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Σεισμοί – ενεργά ρήγματα
Κατολισθήσεις – καθιζήσεις

Πλημμύρες 
Ηφαιστειακή δραστηριότητα – tsunamis

ανθρώπινες απώλειες
οικονομικές ζημιές
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+ συμπτώσεις + παραλείψεις

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



ΠΡΙΝ Διερεύνηση επικινδυνοτήτων /
Σχεδιασμός για την μείωση της 
επικινδυνότητας

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Παρακολούθηση 
φαινομένων/καταστροφών, 
διαχείριση καταστροφών/έρευνα-
διάσωση

ΜΕΤΑ Αντιμετώπιση επιπτώσεων 
καταστροφών
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ



ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
• Καθοριστική συμβολή στη διερεύνηση των γεωλογικών 

επικινδυνοτήτων και στον ασφαλή χωρικό σχεδιασμό.
• Εργαλεία: 
 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

(Σε όλα τα στάδια του πολεοδομικού σχεδιασμού)
 Αναλυτικές προδιαγραφές των γεωλογικών μελετών 

(υφιστάμενες προδιαγραφές και επέκτασή τους σε νέα 
χωροταξικά/πολεοδομικά αντικείμενα που εισάγονται με 
νεότερες ρυθμίσεις)
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Οι πόλεις πρέπει να είναι ασφαλείς, υγιείς και ισόνομες!
Αριστοτέλης

Στις μέρες μας, η ασφάλεια αφορά κάθε απειλή φυσική και τεχνολογική, που 
καραδοκεί εκτός αλλά και εντός των σημερινών "ανοχύρωτων" πόλεων.

Η. Μπεριάτος, Ομότιμος Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2009 

Το Ελληνικό κράτος σήμερα ούτε στη νομοθεσία, ούτε καν στα επίσημα site
αναφέρει πουθενά τη λέξη «Ασφάλεια» στο χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό.
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Χωρικός Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός του χώρου είναι ένας επιστημονικός κλάδος, με 
θεωρητικό υπόβαθρο δανεισμένο σε μεγάλο βαθμό από τις 
κοινωνικές και τεχνολογικές επιστήμες και παράλληλα μια λειτουργία 
του κράτους, που υποστηρίζεται από νομοθετικές διατάξεις και 
διοικητικές διαδικασίες.
Στόχος του σχεδιασμού είναι η ρύθμιση και οργάνωση των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική 
κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των 
οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων 
και ο συντονισμός της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης στο 
σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί μέρους ενότητες του, 
ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/
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Χωροταξία
• Η χωροταξία ασχολείται με τον προσχεδιασμένο μετασχηματισμό του 

κοινωνικοοικονομικού γεωγραφικού χώρου, μετασχηματισμό που προκύπτει από 
την πρόθεση της οργανωμένης κοινωνίας.

• Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου, 
χερσαίου και θαλάσσιου και επιδιώκει το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με 
χωρικές επιπτώσεις.

https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/chorotaxia/
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Εθνική Πολιτική (Χωροταξίας)
• Η χωροταξική πολιτική επιχειρεί την επίτευξη της χωρικής συνοχής και το συντονισμό της 

εθνικής και περιφερειακής οικονομίας, εξασφαλίζοντας δεσμούς αλληλεξάρτησης και 
εξισορρόπησης εθνικών και τοπικών αναπτυξιακών στόχων. Οι κεντρικοί στόχοι της 
χωροταξίας προσδιορίζονται με βάση την αξιολόγηση των αναγκών της χώρας και των επί 
μέρους περιοχών της, σε συνάρτηση με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Κανόνων και 
Οδηγιών. Στην Εθνική Πολιτική εντάσσονται επίσης οι παρακάτω δραστηριότητες και 
ενέργειες:

– Η χάραξη των κατευθύνσεων των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, και των 
περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και η ενσωμάτωσή τους στα υποκείμενα 
επίπεδα χωρικού σχεδιασμό.

– Ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η έγκριση οργανωμένων υποδοχέων 
δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

– Η μέριμνα για το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, θεσμοθέτησης και εφαρμογής των 
Ρυθμιστικών Σχεδίων.

– Η προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά 
τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα 
προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής, με την κατάρτιση και έγκριση 
Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π).

https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/chorotaxia/ethniki-politiki/
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Πολεοδομία
Έτος ορόσημο για την πολεοδομία αποτέλεσε το 1923, οπότε εκδόθηκε το γνωστό νομοθετικό διάταγμα της 16.8.1923 «Περί Σχεδίων Πόλεων» : στο άρθρο 1 του 
παραπάνω διατάγματος περιλαμβάνεται η πεμπτουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή ότι η πόλη πρέπει να αναπτύσσεται βάσει σχεδίου το οποίο παράγεται με 
την ευθύνη του κράτους.
Η αρχή του σχεδιασμού των πόλεων έχει ως βασικό συμπλήρωμα τη θέσπιση κανόνων για την ορθολογική εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων, για τις κατηγορίες 
χρήσεων γης, για τη δημιουργία κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων κλπ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το ‘κανονικό’ πολεοδομικό δίκαιο της χώρας, το οποίο 
είναι ανάλογο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ωστόσο, το παραπάνω ‘σύστημα’ πολεοδομικού σχεδιασμού δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς έχει βαθμιαία δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα επιμέρους 
διατάξεων, εργαλείων και ρυθμίσεων, με βάσει τις οποίες νοθεύεται ή και ανατρέπεται το περιεχόμενο του σχεδιασμού.
Το δεύτερο αυτό σκέλος του πολεοδομικού δικαίου θεωρείται υπεύθυνο για τον δαιδαλώδη, αναποτελεσματικό και αδιαφανή χαρακτήρα της πολεοδομικής νομοθεσίας 
με πολύ δυσμενή αποτελέσματα στο χώρο των πόλεων και οικισμών.
Είναι απαίτηση των τεχνικών φορέων αλλά και επιλογή της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της απλοποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, ώστε ο 
σχεδιασμός να μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών.
Πρόσφατα δημιουργήθηκε "πολεοδομικό δίκαιο" που αποτελεί προσπάθεια θέσπισης νέων και βελτίωσης υφιστάμενων διατάξεων για την συνολική ρύθμιση των 
ζητημάτων που αφορούν το δομημένο περιβάλλον. Σκοπός του είναι να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο κανόνων, που αφορούν την δόμηση με ολιστική θεώρηση, με στόχο την 
μέριμνα, πρόληψη και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που το υποβαθμίζουν λόγω αυθαίρετης δόμησης, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου.

Βασικοί άξονες για την αποτελεσματική προστασία του θεωρούνται:
• η κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και η επίσπευση των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού και έκδοσης οικοδομικών αδειών.
• η θέσπιση μηχανισμών διαρκούς και συνολικού ελέγχου του αστικού χώρου μέσω νέων τεχνολογιών για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών και συστηματικού 

ελέγχου των οικοδομών μέσω ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.
• η εξασφάλιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου με την ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.
• η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
• Με βάση τα ανωτέρω επιχειρείται η συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων που υφίστανται σήμερα στο δομημένο περιβάλλον, που κυρίως 

αποτυπώνονται μέσω αυθαίρετων κατασκευών, στοχεύοντας στην ανάδειξη και θεραπεία των διαχρονικών παθογενειών που το δημιούργησαν και το εξέθρεψαν, 
αποκλείοντας την απλή διαχείριση του αποτελέσματος αυτών.

• Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις της αυθαίρετης δόμησης, με σκοπό την συνειδητοποίηση 
της βούλησης και του γεγονότος, ότι όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης είναι πλέον κατεδαφισταίες.

• Επίσης εισάγονται καινοτόμες διαδικασίες που αποσκοπούν στη δημιουργία αποκλειστικής δομής διαρκούς παρατήρησης και ελέγχου του δομημένου 
περιβάλλοντος, αλλά και ενιαίας αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό. Προς το σκοπό αυτό συστάθηκε νέα υπηρεσία (ΔΕΣΕΔΠ) στο 
υπουργείο (ΥΠΕΝ), που ασχολείται σε επιτελικό επίπεδο αποκλειστικά με το στρατηγικό σχεδιασμό των απαιτούμενων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του 
δομημένου περιβάλλοντος και μεριμνά για την ορθή και συλλογική εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την δόμηση, καθώς επίσης παρακολουθεί, οργανώνει και 
συντονίζει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το δομημένο περιβάλλον, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που λαμβάνει από τις περιφερειακές διοικητικές 
δομές, όπως είναι τα περιφερειακά παρατηρητήρια.

https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/poleodomia/
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Εθνική Πολιτική (Πολεοδομίας)
Είναι κοινός τόπος ότι σήμερα οι πόλεις βρίσκονται σε κρίση. Ειδικά οι ελληνικές πόλεις διαπιστώνεται ότι είναι από τις λιγότερο
ανταγωνιστικές της Ευρώπης και από τις λιγότερο φιλικές προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, με έντονα προβλήματα 
λειτουργικότητας όπως το κυκλοφοριακό καθώς και περιβαλλοντικά προβλήματα όπως ρύπανση, έλλειψη περιβαλλοντικών 
υποδομών, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων.
Ταυτόχρονα οι πόλεις, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα μέχρι τις κωμοπόλεις και τους οικισμούς, εμφανίζουν τάσεις άναρχης 
εξάπλωσης στο χώρο της υπαίθρου, με ολέθρια αποτελέσματα για τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό, δάση κλπ), το φυσικό 
περιβάλλον (βιότοποι, τοπία κλπ), την πολιτιστική κληρονομιά (χώροι ιστορικής αξίας, παραδοσιακοί οικισμοί), τη γεωργική γη 
(απώλεια πολύτιμης γης σε εποχή διατροφικής κρίσης).
Η πολιτική του ΥΠΕΚΑ είναι σήμερα διπλή:
Αφ΄ενός η συγκράτηση της άναρχης αστικής εξάπλωσης των πόλεων και οικισμών αλλά και της διάχυτης εκτός σχεδίου δόμησης, 
κυρίως εκεί όπου απειλούνται ευαίσθητοι πόροι όπως παράκτιος χώρος/νησιά, δάση, γεωργική γη προτεραιότητας κλπ.
Αφ’ ετέρου αναβάθμιση των πόλεων ‘εσωτερικά’ με τις κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις και αναπλάσεις/παρεμβάσεις.
Η πολιτική αυτή άλλωστε, απαραίτητη σε εποχή κλιματικής αλλαγής, κατοχυρώνεται και από προϋφιστάμενα θεσμικά εργαλεία, 
όπως ο νόμος για την Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη (Ν. 2508/97) και το εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, βάσει του Ν. 2742/99. Συγκεκριμένα :
Βάσει του Ν. 2508/97, η οικιστική οργάνωση θα πρέπει να διέπεται απο την αρχή της μέγιστης δυνατής οικονομίας οικιστικών 
επεκτάσεων, ο δε πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους προστασίας του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και με τη διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, θα πρέπει δε να στοχεύει κατά κύριο λόγο στη 
βελτίωση της λειτουργικότητας των οικισμών μέσω του θεσμού των Αναπλάσεων.
το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης επιτάσσει επίσης την προστασία της υπαίθρου και του τοπίου από την 
άναρχη οικιστική ανάπτυξη, με την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. Επίσης 
απαιτεί την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος του πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να γίνει απλούστερος αλλά 
πιο αποτελεσματικός στον έλεγχο των χρήσεων γης εντός και εκτός των οικισμών.
Όλες τις παραπάνω αρχές που υπάρχουν στα θεσμοθετήματα ή σε άλλα που θα ακολουθήσουν, το ΥΠΕN προτίθεται να τις βάλει σε 
εφαρμογή, προσαρμόζοντας κατάλληλα και τις διοικητικές δομές του υπουργείου.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η νομοθετική παρέμβαση του 1997 (Ν. 2508) προέβλεψε ορθά 
για πρώτη (ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ μέχρι σήμερα) φορά την εξασφάλιση 
του πολεοδομικού σχεδιασμού έναντι των γεωλογικών κινδύνων. 
Στο άρθρο 1 παρ. 8 αναφέρεται επί λέξη: 
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, καθορίζεται για κάθε περίπτωση το είδος των απαιτούμενων γενικών ή 
ειδικών μελετών, ιδίως γεωλογικών, γεωτεχνικών, σεισμολογικών, 
εδαφοτεχνικών, υδραυλικών, υδρολογικών, για την προστασία των 
οικισμών και των ευρύτερων περιοχών τους από φυσικούς και 
ανθρωπογενείς κινδύνους, οι προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι 
ειδικότητες των μελετητών, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής τους και γενικά 
ότι αφορά την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρμογή αυτών»
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι νεότερες νομοθετικές παρεμβάσεις δηλ. οι νόμοι
-Ν. 4269/2014 ΦΕΚ 142/Α΄
-Ν. 4447/2016, ΦΕΚ 241/Α΄
-Ν. 4759/2020, ΦΕΚ 245/Α΄

ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΕΙΨΕΙ την σαφή διατύπωση του ν. 2508/1997 ως 
προς την ανάγκη «ειδικών μελετών», ενώ και δεδομένου ότι 
έχουν θεσμοθετηθεί και υφίστανται αναλυτικές προδιαγραφές 
μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, όπως προέβλεπε ο ν. 
2508/1997, στις οποίες θα μπορούσαν να αναφερθούν σαφώς, 
αρκούνται σε  γενικόλογες διατυπώσεις που προβλέπουν τη 
δυνατότητα και όχι την αναγκαιότητα προστασίας των περιοχών 
(χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και διευκρίνηση). 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμος 4269/2014 ΦΕΚ 142/Α΄

• εδάφιο β του άρθρου 1: «Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός 
δύναται να περιλαμβάνει και ειδικότερες ρυθμίσεις αμέσου 
εφαρμογής με σκοπό τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη, 
καθώς και την προστασία των παραπάνω περιοχών». 

• Εδάφιο ββ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 «Τα Εθνικά 
Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον 
προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη προς τούτο από τις εκθέσεις 
αξιολόγησης. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ’ 
εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, με στόχο τη βελτίωση 
και επικαιροποίησή τους, προκειμένου: ββ) Να καθορισθούν 
εθνικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση εξαιρετικών 
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και 
κινδύνους». 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• εδάφιο ββ της παραγράφου 6α του άρθου 6 «Τα Περιφερειακά 

Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον 
προκύπτει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη από τις εκθέσεις 
παρακολούθησης. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ’ εξαίρεση 
δυνατή η τροποποίησή τους, με στόχο τη βελτίωση και την 
επικαιροποίησή τους, προκειμένου: ββ) να καθορισθούν 
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών από 
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους στο επίπεδο 
της οικείας Περιφέρειας».

• εδάφιο ββ της παραγράφου 10α του άρθου 7 «Τα Τ.Χ.Σ. 
αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη 
προς τούτο ανάγκη από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την 
προηγούμενη παράγραφο. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ’ 
εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, με στόχο τη βελτίωση και 
επικαιροποίησή τους, προκειμένου: ββ) να αντιμετωπισθούν 
εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές και κινδύνους».
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
•ΥΑ 16374/3696/1998 (ΦΕΚ 723/Β΄). Αναλυτικές προδιαγραφές 
γεωλογικών εργασιών για τις προς πολεοδόμηση περιοχές.
•ΚΥΑ Αριθ.26882/5769 (ΦΕΚ 838/Δ΄) «Καθορισμός 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των 
αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων».
•ΥΑ 34510/7766/1999 (ΦΕΚ 35/Β΄) «Εγκριση προδιαγραφών 
για την εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών για την προστασία 
ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές»: 
Προδιαγραφές υδρογεωλογικών μελετών προστασίας 
ιαματικών πηγών
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
•ΥΑ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ΄). Γενικόλογες προδιαγραφές για 
τις χωροταξικές μελέτες (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) όπου η γεωλογική 
μελέτη δεν αποτελεί ξεχωριστό τεύχος αλλά ενσωματώνεται ως 
κεφάλαιο στο Α΄ στάδιο της χωροταξικής μελέτης.
•ΥΑ 37691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β΄). Αναλυτικές προδιαγραφές 
γεωλογικών εργασιών για τις μελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
Προβλέπονται ξεχωριστές γεωλογικές μελέτες με γεωλογικές 
εργασίες και στις δύο φάσεις μιας μελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δηλ. 
εργασίες σε κλίμακα 1:25.000 και 1:5.000 σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα παραδοτέα των πολεοδόμων/χωροτακτών.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
•Υ.Α. 27016/2017. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν.4447/2016». Ευθεία παραπομπή 
στις προδιαγραφές της ΥΑ 37691/2007
•ΥΑ 27022/2017 (ΦΕΚ 1976/Β) «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016». Ευθεία 
παραπομπή στις προδιαγραφές της ΥΑ 37691/2007
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
•Η εφαρμογή της νομοθεσίας οδήγησε σε προβλήματα και 
προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες αφού οι μελέτες δεν 
ολοκληρώνονταν. 
•Συγκροτηθήκαν πολλές επιτροπές και αρκετοί φορείς 
ασχολήθηκαν με το θέμα όπως επιτροπές του ΤΕΕ, 
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) κ.α. 
•Όλες εντόπισαν λάθη και ελλείψεις στη νομοθεσία και χαοτικές 
διαδικασίες που είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν.
•Το συμπέρασμα του ΙΤΑ ήταν : «Η επιχειρησιακή διάσταση 
κατάρτισης, έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ΓΠΣ 
– ΣΧΟΟΑΠ είναι χαοτική και ανεπαρκής σε κάθε επίπεδο»
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
•Ένα μικρό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
ήταν οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των γεωλογικών μελετών με 
κύρια αιτία την έλλειψη γεωλόγων στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
•Για τη λύση του προβλήματος η πολιτεία επέλεξε τελικά με το Ν. 
4759/2020, ΦΕΚ 245/Α΄, να αφαιρέσει από τη νομοθεσία τις 
προβλέψεις για την  πλήρη εξασφάλιση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
από γεωλογικούς κινδύνους, με την επιλογή της μείωσης του 
γεωλογικού αντικειμένου και τη συμμετοχή του γεωλόγου μόνο στην 
προκαταρκτική κλίμακα σχεδιασμού 1:25.000. 
•Έτσι δεν θα υπάρχει αλληλοτροφοδότηση του  χωροτάκτη -
πολεοδόμου μελετητή, ο οποίος δίχως την απαραίτητη γεωλογική 
μελέτη σε κλίμακα 1:5.000 (υφιστάμενα διαγράμματα της Γ.Υ.Σ.), δεν θα 
έχει τεκμηριωμένη εικόνα των γεωλογικών συνθηκών των προς 
πολεοδόμηση περιοχών, με ότι αυτό συνεπάγεται.



ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εξασφάλιση του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού από 
γεωλογικούς κινδύνους υπάρχει στις μελέτες που ανατέθηκαν με 
βάση το Ν. 2508/1997 και συνοδεύτηκαν από την αντίστοιχη 
γεωλογική μελέτη με τις προδιαγραφές της ΥΑ 37691/2007 . 
Ολοκληρωμένη προστασία εξασφαλίζεται μόνο όταν ο 
χωροταξικός/πολεοδομικός σχεδιασμός συνοδεύεται σε όλες τις 
φάσεις του από την αντίστοιχη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 
δηλαδή και στα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (κλίμακα 1:25.000 και 1:5.000) και 
στις πράξεις εφαρμογής (κλ. 1:2.000 ή μεγαλύτερη). 
Κενό προστασίας υπάρχει στις προβλέψεις αυτού του νόμου αφού 
βάσει προδιαγραφών αυτού, οι ήδη πολεοδομημένες περιοχές δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις περιοχές μελέτης του γεωλόγου παρά 
μόνο αν το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή.
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εξασφάλιση είναι μερική όπως:
-Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν θεσμοθετηθούν οι προδιαγραφές της 
ΥΑ 37691/2007.
-Εκπόνηση Πολεοδομικής μελέτης εφαρμογής με μελέτη 
γεωλογικής καταλληλότητας σε κλ. 1:2.000 ή μεγαλύτερη χωρίς 
να έχει προηγηθεί κατάλληλη γεωλογική διερεύνηση στο ισχύον 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
Επίσης μερική εξασφάλιση θα έχουν και όσες μελέτες ανατεθούν 
με το Ν. 4759/2020, ΦΕΚ 245/Α΄ αφού προβλέπεται μελέτη 
γεωλογικής καταλληλότητας μόνο ως προκαταρκτική, σε κλίμακα 
1:25.000
Έρευνα του ΣΥΝΓΕΜΕ κατέδειξε ότι το κόστος της πλήρους 
εξασφάλισης από γεωλογικούς κινδύνους ανήλθε κατά Μ.Ο. στο 
15% του κόστους της συνολικής μελέτης χωρικού σχεδιασμού.
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)
• Την περίοδο 2008-2020 παρατηρήθηκαν 41 πλημμυρικές

καταστροφές με ανθρώπινα θύματα (89 άτομα συνολικά).

στοιχεία από Εθνικό Αστεροσκοπείο (https://www.meteo.gr/weather_cases.cfm)

Ημερομηνία Τοποθεσία συμβάντος Θύματα Ημερομηνία Τοποθεσία συμβάντος Θύματα
1 2/10/2008 Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας 2 21 16/1/2016 Ρέμα Κρουσοβίτη, Σιδηρόκαστρο Σερρών 1
2 11/9/2009 Μανικιάτης Κονίστρων Ευβοίας 1 22 21/5/2016 Αλμυρός Μαγνησίας 1
3 24/10/2009 Νέας Έφεσσος Πιερίας 1 23 6/9/2016 Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 1
4 10/12/2009 Αλμυρός Μαγνησίας 2 24 6/9/2016 Πήδημα Αρφαρών Κρήτης 1
5 10/12/2009 Σούρπη-Δρυμώνας Μαγνησίας 1 25 6/9/2016 Καλαμάτα Μεσσηνίας 1
6 17/1/2010 Δήμος Γεροποτάμου Κρήτης 1 26 6/9/2016 Βλαχιώτης Έλους Λακωνίας 1
7 11/9/2010 Λιτόχωρο Πιερίας 1 27 6/9/2016 Βρυσούλες Ξυλοκάστρου Κορινθίας 1
8 18/10/2010 Ολύμποι Μαστιχοχωρίων Χίου 1 28 26/11/2016 Βανάτο Αρκαδίων Ζακύνθου 1
9 18/10/2010 Άμαλο Ραχών Ικαρίας 1 29 11/11/2017 Περιβόλι Κέρκυρας 1

10 27/10/2010 Θέρμη Θεσσαλονίκης 1 30 13/11/2017 Νέα Πέραμος Αττικής 1
11 8/11/2010 Παραπόταμος Θεσπρωτίας 1 31 13/11/2017 Μάνδρα Αττικής 22
12 5/2/2012 Σύμη Δωδεκανήσων 1 32 28/9/2018 Κρύα Βρύση Κηρέως Ευβοίας 2
13 5/2/2012 Κ. Βαρβάσαινα Ηλείας 1 33 29/9/2018 Αλμυρός Μαγνησίας 1
14 22/11/2013 Γέφυρα Κρεμαστής, Γέφυρα Παστίδας Ρόδου 4 34 3/1/2019 Οβριόκαστρο Κερατέας Αττικής 3
15 1/12/2013 Άργος Αργολίδας 1 35 14/2/2019 Γεροπόταμος Κρήτης 4
16 2/12/2014 Δέλτα Έβρου 1 36 23/2/2019 Εμπρόσνερος Αποκορώνου Κρήτης 1
17 5/12/2014 Νέα Σάντα Κιλκίς 1 37 10/7/2019 Σοζώπολη Χαλκιδικής 2
18 22/10/2015 Μενίδι Αττικής 2 38 5/8/2020 Πολιτικά Ευβοίας 8
19 22/10/2015 Καματερό Αττικής 1 39 17/9/2020 Μουζάκι Καρδίτας 2
20 22/10/2015 Ρέμα Χελιδονούς, Κηφησιά Αττικής 1 40 17/9/2020 Βασιλί Φαρσάλων 1

41 17/9/2020 Καστανιά Καρδίτσας 1
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Πολύ ισχυρά_Εκτεταμένες επιπτώσ

				12/8/14

				Τρεις άνθρωποι πνίγηκαν σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς από χειμάρρους που προκάλεσαν οι πολυήμερες βροχοπτώσεις. Πλημμύρες στη Χαλκιδική και καταστροφές λόγω καταιγίδας στον Πόρο.

				Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/υποδομές/οχήματα/μετακινήσεις.

				8/12: 77mm, Αίγινα. 8-9/12: 97.6mm, Πολύγυρος; 61.4mm, Κιλκίς; 42.8mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης





		8/5/05		Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στην Τσαριτσάνη Λάρισας, η οποία 'πνίγηκε' από όγκους λάσπης και σκουπιδιών. Στη Θάσο δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χείμαρρο. Πλημμύρες με σοβαρές ζημιές στην Ξάνθη και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.				Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/οχήματα.		84 mm, Καβάλα; 60 mm, Αλεξανδρούπολη.

		11/23/05		Ισχυρές βροχοπτώσεις με πλημμυρικά επεισόδια στη Λακωνία, στην Αττική (κυρίως βόρεια και ανατολικά) και στη Μυτιλήνη. Στο Γύθειο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού Ευρώτα. Ζημιές σε καλλιέργειες/κτίρια.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/συγκοινωνίες/γεωργία.		24/11/2005: 93.6 mm, Πεντέλη; 86.2 mm, ΕΜΠ-Ζωγράφου; 131.2 mm Ηλιούπολη; 105 mm, Μυτιλήνη.

		10/17/06		Καταιγίδες με μεγάλες καταστροφές σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Δύο τουρίστες πνίγηκαν στη Ρόδο.		2		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/συγκοινωνίες/μετακινήσεις/γεωργία.		151 mm, Xανιά.

		11/17/07		Νεκρός Ινδός μετανάστης που παρασύρθηκε από τα νερά στα Μέγαρα κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Στη Βοιωτία ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Εκτεταμένες καταστροφές από το χαλάζι και τις καταιγίδες σε Τρίπολη, Γαργαλιάνους, Κομοτηνή.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις/οχήματα/γεωργία.		17/11/2007: 70 mm, Τρίπολη; 64 mm, Ιωάννινα; 55 mm, Πολύγυρος.

		10/2/08		Δύο νεκροί από πλημμύρες στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κατολισθήσεις σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου στην Ευρυτανία, καθώς και στο νομό Τρικάλων.		2		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/δίκτυα/γεωργία/οικοσκευές.		3/10: 76 mm, Αρτα (12 ώρες).

		9/11/09		Ισχυρές καταιγίδες στο Αλιβέρι Εύβοιας με έναν νεκρό ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο του ποταμού Μανικιάτη.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		376 mm, Στενή Ευβοίας (48 ώρες).

		10/24/09		Ισχυρές βροχοπτώσεις με πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Πιερία νεκρός από χείμμαρο. Στον Παγασητικό νεκρός από ανατροπή σκάφους λόγω ανεμοθύελλας.		1+1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/γεωργία/δίκτυα.		25/10: Ηράκλειο, 66 mm; Μονεμβασιά, 47 mm. 26/10: 132 mm, Μακρινίτσα; 42 mm, Βόλος. 25-26/10: 113 mm, Δίον Πιερίας.

		12/10/09		Καταρρακτώδεις βροχές στο Πήλιο με ρεκόρ ημερήσιας βροχής στην Ελλάδα. Τρεις κτηνοτρόφοι νεκροί στον Αλμυρό Βόλου. Πολλά προβλήματα από τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους στον Αγιόκαμπο Λάρισας και στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής.		3		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυα/γεωργία.		417 mm, Μακρινίτσα; 119 mm, Αγχίαλος.

		1/17/10		Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής απο υπερχείλιση χειμάρρου στο δήμο Γεροποτάμου. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στις υποδομές και ειδικότερα στο δίκτυο ύδρευσης-άρδευσης και στο οδικό δίκτυο.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/δίκτυα.		17/1: 52 mm, Ρεθυμνο. 17-18/01: 122 mm, Ανώγεια; 104 mm Φράγμα ποταμών

		2/10/10		Καταστροφικές καταιγίδες στο Στρατώνι Χαλικιδικής και στην Kαβάλα, όπου υπήρξε νεκρή από πτώση υποστέγου.Υπερχείλισαν ο Γαλλικός ποταμός και ο Έβρος στο Κιλκίς. Kατολισθήσεις στην Πιερία. Πλημμύρισε ο χείμαρρος Μπογδάνας Θεσσαλονίκης. Πλημμύρες στη Δράμα.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δίκτυα/μετακινήσεις/κτηνοτροφία/.		164 mm, Στρατώνι Χαλκιδικής; 71 mm, Πολύγυρος.

		9/11/10		Ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα με αποτέλεσμα τον πνιγμό μιας γυναίκας σε χείμαρρο στο Λιτόχωρο Πιερίας. Σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο του νομού Τρικάλων. Πλημμύρες από τη βροχή στη Αθήνα.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/κτηνοτροφία.		108 mm, Τρίκαλα; 87 mm, Κονισκός Τρικάλων (11-12/09).

		10/18/10		Ισχυρές βροχές και πλημμύρες σε Χίο και Ικαρία με αποτέλεσμα τον πνιγμό δύο ανθρώπων. Σημαντικές καταστροφές στις υποδομές των δύο νησιών.		2		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/δίκτυα/οχήματα.		302 mm, Ικαρία.		Ένας  34χρονος έχασε την ζωή του  καθώς το σπίτι του στο χωριό Αμάλου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και κατέρρευσε.

		10/27/10		Ένας νεκρός στη Θέρμη Θεσσαλονίκης από υπερχείλιση χειμάρρου. Περίπου 150 κλήσεις για πλημμύρες στην Αθήνα. Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Σαλαμίνα. Μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στο Ναύπλιο και στο Βαρθολομιό Ηλείας.		1		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/οχήματα/.		27/06: 85 mm, Βαρθολομιό; 28/06: 236 mm, Βατοπαίδι; Γκάζι-Αθήνα: 26/10, 10.0mm, 27/10, 19.6mm

		11/8/10		Πλημμύρες λόγω υπερχείλισης των ποταμών Καλαμά (Θεσπρωτίας) και Λούρου (Ιωαννίνων), μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις. Ένας άντρας πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Καλαμά. Νεκρός ψαράς στο Καρκινάγρι Ικαρίας, όπου επικρατούσε θαλασσοταραχή.		1+1		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		8-9/11: 209 mm, Δερβίζιανα; 173 mm, Παραμυθιά; 92 mm, Αρτα.

		2/5/12		Σοβαρές πλημμύρες σε Πύργο, Αττική, Ξάνθη, Καρδίτσα, Αρκαδία, Κυκλάδες, Έβρο. Δύο νεκροί από πνιγμό σε Ηλεία και Σύμη. Προβλήματα λόγω ανέμων σε ηλεκτροδότηση, μετακινήσεις σε Κρήτη, Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Κομοτηνή. Χαλάζι με ζημιές στην Καβάλα.		2		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία /κτηνοτροφία/μετακινήσεις/συγκοινωνίες/δίκτυα.		Πύργος, 178 mm; Τρίπολη, 111 mm, Ξάνθη, 87 mm; 112 km/h ριπές ανέμου στη Σαμαριά Χανίων. 6/2: 41.6mm, 61.2km/h, Αθήνα-Γκάζι

		10/15/12		Πλημμύρισαν κτήρια και δρόμοι σε Αγρίνιο, Αιτωλικό, Δράμα, Κεφαλονιά. Ανεμοστρόβιλος στη Λευκάδα προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες/υποδομές και τη βύθιση ενός σκάφους. Καταιγίδα και ανεμοθύελλα προκάλεσαν προβλήματα στην Πρέβεζα.				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/υποδομές/ οχήματα/γεωργία/δίκτυο ηλεκτρισμού.		14/10-15/10: 37.4 mm, Αγρίνιο; 15/10: 30.0 mm, Δράμα; 16/10: 107.8 km/h, Λευκάδα; 20.8 mm, Πρέβεζα.

		10/28/12		Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Τρίκαλα, Ιωάννινα, Εύβοια. Αποκλεισμός 30 εκδρομέων στο Γαρδίκι. Χωρίς ρεύμα η Τρίπολη. Ακυρώσεις πτήσεων λόγω ισχυρών ανέμων στο Ηράκλειο. Χαλάζι με ζημιές σε Δ.Αττική, Βοιωτία. Πλημμυρίδα λόγω ισχυρών νοτιάδων στη Σάμο.				Eπηρεάστηκαν: οχήματα/κτήρια/υποδομές/ μετακινήσεις/δίκτυο ηλεκτρισμού.		28/10: 189.4 mm, Bωβούσα Ιωαννίνων; 392.8 mm, Γαρδίκι Τρικάλων; 38.6 mm, Τρίπολη. 29/10: 90.1 km/h, Σάμος; 82.1 km/h, Ηράκλειο (Λιμάνι); 18.4 mm, Ζάρακες Εύβοιας; 51.0 mm/ 2h, Αγ.Θεόδωροι Κορινθίας.

		11/29/12		Ανεμοστρόβιλοι στη Ζάκυνθο και στο Κατάκολο Ηλείας με ζημιές σε κτήρια, υποδομές, οχήματα, καλλιέργειες. Πλημμύρες και διακοπές ρεύματος σε Πρέβεζα και Κέρκυρα λόγω καταιγίδας και ισχυρών ανέμων. Πλημμύρες σε Αθήνα, Πάτρα.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/οχήματα/δίκτυο ηλεκτρισμού/μετακινήσεις/συγκοινωνίες.		29/11: 69.8 mm, Πάργα; 54.4 mm, Γουβιά Κέρκυρας; 40.6 mm, Λάππα Αχαΐας. 30/11: 40.1 mm, Ιπποκράτειος Πολιτεία

		12/29/12		Ένας άνθρωπος παρασύρθηκε και πνίγηκε από τα νερά χειμάρρου στην Καρδίτσα. Πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και ζημιές σε υποδομές και κτήρια από τις καταιγίδες σε Αττική, Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Ρόδο.		1		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/μετακινήσεις.		29/12: 193 mm, Μακρινίτσα; 99 mm, Αγιά Λάρισας. 29-30/12: 138 mm, Αμφίκλεια. 30/12: 177 mm, Πάρνηθα; 132 mm, πόλη της Ρόδου; 90 mm, Καστρί Αττικής.

		2/22/13		Πλημμύρες με μια νεκρή από ανακοπή την ώρα που παρασύρθηκε το όχημά της, σημαντικές καταστροφές σε δρόμους, κτήρια, υποδομές και διακοπές ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Αττικής. Πάνω από 1000 κλήσεις στην Πυροσβεστική.		1		Eπηρεάστηκαν: δρόμοι/κτήρια/υποδομές/δίκτυο ηλεκτρισμού/συγκοινωνίες/μετακινήσεις/οχήματα.		97 mm, Αθήνα-Κέντρο; 93.2 mm, Παλαιό Φάληρο; 85.6 mm, Ψυχικό.

