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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση της διακινδύνευσης πληµµύρας προτείνει στα κράτη µέλη µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σε επίπεδο λεκάνης απορροής σε
τρία υποχρεωτικά στάδια: α) την προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης πληµµύρας, β)
την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας και γ) την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της πληµµυρικής διακινδύνευσης. Η συγκεκριµένη εργασία επιχειρεί να αποσαφηνίσει
τους όρους κίνδυνος και διακινδύνευση πληµµύρας και να εφαρµόσει την Οδηγία στην κατάντη
περιοχή στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Συγκεκριµένα, επιλέγεται ως περιοχή εφαρµογής, η περιοχή κατάντη του λιθόριπτου φράγµατος Σµοκόβου, στην
οποία εξετάζεται η διόδευση του πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες θραύσης και
εκτιµάται αντίστοιχα η τρωτότητα του υπό απειλή συστήµατος. Ως δείκτης της τρωτότητας του
συστήµατος λαµβάνεται η θνησιµότητα δηλαδή ο λόγος του αριθµού των εκτιµώµενων απωλειών
ανθρώπινης ζωής προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εκτίµηση των απωλειών ζωής στην κατάντη περιοχή, επιτυγχάνεται η προκαταρκτική αξιολόγηση της διακινδύνευσης της πληµµύρας και θεµελιώνεται επίσης το δεύτερο στάδιο της Οδηγίας, δηλαδή η παραγωγή
χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης της πληµµύρας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εφαρµόσει το πρώτο στάδιο της Οδηγίας, αυτό της προκαταρκτικής αξιολόγησης, στην περίπτωση πληµµύρας µετά από υποθετική θραύση φράγµατος. Η Οδηγία
2007/60/ΕΚ δεν αναφέρει ρητά το συγκεκριµένο τύπο πληµµύρας, ωστόσο ξεκάθαρα επισηµαίνει
ότι το πρώτο στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης στοχεύει στην αναγνώριση εκείνων των περιοχών, όπου η διακινδύνευση από πληµµύρα κρίνεται σηµαντική είτε σήµερα είτε στο άµεσο µέλλον και ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ οφείλουν να ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο έως το τέλος του
2011 {16}.
Συγκεκριµένα το δεύτερο κεφάλαιο της Οδηγίας αναφέρεται στο περιεχόµενο της προκαταρκτικής
αξιολόγησης του κινδύνου πληµµύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής και µεταξύ των άλλων αναφέρεται στην «αξιολόγηση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών
στην υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονοµιά και την οικονοµική δραστηριότητα,..».
Ακόµη στο τρίτο κεφάλαιο της Οδηγίας, που περιγράφει το στάδιο παραγωγής χαρτών πληµµυρικού κινδύνου και διακινδύνευσης, αναφέρει ότι «οι χάρτες κινδύνου πληµµύρας περιγράφουν τις
δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται µε τις πληµµύρες …και εκφράζονται ως εξής: α)
ενδεικτικός αριθµός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν·...»{16}.
Με βάση τις παραπάνω αναφορές η νέα Οδηγία για τις πληµµύρες υπογραµµίζει την αναγκαιότητα
για την εκτίµηση όχι µόνο των υλικών ζηµιών αλλά και των απωλειών ανθρώπινης ζωής που ενδέχεται να προκληθούν υπό συγκεκριµένα σενάρια ακραίας πληµµύρας.
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Σε ότι αφορά τους όρους «κίνδυνος πληµµύρας» και «διακινδύνευση πληµµύρας», η συγκεκριµένη
εργασία δεν υιοθετεί την προτεινόµενη ορολογία της ελληνικής έκδοσης της Οδηγίας {16} αλλά τις
επιταγές της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων {8} και τη διεθνή βιβλιογραφία {1, 12, 13,
14}, σύµφωνα µε τις οποίες ο όρος «κίνδυνος πληµµύρας» αναφέρεται στην πιθανότητα εµφάνισης
ενός πληµµυρικού γεγονότος υπό συγκεκριµένες χωροχρονικές συνθήκες ενώ ο όρος «διακινδύνευση πληµµύρας» αναφέρεται στις δυσµενείς επιπτώσεις αµέσως µετά το πέρας του πληµµυρικού
γεγονότος στην πληγείσα περιοχή. Ο ορισµός αυτός της διακινδύνευσης πληµµύρας τονίζει τη σηµαντικότητα της εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς. Με βάση αυτό το σκεπτικό η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εφαρµογή µιας εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης απωλειών
ανθρώπινης ζωής υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος. Με αυτό τον τρόπο η εργασία καταλήγει στην αποτίµηση της διακινδύνευσης στη πληγείσα περιοχή κατάντη του
φράγµατος.
Στην επόµενη παράγραφο δίνεται µια σύντοµη περιγραφή του φράγµατος Σµοκόβου και της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ανάλυσης διόδευσης πληµµυρικού κύµατος υπό συγκεκριµένες συνθήκες υποθετικής θραύσης
φράγµατος σε επιλεγµένες θέσεις διατοµών κατάντη του φράγµατος και αναφέρονται οι παραδοχές
της ανάλυσης. Ακολουθεί η παρουσίαση της εµπειρικής µεθόδου εκτίµησης αριθµού απωλειών
ανθρώπινης ζωής και η εφαρµογή της στην κατάντη του φράγµατος πληγείσα περιοχή. Η µέθοδος
έχει ως αποτέλεσµα την εκτίµηση της θνησιµότητας στις θέσεις των κατάντη πληγέντων οικισµών
και την εκτίµηση ενδεικτικού αριθµού απωλειών ζωής στους πληγέντες οικισµούς. Τέλος, συνοψίζονται οι κρίσιµες παραδοχές και τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εργασία.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ

Τα στοιχεία που είχαµε στη διάθεσή µας για την ανάλυση της διόδευσης πληµµυρικού κύµατος
ήταν η έκθεση (εισαγωγικό µέρος) της µελέτης "Οριστική µελέτη συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών έργων πεδιάδων ν. Καρδίτσας" {17} και η "Μελέτη περιβαλλοντικων επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευη και λειτουργια του φραγµατος Σµοκόβου"{15} που αφορά
την περιγραφή των τεχνικών έργων του φράγµατος. Επίσης ήταν γνωστά τα διαγράµµατα στάθµης
– επιφάνειας και στάθµης – όγκου του ταµιευτήρα καθώς και η οριζοντιογραφία της ευρύτερης
περιοχής από τη θέση του φράγµατος µέχρι τη κωµόπολη των Σοφάδων σε κλίµακα 1:5000.
2.1

Γενικά χαρακτηριστικά της εν δυνάµει πληγείσας περιοχής κατάντη του φράγµατος

Το αρδευτικό φράγµα Σµοκόβου βρίσκεται πάνω από το ποταµό Σοφαδίτη (π. Ονόχωνος) στην
ορεινή ζώνη και σε απόσταση 28 km περίπου από την κωµόπολη των Σοφάδων και 32 km περίπου
από την πόλη της Καρδίτσας, στη Θεσσαλία. Ο ποταµός Σοφαδίτης είναι ένας από τους
πολυάριθµους παραπόταµους του Πηνειού, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό συλλεκτήρα των νερών
της περιοχής Θεσσαλίας. Ο Σοφαδίτης κατευθύνεται προς το βορρά και εκβάλλει στο ποταµό
Φαρσαλίτη και κατόπιν στον Ενιπέα, παραπόταµο του Πηνειού {15}.
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, στην έξοδο της στενής κοίτης του Σοφαδίτη και σε απόσταση µόλις
10 km κατάντη της θέσης του φράγµατος, βρίσκεται ο οικισµός Κέδρος. Ακολουθούν κατά µήκος
του ποταµού και σε απόσταση ενός - δύο χιλιοµέτρων ο ένας από τον άλλο, οι οικισµοί Φίλια,
Μαυραχάδες, Μελισσοχώρι, ∆ασοχώρι, Άµπελος, Ανώγιο και Αγία Παρασκευή, και τέλος η κωµόπολη των Σοφάδων σε απόσταση περίπου 28 km από τη θέση του φράγµατος. Σύµφωνα µε τη
διεθνή βιβλιογραφία {5, 11} οι µελέτες εκτίµησης απωλειών ζωής λόγω ενδεχόµενης αστοχίας
φράγµατος θα πρέπει να επεκτείνονται στην κατάντη περιοχή περίπου 25-30 km για την κατηγορία
χωµάτινο φράγµατος ύψους περίπου 100 m.
Στις θέσεις των προαναφερόµενων οικισµών θα εξεταστεί στη συνέχεια το ενδεχόµενο να υποστούν ανθρώπινες απώλειες ανάλογα µε τη δίοδο και τις ζώνες επιρροής του πληµµυρικού κύµατος
υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος.
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Εικόνα 1: Θέσεις οικισµών σε τοπογραφικό χάρτη της περιοχής κλίµακας 1:50,000

Τα πληθυσµιακά και κοινωνικής φύσεως στοιχεία των οικισµών φαίνονται στον Πίνακα 1 λαµβάνοντας υπόψη την απογραφή του 2001 και εκτιµήσεις σχετικά µε την εργασιακή απασχόληση των
µόνιµων κατοίκων.
Πίνακας 1. Πληθυσµιακά στοιχεία των οικισµών κατάντη του φράγµατος σε απόσταση περίπου 30 km
Οικισµοί

Μόνιµος Πληθυσµός
(απογραφή 2001)

Οµάδα
Ηλικιών*

Ενεργός
πληθυσµός

Κέδρος
808
131
Φίλια
560
102
Μελισσοχώρι
326
61
∆ασοχώρι
379
67
Μαυραχάδες
547
80
Άµπελος
469
67
Aνώγειο
120
12
Αγία Παρασκευή
393
84
Σοφάδες
6416
1851
*παιδιά 0-14 ετών και ηλικιωµένοι 80 ετών και άνω

364
280
163
190
274
235
60
197
2887

Απασχόληση
εντός οικισµού εκτός οικισµού

146
56
33
38
55
47
12
39
1443

218
224
130
152
219
188
48
158
1444

Τα κτήρια στους υπό απειλή οικισµούς είναι στην πλειοψηφία τους µόνιµες κατοικίες, ισόγεια ή
διώροφα σπίτια θεµελιωµένα σε πλάκα µε σκελετό από σκυρόδεµα και απλή τοιχοποιία. Η παραπάνω κατανοµή πληθυσµού σε ενεργό καθώς επίσης και σε πληθυσµό εντός και εκτός οικισµού
χρησιµοποιήθηκε στην εκτίµηση του µεγέθους του εκτεθειµένου πληθυσµού. Συγκεκριµένα θεωρήθηκε ως εκτεθειµένος πληθυσµός για την περίπτωση της ηµέρας ο πληθυσµός εντός οικισµού
(περίπου 10-20% µόνιµου πληθυσµού) µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών και για την
περίπτωση της νύχτας ο µη ενεργός πληθυσµός (µόνιµος - ενεργός) πάλι µαζί µε τον πληθυσµό ευπαθών οµάδων ηλικιών. Να σηµειωθεί ότι δεν λήφθηκε υπόψη η εποχιακή διακύµανση του ενεργού πληθυσµού στις εκτιµήσεις του εκτεθειµένου πληθυσµού.
2.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά φράγµατος και ταµιευτήρα

