παρουσιάζονται στην Εικόνα 13-9, 
στην Εικόνα 13-10 και στην Εικόνα 13-11. Τα υπόλοιπα παρατίθονται στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο 13.3. 
Στην Εικόνα 13-9 απεικονίζεται το γράφημα στάθμης ελεύθερης επιφάνειας ταμιευτήρα σε συνάρτηση με το 
χρόνο, και στην Εικόνα 13-10 απεικονίζεται η διόδευση της πλημμυρικής αιχμής στην περιοχή κατάντη του 
φράγματος. Τέλος, στην Εικόνα 13-11 διακρίνονται τα υδρογραφήματα των τιμών βάθους νερού για επιλεγ-
μένες διατομές γεωμετρίας στην περιοχή κατάκλυσης. 
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Εικόνα 13-9. Γράφημα στάθμης ελεύθερης επιφάνειας του ταμιευτήρα Μυλοπότα σε συνάρτηση με το χρόνο 
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Εικόνα 13-10. Διόδευση της πλημμυρικής αιχμής στην περιοχή κατάντη του φράγματος 
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Διατομή-Χ 0.32  Διατομή-Χ 0.6  Διατομή-Χ 0.74

  
 
Διατομή-Χ 0.90  Διατομή-Χ 1.05

 
Διατομή-Χ 1.1 

Εικόνα 13-11. Υδρογράφημα βάθους νερού για επιλεγμένες διατομές στην περιοχή κατάκλυσης 
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Εικόνα 13-12. Χάρτης κατάκλυσης πλημμύρας στην περιοχή κατάντη του φράγματος Μυλοπότα 
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Στην Εικόνα 13-12 παρουσιάζεται η περιβάλλουσα κατάκλυσης της πλημμύρας που προέκυψε από την προ-
σομοίωση της υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα και της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος κατά-
ντη. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της μέγιστης τιμής βάθους νερού και της μέγιστης μέσης τιμής της ταχύ-
τητας ροής σε κάθε διατομή παρατίθενται σε συγκεντρωτικό πίνακα του προγράμματος (Flood Crest 
Summary Table) στον Τόμο ΙΙ, υποκεφάλαιο 13.2. 

Παρατηρείται ότι αναπτύσσονται συνθήκες σχεδόν μόνιμης ροής για τη πλημμυρική αιχμή κατά τη διόδευ-
ση του πλημμυρικού κύματος προς τα κατάντη λόγω της σχετικά μικρής απόστασης του φράγματος από την 
παραλία του Μυλοπότα. Επίσης, παρατηρείται ότι οι μέγιστες τιμές του βάθους νερού κυμαίνονται από 0.5 
m έως 1 m, ενώ οι μέσες τιμές της ταχύτητας ροής κυμαίνονται από 1 m έως 3 m/s. Παρόλο που στο συ-
γκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός ο όγκος εισροής στον ταμιευτήρα είναι περίπου ίσος με το διπλάσιο του 
όγκου του ταμιευτήρα, η διόδευση σε διατομές ενεργούς περιοχής ροής πλάτους περίπου ίσου με 30 m στην 
περιοχή κατάκλυσης έχει ως αναμενόμενο αποτέλεσμα σχετικά μικρές προσομοιωμένες τιμές πλημμυρικών 
μεγεθών. 

Αβεβαιότητα των αποτελέσματων προσομοίωσης  

Η διαδικασία υπολογισμού του υδρογραφήματος εκροής και της διόδευσης του κύματος υλοποιήθηκε με 
απλοποιητικές παραδοχές. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των αποτε-
λεσμάτων προσομοίωσης των πλημμυρικών μεγεθών στο συντελεστή εκροής της στέψης του φράγματος και 
στο συντελεστή τραχύτητας Manning.  

Η ευαισθησία του προσομοιωμένου βάθους νερού στο συντελεστή τραχύτητας Manning είναι γενικά γνωστή. 
Για τη συγκεκριμένη προσομοίωση με τη χρήση του προγράμματος DAMBRK και για τις τιμές nmin = 0.05 
και nmax = 0.07 υλοποιείται η ανάλυση ευαισθησίας και προκύπτει μια αύξηση στη τιμή του συντελεστή 
Manning κατά 40 % προκαλεί αύξηση στη μέγιστη τιμή του βάθους νερού κατά 15 – 20 % και αντίστοιχα 
μείωση στη μέση τιμή της ταχύτητας ροής κατά 30%. 

Σε ό,τι αφορά την επίδραση του συντελεστή εκροής της στέψης του φράγματος, διαπιστώθηκε από την ανά-
λυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων προσομοίωσης, ότι αύξηση στη μέγιστη τιμή του συντελεστή σύμφωνα 
με τις προτεινόμενες οδηγίες του προγράμματος οδηγεί σε μείωση της τιμής της πλημμυρικής αιχμής της 
μόλις κατά 5%. Επομένως, πρακτικά δεν υπάρχει ευαισθησία των τιμών της πλημμυρικής αιχμής του υδρο-
γραφήματος εκροής και κατά επέκταση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης στο συντελεστή αυτό.  

13.3 Δεδομένα άμεσης ζημιάς  

Η τεχνική έκθεση των άμεσων εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από το πλημμυρικό 
γεγονός της 27ης Ιανουαρίου 2003 στην Ίο, αναφέρει ότι «παρόλο που το φράγμα υπερπηδήθηκε για αρκετές 
ώρες, το κατάντη πρανές του φράγματος δεν κατέρρευσε από τη διάβρωση των νερών της πλημμυρικής πα-
ροχής. Αυτό οφείλεται στο ότι τα βραχώδη υλικά στην περιοχή του αναβαθμού του κατάντη πρανούς έχουν 
σημαντικά μεγαλύτερο πλάτος, της τάξεως των 30 m, από το προβλεπόμενο πλάτος σχεδιασμού. Επομένως, 
το μέγεθος των ζημιών στο φράγμα και στην περιοχή κατάκλυσης αναλογικά με την περίσταση ήταν πολύ 
περιορισμένο» [Στεφαδούρος 2003]. 

Ο Δήμος Ιητών, αμέσως μετά το ατυχές συμβάν της υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα, συνέταξε επί-
σημη έκθεση καταγραφής της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς που προκλήθηκε στο φράγμα και στην περιοχή 
κατάκλυσης. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα ορμητικά νερά της πλημμύρας προκάλεσαν την καταστροφή 
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των μονάδων αφαλάτωσης, διυλιστηρίου και των δυο αντλητικών συγκροτημάτων του ταμιευτήρα, που βρί-
σκονταν εγκατεστημένοι στο κατάντη πρανές του φράγματος. Στην περιοχή κατάκλυσης, ο δρόμος προσπέ-
λασης σε όλο το μήκος του υποχώρησε κατά 1.5 m φθάνοντας περίπου τον πυθμένα της αντιπλημμυρικής 
διώρυγας (διώρυγα εξόδου εκκενωτή πυθμένα) και ο ασφαλτοτάπητας του ξηλώθηκε. Επίσης, η υπερπήδηση 
του φράγματος προκάλεσε τη διάβρωση σημαντικού όγκου ογκολίθων και χώματος που παρασύρθηκαν κα-
τάντη και μεταφέρθηκαν κατά μήκος του δρόμου προσπέλασης. Στο κάμπο του Μυλοπότα πλημμύρισαν 
σπίτια χωρίς όμως να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία καταγραφής του βάθους νερού στο εσωτερικό των σπι-
τιών. 