		3/14/13		Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του από κεραυνό στη θαλάσσια περιοχή της Βόνιτσας. Aνεμοστρόβιλος, καταρρακτώδης βροχή και χαλάζι έπληξαν το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, με αποτέλεσμα πλημμύρες, ζημιές σε κτήρια και κατολισθήσεις στην περιοχή της Δαφνωτής στην Άρτα.		1		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/κατολίσθηση.		Αγία Κυριακή Ιωαννίνων: 39.6mm στις 13/03, 61.4mm στις 14/03; Βουλγαρέλι Άρτας: 94.8mm στις 13/03, 78.8mm στις 14/03

		11/22/13		Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρόδο, όταν παρασύρθηκαν από χείμαρρο που προκλήθηκε από ραγδαίες καταιγίδες. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και κτήρια. Πλημμύρες και στη Λέρο.		4		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/ οικοσκευές/οχήματα/υποδομές/μετακινήσεις.		22/11: 98.2 mm, Ρόδος; 23.2 mm, Κάλυμνος. 23/11: 63.8 mm, Ρόδος.

		12/1/13		Ένας άνθρωπος πνίγηκε όταν πλημμύρισε το Άργος και υπερχείλισαν δύο ποτάμια λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων. Πλημμύρες στο Κιάτο, στην Κόρινθο και στην Κυπαρισσία. Κατολισθήσεις στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών - Κορίνθου.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/ υποδομές/μετακινήσεις/κατολισθήσεις.		119.0 mm, Νεμέα; 87.8 mm, Άργος

		10/23/14		Καταιγίδες με καταστροφές σε πάνω από 580 ακίνητα και 170 οχήματα σε 25 δήμους στην Αττική. Πλημμύρες σε Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Χανιά, Ρέθυμνο, Χαλκιδική. Ζημιές από ανεμοστρόβιλους σε Ζάκυνθο και Κομοτηνή. Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών στον Πύργο.				Eπηρεάστηκαν: 600 κτήρια/ 170 οχήματα/ 2 σκάφη/κατολισθήσεις/ μετακινήσεις/δίκτυα/υποδομές.		23/10: 39.2mm, Δρυμός Σαμαριάς; 69.2 km/h, Καλαμαριά Θεσσ.; 28.8mm, Αμπελόκηποι; 26.4mm, Κάτω Πυλαία Θεσσ. 24/10: 101.8mm, Άνω Λιόσια; 74mm, Δρυμός Σαμαριάς; 56.4mm, Πολύγυρος; 50mm, Πύργος ; 69.2km/h, Λαύριο; 34.4mm, Ρέθυμνο; 32.6mm, Τρίπολη.

		12/2/14		Ένας άνθρωπος πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο στο Δέλτα Έβρου. Εγκλωβισμένοι οδηγοί σε Θεσπρωτία και Κιλκίς. Ανεμοστρόβιλοι με ζημιές και καταιγίδες με κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Άμφισσα.		1		Eπηρεάστηκαν: εγκλωβισμένοι/μετακινήσεις/ υποδομές/δίκτυο ηλεκτρισμού/κτήρια.		156.6mm, Αγία Κυριακή; 98.4mm, Ηγουμενίτσα; 60.2mm, Ιωάννινα; 43.4mm, Μαυροπηγή Κοζάνης; 10.4mm, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. 3/12: 44.2mm, Κιλκίς; 52.4mm, Έβρος (3-4/12)

		12/5/14		Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω πλημμύρας στο Κιλκίς. Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη και στους Παξούς. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις.		5/12: 120mm, Παξοί; 39.1mm, Κέρκυρα; 6/12: 26.2mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 5-6/12: 42.2mm, Κιλκίς

		12/30/14		Χιόνι, παγετός και άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος σε Αττική και Αρκαδία. Κατολισθήσεις και πλημμύρες λόγω πολυήμερων βροχοπτώσεων στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Πτώσεις δέντρων και στύλων της ΔΕΗ στα Ιωάννινα.				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού/κατολισθήσεις.		30/12/14-01/01/15: 211.6mm, Ασκύφου Χανίων; 108mm, Σταυράκια Ηρακλείου. 31/12/14: 114.3km/h (ριπές), Πεντέλη; 82.1km/h, Ιωάννινα. 30/12/14: -2.2 οC, Ιπποκράτειος Πολιτεία, -1.3 οC, Τρίπολη

		1/12/15		Μία γυναίκα νεκρή στη Λέσβο από πτώση δέντρου λόγω ισχυρών ανέμων. 15 άτομα διασώθηκαν και 45 απεγκλωβίστηκαν στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας. Κατολισθήσεις, πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.				Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/κτήρια/ κατολισθήσεις/πτώσεις δέντρων/ηλεκτροδότηση/υποδομές.		12/1: 80.5 km/h (ριπές), Θερμή Λέσβου; Θεσσαλονίκη: 23.5 mm, 66 km/h (ριπές). 13/1: 101.2 mm, Σταυράκια Ηρακλείου; 133.6 km/h, Σφακιά; 93.3 km/h, Ρέθυμνο

		1/30/15		Πολυήμερες έντονες βροχοπτώσεις και ανεμοθύελλες με τεράστιες καταστροφές σε Ήπειρο, Στερεά, Θεσσαλία, Πελλοπόνησο, Μακεδονία, νησιά του Αιγαίου. Εκκενώσεις χωριών σε Άρτα κι Ευρυτανία. Κατέρρευσε το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας στα Τζουμέρκα.				Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/γεφύρια/οχήματα/μετακινήσεις/συγκοινωνίες/καθιζήσεις/κτήρια/ηλεκτροδότηση/.		30/1-1/2: 359 mm, Δερβίζιανα Ιωαννίνων; 348 mm, Τύρια Ιωαννίνων; 315 mm, Καταρράκτης Άρτας; 280 mm, Περτούλι; 273 mm, Ορεινή Ναυπακτία; 228 mm, Καρπενήσι; 69.2 mm, Σάμος (29-30/1). 31/1: 83.7km/h, Σάμος. 01/2: 75.6km/h, Θερμή Λέσβου

		9/20/15		Εκτεταμένες καταστροφές από ανεμοστρόβιλους σε Σκάλα Λακωνίας και Καλαμάτα, καθώς και από καταιγίδες στις Σποράδες. 100δες κλήσεις για πλημμύρες σε ΝΑ Αττική, Πάτρα, Πρέβεζα, Χαλκιδική και Ρόδο. Δύο νεκροί από κεραυνό σε Σαλαμίνα και Κυνουρία.				Eπηρεάστηκαν: κτίρια/επιχειρήσεις/οχήματα/ υποδομές/δίκτυα/σιδηρόδρομος/τουρισμός.		22/9: 265 mm, Σκόπελος; 138 mm, Κασσάνδρεια; 108 mm, Σκιάθος. 23/9: 56.4 mm, Ρόδος.

		9/25/15		Ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα πλημμύρισε νεκροταφείο και ο καταυλισμός Ρομά. 60 τουρίστες εγκλωβίστηκαν από τη νεροποντή στο Φαράγγι της				Eπηρεάστηκαν: κτίρια/δρόμοι/δέντρα/ ηλεκτροδότηση/τουρισμός/υποδομές.		234 mm, Φαρακλάτα (Ιδιωτικός); 155 mm, Αργοστόλι (Ιδιωτικός); 30 mm, Κέρκυρα; 63 mm, Θεσσαλονίκη (ΕΜΥ); 53 mm, Βόλος; 45 mm, Μακρινίτσα; 30 mm, Πολυτεχνείο Βόλου; 31 mm, Σαμαριά.

		10/22/15		Καταστροφές και τέσσερα θύματα από τις καταιγίδες σε Μενίδι και Καματερό. 1100 κλήσεις στην Πυροσβεστική στην Αττική. Πλημμύρες σε Λέσβο, Χίο. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ηλεία, Αχαΐα, Ύδρα.		4		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/οχήματα/κτίρια/υποδομές/ηλεκτροδότηση/τηλεπικοινωνίες/δέντρα/επιχειρήσεις/μετακινήσεις.		22/10: 185.6 mm, Λάππα Αχαΐας; 134 mm, Λαμπεία Ηλείας; 119 mm, Άνω Λιόσια; 105 mm, Πετρούπολη; 103.4 mm, Διόνυσος; 101 mm, Εκάλη. 22-23/10: 80.8 mm, Ύδρα. 22-24/10: 267.4 mm, Μυτιλήνη. 23-24/10: 51 mm, Χίος

		1/16/16		Καταιγίδες προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων, τον πνιγμό ενός άντρα στις Σέρρες, πλημμύρες και ζημιές σε Κομοτηνή, Αιτωλ/νία, Σουφλί, Λέσβο και Καλαμπάκα, όπου κατέρρευσε γέφυρα. Ισχυροί άνεμοι με προβλήματα σε Χίο, Άρτα, Ναύπλιο και Αττική.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/οδικό δίκτυο/υποδομές/δέντρα/θαλάσσιες συγκοινωνίες/κτίρια/γέφυρα/καλλιέργειες/κατολισθήσεις.		16/1: 49.8 mm, Καλαμπάκα; 37.6 mm, Γαβαλού Αιτωλ/νίας; 29 mm, Κερκίνη Σερρών; 124 km/h (ριπές ανέμου), Διόνυσος. 17/1: 66 mm, Μόλυβος; 48 mm, Θερμή Λέσβου; 46 mm, 70.8 km/h (ριπές ανέμου), Χίος. 16-17/1: 68.2 mm, Διδυμότειχο; 22 mm, Ίμερος Ροδόπης

		3/23/16		Ένας νεκρός από πτώση δέντρου λόγω ισχυρών ανέμων στη Σούδα Χανίων. Ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις θαλάσσιες κι εναέριες συγκοινωνίες.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/ηλεκτροδότηση/συγκοινωνίες.		112.7 km/h (ριπές ανέμου), Άγ.Πάντες Χανίων; 111 km/h, Αλικιανός

		5/21/16		Νεκρός κτηνοτρόφος που παρασύρθηκε από υπερχειλισμένο ρέμα στον Αλμυρό Βόλου. Πλημμύρες, ζημιές στο οδικό δίκτυο και πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε Πήλιο και Μεσολόγγι. Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη. Πλημμύρες στη Λάρισα.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/κτίρια/οδικό δίκτυο/ηλεκτροδότηση/καλλιέργειες/δέντρα.		109.6 mm, Μακρινίτσα; 81 mm, Λάρισα; 66.2 mm, Βόλος; 41 mm, Θεσσαλονίκη (σταθμός ΕΜΥ); 27.6 mm, Αιτωλικό.

		9/6/16		Καταστροφικές πλημμύρες με 5 νεκρούς σε Μεσσηνία, Θεσ/νίκη, Λακωνία, Κορινθία. Κατολισθήσεις, ζημιές σε δίκτυα, υποδομές, οχήματα, κτήρια και σε Τρίκαλα, Θεσπρωτία, Ηλεία, Μαγνησία, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κοζάνη. Δεκάδες περιστατικά εγκλωβισμού ατόμων.		5		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/υποδομές/κτήρια/βιοτεχνίες/οχήματα/δίκτυα/κατολισθήσεις.		6/9: Καραβοστάσι 156mm; Φαρακλάτα 65mm; Πύργος 119mm; Αμαλιάδα 105mm; Βόλος 20mm. 6-7/9:Μηχανιώνα 352mm; Αρφαρά 278mm; Καρδαμύλη 185mm; Καλαμάτα 162mm; Γεράκι 231mm; Μολάοι 76mm. 6-9/9: Κρυονέρι 118.8mm; Καλαμπάκα 155mm; Ζάκυνθος 123mm; Γρεβενά 215mm

		10/22/16		Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και κτήρια σε Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Πάτρα, Άρτα. Κατολισθήσεις στην Πρέβεζα. Πλημμύρες και στην Αττική.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια/κτηνοτροφικές μονάδες/υποδομές/μετακινήσεις/κατολισθήσεις.		99.4 mm, Φλαμπούρα Πρέβεζας; 91.6 mm, Ναύπακτος (ιδιωτικός); 49.2 mm, Αγρίνιο; 44.6 mm (26.2 mm σε 1 h), Αμπελόκηποι; 38.2 mm, Πάτρα (Ρίο); 32.4 mm, Θεοδώριανα Άρτας.

		11/26/16		Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε Αττική, Λέσβο, Χίο και Ζάκυνθο, όπου ένας άνθρωπος πνίγηκε. 500 κλήσεις στην Πυροσβεστική, κατολισθήσεις, πολύωρες διακοπές ρεύματος. Πτώσεις δέντρων λόγω ανεμοθύελλας στην Αττική.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/κτήρια/δρόμοι/υποδομές/ηλεκτροδότηση/δέντρα.		26-27/11: 233 mm, Ζάκυνθος. 27/11: 126 mm, Αμπελόκηποι; 76 mm, Πετρούπολη. 28/11: 160 mm, Θερμή Λέσβου. 28-29/11: 52 mm, Χίος. 30/11: 113 km/h, Πεντέλη.

		7/16/17		Νεκρός 49χρονος από κεραυνό στην Αμφιλοχία. Εκτεταμένες ζημιές από πλημμύρες σε Σιθωνία, Λήμνο. Πλημμύρες και σε Λάρισα, Πάτρα, Αγρίνιο. Προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι βροχές στην Αχαΐα.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρωπινη απώλεια/κτήρια/μετακινήσεις/κατολισθήσεις/.		16/7: 81 mm, Λάρισα; 59 mm, Αμφιλοχία; 31 mm, Ρωμανός Πάτρας. 17/7: 101.6 mm (35 mm σε 1 h), Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής; 67 mm, Κιάτο; 66 mm, Λήμνος.

		9/25/17		Πολύ ισχυρές καταιγίδες στη Σαμοθράκη προκάλεσαν καταστροφές σε όλο το νησί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης, αποκλεισμούς χωριών και οδηγών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί. Ζημιές από τις βροχοπτώσεις και στη Θάσο.				Eπηρεάστηκαν: εγκλωβισμοί/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/υδροδότηση/κτήρια/υποδομές.		25/9: 237.4 mm (103 mm σε 1h), Σαμοθράκη. 26/9: 59.2 mm, Θάσος.

		10/23/17		Ο 'Δαίδαλος' προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στα Χανιά, ισχυρές χαλαζοπτώσεις με ζημιές στο Μαραθώνα, στη Λοκρίδα Φθιώτιδας και στη Σκύρο. Ανεμοθύελλες ξήλωσαν θερμοκήπια στην Ιεράπετρα και δέντρα στην Πάτρα.				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές/οδικό δίκτυο/γεωργία/ηλεκτροδότηση.		23/10: 31.2 mm, 77 km/h ριπές, Πάτρα. 24/10: 61 km/h, Ιεράπετρα. 25/10: 36.8 mm, Θεολόγος Φθιώτιδας; 10 mm, Σκύρος. 26/10: 242 mm, Πλατανιάς; 192 mm, Χανιά κέντρο

		11/11/17		Ένας νεκρός από πλημμύρες και πτώσεις δεκάδων δέντρων σε Κέρκυρα και Παξούς (11/11). Πλημμύρες στην Αργολίδα (12/11).		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/μετακινήσεις/δέντρα/οχήματα/κτήρια/ηλεκτροδότηση.		11/11: 91.6 mm, Κέρκυρα; 36 mm, Παξοί. 12/11: 113 mm, Ναύπλιο (Ιδιωτικός Σταθμός).

		11/13/17		Κακοκαιρία 'Ευρυδίκη': σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σύμη (13/11), 23 νεκροί στη Δ.Αττική (15/11). Πλημμύρες, εγκλωβισμοί ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές σε Κατερίνη, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα και Πάτρα (16-19/11).		23		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/υποδομές/δρόμοι/οχήματα/μνημεία/τουρισμός/μετακινήσεις/υπηρεσίες/επιχειρήσεις.		13/11: 86.4 mm, Έμπωνας Ρόδου. 15/11: 72.8 mm, Βίλια. 16-17/11: 354 mm, Δίον; 233 mm, Ριζώματα; 132 mm, Κορινός; 30 mm, Λάρισα. 17/11: 63 mm, Πέραμα; 26 mm, Κασσάνδρεια. 19/11: 16 mm, Ρίο.

		12/1/17		Εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων, της Αιτολωακαρνανίας, και στους Παξούς. Κινδύνεψαν άνθρωποι στην Κέρκυρα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/οδόστρωμα/υποδομές/οχήματα.		1/12: 119.2 mm, Κόνιτσα; 115 mm, Παξοί; 43.4 mm, Φλάμπουρα. 2/12: 111.4 mm, Αιτωλικό; 101.4 mm, Αγρίνιο.

		6/26/18		"Νεφέλη": Δεκάδες άνθρωποι κινδύνευσαν από τις πλημμύρες που έπληξαν τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας από Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Λάρισα, Μαγνησία. Μεγάλες καταστροφές στην Μάνδρα.				Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/επιχειρήσεις/μετακινήσεις/τουρισμό/οχήματα/κατολισθήσεις.		26-27/6: Ασπρoβάλτα Θεσ/νίκης 141 mm, Καβάλα 61 mm, Στρατώνι Χαλκιδικής 153 mm, Αγιά Λάρισας 77 mm, Ζαγορά 117 mm, Ελευσίνα 49 mm

		9/26/18		'Ξενοφών': Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και κτήρια από τους ισχυρούς άνεμους σε Αττική, Μεσσηνία. Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία. Tέσσερις νεκροί σε Εύβοια, Φθιώτιδα και Κορινθία.		4		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/υποδομές/δρόμοι/κτήρια/οχήματα.		27/09: 200 mm, Παπάγου; 126 km/h, Πεντέλη. 28-30/09: 184 mm, Κρυονέρι Κορινθίας; 103 km/h, Καλαμάτα. 29-30/09: 494 mm, Θεολόγος Φθιώτιδας; 281 mm, Βατερή Εύβοιας; 200 mm, Παπάγου.

		11/27/18		Κακοκαιρία "Πηνελόπη": Κατολισθήσεις και πλημμύρες στα Άγραφα Ευρυτανίας, στο Αγρίνιο, στο Αλποχώρι Ηλείας, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αχαΐας, σε χωριά της Λέσβου και στην Πάτμο.				Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/υποδομές/κτήρια/μεταφορές.		26-27/11: 75.8 mm, Καρπενήσι; 85.8 mm, Γαβαλού Αιτωλ/νίας; 59 mm, Αμαλιάδα; 48.6 mm, Καλάβρυτα. 28/11: 106 mm, Θερμή Λέσβου. 28-29/11: 162.6 mm, Πάτμος.