Η λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη, ορθογωνίου περίπου σχήµατος, έχει επιφάνεια περίπου 380 km2
έως τη θέση του φράγµατος, µε µέσο υψόµετρο 621 m. Η µέση βροχόπτωση, στη λεκάνη απορροής
του Σοφαδίτη, είναι της τάξης των 1000 mm και η µέση ετήσια παροχή του, στη θέση του φράγµατος ανέρχεται περίπου σε 7 m3/sec, όπως προέκυψε από µετρήσεις κατά το διάστηµα 1961-1980
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{15}. Η ανώτατη στάθµη λειτουργίας του ταµιευτήρα είναι στη στάθµη +375 m και η κατώτατη
στάθµη λειτουργίας του στο υψόµετρο +331 m. Η ολική χωρητικότητα είναι 240 x 106 m3 µε ωφέλιµο όγκο 200 x 106 m3. Σύµφωνα µε την "Μελετη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανορθωτικών µέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγµατος Σµοκόβου" {15}, το φράγµα Σµοκόβου είναι λιθόρριπτο µε κεκλιµένο, προς τα ανάντη, κεντρικό αργιλικό πυρήνα. Έχει ύψος περίπου 100 m πάνω από την κοίτη του ποταµού, υψόµετρο στέψης στο +382 m και µήκος στέψης περίπου 450 m, και πλάτος στέψης 11 m. Στο αριστερό αντέρεισµα έχει τοποθετηθεί ανοικτός υπερχειλιστης πλάτους 8 m, µήκους περίπου 250 m και υψόµετρο στέψης στο +375 m. Για το σχεδιασµό του υπερχειλιστη, έχει ληφθει υπόψη πληµµύρα µε περίοδο επαναφοράς Τ=5000 έτη και αιχµή
παροχής 2071 m3/sec. Τέλος, το στόµιο υδροληψίας του εκκενωτή πυθµένα βρίσκεται σε υψόµετρο
+322 m και συνδέεται µε τη σήραγγα εκτροπής, η οποία σχεδιάστηκε µε µέγιστη παροχετευτικότητα 335 m3/sec.
3

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΟ∆ΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

3.1

Θεωρητικό υπόβαθρο

Το φράγµα Σµοκόβου είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, λιθόρριπτο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο
πυρήνα και κατά συνέπεια ανήκει στην κατηγορία των εύκαµπτων φραγµάτων. ∆ύο σηµαντικά
µειονεκτήµατα των εύκαµπτων φραγµάτων έναντι των άκαµπτων φραγµάτων είναι α) η ευπάθειά
τους και µεγάλη πιθανότητα καταστροφής τους σε περίπτωση υπερπήδησης και β) η πιθανότητα
καταστροφής τους λόγω της «διασωλήνωσης» (piping).
Γενικά, ο συνηθέστερος µηχανισµός αστοχίας που συναντάται στα εύκαµπτα φράγµατα άνω των
15 m, είναι η περίπτωση της υπερπήδησης πληµµύρας πάνω από τη στέψη του φράγµατος. Στην
περίπτωση αυτή, η θραύση δεν γίνεται στιγµιαία αλλά διαρκεί κάποιο χρόνο (συνήθως πάνω από
µία ώρα) ο οποίος εξαρτάται από το ύψος του φράγµατος, τον τύπο των χρησιµοποιηθέντων υλικών, το βαθµό συµπύκνωσής τους και την ποσότητα του νερού που υπερπήδησε το φράγµα {1, 8}.
Η αστοχία αρχίζει µε τη δηµιουργία ενός ρήγµατος, το οποίο διευρύνεται προοδευτικά προς τη βάση του φράγµατος. Το πλάτος του ρήγµατος είναι συνήθως µικρότερο από το συνολικό πλάτος του
φράγµατος. Η µορφή του ρήγµατος εξαρτάται από τα υλικά και τη διαδικασία κατασκευής του
φράγµατος και είναι γενικά τραπεζοειδούς µορφής και σε ορισµένες περιπτώσεις ορθογωνικής ή
τριγωνικής µορφής. Σηµαντικό για την ανάλυση είναι το γεγονός ότι ο όγκος και η αιχµή του υδρογραφήµατος εκροής εξαρτώνται σηµαντικά από το χρόνο σχηµατισµού του ρήγµατος και τη µορφή
του ανοίγµατος {1, 8}.
Στην προκειµένη περίπτωση για την ανάλυση των συνεπειών ενδεχόµενης αστοχίας του φράγµατος
χρησιµοποιήθηκε υπολογιστικό πρόγραµµα BOSS DAMBRK version 3.0, το οποίο αποτελεί εµπλουτισµένη εκδοχή του προγράµµατος, του καθηγητή D.L.Fread, 1991 NWS DAMBRK program {2}. Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την NWS (National Weather Service) των ΗΠΑ
συνίσταται στη χρήση αριθµητικών µοντέλων για την ανάλυση του φαινοµένου και συγκεκριµένα
του µοντέλου FLDWAV του οποίου εξέλιξη αποτελεί το DΑMBRK {4}. Στο πρόγραµµα γίνεται
δεκτό ότι η καταστροφή του φράγµατος γίνεται βαθµιαία και το άνοιγµα έχει γενικά τραπεζοειδή
µορφή και οριακά ορθογωνική. Η ροή του νερού µέσα από το συνεχώς διευρυνόµενο άνοιγµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θεωρίες ροής πάνω από εκχειλιστές πλατιάς στέψης {2}.
3.1.1