Για το συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία καταγραφής άμεσης ζημιάς στην πε-
ριοχή κατάκλυσης συλλέχθηκαν από τις αιτήσεις των πληγέντων κατοίκων προς την αρμόδια δημόσια υπη-
ρεσία του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (ΥΑΣ) για υποβολή κρατικής αποζημίωσης. Οι αιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
στοιχεία: (α) της γεωγραφικής θέσης καταγραφής της ζημιάς, (β) της περιγραφής της άμεσης ζημιάς, και (γ) 
της εκτίμησης του κόστους αποκατάστασης της ζημιάς από τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, επιτόπια αυτοψία της 
ζημιάς από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την επιμέτρηση και αποτίμηση της ζημιάς αυτής δεν πραγ-
ματοποιήθηκε μετά το συγκεκριμένο συμβάν πλημμύρας, με αποτέλεσμα τα δεδομένα της παρατηρούμενης 
ζημιάς ανά κτήριο να περιοριστούν στην ποιοτική περιγραφή. 

Τα κτήρια που κατακλύστηκαν στην περιοχή κατάντη του φράγματος είναι όλα ισόγειες κατοικίες, μόλις πέ-
ντε στον αριθμό, και ο τύπος άμεσης πλημμυρικής ζημιάς που περιγράφεται σε όλες τις αιτήσεις, είναι η κα-
τάρρευση του προστατευτικού τοιχίου (περίφραξη) στις εξωτερικές αυλές των σπιτιών. Οι θέσεις καταγραφής 
ζημιάς σημειώνονται στην Εικόνα 13-8 και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 
13-1. 
Πίνακας 13-1. Κατάλογος καταγραφής θέσεων υλικών ζημιών από πλημμύρα στη νήσο Ίο 

Θέση ζημιάς 
Διατομή  
γεωμετρίας 

Υλικό κατασκευής 
Μήκος τοιχίου  

(m) 
Ύψος τοιχίου  

(m) 

1 Ξεροληθιά  50 1.5 

2 
Δ5 

Ξεροληθιά 15 1.8 

3 Δ6 Ξεροληθιά 50 1.5 

4 Σκυρόδεμα 40 1.5 

5 
Δ8 

Ξεροληθιά 20 1.2 

 

Το υλικό κατασκευής του τοιχίου είναι κυρίως η ξερολιθιά (ή ξηρολιθοδομή). Ξηρολιθοδομή (ξερολιθιά) 
είναι η λιθοδομή που αποτελείται από ακατέργαστους φυσικούς λίθους χωρίς τη χρήση συνδετικού κονιάμα-
τος (εν ξηρώ). Λόγω της προφανούς αδυναμίας τους να αναλάβουν σημαντικές οριζόντιες δυνάμεις χρησιμο-
ποιούνται στην Ελλάδα κυρίως για περιφράξεις [Καραντώνη 2004].  

13.4 Ανάλυση της σχέσης πλημμυρικών μεγεθών και ζημιάς 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της καταγεγραμμένης ζημιάς, δεν είναι εφικτή 
η στατιστική ανάλυση της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και ζημιάς. Επομένως, όπως έχει ήδη αναφερ-
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θεί στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η ανάπτυξη του μοντέλου ζημιάς στην περιοχή μελέτης περιορίζεται αρχι-
κά στη διερεύνηση του μηχανισμού πρόκλησης του καταγεγραμμένου τύπου ζημιάς, δηλαδή της κατάρρευ-
σης τοιχίου, και στη συνέχεια ακολουθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τις οριακές τιμές 
των πλημμυρικών μεγεθών που προκύπτουν από τη διερεύνηση του μηχανισμού πρόκλησης του τύπου ζη-
μιάς. 

Μηχανισμός πρόκλησης κατάρρευσης τοιχίου από ξηρολιθοδομή 

Για την απλοποίηση των υπολογισμών θεωρείται ότι το υλικό κατασκευής του εξεταζόμενου τοιχίου είναι 
μόνο η ξηρολιθοδομή, ένα υλικό χωρίς συνοχή που αδυνατεί να παραλάβει εφελκυστικές τάσεις και κατά συ-
νέπεια εξετάζεται ο μηχανισμός αστοχίας μόνο από ανατροπή για την πρόκληση της κατάρρευσης του τοι-
χίου. Στο εδάφιο 5.3.2. ο μηχανισμός αστοχίας από ανατροπή ενός δομικού στοιχείου, όπως είναι ένα προ-
στατευτικό τοιχίο, περιγράφεται αναλυτικά. Στο συγκεκριμένο μοντέλο φόρτισης – αντίστασης, θεωρείται ότι 
το έδαφος έδρασης του τοιχίου και το ίδιο το τοιχίο είναι αδιαπέρατα και κατά συνέπεια η δύναμη της άνω-
σης αγνοείται και λαμβάνεται υπόψη η φόρτιση μόνο από υδροστατικές και υδροδυναμικές πιέσεις.  

Εφόσον οι διαστάσεις κάθε πληγέντος τοιχίου στην περίπτωση μελέτης δεν είναι πλήρως γνωστές, εξετάστη-
καν τέσσερις παραλλαγές των διαστάσεων ύψους και πλάτους ενός τοιχίου (Α, Β, Γ και Δ). Με βάση την εξί-
σωση (5.18) και ένα εύρος προσομοιωμένων τιμών της ταχύτητας ροής προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέ-
σματα για τις τιμές του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής, που οριακά μπορούν να ανατρέψουνν ένα τοι-
χίο από ξηρολιθοδομή. 
Πίνακας 13-2. Παραλλαγή Α του προστατευτικού τοιχίου περίφραξης για Η=1.20 m και b=0.30 m 

v (m/s) d (m) 

0.80 0.85 

1.00 0.83 

1.25 0.80 

1.50 0.76 

2.00 0.68 

 
Πίνακας 13-3. Παραλλαγή B του προστατευτικού τοιχίου περίφραξης για Η=1.50 m και b=0.30 m 

v (m/s) d (m) 

0.80 0.91 

1.00 0.90 

1.25 0.87 

1.50 0.83 

2.00 0.74 
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Πίνακας 13-4. Παραλλαγή Γ του προστατευτικού τοιχίου περίφραξης για Η=1.20 m και b=0.40 m 

v (m/s) d (m) 

0.80 1.03 

1.00 1.01 

1.25 0.99 

1.50 0.95 

2.00 0.86 

 
Πίνακας 13-5. Παραλλαγή Δ του προστατευτικού τοιχίου περίφραξης για Η=1.50 m και b=0.40 m 

v (m/s) d (m) 

0.80 1.12 

1.00 1.10 

1.25 1.07 

1.50 1.03 

2.00 0.94 

 

Σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τα αποτελέσματα του μηχανισμού αστοχίας 