		1/1/19		Κακοκαιρία «Ραφαήλ»: Χιονόπτωση προκαλεί εγκλωβισμό 50 ατόμων στο Γαρδίκι Φθιώτιδας. Ραγδαίες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στα Χανιά. Πλημμύρες στην Κω. Πτώσεις δένδρων και διακοπές ρεύματος από τους ισχυρούς ανέμους στην Αττική. Νεκρή μία γυναίκα λόγω παγετού στο Καρπενήσι.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις)/μετακινήσεις/δέντρα/οχήματα/κτήρια/υποδομές/δίκτυο ηλεκτροδότησης.		222 mm, Κολυμπάρι Χανίων; 105 km/h, Πεντέλη; 43.6 mm, Κως.

		1/3/19		Κακοκαιρία "Σοφία": Τρεις νεκροί λόγω πλημμύρας στην Κερατέα Αττικής. Χιονοπτώσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, αποκλεισμό οικισμών σε Θεσσαλία και Χαλκιδική και διακοπές ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη.		3		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/μετακινήσεις/υποδομές/ηλεκτροδότηση.		3/01: 18 mm, Κερατέα; 23 mm, Λαύριο

		1/23/19		Κακοκαιρία "Φοίβος": Εκτεταμένες καθιζήσεις και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο του Ταΰγετου. Προβλήματα από την υπερχείλιση του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία. Εννέα άτομα εγκλωβίστηκαν λόγω πλημμύρας στο Τρίοδο Μεσσηνίας. Εκτεταμένες πλημμύρες σε Λέσβο, Καβάλα, Δράμα.				Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις)/μετακινήσεις/καλλιέργειες/κτήρια.		23-26/01: 181.8 mm, Ανδρίτσαινα; 144.2 mm, Θερμή Λέσβου; 115 mm, Αρφαρά Μεσσηνίας; 101.6 mm, Γεράκι Λακωνίας. 25-26/01: 101.4 mm, Μαυρόβατος Δράμας; 94.6 mm, Καβάλα

		2/14/19		Κακοκαιρία 'Χιόνη': Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χείμαρρο του Γεροπόταμου στη Μεσσαρά Ηρακλείου. Πλημμύρες και καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου Πλατανιά Xανίων.		4		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/οχήματα/οδικό δίκτυο.		12-16/2: 243.6 mm, Φουρφουράς Ρεθύμνου. 13-14/2: 88.2 mm, Πλατανιάς Χανίων.

		2/23/19		Κακοκαιρία "Ωκεανίδα": Στη Δ. Κρήτη, πρωτοφανείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν υλικές καταστροφές και τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νομό Χανίων. Από την κακοκαιρία κατέρρευσαν οι ιστορικές γέφυρες του Κερίτη στον Αλικιανό Χανίων και του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Ισχυροί άνεμοι με 200 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική και διακοπές ρεύματος στη Σαμοθράκη. Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη. Ένας νεκρός από παγετό στη Θεσσαλονίκη.		1		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/οδικό δίκτυο/κατολισθήσεις/μετακινήσεις/ηλετροδότηση/υποδομές/κτήρια/γέφυρες/οχήματα.		24-25/02: Άσκυφος Χανίων 514 mm; 506 mm, Ασή Γωνιά Χανίων; 110 mm, Πλατανιάς. 23/02: 120 km/h, Σαμοθράκη. 24/02: 111 km/h, Π.Πεντέλη; -0.5 oC, Θεσσαλονίκη-ΔΕΘ. 23-24/02: 80 mm, Σαντορίνη.

		7/10/19		Yπερκυτταρρική νυχτερινή καταιγίδα με ισχυρότατους ανέμους έπληξε τη Β.Ελλάδα με επίκεντρο τη Χαλκιδική. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κασσάνδρεια, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ καταστροφικές ήταν οι ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ.		7		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/δίκτυο ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ/αξιοθέατα/τουρισμός/δημόσια κτήρια/στέγες/οχήματα/δέντρα.		ριπές ανέμου 111 km/h, Κασσάνδρεια; 119 km/h Αμύνταιο.

		9/24/19		Δύο άντρες νεκροί από κεραυνό σε Ηλεία και Μεσσηνία. Πλημμύρες στον Πύργο Ηλείας και στην Κεφαλονιά. Πτώσεις δέντρων από ισχυρούς ανέμους στην Καλαμάτα.		2		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/μετακινήσεις/υπόγεια/δέντρα.		108.2 mm, Πύργος; 60.4 mm, Βαρθολομιό Ηλείας; 43.6 mm, Κυπαρισσία; 28 mm, Ιθάκη.

		10/3/19		Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σκόπελος και Μεσολόγγι λόγω καταστροφικών πλημμυρικών φαινομένων. Κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς. Πλημμύρες σε Ηγουμενίτσα, Ξάνθη, Λέσβο. Ισχυρή χαλαζόπτωση σε Αττική, Εύβοια.				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/οχήματα/υποδομές/δίκτυα/κατολισθήσεις/καταπτώσεις βράχων/νεκρά ζώα.		3/10: 44mm Κέρκυρα; 65mm Μεσολόγγι; 131mm Ηγουμενίτσα. 4/10: 90mm Ιθάκη; 51mm Πάτρα; 83mm Ξάνθη; 35mm Θερμή Λέσβου. 3-4/10: 128mm Δερβίζιανα; 91mm Τζουμέρκα.

		11/12/19		'Βικτώρια': Προβλήματα από τις βρoχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Χανιά, Αττική και Ρόδο. Πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις, και διακοπές ρεύματος και ύδατος.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια (λασποροή, κατολίσθηση)/οδικό δίκτυο (καθίζηση)/οχήματα/μετακινήσεις/ ηλεκτροδότηση/υδροδότηση.		12/11: 86 mm, Κέρκυρα; 152 mm, Παντοκράτωρας Κέρκυρας (ιδιωτικός); 74.6 mm, Ιθάκη. 13/11: 87 mm, Αλικιανός Χανίων; 80 mm Παπάγου; 74 mm, Βάρη; 68 mm, Αμπελόκηποι. 14/11: 70 mm, Ρόδος

		11/20/19		Καταστροφικές πλημμύρες σε Θάσο και Καβάλα. Ζημιές από πλημμύρες στη Ζάκυνθο και στον Πύργο Ηλείας και από ανεμοστρόβιλο στην Κέρκυρα. Στη Χαλκιδική, δύο γυναίκες διασώθηκαν από χείμαρρο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.				Eπηρεάστηκαν: υποδομές/οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις, καθιζήσεις)/οχήματα/κτήρια/αθλητικά κέντρα/επιχειρήσεις/καλλιέργειες.		20/11: 153.4 mm, Αρφαρά; 125 mm, Πύργος; 107 mm, Ζάκυνθος. 21/11: 96 mm, Θάσος (ιδιωτικός σταθμός). 20-21/11: 75 mm, Ελευθερούπολη Καβάλας

		11/25/19		'Γηρυόνης’: Πνίγηκαν 2 άντρες στο Αντίρριο όταν αναποδογύρισε το σκάφος τους και 1 χειμερινή κολυμβήτρια στην Κω λόγω κυματισμού. Από ανακοπή πέθανε γυναίκα στη Ρόδο όταν πλημμύρισε το σπίτι της. Καταστροφές σε Κινέτα, Θάσο, Χαλκιδική, Λήμνο και Κατερίνη.		4		Eπηρεάστηκαν: 4 θύματα/οδικό δίκτυο/γέφυρες/υποδομές/καλλιέργειες/επιχειρήσεις/κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις.		25/11: 182.6 mm, Λήμνος; 115 mm, Κινέτα; 86.4 mm, Ρόδος; 79.6 mm, Δίον; 64 mm, Ιερισσός; 57.9 km/h (μέγιστη ένταση ανέμου), Κως και Ρίο. 25-26/11: 186.4 mm, Θάσος.

		12/10/19		"Διδώ": Πλημμύρες με προβλήματα και ζημιές σε Αττική, Πιερία, Λάρισα και Μαγνησία. Απεγκλωβίστηκαν οδηγοί από χειμάρρους σε Ημαθία και Χαλκιδική. Κατέρρευσε Γέφυρα στη βόρεια Εύβοια. Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Ρόδο.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις)/σχολεία/γεφύρια/οχήματα/καλλιέργειες/μετακινήσεις.		10-11/12: 130.6mm, Ρόδος; 83.6mm, Μαρμαράς; 80.8mm, Σούνιο; 19.6mm, Βατερή Ευβοίας; 48.8mm, Βέροια. 11/12: 141mm, Αγιά Λάρισας; 161.6mm, Ζαγορά; 58mm, Βόλος.

		12/29/19		"Ζηνοβία": Χιόνια με πολυήμερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμό οδηγών, οικισμών και της εθνικής οδού στην Αττική και τη Βοιωτία. Ζημιές στο οδικό δίκτυο λόγω έντονου κυματισμού που προκάλεσε ανεμοθύελλα στην Κύμη Ευβοίας.				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/οδικό δίκτυο/υποδομές.		30/12/19: -1.6 οC, Βίλια Αττικής; -0.3 οC, Μαλακάσα; 91.7 km/h (ριπές), Κύμη Ευβοίας.

		1/6/20		Ηφαιστίωνας: Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αττικής, στη Βοιωτία, σε νησιά των Κυκλάδων και στα Χανιά. 63χρονη πέθανε από το κρύο μέσα στο σπίτι της στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας.		1		Eπηρεάστηκαν: απώλεια ζωής/δίκτυο ηλεκτροδότησης-οτε/οδικό δίκτυο/λιμάνια/θαλάσσιες μετακινήσεις.		6/1/2020: 78.9 km/h ριπές ανέμου, Τήνο; 98.8 km/h, 117.4 mm Άνδρο; 98.2 km/h, Παλλήνη; 130.4 km/h, 67.4 mm, Πεντέλη; 72.4 km/h, 93 mm, Χανιά. 8/1: -0.5 οC, Κέρκυρα

		4/4/20		Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σκιάθος, Σκόπελος, Νότιο Πήλιο, Ζαγορά. Περιορισμένα προβλήματα στη Σιθωνία Χαλκιδικής και στη Μικροκώμη Θεσσ/κης. Πλημμύρισαν χωριά της Εύβοιας.				Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/μεταφορές/ύδρευση/υποδομές/κτήρια.		4/4: 22 mm, Λαγκαδάς. 4-5/4: 300 mm, Σκιάθος; 233 mm, Κύμη; 192 mm, Σκόπελος; 165 mm, Ζαγορά.

		6/1/20		Ισχυρές βροχοπτώσεις στη Λέρο, όπου πλημμύρισαν οικίες και καταστήματα, χείμαρροι υπερχείλισαν, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη το οδικό δίκτυο. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.				Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οδικό δίκτυο/υποδομές/οχήματα/επιχειρήσεις.		Πολύ τοπικό φαινόμενο. Δεν υπάρχουν καταγραφές.

		8/5/20		Θάλεια: Οκτώ νεκροί, ζημιές σε 2.500 σπίτια και εκτεταμένες καταστροφές στην Εύβοια. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει 100 άτομα. Η κακοκαιρία έπληξε, επίσης, σοβαρά τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και την Κέρκυρα.		8		Eπηρεάστηκαν: 8 θάνατοι/οδικό δίκτυο/κτήρια/υποδομές/ηλεκτροδότηση/υδροδότηση/μεταφορές.		5/8: 70.8mm, Κέρκυρα. 7/8: 91 mm, Λαγκαδάς. 9/8: 299.6mm, Στενή Ευβοίας.

		9/17/20		Μεσογειακός Κυκλώνας 'Ιανός': 4 νεκροί, ανυπολόγιστες καταστροφές σε Ιόνιο και Θεσσαλία. Πάνω από 900 διασώσεις και 5000 κτήρια με ζημιές. Σοβαρά προβλήματα σε υποδομές, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση. 2500 κλήσεις στην Πυροσβεστική. Ζημιές και στην Κρήτη.		4		Eπηρεάστηκαν: 4 νεκροί/100δες νεκρά ζώα/>5000 κτήρια με σοβαρές ζημιές/>900 διασώσεις/εκκενώσεις χωριών/οδικό δίκτυο/υποδομές.		18-19/9: Μουζάκι 269mm, Καρδίτσα 211mm, Λαμία 135mm, Περτούλι 313mm, Μυρική Καρπενησίου 211mm. 17-18/9: Ιθάκη 227mm, Σταυρός Ιθάκης (IΣ) 130km/h, Ζάκυνθος (ΕΜΥ) 111km/h. 19-20/9: Δυτ.Ηράκλειο 43mm.

		10/20/20		Ραγδαίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, ροή φερτών υλικών και προβλήματα σε υποδομές και στην ηλεκτροδότηση στα βόρεια τμήματα των νομών Ηρακλείου και Χανίων. Κινδύνεψαν άνθρωποι στον Καρτερό Ηρακλείου και στη Σούδα.				Eπηρεάστηκαν: εγκλωβισμένοι οδηγοί/μετακινήσεις/κτήρια/καλλιέργειες/οχήματα/ηλεκτροδότηση/υποδομές.		20-21/10: 205.8 mm, αν. Ηράκλειο; 20-22/10: 253.8 mm, Σταλός Χανίων

		11/10/20		Καταστροφικές πλημμύρες με ροή μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο δήμου Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου και σε περιοχές του νομού Ρεθύμνου. Ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης. Καταστροφές σε καλλιέργειες και υποδομές.				Eπηρεάστηκαν: υποδομές/ύδρευση/κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις/καλλιέργειες/υπηρεσίες.		104 mm, Νεάπολη; 141.6 mm. Ανώγεια; 124 mm, Πλακιάς.











Όλα τα υπόλοιπα

				8/27/18

				Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στη Νάουσας Ημαθίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 30 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και μετέφερε δύο άτομα από όχημα σε ασφαλές σημείο. Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο λόγω καταιγίδας.

				Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υπόγεια/τηλεπικοινωνίες/ηλεκτροδότηση/οδικό δίκτυο/τουρισμός.

				27/08: 149 mm, Νάουσα Ημαθίας. 28/08: 61 mm, Σκόπελος





		1/28/05		Συνεχείς χιονοπτώσεις στα Ιωάννινα, εναλασσόμενες με βροχές και καταιγίδες, προκάλεσαν ζημιές στην πόλη. Πλημμύρες στην Αλεξανδρούπολη. Υπερχείλιση του ποταμού Έβρου. Αποκλεισμένα χωριά στην Ευρυτανία και στα Ιωάννινα λόγω χιονιοπτώσεων.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/δίκτυα.		28/1/2005: 82 mm, Αλεξανδρούπολη.

		2/2/05		Χιόνια με καταστροφές στον Έβρο. Αποκλεισμένη η Σαμοθράκη για 4 μέρες. Καταιγίδες με πλημμύρες στα Χανιά και ανεμοθύελλα με ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές στο Ηράκλειο.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές..		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		2/17/05		Υπερχείλιση του ποταμού Έβρου με πλημμύρες σε ακτίνα 5-10 χιλιομέτρων. Στο Πύθιο, αρκετοί δρόμοι, καλλιέργειες και ένα μέρος των γραμμών του τρένου πλημμύρισαν.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		3/1/05		Πλημμύρες λόγω βροχοπτώσεων στα Λάβαρα Έβρου. Προβλήματα στις οδικές και εναέριες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη από τις χιονοπτώσεις.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/συγκοινωνίες.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		5/26/05		Καταιγίδα και χαλάζι στο Ηράκλειο με πλημμύρες και ζημιές σε καλλιέργειες. Ένα άτομο πνίγηκε στην περιοχή της Κνωσσού.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/οχήματα.		19 mm, Ηράκλειο.

		5/29/05		Πλημμύρες στο νομό Ηρακλείου. Ζημιές από χαλαζόπτωση σε ελαιόδεντρα, ηλιακούς θερμοσίφωνες και σπίτια στην Πύλο Μεσσηνίας.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/οικοσκευές/οχήματα.

		7/3/05		Σφοδρή καταιγίδα με πλημμύρες στα νότια προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές.		34 mm, Ελληνικό; 31 mm, Πειραιάς.

		7/14/05		Ισχυρότατη καταιγίδα με πλημμύρες στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		75 mm, Θεσσαλονίκη.

		9/16/05		Ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας και στο Ναύπλιο. Προβλήματα και σε περιοχές της Κορινθίας και της Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		105 mm, Τανάγρα; 91 mm Βέλο Κορινθίας

		9/22/05		Καταιγίδες με πλημμύρες στην Αθήνα. Προβλήματα σε μετακινήσεις ΙΧ και ΜΜΜ.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/συγκοινωνίες.		86 mm, Κυψέλη.

		10/1/05		Πλημμύρες σε Θεσσαλονίκης και Χαλκιδική, με καταστροφές στα δίκτυα εσωτερικής οδοποιίας, ύδρευσης & αποχέτευσης, στην αγροτική οδοποιία και σε κτίρια. Στην Καβάλα πλημμύρισε το εμπορικό κέντρο. Προβλήματα από τις καταιγίδες και στον Πύργο Ηλείας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δίκτυα/μετακινήσεις.		66 mm, Πύργος.

		11/17/05		Πλημμύρες στη ΝΑ Αττική.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές.		60 mm, Θησείο; 84 mm, Λαύριο.

		12/28/05		Ζημιές από πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αττικής. Καταστράφηκαν γεωργικές υποδομές και βιοτεχνίες στο Φανάρι Πρέβεζας από την υπερχείλιση του ποταμού Αχέροντα.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/κτήρια/υποδομές/οχήματα.