Σχόλιο για την ακρίβεια των υπολογισµών του προγράµµατος DAMBRK

Το πρόγραµµα του DΑMBRK απαιτεί από το χρήστη την εισαγωγή πολλών παραµέτρων και
µεταβλητών, πολλές από τις οποίες υπολογίζονται όχι αναλυτικά αλλά εµπειρικά από µετρήσεις σε
πραγµατικές περιπτώσεις αστοχιών όπως είναι η µορφή και ο χρόνος σχηµατισµού του ρήγµατος,
το σχήµα του καναλιού κατάντη της θέσης του φράγµατος, ο συντελεστής τραχύτητας Manning για
τις θέσεις των διατοµών κατάντη, µια εκτίµηση σε κάθε θέση διατοµής για το εάν κάθε κοµµάτι της
εκάστοτε διατοµής αποθηκεύει ή διοδεύει νερό κατάντη και εάν υπάρχουν άλλες απώλειες νερού
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από το σύστηµα. Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος υπάρχει εποµένως µεγάλο περιθώριο για
λανθασµένες εκτιµήσεις, οι οποίες συσσωρευτικά να καταλήξουν σε ανακριβή αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε µελέτη του Graham, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2000 και βασίστηκε σε περιστατικά
πραγµατικών αστοχιών 40 περίπου χωµάτινων φραγµάτων, φαίνεται ότι τα όρια κατάκλυσης της
κατάντη του φράγµατος περιοχής που προκύπτουν από ανάλογες αναλύσεις υποθετικής θραύσης
φράγµατος µπορούν άνετα να χρησιµοποιηθούν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης {6, 7}. Τα όρια κατάκλυσης προκύπτουν συνήθως υπερεκτιµηµένα µε τη χρήση του DAMBRK αλλά αρκετά κοντά
στην πραγµατικότητα και έτσι η συνέπεια π.χ. της εκκένωσης υπερβολικά πολλών ανθρώπων θεωρείται ασήµαντη. Στην περίπτωση, ωστόσο, εκτίµησης της πληµµυρικής ζηµιάς, οι συνέπειες της
υπερεκτίµησης των ορίων κατάκλυσης είναι πιο σηµαντικές, εντούτοις γίνονται συνήθως δεκτές
υπέρ της ασφαλείας. Σηµαντικό πρόβληµα ανακρίβειας εντοπίζεται στους χρόνους άφιξης του µετώπου πληµµυρικου κύµατος, όπου ως χρόνος άφιξης ορίζεται ο χρόνος που περνά µέχρι να ανέβει
η στάθµη του νερού κατά 0,304 m σε κάθε επιλεγµένη θέση.Είναι αρκετά πιθανό οι χρόνοι αυτοί
να βρεθούν ακόµα πιο αναξιόπιστοι, όσο το πληµµυρικο κύµα αποµακρύνεται από τη θέση του
φράγµατος. Το παρακάτω γράφηµα δείχνει, για παράδειγµα, τον λανθασµένο υπολογισµό του προγράµµατος στη θέση διατοµής που βρίσκεται 25 km απόσταση από το φράγµα Σµοκόβου. Ωστόσο,
λόγω έλλειψης εµπειρικού υπόβαθρου στην περιοχή, οι χρόνοι αυτοί χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα κατά την εφαρµογή της µεθόδου εκτίµησης απωλειών ζωής.

Εικόνα 2: Γράφηµα χρόνου άφιξης πληµµυρικού κύµατος και χρόνου άφιξης αντίστοιχης αιχµής υπό σενάριο υποθετικής θραύσης

3.2

Εφαρµογή: ∆ιόδευση πληµµυρικού κύµατος στην περιοχή κατάντη του φράγµατος Σµοκόβου

Το σενάριο υποθετικής θραύσης του φράγµατος Σµοκόβου αναπτύχθηκε µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγµατος, τα βροχοµετρικά δεδοµένα της περιοχής και τα συµπεράσµατα στατιστικών αναλύσεων της επιτροπής της ICOLD και της ANCOLD αντίστοιχα, βάσει πραγµατικών
περιστατικών αστοχίας.
Πίνακας 2. Συνθήκες υποθετικής θραύσης φράγµατος

Σχήµα Ρήγµατος
Αιχµή υδρογραφή- Χρόνος σχηµαµατος εκροής (*103 τισµού ρήγµατος
ύψος (m)
πλάτος(m)
m3/s)
(h)
40

1,5

50

50

Κλίση
πρανών
1:1

Για τους παραπάνω υπολογισµούς, θεωρήθηκε επίσης ότι ισχύουν οι παρακάτω παραδοχές:
• Μηχανισµός αστοχίας; υπερπήδηση πληµµύρας πάνω από τη στεψη φράγµατος
• Σχήµα ρήγµατος; ορθογωνικό
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• Ταµιευτήρας πλήρης µέχρι τη στέψη του εκχειλιστή κατά τη στιγµή έναρξης σχηµατισµού του
ρήγµατος µε σύγχρονη εισροή πληµµυρικού υδρογραφήµατος περιόδου επαναφοράς Τ=5000
έτη και συγχρονη ολική εκροη ίση µε 300 m3/sec
Οι θέσεις διατοµών στην κατάντη περιοχή που φαίνονται σε οριζοντιογραφία στον τοπογραφικό
χάρτη κλίµακας 1: 50,000 (Εικ. 1), επιλέχθηκαν ετσι ώστε να φτάνουν οριζοντιογραφικά µέχρι και
τα όρια των οικισµών. Η περιγραφή τους δίνεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Οι επιλεγµένες θέσεις διατοµών στην κατάντη του φράγµατος περιοχή

∆ιατοµή 1
∆ιατοµή 2
∆ιατοµή 3
∆ιατοµή 4

Χ.Θ.
(km)
0,0
3,5
8,0
13,0

Συντελεστής
Manning
0,05
0,05
0,05
0,05

∆ιατοµή 5

14,5

∆ιατοµή 6
∆ιατοµή 7
∆ιατοµή 8
∆ιατοµή 9

µεγ. Πλάτος διατοµής (km)
διόδευση
0,5
0,45
0,5
0,4

αποθήκευση
-

0,04

0,8

1,2

18,3

0,04

1,6

4,4

20,5

0,04

3,0

5,0

25,5
28,8

0,035
0,035

6,0
12

4,0
-

Περιγραφή
Φράγµα
Κέδρος
Φίλια / Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι / Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/
Αγία Παρασκευή
Σοφάδες

Σε καθεµία από τις διατοµές υπολογίστηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος DAMBRK η µέγιστη
παροχή σε m3/s, το µέγιστο ύψος κατάκλυσης σε m, ο χρόνος άφιξης του µετώπου πληµµυρικού
κύµατος σε hrs και ο χρόνος άφιξης της αιχµής του πληµµυρικού κύµατος σε h. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα για το φραγµα Σµοκοβου δίνονται στον Πίνακα 4 για τις χαρακτηριστικές θέσεις
του φράγµατος και των κατάντη οικισµών.
Πίνακας 4. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα υπολογισµών µε τη χρήση του DAMBRK

Περιγραφή
Φράγµα
Κέδρος
Φίλια / Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι / Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/
Αγία Παρασκευή
Σοφάδες

4
4.1

µεγ. παροχή
(*103m3/s)
40,0
32,0

µεγ. βάθος
ροής (m)

