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Περίληψη 

 

Η μελέτη των φυσικών φαινομένων όπως ένας σεισμός ή μια δασική πυρκαγιά αποτελεί 

βασική παράμετρο στην καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση τους. Στην μελέτη αυτή 

γίνεται προσπάθεια ανάλυσης αυτών των φαινομένων έχοντας σαν βάση τις 

δυνατότητες του λογισμικού ArcGIS. Με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων 

Γεωπληροφορικής όπως αυτό, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η διαδικασία συλλογής και 

αξιολόγησης των παραμέτρων που σχετίζονται με τα δύο αυτά φυσικά φαινόμενα. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το λογισμικό ArcGIS με στόχο την οπτικοποίηση των 

στοιχείων που σχετίζονται δυνητικά με τις συνέπειες των σεισμών, όπως είναι τα 

ρήγματα, οι γεωλογικοί σχηματισμοί κ.α., καθώς και αυτών που σχετίζονται με τις 

δασικές πυρκαγιές (καμένες εκτάσεις, χρήσεις γης κ.α.) στην περιοχή της Αττικής. 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων αυτών, παρήχθησαν χάρτες εκτίμησης του 

σεισμικού κινδύνου και του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Αττικής. 

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των ενεργών ρηγμάτων και το γεωλογικό υπόβαθρο, 

προσδιορίστηκε η πιθανότητα και η αναμενόμενη ένταση ενός σεισμού στην περιοχή. 

Επιπροσθέτως, με την χρήση του ArcGIS και των δυνατοτήτων του, μοντελοποιήθηκαν 

δεδομένα όπως η μορφολογία του αναγλύφου, οι χρήσεις γης, το οδικό δίκτυο για τον 

προσδιορισμό περιοχών επίφοβων να απειληθούν από μια δασική πυρκαγιά. 

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και 

προτάσεις σχετικά με την απειλή των φαινομένων αυτών στην περιοχή της Αττικής.    
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Abstract 

 

The study of natural phenomena such as earthquakes or forest fires is a key to 

comprehend their parameters and variables which affect their features. This study aims 

to analyse these phenomena based on ArcGIS software. By applying modern 

Geoinformatics tools such as this software, it is possible to improve the processes of 

collection and the evaluation of the data associated with these two natural phenomena. 

More specific the ArcGIS software is used for visualizing the information associated with 

the mechanisms of the earthquakes, such as faults, geological formations, etc., as well 

as those related to forest fires (burnt areas, land use etc.) in the Attica region. 

Through the analysis of these data maps of seismic and for forest fires hazard were 

compiled for the Attica region. Utilizing geological features such as active faults and 

geological background, the expected intensity of an earthquake in the region was 

determined. Additionally, with the usage of ArcGIS and its capabilities features as the 

morphology of the terrain, land use, road network were exploited to determine possible 

threat in Attica region by a forest fire. 

The final results of this work are useful conclusions and recommendations concerning 

the threat these phenomena pose in the Attica region. 
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Εισαγωγή 

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα ζητήματα 

του ανθρώπου τόσο κατά τους ιστορικούς χρόνους, αλλά κυρίως κατά τον 21ο αιώνα. Η 

ιστορία, είναι γεμάτη παραδείγματα, τόσο πολιτειών όσο και πολιτισμών ολόκληρων 

που έπειτα από μια καταστροφή, αδύναμοι να ανταπεξέλθουν αφανίστηκαν ή 

υποβαθμίστηκαν σε μικρότερης ισχύος δυνάμεις. Κατά τον 21ο αιώνα μάλιστα, που η 

αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας έχει οδηγήσει τον άνθρωπο 

σε πρωτοφανή επίπεδα, ένα πιθανό καταστροφικό γεγονός έχει ακόμα σοβαρότερες 

επιπτώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τόσο ο σεισμός στο Κόμπε της 

Ιαπωνίας το 1995, όσο και ο τυφώνας Κατρίνα στην νότια περιοχή των ΉΠΑ το 2011 

(π.χ. Chang 2000, Aoki et al. 2004, Merdjanoff 2013, Barbieri and Edwards 2017). 

Χαρακτηριστικό αυτών των συμβάντων ήταν όχι τόσο ο αντίκτυπος σε ανθρώπινες 

ζωές1 αλλά ο σοβαρός αντίκτυπός τους στην οικονομία των χωρών αυτών. Βασικός 

παράγοντας ήταν το γεγονός πως και στις δυο περιπτώσεις επηρεάστηκαν μεγάλα 

αστικά κέντρα. Γίνεται σαφές δηλαδή πως είναι απαραίτητη η ανάλυση των φυσικών 

φαινομένων που ευθύνονται για αυτά τα καταστροφικά συμβάντα, τόσο σε παγκόσμιο, 

όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Βασική παράμετρος στην πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση αυτών των φυσικών 

φαινομένων, είναι η έγκυρη και έγκαιρη κατανόηση, μοντελοποίηση και ανάλυση τους. 

Είναι θεμελιώδους σημασίας  όμως πως για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχει 

επικαιροποιημένη και με μεγάλη ακρίβεια πληροφορία αποτυπωμένη σε ένα κοινό 

επίπεδο αναφοράς. Είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρχουν χάρτες που να 

αποτυπώνουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για την μελέτη όλων 

των παραμέτρων (π.χ. γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, βλάστηση), που επηρεάζουν 

την συμπεριφορά αυτών των φαινομένων. Βασικό και ίσως το πλέον διαδεδομένο 

εργαλείο για αυτόν τον σκοπό αποτελεί το λογισμικό ArcGIS. Οι πολυεπίπεδες 

δυνατότητες του λογισμικού αυτού το καθιστούν ίσως το βασικό εργαλείο στην 

χαρτογράφηση κάθε τύπου (δασική, γεωλογική κλπ). Ακόμα και μέσω της απλής 

                                            
1
 Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ήταν εκατοντάδες, γεγονός τραγικό μεν αλλά 

ασύγκριτα μικρότερο σε σχέση με άλλα αντίστοιχα συμβάντα όπως πχ τον σεισμό Wenchuan στην Κίνα 
το 2007 με περίπου 75,000 θύματα ή το τσουναμι στην Ινδονησία με περίπου 200,000 θύματα. 
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υπέρθεσης χαρτών είναι δυνατόν να εξαχθούν άμεσα, χρήσιμα και σχετικά απλά 

συμπεράσματα.  

Η Ελλάδα βρίθει παραδειγμάτων από φυσικές καταστροφές που την έχουν επηρεάσει 

σε μεγάλο βαθμό καθ’ όλη την ιστορία της. Από τις βασικότερες καταστροφές που είναι 

δυνατόν να απειλήσουν την περιοχή είναι ένα σεισμικό γεγονός (Αλκυονίδες 1981, 

Πάρνηθα 1999) και μια δασική πυρκαγιά (Ηλεία 2007, Χίος 2015). Η θέση της Ελλάδας 

στο ορογεννητικό τόξο (πχ Armijo et al. 1996, Papanikolaou and Papanikolaou 2007) 

μια ενεργή τεκτονικά περιοχή δηλαδή, έχει σαν αποτέλεσμα να είναι χαρακτηρισμένη 

σαν μια από τις πλέον σεισμικές περιοχές του κόσμου. Τόσο κατά τους ιστορικούς 

χρόνους, όσο και κατά τον τελευταίο αιώνα (π.χ. Θεοδουλίδης 1991, Παπαζάχος και 

Παπαζάχου 1997, Ambraseys and Jackson 1981,1990) η έντονη σεισμική 

δραστηριότητα είναι εμφανείς, κατανεμημένη κατά κύριο λόγο στις περιοχές του Ιονίου, 

του Κορινθιακού και στην λεκάνη του βορείου Αιγαίου (Roberts  et al. 2009, 

Koukouvelas et al. 2017).  

Το μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζει την περιοχή, ήπιος υγρός χειμώνας και 

παρατεταμένη ξηρή περίοδος το καλοκαίρι, έχει σαν αποτέλεσμα να έχει επικρατήσει 

αντιστοίχου τύπου βλάστηση (π.χ. Costa 1999, Goberna et al. 2007). Η βλάστηση της 

Ελλάδας χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από χαλέπιος και τραχεία   Πεύκη, καθώς και 

από σκληροφυτική βλάστηση (φρύγανα, μακι κλπ). Το γεγονός αυτό έχει συντελέσει σε 

ένα ιδιαίτερο καθεστώς κατά τους θερινούς μήνες, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμματα 

δασικής και ημιδασικής βλάστησης καίγονται, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην  

οικονομία, όσο και στο περιβάλλον.  

Μια περιοχή της Ελλάδας εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος, τόσο σχετικά με τον 

κίνδυνο από ένα σεισμικό γεγονός όσο και σε σχέση με την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς 

είναι η περιοχή της Αττικής. Τα τελευταία χρόνια η Αττική έχει βρεθεί στο επίκεντρο της 

προσοχής δυστυχώς και για τους δυο παραπάνω λόγους. Τόσο κατά τον σεισμό του 

1999 όσο και κατά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές κυρίως το 2007 και 2009, 

απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, ο αντίκτυπος στην οικονομία ήταν μεγάλος, ενώ οι 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον ήταν τρομακτικές, ορατές ακόμα και σήμερα σε πολλές 

περιπτώσεις (π.χ. Liu et al. 2009, Mallinis et al. 2014, Poupkou et al. 2014). 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η περιοχή της Αττικής και πιο 

συγκεκριμένα η έκθεσή της στους δυο προαναφερθέντες κινδύνους. Με την βοήθεια της 

Γεωπληροφορικής και ειδικότερα του λογισμικού ArcGIS γίνεται η επεξεργασία, 

ανάλυση και τελικώς η αξιολόγηση των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα εν 

δυνάμει καταστροφικά φαινόμενα. Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και ερμηνεία των 

φαινομένων, αντλήθηκαν δεδομένα και μεθοδολογίες από την διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με την κατασκευή χαρτών τόσο για τους σεισμούς όσο κα για της δασικές 

πυρκαγιές.  

Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής είναι η παραγωγή χαρτών, με την βοήθεια του 

λογισμικού αυτού και χρησιμοποιώντας της ευρείες δυνατότητές του, που να 

υποδεικνύουν με απλότητα και σαφήνεια πόσο, από τι και σε ποιον βαθμό απειλείται 

κάθε περιοχή της Αττικής. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προτείνονται στοχευμένες 

ενέργειες που ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πρόληψη καταστροφικών επιπτώσεων 

από την εκδήλωση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο γεγονός πως στην περιοχή 

της Αττικής είναι και η Αθήνα. Με πληθυσμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι 

εμφανές πως κάθε πιθανό γεγονός θέτει σε κίνδυνο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του 

πληθυσμού της. Εάν συνυπολογιστεί και το γεγονός πως οι βασικότερες πύλες  εισόδου 

και εξόδου της χώρας (λιμάνι Πειραιά, αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) βρίσκονται στην 

Αττική, η συντριπτική πλειοψηφία της βαριάς βιομηχανίας της χώρας καθώς και τα 

σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων, γίνεται αντιληπτό πως καθίσταται επιτακτική 

η ανάγκη για περαιτέρω ανάλυση των φαινομένων αυτών.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Δασικές πυρκαγιές 

Από τα βασικά ζητήματα της επιστημονικής κοινότητας είναι ο προσδιορισμός των 

φαινομένων αυτών που προκαλούν την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Μια δασική 

πυρκαγιά είναι κατά κύριο λόγο ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται όταν υπάρχει 

μεγάλη συγκέντρωση καύσιμης ύλης σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. παρατεταμένη 

ξηρασία ή/και έντονος άνεμος), ικανές να ευνοήσουν την εκδήλωση της (π.χ. Pyne 

1984, Ξανθόπουλος 2007, 2009).  

Βασικό ζήτημα στην ανάλυση του κινδύνου αυτού είναι η μοντελοποίηση του. Διάφορα 

μοντέλα έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από πολλούς ερευνητές. Οι 

Deeming et al. (1977) και Burgan (1988) έχουν θέσει τις βάσεις για το NFDRS (National 

Fire Danger Rating System). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τρεις δείκτες για την 

εκτίμηση της πιθανότητας έναρξης πυρκαγιών με βάση μετεωρολογικές συνθήκες κατά 

κύριο λόγο. Οι Stocks et al. (1987) ανέπτυξαν ένα σύστημα για να ερμηνεύει τη 

συμπεριφορά της φωτιάς σε ένα γενικό τύπο καυσίμων (CFFDRS, Canadian Forest Fire 

Danger Rating System).  

