
                 

                         

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.ΠΑ.Ε.) υπάρχουν δυο Δομές, οι οποίες σχετίζονται 

με την Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών σε 

Παγκόσμιο και Εθνικό Επίπεδο. Επιπρόσθετα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανήκει 

και μια τρίτη Δομή Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η Πανεπιστημιακή Έδρα 

UNESCO Con – E – Ect. 

Οι δομές αυτές είναι οι εξής: 

Α. το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό με τίτλο « Ανάλυση και Διαχείριση 

Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας και με συμμετοχή εκ μέρους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος πέντε (5) Τμημάτων του, των Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Φυσικής, 

Χημείας, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Στο Μεταπτυχιακό αυτό 

Πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του Παντείου, 

του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, της Σχολής Ευελπίδων όπως και Ανώτατοι Αξιωματικοί (Ταξίαρχοι και 

Υποστράτηγοι) του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Οι ειδικότητες των διδασκόντων είναι: Δασολόγοι, Γεωλόγοι, Μετεωρολόγοι, Μηχανικοί, 

Φυσικοί, Χημικοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Πληροφορικοί, Διεθνολόγοι και 

Επικοινωνιολόγοι. 

http://mandisastermsc.teiemt.gr/ 

Β. το θεσμοθετημένο εργαστήριο ASSIST (Analysis and Management of Natural Disasters and 

Technological Risks), το οποίο ανήκει στο Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΦΕΚ 1956/τ. Β’ / 14-5-2021). Το εργαστήριο ASSIST στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. , που προέρχονται από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα 

Χημείας, το Τμήμα Πληροφορικής  όπως από μεταδιδάκτορες με γνωστικό πεδίο τις 

Γεωλογικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Πληροφορικής και Επιστήμες 

Μηχανικού. Σημαντικό μέρος της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής δραστηριότητας του 

http://mandisastermsc.teiemt.gr/


εργαστηρίου αποτελεί το πεδίο των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών πρόληψης και 

αντιμετώπισης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων, όπως και η 

δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για την υποβοήθηση της ενημέρωσης και 

προετοιμασίας των πολιτών για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών. 

Γ. Η Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO Con – E – Ect, η οποία έχει ως αντικείμενο την έρευνα 

σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών, όπως και σε 

θέματα Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης μαθητών, φοιτητών ή κατοίκων ευαίσθητων περιοχών 

στο ίδιο γνωστικό πεδίο, με την βοήθεια καινοτόμων  Εκπαιδευτικών μεθόδων. 

 http://unescochair.teiemt.gr/ 

Οι καταστροφικές mega πυρκαγιές των προηγουμένων ημερών στην Β. Εύβοια, αποτέλεσαν 

ένα τραγικό γεγονός για την Πατρίδα μας και ιδιαίτερα για τους κατοίκους των περιοχών 

αυτών. Το Επιστημονικό δυναμικό των προαναφερθέντων δομών οι οποίες εστιάζουν εκτός 

από το αντικείμενο της Διαχείρισης και Αντιμετώπισης και στο αντικείμενο της 

Αποκατάστασης  και μελλοντικής προστασίας από Φυσικές καταστροφές, είναι σε θέση να 

προτείνουν τις ακόλουθες δράσεις.  

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε απαραίτητο να τονίσουμε, ότι οι προτάσεις αυτές δεν 

αντιστοιχίζονται με τις προταθείσες δράσεις από την ομάδα Μπένου, ούτε είναι 

ανταγωνιστικές, διότι εστιάζουν σε εντελώς διαφορετικό πεδίο, αυτό της Πολιτικής 

Προστασίας των κατοίκων και της Αντιπλημμυρικής Θωράκισης του Νησιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unescochair.teiemt.gr/


 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

 

1. Εκτύπωση και διανομή με την βοήθεια των Δημοτικών Αρχών του Οδηγού 

Εκτάκτου Ανάγκης για Πλημμύρες. 

 

Το εργαστήριο ASSIST έχει προετοιμάσει στο πλαίσιο υλοποίησης του project με ακρωνύμιο 

RESISTANT το οποίο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο HORIZON 2020, έναν 

σύντομο και χρηστικό οδηγό για προστασία από πλημμύρες. 