χρόνος άφιξης πληµ.
µετώπου (h)

χρόνος αιχµής
(h)

46,0
20,0

0,15
0,90

1,50
1,80

31,5

12,0

1,05

1,95

28,5

10,0

1,35

2,20

27,0

8,0

1,50

2,35

20,5

5,0

1,90

3,20

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
Εισαγωγικό σχόλιο

Ένας από τους πιο αξιόπιστους ορισµούς της τρωτότητας (vulnerability) ενός συστήµατος έχει δοθεί από την ∆ιεθνή Στρατηγική για τη Μείωση της ∆ιακινδύνευσης (ISDR) {9} και αναφέρει ότι
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ως «τρωτότητα» µπορεί να θεωρηθούν « οι συνθήκες και διαδικασίες που απορρέουν από φυσικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς παράγοντες και οι οποίες αυξάνουν την
ευπάθεια µιας κοινότητας στην επίδραση φυσικών κινδύνων». Η ανάλυση της τρωτότητας ενός
συστήµατος επιχειρείται συνήθως µέσω οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών {13} που ποσοτικοποιούν τις επιπτώσεις που έχει ένα συγκεκριµένο π.χ. πληµµυρικο γεγονός σε ένα πληγέντα οικισµό. Με βάση αυτό το σκεπτικό ως δείκτης της τρωτότητας ενός συστήµατος µπορεί να θεωρηθεί
η θνησιµότητα που ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού εκτιµώµενων απωλειών ανθρώπινης ζωής
προς τον εκτεθειµένο πληθυσµό του υπό απειλή οικισµού.
Η Εικόνα 3 δίνει µια σχηµατική παρουσίαση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διαφορετικούς τύπους πληµµύρας {10}. Τα αποτελέσµατα αυτά πρόεκυψαν µε δεδοµένα
από τη ∆ιεθνή Τράπεζα Καταστροφών - OFDA / CRED International Disaster Database (EM-DAT)
{3}, η οποία καταγράφει παγκοσµίως όλα τα πληµµυρικα γεγονότα µείζονος σηµασίας και τον
αντίστοιχο αριθµό θυµάτων και πληγέντων ανθρώπων. Η µέση τιµή θνησιµότητας (mortality) φαίνεται µε µια κουκκίδα και τα όρια εµπιστοσύνης 10% και 90% φαίνονται µε οριζόντιες γραµµές.

Εικόνα 3: Συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας θνησιµότητας για διάφορους τύπους πληµµύρας {10}

Η µέση τιµή θνησιµότητας σχετίζεται µε α) την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκενωσης του πληθυσµού και β) µε την ένταση των πληµµυρικων φαινοµένων (π.χ. ταχύτητα, βάθος ροής, ρυθµός ανύψωσης νερού). Η ποιοτική σύγκριση των διαφορετικών τύπων πληµµύρας στο γράφηµα δείχνει ότι οι συνηθέστερες περιπτώσεις εξαιρετικών συνθηκών πληµµύρας και περιορισµένου χρόνου εκκένωσης είναι οι πληµµύρες από θραύσεις φραγµάτων και οι ραγδαίες πληµµύρες
(flash floods), οι οποίες δίνουν µεγάλες τιµές θνησιµότητας {10}. Ένας γενικός κανόνας εκτίµησης
απωλειών ζωής είναι ότι οι απώλειες ισούνται µε το 1% του εκτεθειµένου πληθυσµού ιδιαίτερα για
παράκτιες πληµµύρες εάν και στην περίπτωση πληµµύρων από θραύση φράγµατος παρουσιάζεται
µεγάλο εύρος και µεγάλη διακύµανση στις εκτιµήσεις απωλειών ζωής {7}.
4.2

Μέθοδος εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής

Τα περισσότερα εµπειρικά µοντέλα εκτίµησης απωλειών ζωής στη διεθνή βιβλιογραφία στηρίχτηκαν σε στατιστικές αναλύσεις ιστορικών περιστατικών θραύσης φράγµατος και περιλαµβάνουν τις
µεταβλητές «εκτεθειµένος πληθυσµός», «διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση» {11} και κάποιες φορές παραµέτρους της πληµµύρας όπως είναι το ύψος κατάκλυσης και το γινόµενο ύψους νερού x
ταχύτητα ροής {5}.
Πιο πρόσφατες έρευνες οδήγησαν στην ανάπτυξη προγραµµάτων όπως είναι το πρόγραµµα «LifeSim», το οποίο αναπτύχτηκε το 2002 στον Καναδά και περιλαµβάνει διάφορες κατηγορίες µεταβλητών για να περιγράψει την πληµµύρα και την υπό απειλή περιοχή, το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης και εκκένωσης και τέλος τον εκτεθειµένο πληθυσµό. Το πρόγραµµα «LifeSim» διακρίνει ζώνες διαφορετικών συνθηκών πληµµύρας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ντετερµινιστι-
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κούς και για πιθανοτικούς υπολογισµούς. Ωστόσο, το σηµαντικό µειονέκτηµα του προγράµµατος
είναι η εισαγωγή µεγάλου αριθµού µεταβλητών για τις οποίες υπάρχει συνήθως πολύ λίγη εµπειρική πληροφορία διαθέσιµη {11}.
Σε αντίθεση µε την παραπάνω αναλυτική µέθοδο, ο Graham παρουσίασε το 1999 µια εµπειρική
µέθοδο εκτίµησης απωλειών ανθρώπινης ζωής από πληµµύρες λόγω θραύσης φράγµατος {5}. Με
τη µέθοδο αυτή προτείνονται συγκεκριµένες τιµές και εύρη τιµών θνησιµότητας ανάλογα µε την
ένταση των πληµµυρικων συνθηκών, τον χρόνο έγκαιρης ειδοποίησης και εκκένωσης και την κατανόηση της έντασης της πληµµύρας από τον πληθυσµό. Χρησιµοποιούνται ποσοτικά κριτήρια για
τον καθορισµό ζωνών έντασης πληµµύρας (υψηλής, µέτριας και χαµηλής) που βασίζονται στο µέγιστο ύψος κατάκλυσης και στην παράµετρο DV = (ύψους νερού) x (ταχύτητα ροής) και µπορεί να
υπολογιστεί µε βάση την παρακάτω εξίσωση.

