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Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών;
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί επείγουσα απειλή για τον πλανήτη
μας.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σταδιακά το κλίμα της γης,
προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε
εκείνες που απαντώνται φυσιολογικά στην ατμόσφαιρα.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα ορυκτά καύσιμα –άνθρακας, πετρέλαιο
και αέριο– συμβάλλουν μακράν περισσότερο στην κλιματική
αλλαγή, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 75% των παγκόσμιων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και σχεδόν 90% όλων των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Αυτά τα επιπλέον αέρια ενισχύουν το «φαινόμενο του
θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα
η θερμοκρασία της γης να αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς και
να επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο κλίμα.
Καθώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καλύπτουν τη Γη,
παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου. Αυτό οδηγεί στην
υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή.
Ο κόσμος θερμαίνεται τώρα πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο
χρονικό σημείο της καταγεγραμμένης ιστορίας.
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Πέντε φορές περισσότεροι οι έντονοι καύσωνες
Από το 1850, η γη έχει θερμανθεί κατά περίπου 1,1° C ενώ οι
εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές ως προς την επίτευξη του
στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για τη διατήρηση της
παγκόσμιας θερμοκρασίας έως τους 1,5° C πάνω από τα
προβιομηχανικά επίπεδα, όριο που θεωρείται ανώτατο για την
αποφυγή χειρότερων επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
Η επιδείνωση που επιφέρει αυτή η «μικρή» διαφορά στη
θερμοκρασία γίνεται κατανοητή αν πολλαπλασιάσουμε επί 5 τη
συχνότητα των ακραίων κυμάτων καύσωνα: Αυτό που ήταν ένα
εξαιρετικό κύμα καύσωνα και συνέβαινε μία φορά κάθε 50 χρόνια,
τώρα συμβαίνει κάθε 10 χρόνια.

4



Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου.
Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της
θάλασσας ανεβαίνει.
Σε ορισμένες περιοχές, ακραία καιρικά φαινόμενα και έντονες
βροχοπτώσεις εμφανίζονται όλο και συχνότερα, ενώ άλλες
περιοχές δοκιμάζονται από καύσωνες και ξηρασίες μεγάλης
έντασης.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή και οι
συνέπειές της επηρεάζουν πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής
μας.
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Οι κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι οι παρακάτω:
• Συνέπειες για την φύση
Υψηλές θερμοκρασίες
Ξηρασία και δασικές πυρκαγιές
Διαθεσιμότητα γλυκού νερού
Πλημμύρες
Άνοδος της στάθμης της θάλασσας και παράκτιες περιοχές
Βιοποικιλότητα
Εδάφη
Εσωτερικά Ύδατα
Θαλάσσιο περιβάλλον
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• Κοινωνικές απειλές
Υγεία
Ευάλωτος Πληθυσμός
Απασχόληση
Εκπαίδευση
• Απειλές για τις επιχειρήσεις
Υποδομές και κτίρια
Ενέργεια
Γεωργία και δασοκομία
Ασφάλιση
Τουρισμός
Οριζόντια ζητήματα για τις επιχειρήσεις
• Εδαφικές απειλές
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Οι Πλημμύρες
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των
βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές. Η αύξηση των βροχοπτώσεων
για παρατεταμένες περιόδους θα οδηγήσει κυρίως σε υπερχείλιση
ποταμών, ενώ οι σύντομες, έντονες νεροποντές μπορούν να
προκαλέσουν πλημμύρες κατάκλυσης, κατά τις οποίες οι ακραίες
βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες χωρίς υπερχείλιση υδατικού
συστήματος.
Οι πλημμύρες ποταμών αποτελούν συνήθη φυσική καταστροφή
στην Ευρώπη, η οποία, μαζί με τις καταιγίδες, έχει προκαλέσει
θανάτους, έχει πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει επιφέρει
τεράστιες οικονομικές ζημίες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η
κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να αυξήσει τη συχνότητα των
πλημμυρών σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τα επόμενα έτη.
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Οι έντονες καταιγίδες προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και
εντονότερες εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών, ενώ
αναμένεται να αυξηθεί και η συχνότητα των αιφνίδιων
πλημμυρών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

