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"Floods and Fire Risk Assessment and Management"
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Σν έξγν FLIRE ζπγρξεκαηνδνηήθηκε θαηά 50% απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ην εξγαιείν

LIFE+ Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή & Δηαθπβέξλεζε 

 Δηάξθεηα : 01/10/2012 έσο 30/09/2015 

 Πξνυπνινγηζκφο :  1.617.734,00€
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Σν έξγν FLIRE 



 Αληηθείκελν:

Έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα επίδεημεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 

Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ γηα ηελ ζπλδπαζκέλε Εθηίκεζε θαη Δηαρείξηζε Πιεκκπξψλ θαη Ππξθαγηψλ, 

κε θύξην άμνλα ηελ πξόιεςε, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε δηεξεύλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ 

παξαγόλησλ. 

Σν ύζηεκα ήταν δηαζέζηκν on-line ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο αξρέο  κε ζηόρνπο:

 ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηα

νηθνζπζηήκαηα, ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηδηνθηεζία

 ηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ πξφιεςεο ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηνπο δχν θηλδχλνπο

θαη ηηο ζπλδπαζηηθέο επηπηψζεηο ηνπο, ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο Αλαηνιηθήο

Αηηηθήο θαη ηεο Αζήλαο.

Σν έξγν FLIRE 
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Η παξαδνζηαθή έξεπλα θαη κεζνδνινγία δηαρείξηζεο  ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ πινπνηείηαη κέζσ μερσξηζηώλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θαη κνληέισλ, παξαβιέπνληαο 

2 ζεκαληηθνχο παξάγνληεο: 

 ηα δεδομένα πεδίος πος απαιηούνηαι και ζηιρ δύο πεπιπηώζειρ - πλημμύπα και πςπκαγιά - είναι καη’ οςζίαν

ηα ίδια

 ηα δύο θαινόμενα είναι άππηκηα ζςνδεδεμένα μεηαξύ ηοςρ

Γηαηί FLIRE? 

Σν έξγν FLIRE 
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 Αναπτύσσεται διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και
διαθέτει σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση πλημμυρών και δασικών
πυρκαγιών

 Η πλατφόρμα:
    Χρησιμοποιεί μετεωρολογικά δεδομένα
    Εκτιμά τον κίνδυνο πλημμύρας σε ημερήσια βάση
    Εκτιμά τον κίνδυνο πυρκαγίας σε ημερήσια βάση

Γηαηί FLIRE? 

Σν έξγν FLIRE 

ην έξγν FLIRE: 

 Λακβάλεηαη ππόςε ε αιιειεπίδξαζε ησλ θαηλνκέλσλ

 πιιέγνληαη πδξνκεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (ΔΜΠ, ΔΑΑ) θαη αμηνπνηνύληαη θαη γηα πιεκκύξεο θαη γηα

ππξθαγηέο





Πξνβιέπεηαη ζύζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο πιεκκπξώλ (βάζεη κεηεσξνινγηθήο πξόγλσζεο)

Πξνβιέπεηαη ζύζηεκα πξόβιεςεο εμάπισζεο ππξθαγηάο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
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Η επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

ξέκαηνο Ραθήλαο πνπ εθηείλεηαη αλαηνιηθά ηνπ 

Τκεηηνύ θαη κέρξη ηνλ Δπβντθό θόιπν θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σν ζύλνιν ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ

 Σκήκαηα ησλ Γήκσλ:

 Πεληέιεο,

 Παιιήλεο (π.σ. κοινόηηηα Ανθούζαρ),

 Παιανίαρ (π.σ. κοινόηηηα Γλςκών Νεπών),

 Σπάηων-Απηέμιδορ και

 Μαπαθώνα

Πξόθεηηαη γηα ηππηθή Μεζνγεηαθή πεξηαζηηθή 

πεξηνρή επηξξεπή ζε ππξθαγηέο & ηηο πιεκκχξεο 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Έθηαζε πεξίπνπ~125 km2

 Σππηθή Μεζνγεηαθή πεξηνρή κε πνηθίιεο ρξήζεηο
γεο

 Σππηθό Μεζνγεηαθό θιίκα

 Έληνλε Αζηηθνπνίεζε + ζπρλέο πιεκκύξεο +
ζπρλέο ππξθαγηέο  Οηθνινγηθή ππνβάζκηζε

Η πεξηνρή κειέηεο & εθαξκνγήο 
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Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππξθαγηέο 

 Γάζε  ~ 30%

 Καιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη  ιηβάδηα (~50%)

 Αζηηθέο πεξηνρέο (~20%)

 Κπξίαξρε βιάζηεζε αείθπιινπο-πιαηύθπιινπο ζάκλνπο,

θσλνθόξα (θπξίσο πεύθε Υαιεπίνπ) θαη  ζθιεξόθπιιε βιάζηεζε

 Όια ηα παξαπάλσ είδε είλαη πνιύ εύθιεθηα θαη επηξξεπή ζε

ππξθαγηέο.