DV =

Qdf − Q2.33

(1)

Wdf

όπου Qdf είναι η αιχµή της παροχής σε συγκεκριµένη θέση από την αστοχία του φράγµατος, Q2.33
είναι η µέση υπερετήσια παροχή στην ίδια θέση, και Wdf είναι το µέγιστο πλάτος κατάκλυσης στην
ίδια θέση διατοµής. ∆ιακρίνονται, επίσης τρεις κατηγορίες διαθέσιµου χρόνου προειδοποίησης:
καθόλου / ελάχιστος χρόνος (< 15 λεπτά), µερικός χρόνος (15 – 60 λεπτά) και επαρκής χρόνος
προειδοποίησης ( > 60 λεπτά). Η παράµετρος «κατανόηση πληµµύρας» εξαρτάται από το εάν η
ειδοποίηση λήφθηκε και κατανοήθηκε ξεκάθαρα από τον πληθυσµό και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στην ασαφή κατανόηση και στην ακριβή κατανόηση {5}. Οι προτεινόµενες τιµές θνησιµότητας βασίζονται στην στατιστική ανάλυση 40 πραγµατικών περιστατικών θραύσης φράγµατος >
15m που συνέβησαν από το 1960 µέχρι σήµερα στις ΗΠΑ. Συνοπτικά η µέθοδος παρουσιάζεται
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 5. Τιµές θνησιµότητας για την εκτίµηση απωλειών ζωής από θραύση φράγµατος {5}

Ένταση
Πληµµύρας

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ

Χρόνος ΕιΚατανόηση
δοποίησης
Πληµµύρας
(Μιν)
χωρίς ειδοµη εφαρµόσιµος
ποίηση
ασαφής
15 έως 60
ακριβής
ασαφής
> 60
ακριβής
χωρίς ειδοµη εφαρµόσιµος
ποίηση
ασαφής
15 έως 60
ακριβής
ασαφής
> 60
ακριβής
χωρίς ειδο- µη εφαρµόσιµος
ποίηση
ασαφής
15 έως 60
ακριβής
ασαφής
> 60
ακριβής

θνησιµοτητα
Προτεινόµενη Τιµή Προτεινόµενο Εύρος
0,75

0,3 έως 1,00

Οι παραπάνω τιµές θνησιµότητας εφαρµόζονται στον πληθυσµό που θεωρείται ότι
παραµένει στην περιοχή κατάκλυσης και
µετά την ειδοποίηση. Οδηγία για την εκτίµηση του πληθυσµού αυτού δεν δίνεται.
0,15

0,03 έως 0,35

0,04
0,02
0,03
0,01

0,01 έως 0,08
0,005 έως 0,04
0,005 έως 0,06
0,002 έως 0,02

0,01

0,0 to 0,02

0,007
0,002
0,0003
0,0002

0,0 to 0,015
0,0 to 0,004
0,0 to 0,0006
0,0 to 0,0004
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4.3

Εφαρµογή της µεθόδου στους κατάντη του φράγµατος υπό απειλή οικισµούς

Για την εφαρµογή της µεθόδου του Graham στην περίπτωση πληµµύρας από υποθετική θραύση
του φράγµατος Σµοκόβου, έγινε αρχικά η κατηγοριοποίηση κάθε διατοµής σε ζώνες έντασης
πληµµύρας (flood severity zones) µε βάση την παράµετρο DV. Η παράµετρος DV θεωρείται αξιόπιστος δείκτης του βαθµού καταστροφής που µπορεί να προκαλέσει µια πληµµύρα σε µια κατασκευή. Όταν DV < 4,6 m2/s τότε η ένταση της πληµµύρας στη συγκεκριµένη διατοµή θεωρείται
χαµηλή και αντίστοιχα όταν DV > 4,6 m2/s τότε η ένταση της πληµµύρας θεωρείται µέτρια. Για να
θεωρηθεί ότι µια διατοµή ανήκει σε ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θα πρέπει το βάθος ροής στη
διατοµή να έχει ιδιαίτερα µεγάλη τιµή, η οποία να παίρνει τη µέγιστη τιµή της σε διάστηµα λίγων
λεπτών. Στη ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας θεωρείται ότι η πληµµύρα είναι τόσο καταστροφική
που µένουν ελάχιστα ή καθόλου ίχνη κατασκευής ή ανθρώπινης δραστηριότητας µετά το πέρασµα
της πληµµύρας {5}.
Τέλος, τονίζεται ότι τα µέγιστα ύψη νερού και οι αιχµές παροχής που υπολογίζονται από το πρόγραµµα είναι αποτέλεσµα συσσωρευµένων απλοποιητικών παραδοχών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη
γεωµετρία κάθε διατοµής (λαµβάνεται κατά παραδοχή τραπεζοειδής) και την εκτίµηση οµοιόµορφου σε όλη τη διατοµή συντελεστή Manning. Στον πίνακα 6 παρατηρούµε ότι η ζώνη υψηλής έντασης του πληµµυρικού φαινοµένου εκτείνεται σε απόσταση περίπου 13 km από τη θέση του
φράγµατος, γεγονός που θέτει σε άµεσο κίνδυνο τους κατοίκους στον οικισµό Κέδρο.
Πίνακας 6. Καθορισµός ζωνών πληµµυρικης έντασης υπό συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος

Περιγραφή
Φράγµα
Κέδρος
Φίλια / Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι /
Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/ Αγία
Παρασκευή
Σοφάδες

µεγ. παροχή
(*103m3/s)

µέση υπερετησια
παροχή (m3/s)

DV
(m2/s)