Οι διατομές Δ5, Δ6 και Δ8, είναι οι επιλεγμένες διατομές γεωμετρίας στην περιοχή κατάκλυσης που βρί-
σκονται πλησιέστερα σε θέσεις καταγραφής ζημιάς, δηλαδή σε καταρρεύσεις τοιχίου από ξηρολιθοδομή. Η 
σύγκριση των προσομοιωμένων τιμών του βάθους νερού και της ταχύτητας ροής στις διατομές Δ5, Δ6 και 
Δ8 με τις οριακές τιμές των μεγεθών αυτών που απαιτούνται για την ανατροπή τοιχίου, αποσκοπεί στο να ε-
λέγξει εάν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσομοίωσης πλημμύρας είναι ικανά να προκαλέσουν τον 
παρατηρημένο τύπο ζημιάς. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για τους σκοπούς της ανάλυσης έγιναν μια σειρά από σημαντικές παραδοχές. 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης χρησιμοποιούνται οι μέγιστες τιμές βάθους νερού που 
αντιστοιχούν σε κάθε επιλεγμένη διατομή γεωμετρίας. Συνεπώς, οι σημειακές τιμές βάθους νερού προσεγγί-
ζουν, αλλά δεν έχουν υπολογιστεί ακριβώς στις θέσεις καταγραφής της ζημιάς. Επιπλέον, η μονοδιάστατη 
προσομοίωση της πλημμύρας έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό της μέγιστης μέσης τιμής της ταχύτητας 
ροής, η οποία αντιστοιχεί σε όλο το πλάτος της διατομής γεωμετρίας. Όσο το πλάτος της διατομής αυξάνει 
σε δεκάδες μέτρα, τόσο η παραδοχή αυτή οδηγεί σε όλο και πιο αδρομερή αποτελέσματα της ταχύτητας 
ροής. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των μεγεθών αυτών από τη διερεύνηση του μηχανισμού αστοχίας ενός 
τοιχίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η διαπερατότητα του εδάφους έδρασης του τοιχίου, απλοποιείται ο υπολογι-
σμός της δράσης των υδροδυναμικών πιέσεων, και εκτιμάται εμπειρικά το ξηρό ειδικό βάρος της ξηρολιθο-
δομής. 
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Πίνακας 13-6. Σύγκριση αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τα αποτελέσματα του μηχανισμού αστοχίας από ανατροπή 
Προσομοιωμένες τιμές  Οριακές τιμές Θέση ζη-

μιάς 
Παραλλαγή 
τοιχίου d (m) v (m/s) d (m) v (m/s) 
Β  0.83 1.50 1 Δ 0.66 1.47 1.03 1.50 
Β 0.83 1.50 2 Δ 0.66 1.47 1.03 1.50 
Β 0.82 1.60 3 Δ 0.61 1.59 1.02 1.60 
Β 0.83 1.50 4 Δ 0.54 1.50 1.03 1.50 
Α 0.76 1.50 5 Γ 0.54 1.50 0.95 1.50 

 

Παρατηρείται από τον Πίνακα 13-6, ότι οι προσομοιωμένες τιμές των μεγεθών προσεγγίζουν τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές που απαιτούνται για ανατροπή του τοιχίου από ξηρολιθοδομή. Ωστόσο, παρά τις παραδοχές, 
τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν είναι ικανά να προκαλέσουν ανατροπή σε ένα προστατευτικό τοιχίο 
περίφραξης από ξηρολιθοδομή. Επομένως, η ανάπτυξη ενός μοντέλου ζημιάς σε μικροκλίμακα, όπως είναι η 
εξέταση μηχανισμού αστοχίας ενός δομικού στοιχείου, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, όταν, για την α-
νάλυση χρησιμοποιούνται αποτελέσματα μονοδιάστατης προσομοίωσης του βάθους νερού και της ταχύτη-
τας ροής. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πλημμυρικού μοντέλου τουλάχιστον διδιάστατης προσομοίωσης με 
υψηλή διακριτοποίηση, έτσι ώστε να μπορούν να μοντελοποιηθούν ικανοποιητικά και οι τοπικές συνθήκες 
ροής και κατ’ επέκταση να αναλυθεί και να βαθμονομηθεί ένα μοντέλο ζημιάς σε μικροκλίμακα. 

13.5 Ανακεφαλαιωτικά σχόλια 

Το κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση της σχέσης των δεδομένων πλημμύρας και άμεσης ζημιάς σε δομημένο 
περιβάλλον που προκλήθηκαν από πλημμυρικό γεγονός λόγω της υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα 
στη νήσο Ίο στις 27 Ιανουαρίου 2003. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να διερευνηθεί ο μηχανισμός πρόκλησης 
άμεσης ζημιάς σε στοιχεία δομημένου περιβάλλοντος με βάση τα προσομοιωμένα μεγέθη πλημμύρας του 
βάθους νερού και της ταχύτητας ροής.  

Για το σκοπό αυτό το πλημμυρικό γεγονός προσομοιώθηκε θεωρώντας μονοδιάστατη, μη μόνιμη διόδευση 
πλημμυρικού κύματος στην περιοχή κατάντη του φράγματος Μυλοπότα με τη χρήση του προγράμματος 
DAMBRK. Για το συγκεκριμένο πλημμυρικό γεγονός, τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία άμεσης ζημιάς στην πε-
ριοχή κατάκλυσης είναι η θέση και η ποιοτική περιγραφή της άμεσης ζημιάς που είχε ως αποτέλεσμα την 
κατάρρευση προστατευτικών τοιχίων περίφραξης στις εξωτερικές αυλές των πληγέντων κατοικιών. Για την 
προσομοίωση του μηχανισμού πρόκλησης ζημιάς θεωρήθηκε ο μηχανισμός αστοχίας στοιχείου από ανα-
τροπή υπό τη φόρτιση υδροστατικών και υδροδυναμικών πιέσεων. Ο μηχανισμός αστοχίας στοιχείου από 
ολίσθηση αγνοήθηκε αφού τα πληγέντα τοιχία είναι κατασκευασμένα από ξηρολιθοδομή.  

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης έδειξε ότι οι προσομοιωμένες τιμές των πλημμυρικών μεγεθών δεν είναι ικανές 
να προκαλέσουν ανατροπή στο υπό εξέταση τοιχίο περίφραξης. Επομένως, η ανάπτυξη ενός μοντέλου ζη-
μιάς σε μικροκλίμακα, όπως είναι ένας μηχανισμός αστοχίας ενός δομικού στοιχείου, δεν μπορεί να θεωρη-
θεί αξιόπιστη, όταν για την ανάλυση χρησιμοποιούνται αποτελέσματα μονοδιάστατης προσομοίωσης του 
βάθους νερού και της ταχύτητας ροής αγνοώντας τις τοπικές συνθήκες της ροής. 



Κεφάλαιο 14  

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

14.1 Γενικά συμπεράσματα 

Η συμβολή της διατριβής στην επιστημονική έρευνα στοιχειοθετείται από τα συμπεράσματα, που 
προέκυψαν από τις μεθοδολογίες, επεξεργασίες και αναλύσεις σε όλη τη διατριβή και επιγραμματικά 
παρατίθενται παρακάτω. 

Συμπεράσματα από το θεωρητικό μέρος της διατριβής 

 Διακρίθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες πλημμύρας σε συνάφεια με την άμεση πλημμυρική ζημιά σε 
δομημένο περιβάλλον: (α) η πλημμύρα με κατάκλυση, (β) η πλημμύρα με υψηλή ταχύτητα ροής και 
(γ) η πλημμύρα με δράση κυμάτων. 

 Διακρίθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι ανάλυσης άμεσης πλημμυρικής ζημιάς που συνεισφέρουν 
στην τυποποίηση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ζημιάς: (α) μέτρηση, (β) τύπος κλίμακας, (γ) 
κατηγορία πλημμύρας, (δ) στοιχείο δομημένου περιβάλλοντος, (ε) κλίμακα χωρικής ανάλυσης και 
(στ) μονάδα μέτρησης. 