Οι Drouet and Sol (1990),  Sol (1989) έχουν εισαγάγει έναν τριτοβάθμιο αριθμητικό 

δείκτη εκτίμησης του κινδύνου, βασιζόμενοι κυρίως στις ατμοσφαιρικές συνθήκες 

(θερμοκρασία του αέρα, την σχετική υγρασία, την ταχύτητα ανέμου). Ο Carrega (1991) 

επίσης προτείνει μια τετραβάθμια κλίμακα κυρίως βασιζόμενος στις συνθήκες ανέμου 

και θερμοκρασίας. Ο Delabraze (1982) χρησιμοποιεί την ημερήσια βροχόπτωση, την 

σχετική υγρασία, την θερμοκρασία, την ένταση και διεύθυνση του ανέμου, έτσι ώστε να  

υπολογιστεί ο ημερήσιος δείκτης ξηρασίας. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη το 

διάστημα από την τελευταία ημέρα βροχόπτωσης. Οι Chandler et al. (1983) έχουν 

εισαγάγει μια 5-βαθμια κλίμακα (από μηδενική έως πολύ υψηλή) βασισμένοι στον δείκτη 

του Nesterov, χρησιμοποιώντας κυρίως τις συνθήκες θερμοκρασίας  και το διάστημα 

από την τελευταία βροχόπτωση.  

Κάθε δείκτης από τους παραπάνω έχει συγκριμένα χαρακτηριστικά και έχει λάβει 

υπόψη διαφορετικές παραμέτρους. Υπάρχει τεράστια ανομοιομορφία και απόκλιση στην 
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κάθε περιοχή όπου στηρίχτηκε η κάθε ομάδα για να υπολογίσει τον δείκτη κινδύνου 

πυρκαγιάς. Δεν μπορεί να συσχετιστεί για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο θα 

προσεγγιστεί το φαινόμενο αυτό στον Καναδά ή στην Ρωσία με την Ελλάδα ή την Ιταλία. 

Στην πρώτη περίπτωση το κλίμα χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες 

και κατά πολύ μικρότερη περίοδο ξηρασίας, γεγονός που έχει διαμορφώσει και τον τύπο 

της βλάστησης (κωνοφόρα), σε αντίθεση με την περιοχή της Μεσογείου (ξηρασία, 

υψηλές θερμοκρασίες και επικράτηση των πεύκων). Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται μια 5-

βάθμια κλίμακα χαρακτηρισμού του κινδύνου, βασισμένη κυρίως στις συνθήκες 

θερμοκρασίας και ανέμου, και στο διάστημα από την τελευταία βροχόπτωση.  

Όλα τα παραπάνω μοντέλα όμως προσδιορίζουν την βραχυπρόθεσμη εκτίμηση του 

κίνδυνου, γεγονός φυσικά μεγάλης σημασίας καθώς πάνω σε αυτά βασίζεται και η 

ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού. Το ζητούμενο όμως είναι με ποιον τρόπο θα 

γίνει η μακροπρόθεσμη εκτίμηση του κινδύνου έτσι ώστε να γνωρίζουμε από πριν, πότε 

και πού θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση η 

σύνταξη χαρτών που να αποτυπώνουν το πρόβλημα αυτό. 

Η χρήση της Γεωπληροφορικής έχει βοηθήσει σημαντικά στην ανάλυση και επεξεργασία 

όλων των παραμέτρων αυτού του φαινομένου. Οι Mallinis et al. (2014) έχουν βασιστεί 

στο ArcGIS για να αναδείξουν τις μεταβολές στην χρήση της γης στην ορεινή περιοχή 

της Αττικής κατά το διάστημα 1947-2007. Οι Coelho Eugenio et al. (2016a) έχουν 

χρησιμοποιήσει το ArcGIS για να υπολογίσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο Espírito 

Santo στην Βραζιλία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο της φυτοκάλυψη, όσο και το ανάγλυφο 

και της χρήσεις γης της περιοχής. Οι Coelho Eugenio et al. (2016b) χρησιμοποίησαν το 

λογισμικό για να προσδιορίσουν την βέλτιστη πιθανή θέση των παρατηρητήριων στην 

ιδία περιοχή, για την καλύτερη κάλυψη της. Οι Tien Bui et al. (2017) έχουν βασιστεί στο 

λογισμικό ArcGIS  για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο τροπικό περιβάλλον 

του Βιετνάμ. Οι Koshurnikova  et al. (2015) βασίστηκαν στις δυνατότητες του λογισμικού 

και να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα από το φαινόμενο αυτό στην περιοχή της 

Σιβηρίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του λογισμικού από τους Cheng et 

al. (2015) για την μοντελοποίηση όχι δασικής αλλά αστικής πυρκαγιάς, δείχνοντας έτσι 

τις μεγάλες πιθανές εφαρμογές του λογισμικού ArcGIS.  



 
13 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

Τις δυνατότητές του χρησιμοποιούν επίσης και οι Παπανικολάου κ.α. (2012) για τον 

σχεδιασμό χαρτών κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή των Σερρών. Έχοντας 

τροποποιήσει το Golden Gate National Recreation Area Fire Management Plant  που 

χρησιμοποιείται στην Καλιφόρνια των  Η.Π.Α.  (FEIS, 2005) και στηριζόμενοι στις 

παραμέτρους τις περιοχής (φυτοκάλυψη, χρήσεις γης, δεδομένα από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία), καταλήγουν σε μια 5-βαθμια κλίμακα κινδύνου δασικής πυρκαγιάς για την 

περιοχή. 

Πέρα από την χρήση του λογισμικού για την εκτίμηση του κινδύνου επίσης σημαντικό 

είναι η χωρική κατανομή και ανάλυση των επιπτώσεων μετά από πυρκαγιά. Με αυτόν 

τον τρόπο δύναται η επιστημονική κοινότητα και ο κρατικός μηχανισμός να οργανώσουν 

την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα είναι οι Poupkou et al. (2014), όπου με την χρήση του λογισμικού 

μοντελοποιήσανε την έκλυση των αεριών από τις πυρκαγιές του 2007 στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Οι Tessler et al. (2016) βασίστηκαν στο GIS για να μελετήσουν την 

αποκατάσταση της βλάστησης μετά από μια πυρκαγιά στην περιοχή του Ισραήλ.  

Πέρα από τις συνηθισμένες εφαρμογές του ArcGIS που αναφέρονται παραπάνω, ειδική 

κατηγορία είναι η χρήση του web-GIS,  την παρακολούθηση και αντιμετώπιση δηλαδή 

κάποιου φαινομένου σε πραγματικό χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή οι Kalabokidis et al. 

(2013) ανέπτυξαν μια πλατφόρμα web-GIS (Virtual Fire) για την περιοχή της Λέσβου. 

Υπολογίζοντας παραμέτρους όπως τις καιρικές συνθήκες μπορεί να οργανωθεί έτσι 

έγκαιρα η απόκριση του κρατικού μηχανισμού σε ένα συμβάν. Επίσης, οι Kalabokidis et 

al. (2015) ανέπτυξαν ένα πληροφοριακό σύστημα πρόληψης και διαχείρισης δασικών 

πυρκαγιών (AEGIS) ως ένα σύστημα εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς που 

περιλαμβάνει τον κίνδυνο έναρξης και την προβλεπόμενη καμένη έκταση, μέσω 

μαθηματικής μοντελοποίησης με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Το σύστημα 

AEGIS έχει σχεδιαστεί ως μια διαδικτυακού τύπου πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση 

σε δεδομένα πρόβλεψης πυρκαγιών (κίνδυνο και συμπεριφορά), καθώς επίσης 

επιπλέον πληροφορίες όπως κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, οδικά δίκτυα, 

χρήσεις και κάλυψη γης, θέσεις υδροληψίας, πυροσβεστικές δυνάμεις, δορυφορικές 

εικόνες, τύπους βλάστησης, τοπογραφία και μετεωρολογικά δεδομένα (με ροή σε 

πραγματικό χρόνο και προγνωστικούς χάρτες). Όλες οι λειτουργικότητες του AEGIS 
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είναι προσβάσιμες στις τοπικές υπηρεσίες δασοπυρόσβεσης και στις αρχές μέσω 

κατάλληλου, εύχρηστου και λειτουργικού διαδικτυακού περιβάλλοντος.2 

 

Δασικές πυρκαγιές στην Αττική 

Η περιοχή της Αττικής είναι δυστυχώς από τους πλέον επιβαρυμένους νομούς της 

Ελλάδας σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές αναλογικά με το μέγεθός του3 (Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, 2005-2016). Ακόμη παλαιοτέρα, κατά το διάστημα 1983-2005  έχουν 

καταγράφει πάνω από 2.000 συμβάντα, καίγοντας περίπου 600.000 km2 δασικής και 

χορτολιβαδικής έκτασης (Εικόνα 1).  

 

 

Εικόνα 1. Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις (199.579 στρ.) του Νομού Αττικής 

παρουσιάζονται το έτος 1985 και αντιστοιχούν στο 26,4 % των συνολικών καμένων 

εκτάσεων του Νομού για όλη την 23χρονη περίοδο μελέτης4. 

                                            
2
 http://aegis.aegean.gr/?page_id=9 

 
3
 Συγκριτικά με το μέγεθος της Αττικής (3.808 km²), έχουν σημειωθεί πολύ περισσότερες δασικές 

πυρκαγιές σε σχέση με την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα (21.010 km
2
). Ενδεικτικά κατά το διάστημα 2005-

2010 έχουν σημειωθεί 318 συμβάντα στην Αττική και 789 στην υπόλοιπη περιοχή. 
 
4
 http://oikoskopio.gr/pyroskopio/ 

http://aegis.aegean.gr/?page_id=9
http://oikoskopio.gr/pyroskopio/
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των δασικών πυρκαγιών για το ίδιο διάστημα με 

βάση το υψόμετρο. Αντιθέτως με ότι θα περίμενε κανείς τα περισσότερα συμβάντα δεν 

ξεκίνησαν σε περιοχές μεγαλύτερου υψόμετρο που είναι και τα περισσότερα δάση, αλλά 

σε περιοχές σχετικά χαμηλότερου υψόμετρου (Εικόνα 2). Το γεγονός αυτό μπορεί να 

είναι υποψία εμπρησμών και όχι πυρκαγιών από φυσικά αιτία, αν αναλογιστεί κανείς 

πως οι περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο είναι πιο επίπεδες και κοντά σε κατοικημένες 

περιοχές. Είναι πιθανόν δηλαδή η εικόνα αυτή να οφείλεται στην καταστροφή του 

δάσους για παράνομη οικοπεδοποίηση. 

 

 

Εικόνα 2. Ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών στην Αττική κατά το διάστημα 1983-

20054. 
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Εικόνα 3. Οι καμένες εκτάσεις μειώνονται με την αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας 

υποδεικνύοντας ευκολότερη εξάπλωση των πυρκαγιών σε ξηρότερες συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, το 54 % των καμένων εκτάσεων του Νομού Αττικής (314.194 στρ.) έχει 

προκύψει από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε συνθήκες ξηρής ατμόσφαιρας (σχετική 

υγρασία < 40 %)4. 

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες έχουν ουσιώδη ρολό στην έναρξη και εξάπλωση των 

δασικών πυρκαγιών. Η σχετική υγρασία της ατμοσφαίρας είναι παράγοντας 

αντιστρόφως ανάλογος σε σχέση με τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί στην Αττική 

(Εικόνα 3). Περιέργως, σχετικά μεγάλη έκταση έχει καεί όταν οι συνθήκες σχετικής 

υγρασίας ήταν αρκετά υψηλές, γεγονός που ίσως μπορεί να αποδοθεί σε υποτίμηση 

του κινδύνου. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται συσχετίζοντας την θερμοκρασία με τις 

δασικές πυρκαγιές (Εικόνα 4). Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερες 

πυρκαγιές σημειώνονται και τόση μεγαλύτερη είναι και η καμένη έκταση. Θερμοκρασίες 
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άνω των 35 0C είναι αναλογικά σπανιότερες και για αυτό παρατηρείται και η σχετική 

μείωση των περιστατικών και της έκτασης που καίγεται κάθε φορά. Το γεγονός όμως 

πως η μεγαλύτερη καμένη έκταση ανά περιστατικό σημειώνεται σε θερμοκρασίες άνω 

των 35 0C, είναι απόδειξη πως η θερμοκρασία παίζει πρωτεύοντα ρολό στην δριμύτητα 

μιας πυρκαγιάς.  

 

Εικόνα 4. Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής καταγράφονται όταν οι 

θερμοκρασίες κυμαίνονται από 30-35 °C και φτάνουν τα 358.400 στρ., ενώ σε 

θερμοκρασίες κάτω από 20 °C, οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά λιγότερες 

(21.564στρ.)4. 
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Όμοια εικόνα παρατηρείται και στην συσχέτιση του ανέμου με τις πυρκαγιές (Εικόνα 5). 

Ενώ οι περισσότερες πυρκαγιές σημειώνονται σε συνθήκες σχετικής ηρεμίας (πρακτική 

συνηθισμένη από τους εμπρηστές για να μην ξεφύγει από τον έλεγχο η πυρκαγιά), σε 

περιόδους με έντονο άνεμο τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. 

 

 

Εικόνα 5. Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής (374.148 στρ.) 