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεκκχξεο (flash floods) 

 Αζηηθνπνίεζε (ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα)

 πρλέο δαζηθέο ππξθαγηέο

 Ιδηαίηεξεο γεσκνξθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο  δηάβξσζε

θαη αύμεζε ησλ θεξηψλ πιψλ

 Παξαηεηακέλεο πεξίνδνη μεξαζίαο

Η πεξηνρή κειέηεο & εθαξκνγήο 
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Η πεξηνρή κειέηεο & εθαξκνγήο 
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 Δίκτυο αυτόματων τηλεμετρικών
μετεωρολογικών σταθμών

 Λειτουργεί από το 2005
 Παρέχει υδρομετεωρολογικά

δεδομένα (ιστορικά και σε
πραγματικό χρόνο)

 Το διαχειρίζεται η ερευνητική ομάδα
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
του Ε.Μ.Π.

 http://hoa.ntua.gr

Υδπολογικό Παπαηηπηηήπιο 

Αθηνών (HOA)  

Υδπομεηεωπολογικά Δεδομένα 
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http://hoa.ntua.gr/


Βροχογράφοι ΕΜΠ & ΕΑΑ εγκατεστημένοι 
στην ευρύτερη περιοχή 

Υδπομεηεωπολογικά Δεδομένα 

Μέσα στην περιοχή
 4 σταθμηγράφοι
 3 βροχογράφοι
 1 πλήρης

μετεωρολογικός
σταθμός
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Κάλλαβνο 1: κέγεζνο θειηνύ 24 Χ 24 km

Κάλλαβνο 2 : κέγεζνο θειηνύ 8 Χ 8km

Κάλλαβνο 3 : κέγεζνο θειηνύ 2 Υ 2 km

Saronic Gulf

Korinthian Gulf
1

2

3

4
Hymettus

Penteli

Parnitha

Grid 1 

Grid 2 

Ππόγνωζη καιπού 

Έκταση 80km x 90 km

Πρόγνωση (ανά 1hr / 24hr πριν) 
Μοντέλο του ΕΑΑ + χρήση/συγχώνευση δεδομένων 
από επιφανειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς
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Υδπομεηεωπολογικά Δεδομένα 



1. Υδξνινγηθή θαη πδξαπιηθή κειέηε

2. Πεξηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο

3. 3 δηαθνξεηηθά ζελάξηα

βξνρόπησζεο (ζπάληα, ιηγόηεξν

ζπάληα, πην ζπλεζηζκέλα)

4. Χάξηεο Πλημμςπικήρ

Επικινδςνόηηηαρ

5. Πιεκκπξηθό πεδίν

6. Κνηλσληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία

7. Χάξηεο Κινδύνος Πλημμύπαρ

Υπολογιζμόρ 

πλημμύπαρ 
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Μοντέλο πλημμύρας



 5    Μεζνγεηαθά ιηβάδηα

 10   Μεζνγεηαθνί ζακλόηνπνη

 14   Θάκλνη θαη ιηβάδηα ζε

 24   Φπηείεο θσλνθόξσλ

Σαξινόμηζη ηων 

εύθλεκηων ςλών ηηρ 

πεπιοσήρ   

Εκηίμηζη κινδύνος πςπκαγιάρ  

& μέηπα για ηον πεπιοπιζμό ηοςρ 

 Δθηίκεζε δςναμικού ππξθαγηάο
 Δξγαιείν εθηίκεζεο ηεο εξάπλωζηρ ηεο ππξθαγηάο
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Μοντέλο πυρκαγιάς



Δείκηηρ ξηπαζίαρ  

KBDI (Keetch-Byram Drought Index) 

 Μετεωρολογικός, αθροιστικός δείκτης
ξηρασίας

 Υπολογίζεται καθημερινά από την έναρξη της
αντιπυρικής περιόδου έως το τέλος της

 Εξαρτάται από:
 Μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας που

προηγείται της μέτρησης (Τmax)
 Ύψος βροχόπτωσης του  24ώρου που

προηγείται της μέτρησης
 Μέση ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή

ενδιαφέροντος
 Υπολογίζεται αρχικά σε σημειακό επίπεδο

(στις θέσεις όπου υπάρχουν μετεωρολογικά
δεδομένα)

 Ανάλογα με την τιμή του κατηγοριοποιείται σε
4 κλάσεις δυναμικού πυρκαγιάς
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Μοντέλο πυρκαγιάς



Η εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηεο ππξθαγηάο βνεζάεη γηα λα 

εθηηκεζνύλ νη αλάγθεο θαη νη 

δςναηόηηηερ ανηιμεηώπιζηρ 

ηοπικά. 

Η πξνζέγγηζε ηνπ κεηώπνπ ζε 

θαηνηθίεο θαη νηθηζκνύο θαη ε εθηίκεζε 

ηνπ ρξόλνπ άθημεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία θαη ζέζεηο βνεζάεη ζηνλ 

ζσεδιαζμό ηων μέηπων πποζηαζίαρ 

και ηην ενημέπωζη ηων καηοίκων. 

Γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ηεο πξόιεςεο κπνξεί 

λα εμεηαζηνύλ  διαθοπεηικά ζενάπια 

μεηεωπολογικών ζςνθηκών θαη λα αμηνινγεζεί ε 

επίπησζή ηνπο ζηελ εμέιημε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

θσηηάο ηδηαίηεξα θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

Γηαθνξνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηάο κε δηαθνξεηηθό άλεκν 

12μ/δ 

10μ/δ 
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Μοντέλο πυρκαγιάς



Η ίδηα εζηία ππξθαγηάο κε δηαθνξεηηθέο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζα απεηιήζεη ζην 

ίδην δηάζηεκα  δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. 

Με 10κ/δ άλεκν ε ππξθαγηά ζα απεηιήζεη 

ζε 4 ώξεο θαη ηηο δύν ζέζεηο κε θαηνηθίεο 

ζηα όξηα ηνπ νηθηζκνύ Ν.Βνπηδά. 

Με 8κ/δ ζα απεηιήζεη ηελ ζέζε πξνο ηα ΝΑ
ελώ γηα ηε ζέζε πξνο ηα ΝΔ ηεο εμάπισζεο

ζα ππάξμεη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο 

αληίδξαζεο 
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Μοντέλο πυρκαγιάς



Η δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ 

ηξόπν αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο κε ην ρξόλν θαη ε 

οπηικοποίηζη ηηρ εξέλιξηρ ηος μεηώπος ηεο 

εμάπισζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαιύηεξνπ 

ζπληνληζκνύ. 

Η ππξθαγηά κπνξεί λα μεθηλήζεη ηαπηόρξνλα από 

πεπιζζόηεπερ εζηίερ.  

Η δπλαηόηεηα λα έρνπκε εηθόλα ηεο ηαπηόρξνλεο 

εμάπισζεο, ηεο πηζαλήο έλσζήο ηνπο θαη ησλ 

ρξόλσλ πνπ ζα ζπκβεί απηό είλαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζςνηονιζμό και ηην 

πποζηαζία ηων πολιηών θαη όζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάζβεζε 

Δμέιημε ππξθαγηάο από δύν εζηίεο ζηελ πεξηνρή κεηαμύ 

Καιιηηερλνύπνιεο θαη Νηανύ ζε δηάζηεκα 4 σξώλ  

Δμέιημε ππξθαγηάο ζηε ζέζε Βηζπλία γηα 4 ώξεο κε θίλδπλν γηα 

ηνπο νηθηζκνύο Βηζπλία, Αγία Μαξίλα, Πξνβάιηλζνο  

(ΒΓ άλεκνο, 12κ/δ)  
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Μοντέλο πυρκαγιάς



Βάζεη πξόγλσζεο 
θαηξνύ 

Ηκεξήζηα βάζε  

Γηα δπζκελή ζελάξηα 
βξνρόπησζεο  

ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΟΙ ΥΑΡΣΕ 

Μεηεωξνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο  
Πξόγλωζε θαηξνύ 

24 & 48 ωξώλ 

Eθηίκεζε δπλακηθνύ 
ππξθαγηάο  

Ηκεξήζηα βάζε  

Eθηίκεζε εμάπισζεο 
ππξθαγηάο  

ε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ΠΤΡΚΑΓΙΕ 
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Αποτελέσματα