Ένταση Πληµµύρας

40,0
32,0

7,0
8,0

99,98
63,98

ΥΨΗΛΗ
ΥΨΗΛΗ

31,5

8,0

15,75

ΜΕΤΡΙΑ

28,5

9,0

5,70

ΜΕΤΡΙΑ

27,0

9,0

3,37

ΧΑΜΗΛΗ

20,5

10,0

1,71

ΧΑΜΗΛΗ

Το επόµενο βήµα για την εφαρµογή της µεθόδου είναι η εκτίµηση του χρόνου ειδοποίησης (warning time) όπου γίνεται η παραδοχή ότι ο χρόνος ειδοποίησης που απαιτείται για να εκκενωθεί ο
οικισµός και ο διαθέσιµος χρόνος για εκκένωση είναι ο ίδιος, δηλαδή θεωρούµε ότι η αντίδραση
του υπό απειλή πληθυσµού είναι ακαριαία. Σύµφωνα µε τη µέθοδο ισχύει (χρόνος ειδοποίησης) =
(χρόνος άφιξης πληµµυρικού µετώπου) – (χρόνος έναρξης ειδοποίησης θραύσης). Για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης ειδοποίησης θραύσης χρησιµοποιείται ο Πίνακας 7. Στην περίπτωση του
φράγµατος Σµοκόβου επιλέγεται αστοχία λόγω υπερπήδησης και λεκάνη απορροής µέχρι τη θέση
του φράγµατος µεγαλύτερη σε εµβαδό από 260 km2. Επίσης θεωρείται ότι υπάρχουν πολλοί παρατηρητές στο φράγµα δεδοµένου ότι στη στέψη του φράγµατος περνά δρόµος ο οποίος χρησιµοποιείται συχνά από τους ντόπιους για τις µετακινήσεις τους. Για την τελική εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου ειδοποίησης λαµβάνουµε υπόψη και τις δυο περιπτώσεις της ηµέρας και της νύχτας.
Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 8.
Πίνακας 7. Οδηγός για την εκτίµηση του χρόνου έναρξης προειδοποίησης θραύσης {5}
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ΤΥΠΟΣ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

χωµάτινο

ΑΙΤΙΟ
ΘΡΑΥ
ΣΗς

υπερπήδηση

ειδικες παρατηρησεισ

ποτε η ειδοποιηση θραυσησ φραγµατος
ενεργοποιειται ;
πολλοί παρατηρητές καθόλου παρατηστο φράγµα
ρητές στο φράγµα

χρονοσ
θραυσησ

λεκάνη απορροής έως
φράγµα < 260
km2
λεκάνη απορροής έως
φράγµα < 260
km2
λεκάνη απορροής έως
φράγµα > 260
km2
λεκάνη απορροής έως
φράγµα >260
km2

ηµέρα

0,25 ώρες πριν την
αστοχία

0,25 ώρες αφού το
κύµα φτάσει στην
πληγείσα περιοχή

νύχτα

0,25 ώρες µετά την
αστοχία

1 ώρα αφού το
κύµα φτάσει στην
πληγείσα περιοχή

ηµέρα

2 ώρες πριν την αστοχία

1 ώρα πριν την
αστοχία

νύχτα

1 έως 2 ώρες πριν
την αστοχία

0 έως 1 ώρες πριν
την αστοχία

Πίνακας 8. Εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου ειδοποίησης

Περιγραφή

Φράγµα
Κέδρος
Φίλια /
Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι /
Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/
Αγία Παρασκευή
Σοφάδες

Χρόνος άφιξης
πληµ. κύµατος
(hrs)

Χρόνος έναρξης
ειδοποίησης θραύσης (hrs)
ηµέρα
νύχτα

∆ιαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης
(hrs)

0,15

-2

-1 έως -2

0,90

-2

-1 έως -2

ηµέρα
χωρίς
ειδοποίηση
2,90

νύχτα
χωρίς
ειδοποίηση
1,90 έως 2,90

1,05

-2

-1 έως -2

3,05

2,05 έως 3,05

1,35

-2

-1 έως -2

3,35

2,35 έως 3,35

1,50

-2

-1 έως -2

3,50

2,50 έως 3,50

1,90

-2

-1 έως -2

3,90

2,90 έως 3,90

Σε ότι αφορά την εκτίµηση της µεταβλητής «κατανόηση πληµµύρας» θεωρείται ότι όσο πιο κατάντη βρίσκεται η διατοµή από το φράγµα τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι πιο ακριβής
και έγκαιρη η προειδοποίηση. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι οικισµοί σε απόσταση µεγαλύτερη των 13
km από τη θέση του φράγµατος δέχονται ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση. Τα αποτελέσµατα των
εκτιµήσεων των τιµών θνησιµότητας σύµφωνα µε τη µέθοδο του Graham φαίνονται στον Πίνακα
10. Ήδη από τον Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι ο διαθέσιµος χρόνος ειδοποίησης είναι πάνω από µια
ώρα ανεξάρτητα από το εάν είναι ηµέρα ή νύχτα. Εποµένως η διαφοροποίηση σε ηµέρα και νύχτα
δεν δίνει διαφορετικές τιµές θνησιµότητας γι αυτό και στον Πίνακα 9 καταργείται.
Πίνακας 9. Εκτίµηση τιµών και εύρους τιµών θνησιµότητας για το σενάριο θραύσης

Περιγραφή

Ένταση
Πληµµύρας

Κατανόηση
Πληµµύρας

Χρόνος Ειδοποίησης (minutes)

Θνησιµότητα
τιµή

1ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ, ΤΕΕ–Τμ.ΚΔΘ, 13-15 Νοεμβρίου, 2008: Λάρισα
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Φράγµα
Κέδρος
Φίλια / Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι /
Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/
Αγία Παρασκευή
Σοφάδες