		3/14/06		Πλημμύρες στα Λάβαρα από υπερχείλιση του ποταμού Έβρου.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/μετακινήσεις/συγκοινωνίες.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		7/10/06		Πλημμύρες λόγω καταιγίδας στην Κέρκυρα.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		100 mm, Κέρκυρα.

		9/23/06		Πλημμύρες σε Αίγιο και Καρδίτσα.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές.		32 mm, Τρίκαλα.

		10/8/06		Ισχυρές καταιγίδες σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη με σημαντικές καταστροφές σε υποδομές. Ζημιές στο οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/οχήματα/μετακινήσεις/συγκοινωνίες/δίκτυα.		105 mm, Πολύγυρος Χαλκιδικής; 48 mm, Θεσσαλονίκη.

		10/9/06		Καταιγίδες με σοβαρές πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές στην πόλη του Βόλου. Πλημμύρες σε Άνδρο και Τήνο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις/συγκοινωνίες.		220 mm, Βόλος; 51 mm, Σκιάθος.

		10/10/06		Σοβαρές πλημμύρες στη Φθιώτιδα με αποκλεισμό της Εθνικής Οδού λόγω των κατολισθήσεων στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Κατολίσθηση λόγω βροχής στην Πεντέλη, στο ύψος της λεωφόρου Διονύσου στη Νέα Μάκρη.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις.		186 mm (2 ημέρες), Αμφίκλεια; 73.8mm, Πεντέλη

		10/12/06		Καταιγίδες με πλημμύρες στα Χανιά.				168 mm, Χανιά.

		10/21/06		Πλημμύρες στη Μεθώνη Μεσσηνίας.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές.		87 mm, Καλαμάτα; 53 mm, Μεθώνη.

		10/30/06		Κατολισθήσεις λόγω βροχής στην Εύβοια. Πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/γεωργία.		141mm, Μάνδρα (σταθμός ΕΜΠ); 125mm, Μενίδι (σταθμός ΕΜΠ); 116mm, Πεντέλη (σταθμός ΕΜΠ); 45 mm, Τανάγρα.

		2/5/06		Πλημμύρες στο νοτιοανατολικά προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		25.8 mm, Ηλιούπολη (σταθμός ΕΜΠ)

		9/18/06		Πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής (βορειοδυτικά προάστια και κέντρο Αθήνας).		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		28.2mm, Γαλάτσι (σταθμός ΕΜΠ)

		9/20/06		Πλημμύρες στο κέντρο και τα BA προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		37.6mm, Ζωγράφου (σταθμός ΕΜΠ)

		9/21/06		Πλημμύρες στο κέντρο και τα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας (55 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής).		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		34mm, Γαλάτσι (σταθμός ΕΜΠ)

		5/19/07		Πλημμύρες σε Σύρο και Πάρο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		88 mm, Σύρος; 64 mm Πάρος.

		5/24/07		Καταιγίδες με πλημμύρες στο Μενίδι Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/γεωργία.		130 mm Μενίδι; 53 mm, Τατόι.

		5/26/07		Πνίγονται 8 εκδρομείς από υπερχείλιση του ποταμού Λούσιου λόγω ισχυρών τοπικών καταιγίδων.				Δεν υπάρχουν καταγραφές σε κοντινό σταθμό.

		6/5/07		Καταιγίδες με πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και στις Σέρρες.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια.		6/6/2007: 55 mm, Καβάλα; 36 mm, Θεσσαλονίκη.

		8/5/07		Πλημμύρες σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη λόγω καταιγίδων. Μία αμαξοστοιχία αποκλείστηκε στον Έβρο, ενώ τρεις γέφυρες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Προβλήματα στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δίκτυα/οχήματα/μετακινήσεις/συγκοινωνίες/γεωργία.		6/8/2007: 57 mm, Σέρρες.

		9/2/07		Ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, στην Αλεξανδρούπολη και στις Σέρρες. Σφοδρή χαλαζόπτωση κατέστρεψε δεκάδες τροχόσπιτα στο κάμπινγκ του Παλιουρίου Χαλκιδικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δίκτυα/γεωργία/οχήματα.		78 mm, Σέρρες.

		10/20/07		Πλημμύρες στη Σαλαμίνα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε κτίρια και δέντρα.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/δίκτυα.		36 mm, Ελευσίνα, (12 ώρες).

		10/22/07		Ανεμοστρόβιλος στο Βαρθολομιό Ηλείας ξήλωσε στέγες σπιτιών, ενώ δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν κι έσπασαν στύλοι της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η περιοχή να βυθιστεί στο σκοτάδι για πολλές ώρες. Πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στη Μεσσηνία και στην Αττική.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δίκτυα.		45 mm, Τατόι; 42 mm, Σπάτα.

		11/15/07		Πλημμύρες στην Αρτα.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		69 mm, Αρτα.

		10/20/07		Πλημμύρες στη Σαλαμίνα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		54mm, Μάνδρα (σταθμός ΕΜΠ); 37mm, Ψυττάλεια (σταθμός ΕΜΠ)

		1/1/08		Καταιγίδα με χαλάζι στη Ρόδο. Η ένταση του φαινομένου διήρκεσε περί τις 3 ώρες και είχε σαν αποτέλεσμα να κινδυνέψουν άνθρωποι και να πλημμυρίσουν πολλοί υπόγειοι χώροι.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		45 mm, Κως; 27 mm, Ρόδος.

		4/3/08		Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο, συνοδευόμενες από ισχυρό ανεμοστρόβιλο, ο οποίος προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας και καταστροφές σε περιοχές του νησιού.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/γεωργία.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		7/1/08		Χαλαζόπτωση με ζημιές στην Αιτωλοακαρνανία. Πλημμύρες στην Ολυμπία με ζημιές στο Αρχαιολογικό Μουσείο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/γεωργία.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		8/10/08		Έκλεισαν βασικοί οδικοί άξονες από πλημμύρες λόγω καταιγίδων σε πολλές περιοχές της Κ. και Β. Ελλάδας. Πυρκαγιές από κεραυνούς σε δασικές περιοχές της Πάρνηθας και των Δερβενοχωρίων Βοιωτίας.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις.		17 mm, Πολύγυρος.

		8/31/08		Πλημμύρες στο Βόλο και στο Μετόχι Εύβοιας. Πυρκαγιές από κεραυνό στο Λαγονήσι και στο Λαύριο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δασικές εκτάσεις.		81 mm, Βόλος; 69 mm, Σκόπελος.

		9/15/08		Καταιγίδες με χαλαζόπτωση και πλημμύρες στην Καλαμάτα, στη Ζάκυνθο και στις Σέρρες.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/δίκτυα/οχήματα.		66 mm, Ζάκυνθος; 54 mm Σέρρες; 48 mm, Kαλαμάτα, (12 ώρες).

		9/20/08		Πλημμύρες στη Σαντορίνη.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές.		62 mm, Σαντορίνη, 20/9/2008 (12 ώρες).

		11/22/08		Πτώσεις δεκάδων δέντρων λόγω ισχυρών ανέμων και σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν στην Ιεράπετρα, στο Ζαρό Ηρακλείου, στην Αθήνα, στον Πύργο και στα Ιωάννινα.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/οχήματα.		74 mm, Ιεράπετρα; 72 mm, Γόρτυς

		12/12/08		Πλημμύρες στην Αττική, στον Αγχίαλο Μαγνησίας, στην Κόρινθο και στο Μυστρά. Πνίγηκαν 2 άνθρωποι όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπεσε στο Λιμάνι του Πόρου στην Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια καταιγίδας με ισχυρούς ανέμους.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/υποδομές/οχήματα.		76 mm, Βέλο Κορινθίας; 61 mm, Αγχίαλος; 37 mm, Τατόι; 27 mm, Πεντέλη

		11/17/08		Προβλήματα από ισχυρή βροχόπτωση σε περιοχές της Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/ηλεκτροδότηση.		39 mm, Κάντζα Αττικής

		1/8/09		Πλημμύρες στην Πηνεία Ηλείας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		98 mm, Βαρθολομιό; 56 mm, Ανδραβίδα; 50 mm, Αραξος.

		1/8/09		Πλημμύρες στη Ρόδο.				73 mm, Ρόδος (12 ώρες)

		2/13/09		Χαλάζι στο Ν.Ηλείας με πλημμύρες στα αστικά κέντρα και κυκλοφοριακά κυρίως προβλήματα. Λόγω εποχής δεν καταστράφηκαν καλλιέργειες.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/δίκτυα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		4/5/09		Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες στη Γαύδο. Η στάθμη του χειμάρρου ανέβηκε και παρασύρθηκε ο εξοπλισμός καταστημάτων στην παραλιακή ζώνη, ενώ πλημμύρισαν και σπίτια. Επλήγησαν, επίσης, τεχνικά έργα, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και στο οδικό δίκτυο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/δίκτυα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		6/24/09		Πλημμύρες σε Σέρρες και Καβάλα με γεωργικές και αστικές καταστροφές.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/κτήρια.		27 mm, Σέρρες (2 ώρες).

		7/4/09		Ισχυρές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με έναν νεκρό από κεραυνικό πλήγμα. Πλημμύρες στην Αττική.				54 mm, Φιλαδέλφεια (1 ώρα).

		7/11/09		Ένας νεκρός από χείμαρρο στο Μαυρουδά Θεσσαλονίκης. Προβλήματα από τις πλημμύρες στο Νιγρίτα Σερρών, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη και στο Κιλκίς.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/γεωργία.		6 mm, Σέρρες.

		8/15/09		Τοπική καταιγίδα με πλημμύρες στη Δυτ. Θεσσαλονίκη, πολλές καταστροφές στην πόλη και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/δίκτυα/οχήματα/μετακινήσεις.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		8/25/09		Ισχυρή νεροποντή που διήρκησε σχεδόν δυόμισι ώρες προκάλεσε πλημμύρες στην Αν.Θεσσαλονίκη, με πολλές καταστροφές στην πόλη και σε οχήματα.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/οχήματα/δίκτυα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		8/31/09		Καταιγίδα με πλημμύρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και κυρίως στο Δήμο Αχαρνών.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		32 mm, N. Φιλαδέλφεια; 18 mm, Ελληνικό (30 λεπτά).

		10/3/09		Ανεμοστρόβιλοι στην Κοστομέρα Ηλείας και στο Κορωπί Αττικής, με ζημιές σε σπίτια, οχήματα και υποδομές. Πλημμύρες και στα νότια προάστια της Αθήνας. Καταιγίδες σε Σέρρες και Καβάλα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες σπίτια και καταστήματα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις/δίκτυα.		35 mm, Βούλα (1 ώρα).

		11/3/09		Δύο ανεμοστρόβιλοι και δυνατές βροχές έπληξαν τον νομό Ηλείας και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Από τους ισχυρούς ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/γεωργία/δίκτυα/μετακινήσεις.		103 mm, Ανδρίτσαινα; 91 mm, Αιτωλικό; 21mm, Αθήνα-Γκάζι

		11/8/09		Πολύ ισχυρές βροχές στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα με το θάνατο 2 ανθρώπων από υπερχείλιση χειμάρρων στα Γρεβενά και στην Αριδαία. Πλημμύρες στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/γεωργία/οχήματα.		51 mm, Ηράκλειο.

		12/15/09		Καταιγίδα με μικροπλημμύρες και χαλάζι στην Πετρούπολη με καταστροφές σε οχήματα και οικοσκευές.		Eπηρεάστηκαν: οχήματα/οικοσκευές/κτίρια.		30 mm, Πάρνηθα.

		1/22/10		Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε πολλές περιοχές της Β., Κ. και Δ. Ελλάδα λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Πλημμύρες στη Ρόδο, στην Κω, στην Κάλυμνο και στις Κυκλάδες.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/γεωργία/μετακινήσεις/δίκτυα.		22/01: 64 mm, Πάτμος; 23/01: -17.1 β. ελάχιστη θερμοκρασία στην Ορεστιάδα.

		2/15/10		Ένας άνθρωπος πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Ολύνθιου που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις προηγούμενες μέρες τη Χαλκιδική.				Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		2/16/10		Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η παραλίμνια περιοχή της Καστοριάς, καθώς η λίμνη υπερχείλισε. Πλημμύρες σε χωριά του Έβρου λόγω υπερχείλισης του ποταμού.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/γεωργία/κτήρια.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		5/22/10		Καταιγίδες και χαλαζόπτωση με πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές.		153 mm, Σκιάθος.

		6/18/10		Πλημμύρες στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ανατολική πλευρά της πόλης. Καταιγίδα με πλημμύρες και στο Κιλκίς.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/συγκοινωνίες/δίκτυα.		48 mm, Κιλκίς.

		6/19/10		Χαλάζι με ζημιές σε στέγες σπιτιών, ηλιακούς συλλέκτες και οχήματα σε περιοχές του νομού Κιλκίς. Πλημμύρες στη Χαλκιδική και την Καστοριά.		Eπηρεάστηκαν: γεωργία/κτίρια/οχήματα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		9/6/10		Ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στο Στρατώνι Χαλκιδικής.				86 mm, Στρατώνι Χαλκιδικής (2 ώρες).

		9/25/10		Ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στην Αίγινα και καταστροφές στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων. Πλημμύρες στον Πύργο Ηλείας και στη Θεσσαλονίκη.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/οικολογική καταστροφή/γεωργία.		50 mm, Πύργος; 35 mm, Ζαχάρω.

		10/16/10		Πλημμύρες στη Σάμο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές.		53 mm, Σάμος (24 ώρες); 74 mm, Ικαρία (12 ώρες).

		11/16/10		Πλημμύρες από έντονη βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές της Κέρκυρας. Σημειώθηκαν πολλές κατολισθήσεις και πτώσεις δένδρων σε όλο το νησί, ενώ η πυροσβεστική απεγκλώβισε 30 άτομα. Δεκάδες σπίτια πλημμύρησαν.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια.		64 mm, Κέρκυρα.

		12/4/10		Υπερχείλισαν τα νερά της λίμνης Ιωαννίνων από τα υδατοφράγματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι παραλίμνιες περιοχές. Κατολισθήσεις με καταστροφές σε σπίτια και υποδομές σε χωριά των Ιωαννίνων.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/γεωργία/οχήματα/υποδομές/κτίρια.		4-5/12: 96 mm, Ιωάννινα; 86 mm, Τρίστενο Ιωαννίνων; 68 mm, Πάργα.

		12/28/10		Καταιγίδα με πλημμύρες στα Χανιά και προβλήματα στις μετακινήσεις.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις.		25 mm, Χανιά.

		7/3/10		Προβλήματα από ισχυρή βροχόπτωση σε περιοχές της Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι.		39.2 mm, Ζωγράφου; 12.6 mm, Αμπελόκηποι

		7/26/10		Πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι.		45.6 mm, Εκάλη

		11/12/10		Πλημμύρες στα ΝΑ της Αθήνας. 60 κλήσεις για άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι.		32 mm, Ηλιούπολη (Σταθμός ΕΜΠ)

		1/28/11		Καταιγίδες και χαλάζι σε Κω-Ρόδο προκάλεσαν πλημμύρες, με αποτέλεσμα σοβαρές καταστροφές σε οχήματα, υποδομές, οικοσκευές, εμπορεύματα, γεωργική παραγωγή.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/οχήματα/ οικοσκευές/γεωργία/κτηνοτροφία/μετακινήσεις.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		2/3/11		Πλημμύρες στην Αθήνα λόγω συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης. Περίπου 300 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/οχήματα/δίκτυα.		125 mm, Πεντέλη; 91 mm, Εκάλη Αττικής; 74 mm, Μαρούσι Αττικής.

		6/4/11		Καταιγίδες στη Χαλκιδική με πλημμύρες στα Νέα Μουδανιά και προβλήματα στις μετακινήσεις.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις/γεωργία.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		6/12/11		Πλημμύρες στην Αθήνα με προβλήματα στις μετακινήσεις.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/δίκτυα.		56 mm, Πεντέλη (1 ώρα).

		6/16/11		Πλημμύρες στην Κάρυστο με καταστροφές σε δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτίριαδίκτυα.		Δεν υπάρχουν δεδομένα από κοντινό σταθμό.

		8/1/11		Ισχυρή καταιγίδα στο νομό Μαγνησίας με καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και πλημμυρισμένα σπίτια.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/γεωργία.		33.8 mm, Βόλος.

		10/7/11		Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι με προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες (σε Πειραιά, Βόλο, Καβάλα). Ζημιές σε πλοία στο Πέραμα. Πλημμύρες στην Αθήνα. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε φθορές σε κτίρια στην Κάλυμνο, όπου σημειώθηκαν ζημιές και από καταιγίδα.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/συγκοινωνίες/πλοία.		10/10: 83 mm, Ζαγορά Πηλίου; 40 mm, Μακρινίτσα Πηλίου; 27.4mm, Αθήνα-Γκάζι

		10/14/11		Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Χαλαζόπτωση σε Λευκάδα, Μεγανήσι. Πλημμύρες στον Κάμπο Ηλείας. Ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα στα Λεχαινά. Κατολισθήσεις στην Αχαΐα. Ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ σε πολλές περιοχές της χώρας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/γεωργία/δίκτυα.		15/10: Βαρθολομιό Ηλείας 104 mm; Ορεινή Ναυπακτία 99 mm; Ζαγορά Πηλίου 93 mm. 16/10: Κατάκολο Ηλείας 58 mm; Αρχαία Ολυμπία 45 mm.

		12/13/11		Καταιγίδα με πλημμύρες στην Καλλονή Λέσβου.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις/δίκτυα.		Θέρμη Λέσβου, 21 mm.

		2/24/11		Πλημμύρες από καταιγίδα και χαλαζόπτωση στην Αν. Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/υποδομές.		41 mm, Μαρούσι

		6/14/11		Τοπική καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στο Μενίδι.		Eπηρεάστηκαν: δρόμοι/κτήρια.		35.4 mm (σε 1 h), Μενίδι (Σταθμός ΕΜΠ).