προέρχονται από πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν υπό ανέμους ισχυρής έντασης (4,1-

7,0 BF), ενώ υπό συνθήκες θυελλωδών ανέμων (πάνω από 9,1 BF) οι αντίστοιχες 

καμένες εκτάσεις είναι μηδενικές4. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική κατανομή των πυρκαγιών (Εικόνες 6-8). Όπως 

αναμενόταν οι θερινοί μήνες είναι οι κατ’ εξοχήν επίφοβοι για την μια δασική πυρκαγιά. 

Επίφοβες είναι και οι ήμερες του σαββατοκύριακου δεδομένου πως υπάρχουν 

περισσότεροι εκδρομείς τότε, αρά και πιο πιθανόν από ένα λάθος να εκδηλωθεί μια 

πυρκαγιά, ενώ ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι σε πλήρη επάνδρωση τις ήμερες αυτές.  

 

 

Εικόνα 6. Ο Αύγουστος (8) είναι ο μήνας με ιδιαίτερα αυξημένες καμένες εκτάσεις, με 

238.715 στρ. καμένων δασικών και γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή της Αττικής κατά 

το διάστημα 1984-2005), σε αντίθεση με τους χειμερινούς / φθινοπωρινούς μήνες4. 
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Εικόνα 7. Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις, 218.143 στρ. και 161.491 στρ., 

εμφανίζονται να έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο κατά το διάστημα 1983-20054. 

 

 

 

 

 



 
21 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

 

Εικόνα 8. Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις του Νομού Αττικής έχουν προκύψει από 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 13:00 και ανέρχονται συνολικά στα 163.696 στρ., αν 

και οι καμένες εκτάσεις είναι αυξημένες και στις 21:00, με τιμή που αγγίζει τα 145.897 

στρ.4 

 

Όπως είναι αναμενόμενο οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε δασικές 

εκτάσεις (Εικόνα 9). Επίσης ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον σημαντικότερο ρόλο 

για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, με το ποσοστό μάλιστα του κακόβουλου εμπρησμού 

να είναι το πλέον μεγαλύτερο καταγραμμένο (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 9. Συνηθέστερο σημείο έναρξης πυρκαγιάς στο Νομό Αττικής είναι τα δάση και οι 

δασικές εκτάσεις, όπου προκλήθηκαν 275.355 στρ. και 92.315 στρ. καμένων εκτάσεων 

αντίστοιχα, ενώ σημαντικές απώλειες έχουν καταγραφεί και σε δασικά εδάφη (101.868 

στρ.)4. 
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Εικόνα 10. Σε συνολικά 272 περιστατικά (26 % του συνόλου) έχει εξακριβωθεί το αίτιο 

και μόνο στο 16 % των περιπτώσεων έχει εξακριβωθεί ο δράστης. Αν και στις 

περισσότερες πυρκαγιές τα αίτια είναι άγνωστα, από τα γνωστά ο κακόβουλος 

εμπρησμός ευθύνεται για τις περισσότερες καμένες εκτάσεις, δηλαδή για 183.391 στρ. Οι 

πυρκαγιές με άγνωστο αίτιο ευθύνονται για καταστροφές σε 235.198 στρ.4 

 

Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν μια σαφή εικόνα για τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική 

κατά το διάστημα 1983-2005. Όπως αναμενόταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και κυρίως 

η θερμοκρασία, παίζουν πρωτεύοντα ρόλο για την εκδήλωση και εξάπλωση μιας 

πυρκαγιάς. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο βασικός υπαίτιος για αυτό το φαινόμενο 
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που εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο κατά τους θερινούς μήνες. Παρόλο που το διάστημα 

παρατήρησης είναι αρκετά παλαιό, χρήσιμα συμπέρασμα μπορούν να εξαχθούν. Για 

την παρούσα εργασία όμως βαρύτητα θα δοθεί στην πιο πρόσφατη περίοδο και πιο 

συγκριμένα κατά το διάστημα 2007-2016. Ο λόγος είναι πως θεωρητικά τουλάχιστον σε 

μια έκταση η οποία έχει καεί προ 15ετίας ή παλαιότερα, με την διαδικασία της 

αναδάσωσης (είτε φυσική είτε τεχνητή) το περιβάλλον έχει πλέον αποκατασταθεί. 

Επιπροσθέτως, με βάση τα στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν το 2007 δεν 

είχαν σημειωθεί στην περιοχή μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές επιπέδου 2007 ή 

2009, παρά μόνο το 1998. Τέλος, η σημασία και το μέγεθος της καταστροφής από τα 

δύο γεγονότα αυτά είναι τόση, ορατή ακόμα και σήμερα, που επιβάλλεται να 

υπολογιστούν ξεχωριστά.   

 

Σεισμικός κίνδυνος 

Ίσως η πιο σημαντική απειλή για πολλές περιοχές του πλανήτη μεταξύ των οποίων και 

η Ελλάδα, είναι ένα σεισμικό γεγονός. Η αδυναμία πρόβλεψής του, μαζί με το μέγεθος 

των καταστροφών που μπορεί να προκαλέσει πάντα άφηνε με δέος την ανθρωπότητα. 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας, δεν έχει γίνει ακόμα δυνατόν 

να προβλεφτεί ένας σεισμός με μεγάλη επιτυχία. Έτσι, οι προσπάθειες αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων έχουν στραφεί όχι στην πρόβλεψη του χρόνου, αλλά στην πρόβλεψη 

των αποτελεσμάτων ενός συμβάντος. Γίνεται προσπάθεια δηλαδή να υπολογιστεί σε 

κάθε περίπτωση εάν γίνει ένας σεισμός, σε τι βαθμό θα απειλήσει μια περιοχή. Η 

απάντηση σε αυτό το πρόβλημα προφανώς είναι πολυεπίπεδη και η επιστημονική 

κοινότητα δεν έχει ομόφωνα καταλήξει σε έναν κοινό παρονομαστή. 

Όλοι συμφωνούν κατ’ αρχάς πως οι σεισμοί προκαλούνται από τις κινήσεις των 

ρηγμάτων, τεκτονικών δομών δηλαδή που κόβουν το ανώτερο τμήμα του φλοιού μέχρι 

τα 10–15 km βάθος, η από για μεγαλύτερες δομές που αναφέρονται σαν όρια 

λιθοσφαιρικών πλακών. Η ενέργεια που εκλύεται από έναν σεισμό λέγεται μέγεθος, ενώ 

οι επιπτώσεις του αναφέρονται σαν ένταση (π.χ. Θεοδουλίδης, 1991). Η πλέον 

σύγχρονη μέθοδος μοντελοποίησης της εντάσεως ενός σεισμού είναι η ESI 
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(Environmental Seismic Intensity scale) (π.χ. (Michetti et al. 2005, 2007, Papanikolaou 

et al. 2007, Papanikolaou 2011), μέθοδος που υπολογίζει τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και όχι στις υποδομές όπως είναι για παράδειγμα η κλίμακα Mercali. 

Οι Wells & Coppersmith (1994) πρότειναν την συσχέτιση των χαρακτηριστικών του 

ρήγματος (π.χ. μήκος, τύπος ρήγματος), με το μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος ενός 

σεισμού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Θεοδουλίδης (1991) πρότεινε μια ακτίνα επιρροής 

συσχέτισης του μεγέθους ενός σεισμού με την αναμενόμενη ένταση του. Πάνω σε αυτά 

τα χαρακτηριστικά έχει στηριχτεί μεγάλη μερίδα επιστημόνων για την σύνταξη χαρτών 

σεισμικού κινδύνου, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα σεισμολογικά δεδομένα. (π.χ. 

Roberts et al. 2004, Grutzer et al. 2016).   

Μεγάλη μερίδα επιστημόνων στηρίζονται σε σεισμολογικά δεδομένα με σκοπό την 

δημιουργία χαρτών σεισμικού κινδύνου (π.χ. Ambraseys and Jackson 1981,1990). Η 

μέθοδος αυτή όμως δεν μπορεί να συνυπολογίσει την περίοδο επαναληψιμότητας των 

ρηγμάτων. Πληθώρα ερευνητών (πχ Benedetti et al. 2002, Collier et al. 1998, 

Koukouvelas et al. 2017) έχουν δείξει πως η περίοδος επαναφόρτισης ενός ρήγματος 

μπορεί να είναι από μερικές εκατοντάδες χρόνια (Αλκυονίδες) μέχρι μερικά χιλιάδες 

χρόνια (Σπάρτη,  Κεχριές).  Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω είναι η 

περίπτωση του σεισμού του 1999 στην Πάρνηθα, δομή η οποία ήταν σχετικά άγνωστη 

και δεν είχε δραστηριοποιηθεί κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Η εφαρμογή της Γεωπληροφορικής έχει βοηθήσει σημαντικά στην καλύτερη ανάλυση 

και ερμηνεία του φαινόμενου αυτού. Οι Qaddah and.Abdelwahed (2015) βασίστηκαν 

στο λογισμικό αυτό για να εκτιμήσουν τον σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή της Σαουδικής 

Αραβίας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. 

ρήγματα, γεωλογικούς σχηματισμούς). Οι Frigerio et al. (2016) βασίστηκαν στις 

δυνατότητες του λογισμικού αυτού για να προσδιορίσουν την σεισμική επικινδυνότητα 

στην περιοχή της Ιταλίας λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του πληθυσμού στην 

χώρα. Οι Karimzadeh et al. (2014) αξιοποιώντας το ArcGIS, εκτίμησαν τον σεισμικό 

κίνδυνο στην περιοχή του Ιράν, όπως επίσης και οι Karimzadeh et al. (2017) δίνοντας 

όμως έμφαση στην πόλη Ταμπρίζ που επλήγη από σεισμό το 2012.  
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Οι Argyriou et al. (2016) έχουν προσδιορίσει τις ενεργές δομές στην περιοχή της δυτικής 

Κρήτης, μέσα από τις οποίες προκύπτει ο σχεδιασμός χαρτών επικινδυνότητας, 

βασιζόμενοι στις δυνατότητες του λογισμικού.   

Αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο σεισμικό γεγονός που επηρέασε την περιοχή της 

Αττικής ήταν ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999. Η σεισμική ακολουθία των Αλκυονίδων 

του 1981 ναι μεν επηρέασε το δυτικό τμήμα της περιοχής, αλλά δεν προξένησε τέτοιας 

έκτασης καταστροφές (π.χ. Mariolakos and Stiros, 1987). Το φαινόμενο αυτό 

μελετήθηκε από πληθώρα ερευνητών (π.χ. Lekkas 2001, Plicka and Zahradnik 2002, 

Assimaki et al. 2005, Gazetas et al. 2005, Giannopoulou et al. 2006, Foumelis et al. 

2009, Kalimeris et al. 2016), εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την καλύτερη 

ανάλυση του φαινόμενου. Αυτό που έχει παρατηρηθεί σχετικά με το λεκανοπέδιο της 

Αττικής είναι πως τα δυτικότερα τμήματα είχαν πολύ περισσότερες ζημιές από το 

ανατολικό τμήμα (π.χ. Lekkas, 2001). Βασική αιτία για αυτό είναι η γεωλογία της 

περιοχής. Οι συγκεκριμένες περιοχές δομούνται κυρίως από χαλαρούς και ασύνδετους 

σχηματισμούς οι οποίοι αυξάνουν τις επιπτώσεις από ένα τέτοιο φαινόμενο (π.χ. 

Delligianakis et al., 2016). 
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Μεθοδολογία 

Ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο Γεωπληροφορικής το οποίο αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού για Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών (GIS), είναι το ArcGIS. Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία 

εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή 

γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land records management, 

land planning, vehicle tracking κ.α.5 

Για την συγγραφή της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ArcGIS 

(έκδοση 10.2.2) στις εγκαταστάσεις του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, τόσο για την δημιουργία των δεδομένων (ψηφιοποίηση), όσο και για την 

επεξεργασία και ερμηνεία τους.  

Αρχικά έγινε συλλογή δεδομένων σχετικά με την περιοχή μελέτης: 

 Χάρτες γεωλογίας και τεκτονικών επιφανειών (ΙΓΜΕ), όπου και ψηφιοποιήθηκαν 

 Συλλογή δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης6 (υδρογραφικό δίκτυο, ισοϋψείς, 

Corine 2000 και ζώνες Natura, υποδομές κ.α.) 

 Επίκεντρα ιστορικής σεισμικότητας στην περιοχή (Παπαζάχος & Παπαζάχου, 

1997) 

 Ιστορικό πυρκαγιών στην περιοχή κατά τα τελευταία χρόνια 

 Δεδομένα σχετικά με υποδομές πυροσβεστικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

πυροφυλάκια, υδροστόμια, υδατοδεξαμενές κλπ.) 