0,75

0,3 έως 1,0

ΥΨΗΛΗ

µη
εφαρµόσιµος χωρίς ειδοποίηση
ασαφής
> 60

0,75

0,3 έως 1,0

ΜΕΤΡΙΑ

ακριβής

> 60

0,01

0,002 έως 0,02

ΜΕΤΡΙΑ

ακριβής

> 60

0,01

0,002 έως 0,02

ΧΑΜΗΛΗ

ακριβής

> 60

0,0002

0,0 έως 0,0004

ΧΑΜΗΛΗ

ακριβής

> 60

0,0002

0,0 έως 0,0004

ΥΨΗΛΗ

Παρατηρούµε ότι η ζώνη µέτριας έντασης πληµµύρας έχει ως αποτέλεσµα µεγάλο εύρος τιµών
θνησιµότητας ενώ αντίθετα η ζώνη χαµηλής έντασης πληµµύρας δίνει µικρό εύρος τιµών θνησιµότητας ανεξάρτητο από την ποσότητα και την ποιότητα της ειδοποίησης. Σύµφωνα µε την µέθοδο
για την εκτίµηση του αριθµού απωλειών ζωής στη ζώνη υψηλής έντασης, θα πρέπει να εκτιµηθεί
πρώτα ο εκτεθειµένος πληθυσµός στους πληγέντες οικισµούς. Ο εκτεθειµένος πληθυσµός εξαρτάται από καθηµερινή εργασιακή απασχόληση των κατοίκων, αναµένεται να είναι πολύ µικρότερος
του µόνιµου πληθυσµού των οικισµών (της τάξεως του 10-20 %) και θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις
ζώνες πληµµυρικής έντασης. Οι εκτιµώµενες απώλειες ζωής στις θέσεις των οικισµών κατάντη του
φράγµατος Σµοκόβου φαίνονται στον Πίνακα 10.
Πίνακας 10. Εκτίµηση απωλειών ζωής στους απειλούµενους οικισµούς κατάντη του φράγµατος

Περιγραφή
Φράγµα
Κέδρος
Φίλια / Μελισσοχώρι
∆ασοχώρι /
Μαυραχάδες
Ανώγι / Άµπελος/ Αγία Παρασκευή
Σοφάδες
ΣΥΝΟΛΟ

εκτεθειµένος
πληθυσµός (κατ.)
ηµέρα
νύχτα
277
575

τιµή
0,75
0,75

εύρος
0,3 - 1,0
0,3 - 1,0

απώλειες ζωής
ηµέρα
νύχτα
τιµή
εύρος τιµή
εύρος
208 83-277 431 173-575

252

606

0,01

0,002 -0,02

3

1-5

6

1 - 12

240

609

0,01

0,002 -0,02

2

0-5

6

1 - 12

261

653

0,0002 0 - 0,0004

0

0

0

0

3294

5380

0,0002 0 - 0,0004

1
214

0-1

1
444

0-2

θνησιµότητα

Παρατηρούµε ότι η κατηγοριοποίηση των οικισµών σε διαφορετικές ζώνες έντασης πληµµύρας
επηρεάζει σηµαντικά τις τιµές θνησιµότητας. Συγκεκριµένα ο οικισµός Κέδρος που θεωρήθηκε
από την ανάλυση ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά από το πληµµυρικο κύµα δηλαδή ανήκει στη
ζώνη υψηλής έντασης πληµµύρας, δίνει για τις συγκεκριµένες συνθήκες αστοχίας του φράγµατος
περίπου 200-400 θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα. Αντίθετα οι υπόλοιποι
οικισµοί που βρίσκονται κατάντη του Κέδρου και ανήκουν σε ζώνες µέτριας και χαµηλής έντασης,
δίνουν συνολικά 6-13 θύµατα ανάλογα µε το εάν η αστοχία γίνει ηµέρα ή νύχτα δηλαδή ένα αριθµό
θυµάτων πολύ µικρότερης τάξεως.
5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εµπειρική µέθοδος Graham δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα για µια ενδεικτική εκτίµηση της θνησιµότητας στην κατάντη περιοχή από πληµµύρα µετά από θραύση φράγµατος. Ωστόσο, η µέθοδος
αυτή δεν περιλαµβάνει τρόπο εκτίµησης του εκτεθειµένου πληθυσµού στην πληγείσα περιοχή, ο

1ο Πανελλήνιο συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, ΤΕΕ, ΤΕΕ–Τμ.ΚΔΘ, 13-15 Νοεμβρίου, 2008: Λάρισα
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οποίος στην παρούσα εργασία εκτιµήθηκε εµπειρικά, κατά προσέγγιση και για τη συγκεκριµένη
περιοχή εφαρµογής. Στην πραγµατικότητα η εκτίµηση του εκτεθειµένου πληθυσµού είναι αρκετά
περίπλοκη διαδικασία αφού περιλαµβάνει ποιοτικές παραµέτρους όπως η προσβασιµότητα του περιβάλλοντος οδικού δικτύου, η ύπαρξη ή όχι σχεδίου εκκένωσης οικισµού, η εµπειρία του πληθυσµού από προηγούµενες πληµµύρες και άλλες που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ποσοτικοποιηθουν.
Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη µέθοδο Graham ως ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων ενός πληµµυρικου γεγονότος σε ενδεχόµενη θραύση φράγµατος.
Έτσι, η µέθοδος µπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση της προκαταρκτικής αξιολόγησης της
πληµµυρικης διακινδύνευσης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Μελλοντική ανάπτυξη της εργασίας
µπορεί να περιλαµβάνει την παραγωγή χαρτών κινδύνου και διακινδύνευσης πληµµύρας, στους
οποίους η αποτίµηση της διακινδύνευσης θα αναφέρεται στον αριθµό απωλειών ανθρώπινης ζωής.
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ABSTRACT: According to the Directive 2007/60/EC on the assessment and management of flood
risks, Member States should undertake, for each river basin district, an integrated three-step approach: a) a preliminary flood risk assessment, b) the preparation of flood hazard maps and flood
risk maps and c) the production of flood risk management plans. The present work clarifies the
terms “flood hazard” and “flood risk” and attempts to implement the first steps of the Directive in
the case of a hypothetical dam-break flood. In particular, the selected case study is the downstream
area of Smokovo Dam, where flood wave propagation is examined at the downstream communities
under a dam failure scenario and the resulted vulnerability is estimated. Mortality, that is the ratio
of flood fatalities over the exposed population, is considered as the indicator of the system vulnerability. In this respective, loss of life estimation is accomplished at the downstream area of the Dam
that contributes to a preliminary flood risk assessment of the area in line with the Directive
2007/60/EC.
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