		1/12/12		Οδηγός αυτοκινήτου πνίγηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στην Αυλή Πεδιάδας Ηρακλείου, όπου σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες.				137 mm, Μεταξοχώρι Ηρακλείου (9-12/01).

		3/8/12		Πλημμύρες σε υπόγεια από καταρρακτώδη βροχή στην πόλη της Πρέβεζας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		107 mm, Πρέβεζα.

		5/18/12		Πλημμύρες σε πολλές κατοικίες και καταστήματα του Διδυμότειχου.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/γεωργία.		80 mm/12h, Διδυμότειχο (ιδιωτικοί σταθμοί)

		5/24/12		Ισχυρές και διαρκείς καταιγίδες δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα σε οικίες, καταστήματα, αυτοκίνητα και στο οδικό δίκτυο της Λέσβου.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/υποδομές/μετακινήσεις.		131.2mm σε 24h, Λέσβος-Θερμή

		5/26/12		Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι σε περιοχές της Λάρισας, στη Λαμία και στο Σιδηρόκαστρο Σερρών προκάλεσαν καταστροφές σε κτήρια, υποδομές και καλλιέργειες.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/οχήματα/δίκτυα/γεωργία/μετακινήσεις.		30.4mm, Λαϊλιάς Σερρών; 28mm, Λάρισα.

		7/11/12		Πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στις Σέρρες λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: δίκτυο ηλεκτρισμού/μεταφορές.		19.8 mm (σε 2 ώρες), Λαϊλιά Σερρών.

		9/17/12		Πλημμυρισμένα κτήρια, προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και διακοπές ρεύματος στο Χαλάνδρι Αττικής από την έντονη βροχόπτωση.		Eπηρεάστηκαν: μεταφορές/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού.		25.6 mm, Ψυχικό.

		10/10/12		Σπίτια και εμπορικά καταστήματα πλημμύρισαν στο Ναύπλιο λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		Ιδιωτικός σταθμός: 17 mm σε 1h

		11/16/12		Πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο από την καταρρακτώδη βροχή. Πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Χανιά εξαιτίας της καταιγίδας και της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/δίκτυο ηλεκτρισμού.		16/11: 103.6 mm, Βρύσες Χανίων. 17/11: 29.0 mm, Ηράκλειο.

		11/21/12		Πλημμύρες και κατολισθήσεις στα Τρίκαλα λόγω καταιγίδας. Κατολισθήσεις στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας έκοψαν στα δύο τη σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας. Πλημμύρες στην Κάσο.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/συγκοινωνίες.		20/11: 169 mm, Ζαγορά Πηλίου; 110.6 mm, Αγιά Λάρισας. 21/11: 72.6 mm, Αγιά Λάρισας; 64.6 mm, Ζαγορά Πηλίου; 52.8 mm, Λαύκος Μαγνησίας; 16.2, Κάσος.

		12/1/12		Σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Λέσβου, ζημιές σε κτήρια, καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπή της παροχής ηλεκρικού ρεύματος για 2 ώρες.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/μετακινήσεις/δίκτυο ηλεκτρισμού.		139.6 mm, Λέσβος-Θέρμη

		12/3/12		Ισχυρή καταιγίδα έπληξε πολλές περιοχές της Λέσβου, προκαλώντας πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/καλλιέργειες.		11.4 mm, Λέσβος-Θέρμη.

		12/8/12		Πλημμύρες σε κατοικίες και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ξάνθης. Βάρκες βυθίστηκαν στο λιμάνι των Αβδήρων. Ανεμοθύελλα έπληξε πολλές περιοχές της Ηλείας, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, καθώς και ζημιές σε σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/οχήματα.		8/12: 119.1 km/h, Κατάκολο Ηλείας. 9/12: 77 mm, Ξάνθη (ιδιωτικός σταθμός).

		12/18/12		Πλημμύρες σε κτήρια και δρόμους στην Πάτρα και στην Αθήνα λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/συγκοινωνίες.		59.6 mm, Πάτρα; 27.8 mm, Φάληρο

		1/16/13		Πλημμύρισαν κτήρια και δρόμοι της Αθήνας και της Πάτρας λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		39.6 mm, Περιστέρι; 39.2 mm, Βίλια; 37.0 mm, Αθήνα Γκάζι; 23.8 mm, Πάτρα (Λιμάνι).

		1/24/13		Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτήρια στον κάμπο Ξάνθης. Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στην πόλη της Ξάνθης, στην Αλεξανδρούπολη και στον Κλοκοτό Τρικάλων. Θαλασσοταραχή λόγω νοτιάδων προκάλεσε φθορές σε σπίτια στη Σπιάτζα Ηλείας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/δίκτυο ηλεκτρισμού/μετακινήσεις.		24/01: 78.0 mm, Αλεξανδρούπολη; 63.2 mm, Ξάνθη. 25/01: 90.1 km/h (ριπές ανέμου), Κατάκολο Ηλείας.

		2/19/13		Πλημμύρες σε περιοχές της Ηλείας προκάλεσαν φθορές σε κτήρια. Έντονα φαινόμενα κατολισθήσεων λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων στους δήμους Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.		Eπηρεάστηκαν: δρόμοι/κτήρια/μετακινήσεις.		52.4 mm, Πύργος; 44.8 mm, Ωλένη Ηλείας.

		2/25/13		Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι σε πόλεις της Πέλλας και της Ημαθίας. Έκλεισε για ώρες τμήμα της Εγνατίας οδού στο νομό Κοζάνης, λόγω συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υδάτων στο οδόστρωμα. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/δίκτυο ηλεκτρισμού/μετακινήσεις.		50.4 mm, Αριδαία; 31.4 mm, 3-5 Πηγάδια Ημαθίας (χιονοδρομικό κέντρο); 29.6 mm, Βέροια.

		3/9/13		Πλημμύρισαν περίπου 100 σπίτια, ξενοδοχεία, καταστήματα και δρόμοι στο Ηραίον στη Σάμο. Ο χείμαρρος που δημιουργήθηκε παρέσυρε οχήματα, οικοσκευές, δέντρα και 'φερτά' υλικά. Ζημιές προκλήθηκαν και σε καΐκια.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/οχήματα/οικοσκευές.		59 mm, Αεροδρόμιο Σάμου (σταθμός ΕΜΥ)

		6/12/13		Πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Πάνω από 80 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Προβλήματα στις μετακινήσεις των οχημάτων.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		35mm (25mm σε 1h), Εκάλη

		9/30/13		Προβλήματα από πλημμύρες στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και στην Αθήνα. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στη Λαμία και στην Καβάλα και ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΗ στην Τρίπολη.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/μετακινήσεις/δίκτυο ΔΕΗ.		30/09- 01/10: 45.0mm, Αγρίνιο; 35.6mm, Πάτρα Ρίο; 25mm, Εκάλη. 30/09: 62.8km/hr (ριπές), Λαμία

		11/11/13		Καταιγίδες στην Αθήνα με τουλάχιστον 250 κλήσεις στην Πυροσβεστική. Πλημμύρες και στην Καλαμάτα. Σοβαρές ζημιές από κεραυνό σε οδόστρωμα στην ορεινή Αρκαδία.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/οχήματα/μετακινήσεις.		136 mm, Αρφαρά Μεσσηνίας; 36.4 mm, Αθήνα κέντρο

		11/14/13		Καταιγίδες προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στις Σπέτσες, στα Χανιά και στη Ρόδο.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις/κατολισθήσεις.		13-14/11: 139.2 mm, Σπέτσες. 15/11: 77.6 mm, Ρόδος. 14/11: 21.4 mm, Χανιά

		11/24/13		Ζημιές από ανεμοστρόβιλο στον Αμπελώνα Ηλείας. Πλημμύρες στην Αττική, στην Τρίπολη και στα Δωδεκάνησα. Τραυματισμός ενός ανθρώπου λόγω κεραυνού στην Αμαλιάδα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις/τραυματισμός.		24/11: 59.2 mm, Ελάτη Αρκαδίας; 57.6 mm, Ζαχάρω Ηλείας; 55.63 mm, Ιπποκράτειος Πολιτεία. 25/11: 88.2 mm, Ρόδος; 39.8 mm, Κάλυμνος.

		12/3/13		Πάνω από 700 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων στην Αττική λόγω ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις στην Κίσσαμο Χανιών και στο Ηράκλειο.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές/δίκτυο ηλεκτρισμού/κτήρια.		3/12: 115.9 km/h (ριπές), Πεντέλη; 51 mm, Φαλάσαρνα; 50.8 mm, Κνωσσός; 66 km/h (ριπές), Ηράκλειο-Λιμάνι. 4/12: 46.2 mm, Ηράκλειο- Δυτικά; 28.8 mm, Βρύσσες Χανίων.

		1/2/14		Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κτήρια στη Ρόδο λόγω καταιγίδας. Πάνω από 40 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού.		80.6 mm, Ρόδος

		1/25/14		Πλημμύρες στην Αττική. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πάνω από 130 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και άλλες 23 για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		25.8 mm, Παλαιό Φάληρο

		1/28/14		Πλημμύρες στην Αττική. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσαν οι κατολισθήσεις στην Αρχαία Ολυμπία, οι οποίες οφείλονται στις πρόσφατες πολυήμερες βροχοπτώσεις.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δρόμοι.		57.2 mm (35 mm/1h), Αθήνα-κέντρο; 51.4 mm, Πατήσια; 38.8 mm, Αρχαία Ολυμπία; 35.5 mm, Ανδρίτσαινα.

		3/2/14		Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο του νομού Ηλείας με πολύ σοβαρές συνέπειες στο οδόστρωμα και το δίκτυο υδροδότησης. Πλημμύρες με λάσπη και σε περιοχές του νομού Καβάλας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/δρόμοι/κτήρια.		Ελευθερούπολη Καβάλας: 44.8 mm στις 2/3, 73.4 mm στις 3/3. Πύργος Ηλείας: 15.2 mm στην 1/3, 37.8 mm στις 2/3, 35.0 mm στις 3/3.

		4/26/14		Στη Θεσσαλονίκη, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, πλημμύρες σε κτήρια, αλλά και διακοπές ρεύματος προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/δίκτυο ΔΕΗ.		50.6 mm, Επταπύργιο Θεσσαλονίκης (ιδωτικός σταθμός); 9.4 mm, Θεσσαλονίκη

		5/1/14		Πλημμύρες και λάσπη προκάλεσαν προβλήματα στο χωριό Βέργη Σερρών, μετά από έντονη βροχόπτωση.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		9.2 mm, Σέρρες

		5/14/14		Πλημμύρισαν υπόγεια καταστήματα, σπίτια και δρόμοι λόγω καταιγίδας στο δήμο Ηράκλειας Σερρών.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		11.4 mm, Σέρρες

		6/15/14		Μικρής έκτασης προβλήματα προκλήθηκαν στην Αττική, κυρίως στα βόρεια προάστια, από τις έντονες βροχοπτώσεις.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια.		Διόνυσος, 41.2 mm

		6/16/14		Καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές και εγκλωβισμό πολιτών στις Σέρρες λόγω υπερχείλισης χειμάρρου.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		Σέρρες, 10.8 mm

		6/18/14		Καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών της Θεσσαλονίκης, πλημμύρες σε κτήρια και πτώσεις δέντρων στις Μουριές Κιλκίς και στη Νιγρίτα Σερρών.		Eπηρεάστηκαν: δίκτυο ηλεκτρισμού/κτήρια/δέντρα.		Σέρρες, 10.2 mm; Κιλκίς, 58 km/h (ριπές)

		6/27/14		Κυκλοφοριακά προβλήματα, ζημιές σε κτήρια και διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη λόγω ισχυρής καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού.		Επταπύργιο Θεσσαλονίκης (Ιδιωτικός Σταθμός), 33mm; Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Α.), 9 mm.

		7/15/14		Εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Καταιγίδα και χαλάζι με ζημιές σε στέγες και οχήματα στη Δράμα. Πλημμύρες λόγω δυνατής βροχής και στην Ορεστιάδα.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/οχήματα/δίκτυο ηλεκτρισμού/συγκοινωνίες.		15/7: 33.0 mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης; 23.2 mm, Μαυρόματος Δράμας; 18.2 mm, Ελευθερούπολη Καβάλας. 16/7: 134.8 mm, Ορεστιάδα

		7/19/14		Πλημμύρες σε περιοχές της Αττικής λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		42.4 mm, Αμπελόκηποι; 32.6 mm, Σπάτα; 27 mm, Νέος Κόσμος.

		7/22/14		Καταιγίδα με χαλάζι προκάλεσε πλημμύρες σε κτήρια και δρόμους στη Νάουσα Ημαθίας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/κατολισθήσεις.		71.4 mm, Νάουσα

		7/25/14		Πλημμύρες σε υπόγεια και δρόμους στη Λαμία λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		30 mm, Λαμία.

		8/5/14		Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και διακοπές ρεύματος στη Χαλκίδα και σε περιοχές του νομού Κοζάνης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/δίκτυο ηλεκτρισμού.		5/8: 13.4 mm, Μαυροπηγή Κοζάνης; 15.6 mm, Πτολεμαΐδα. 6/8: 7.2 mm, Χαλκίδα

		8/30/14		Πλημμύρες, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος στα Ιωάννινα λόγω έντονης χαλαζόπτωσης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού.		42.2 mm, Ιωάννινα

		9/1/14		Καταιγίδες έπληξαν για τρεις ημέρες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στη Βέροια, στην Καστοριά, στην Ξάνθη και στη Θάσο.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ηλεκτρισμού.		2/9: 66.2 mm, Καστοριά; 40.6 mm, Βλάστη; 9.8 mm, Θεσσαλονίκη; 3/9: 10.8 mm, Μαυροπηγή Κοζάνης; 7.8 mm, Θεσσαλονίκη. 2-3/9: 73.8 mm, Ξάνθη

		9/7/14		Στη Χαλκιδική, ένας νεκρός από κεραυνό στο Νέο Μαρμαρά και πλημμύρες στην Καλλικράτεια. Προβλήματα λόγω ισχυρής καταιγίδας στα βόρεια προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/μετακινήσεις/κτήρια.		54.2 mm, Πολύγυρος Χαλκιδικής; 29.6 mm, Εκάλη

		9/14/14		Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ορμητικό χείμαρρο που προκλήθηκε από ισχυρή καταιγίδα στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης. Πλημμύρες στην Καστοριά.		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινη απώλεια/κτήρια/υποδομές.		14/9 (νύχτα): 19.6 mm, Κιλκίς; 5.8 mm, Καστοριά. 15/9: 19.8 mm, Βέροια.

		9/15/14		Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/οχήματα.		28.6 mm (σε 1 ώρα), Ψυχικό; 19.8 mm, Μακροχώρι Ημαθίας

		9/16/14		Καταιγίδα με πλημμύρες και 100 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας στην Αττική.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια.		30.6 mm (σε 1 ώρα), Εκάλη; 28.4 mm (σε 1 ώρα), Μαρούσι.

		9/17/14		Προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή νεροποντή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		29.6 mm, Επταπύργιο (ιδιωτικός σταθμός)

		9/25/14		Πλημμύρες και κυκλοφοριακά προβλήματα προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο Μεσολόγγι, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/οχήματα/κτήρια.		25/9: 26.2mm, Αιτωλικό; 17.2mm Αγρίνιο; 14.4mm, Πάτρα. 26/9: 17.2mm, Πάτρα; 16.0mm, Αιτωλικό; 12.8mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

		10/6/14		Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες με ζημιές σε κτήρια και υποδομές, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις σε περιοχές της Κέρκυρας, της Ευρυτανίας και της Αιτωλοακαρνανίας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οδικό δίκτυο/δέντρα.		6/10: 97.6mm, Αγρίνιο; 51.8mm, Καρπενήσι; 40.0mm, Κέρκυρα. 7/10: 54.6mm, Κέρκυρα; 41.8mm, Καρπενήσι; 25.6mm, Αγρίνιο.

		10/29/14		Πάνω από 70 κλήσεις για πλημμύρες σε κτήρια του Ηρακλείου λόγω ισχυρής καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι.		31.6mm σε μισή ώρα, Ηράκλειο

		11/8/14		Διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Λιλαία στην περιοχή της Αμφίκλειας, λόγω κατολίσθησης που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Πλημμύρες με ζημιές σε κτήρια και υποδομές στην Κίμωλο και την Αν. Αττική.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές/κτήρια.		7-8/11: (14.6+12.2)mm, Αμφίκλεια; (15+24.8)mm, Λευκοχώρι. 8/11: 63 mm, Νέα Μάκρη; 52 mm, Μήλος.