 

 

 

                                            
5
 https://it.auth.gr/el/software/ArcGIS 

 
6
 http://geodata.gov.gr/ 

 

https://it.auth.gr/el/software/ArcGIS
http://geodata.gov.gr/
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Δασικές πυρκαγιές 

Για τον υπολογισμό του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν: 

 Οι χάρτες κλίσεων και προσανατολισμού των πρανών. 

 Το οδικό δίκτυο της περιοχής 

  Οι χρήσεις γης 

 Οι περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος (π.χ. εθνικοί δρυμοί) 

 Το ιστορικό προηγούμενων πυρκαγιών 

 Η κατανομή των πυροσβεστικών υποδομών 

 Η θέση των περισσότερων πυροφυλακίων της περιοχής (δυστυχώς  δεν έγινε 

γνωστή η θέση όλων των πυροφυλακίων). 

Για την κατασκευή των χαρτών κινδύνου πυρκαγιάς έγινε υπέρθεση σε περιβάλλον 

ArcGIS των παραπάνω πληροφοριών, όπου στην συνέχεια δόθηκε ένας συντελεστής 

βαρύτητας συμφώνα με τους Παπανικολάου κ.α. (2012). Για παράδειγμα, περιοχές με 

απότομες κλίσεις είναι πιο επισφαλείς κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, 

δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Επίσης σε περιοχές με απότομα 

πρανή δημιουργείτε το φαινόμενο της καμινάδας επιταχύνοντας την εξάπλωση της 

πυρκαγιάς. Έτσι για τον υπολογισμό του τελικού χάρτη κινδύνου, τα απότομα πρανή 

έχουν μεγαλύτερο συντελεστή σε σχέση με τα ήπια πρανή. Στην συνέχεια με την 

διαδικασία του raster calculator δημιουργήθηκαν οι τελικοί χάρτες κινδύνου πυρκαγιάς, 

καθώς και οι προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση τους στο μέλλον. 
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Σεισμικός κίνδυνος 

Αρχικά δημιουργήθηκαν οι γεωλογικοί χάρτες τις περιοχής καθώς και οι χάρτες ενεργών 

ρηγμάτων. Στην συνέχεια προσδιορίστηκαν τα πιθανά επίκεντρα των σεισμών από κάθε 

ρήγμα ξεχωριστά με βάση την γεωμετρία του κάθε ρήγματος (κανονικού, οριζόντιο, 

ανάστροφο), καθώς και με την σχετική βιβλιογραφία7 (π.χ. Θεοδουλίδης 1991, 

Papanikolaou et al. 2005, Delligianakis et al. 2016). Στην συνέχεια καθορίστηκε η ζώνη 

επιρροής του κάθε ρήγματος (Buffer zone, proximity, analysis tool).  Έπειτα εκτιμήθηκε 

η επίδραση του γεωλογικού υποβάθρου σε σχέση με τα σεισμικά κύματα και πως αυτά 

επηρεάζουν το αναμενόμενο μέγεθος από έναν σεισμό. Τέλος και σε συνδυασμό με την 

βιβλιογραφία εκτιμήθηκε το αναμενόμενο μέγεθος ενός σεισμού από όλα τα πιθανά 

ρήγματα στην περιοχή της Αττικής καθώς και ποιες περιοχές απειλούνται περισσότερο. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις περιοχές που υπάρχουν βιομηχανικές ζώνες ή 

υποδομές στρατηγικής σημασίας. 

 

 

 

                                            
7 Σύμφωνα με τους Wells & Coppersmith (1994), οι επιφανειακές διαρρήξεις σε ένα ρήγμα 

σχετίζονται με τη μέγιστη πιθανή μετατόπιση από έναν σεισμό. Οι Cowie & Shipton (1998) και 

Roberts et al. (2004),  χρησιμοποίησαν ένα τριγωνικό προφίλ μετατόπισης ενός υποθετικού 

σεισμού συσχετίζοντας την επιφάνεια αυτή, με την συνολική μετατόπιση του ρήγματος κατά το 

Ολόκαινο. Στη συνέχεια, “γεμίζουν” την επιφάνεια του ρήγματος με αυτές τις επιφάνειες. Αυτές 

είναι και όλοι οι απαραίτητοι σεισμοί σταθερού μεγέθους που απαιτούνται, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ο μεσοπαγετώδης κρημνός του ρήγματος, δηλαδή τα τελευταία 15000 χρόνια. Με 

αυτόν τον τρόπο υπολόγισαν τα πιθανά επίκεντρα ενός ρήγματος όπου και  τοποθετούνται κατά 

κύριο λόγο στο κέντρο του ρήγματος που ο ρυθμός ολίσθησης είναι μεγαλύτερος (π.χ. Cowie & 

Roberts, 2001). Με τα επίκεντρα αυτά στην συνέχεια, γίνεται ο υπολογισμός της έκτασης που 

“απειλείται” κάθε φορά από το κάθε επίκεντρο ενός σεισμού. Με βάση την βιβλιογραφία 

σημαντικές ζημιές παρατηρούνται όταν ένας σεισμός είναι εντάσεως 8 και άνω στην κλίμακα 

ESI (European Seismic Intensity scale) (π.χ. Michetti et al., 2007) 
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Περιοχή μελέτης 

Γεωγραφία της Αττικής 

Η περιοχή μελέτης (Αττική) έχει έκταση 3.808 χλμ2 και καλύπτει το 2,9% της συνολικής 

έκτασης της χώρας. Το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο σαν 

πεδινό και ημιορεινό με το υψηλότερο σημείο στα 1380 μέτρα (Εικόνα 11). Οι κύριοι 

ορεινοί όγκοι της Αττικής είναι τα Γεράνεια όρη στα ανατολικά, η Πάρνηθα (όπου είναι 

και  το υψηλότερο βουνό της Αττικής), τμήμα της οροσειράς του Κιθαιρώνα, το Αιγάλεω, 

η Πεντέλη και ο Υμηττός. Άξιο αναφοράς είναι πως μεταξύ των ορεινών όγκων του 

Αιγάλεω, της Πάρνηθας, της Πεντέλης και της Υμηττού υπάρχει ο αστικός ιστός της 

Αθήνας. Οι κύριες πεδινές εκτάσεις είναι των Μεγαρέων, το λεκανοπέδιο της 

πρωτευούσης και το Θριάσιο πεδίο. Οι κλίσεις των πρανών κυμαίνονται από 00 μέχρι 

σχεδόν 650 (Εικόνα 12). Οι μεγαλύτερες κλίσεις παρατηρούνται στους ορεινούς όγκους, 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής χαρακτηρίζεται από κλίσεις κάτω από 50. Ο 

προσανατολισμός των πρανών είναι κατά κύριο λόγο προς τα νοτιοανατολικά έως 

νοτιοδυτικά (Εικόνα 13). 

 



 
31 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

 

Εικόνα 11. Το μοντέλο ψηφιακού ανάγλυφου της περιοχής (DEM), με το υδρογραφικό 

δίκτυο της περιοχής. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής δεν χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικών 

ποταμών αλλά κυρίως μικρούς και εποχικούς χείμαρρους (εικόνα 11). Το σημαντικότερο 

δίκτυο είναι ο ποταμός του Κηφισού στο λεκανοπέδιο της πρωτευούσης, το οποίο όμως 

έχει τροποποιηθεί και καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από την συνεχόμενη ανάπτυξη του 

αστικού ιστού (Diakakis et al., 2014). Μικρότερα ρέματα είναι τα ρέματα της Ραφήνας 

και της Ραπεντώσας στα ανατολικά , ο Γιαννούλας και ο Πίκας στα δυτικά. 
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Εικόνα 12. Οι κλίσεις των πρανών της περιοχής όπου φαίνεται πως το μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής μελέτης έχει σχετικά μικρές κλίσεις. 

Το κλίμα της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται σαν ξηρό με λίγες βροχοπτώσεις (π.χ. 

ΕΜΥ, Diakakis et. al. 2014). Το μέσο ετήσιο ύψος υετού είναι περίπου 390 mm τον 

χρόνο, κυρίως κατά τους μήνες από Οκτώβριο με Απρίλιο. Αντιθέτως, κατά τους 

θερινούς μήνες επικρατεί ξηρασία με ελάχιστες βροχοπτώσεις και σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες (έως τους 40 0C). Το γεγονός αυτό καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα 

επισφαλή σε σχέση με τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών τόσο από την άποψη της 

ξηρασίας και της ανάλογης βλάστησης που επικρατεί (κυρίως θάμνοι και κωνοφόρα με 

εξαίρεση τα έλατα της Πάρνηθας), όσο και για την παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας.  
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Εικόνα 13. Ο προσανατολισμός των πρανών της περιοχής μελέτης. 

Με βάση τις χρήσεις γης από το Corine 2000 (Εικόνα 14) το μεγαλύτερο μέρος της 

περιοχής καλύπτεται από δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις (~47%), ενώ οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις καταλαμβάνουν ~33%. Περίπου το 19% καλύπτεται από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (είτε αστικός ιστός, είτε βιομηχανικές ζώνες, λιμάνια 

κλπ, καθώς και από το εκτενές οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο). 
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Εικόνα 14. Οι χρήσεις γης της περιοχής μελέτης (αστικός ιστός ~19%, καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις ~33%, δασικές εκτάσεις ~47%, λοιπές χρήσεις ~1%), με βάση το Corine 20006. 

Άξιο αναφοράς είναι οι ευαίσθητες και σημαντικά περιβαλλοντικές εκτάσεις που 

υπάρχουν στην περιοχή (Εικόνα 15). Στην Αττική υπάρχουν τόσο οι δρυμοί της 

Πάρνηθας, του Λαυρίου και του Μαραθώνα, όσο και το αισθητικό περιαστικό δάσος της 

Καισαριανής στους πρόποδες του Υμηττού. Η περιοχή των ορεινών όγκων είναι 

ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες Natura, όπου  

πεύκα και κωνοφόρα δάση καλύπτουν την περιοχή γύρω αυτά καθώς και από εν μέρη 

θαμνώδη βλάστηση.   
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Εικόνα 15. Οι περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας στην περιοχής της Αττικής6. 

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό κάθε πιθανού κινδύνου και 

από ανθρωπογενή σκοπιά. Στην Αττική βρίσκεται το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας 

(3.827.624 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Στην περιοχή επίσης 

βρίσκεται και το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας, τόσο λόγο μεταφορών (Πειραιάς, 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος), όσο και λόγω της βαριάς  βιομηχανικής ανάπτυξης 

[Ασπρόπυργος, Ελευσίνα (Εικόνα 16)]. 
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Εικόνα 16. Η διοικητική διαίρεση, τα δημόσια κτήρια κάθε χρήσης στην περιοχή, το 

οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και ο αστικός ιστός στην Αττική6. 
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Γεωλογία της Αττικής 

Η λιθολογία της περιοχής της Αττικής χαρακτηρίζεται κυρίως από μη-μεταμορφωμένα 

πετρώματα, μεταμορφωμένα πετρώματα βαθύτερων και ενδιάμεσων συνθηκών πίεσης 

και θερμοκρασίας, καθώς και θαλάσσια ιζήματα ρηχής φάσης,  φλύσχη και Νεογενή έως 

σύγχρονα ιζήματα (π.χ. Jacobshagen 1986, Katsikatsos 2000, Grützner κ.α. 2015) 

(Εικόνα 17). Η γεωλογία της Αττικής χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:  

 Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο 

 Το μη μεταμορφωμένο υπόβαθρο 

 Τα μεταλπικά ιζήματα  

Κατά την διάρκεια ενός σεισμού τα κύματα επηρεάζονται από το είδος των πετρωμάτων 

που διασχίζουν, με αποτέλεσμα είτε να αυξάνονται οι επιπτώσεις από ένα σεισμό, είτε 

να μειώνονται (π.χ. Papanikolaou et. al. 2005, Grützner et al. 2015, Delligianakis et al. 

2016) (Εικόνα 17). 