Έμππλεο εηδνπνηήζεηο 
(πξνο ηηο Σνπηθέο Αξρέο)  

 Εηδνπνίεζε γηα πιεκκύξα (σε 3 επίπεδα*) βάσει πξόγλωζεο θαηξνύ 48 ωξώλ

 Εηδνπνίεζε γηα πιεκκύξα (σε 3 επίπεδα*) βάσει πξόγλωζεο θαηξνύ 24 ωξώλ

 Εηδνπνίεζε γηα θεξαπληθή δξαζηεξηόηεηα (σε 2 επίπεδα) σε ακτίνες 10 km και 
20 km από Ραφήνα

 Εηδνπνίεζε γηα πιεκκύξα (σε 3 επίπεδα*) βάσει μετρήσεων ζηάζκεο πνηακνύ 
σε επιλεγμένες (ανάντη) θέσεις ζε πξαγκαηηθό ρξόλν

*Υψηλή, μεσαία, χαμηλή ένταση υαινομένου

Μεηεωξνινγηθέο 

παξαηεξήζεηο  
Πξόγλωζε θαηξνύ 

24 & 48 ωξώλ 

Εξγαιείν δηαρείξηζεο 

πιεκκπξώλ 

• Εμέηαζε ζελαξίωλ βξνρόπηωζεο

θαη ππόδεημε κέηξωλ

(θαηαζθεπαζηηθώλ & κε) γηα

κεηξίαζε ηωλ επηπηώζεωλ

ελδερόκελωλ πιεκκπξώλ

Off-line 
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Αποτελέσματα



Σν FLIRE ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ενός Ολοκληρωμένου πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο 
Απνθάζεσλ για τη συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών 
και απευθύνεται άμεσα:

 ζηηο  Εζληθέο θαη Σνπηθέο αξρέο πνπ θαινύληαη λα δηαρεηξηζηνύλ ηνπο θηλδύλνπο

πιεκκύξαο θαη ππξθαγηάο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλδπαζηηθέο επηπηώζεηο ηνπο ζηε δσή,

ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ.

 Γήκνη – Κνηλόηεηεο πεξηνρήο

 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

 Δηδηθή Τπεξεζία Τδάησλ

 Ππξνζβεζηηθή

 Άιινη ζεζκηθνί θνξείο

 ζηηο ΜΚΟ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

 ζηνπο θαηνίθνπο πνπ δνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλ. Αηηηθήο θαη επεξεάδνληαη άκεζα

από ηα θαηαζηξνθηθά θαηλόκελα ησλ πιεκκύξσλ θαη ππξθαγηώλ

ε πνηνπο απεπζχλεηαη ην FLIRE? 
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 Χάρτες πλημμύρας για δυσμενή σενάρια βροχόπτωσης

 Δυνατότητα εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας σε ημερήσια βάση

 Δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης των δημοτών για τον κίνδυνο εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή (48 ώρες - λίγο πριν την πιθανή εκδήλωσή τους)

 Δυνατότητα εκτίμησης του δυναμικού πυρκαγιάς στην περιοχή

 Δυνατότητα προσομοίωσης της εξάπλωσης πυρκαγιών στην περιοχή και ανάλυσης
σχετικών μέτρων πρόληψης και προστασίας

Διαδικτυακές υπηρεσίες FLIRE για ΟΤΑ

Παρέχονται:
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Με το έργο FLIRE εκτιμώνται και προβλέπονται δυο πολύ σημαντικές καταστροφές με 
σοβαρές επιπτώσεις. Είναι γνωστές:





Συνεπώς, η έρευνα και τα αποτελέσματα του έργου FLIRE είναι σημαντικά για την Προστασία & 
Διαχείριση των δασών, αλλά και ευρύτερα όλων των ευπαθών σε πυρκαγιές και πλημμύρες 
περιοχών.

Η σχέση του FLIRE με την Προστασία & Διαχείριση των δασών

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στη δασοκάλυψη της χώρας η οποία έχει μειωθεί 
σημαντικά από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα

Οι επιπτώσεις των πλημμυρών στη διάβρωση των εδαφών, στη γεωμορφολογία των 
περιοχών, κλπ.
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Εσταριζηώ για ηην προζοτή ζας! 

Μαξία Μηκίθνπ, Καζεγήηξηα ΕΜΠ 

Συντονίστρια & Επηζηεκνληθά Τπεχζπλε Προγράμματος FLIRE
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