 Διαπιστώθηκε ότι ως δείκτης ευαλώτητας ενός συστήματος έναντι πλημμύρας μπορεί να θεωρηθεί η 
διάκριση του δομημένου περιβάλλοντος υπό απειλή σε χαρακτηριστικούς τύπους δομημένης 
περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται ρητά η πλημμυρική τρωτότητα ενός συστήματος. 

 Βάσει της μεθοδολογίας της ANCOLD (2003), προτάθηκαν τα ακόλουθα στάδια ανάλυσης της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης: (α) εκτίμηση, (β) αποτίμηση, (γ) αξιολόγηση και (δ) διαχείριση, στα 
οποία προσδιορίστηκε με σαφήνεια η συμβολή της εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς [Pistrika and 
Tsakiris 2007]. 

 Διαπιστώθηκε η σημασία αναγνώρισης της αιτίας πρόκλησης ενός πλημμυρικού γεγονότος στη 
διαδικασία αξιολόγησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης [Tsakiris et al. 2009]. 
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 Αναδείχθηκαν κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την πλημμυρική ζημιά και θα 
προκύψουν κατά την εφαρμογή της νέας κοινοτικής Οδηγίας για τις πλημμύρες τόσο από τα κράτη 
μέλη όσο και από την Ελλάδα [Tsakiris et al. 2009]. 

 Διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση η έλλειψη τυποποίησης της διαδικασίας ανάλυσης 
της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον και η αποσπασματική εφαρμογή 
προσεγγίσεων εκτίμησης της ζημιάς με επικρατέστερη τη μέθοδο της καμπύλης βάθους νερού – 
ζημιάς.  

Συμπεράσματα από τις περιπτώσεις μελέτης της διατριβής 

 Διαπιστώθηκε από τη στατιστική περιγραφή της βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς, ότι οι 
διαφοροποιήσεις στη χωρική κατανομή των εκτιμώμενων τιμών ποσοστού ζημιάς στην ίδια 
εξεταζόμενη περιοχή σχετίζονται άμεσα με τις διαφοροποιήσεις στους χαρακτηριστικούς τύπους 
δομημένης περιοχής ανά χρήση. Για παράδειγμα, οι υψηλότερες τιμές ποσοστού ζημιάς 
εκτιμήθηκαν κυρίως σε υπόγειες αποθήκες στη περίπτωση μελέτης στην Αττική. 

 Διαπιστώθηκε ότι η βέλτιστη προσαρμογή συνάρτησης κατανομής σε σύνολα τιμών βάθους νερού 
και ποσοστού ζημιάς είναι τύπου δυναμοσυνάρτησης. Ο βαθμός συσχέτισης των δύο μεταβλητών 
εξαρτάται από την χωρική κλίμακα ανάλυσης. 

 Διαπιστώθηκε ότι οι εμπειρικές σχετικές καμπύλες βάθους νερού – ζημιάς ανά χρήση δομημένης 
περιοχής για την Αττική θεωρούνται κατάλληλες για την εκτίμηση άμεσης ζημιάς σε επίπεδο 
μεσοκλίμακας. Οι καμπύλες αυτές οριστικοποιήθηκαν με τη μορφή κλιμακωτής συνάρτησης, είναι 
τοπικές καμπύλες και δεν έχουν γενική ισχύ [Pistrika 2009]. 

 Διαπιστώθηκε η σημασία της ανάπτυξης τοπικών καμπυλών βάθους νερού – ζημιάς  στην αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων εκτίμησης της αναμενόμενης ετήσιας ζημιάς από τη σύγκριση της καμπύλης για 
κατοικίες στην Αττική με αντίστοιχες καμπύλες από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 Διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή μοντέλου ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ με τη μέθοδο της καμπύλης 
βάθους νερού – ζημιάς είναι κατάλληλη για ανάλυση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας [Pis-
trika 2009]. 

 Η ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου εκτίμησης ζημιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ οδηγεί σε 
αυτοματοποίηση του υπολογισμού της αναμενόμενης ζημιάς και κατά συνέπεια διευκολύνει 
σημαντικά την ανάπτυξη της καμπύλης πιθανότητας μη υπέρβασης πλημμύρας – ζημιάς, που 
αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέτρα πλημμυρικής διακινδύνευσης. 

 Διαπιστώθηκε από τη στατιστική περιγραφή της βάσης δεδομένων άμεσης ζημιάς, ότι οι 
διαφοροποιήσεις στη χωρική κατανομή των εκτιμώμενων τιμών ποσοστού ζημιάς μεταξύ 
εξεταζόμενων περιοχών σχετίζονται άμεσα με τις διαφοροποιήσεις στις πλημμυρικές συνθήκες στις 
περιοχές αυτές. Για παράδειγμα, οι υψηλότερες τιμές ποσοστού ζημιάς εκτιμήθηκαν κυρίως σε 
περιοχές για τις οποίες υπολογίστηκαν οι υψηλότερες τιμές ταχύτητας ροής στην περίπτωση μελέτης 
στη Νέα Ορλεάνη [Pistrika and Jonkman 2009].  

 Διαπιστώθηκε, ότι ο τύπος δομικής ζημιάς αντιστοιχεί σε κατοικίες με εκτιμώμενες τιμές ποσοστού 
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ζημιάς μεγαλύτερες από το 50% της αρχικής εμπορικής τους αξίας στην περίπτωση μελέτης στη 
Νέα Ορλεάνη [Pistrika and Jonkman 2009]. 

 Με την εφαρμογή της μεθόδου «boostrapping» διαπιστώθηκε, ότι η αβεβαιότητα στην εκτίμηση του 
ποσοστού ζημιάς μειώνεται όσο ο αριθμός των πλημμυρόπληκτων κτηρίων αυξάνει, με την 
προϋπόθεση ότι το δείγμα προέρχεται από κατακλυσμένη περιοχή χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις 
στη μέγιστη στάθμη πλημμύρας [Pistrika and Jonkman 2009]. 

 Η στατιστική ανάλυση δεν είχε αποτέλεσμα μονοσήμαντη σχέση μεταξύ μεγεθών πλημμύρας (βάθος 
νερού, γινόμενο βάθους νερού και ταχύτητας ροής, ρυθμός ανύψωσης στάθμης) και ποσοστού 
ζημιάς στην περίπτωση μελέτης στη Νέα Ορλεάνη. Στο ίδιο αποτέλεσμα είχε καταλήξει 
προγενέστερο ερευνητικό έργο που βασιζόταν σε παρατηρήσεις άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
κτήρια [Merz et al. 2004].  

 Η επιμέρους χωρική μονάδα ανάλυσης (διαμέρισμα, ομάδα οικοδομικών τετραγώνων, οικοδομικό 
τετράγωνο) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το βαθμό συσχέτισης μεταξύ στατιστικών 
προγνώσεων και παρατηρημένων τιμών ποσοστού ζημιάς στην περίπτωση ανάλυσης ζημιάς σε 
μεσοκλίμακα. Η διερεύνηση της ανάλυσης στο πιο λεπτομερές χωρικό επίπεδο του οικοδομικού 
τετραγώνου οδήγησε σε όλες τις περιπτώσεις πλημμυρόπληκτων περιοχών σε αποδυνάμωση της 
συσχέτισης μεταξύ πλημμυρικών μεγεθών και ποσοστού ζημιάς [Pistrika and Jonkman 2009]. 