Πιο αναλυτικά, το ανατολικό τμήμα της Αττικής χαρακτηρίζεται από την  αυτόχθονη 

ενότητα [Αυτόχθονο Αττικής (Παπανικολάου κ.α., 2004)], πάνω στην οποία έχουν 

επωθηθεί όλοι οι άλλοι αλλόχθονοι σχηματισμοί. Δομεί  το μεγαλύτερο μέρος  του 

Λεκανοπεδίου των Αθηνών (αν και επιφανειακά εμφανίζονται μόνο στα ανώτερα 

τμήματα των λόφων του κεντρικού και του δυτικού τμήματος), καθώς και στο ανατολικό 

τμήμα της Αττικής. Εμφανίζεται επίσης , στο δυτικό τμήμα του λεκανοπέδιου στους 

πρόποδες του όρους Αιγάλεω και του Ποικίλου.  Τα παλαιότερα ιζήματα της ενότητας 

εκτιμώνται από το Κατώτερο Τριαδικό – Κάρνιο (Κατσιαβριάς κ.α., 2007). Πρόκειται για 

τον σχηματισμό Τραπουριάς πάχους έως 500 m, όπου δομεί κατά κύριο λόγο τον 

Υμηττό. Συμπεριλαμβάνει εναλλαγές ασβεστόλιθων με σχιστόλιθους καθώς και 

μαρμαρυγίες με φλέβες χαλαζία, Πάνω από το σχηματισμό Τραπουριάς υπέρκεινται με 

ασυμφωνία οι δολομίτες Πιρναρής. Ο υπόλευκος αυτός σχηματισμός πάχους έως 100 

m, έχει ηλικία από το Νόριο έως το Κατώτερο Λιάσιο και κατά τόπους είναι 

ανακρυσταλλωμένοι. Τα υπερκείμενα πετρώματα ανήκουν στον σχηματισμό του 

Κερατοβουνίου. Πρόκειται για λευκά – υπόλευκα μάρμαρα συνολικού πάχους έως 250 

m. Ο υπερκείμενος σχηματισμός αποτελείται κυρίως από εναλλαγές ανθρακικών 
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μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων με φυλλίτες, χαλαζίτες και κατά τόπους από 

αποκρυσταλλωμένους ανθρακικούς σχηματισμούς. Ο σχηματισμός Κορωπίου έχει 

συνολικό πάχος έως 350 m και η ηλικία του είναι από Άνω Ιουρασικό έως το Κατώτερο 

Κρητιδικό. Ο υπερκείμενος σχηματισμός αποτελείται από υπόλευκους πλακώδεις 

ασβεστόλιθους συνολικού πάχος έως 250 m και ηλικίας Άνω Κρητιδικού. 

 

 

Εικόνα 17. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της περιοχής. 

Η ενότητα Αλεποβουνίου παρεμβάλλεται μεταξύ των υποκείμενων μεταμορφωμένων 

σχηματισμών της σχετικά αυτόχθονης Ενότητας Αττικής και των υπερκείμενων 

σχηματισμών (Παπανικολάου κ.α., 2004). Αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα 

που καλύπτουν μέρος του Υμηττού έως και την Πεντέλη. Σύμφωνα με τους 
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Παπανικολάου κ.α. (2004) το ανώτερο τμήμα της ενότητας Αλεποβουνίου περιλαμβάνει 

συμπαγείς κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, λευκούς έως καστανούς, άστρωτους έως 

παχυστρωματώδεις. Το κατώτερο μέρος της περιλαμβάνει κυρίως μεταμορφωμένα 

ψαμμιτικά, σχιστομαργαΐκά στρώματα και φυλλίτες.  Οι Κατσιαβριάς κ.α. (2007) 

αναφέρουν τα αντίστοιχα πετρώματα σαν τον σχηματισμό Καλοπούλας (αποτελούμενο 

από σχιστόλιθους πάχους 500 m και ηλικίας Κατώτερο Τριαδικό –Κάρνιο) κάτω από 

τους δολομίτες Καισαριανής (ηλικίας Νόριο – Ραίτιο και πάχους έως 100 m). 

Το κεντρικό τμήμα της περιοχής δομείται κυρίως από Πλειστοκαινικής έως Νεογενούς 

ηλικίας εναλλαγές από μάργες, άμμους και κροκάλες συνολικού πάχους περίπου 150 

m, τα οποία καλύπτουν τα ιζήματα της Πελαγονικής ενότητας (Κατσικάτσος κ.α. 1987). 

Πιο συγκεκριμένα, από το νεώτερο προς το παλαιότερο περιγράφονται ο φλύσχης 

πάχους περίπου 150 m πάνω από σχιστοποιημένα ιζήματα συνολικού πάχους περίπου 

200 m. Στρωματογραφικά κατώτερα βρίσκονται τα ανθρακικά ιζήματα του Κρητιδικού 

συνολικού πάχους περίπου 300 m τα οποία υπέρκεινται των ανθρακικών ιζημάτων και 

των δολομιτών του Ιουρασικού -Τριαδικού συνολικού πάχους άνω του 1 km. Τα 

ανθρακικά αυτά ιζήματα δομούν κατά κύριο λόγο και τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. 

Τέλος, τα κατώτερα ιζήματα που περιγράφονται είναι φυλλίτες και ψαμμίτες του 

Τριαδικού πάχους περίπου 400 m φάση Haltstad), αργιλοψαμμίτες και  αργιλικοί 

σχιστόλιθο πάχους περίπου 700 m.  

Στο δυτικό τμήμα της περιοχής εμφανίζονται Πλειστοκαινικά – Πλειόκαινα ιζήματα όχι 

σταθερού πάχους (έως τα 750 m περίπου), να υπέρκεινται του αλπικού υποβάθρου 

(Μπορνόβας κ.α. 1984). Σο δυτικό τμήμα της περιοχής εμφανίζονται τόσο ο βοιωτικός 

φλύσχης (εναλλαγές από ανθρακικά και πυριτικά πετρώματα πάχους περίπου 100 m), 

όσο και η σχιστοκερατολιθική διάπλαση της Βοιωτικής ενότητας. Πρόκειται για 

εναλλαγές από αργιλικών σχιστόλιθων με ραδιολάριτες και κατά τόπους υπερβασικά 

πετρώματα, συνολικού πάχους έως 80 m. Στρωματογραφικά υποκείμενα βρίσκονται τα 

ανθρακικά ιζήματα και οι δολομίτες του Τριαδικού Ιουρασικού.  

Δίνοντας τιμές βαρύτητας από -1 έως 1 ανάλογα με την επίδραση του υποβάθρου στα 

σεισμικά κύματα (Delligianakis et al., 2016), δημιουργήθηκε ο χάρτης της εικόνας 18. 
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Εικόνα 18. Χαλαρά και ασύνδετα πετρώματα αυξάνουν την επίδραση των σεισμικών 

κυμάτων όπως οι αλλούβιοι και ποταμοχειμάρειοι σχηματισμοί (1), συνεκτικά αλλά όχι 

εξαιρετικά συμπαγή πετρώματα δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την συμπεριφορά των 

κυμάτων, όπως μάργες (0), ενώ το συμπαγές αλπικό υπόβαθρο μειώνει την επίδραση 

των κυμάτων (-1). 
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Τεκτονικά στοιχεία  

Με βάση τους χάρτες του ΙΓΜΕ (Katsikatsos 1991, 2000, 2002, Katsikatsos et al. 1986, 

Papanikolaou et al. 1996) καθώς και τους υποθαλάσσιους χάρτες της περιοχής 

(Papanikolaou et al. 1988, 1989 a, 1989 b), χαρτογραφήθηκαν τα ρήγματα στην Αττική. 

Προφανώς δεν είναι όλα ενεργά άρα και ικανά να προκαλέσουν καταστροφές στην 

περιοχή. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και τους νεοτεκτονικούς χάρτες που έχουν 

συντάθηκαν για την περιοχή (Papanikolaou et al. 1989 a, 1989 b, Papanikolaou et al., 

1988,1996, Collier et al. 1998, Roberts et al. 2009, Grützner et al. 2015, Delligianakis et 

al. 2016) διαχωρίστηκαν οι ενεργές δομές, ικανές να προκαλέσουν έναν σεισμό.  Στην 

περιοχή μελέτης έχουν προσδιοριστεί 23 ενεργά ρήγματα (εικόνα 19) τόσο μέσα στην 

Αττική όσο και στις όμορες περιοχές καθώς και στην υποθαλάσσια περιοχή του 

Αργοσαρωνικού, του νότιου Ευβοϊκού και του Κορινθιακού κόλπου, ικανά να 

απειλήσουν την περιοχή της Αττικής (π.χ. Grützner et al. 2015, Delligianakis et al. 

2016).  Το μήκος τους κυμαίνεται από 9,2 έως 35 km και με βάση τους εμπειρικούς 

τύπους των Wells and Coppersmith (1994), είναι ικανά να προκαλέσουν σεισμό 

μεγέθους έως και 6.7 ML
8 ( π.χ. Delligianakis et. al., 2016).  

                                            
8
 Τοπικό Μέγεθος (MagnitudeLocal) 
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Εικόνα 19. Τα κυριότερα ρήγματα που μπορούν να απειλήσουν την περιοχή μελέτης 

 

 

 

 

 

 



 
43 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς 

Για τις ανάγκες της εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς συνυπολογίστηκαν τόσο τα 

φυσικά  χαρακτηριστικά  της περιοχής μελέτης (π.χ. κλίσεις πρανών και φυτοκάλυψη), 

όσο και οι ανθρωπογενείς παράμετροι (παρατηρητήρια, Χ.Υ.Τ.Α.). Ιδιαίτερη βαρύτητα 

δόθηκε στην μεθοδολογία και την ερμηνεία των Παπανικολάου κ.α. 2012, σχετικά με την 

ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς στα πλαίσια ενός δήμου (Σέρρες). Με 

βάση την μελέτη αυτή έχει προταθεί ένα μοντέλο συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας 

των δεδομένων, χρισμένα σε περιβάλλον ArcGIS. Κάθε παράμετρος η οποία 

υπολογίζεται μετατρέπεται σε μορφή raster και με την βοήθεια του raster calculator, 

υπολογίζεται και διαβαθμίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σημαντικό είναι επίσης πως οι 

συγγραφείς προτείνουν, βασισμένοι στην διεθνή βιβλιογραφία, συντελεστές βαρύτητας 

για κάθε παράμετρο που χρησιμοποιείται (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε παραμέτρου που υπολογίζεται για την 

εκτίμηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (όπως περιγράφηκε από Παπανικολάου κ.α. 

2012). 

Παράμετρος διαβάθμιση Συντελεστής βαρύτητας 

Βλάστηση 

Κωνοφόρα 5 

45% 

 

Πλατύφυλλα 4 

Πυκνοί θάμνοι 3 

Αραιοί θάμνοι 2 

Καλλιέργειες 1 

Κλίσεις πρανών 

>40% 5 

15% 13-40% 3 

<13% 1 

Προσανατολισμός πρανών 

135° - 270° 5 

5% 

46° - 135° και 

271° - 315° 
3 

0° - 45° και 

316° -360° 
1 
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Οικισμοί/χωματερές 
Οικισμοί (ακτίνα 400 m) 4 

13% 
ΧΑΔΑ (ακτίνα 100 m) 5 

Οδικό δίκτυο (50 m ακτίνα) 

άσφαλτος 4 

12% 

χωματόδρομοι 5 

 

Αρχικά αξιολογείται η συμμετοχή της φυτοκάλυψης  με βάση την περιγραφή του Corine. 

Δασικές εκτάσεις λαμβάνουν συντελεστή βαρύτητας (4-5) μεγαλύτερο από ότι 

καλλιέργειες (1) (Εικόνα 20), ενώ στη συνέχεια γίνεται η μετατροπή του αρχείου από 

vector σε raster. 

 

Εικόνα 20. Η κατανομή της φυτοκάλυψης στην περιοχή της Αττικής 
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Στην συνέχεια με την διαδικασία του reclassify διαιρείται ο χάρτης των κλίσεων και του 

προσανατολισμού των πρανών σε τρεις κατηγορίες και δίνεται στην κάθε μια ο 

αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας (Πίνακας 1, Εικόνες 21-22). 

 

Εικόνα 21. Οι κλίσεις των πρανών της περιοχής σε τρεις κατηγορίες (>40%, 13-40%, 

<13 %) 
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Εικόνα 22. Ο προσανατολισμός των πρανών σε τρις κατηγορίες (135° - 270°, 46° - 135° 

και 271° - 315°, 0° - 45° και 316° - 360°) 

 

Στην συνέχεια υπολογίστηκε η επίδραση των οικισμών9, των ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ της περιοχής, 

καθώς και το οδικό δίκτυο (Εικόνα 23). Όλα τα δεδομένα της Εικόνας 23  μετατράπηκαν 

σε raster με την βοήθεια του  εργαλείου  Euclidean Distance από το Spatial Analyst.  

Στη συνέχεια μέσω του reclassify δίνεται για το κάθε αρχείο και ο αντίστοιχος 

συντελεστής βαρύτητας (Πίνακας 1). 

                                            
9
 Από τους οικισμούς της περιοχής μελέτης έχει αφαιρεθεί το σύνολο του αστικού ιστού της Αθήνας, 

καθώς και των λοιπών μεγάλων πόλεων (π.χ. Ελευσίνα). Η λογική αυτής της μεθοδολογίας είναι πως 
χωριά και οικισμοί δύναται να αποτελέσουν εναρκτήριο παράγοντα μιας δασικής πυρκαγιάς από 
ανθρωπινή δραστηριότητα. Στα μεγάλα άστα κέντρα προφανώς αυτό δεν ισχύει. 
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Εικόνα 23. Οι ΧΥΤΑ και οι ΧΑΔΑ, οι οικισμοί και το οδικό δίκτυο της περιοχής6. 