		11/19/14		Καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων στην Ήπειρο, πλημμύρες στην πόλη των Ιωαννίνων και σε περιοχές του Έβρου.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις/οχήματα.		59mm (41mm/1h), Διδυμότειχο; 54.8mm, Πληκάτι; 28.6mm, Ιωάννινα

		11/27/14		Κατολισθήσεις, αποκλεισμοί δρόμων και πλημμύρες στη Ζάκυνθο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/μετακινήσεις.		65.4mm, Σαρακινάδο Ζακύνθου

		12/8/14		Τρεις άνθρωποι πνίγηκαν σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς από χειμάρρους που προκάλεσαν οι πολυήμερες βροχοπτώσεις. Πλημμύρες στη Χαλκιδική και καταστροφές λόγω καταιγίδας στον Πόρο.		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινες απώλειες/κτήρια/υποδομές/οχήματα/μετακινήσεις.		8/12: 77mm, Αίγινα. 8-9/12: 97.6mm, Πολύγυρος; 61.4mm, Κιλκίς; 42.8mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

		12/11/14		Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αίγινα και στην Αττική λόγω πολύωρων και τοπικά έντονων βροχοπτώσεων. Ρήξη αναχώματος στον ποταμό Έβρο προκάλεσε πλημμύρες στον οικισμό του Ορμενίου, όπου εκκενώθηκαν σπίτια.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/υποδομές/μνημεία.		11/12: 51.2 mm, Αίγινα. 11-12/12: 92mm, Μαρκόπουλο; 75mm, Ραφήνα

		1/21/15		Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σε περιοχές του νομού Ροδόπης.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		17mm, Κομοτηνή

		1/26/15		Σφοδρή καταιγίδα στη Χίο προκάλεσε πολλά προβλήματα κυρίως σε υπόγεια και καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Πλημμύρισαν χείμαρροι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές. Χαλαζόπτωση με προβλήματα στους Αγ. Θεόδωρους Κορινθίας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/υποδομές/μετακινήσεις.		37.6mm, Χίος

		2/4/15		Πλημμύρες λόγω ανόδου της στάθμης του ποταμού Έβρου. Προβλήματα στις μετακινήσεις και ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες.		Eπηρεάστηκαν: συγκοινωνίες/κτήρια/καλλιέργειες/μετακινήσεις

		2/23/15		Ισχυρές βροχοπτώσεις με κατολισθήσεις στη Σάμο και πλημμύρες στην Ικαρία, στο Βιάννο Ηρακλείου και στο Οροπέδιο Λασιθίου.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτήρια/ηλεκτροδότηση/μετακινήσεις/οχήματα/κατολισθήσεις.		23-24/2: 312 mm, Ικαρία; 61.2 mm, Σάμος. 23/2: 50.2 mm, Πυράθι Ηρακλείου; 20.8 mm, Τζερμιάδο Λασιθίου

		2/26/15		Καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ στη Ζάκυνθο. Οχήματα παρασύρθηκαν από χείμαρρο που υπερχείλισε στη Μάνδρα Αττικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/ηλεκτροδότηση/υποδομές/μετακινήσεις.		52 mm, Ζάκυνθος; 26.8 mm, Μάνδρα (Σταθμός ΕΜΠ).

		3/7/15		Πλημμύρισαν δρόμοι, κτήρια και καλλιέργειες στους νομούς Σερρών, Ροδόπης και Ξάνθης. Εγκλωβίστηκαν οχήματα λόγω χιονόπτωσης σε Ροδόπη και Ξάνθη. Στη Λήμνο οι καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/υποδομές/ηλεκτροδότηση-υδροδότηση/καλλιέργειες.		7/3: 72.8 mm, Λήμνος. 6-7/3: 124.4 mm, Ίμερος Ροδόπης; 66.8 mm, Ξάνθη; 41.6 mm, Σέρρες; 35.4 mm, Κερκίνη

		3/27/15		Εκτεταμένες πλημμύρες στη Λέρο λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι.		19.6 mm, Κάλυμνος

		5/8/15		Πλημμύρες με ζημιές σε κτήρια και δρόμους, καθώς και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, λόγω έντονης καταιγίδας με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους στο Σουφλί Έβρου και γειτονικές περιοχές.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/δρόμοι/οχήματα/γεωργία/ηλεκτροδότηση.		22.0 mm (16.6 mm σε 10') και 66.0 km/h (ριπές), Διδυμότειχο.

		5/28/15		Ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα και τα βόρεια προάστια με πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στην Κνωσό 1 γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ ακόμα 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/ηλεκτροδότηση/τραυματισμοί.		61.2 mm (34.6 mm σε 1h), Aγ.Παρασκευή; 45 mm, Πεντέλη; 40.8 mm, Χολαργός; 37.6 mm, Αμπελόκηποι

		6/18/15		Πλημμύρισαν σπίτια στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Νίκαια Λάρισας, ενώ εγκλωβίστηκε προσωρινά οδηγός σε ρέμα στο δρόμο Ελάτεια – Μακρυχώρι. Φωτιά από κεραυνό σε κέντρο διασκέδασης στη Βρύση Τυρνάβου.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/οχήματα.		16.2 mm (σε 1h), Αγιά Λάρισας; 81.2 mm, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (ιδιωτικός σταθμός)

		6/21/15		Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια και σπίτια στη Λαμία. Προβλήματα και στις μετακινήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, καταιγίδα και ισχυροί ανέμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση.		27.4 mm (σε 30 min), Λαμία; 16.8 mm, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

		7/10/15		Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, καταστήματα και δρόμους στην Πάτρα και στην Καβάλα, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος από πτώσεις κεραυνών.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/ηλεκτροδότηση.		35 mm (σε 1h), Ελευθερούπολη; 25.6 mm, Πάτρα

		7/24/15		Ξαφνική καταιγίδα με δυνατούς ανέμους στα Ιωάννινα όπου ξεριζώθηκαν δέντρα, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια.		Eπηρεάστηκαν: πτώσεις δέντρων/ηλεκτροδότηση/κτήρια/μετακινήσεις.		89.8 mm (σε 90 min), 74 km/h (ριπές ανέμου), Ιωάννινα.

		8/3/15		Πλημμύρισαν 30 κτήρια, κόπηκαν 7 δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω πολύ ισχυρών καταιγίδων και ανεμοθύελλας που έπληξαν την Πτολεμαΐδα, τη Φλώρινα και την Καστοριά.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/δέντρα.		47.6 mm, Βαρικό Φλώρινας; 44.0 mm (σε 1h), Καστοριά; 33.2 mm, Άρδασσα Κοζάνης

		8/4/15		Ισχυρή βροχόπτωση, συνοδευόμενη από χαλάζι και δυνατούς ανέμους, προκάλεσε στην πόλη της Κοζάνης περιορισμένες πλημμύρες σε κτήρια και προβλήματα στις μετακινήσεις. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση και μικροπλημμύρες και στο Αιτωλικό.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση.		71.4 mm, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανιας; 46 mm (σε 2h), Αιτωλικό

		8/8/15		Ισχυρή καταιγίδα στο νομό Ηρακλείου προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτήρια και κατολισθήσεις, ενώ λάσπη και φερτά υλικά παρέσυραν 6 αυτοκίνητα στην περιοχή του Τσούτσουρα. Στη Βιάννο η ηλεκτροδότηση διεκόπη για 4 ώρες.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/οδικό δίκτυο/ηλεκτροδότηση/οχήματα.		42.8 mm (σε 1h), Βαγιονιά Ηρακλείου

		8/21/15		Προβλήματα στις μετακινήσεις και 40 κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια.		23.0 mm (σε 1h), Θεσσαλονίκη κέντρο (ιδιωτικός σταθμός); 13.4 mm, Επταπύργιο (ιδιωτικός σταθμός).

		9/8/15		Περισσότερες από 70 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια λόγω καταιγίδας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		57.2 mm (25 mm σε 1h), Επταπύργιο Θεσσαλονίκης (ιδιωτικός σταθμός); 30.6 mm, κέντρο Θεσσαλονίκης

		10/7/15		Σπίτια πλημμύρισαν και τρία οχήματα παρασύρθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στην Κρήνη Φαρσάλων.		Eπηρεάστηκαν: κτίρια/οχήματα/δέντρα.		11.6 mm, Λάρισα

		10/11/15		Πλημμύρες και αποκλεισμός εκδρομέων έπειτα από ιδιαιτέρως ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές των ν. Ιωαννίνων και Άρτας. Ζημιές από ανεμοστρόβιλο σε χωριά της Δωδώνης. Ζημιές από κατολίσθηση στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Αχαΐας.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/κτίρια/μετακινήσεις/κατολισθήσεις.		93.2 mm (60 mm σε 30'), Δερβίζιανα; 78.8 mm, Τύρια; 56.4 mm, Ιωάννινα; 45.2 mm, Βουργαρέλι. 34.6 mm, Κάτω Βλασία Αχαΐας.

		10/21/15		Πλημμύρες στην Κω λόγω ραγδαίας βροχόπτωσης.		Eπηρεάστηκαν: κτίρια/μετακινήσεις.		63.4 mm, Κως (σε 2h)

		11/25/15		Καταιγίδες με πλημμύρες σε Αττική, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα. Ισχυροί άνεμοι με προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και ζημιές σε μαγαζιά στην Καλαμάτα. Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και δρόμους σε Κέρκυρα και Ξάνθη.		Eπηρεάστηκαν: συγκοινωνίες/κτίρια/υποδομές.		77.8 mm, Παραμυθιά; 56.4 mm, Ιπποκράτειος Πολιτεία; 56.4 mm, Πρέβεζα; 25.6 mm, Αθήνα-κέντρο. 74 km/h (ριπές ανέμου), Καλαμάτα.

		6/7/16		Πλημμύρες λόγω της έντονης βροχόπτωσης στη βόρεια Αττική. 200 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις.		85.2 mm, 59.5 km/h, Διόνυσος; 83.8 mm, Δροσιά

		6/13/16		Πλημμυρισμένα υπόγεια και δρόμοι λόγω καταιγίδας στην Κέρκυρα.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια.		41.4 mm, Κέρκυρα.

		6/28/16		Ισχυρό μπουρίνι με χαλάζι προκάλεσε πτώσεις 30 δέντρων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και πλημμύρες σε κτήρια, κυρίως στα Β. Προάστια (30 κλήσεις στην Πυροσβεστική). Περιορισμένα προβλήματα στη Λαμία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/δέντρα/κτήρια.		46.6 mm (30 σε 1 ώρα), 54.7 km/h (ριπές ανέμου), Δροσιά (Αρσάκειο); 34.8 mm, 82.1 km/h, Διόνυσος; 34.4 mm, Λαμία.

		7/7/16		Πλημμύρες σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες στο Βόλο και στο Ζευγολατιό Τρίπολης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις, κτήρια, καλλιέργειες.		27.2 mm, Βόλος

		8/8/16		Μικροπλημμύρες στη Μεγαλόπολη και στη Λαμία.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια.		88.4 mm, Λαμία; 88 mm, Μεγαλόπολη

		8/23/16		Προβλήματα από καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους στα Τρίκαλα, όπου έπεσαν δέντρα. Μικροπλημμύρες στην Πτολεμαΐδα. Πυρκαγιά από κεραυνό σε σπίτι στην Περδίκκα Πτολεμαΐδας.		Eπηρεάστηκαν: πτώσεις δέντρων/δίκτυο ηλεκτρισμού/κτήρια.		48 mm, Πτολεμαΐδα; 70.8 km/h (ριπές), Τρίκαλα

		10/7/16		Μπουρίνι με δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων σε Αττική, Ηλεία, Αγρίνιο. Καταιγίδες με πλημμύρες σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/πτώσεις δέντρων/μετακινήσεις.		31.4 mm (17 mm σε 1h), Κέρκυρα; 30 mm, Φαρακλάτα (ιδιωτικός). 75.6 km/h, Νίκαια

		10/10/16		Πολύμερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Κέρκυρα προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προβλήματα στις μετακινήσεις στη Θεσπρωτία λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/υποδομές.		111.8 mm (46 mm σε 1h), Ηγουμενίτσα; 100.6 mm (36 mm σε 1h), Κέρκυρα.

		10/31/16		Ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά προκάλεσαν μικροπλημμύρες και την κατάρρευση εγκαταλειμμένου κτηρίου. Ισχυροί άνεμοι στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ένας λιμενικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε ορισμένα σκάφη.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/σκάφη.		176 mm, Ασκύφου; 148.8 mm, Φαλάσαρνα; 99.6 mm, Βρύσσες; 70.8 km/h (ριπές), Ηράκλειο λιμάνι.

		11/9/16		Πλημμύρες στην Κομοτηνή και στην Κόνιτσα, όπου κατέρρευσε γέφυρα στο χωριό Λαγκάδα. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και πτώσεις δέντρων στην Κομοτηνή και στην Καλαμπάκα.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/γέφυρα/κτήρια/καλλιέργειες/δέντρα.		8-9/11: 80.6 mm, Κεράσοβο Ιωαννίνων; 69.2 mm, Πληκάτι. 9/11: 28.6 mm (20 mm σε 1 ώρα), ριπές ανέμου 74 km/h, Ίμερος Ροδόπης; 77 km/h, Περτούλι Τρικάλων

		2/11/17		Καταιγίδες με πλημμύρες στην πόλη των Χανίων. Κατολίσθηση υπέστη ο ενετικός επιπρομαχώνας Αγ.Δημητρίου, καταπλακώνοντας ένα αυτοκίνητο. Μεγάλες ζημιές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και ειδικά στην περιοχή του Κολυμπαρίου.		Eπηρεάστηκαν: μνημείο/υποδομές/μετακινήσεις/όχημα.		11/1:105 mm, Κολυμπάρι. 10-11/1: 92.2 mm, Χανιά (κέντρο)

		3/11/17		Πολύωρη βροχόπτωση προκάλεσε μικροπλημμύρες στην Αθήνα και διακοπές ρεύματος σε περιοχές των νοτίων προαστίων.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/πτώσεις δέντρων.		52.2 mm, Αθήνα-κέντρο; 44.6 mm, Χαροκόπειο; 37.4 mm, 43.5 km/h (ριπές), Φάληρο

		5/23/17		Μικρής έκτασης πλημμύρα λόγω καταιγίδας στον Ορχομενό Βοιωτίας.		Eπηρεάστηκαν: πλημμυρισμένοι δρόμοι και υπόγεια σπιτιών.		7.2 mm, Κωπαΐδα

		6/17/17		Στο νομό Τρικάλων η έντονη βροχή και το χαλάζι προκάλεσαν ζημιές, πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές ρεύματος.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/καλλιέργειες/ηλετροδότηση/μετακινήσεις.		16.2 mm, Τρίκαλα

		8/29/17		Καταιγίδες στα Γρεβενά προκάλεσαν περιορισμένα πλημμυρικά επεισόδια. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσαν η έντονη βροχόπτωση και οι κεραυνοί στο νομό Λάρισας.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/υποδομές/ηλεκτροδότηση.		6.0 mm, Γρεβενά

		9/27/17		Πλημμύρες σε δρόμους και προβλήματα στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη λόγω βροχόπτωσης. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση στη Λάρισα λόγω ζημιάς στο δίκτυο από κεραυνό.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/δίκτυο ΔΕΗ.		21 mm, Διαβατά Θεσσαλονίκης (ιδιωτικός σταθμός); 18 mm, Λάρισα.

		12/17/17		Πλημμύρισαν κατοικίες και σταβλικές εγκαταστάσεις στο νομό Ροδόπης από την έντονη βροχόπτωση. Στα Αμάραντα πραγματοποιήθηκαν 28 απεγκλωβισμοί ατόμων από τις οικίες τους, ενώ στην Κομοτηνή, 37 αντλήσεις υδάτων και έξι διασώσεις ατόμων από ΙΧ.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/κτήρια/επιχειρήσεις.		143 mm, Ίμερος Ροδόπης

		2/24/18		Κακοκαιρία "Κρέοντας": Μία 59χρονη γυναίκα νεκρή από τις πλημμύρες στην Εύβοια. Παρασύρθηκε από χείμαρρο στο χωριό Δρυμώνα. Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νομό Τρικάλων από υπερχείλιση του Πηνειού.		Eπηρεάστηκαν: ανθρώπινο θύμα/υποδομές/οδικό δίκτυο.		22-24/02: 42.6 mm, Βατερή. 24-27/02: 120.6 mm, Καρδίτσα; 74.6 mm, Τρίκαλα

		3/26/18		Στη Θάσο, πλημμύρισαν κτήρια και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος λόγω βροχής και ισχυρών ανέμων. Ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές σε ακίνητα και αγροτικές υποδομές στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/ηλεκτροδότηση/δέντρα.		μέγιστη ριπή ανέμου 51.5 km/h, 22.4 mm, Θάσος.

		5/6/18		Πλημμύρες λόγω έντονης βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και στη Βασιλική Λευκάδας. Προβλήματα και στο νομό Ηλείας. Πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός οικογένειας στο Στρέφι. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε Γούμερο και Αγία Άννα.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/οδικό δίκτυο/υποδομές/καλλιέργειες/οχήματα/κτήρια.		6/5: 60 mm, Αμπελόκηποι; 6-7/5: 104.8 mm, Ωλένη Ηλείας; 116 mm, Πηνεία; 36 mm, Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

		5/10/18		Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ζημιές σημειώθηκαν σε πολλά κτήρια, ενώ η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τουρίστες στο Λευκό Πύργο και διέσωσε γυναίκα που παρασύρθηκε από χείμαρρο.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μνημεία/ηλεκτροδότηση/μετακινήσεις.		73.6 mm (σε 1 ώρα), Επταπύργιο θεσσαλονίκης

		6/17/18		Βροχή προκάλεσε μικροπλημμύρες στη Δυτική κυρίως Αττική. Οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημά της στη λεωφόρο Διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		19.4 mm, Ελευσίνα

		7/8/18		Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στην επαρχία των Φαρσάλων. Στην Καστοριά υπερχείλισε χείμαρρος και πλημμύρισαν δύο χωριά. Πάνω από 30 κλήσεις για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμό πολιτών στην Αττική.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές.		39 mm, Βαμβακού Φαρσάλων; 10 mm, Καστοριά; 11.6 mm, Τατόι; 42.0 mm, Βάρη Αττικής

		7/17/18		Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν η καταρρακτώδης βροχή και οι ισχυροί άνεμοι σε περιοχές της Καβάλας και της Ξάνθης.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/υδροδότηση.		12.6 mm, Νέα Πέραμος Καβάλας; 9.2 mm, Ξάνθη

		7/26/18		Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και ζημιές σε οχήματα στα βόρεια προάστια της Αθήνας - 200 κλήσεις στην πυροσβεστική. Διάσωση κατασκηνωτών που εγλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη χαράδρα στη Θάσο λόγω της έντονης βροχόπτωσης.		Eπηρεάστηκαν: οχήματα/κτήρια/μετακινήσεις.		102.2 mm, Βριλήσσια; 68.2 mm, Πεντέλη; 46.2 mm, Κηφισιά; 43.6 mm, Μαρούσι.