 Η εφαρμογή του κριτηρίου ζημιάς κατά Clausen στη περίπτωση μελέτης στη Νέα Ορλεάνη 
(γειτονιά «Lower 9th Ward») δεν είχε ικανοποιητικό αποτέλεσμα στην πρόβλεψη ζωνών ζημιάς [Pis-
trika and Jonkman 2009]. 

 Προτάθηκε εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς σε σχέση με το κριτήριο ζημιάς κατά Clausen, το οποίο 
διακρίνει τρεις ζώνες ζημιάς με βάση μόνο την ανεξάρτητη μεταβλητή του γινομένου βάθους νερού 
και ταχύτητας ροής. Με την εφαρμογή αυτού του κριτηρίου, διαχωρίστηκαν αριθμητικά η μέση 
τιμή, η ελαχίστη και η μέγιστη τιμή ποσοστού ζημιάς για κάθε ζώνη ζημιάς. Αυτό το κριτήριο 
θεωρείται εφαρμόσιμο σε περιοχές κατοικίας που έχουν πληγεί από πλημμύρα λόγω αστοχίας 
αναχώματος [Pistrika and Jonkman 2009]. 

 Το εναλλακτικό κριτήριο ζημιάς σε σχέση με το κριτήριο κατά Clausen θα πρέπει να εφαρμόζεται 
με επιφυλακτικότητα σε ανάλυση ζημιάς σε χωρικό επίπεδο μικροκλίμακας (π.χ. σε μεμονωμένα 
κτήρια) [Pistrika and Jonkman 2009]. 

 Διαπιστώθηκε ότι το ταίριασμα του βαθμού πολυπλοκότητας των μοντέλων πλημμύρας και ζημιάς 
είναι καθοριστικό για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ζημιάς [Πιστρίκα και 
Τσακίρης 2008]. Για παράδειγμα, η εφαρμογή της μεθόδου διερεύνησης του μηχανισμού αστοχίας 
πληγέντων στοιχείων κτηρίου βάσει πλημμυρικών μεγεθών είναι ακατάλληλη να υλοποιηθεί με τιμές 
πλημμυρικών μεγεθών ανηγμένων σε χωρικό επίπεδο μεσοκλίμακας. 

Γενικά συμπεράσματα 

 Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού ζημιάς εξαρτάται από την χωρική 
κλίμακα ανάλυσης ζημιάς και τον τύπο αρχικής αξίας της πληγείσας ιδιοκτησίας.  
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 Διαπιστώθηκε ότι ο υπολογισμός ποσοστού ζημιάς βάσει της αντικειμενικής αξίας δίνει πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα αποτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς σε σύγκριση με αυτόν βάσει της 
εμπορικής αξίας.  

 Διακρίθηκαν, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα, δύο τρόποι αποτίμησης της άμεσης πλημμυρικής 
ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον: (α) ως ποσοστό απώλειας της αρχικής αξίας της ιδιοκτησίας και (β) 
ως κόστος των εργασιών επισκευής / αντικατάστασης των πληγέντων στοιχείων. 

 Διαπιστώθηκε ο καθοριστικός ρόλος της χωρικής κλίμακας ανάλυσης ζημιάς στο βαθμό συσχέτισης 
μεταξύ των πλημμυρικών μεγεθών και της άμεσης, αποτιμούμενης πλημμυρικής ζημιάς. 

 Η εφαρμογή της μεθόδου σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς σε μεμονωμένα κτήρια 
(χωρικό επίπεδο μικροκλίμακας) δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για την αποτίμηση της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς σε αυτά [Pistrika and Jonkman 2009]. 

14.2 Σημεία για μελλοντική έρευνα 

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής επέτρεψε τη διερεύνηση πολλών διαφορετικών σημείων αλλά 
ταυτόχρονα άφησε και πολλές ερευνητικές κατευθύνσεις ανοιχτές, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθούν 
στο χρονικό πλαίσιο εκπόνησης της διατριβής. Μέσα από την ενασχόληση με διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις, υπολογιστικά προγράμματα, και πρωτογενή δεδομένα που συνέβαλαν στην έρευνα της άμεσης 
πλημμυρικής ζημιάς, εντοπίζονται ορισμένες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, οι οποίες μπορούν να 
βελτιωθούν θεωρητικά και τεχνικά.  

Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα στην έρευνα για την ανάπτυξη πρωτότυπων ή βελτιωμένων 
μεθοδολογιών μελέτης της πλημμυρικής ζημιάς στον ελληνικό και διεθνή χώρο, είναι η μικρή διαθεσιμότητα 
δεδομένων. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι η έλλειψη δεδομένων, μετρήσεων και παρατηρήσεων ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον αυξάνει την αβεβαιότητα στα αποτελέσματα της εκτίμησης της πλημμυρικής ζημιάς 
και κατά συνέπεια της πλημμυρικής διακινδύνευσης. Ιδιαίτερα, στη σημερινή εποχή που διατίθεται ένας 
μεγάλος αριθμός δεδομένων και σε μια ποικιλία μορφών, η συστηματική καταγραφή παρατηρήσεων και η 
ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων σε υπολογιστικά συστήματα αποτελεί την αναγκαία υποδομή για την ανάπτυξη 
σύγχρονων μεθοδολογιών. Κατάλληλο υπολογιστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ψηφιακής βάσης 
δεδομένων με παραθυρικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεί το περιβάλλον των Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ).  

Στην παρούσα διατριβή διαπιστώθηκε, ότι η επεξεργασία και γεωγραφική απεικόνιση μεγάλου αριθμού 
δεδομένων σε ΓΣΠ συμβάλλει στη διαπίστωση εμπειρικών χαρακτηριστικών, τα οποία ενσωματώνονται στις 
θεωρητικές προσεγγίσεις. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών 
σε υπολογιστή για την επεξεργασία και διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων και τον αυτοματισμό των 
υπολογισμών. Επομένως, κοινό χαρακτηριστικό των σημείων που επισημαίνονται και προτείνονται για 
μελλοντική έρευνα είναι ότι απαιτούν ως υποδομή την υλοποίηση ψηφιακής βάσης δεδομένων για την 
εισαγωγή της διαθέσιμης πληροφορίας.  

Η μελλοντική έρευνα στην ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον ως ένα βαθμό 
προσδιορίζεται και από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα ανάλυση. Τα σημεία που 
προτείνονται για μελλοντική έρευνα σχετική με την άμεση πλημμυρική ζημιά, παρατίθενται συνοπτικά 
παρακάτω:  
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 Προτείνεται η συλλογή πρόσθετης πληροφορίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
πλημμυρόπληκτων κατοικιών (χρήση κτηρίου, τύπος κατασκευής και θεμελίωσης, υλικά 
κατασκευής). Μια ανάλυση των δεδομένων ζημιάς με βάση τις ποιοτικές παραμέτρους κατασκευής 
μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα πρόγνωσης της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε 
δομημένο περιβάλλον. 

 Η προτεινόμενη σύνδεση ποιοτικών παραμέτρων κατασκευής κτηρίου με τη διαδικασία αποτίμησης 
άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον, συνεισφέρει στη διεύρυνση της ανάλυσης της 
πλημμυρικής τρωτότητας ενός συστήματος. 