Στην συνέχεια και αφού έχουν μετατραπεί όλα τα αρχεία σε raster, με την βοήθεια του 

raster calculator ενώνονται όλα τα δεδομένα συνυπολογίζοντας και τον ανάλογο 

συντελεστή βαρύτητας (Παπανικολάου κ.α., 2012). Το raster calculator είναι ένα 

εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να εκτελούμε πράξεις μεταξύ ψηφιδωτών θεματικών 

επιπέδων, επιλέγοντας δεδομένα από τα επίπεδα αυτά και εκτελώντας μαθηματικές και 

λογικές πράξεις μεταξύ τους. Έτσι προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση10: 

                                            
10

 Στην μελέτη των Παπανικολάου κ.α. (2012) αναφέρεται και η σημασία του δικτύου της ΔΕΗ, ένας 
σημαντικός παράγοντας έναρξης πυρκαγιάς. Δυστυχώς εδώ δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν αυτά τα 
δεδομένα.  
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0.45*"raster βλάστησης" + 0.15*"raster κλίσεων πρανών" + 0.05*"raster 

προσανατολισμού πρανών" + 0.12*"raster οδικού δικτύου" + 0.13*"raster 

οικισμών και Χ.Α.Δ.Α" 

‘Έτσι προκύπτει ο τελικός χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιοχή της Αττικής 

(Εικόνα 24).  

Η μέγιστη τιμή που παρατηρείται είναι η τέταρτη διαβάθμιση (πολύ υψηλή στο Β-ΒΑ 

τμήμα της περιοχής). Η κλίμακα όπως έχει περιγραφεί από Παπανικολάου κ.α. 2012, 

έχει πέντε βαθμίδες. Στην περιοχή μελέτης απουσιάζει η ανώτερη βαθμίδα που 

ισοδυναμεί με κατάσταση συναγερμού (βαθμίδα 5). 

Ο παρακάτω χάρτης έχει προκύψει με βάση την φυτοκάλυψη που υπήρχε πριν τις 

μεγάλες δασικές πυρκαγιές του 2007, 2009, 2012 (εικόνα 20). Είναι προφανές πως εάν 

συνυπολογιστεί και αυτή η παράμετρος, η εικόνα του κινδύνου αλλάζει σε μεγάλο 

βαθμό (Εικόνες 25-26). 
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Εικόνα 24. Ο χάρτης εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς για την περιοχή της 

Αττικής, όπως προέκυψε με βάση την συγκεκριμένη μέθοδο. 
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Εικόνα 25. Η φυτοκάλυψη στην περιοχή της Αττικής μετά και από τις μεγάλες πυρκαγιές 

2007–2015. Με κόκκινο χρώμα φαίνονται οι καμένες εκτάσεις από τις σημαντικότερες 

πυρκαγιές κατά την τελευταία δεκαετία. 
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Εικόνα 26. Ο τελικός χάρτης της εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. 
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Συσχέτιση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς - υποδομών 

Πέρα από τον χάρτη της εικόνας 26, μπορούν επίσης να προστεθούν διάφορα επίπεδα 

πληροφορίας, ώστε πέρα από την ποσοτική ανάλυση, να γίνει και συσχέτιση του 

κινδύνου με τις υπάρχουσες υποδομές στην περιοχή. Μέσω της απλής υπέρθεσης 

δεδομένων, όπως του οδικού δικτύου, στον ποσοτικό συνθετικό χάρτη προσδιορίζονται 

περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα.  

 

 

Εικόνα 27. Τα υδροστόμια και οι υδατοδεξαμενές στην περιοχή μελέτης (Πυροσβεστική 

Υπηρεσία). 
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Εάν για παράδειγμα, συσχετιστεί ο χάρτης κινδύνου με την κατανομή των υδροστομίων 

και των δεξαμενών νερού (Εικόνα 27) κλειστού και ανοιχτού τύπου (Πυροσβεστική 

Υπηρεσία), τότε προκύπτει πως στο δυτικό και βόρειο τμήμα της περιοχής δεν υπάρχει 

τόσο καλή κάλυψη (Εικόνα 28). Σε υπηρεσιακό επίπεδο, το γεγονός αυτό είναι μεγάλης 

σημασίας καθώς η ελλιπής κατανομή σημείων λήψεως νερού, δυσχεραίνει σε μεγάλο 

βαθμό το έργο της πυρόσβεσης. 

Όμοια εικόνα παρατηρείται εάν συσχετιστεί το οδικό δίκτυο της περιοχής, ανεξαρτήτως 

εάν είναι ασφαλτοστρωμένο ή όχι, με τον χάρτη κινδύνου. Στην εικόνα 29 

επισημαίνονται 2 περιοχές με αραιό δίκτυο, αρά και ελλιπή πρόσβαση σε περίπτωση 

συμβάντος.  

 

Εικόνα 28. Συσχέτιση των υδροστομίων και των υδατοδεξαμενών στην περιοχή μελέτης 

με τον χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. 
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Εικόνα 29. Η συσχέτιση του οδικού δικτύου με τον χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικής 

πυρκαγιάς (επισημαίνονται οι περιοχές με αραιή κάλυψη). 

 

Με βάση την θέση των πυροφυλακίων στην περιοχή της Αττικής (Πυροσβεστική 

υπηρεσία) και την χρήση του εργαλείου viewshed από  το ArcGIS είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί η ορατότητα που υπάρχει από τα σημεία αυτά (Εικόνα 30).  
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Εικόνα 30. Τα πυροφυλάκια και η ορατότητα από αυτά στην περιοχή μελέτης 

(Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

 

Εάν συσχετιστούν οι περιοχές αυτές με τον χάρτη κινδύνου προκύπτει πως οι σχετικά 

επισφαλείς βόρειες και δυτικές περιοχές στην Αττική δεν καλύπτονται επαρκώς (Εικόνα 

31), όπως επίσης και αρκετά άλλα σημεία στην περιοχή.  

 



 
56 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

 

Εικόνα 31. Συσχέτιση των μη ορατών (από τα πυροφυλάκια) περιοχών με τον χάρτη 

εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς [επισημαίνονται οι περιοχές στο βόρειο και 

δυτικό τμήμα της περιοχής (υψηλού κινδύνου) που δεν έχουν ικανοποιητική κάλυψη από 

τα πυροφυλάκια]. 

 

Ο χώροι ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ έχουν χαρακτηριστεί σαν ιδιαίτερα επισφαλείς εγκαταστάσεις για 

την έναρξη μιας πυρκαγιάς λόγω των εύφλεκτων υλικών που περιέχουν καθώς και των 

αερίων που εκλύονται. Η θέση τους στην περιοχή μελέτης συσχετιζόμενη με τον χάρτη 

κινδύνου δείχνει πως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νομού (όρος Αιγάλεω, 

Κάλαμος) υπάρχει πιθανός κίνδυνος (Εικόνα 32).  

 



 
57 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

 

Εικόνα 32. Οι ΧΥΤΑ-ΧΑΔΑ στην περιοχή σε σχέση με τον χάρτη εκτίμησης κινδύνου 

δασικής πυρκαγιάς. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας 

στην περιοχή (Εικόνα 33). Στην περιοχή της Αττικής υπάρχουν τόσο Εθνικοί δρυμοί, 

όσο και καταφύγια άγριας πανίδας και προστατευόμενες περιοχές Natura. Όπως είναι 

αναμενόμενο λόγω της βλάστησης που περιέχουν, οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς λόγω των μεγάλων πυρκαγιών κατά την 

τελευταία δεκαετία, οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Δεδομένου των 

συνθηκών αυτών είναι επιτακτικής σημασίας να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη σημασία ώστε 

να αποφευχθεί κάτι αντίστοιχο στο άμεσο μέλλον, που θα κατέστρεφε την διαδικασία 

της φυσικής και τεχνητής αναδάσωσης. 
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Εικόνα 33. Οι περιοχές μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας στην περιοχή σε σχέση με 

τον χάρτη εκτίμησης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (επισημαίνονται οι περιοχές με την 

υψηλότερη επικινδυνότητα). 

Στις εικόνες 34-36 φαίνονται αναλυτικότερα οι περιοχές που επλήγησαν από τις 

σημαντικότερες πυρκαγιές στη Αττική από το 2007 μέχρι το 2012. Όλες οι πυρκαγιές 

εκδηλώθηκαν κατά τους θερινούς μήνες και η θερμοκρασία κατά την στιγμή έναρξης 

υπερέβαινε τους 30 0C ενώ γενικά έπνεαν σχετικά ισχυροί άνεμοι (Λατσούδης 2007, 

WWF Ελλάς 2009, Κορακάκη κ.α. 2012).  

Η πυρκαγιά του 2007 ξεκίνησε κατά την διάρκεια ενός καύσωνα. Άρχισε κοντά στον 

οικισμό Στεφάνη των Δερβενοχωρίων από σπινθήρες πυλώνων ηλεκτρικού της Δ.Ε.Η. 

(Λατσούδης, 2007). Χαρακτηριστικό είναι πως έπνεαν άνεμοι δυτικοί, σχετικά ισχυροί. 
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Η πυρκαγιά του 2009 ξεκίνησε από τον λόφο Μαύρο Βουνό Γραμματικού δυτικά του 

οικισμού Σέσι και 1 χλμ. βορειοανατολικά του εργοταξίου του νέου ΧΥΤΑ (WWF Ελλάς, 

2009). Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σχετικά γρήγορα σε κατεύθυνση Ν-ΝΔ του Γραμματικού 

ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι.   

Η πυρκαγιά στην περιοχή του Λαυρίου το 2012 ξεκίνησε από τον οικισμό Δροσιά ενώ 

στην περιοχή έπνεαν εξαιρετικά ισχυροί Ν-ΝΔ άνεμοι (8-9 BF, σημειώνοντας μάλιστα 

και το μέγιστο του μήνα). Άξιο αναφοράς είναι πως εκείνη την ημέρα οι αρχές είχαν τεθεί 

σε κατάσταση ετοιμότητας (4 στην κλίμακα 1–5) και παρόλα αυτά το έργο της 

αντιμετώπισης της πυρκαγιάς ήταν πολύ δύσκολο. 

 

Εικόνα 34. Η καμένη έκταση εντός Αττικής από την πυρκαγιά του 2007. 
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Εικόνα 35.  Η καμένη έκταση από την πυρκαγιά του 2009. 
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Εικόνα 36. Η καμένη έκταση από την πυρκαγιά του 2012. 
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Σεισμικός κίνδυνος 

Μέχρι πρόσφατα οι χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας κατασκευάζονταν βασισμένοι στα 

σεισμικά δεδομένα κυρίως από δεδομένα της ενόργανης παρατήρησης, δεδομένα 

δηλαδή μόλις από  τον προηγούμενο αιώνα. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί καθώς και τα 

ενεργά ρήγματα είχαν δευτερεύουσα σημασία, πόσο μάλλον ο ρυθμός ολίσθησής τους. 

Σήμερα όμως οι χάρτες επικινδυνότητας δίνουν λιγότερη προσοχή στα ιστορικά 

σεισμικά δεδομένα και βασίζονται κυρίως στην γεωλογία, στα ρήγματα και στα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. Τα στοιχεία ενός ρήγματος που εξετάζονται 

προκειμένου να διαπιστωθεί η σεισμική επικινδυνότητά του είναι το μήκος, οι 

μετατοπίσεις που μπορεί να προκαλέσει και φυσικά ο ρυθμός ολίσθησής του. Ο ρυθμός 

με τον οποίο «κινείται» ένα ρήγμα καθορίζει την σεισμική επικινδυνότητα που 

αντιπροσωπεύει. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός ολίσθησης τόσο πιο επικίνδυνο θα 

χαρακτηριστεί. Πρακτικά, τα ρήγματα με υψηλότερο ρυθμό ολίσθησης συνιστούν 

μεγαλύτερη απειλή από εκείνα που έχουν χαμηλότερο ρυθμό ολίσθησης, καθώς τείνουν 

να «επαναφορτίζονται» πιο συχνά. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ρήγματα έχουν περίοδο 

επαναφόρτισης κατά πολύ μεγαλύτερη όχι μόνο της ενόργανης παρατήρησης, αλλά και 

της ιστορικής περιγραφής (π.χ. Delligianakis et al., 2016)11. 

Στην περιοχή της Αττικής  και ευρύτερα, υπάρχουν 23 ρήγματα χαρακτηρισμένα ως 

ενεργά (Delligianakis et al., 2016). Ανάλογα με το μήκος τους μπορούν να προκαλέσουν 

αντίστοιχο μέγεθος σεισμού. Με τον τύπο  Μ = α+ β * log(SRL) (Wells and Coppersmith, 

1994), προκύπτει το μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος ενός σεισμού κάθε ρήγματος 

ανάλογα με το μήκος του. Έτσι προκύπτει πως ο μέγιστος αναμενόμενος σεισμός είναι 

της τάξεως των 6.7 ML (Πίνακας 2). 