• H άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι παράκτιες περιοχές
Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά τη διάρκεια του 20ού
αιώνα, ενώ η τάση έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη θερμική επέκταση των ωκεανών
λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Ωστόσο, ο πάγος από την
τήξη παγετώνων και του στρώματος πάγου της Ανταρκτικής
συμβάλλουν επίσης στην άνοδο αυτή.
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Προβλέπεται ότι στην Ευρώπη θα σημειωθεί άνοδος της στάθμης της
θάλασσας κατά μέσο όρο 60 έως 80 cm μέχρι το τέλος του αιώνα,
κυρίως ανάλογα με τον ρυθμό με τον οποίο λιώνει το στρώμα πάγου
της Ανταρκτικής.
Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε απόσταση 50
χλμ. από τις ακτές, και οι περιοχές αυτές παράγουν πάνω από το
30 % του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης. Η οικονομική αξία των
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε απόσταση 500 μέτρων
από τις θάλασσες της Ευρώπης κυμαίνεται μεταξύ 500 δισ. EUR και
1 000 δισ. EUR.
Παράλληλα με άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας θα αυξήσει τον κίνδυνο πλημμύρας και
διάβρωσης γύρω από τις ακτές, με σημαντικές συνέπειες για τους
ανθρώπους, τις υποδομές, τις επιχειρήσεις και τη φύση στις περιοχές
αυτές.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ

ΕΝΤΟΝΕΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Επιπτώσεις πλημμυρών: 
κοινωνικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές (ανθρώπινα 
θύματα, υλικές ζημιές, πολιτισμική 
και περιβαλλοντική υποβάθμιση) 



• Σύμφωνα με τον ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον
ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α’ 133) και ισχύει, και τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ',
περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν στον
σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των
αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν
τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και
απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.
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• Επιπρόσθετα, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην
ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας,
μικρά ξυλοφράγματα κλπ.) αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα,
που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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• Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται
στο με αριθ. πρωτ. Α1841/05-10-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με
τίτλο: «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των
πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις
εμπλεκομένων φορέων» (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567),

• σε συνδυασμό με τα με αρ. πρωτ. Α1883/10-10-2022
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων» και 7767/30-10-2019 «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ)
έγγραφά της.
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• Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής
προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων,
όχι έργα ορεινής υδρονομίας, κορμοδέματα κλπ.), εφόσον αυτά
χαρακτηριστούν με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά
έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10
του ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), μετά από αίτημα των αρμόδιων
φορέων.
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Σχεδιασμός Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Σε εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών (σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΕ) και των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (σύμφωνα με την οδηγία
2007/60/EU), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την
Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών
Υποδομών και την αρμόδια Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και
Εγγειωβελτιωτικών Έργων (Δ19), σχεδιάζει και δρομολογεί τις
μελέτες και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις Περιφέρειες
της χώρας προσαρμοσμένες στις επιταγές και στα δεδομένα των
παραπάνω σχεδίων και των επιταγών της κλιματικής κρίσης.
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Έχουν ήδη δημοπρατηθεί δύο (2) Master Plan έργων
αντιπλημμυρικής για την Περιφέρεια Αττικής και την ευρύτερη
Περιοχή Θεσσαλονίκης και επίσης για τις νήσους Σαμοθράκη,
Θάσο, Λέσβο και Ζάκυνθο.
Προβλέπεται να δημοπρατηθούν τα επόμενα χρόνια 14 Master
Plan για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας με
προυπολογισμό 22,0 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα που θα επενδυθούν επομένως στον αντιπλημμυρικό
σχεδιασμό της χώρας θα ακολουθούν πολύ συγκεκριμένο,
ιεραρχημένο και επιστημονικά ελεγμένο σχεδιασμό.
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• Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης

Πρώτη μας μέριμνα για την Θεσσαλονίκη ήταν η ολοκλήρωση του
Master Plan των αντιπλημμυρικών έργων ώστε να είναι σαφές το
πρόγραμμα μεγάλων, μεσαίων και μικρών αντιπλημμυρικών έργων που
απαιτούνται για τα επόμενα χρόνια να υλοποιηθούν οργανωμένα και
ιεραρχημένα από το Υπουργείο, την Περιφέρεια, αλλά και από τους
εμπλεκόμενους Δήμους, ώστε να αποδειχθούν αποτελεσματικές οι
παράλληλες δράσεις μας στην αντιπλημμυρική θωράκιση της
Θεσσαλονίκης.
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• Στην παρούσα φάση, στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης
υλοποιούνται από το Υπουργείο μας ως έργα Εθνικού Επιπέδου,
Ειδικά και Σημαντικά, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον
προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
τα ακόλουθα έργα/μελέτες:

- 3 εν εξελίξει συμβάσεις μελετών, συνολικής προεκτιμώμενης
αμοιβής: 8.500.000 € (Δενδροπόταμος, Περιφερειακή τάφρος,
Διαβατών)

- 1 προγραμματιζόμενη σύμβαση μελέτης (Ανθεμούντας),
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής: 2.000.000 €
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ΕΡΓΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245Α’/1977)

1. Αντιπλημμυρική Θωράκιση Ε.Π. Θεσσαλονίκης με Έργα Διευθέτησης στον ποταμό 
Δενδροπόταμο και Συμβάλλοντα Ρέματα (3.500.000 €).