 Δεδομένης της αδύναμης σχέσης μεταξύ ποσοστού ζημιάς και πλημμυρικών μεγεθών, προτείνεται η 
συστηματική καταγραφή της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον ώστε να 
διερευνηθεί περαιτέρω η καταλληλότητα εφαρμογής μιας εμπειρικής σχετικής καμπύλης βάθους 
νερού – ζημιάς για την εκτίμηση της ζημιάς.  

 Είναι επίσης χρήσιμο να διερευνηθεί περαιτέρω η καταλληλότητα του χωρικού επιπέδου ανάλυσης 
ζημιάς σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις στα δεδομένα πλημμύρας και ζημιάς που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της σχετικής καμπύλης βάθους νερού – ζημιάς. 

 Η ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική εκτίμηση 
της ζημιάς. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί στο μέλλον η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 
σχέσης μεταξύ πλημμυρικών μεγεθών και μηχανισμών πρόκλησης βλάβης σε κτήρια λόγω 
πλημμύρας. 

 Με την υπόθεση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων χωρικών δεδομένων, προτείνεται η 
διδιάστατη προσομοίωση πλημμύρας για την εφαρμογή του «εναλλακτικού κριτηρίου ζημιάς κατά 
Clausen» στις λοιπές περιπτώσεις μελέτης της διατριβής. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να ελεγθεί η 
γενική ισχύς αυτού του κριτηρίου ζημιάς, εάν, για παράδειγμα, στην περίπτωση μελέτης της Αττικής 
οι εκτιμώμενες τιμές ποσοστού ζημιάς ανήκουν σε ζώνη «ζημιάς με κατάκλυση». 

 Προτείνεται να εφαρμοστούν εμπορικά υπολογιστικά προγράμματα εκτίμησης οικονομικής ζημιάς, 
όπως είναι το μοντέλο HAZUS της FEMA, στην περίπτωση μελέτης στη Νέα Ορλεάνη, με στόχο 
να εκτιμηθεί ξανά η άμεση οικονομική ζημιά στο δομημένο περιβάλλον κατοικίας μετά τον τυφώνα 
Κατρίνα. Η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων του μοντέλου πρόγνωσης οικονομικής ζημιάς και 
των εκτιμώμενων τιμών ποσοστού ζημιάς θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση του μοντέλου 
αυτού. 

 Προτείνεται να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ζημιάς σε δομημένο περιβάλλον και απώλειας 
ανθρώπινης ζωής. Ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων κοντά στα ρήγματα της περιοχής «Lower 9th 
Ward» είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό καταρρεύσεων κατοικιών που 
συνέβησαν στην περιοχή αυτή και την επακόλουθη απώλεια καταφυγίου [Jonkman et al. 2009]. 

 Προτείνεται να συμπεριληφθουν στην ανάλυση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς δείκτες ευαλώτητας 
με την κοινωνική διάσταση του συστήματος. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα και την 
ετοιμότητα ενός εν δυνάμει υπό απειλή πληθυσμού, συμπεριλαμβάνεται στην πρόγνωση της ζημιάς 
και ο βαθμός αντιλήψης του πλημμυρικού κινδύνου. Γενικά, η ενσωμάτωση της κοινωνικής 
διάστασης στην εκτίμηση της άμεσης πλημμυρικής ζημιάς συνεισφέρει στον προσδιορισμό ενός 
αποδεκτού επιπέδου της πλημμυρικής διακινδύνευσης από την τοπική κοινωνία. 

 Δεδομένης της έλλειψης διαθέσιμων μετρήσεων παροχής και καταγραφής τιμών πλημμυρικών 
μεγεθών στο πεδίο, τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας των υδρολογικών δεδομένων και επιβεβαίωσης των 
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αποτελεσμάτων προσομοίωσης πλημμύρας, ειδικά στην περίπτωση ενός σεναρίου μικρής 
πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας. 
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Απόδοση τεχνικής∗ ορολογίας στην Ελληνική γλώσσα 

 
Όρος Term Ορισμός Definition 

    

Α    

Άμεση ζημιά Direct damage Ζημιά που σχετίζεται με τη φυσική επαφή με 
το νερό (π.χ. στα κτήρια, υποδομή, γεωργική 
γη, οχήματα κτλ) 

Damage related to physical contact of water 
(e.g. buildings, infrastructure, agricultural 
land, vehicles) 

Ανάλυση 
διακινδύνευσης 
πλημμύρας 

Flood risk analysis Η χρήση διαθέσιμης πληροφορίας για την 
εκτίμηση και διαχείριση της πλημμυρικής 
διακινδύνευσης σε ένα ορισμένο σύστημα. 
Γενικά περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
προσδιορισμός συστήματος, αναγνώριση 
φυσικού κινδύνου και μηχανισμών αστοχίας, 
εκτίμηση, αποτίμηση, αξιολόγηση, και 
διαχείριση διακινδύνευσης. 

 

                                                      

*στην περίπτωση που ο τεχνικός όρος είναι ξενόφερτος ή χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, παρατίθεται 
για βέλτιστη αποσαφήνιση και κατανόηση ο αντίστοιχος ορισμός στην Αγγλική γλώσσα  
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Όρος Term Ορισμός Definition 

Αναμενόμενη 
ζημιά 

Expected damage  Damage figures estimated before an event in 
the context of risk management 

Ανθεκτικότητα Resilience  The capacity of a system, community or 
society potentially exposed to hazards to 
adapt by resisting or changing in order to 
reach and maintain an acceptable level of 
functioning and structure. This is determined 
by the degree to which the social system is 
capable of organizing itself to increase its 
capacity of learning from past disasters for 
better future protection and to improve risk 
reduction measures (UN/ISDR 2004) 

Αντιμετώπιση 
καταστάσεων 
εκτάκτου 
ανάγκης 

Emergency 
response 

  

Αξιολόγηση της 
διακινδύνευσης 
από πλημμύρα 

Flood risk 
assessment 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύγκριση 
μεταξύ των εκτιμήσεων πλημμυρικής 
διακινδύνευσης και των αποδεκτών / ανεκτών 
ορίων διακινδύνευσης, έτσι ώστε να μπορεί να 
προτείνει κανείς κατάλληλη στρατηγική λήψης 
μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας 

The process involves the comparison between 
the estimated flood risks with the acceptable / 
tolerable ones so as to reach to a decision 
recommendation about the flood risk 
reduction measures strategy. 

Αποκατάσταση Recovery   

Απόλυτη 
καμπύλη βάθους 
νερού - ζημιάς 

Absolute depth-
damage curve 

Μια προσδιορισμένη σχέση μεταξύ βάθους 
νερού και της απόλυτης τιμής της μέγιστης 
ζημιάς 

A specified relationship between flood depth 
and the absolute value of maximum economic 
damage 

Αποτιμούμενη 
ζημιά 

Tangible damage Ζημιά που μπορεί να κοστολογηθεί ή να 
ποσοτικοποιηθεί με οικονομικούς όρους 

Damage that can be priced or, else, quantified 
in monetary values 

Αποτίμηση 
πλημμυρικής 
ζημιάς 

Economic 
estimation or 
Valuation of flood 
damage  

Εκτίμηση της πλημμυρικής ζημιάς με 
οικονομικούς όρους 
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Όρος Term Ορισμός Definition 

Αποτίμηση 
διακινδύνευσης 
πλημμύρας 

Flood risk 
evaluation 

H διαδικασία λήψης αποφάσης σχετικής με τον 
καθορισμό των αποδεκτών / ανεκτών ορίων 
διακινδύνευσης για την υπό απειλή πλημμύρας 
κοινωνία, δεδομένου των αποτελεσμάτων της 
εκτίμησης της διακινδύνευσης. Η διαδικασία 
αυτή αντανακλά την ικανότητα αντίληψης της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης από την πλευρά 
της τοπικής κοινωνίας. 