 

 

 

                                            
11

 Χαρακτηριστικά, το ρήγμα των Αλκυονίδων σύμφωνα με τους Pantosti et al. (1996) και Collier et al. 
(1998), έχει περίοδο επαναφόρτισης περίπου 300 χρόνια και θεωρείται αρκετά σύντομη.  
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Πίνακας 2. Τα ενεργά ρήγματα που είναι πιθανό να απειλήσουν την περιοχή της Αττικής 

(Delligianakis et al., 2016) 

Κωδικός ρήγματος Μήκος 

ρήγματος 

(km) 

Χαρακτηρισμός Μέγιστο 

αναμενόμενο 

μέγεθος σεισμού  

(ML) 

1 (Μίλεσι) 9,7 Κανονικό 6,2 

2 (Αυλώνας) 17,7 Κανονικό 6,5 

3 (Αιφίδνες) 14,2 Κανονικό 6,4 

4 (Μαλακάσα) 14,8 Κανονικό 6,4 

5 (Καπαρέλι) 14,5 Κανονικό 6,4 

6 (Καπαρέλι 2) 15,7 Κανονικό 6,4 

7 (Ψάθας) 9,2 Κανονικό 6,1 

8 (Ν. Αλκυονίδες) 32,8 Κανονικό 6,7 

9 (Β. Αλκυονίδες) 15,1 Κανονικό 6,4 

10 (Λουτράκι) 13,9 Κανονικό 6,4 

11 (Ωρωπός) 21,8 Κανονικό 6,6 

12 (Νότιος 

Ευβοϊκός) 

26,2 Κανονικό 6,7 

13 (Κακιά Σκάλα) 19,6 Κανονικό 6,6 

14 (Πάρνηθα 1) 16,5 Κανονικό 6,5 

15 (Πάρνηθα 2) 13,3 Κανονικό 6,3 
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16 (Νότιος 

Ευβοϊκός) 

17 Κανονικό 6,5 

17 (Σαρωνικός 

Κόλπος) 

18,1 Κανονικό 6,5 

18 (Σαρωνικός 

Κόλπος) 

19,3 Κανονικό 6,6 

19 (Κεχριές) 23,7 Κανονικό 6,7 

20 (Ερυθρές) 13,9 Κανονικό 6,4 

21 (Νότιος 

Ευβοϊκός) 

19,6 Κανονικό 6.6 

22 (Σαρωνικός 

Κόλπος) 

35 Κανονικό 6,4 

23 (Σαρωνικός 

Κόλπος) 

15,5 Κανονικό 6,4 

 

 

Τo ζητούμενο όμως δεν είναι πιο θα είναι το μέγεθος του κάθε σεισμού, αλλά ποιες θα 

είναι οι επιπτώσεις μακροσεισμικά από τον καθένα. Ο καθορισμός της έντασης είναι μια 

περίπλοκη διαδικασία, με την επιστημονική κοινότητα να μην μπορεί να καταλήξει σε 

ένα κοινά αποδεκτό σύστημα. Η κλίμακα Mercali και η EMS (European Macroseismic 

Scale) υπολογίζουν την ένταση με βάση τις καταστροφές που προξενούνται. Επειδή 

όμως οι κλίμακες αυτές βασίζονται στην υποκειμενικότητα του εκάστοτε παρατηρητή, 

δεν θεωρούνται αντικειμενικές. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η πλέον σύγχρονη 

μέθοδος η ESI (π.χ. Michetti et al., 2007) (Πίνακας 3).   
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Πίνακας 3. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από έναν σεισμό εντάσεως 8 και άνω με βάση 

την ESI (Michetti et al., 2007). 

ESI Επιφανειακές 

διαρρήξεις 

Μεταβολές στο 

Υδρ. δίκτυο 

Ρωγμές Κατολισθήσεις Ρευστοποιήσεις 

VIIΙ Αρκετές, 

μήκους μέχρι 

κάποιων 

εκατοντάδων 

μέτρων 

Μεταβολές σε 

στάθμη του 

υδροφόρου 

ορίζοντα 

50 cm 

πλάτος, σε 

αλλούβια 

Μικρές όγκου 

103 –105   m3 

Αρκετές με 

διάμετρο περίπου 

1 m 

IX Συχνές, 

μήκους 

αρκετών km 

Μεταβολές σε 

πηγές και στην 

ροή των 

ρεμάτων 

100  cm σε 

πλάτος 

Αρκετές με όγκο 

105 –106   m3 

Συχνές διαμέτρου 

3 m 

Χ Πολλές με 

πολλά km 

μήκος 

Σημαντικές 

αλλαγές σε όλο 

το υδρ. δίκτυο 

Το πλάτος 

τους 

ξεπερνάει το 

1 m 

Συχνές με όγκο 

πάνω από 106   

m3 

Συχνές με 

διάμετρο πάνω 

από 6 m (mud 

volcano) 

 

Στην κλίμακα αυτή δεν υπολογίζονται οι καταστροφές που προκαλούνται από έναν 

σεισμό, αλλά οι μεταβολές που παρατηρούνται στο περιβάλλον από έναν σεισμό. Στον 

Πίνακα 3 παρατίθενται οι βαθμοί VIII, IX και X και οι αντίστοιχες επιπτώσεις τους. Το 

κύριο χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπόψιν είναι οι επιφανειακές διαρρήξεις, και 

δευτερευόντως άλλα φαινόμενα όπως ρωγμές, κατολισθήσεις και ρευστοποιήσεις.  

  Στην συνέχεια πρέπει να καθοριστεί η έκταση που επηρεάζει κάθε ρήγμα και σε ποιόν 

βαθμό. Καθορίζεται δηλαδή μια ζώνη επιρροής, που κάθε ρήγμα σε αυτήν μπορεί να 

προκαλέσει μια συγκεκριμένη ένταση σεισμού. Για της ανάγκες της συγκεκριμένης 

εργασίας, δημιουργούνται οι ζώνες επιρροής της έντασης ΙΧ όση ένταση δηλαδή 

αναμένεται να προκαλέσει ένας σεισμός ≥6 Ms (Θεοδουλίδης, 1991) . Η ακτίνα που 



 
66 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

πρέπει να έχει κάθε ζώνη, καθώς και πού ακριβώς πρέπει να δημιουργηθεί, εξαρτάται 

από τον τύπο του κάθε ρήγματος και το μέγεθός του. Η λογική τοποθέτησης των 

επικέντρων σε ένα κανονικό ρήγμα, όπως έχουν χαρακτηριστεί τα ρήγματα που 

απειλούν  την περιοχή μελέτης, είναι η τοποθέτηση υποθετικών σημείων στο 

κατερχόμενο τέμαχος του ρήγματος. Με βάση αυτά τα επίκεντρα δημιουργούνται ζώνες 

που θα πρέπει να καλύπτουν το κατερχόμενο τέμαχος σε αναλογία 4/5 ~ 5/6, σε σχέση 

με το ανερχόμενο τέμαχος. Τα επίκεντρα αυτά απέχουν από το ρήγμα12 εφόσον το 

μήκος του ρήγματος είναι ικανό περίπου 11 km (εικόνα 37). Ανάλογα με το μήκος του 

ρήγματος υπολογίζονται τα υποθετικά επίκεντρα και τα buffer zone, πάντα με το 

σκεπτικό της αναλογίας αυτής (π.χ. Θεοδουλίδης 1991, Delligianakis et al. 2016).  

 

Εικόνα 37. Η συνολική μετατόπιση ενός ρήγματος σε σχέση με την μετατόπιση από έναν 

σεισμό (Α). Τα περισσότερα επίκεντρα τοποθετούνται προς το κέντρο το ρήγματος (Β), 

σε απόσταση περίπου 11 km από το ίχνος του ρήγματος (Γ) (βασισμένο από Roberts et 

al., 2004). 

 

Με βάση τον μεσοπαγετώδη κρημνό που έχει παρατηρηθεί κατά τα τελευταία 15.000 

χρόνια (Delligianakis et al. 2016, και οι αναφορές μέσα σε αυτόν), υπολογίστηκε και ο 

                                            
12

 Η κλίση που έχουν τα κανονικά ρήγματα, είναι αρκετά μεγάλη πάνω 40
ο
, 50

ο
 ή και παραπάνω. Με 

βάση αυτήν την κλίση το ρήγμα, εφόσον το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο να του το επιτρέπει, σε 
απόσταση 10 km συναντάει το σεισμογόνο στρώμα.  
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αριθμός των πιθανών επικέντρων των απαιτούμενων σεισμών για δημιουργηθεί ο 

κρημνός αυτός13. 

Στην συνέχεια παραθέτονται τα υποθετικά επίκεντρα κάθε ρήγματος και η περιοχή που 

επηρεάζει το καθένα για το διάστημα αυτό.  

 

Εικόνα 38. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 
τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 1 

                                            
13

 Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ο κρημνός λόγω της δράσης ενός ρήγματος έχει ηλικία από την 
τελευταία αποπαγετοποίηση (15,000±3,000 χρόνια), καθώς από τότε και μετά οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες επιτρέπουν την διατήρηση του (Benedeti et al., 2002). 
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Εικόνα 39. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 2 
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Εικόνα 40. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 3 
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Εικόνα 41. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 4 
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Εικόνα 42. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 5 
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Εικόνα 43. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 6 



 
73 

  Βασίλειος Χρ. Κατσιάδας 

 

Εικόνα 44. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 7 
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Εικόνα 45. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 8 
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Εικόνα 46. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 9 
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Εικόνα 47. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 10 
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Εικόνα 48. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 11 
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Εικόνα 49. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 12 
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Εικόνα 50. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 13 
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Εικόνα 51. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 14 
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Εικόνα 52. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 15 
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Εικόνα 53. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 16 
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Εικόνα 54. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 17 
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Εικόνα 55. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 18 
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Εικόνα 56. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 19 
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Εικόνα 57. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 20 
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Εικόνα 58. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 21 
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Εικόνα 59. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 22 
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Εικόνα 60. Η ζώνη επιρροής εντάσεως ΙΧ με βάση τα πιθανά επίκεντρα κατά τα 

τελευταία 15.000 χρόνια από το ρήγμα 23 
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Προβάλλοντας τώρα όλες αυτές τις περιοχές, είναι εμφανές πως το ανατολικό και νότιο 

τμήμα το νομού είναι πιθανόν να δεχτεί πολύ λίγες φορές έναν σεισμό με ενέργεια τόση, 

ικανή να προκαλέσει εντάσεις ΙΧ (Εικόνα 61). Αντιθέτως το δυτικό και βόρειο τμήμα του 

νομού διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς τα ενεργά ρήγματα του ανατολικού 

Κορινθιακού (π.χ. Αλκυονίδες, Λουτράκι, Καπαρέλι), όπως και τα υποθαλάσσια 

ρήγματα του Νοτίου Ευβοϊκού, παρόλο που δεν είναι το μεγαλύτερο τμήμα τους μέσα 

στον νομό, δύναται να απειλήσουν την περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 

στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου είναι και η πρωτεύουσα, δεν φαίνεται 

να υπάρχει σημαντικός αριθμός σεισμικών επικέντρων με εξαίρεση τα ρήγματα της 

Πάρνηθας. Τέλος υποθαλάσσιες δομές, όπως τα ρήγματα 17-18 και 23 δεν φαίνεται να 

απειλούν άμεσα σε τόσο μεγάλο βαθμό την Αττική. 
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Εικόνα 61. Η έκταση που πιθανόν να επηρεαστεί από έναν σεισμό εντάσεως ΙΧ από όλα 

τα πιθανά ενεργά ρήγματα μέσα και γύρω από την περιοχή της Αττικής 

 

Στην συνεχεια για να υπολογιστεί η επιδραση του υποβάθρου, έγινε η μετατροπή του 

αρχειου buffer των επικέντρων, από μορφή vector σε μορφή raster δίνοντάς του μια 

μηδενική τιμή. Παραλληλα μετατράπηκε το αρχείο των γεωλογικών σχηματισμών από 

αρχείο vector σε αρχειο raster, δίνοντας τιμές βαρύτητας από -1 έως 1 ανάλογα με την 

επίδραση του υποβάθρου στα σεισμικά κύματα (Delligianakis et al., 2016). Με την 

εντολή raster calculator, επιτεύχθηκε ο συνδυασμός αυτών των αρχείων και προέκυψε 

ο χάρτης της εικόνας 62.  
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Εικόνα 62. Οι αναμενόμενες εντάσεις και οι αντίστοιχες περιοχές της Αττικής που είναι 

πιθανόν θα δεχτούν ένα σεισμικό γεγονός όπως διαμορφώθηκαν με την επίδραση του 

υποβάθρου, ανάλογα με την δυναμική του κάθε ρήγματος για τα τελευταία 15.000 χρόνια 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι περιοχές όπου επικρατούν οι χαλαροί σχηματισμοί είναι 

σαφώς ποιο ευπαθείς σε ένα σεισμικό γεγονός και σε αυτές τις περιοχές αναμένονται 

εντάσεις έως και Χ της κλίμακας ESI. Αντιθέτως στις περιοχές με συμπαγές υπόβαθρο η 

μεγίστη αναμενόμενη ένταση είναι VIII. 