Ο οδηγός αυτός, ο οποίος ενσωματώνει όλες τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιπτώσεις προστασίας των 

πολιτών από πλημμυρικά γεγονότα, μπορεί να εκτυπωθεί 

και να διανεμηθεί στους κατοίκους των περιοχών που 

επλήγησαν και όχι μόνο.  

 

 

 

 

 

 

2. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (VIRTUAL SCHOOL)  

Η δράση Virtual School η οποία 

υλοποιείται από το Εργαστήριο 

Προηγμένης Πληροφορικής AETMA 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος και από την Πανεπιστημιακή 

Έδρα UNESCO Con-E-Ect του ιδίου 

Πανεπιστημίου, αποβλέπει στην 

εκπαίδευση μαθητών για την 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την προστασία τους από ανάλογους κινδύνους, με 

τη χρήση τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εικονική 

Πραγματικότητα) καθώς και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τη χρήση τριψήφιων αριθμών 

(πχ 112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης).  



 

Ζητούμενο από τους μαθητές είναι η κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας του σχολείου τους 

και η χρήση τεχνολογιών αιχμής ( Επαυξημένης Πραγματικότητας), ώστε να εκπαιδευτούν 

στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ( σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, τραυματισμός 

κλπ).  

Η δράση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα Δημοτικά σχολεία ενός Δήμου, 

περισσότερη εξειδικευμένη και με σενάρια που θα είναι προσαρμοσμένα σε καθένα από 

αυτά ξεχωριστά.  

Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια των κατόψεων 

και των σχεδίων του κτιρίου του, υπάρχει η 

δυνατότητα να προκύψει αναλυτικό σενάριο 

προστασίας για κάθε σχολείο, εξειδικευμένο κατά 

περίπτωση Φυσικού Κινδύνου (π.χ. σχολεία που 

βρίσκονται πλησίον δασικής έκτασης κινδυνεύουν 

από δασική πυρκαγιά, σχολεία που γειτνιάζουν με χείμμαρο κινδυνεύουν από πλημμύρα 

κλπ.). Στη συνέχεια τα όποια σενάρια δημιουργηθούν με τη βοήθεια τρισδιάστατης μακέτας 

του κάθε σχολείου και των τεχνικών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας θα 

μπορέσουν να διδαχθούν από την ομάδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, στα παιδιά των 

Δημοτικών όλων των τάξεων με τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων στη διάρκεια της 

«ευέλικτης ζώνης, ώστε να τους γίνει (και με τη βοήθεια των προαναφερόμενων καινοτόμων 

τεχνικών) πλήρης εμπέδωση του τι κάνουν, πως το κάνουν και γιατί το κάνουν την απευκταία 

ώρα που μια φυσική καταστροφή ή τεχνολογικός κίνδυνος «χτυπήσει την πόρτα» του 

σχολείου, ώστε να διατηρήσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και να μην κινδυνεύσουν οι 

ζωές τους.  

Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατόν να δημιουργηθεί 

στους σημερινούς μαθητές Δημοτικών μια τέτοια 

κουλτούρα, ώστε όταν θα γίνουν ώριμοι πολίτες και 

οικογενειάρχες με την πάροδο των ετών, να 

γνωρίζουν έχοντας διδαχθεί από παιδιά, όχι μόνον 

πώς να προστατεύουν το περιβάλλον, κάτι που ήδη 

διδάσκονται, αλλά και πώς να προστατεύουν τους 

εαυτούς τους και τις οικογένειές τους από τις φυσικές καταστροφές και τους τεχνολογικούς 

κινδύνους.  

Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 

 



 

 

3. Εξειδικευμένα σχολεία κατάρτισης στελεχών και εργαζομένων στους Δήμους της 

Νήσου Εύβοιας  σε θέματα φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

 

 

Προτείνεται η διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου και ταυτόχρονα εξειδικευμένου σχολείου με 

μορφή τριπλού σεμιναρίου ( θεωρητικό, εργαστηριακό, πρακτικό – βιωματικό μέρος) σε 

θέματα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών, εκτάκτων αναγκών και πολιτικής 

προστασίας.  