Decision process regarding the flood risk 
acceptability, given the results of flood risk 
estimation. It reflects the comprehension of 
the local society’s perception of flood risk by 
the decision makers. 

Απώλεια Loss Μείωση της αρχικής αξίας ενός πληγέντος 
στοιχείου 

 

    

Β    

Βήμα Span Διάστημα  

Βάθος νερού Flood depth or 
Water depth 

Στάθμη νερού πάνω από την επιφάνεια 
εδάφους με επίπεδο αναφοράς το φυσικό 
έδαφος 

Water height or elevation above ground level 

Βλάβη ή Δομική 
ζημιά 

Structural damage Ζημιά σε δομικά στοιχεία ενός κτηρίου που 
μπορεί να επηρεάζει την ευστάθεια ενός 
κτηρίου 

 

    

Δ    

Διάγραμμα 
διασποράς 

Scatter plot  A scatter plot is a type of mathematical 
diagram using Cartesian coordinates to 
display values for two variables for a set of 
data. The data is displayed as a collection of 
points, each having the value of one variable 
determining the position on the horizontal 
axis and the value of the other variable 
determining the position on the vertical axis. 
This kind of plot is also called a scatter chart, 
scatter diagram and scatter graph. 
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Όρος Term Ορισμός Definition 

Διακινδύνευση 
πλημμύρας 

Flood risk Το μέτρο των αναμενόμενων ζημιών 
(κοινωνικών και οικονομικών) σε ένα 
χωροχρονικά ορισμένο σύστημα λόγω της 
πιθανότητας εκδήλωσης μιας πλημμύρας 
ορισμένης έντασης 

Probability of flooding multiplied by flood 
damages 

Διακρισιμότητα Resolution   

Διαχείριση 
διακινδύνευσης 
πλημμύρας 

Flood risk 
management 

Διαδικασία που περιλαμβάνει την αποτίμηση 
της πλημμυρικής διακινδύνευσης, τη λήψη 
μέτρων για έλεγχο και τη μείωση της 
διακινδύνευσης  στο σύστημα. 

Process encompassing flood risk assessment 
and flood risk mitigation and control 

Δυνητική ζημιά Potential damage  Maximum possible damage in total 

Δυναμική 
αντιμετώπισης 

Coping capacity  The means by which people or organisations 
use available resources and abilities to face 
adverse consequences that could lead to a 
disaster. In general, this involves managing 
resources, both in normal times as well as 
during crises or adverse conditions. The 
strengthening of coping capacities usually 
builds resilience to withstand the effects of 
natural and human-induced hazards  

    

Ε    

Εκτεθειμένος 
πληθυσμός 

Exposed 
population 

Πληθυσμός υπό απειλή μείον ο αριθμός 
ανθρώπων που διέφυγαν μέσω διαδικασιών 
εκκένωσης/διάσωσης ή βρήκαν καταφύγιο 

Affected population minus the number of 
people that escaped through processes of 
evacuation/rescue or finding shelter  

Εκτίμηση 
διακινδύνευσης 
πλημμύρας 

Flood risk 
estimation 

Αναγνώριση και ποσοτικοποίηση της 
πλημμυρικής διακινδύνευσης που σχετίζεται με 
ένα χωροχρονικά ορισμένο σύστημα 

Identification and quantification of flood risk 
associated with a given  system 

Έμμεση ζημιά Indirect damage Παράπλευρη ζημιά χωρίς να σχετίζεται με τη 
φυσική επαφή με το νερό (π.χ. απώλειες στην 
παραγωγή έξω από την πλημμυρισμένη 

Damage without physical contact of water 
(e.g. production losses outside of flooded 
area, market disturbances, loss of time) 
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Όρος Term Ορισμός Definition 
περιοχή, δυσλειτουργίες της αγορά, χάσιμο 
χρόνου) 

Επίπτωση Consequence or 
Impact  

Συνέπεια, θετική ή αρνητική  

Ετοιμότητα Preparedness   

Ευαλώτητα Susceptibility   A measure of how sensitively an element at 
risk behaves when it is confronted with some 
kind of hazard  

    

Ζ    

Ζημιά  Damage Φθορά σε δομικά ή μη δομικά στοιχεία ενός 
κτηρίου, η οποία προκαλεί μείωση της αξίας 
του κτηρίου 

The amount of property value, which is lost 
because of a flood event 

    

Η    

Mέτρα 
μετριασμού των 
επιπτώσεων (των 
φυσικών 
κινδύνων) 

Mitigation 
measures 

Μέτρα που τροποποιούν τις επιπτώσεις των 
αναπόφευκτων ζημιών (σύστημα 
προειδοποίησης, σχεδιασμός χωροταξικών 
ρυθμίσεων, καμπάνιες πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης, προγράμματα ασφάλισης) 

Measures that modify the consequences of  
unavoidable damages (e.g. early warning 
systems, spatial land-use planning, 
information and training campaigns, flood 
insurance programs) 

    

Θ    

Θνησιμότητα Mortality  Κλάσμα ίσο με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής 
από πλημμύρα δια τον εκτεθειμένο πληθυσμό 

Ratio of flood fatalities over the exposed 
population 

Κ    

Κατασκευαστικά 
μέτρα 

Structural 
measures 

(π.χ. φράγματα, ταμιευτήρες, αναχώματα κτλ)  

Καμπύλη βάθους Depth-damage Μια προσδιορισμένη σχέση μεταξύ βάθους A specified relationship between flood depth 
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Όρος Term Ορισμός Definition 
νερού - ζημιάς curve or Stage-

damage curve 
νερού πλημμύρας και του μέγιστης ζημιάς and maximum damage 

Κίνδυνος 
πλημμύρας 

Flood hazard Πιθανότητα εμφάνισης  ενός πλημμυρικού 
γεγονότος 

Probability of flooding 

    

Μ    

Μετριασμός 
πλημμύρας 

Flood mitigation Μείωση τoυ μεγέθους (έντασης) πλημμύρας  

Μη 
αποτιμούμενη 
ζημιά 

Intangible damage Ζημιά που δεν μπορεί να κοστολογηθεί (π.χ. 
απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυματισμός, 
ηθική ζημιά, ζημιά σε πολιτιστικής αξίας 
περιοχές, περιβαλλοντικές απώλειες) 

Damage that can not be priced or, else, 
quantified in monetary values (e.g. fatalities, 
injuries, moral damage, cultural losses, 
environmental losses) 

    

Ο    

Όριο ασφαλείας Safety standard Πιθανότητα υπέρβασης προσδιορισμένης 
στάθμης νερού 

Exceedance probability of specified water 
level 

Όριο 
εμπιστοσύνης 

Confidence limit  The end points of a confidence interval are 
referred to as confidence limits. In statistics, a 
confidence interval is a particular kind of 
interval estimate of a population parameter. 
Confidence intervals are used to indicate the 
reliability of an estimate. How likely the 
interval is to contain the parameter is 
determined by the confidence level or 
confidence coefficient. Increasing the desired 
confidence level will widen the confidence 
interval.  