Προβάλλοντας τώρα τις μέγιστες αναμενόμενες εντάσεις σε συνδυασμό με τις 

υποδομές, τον αστικό κλπ, μπορεί να προσδιοριστεί τι απειλείται περισσότερο στην υπό 

μελέτη περιοχή από ένα σεισμικό γεγονός. Οι περισσότερες κατασκευές βρίσκονται σε 

περιοχές σχετικά υψηλού κινδύνου και κυρίως η βιομηχανική περιοχή της Ελευσίνας, το 
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αεροδρόμιο (Εικόνα 63).  Αντιθέτως, αναλογικά λιγότερα είναι τα κτίρια και οι υποδομές 

που απειλούνται στο νότιο τμήμα της Αττικής, στη περιοχή του Σουνίου και η Αθήνα.  

 

Εικόνα 63. Οι μέγιστες αναμενόμενες εντάσεις στην περιοχή της Αττικής σε σχέση με 

την ανθρώπινη δραστηριότητα (λιμάνια, αεροδρόμια, κτίρια κλπ). 

 

Η περιοχή της Αθήνας δέχτηκε έναν αρκετά ισχυρό σεισμό (5,9 ML) το 1999. Υπαίτιο για 

το γεγονός αυτό, θεωρήθηκε το ρήγμα της Πάρνηθας. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν 

προηγουμένως για την επαναληψιμότητα και την περίοδο επαναφόρτισης ενός 

ρήγματος φαίνεται πως η περιοχή δεν απειλείται πλέον από το ρήγμα αυτό. Αν 

συνυπολογιστεί μάλιστα πως κατά τους ιστορικούς χρόνους δεν είχε αναφερθεί κάποια 

δραστηριότητα, τότε γίνεται σαφές πως για το άμεσο μέλλον δεν μπορεί να δώσει 
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κάποιον ισχυρό σεισμό (π.χ. Cowie and Shipton, 1998). Έτσι ο τελικός χάρτης 

αναδιαμορφώνεται, έχοντας αφαιρέσει πλέον την επίδραση του ρήγματος αυτού και του 

γειτονικού του, θεωρώντας πως επίσης έχει αποφορτιστεί από το σεισμό του 1999 

(Εικόνα 64).  

 

 

Εικόνα 64. Οι αναμενόμενες εντάσεις και οι αντίστοιχες περιοχές της Αττικής που είναι 

πιθανόν να δεχθούν ένα σεισμικό γεγονός ανάλογα με την δυναμική του κάθε ρήγματος 

για τα τελευταία 15.000 χρόνια, όπως προέκυψαν μετά την αφαίρεση της επιρροής των  

ρηγμάτων της Πάρνηθας 

Προβάλλοντας εκ νέου τις απειλούμενες περιοχές σε σχέση με τις υποδομές, φαίνεται 

πως η Αθήνα και η Ελευσίνα δεν διατρέχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο αναλογικά με την 
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προηγούμενη εικόνα. Η περιοχή του αεροδρομίου όμως (Σπάτα) συνεχίζει να απειλείται, 

καθώς επίσης και οι βόρειες περιοχές της Αττικής (Εικόνα 65). 

 

 

Εικόνα 65. Οι αναμενόμενες εντάσεις στην περιοχή της Αττικής σε σχέση με την 

ανθρώπινη δραστηριότητα (λιμάνια, αεροδρόμια, κτίρια κλπ), χωρίς την επίδραση των 

ρηγμάτων της Πάρνηθας. 

Με βάση τα σεισμικά επίκεντρα από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και το 1997, όπως 

προσδιοριστήκαν από Παπαζάχο και Παπαζάχου (1997) γίνεται σαφές πως πράγματι 

στην περιοχή της Αττικής δεν έχουν παρατηρηθεί πολύ σεισμοί τα τελευταία 2.300 

χρόνια (Εικόνα 66). Τα περισσότερα επίκεντρα εντοπίζονται στην δυτική περιοχή της 

Αττικής και οφείλονται κατά κύριο λόγο στην σεισμική ακολουθία των σεισμών του 1981. 
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Με βάση  τον χάρτη της εικόνας 66 δηλαδή, η περιοχή της κεντρικής Αττικής δεν 

διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο. Ο σεισμός το 1999 στην Πάρνηθα διέψευσε κατηγορηματικά 

την εικόνα που υπήρχε τονίζοντας την αδυναμία εκτίμησης του σεισμικού κίνδυνου με 

βάση την χρήση των ιστορικών επικέντρων και μόνο. Με βάση τα ρήγματα της περιοχής 

και αξιοποιώντας τα εργαλεία του ArcGIS (reclassify, raster calculator), είναι εφικτή η 

δημιουργία επικαιροποιημένων χαρτών σεισμικού κινδύνου. 

 

 

Εικόνα 66. Τα επίκεντρα των σεισμών μεγέθους Ms≥5 R, όπως προσδιοριστήκαν από 

Παπαζάχο και Παπαζάχου (1997) κατά τα τελευταία 2.300 χρόνια. Παρατηρείται πως 

στην περιοχή της Πάρνηθας (σεισμός του 1999) δεν είχαν καταγραφεί σημαντικά 

γεγονότα μέχρι τότε. 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Στην εποχή μας, οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζονται σε ολοένα και μεγαλύτερες 

χωρικές κλίμακες με τεράστιες επιπτώσεις σε κάθε επίπεδο, κάνοντας πλέον την 

ανάγκη για θωράκιση των κοινωνιών να αποτελεί προτεραιότητα. Οι δασικές πυρκαγιές 

και οι σεισμοί αποτελούν φαινόμενα των οποίων η αποτελεσματική διαχείριση 

προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου σχεδιασμού από την πλευρά της πολιτείας αλλά 

και παιδείας και ετοιμότητας από την πλευρά των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

θα πρέπει να δημιουργηθεί και να θωρακισθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο (νομικό, 

εκπαιδευτικό κλπ) το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στην προσπάθεια για την 

δημιουργία νοοτροπίας και πολιτισμού σε εθνικό επίπεδο, πάνω στο θέμα των φυσικών 

καταστροφών. 

Ακόμα ένα ζήτημα, όσον αφορά τις υπό μελέτη φυσικές καταστροφές, αποτελεί και το 

ότι μπορεί το σημείο έναρξης (δασικές πυρκαγιές) ή/και το επίκεντρο (σεισμοί) να 

βρίσκεται σε σημείο εκτός της περιοχής μελέτης και παρόλα αυτά η εξέλιξη των 

φαινομένων να επηρεάσει πλήττοντας την εν λόγω περιοχή. Γίνεται λοιπόν κατανοητό, 

ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνεται με βάση όχι μόνο τις συνθήκες σε τοπικό ή 

περιφερειακό επίπεδο αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα χαρακτηριστικά 

της ευρύτερης κάθε φορά περιοχής, πράγμα το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη 

κατάλληλου σχεδίου πολιτικής πάνω στο ζήτημα. 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων προσφέρουν πλέον 

σημαντικές δυνατότητες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συμβολή των εργαλείων 

Γεωπληροφορικής (όπως το ArcGIS) στην εκτίμηση του κινδύνου και των επιπτώσεων 

των φυσικών καταστροφών είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Οι χάρτες που 

παρήχθησαν, προκύπτουν από την βαθμονόμηση όλων των παραμέτρων που 

επηρεάζουν την συμπεριφορά των φαινομένων αυτών. Πέρα από την απλή υπέρθεση 

των διαφόρων επιπέδων πληροφορίας και την εξαγωγή αποτελεσμάτων και 

συσχετίσεων, οι πάρα πολλές εφαρμογές του λογισμικού δίνουν την δυνατότητα στον 

χρήστη για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.  
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Τα εργαλεία του λογισμικού καθιστούν εύκολη και άμεση την επεξεργασία πολλών 

επιπέδων πληροφορίας ταυτόχρονα όπως το οδικό δίκτυο, η φυτοκάλυψη, το ανάγλυφο 

της περιοχής κλπ. Μέσω των μαθηματικών εφαρμογών που υπάρχουν σε αυτό, μπορεί 

να συνδυαστούν πολλά και φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους, επίπεδα πληροφορίας για 

τον προσδιορισμό χρήσιμων αποτελεσμάτων καθώς επίσης και να πραγματοποιηθούν 

πράξεις μεταξύ raster πινάκων. Είναι δηλαδή εφικτό να προσθέσεις το οδικό δίκτυο, με 

τα παρατηρητήρια και την φυτοκάλυψη, πληροφορίες όχι μόνο ασύνδετες, αλλά και σε 

τελείως διαφορετική μορφή (σημειακή, γραμμική και πολυγωνική). Ακόμα περισσότερο, 

το λογισμικό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να βαθμονομήσει την συμβολή της κάθε 

παραμέτρου, έτσι ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Η απλότητα, η αμεσότητα 

και η ακρίβεια που προσφέρει  το συγκεκριμένο λογισμικό το καθιστούν μοναδικό. 

Έχοντας σαν βάση τις δυνατότητες του λογισμικού, παρήχθησαν χάρτες κινδύνου τόσο 

για τις δασικές πυρκαγιές όσο και για τους σεισμούς στην περιοχή της Αττικής. Με βάση 

τα παραπάνω το προϊόν αυτής της εργασίας είναι οι τελικοί χάρτες όπου δείχνουν το 

πού και σε ποιόν βαθμό απειλείται από μια δασική πυρκαγιά και από έναν σεισμό η 

περιοχή μελέτης. Το δυτικότερο και βόρειο τμήμα της περιοχής είναι σαφέστατα σε πιο 

επισφαλή θέση αναλογικά με το νότιο και ανατολικό σχετικά με τον σεισμικό κίνδυνο. Η 

περιοχή τη Πάρνηθας και της Αθήνας αποφορτιστήκαν σε μεγάλο βαθμό από τον 

σεισμό του 1999, με τρομερές επιπτώσεις για την περιοχή. Βαρύτητα δηλαδή πρέπει να 

δοθεί από τον κρατικό μηχανισμό στις περιοχές που έχουν καιρό να δώσουν έναν 

σεισμό, όπως το βόρειο τμήμα. 

Οι φοβέρες πυρκαγιές του 2007, 2009 αλλά και του 2012 στην περιοχή, άλλαξαν σε 

μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη εικόνα σχετικά με τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς. 

Περιοχές με μεγάλο οικολογικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή, κάηκαν 

σε μεγάλο βαθμό, σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς, ίσως και ανεπανόρθωτα. 

Παρόλα αυτά είναι κομβικής σημασίας η επαγρύπνηση των αρχών ώστε να 

προστατευτούν οι περιοχές από ένα νέο γεγονός, που θα ανακόψει την πορεία της 

αναδάσωσης και θα σημάνει το οριστικό τέλος της περιβαλλοντικής σημασίας της 

περιοχής. 
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Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η ενίσχυση των υποδομών πυροσβεστικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση νέων πυροφυλακίων 

ώστε να μειωθούν οι περιοχές με μειωμένη ορατότητα, η δημιουργία περισσότερων 

σημείων υδροληψίας και ο συνεχής έλεγχος και συντήρηση των υφιστάμενων για την 

διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 

 Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της πορείας της 

αναδάσωσης των πληγέντων περιοχών καθώς και των υπολοίπων περιοχών υψηλής 

περιβαλλοντικής σημασίας, έτσι ώστε η επέμβαση των αρχών να είναι άμεση σε 

περίπτωση που χρειαστεί. Για αυτούς τους λόγους ίσως θα ήταν επιθυμητό, η ανάπτυξη 

μιας Web-GIS εφαρμογής, μέσω της οποίας θα μπορούσε να παρακολουθείται σε 

πραγματικό χρόνο η κατάσταση στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Για παράδειγμα, σε 

σημεία υψηλού  κινδύνου θα μπορούσε να τοποθετηθούν συσκευές με αισθητήρες 

(θερμοκρασίας, υγρασίας, ύψους βλάστησης κ.α.) οι οποίοι θα στέλνουν απευθείας 

δεδομένα σε κεντρικό χρήστη προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να 

ενεργοποιηθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επίσης, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

οι σύγχρονες τεχνολογίες (UAV’s, Automatic Vehicle Location κ.α.) ώστε σε συνδυασμό 

με μία τέτοια εφαρμογή, να προσφέρουν ταχεία χαρτογράφηση μιας περιοχής και να 

δίνουν μία real-time εικόνα τόσο του κινδύνου όσο και των διαθέσιμων πόρων για την 

διαχείρισή του. Τέλος, θα ήταν χρήσιμη η ανάπτυξη και χρήση ενός λογισμικού 

προσομοίωσης των φαινομένων, το οποίο θα βοηθούσε τις αρμόδιες αρχές τόσο στον 

σχεδιασμό/πρόληψη όσο και στην καταστολή/αντιμετώπιση τους. 
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