Το σεμινάριο αυτό θα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους των Δήμων της Νήσου 

Εύβοιας . Το θεωρητικό και πρακτικό – βιωματικό μέρος του σεμιναρίου θα είναι 

επικεντρωμένο στην επίλυση και αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας που 

αφορούν το Νησί, ενώ το εργαστηριακό το οποίο θα περιλαμβάνει τεχνικές επαυξημένης 

πραγματικότητας θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

στην Καβάλα.  

   

    

Στις εγκαταστάσεις αυτές είναι εγκατεστημένο το μοναδικό και πλέον σύγχρονο Control Crisis  

Room της χώρας, περισσότερο προηγμένης τεχνολογίας από το αντίστοιχο που έχει στη 

διάθεση της για ανάλογη εκπαίδευση των στελεχών της η ΕΛ.ΑΣ. Εντός του εν λόγω 

Εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες (real conditions) 

με σκοπό την  αντιμετώπιση περιστατικών και το σχεδιασμό της πρέπουσας αντίδρασης με 

απόλυτη προσομοίωση με την πραγματικότητα (simulation) όπως κατ’ αναλογία γίνεται στα 

αντίστοιχα simulators των αεροπορικών εταιριών, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο 

των διασωστών και των στελεχών πολιτικής προστασίας σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, 

πλημμύρας, εκτεταμένης αστικής πυρκαγιάς, σεισμού, tsunami, εκτεταμένης μόλυνσης της  



 

 

ατμόσφαιρας από τεχνολογικό ατύχημα ή εκτεταμένης ρύπανσης της θάλασσας από 

θαλάσσιο ατύχημα οιασδήποτε μορφής. Η συμβολή των υπαλλήλων των Δήμων που 

γνωρίζουν στην πλειονότητα τους εξαιρετικά τις πολεοδομικές, μικροκλιματικές και 

κοινωνικές  ιδιαιτερότητες των πόλεων, των οικισμών αλλά και των ευρύτερων περιοχών 

πέριξ από αυτές, στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως και η συνδρομή τους στο 

έργο Πυροσβεστών και διασωστών, οι οποίοι πολλές φορές προέρχονται από άλλες περιοχές 

της χώρας (σε εκτεταμένα συμβάντα), μπορεί να αποβεί υπερπολύτιμη. Κάτι τέτοιο όμως 

είναι εφικτό μόνον εάν υπάρχει επαρκής και καινοτόμος εκπαίδευση των, ως η 

προναφερθείσα.  

 

4. Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που να απευθύνονται σε ενήλικους 

κατοίκους των οικισμών της Νήσου Εύβοιας και των αγροτικών και τουριστικών 

περιοχών της. 

 

Θα περιλαμβάνει τετράωρα κυλιόμενα σεμινάρια απευθυνόμενα σε όλους τους κατοίκους 

των πόλεων και των οικισμών της Νήσου Εύβοιας. Τα σεμινάρια αυτά θα οργανωθούν και θα 

επικεντρώνονται στις απειλές και κινδύνους, που απειλούν περισσότερο τη Νήσο Εύβοια 

(π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες) αλλά θα αφορούν και Τεχνολογικούς κινδύνους και ατυχήματα, 

που ενδεχομένως να απειλούν συγκεκριμένες περιοχές του Νησιού.  Τα σεμινάρια θα 

πραγματοποιούνται και στη νοηματική γλώσσα και ο σκοπός τους είναι να ενημερώνουν με 

τη βοήθεια καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών τους πολίτες για τεχνικές και μεθόδους 

προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους από δασικές πυρκαγιές, αστικές πυρκαγιές, 

πλημμύρες, σεισμούς, τεχνολογικά συμβάντα.  

Μέρος των σεμιναρίων θα αφιερώνεται σε θέματα τεχνικών αυτοαπεγκλωβισμού ή 

απεγκλωβισμού άλλων ατόμων και παροχής πρώτων βοηθειών. Επίσης θα γίνεται και 

σύντομη ενημέρωση για τους τρόπους και μεθόδους επικοινωνίας των κατοίκων, τη στιγμή 

εκδήλωσης του κινδύνου, με τη Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ ή τις οργανωμένες 

ομάδες εθελοντών, ώστε να τύχουν της καταλληλότερης βοήθειας.  