Όριο πρόβλεψης Prediction bound  The bound that measures the uncertainty in 
estimating the function (fit) or in predicting a 
new response value (the fit plus random 
noise). 
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Όρος Term Ορισμός Definition 

Π    

Παλινδρόμηση Regression   

Παρατηρημένη 
τιμή 

Observation or 
observed value 

  

Παρεκβολή ή 
Επέκταση 

Extrapolation   

Πρόβλεψη  Η εκ των προτέρων εκτίμηση, η οποία 
επιχειρείται βάσει της παρατήρησης των 
δεδομένων και πείρας 

 

Πρόγνωση  Η εκ των προτέρων εκτίμηση βάσει 
συγκεκριμένων δεδομένων και υπολογισμών. 
Είναι το τελικό στάδιο της πρόβλεψης 

 

Πληθυσμός υπό 
απειλή 

Affected 
population or 
population at risk 

Όλοι οι άνθρωποι που είναι παρόντες στην 
περιοχή υπό απειλή πριν την εκδήλωση του 
φυσικού φαινόμενου ή την λήψη σχετικής 
προειδοποίησης 

All people that are present in the exposed area 
before any signs or warnings are perceived 

    

Ρ    

Ρυθμός 
ανύψωσης 
πλημμυρικής 
στάθμης 

Rise rate  The height over which the water rises in one 
hour 

Ραγδαία 
πλημμύρα 

Flash flood Τύπος πλημμύρας που συγκεντρώνει μεταξύ 
άλλων τα βασικά χαρακτηριστικά α) της 
απότομής κλίσης εδάφους β) χαμηλής 
βλάστησης και γ) μεγάλης έντασης 
βροχόπτωσης 

 

Κατασκευαστικά 
μέτρα 
μετριασμού των 

Structural 
mitigation 
measures 

Μέτρα που τροποποιούν τα χαρακτηριστικά 
μιας πλημμύρας ή την τρωτότητα του 
ανθρώπινου και υλικού δυναμικού στην 

Measures that modify the characteristics of a 
flood or the vulnerability o people and 
properties to flood damage (e.g. dikes, flood 



8 
 

Όρος Term Ορισμός Definition 
επιπτώσεων  πλημμυρική ζημιά (π.χ. αναχώματα, 

φράγματα) 
protection dams) 

    

Σ    

Συνάρτηση 
θνησιμότητας 

Mortality function Σχέση μεταξύ της έντασης του φυσικού 
φαινομένου και της θνησιμότητας του 
εκτεθειμένου πληθυσμού 

A specified relationship between the intensity 
of the physical phenomena and the mortality 
in the exposed population  

Συνάρτηση 
στάθμης - 
παροχής 

Stage-discharge 
function 

Μια προσδιορισμένη σχέση μεταξύ στάθμης 
νερού και παροχής με την υπόθεση της 
μονοσήμαντης σχέσης 

A specified relationship between depth and 
discharge with the assumption of one-to-one  
relationship 

Σχετική καμπύλη 
βάθους νερού - 
ζημιάς 

Relative depth-
damage curve 

Μια προσδιορισμένη σχέση μεταξύ ύψους 
νερού πλημμύρας και ποσοστού της μέγιστης 
ζημιάς σε σχέση με την αξία του πληγέντος 
κτηρίου 

A specified relationship between flood depth 
and the percent damage  

    

Τ    

Τρωτότητα Vulnerability Σύνολο συνθηκών και διαδικασιών που 
προέρχονται από φυσικούς, κοινωνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες, οι οποίες αυξάνουν 
την ευαλώτητα μιας κοινότητας στην επίδραση 
των φυσικών κινδύνων. Είναι συνάρτηση της 
έκθεσης των στοιχείων υπό απειλή σε φυσικό 
κίνδυνο και της ευαλώτητας της κοινότητας υπό 
απειλή. 

Set of conditions and processes resulting 
from physical, social, environmental and 
economic factors, which increase the 
susceptibility of a community to the impact of 
hazards. It is a function of exposure and of 
susceptibility of elements at risk. 

    

Y    

Υπερπήδηση Overtopping  Water that flows over a levee or flood control 
structure due to an elevated water level which 
is higher than the crest level 
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Απόδοση ειδικής τεχνικής ορολογίας 
των ΗΠΑ στην Ελληνική γλώσσα 

Όρος Term Definition 

Α   

Ανάχωμα Levee  

   

Β   

Βάθος νερού Flood depth or Water depth Water height or elevation above 
ground level with reference to 
NAVD88 

   

Γ   

Συνοικία Neighborhood  

   

Δ   

Διαμέρισμα Tract   

   

Ε   

Εθνικό σύστημα 
ασφάλισης έναντι 
πλημμύρας 

National flood insurance program  

Εκτιμητής «ουσιαστικής» 
ζημιάς κατοικίας 

Residential Substantial Damage 
Estimator 

 

   

Η   

Ημιυπόγειοι χώροι Crawl space It is a type of basement in which one 
can not stand up, usually the height 
may be as little as a foot. 
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Όρος Term Definition 

Κ   

Κοινή ομάδα εκτέλεσης 
αξιολόγησης συνεπειών  

IPET – Interagency Performance 
Evaluation Taskforce 

 

   

Ο   

Οικοδομικό τετράγωνο Block  

Ομάδα οικοδομικών 
τετραγώνων 

Block groups  

Oμάδα αξιολόγησης 
συνεπειών 

Mitigation Assessment Team  

Ομοσπονδιακή υπηρεσία 
εκτάκτων αναγκών 

Federal Emergency Management 
Agency 

 

   

Π   

Προστατευτικός τοίχος 
για αντιπλημμυρικούς 
σκοπούς 

Floodwall  

   

Σ   

Συστάδα  Cluster  

Σώμα Μηχανικών 
Στρατού των ΗΠΑ 

United States Army Corps of 
Engineers 

 

   

Y   

Υπηρεσία Ασφάλειας 
έναντι Πλημμύρας 

Flood Insurance Administration   

Υποπεριοχή  Polder  An area that is below sea level and is 
enclosed by an uninterrupted chain 
of water retaining structures, levees 
and/or high grounds 
 

   

Ψ   

Ψηφιακό Μοντέλο 
Εδάφους 

Digital Terrain Model Model in which the considered area 
is divided in squares to which the 
elevation, with reference to 
NAVD88, is assigned. 
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Ακρώνυμα 

Στην Ελληνική γλώσσα  

ΕΓΣΑ Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΣΣ Στεγαστική συνδρομή

ΓΥΣ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

Στην Αγγλική γλώσσα 

FEMA Federal Emergency Management 
Administration

FIA Flood Insurance Administration

FLAIR Flood Loss Assessment Information Report

FIA Flood Insurance Administration

GIS Geographical Information System

IPET Interagency Performance Emergency Team

MAT Mitigation Assessment Team

MRGO Mississipi River Gulf Outlet

NAVD88 North American Vertical Datum of 1988

NCDC National Climatic Data Center

NFIP  National Flood Insurance Program

NHRC Natural Hazards Research Center

NOAA National Oceanic and Atmospheric 
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Administration

RSDE Residential Substantial Damage Estimator

SCS Soil Conservation Service

UNU-EHS United Nations University – Institute for 
Environment and Human Security

UNDP-BCPR United Nations Development Programme-
Bureau of Crisis Prevention and Recovery

UN / ISDR United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction

USACE US Army Corps of Engineers
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