2. Αντιπλημμυρική Θωράκιση Ε.Π. Θεσσαλονίκης με Έργα Διευθέτησης της Περιφερειακής Τάφρου 
και Συμβαλλόντων Ρεμάτων (4.500.000 €).

3.  Αντιπλημμυρική Θωράκιση Ε.Π. Θεσσαλονίκης με έργα διευθέτησης στον ποταμό Ανθεμούντα 
(σε διαδικασία δημοπράτησης, 2.000.000 €).

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ~ 10.000.000 €

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



- 2 σε εξέλιξη έργα (Λαχαναγορά, Καλαμαριά), συνολικού
προϋπολογισμού: 45.000.000 €

- 1 υπό ανάθεση έργο (Ωραιόκαστρο) 15.500.000€

Για όλα τα παραπάνω έργα/μελέτες είναι εξασφαλισμένη η
χρηματοδότησή τους από το Εθνικό ΠΔΕ και Ευρωπαϊκά
προγράμματα.
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ΕΡΓΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245Α’/1977)

1. Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς – Φάση Β’. (10.520.000 €)

2. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ευρύτερης περιοχής Λαχαναγοράς. (31.000.000 €)

3. Έργα διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων 
ομβρίων. (15.500.000 €)

 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ~ 57.000.000 €

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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1100+ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 123 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ –

ΜΕΛΕΤΕΣ
40 ΑΜΕΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ 
& ΜΕΛΕΤΕΣ
80.000.000€ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

300.000.000€



• Αντιπλημμυρικά Έργα στις Περιφέρειες

• Στην παρούσα φάση, υλοποιούνται από το Υπουργείο μας ως
έργα Εθνικού Επιπέδου, Ειδικά και Σημαντικά, τα οποία έχουν
ήδη ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, τα ακόλουθα έργα/μελέτες:
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- 6 εν εξελίξει συμβάσεις μελετών, συνολικής συμβατικής αξίας:
4.200.000 €

- 2 προγραμματιζόμενες συμβάσεις μελετών, συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής: 7.200.000 €

- 1 προγραμματιζόμενο έργο, συνολικού προϋπολογισμού:
23.000.000 €

- 1 υπό ανάθεση μελέτη προεκτιμώμενης αμοιβής 3.000.000€

• Για όλα τα παραπάνω έργα/μελέτες είναι εξασφαλισμένη η
χρηματοδότησή τους από το Εθνικό ΠΔΕ.
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• Χρηματοδότηση Αντιπλημμυρικών Έργων

Υλοποίηση δέκα (10) αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού
προϋπολογισμού 430 εκ. €, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης,
το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από εθνικούς πόρους.

Σε εξέλιξη τα 9 από τα 10. Το 10Ο δημοπρατείτια στο 1Ο τρίμηνο του
2023.
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• Πρόγραμμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Στην παρούσα φάση, υλοποιούνται από το Υπουργείο μας ως έργα
Εθνικού Επιπέδου, Ειδικά και Σημαντικά, τα οποία έχουν ήδη
ενταχθεί στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, τα ακόλουθα έργα/μελέτες:
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- 2 εν εξελίξει συμβάσεις μελετών, συνολικής συμβατικής αξίας:
3.000.000 €

- 2 υπό ανάθεση συμβάσεις μελετών, προεκτιμώμενης αμοιβής:
14.000.000 €

- 9 προγραμματιζόμενες συμβάσεις μελετών, συνολικής
προεκτιμώμενης αμοιβής: 30.000.000 €

- 3 εν εξελίξει έργα, συνολικού προϋπολογισμού: 70.000.000 €
- 3 υπό ανάθεση έργα, συνολικού προϋπολογισμού: 140.000.000 €
- 2 υπό ανάθεση έργα ΣΔΙΤ, 500.000.000€
- 1 προγραμματιζόμενο έργο, προϋπολογισμού 170.000.000€
Χρηματοδότηση των εν εξελίξει έργων από ΠΑΑ 2014 – 2020 και τα 
υπό ανάθεση έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
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