   



 

 

   

Η μέγιστη σημασία των ανωτέρω σεμιναρίων προκύπτει από το γεγονός ότι οι εκθέσεις της 

Πυροσβεστικής για τη ανθρωποκτόνο πλημμύρα στην Μάνδρα και την φονική πυρκαγιά στο 

Μάτι, αναφέρουν ότι αν οι πολίτες των περιοχών αυτών είχαν στοιχειώδη ενημέρωση και 

εκπαίδευση στα ανωτέρω θέματα, τα θύματα που θα είχαμε θρηνήσει θα ήταν λιγότερα κατά 

τουλάχιστον 50%.  

5. Οργάνωση και Εκπαίδευση Εθελοντικών Ομάδων 

Ήταν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα γνωστό και με αφορμή τις mega πυρκαγιές του 

τελευταίου μήνα στη χώρα έγινε πασιφανές, ότι η συμβολή των Εθελοντικών Ομάδων στην 

Διαχείριση και αντιμετώπιση όλων των εκτεταμένων Φυσικών Καταστροφών είναι πολύτιμη 

και απαραίτητη. 

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εθελοντικές 

ομάδες, κυρίως διακατεχόμενες από στρες αλλά και έντονη επιθυμία να βοηθήσουν, έχουν 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αλλά και μεταξύ των μελών των. Επίσης πολλές φορές δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουν ως πρώτοι αποκριταί (First 

responders) τους κατοίκους που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, αλλά και ούτε πως να τους 

βοηθήσουν αποτελεσματικά ή να τους απεγκλωβίσουν και να τους απομακρύνουν. 

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες ελλείψεις και κενά  μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις 

προαναφερόμενες δομές του ΔΙ.ΠΑ.Ε., αφενός μεν με την διοργάνωση σεμιναρίων 

εκπαίδευσης εθελοντισμού για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων και 

παροχή βοήθειας και αφετέρου με αυτή καθαυτή την διοργάνωση του εθελοντισμού και των 

εθελοντικών ομάδων σε επίπεδο Περιφέρειας και Νομών κατά τα πρότυπα διοργάνωσης των 

αντίστοιχων εθελοντικών ομάδων σε προηγμένες χώρες του πλανήτη, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία μεγάλης έκτασης φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 

 



 

 

Οι εθελοντικές ομάδες θα μπορούν να εκπαιδεύονται με την βοήθεια τεχνικών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας και Εικονικής Πραγματικότητας, μέσω των οποίων ο εκπαιδευόμενος θα 

εμβυθίζεται σε ένα εικονικό περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει αναπαράσταση μιας 

συγκεκριμένης απειλής (πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού κλπ.), σε διάφορα μεγέθη και 

εκφάνσεις της. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειώνεται πλήρως, στο πως θα πρέπει να 

αντιδράσει και να επεμβεί την κρίσιμη ώρα που θα έρθει στην πραγματικότητα αντιμέτωπος 

με την απειλή. 

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εθελοντικών αυτών ομάδων θα 

δοθεί σε θέματα επιτήρησης και πρόληψης των φυσικών κινδύνων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών. Με τον τρόπο αυτό οι εθελοντές θα συμμετέχουν και 

στο κομμάτι εκείνο της Πολιτικής Προστασίας που άπτεται του ζητήματος της αποτροπής 

έναρξης των φαινομένων, κάτι που φαίνεται να είναι και η τελευταία τάση στο θέμα 

«αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών». 

   

 

 

 

6. Ένταξη ενός Δημοτικού και ενός Γυμνασίου της Β. Εύβοιας στο Παγκόσμιο δίκτυο 

Σχολείων της UNESCO (ASPNET) 

Το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο 

δίκτυο σε 179 χώρες με 8.500 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων 

νηπιαγωγείων, σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ινστιτούτων επιμόρφωσης 

καθηγητών), τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη.  



 

 

Εντάσσεται στο μεγαλύτερο Πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)». 

Συντονίζεται από το Διεθνή Συντονιστή σε επίπεδο UNESCO ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένας 

Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα.  

Τα Συνεργαζόμενα Σχολεία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της UNESCO 

υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους 

ανθρώπους ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και 

συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου. Δάσκαλοι και μαθητές του ASPnet έχουν πολλές 

ευκαιρίες για συνεργασία εκτός των ορίων της τάξης τους με στόχο την ανάπτυξη 

καινοτομικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και υλικών. Το ASPnet υλοποιεί 

δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος (ASPNET), η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, έχει αναπτύξει και το αντίστοιχο Ελληνικό δίκτυο των σχολείων της UNESCO, 

τα οποία είναι διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της Χώρας. 

Πρόθεση των Επιστημόνων της Έδρας UNESCO Con-E-Ect είναι να ενταχθούν ένα Δημοτικό 

και ένα Γυμνάσιο των περιοχών που επλήγησαν στο Παγκόσμιο Δίκτυο των σχολείων της 

UNESCO. Οι μαθητές των σχολείων αυτών θα έχουν ενεργό ρόλο στην υποβοήθηση της 

αναγέννησης του δάσους στις πληγείσες περιοχές, και θα παρακολουθούν την εξέλιξή της. 

Επιπρόσθετα, θα μπορούν να διοργανώνονται επισκέψεις από άλλα σχολεία του δικτύου 

UNESCO που ανήκουν σε χώρες του εξωτερικού. Οι ξένοι μαθητές θα συμμετέχουν μαζί με 

τους μαθητές των σχολείων της Β. Εύβοιας, στην προαναφερθείσα υποβοήθηση της 

αναγέννησης του δάσους και θα παρακολουθούν και αυτοί την εξέλιξή της κάθε έτος, 

συμμετέχοντας ουσιαστικά σε ένα ζωντανό οικολογικό εργαστήρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1. Εκτίμηση δυνητικής διάβρωσης, υδατοπαροχών, και στερεοπαροχών ρευμάτων 

της πληγείσας περιοχής,  με την βοήθεια υδρολογικών μοντέλων 

 

    

 

 

 



 

 

 

2. Εφαρμογή Τεχνολογιών Υδροπληροφορικής για την Προσομοίωση και Εκτίμηση 

Πλημμυρικών Κινδύνων στις πληγείσες περιοχές  

 

 

 

3. Δημιουργία ακριβούς και έγκαιρης μετεωρολογικής πρόγνωσης εστιασμένης στην 

Β. Εύβοια με την βοήθεια τοποθέτησης δυο αυτόματων τηλεμετρικών 

μετεωρολογικών σταθμών 

 

Με δαπάνες του εργαστηρίου ASSIST πρόκειται να τοποθετηθούν δυο (2) αυτόματοι 

μετεωρολογικοί σταθμοί, ο πρώτος στις Αγδίνες του Δήμου Ιστιαίας και ο δεύτερος στις 

Κεχριές του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης (ο πρώτος έχει ήδη εγκατασταθεί). 

Το σημαντικότερο όφελος το οποίο θα προκύψει από την τοποθέτηση των δυο (2) 

Μετεωρολογικών σταθμών σε ορεινές περιοχές της πληγείσας έκτασης, είναι ότι θα 

υπάρχει κατ’ αυτό τον τρόπο μελλοντικά, η δυνατότητα να έχουμε ακριβή πρόγνωση των 

μετεωρολογικών συνθηκών που θα επικρατούν κάθε φορά στις καμένες εκτάσεις και όχι 

κατ’ εκτίμηση πρόγνωση όπως προκύπτει μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι τη στιγμή αυτή 

τα προγνωστικά στοιχεία στηρίζονται σε μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών, όπως 

αυτών της Τανάγρας, της Σκύρου, της Χαλκίδας κλπ.. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

       

Τοιουτοτρόπως,  θα γνωρίζουμε επακριβώς τα αναμενόμενα ύψη βροχής, τις αντίστοιχες 

εντάσεις και ραγδαιότητες βροχής κλπ., γεγονός απολύτως απαραίτητο για την έγκαιρη 

προειδοποίηση των κατοίκων και την λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας. 

   

 

4. Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας με την μέθοδο της πλημμυρικής εκτόνωσης 

 

Από τις επιτόπιες επισκέψεις της Επιστημονικής ομάδας του εργαστηρίου ASSIST στην 

πληγείσα περιοχή, διαπιστώθηκε και αναφέρεται σε Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από 

μέλη της ομάδας αυτής και έχει παραδοθεί αρμοδίως, ότι υπάρχουν χειμαρρικά ρεύματα σε 

αυτήν, που διέρχονται μάλιστα μέσα από οικισμούς και τα οποία λόγω των μορφομετρικών 

τους χαρακτηριστικών (μεγάλες κλίσεις λεκάνης και ιδιαίτερα μεγάλες κλίσεις κοίτης όπως 

και πλήρης ανυπαρξία πεδινής περιοχής και πεδινής διαδρομής), είναι σχεδόν αδύνατο να 

διευθετηθούν και να διαχειριστούν με τις κλασικές μεθόδους αντιπλημμυρικής προστασίας.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέσσερα (4) μικρορεύματα που διαρρέουν τον οικισμό της 

Λίμνης και τα δυο χειμαρρικά ρεύματα που διαρρέουν την ευρύτερη περιοχή των Ροβιών. 

Στις περιπτώσεις αυτές κατά την άποψη των μελών του εργαστηρίου ASSIST, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν σχετικές μελέτες που να αφορούν τα προαναφερθέντα ρεύματα αλλά 

και όποια άλλα παρουσιάζουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά, οι οποίες να στηρίζονται στην 

μέθοδο της πλημμυρικής εκτόνωσης. Εφαρμόζοντας την μέθοδο αυτή, εκτρέπουμε την 

πορεία της κοίτης του ρεύματος (deviation)  με κατάλληλα τεχνικά έργα, κατευθύνοντας τα 

πλημμυρικά νερά (τα οποία υπό κανονικές συνθήκες διέρχονται μέσα από τον οικισμό), σε 

περιοχή που καλύπτεται από χέρσους αγρούς ή αγρούς μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος. 

Η περιοχή αυτή κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά που εκτονώνονται στον χώρο αυτό, 

με αποτέλεσμα να διαφεύγουν τον κίνδυνο οι κατοικημένες ζώνες. 

 

 

 

 



 

 

5. Μελέτες χρήσης των χειμαρρικών νερών για την επαναπλήρωση δεξαμενών 

πυρόσβεσης σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

 

Κατά την διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Β. Εύβοια αλλά και 

στην Αττική και Πελοπόννησο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρξε έλλειψη τροφοδοσίας 

νερού στα Πυροσβεστικά οχήματα και στις Υδροφόρες των Δήμων που συνεπικουρούσαν. Η 

έλλειψη αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητή κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν η πυρόσβεση 

αφορούσε αποκλειστικά τα επίγεια σώματα.  

Η Επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου ASSIST αλλά και 

Επιστήμονες του Τμήματος Γεωπονίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πρόσφατο παρελθόν, 

υλοποίησαν ανταγωνιστικό χρηματοδοτούμενο 

Ευρωπαϊκό έργο και παρουσίασαν Διεθνείς 

δημοσιεύσεις, σχετικές με την αξιοποίηση χειμαρρικών 

νερών που κινούνται πολλές φορές σε αφθονία εντός των 

κοιτών τους ακόμη και τους θερινούς μήνες, προκειμένου 

αυτά να επαναπληρώνουν δεξαμενές που θα μπορούσαν 

να κατασκευαστούν δίπλα στις χειμαρρικές κοίτες. Οι 

δεξαμενές αυτές μπορούν να αποτελέσουν (ευρισκόμενες 

μέσα στο Δάσος και άρα πλησίον της πυρκαγιάς), άριστη πηγή τροφοδοσίας των 

Πυροσβεστικών οχημάτων με συνεχή τρόπο και εντός του χώρου επιχειρήσεων. 

 

 