		7/28/18		Καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις στα βόρεια κυρίως προάστια της Αθήνας.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		66.2 mm (σε 1 ώρα), Αγία Παρασκευή; 49.8 mm, Παλλήνη

		7/29/18		Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική με 300 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας από τα βόρεια και ανατολικά προάστια. Πλημμύρισε το Νοσοκομείο "Σωτηρία".		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/δημόσιες υπηρεσίες/υποδομές.		61.8 mm (σε 1 ώρα), Αγία Παρασκευή; 48.6.8 mm, Ψυχικό

		8/1/18		Πλημμύρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		52.2 mm (σε 1 ώρα), Πολύγυρος Χαλκιδικής; 41.8 mm, Κορδελιό Θεσσαλονίκης

		8/27/18		Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στη Νάουσας Ημαθίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 30 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και μετέφερε δύο άτομα από όχημα σε ασφαλές σημείο. Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σκόπελο λόγω καταιγίδας.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υπόγεια/τηλεπικοινωνίες/ηλεκτροδότηση/οδικό δίκτυο/τουρισμός.		27/08: 149 mm, Νάουσα Ημαθίας. 28/08: 61 mm, Σκόπελος

		2/5/19		Στη Ρόδο, οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ξήλωσαν τέντες, έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, σε σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αρκαδία.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις)/κτήρια/υποδομές/μετακινήσεις/δέντρα.		5/02: 97 km/h, Έμπωνας Ρόδου; 5-6/02: 47 mm, Μεγαλόπολη; 96 mm, Αλαγονία Μεσσηνίας.

		3/28/19		Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κάρπαθος και η Κάσος, όπου καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, μεγάλης έκτασης κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο (κατολισθήσεις).		28/3: 41 mm, Κάσος

		4/6/19		Καταιγίδες έπληξαν την ανατολική Κρήτη. Στο Λασίθι κινδύνευσαν έντεκα συνολικά άτομα από τις πλημμύρες. Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες στο δήμου Φαιστού του νομού Ηρακλείου.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/καλλιέργειες.		99 mm, Πλώρα Ηρακλείου; 53 mm, Σητεία.

		6/11/19		Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια στη Βάρκιζα Αττικής και στα Τρίκαλα λόγω έντονων τοπικών βροχοπτώσεων.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		13.8 mm, Βάρη; 27.8 mm (σε 1 h), Τρίκαλα.

		6/19/19		Ισχυρή καταιγίδα με χαλάζι έπληξε την Ανατολική Αττική. Η Πυροσβεστική δέχθηκε 80 κλήσεις για απάντληση νερών. Διακοπές ρεύματος και ζημιές στο δίκτυο ΟΤΕ.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/μετακινήσεις/υποδομές/δίκτυο ΟΤΕ.		51.4 mm (σε 40 λεπτά), Πεντέλη; 34 mm, Παλλήνη.

		7/14/19		Κακοκαιρία "Αντίνοος" : Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Κορινθία, και Μαγνησία – Δεκάδες άτομα απεγκλωβίστηκαν σε πλημμυρικά επεισόδια στο Δρέπανο Αχαΐας, στην Πάτρα, στην Κόρινθο και στη Ναύπακτο.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση/οχήματα.		14/7: 84.6 mm, Πάτρα; 30 mm, Ρίο. 16-17/7: 121.4 mm, Ζαγορά; 40.4 mm, Σκιάθος; 75.8 mm, Ισθμός.

		9/19/19		Καταιγίδα έπληξε τη δυτική Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 150 κλήσεις για βοήθεια και απάντληση υδάτων, ενώ πραγματοποίησε εννέα διασώσεις ανθρώπων, κυρίως στην περιοχή της Ευκαρπίας.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/οχήματα/υπόγεια.		51 mm, Ωραιόκαστρο

		10/7/19		Πλημμύρες σημειώθηκαν στη Σύρο και στην Άνδρο, όπου επλήγη σοβαρά το οδικό δίκτυο του νησιού από κατολισθήσεις και καθιζήσεις.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/οχήματα/μετακινήσεις.		32 mm, Άνδρος

		10/31/19		Πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αθήνας λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση των νοτίων προαστίων Αττικής και της Κεφαλονιάς, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.		Eπηρεάστηκαν: υπόγεια (30 κλήσεις στην Πυροσβεστική)/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση.		39.6 mm (σε 2 ώρες), Παλλήνη; 15.2 mm, Ιθάκη.

		11/10/19		Στη δυτική Κρήτη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις από την έντονη βροχόπτωση, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων κατοίκων σε χωριά του νομού Χανίων.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/επιχειρήσεις/οχήματα/δρόμοι (κατολισθήσεις)/ηλεκτροδότηση.		91.2 mm, Έλος; 84.8 mm, Κάνδανος; 59.6 mm, Παλαιόχωρα

		11/7/19		Κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου των Τζουμέρκων λόγω βροχοπτώσεων. Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/μετακινήσεις.		106 mm, Ιωάννινα; 90 mm, Θεοδώριανα; 85 mm, Ηγουμενίτσα

		12/22/19		Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές της Άρτας και στο Ρίο Πάτρας, όπου φερτά υλικά συγκεντρώθηκαν στην παραλιακή οδό.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υπόγεια/επιχειρήσεις.		59.8 mm, Κομπότι Άρτας; 23.8 mm, Ρίο Πάτρας.

		2/15/20		Πολύ ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στο οδικό δίκτυο, προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος στη Ρόδο, στην Ικαρία και στην Κάλυμνο.		Eπηρεάστηκαν: δρόμοι/μετακινήσεις/ηλεκτροδότηση.		135.8 mm, Φούρνοι Ικαρίας; 105.4 mm, Λίνδος; 48 mm, Κάλυμνος

		5/21/20		Πλημμύρες, πολύωρες διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις λόγω βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη, όπου διεσώθη οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο. Πλημμύρες και στη Χαλκιδική.		Eπηρεάστηκαν: κτήρια/ηλεκτροδότηση/δρόμοι/μεταφορές.		36 mm, Λαγκαδάς; 25.6 mm, Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

		5/26/20		Κεραυνός προκάλεσε το θάνατο 52-χρονης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της στην Σκόπελο.		Eπηρεάστηκαν: απώλεια ζωής/τραυματισμός.		6 mm, Σκόπελος

		6/6/20		Έντονος κυματισμός λόγω ανέμων προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό καταστημάτων στην Παραλία της Καλαμάτας. Στη Θεσσαλονίκη, πλημμύρισαν δρόμοι από την έντονη βροχόπτωση, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη για τον απεγκλωβισμό ατόμων στην Πολίχνη και στην Καλαμαριά.		Eπηρεάστηκαν: υποδομές/επιχειρήσεις/μεταφορές.		69.2 km/h, Καρδαμύλη; 24.4 mm (σε 1 h), Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

		6/10/20		Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας στην Κρήνη του δήμου Φαρσάλων, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Ισχυρή τοπική καταιγίδα στη Μεγάλη Γότιστα Ιωαννίνων προκάλεσε ζημιές στο οδικό δίκτυο.		Eπηρεάστηκαν: απώλεια ζωής/οδικό δίκτυο.		5.8 mm, Βαμβακού Φαρσάλων. (Στη Γότιστα το φαινόμενο ήταν πολύ τοπικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία βροχόπτωσης.)

		6/21/20		Βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες με περιορισμένα προβλήματα στις Σέρρες, στην ανατολική Αττική, στην Κόρινθο και στη Λαμία.		Eπηρεάστηκαν: υπόγεια/μετακινήσεις.		21/6: 13.4 mm, Θερμά Σερρών; 19.8 mm, Λαμία. 22/6: 21.4 mm, Σπάτα; 5.8 mm, Κόρινθος.

		7/5/20		Βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα στην επαρχία της Ελασσόνας στη Λάρισα και στον νομό Θεσσαλονίκης. Η Πυροσβεστική επενέβη για τον απεγκλωβισμό 4 ατόμων στην περιοχή Ρεντίνα της Λίμνης Βόβλης.		Eπηρεάστηκαν: δρόμοι/καλλιέργειες/μετακινήσεις.		30.8 mm, Πολύγυρος; 21.2 mm, Ελασσόνα

		8/20/20		Έντονη βροχόπτωση στη Θάσο είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και σπίτια στο νησί, ενώ τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ που επέβαιναν και κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		10.8 mm, Θάσος

		9/23/20		Καταιγίδα στην Κέρκυρα προκάλεσε πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στη Ζαχάρω Ηλείας, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε πτώσεις δέντρων και τον τραυματισμό τουρίστριας που διέμενε σε κάμπινγκ.		Eπηρεάστηκαν: ηλεκτροδότηση/πτώσεις δέντρων/τραυματισμός.		25.4 mm, Κέρκυρα; 72 mm, Παντοκράτωρας (ΙΣ)

		9/28/20		Στην Καλλονή Λέσβου ξεριζώθηκαν δένδρα ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες λόγω ισχυρών ανέμων. Το ΛΣ διέσωσε 3 επιβαίνοντες σε λέμβο που ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή Νέων Κυδωνιών Λέσβου. Πλημμύρισαν κτήρια στο Μεσολόγγι και στο δήμο Ναυπακτίας.		Eπηρεάστηκαν: δέντρα/κτήρια/υπόγεια/μετακινήσεις/δίκτυο ΔΕΗ.		15.4 mm (σε 20'), 89 km/h, Αγία Παρασκευή Λέσβου; 57.2 mm, Αιτωλικό

		10/12/20		Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα λόγω έντονης καταιγίδας. Αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο Αττικής λόγω συσσώρευσης υδάτων και πτώσεις δέντρων. Προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 120 κλήσεις στην Πυροσβεστική.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		12/10: 104.2 mm, Κέρκυρα. 13/10: 42.7 mm, Άνω Κορυδαλλός; 32.8 mm, Τατόι; 66 km/h (ριπές ανέμου), Πεντέλη

		11/7/20		Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου και σε περιοχές του Καστελίου Πεδιάδος.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο/καλλιέργειες/κτήρια/οχήματα/μετακινήσεις.		6-7/11: 314 mm, Τζερμιάδο Λασιθίου; 169 mm, Ποτάμοι Λασιθίου

		11/20/20		Μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Χερσονήσου Ηρακλείου προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις.		19-20/11: 65 mm, Τζερμιάδο Λασιθίου

		12/2/20		Έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ζημιές στο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου.		Eπηρεάστηκαν: οδικό δίκτυο.		135.6 mm, Ζάκυνθος

		12/7/20		Πλημμύρες και ροή μεγάλου όγκου φερτών υλικών στην Ασή Γωνιά Χανίων λόγω σφοδρής βροχόπτωσης. Κινδύνεψε κτηνοτρόφος από χείμαρρο. Πλημμύρες στην Θεσσαλινίκη και στην Πιερία, όπου χρειάστηκε παροχή βοήθειας σε πολίτες από την Πυροσβεστική.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υπόγεια/κτηνοτροφικές υποδομές/νεκρά ζώα/εγκλωβισμένοι πολίτες/πτώσεις δέντρων.		205.8 mm, Δίον Πιερίας; 37.2 mm, 66 km/h (ριπές) Επταπύργιο Θεσσαλονίκης; 77.4 mm, Ασή Γωνιά.

		12/9/20		Ανεμοστρόβιλος που συνοδευόταν από μεγάλο όγκο νερού, προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών και στέγαστρα, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν.		Eπηρεάστηκαν: στέγες κτηρίων/οικοσκευή/πτώση δέντρων.		9/12: 54.2 mm, Αιτωλικό, 44.2 mm, Μουζάκι Καρδίτσας

		12/12/20		Πολυήμερες βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στο Ρέθυμνο και ζημιές στο Νοσοκομείο Χίου. Πλημμύρες και στην Ξάνθη, όπου μια γυναίκα κινδύνεψε να παρασυρθεί με το όχημά της στην επαρχιακή οδό Αβδήρων.		Eπηρεάστηκαν: μετακινήσεις/υποδομές/καλλιέργειες.		12/12: 63.4 mm, Ξάνθη. 12-14/12: 187.4 mm, Χίος Πόλη. 10-13/12: 77 mm, Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου
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												1						10		10/27/10		Θέρμη Θεσσαλονίκης		1		30		11/13/17		Νέα Πέραμος Αττικής		1

												1						11		11/8/10		Παραπόταμος Θεσπρωτίας		1		31		11/13/17		Μάνδρα Αττικής		22

												1						12		2/5/12		Σύμη Δωδεκανήσων		1		32		9/28/18		Κρύα Βρύση Κηρέως Ευβοίας		2

												1						13		2/5/12		Κ. Βαρβάσαινα Ηλείας		1		33		9/29/18		Αλμυρός Μαγνησίας		1

												4						14		11/22/13		Γέφυρα Κρεμαστής, Γέφυρα Παστίδας Ρόδου		4		34		1/3/19		Οβριόκαστρο Κερατέας Αττικής		3

												1						15		12/1/13		Άργος Αργολίδας		1		35		2/14/19		Γεροπόταμος Κρήτης		4

												1						16		12/2/14		Δέλτα Έβρου		1		36		2/23/19		Εμπρόσνερος Αποκορώνου Κρήτης		1

												1						17		12/5/14		Νέα Σάντα Κιλκίς		1		37		7/10/19		Σοζώπολη Χαλκιδικής		2

												2						18		10/22/15		Μενίδι Αττικής		2		38		8/5/20		Πολιτικά Ευβοίας		8

												1						19		10/22/15		Καματερό Αττικής		1		39		9/17/20		Μουζάκι Καρδίτας		2

												1						20		10/22/15		Ρέμα Χελιδονούς, Κηφησιά Αττικής		1		40		9/17/20		Βασιλί Φαρσάλων		1

												1														41		9/17/20		Καστανιά Καρδίτσας		1
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• 8 από αυτά τα φαινόμενα ήταν σε 6 δήμους που είχαν δοθεί 
ΜΓΚ με αναλυτικές προδιαγραφές στα πλαίσια ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ 
αλλά μόλις σε ένα δήμο η μελέτη αυτή έχει (φαινομενικά) 
εγκριθεί, στο Δήμος Μουζακίου.

• Οι ΜΓΚ δεν θα εξαλείψουν τους θανάτους από πλημμύρες 
καθώς αυτοί ενδεχομένως οφείλονται και σε άλλους 
παράγοντες. Εντούτοις  εάν είχαν εντοπιστεί οι 
επικινδυνότητες και είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, 
κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους σήμερα θα ζούσαν. 

• Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κάνει το ανθρωπίνως 
δυνατό από πλευράς πρόβλεψης φυσικών καταστροφών και 
αυτό είναι να καλυφθεί όλη η επικράτεια από αντίστοιχες 
μελέτες.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)

4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (HDRRF)



Μουζάκι. 2020. Κακοκαιρία Ιανός.  
Εάν για την επέκταση της 
πόλεως και τη δημιουργία 
υποδομών (Κέντρο υγείας) 
είχε προηγηθεί μελέτη 
γεωλογικής 
καταλληλότητας σε κλίμακα 
1:5.000 ο γεωλόγος θα 
έβλεπε το αυτονόητο από 
γεωλογικής απόψεως:

“Δεν επεμβαίνεις σε μια κοίτη ποταμού μικραίνοντας τη διατομή 
από 200 m σε 100 m και μάλιστα στο κοίλο μέρος της κοίτης.”
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4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (HDRRF)

ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ



Το  παράδειγμα του Μουζακίου επιβεβαιώνει και το κενό στις 
υφιστάμενες προδιαγραφές που δεν συμπεριλαμβάνουν στην 
περιοχή μελέτης του γεωλόγου το ήδη πολεοδομημένο τμήμα 
ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.

Εάν η ασφάλεια έναντι γεωλογικών κινδύνων είναι ένα από τα 
ζητούμενα στον πολεοδομικό σχεδιασμό ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να 
θεωρηθεί δεδομένο ότι όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι 
‘καλώς καμωμένα’.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)
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• Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στις πολεοδομικές 
μελέτες εφαρμογής κλίμακας 1:2000 ή μεγαλύτερες 
εξασφαλίζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό από 
επικινδυνότητες που μπορούν να εντοπιστούν σε αυτή τη 
κλίμακα καθώς γίνεται διαχωρισμός και κατάταξη εδαφών 
θεμελίωσης, τεχνικογεωλογική τους συμπεριφορά, ύπαρξη 
εγκοίλων κλπ. 

• Η ΜΓΚ σε αυτή τη κλίμακα δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις 
προηγούμενες επικινδυνότητες. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ/ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η εξασφάλιση του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού 

έναντι γεωλογικών κινδύνων είναι ανεπαρκέστατη. Χρειάζεται:
- την σταδιακή γεωλογική διερεύνησή στις αντίστοιχες κλίμακες 
εργασίας με τις χωροταξικές/πολεοδομικές μελέτες, δηλ. 
1:25.000, 1:5.000 και 1:2.000 ή μεγαλύτερη. 
Το πλαίσιο αυτό κινδυνεύει να διαταραχθεί με τον πρόσφατο 
νόμο Ν. 4759/2020, σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται πλέον 
ασάφεια ως προς τα στάδια της ΜΓΚ με απρόβλεπτες συνέπειες.
- την στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων κατηγοριών 
μελέτης (χωροτάκτης, πολεοδόμος, τοπογράφος κλπ) 
- την έγκριση των μελετών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές (HDRRF)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Μόλις το 3,1% των καποδιστριακών ΟΤΑ έχει εγκεκριμένο 

σχεδιασμό με σύγχρονες και αναλυτικές προδιαγραφές 
γεωλογικών μελετών ή αλλιώς το 3,5% της έκτασης της ελληνικής 
επικράτειας ή το 2,19% του πληθυσμού (απογραφή 2011).

• Οι προϋποθέσεις για το σωστό σχεδιασμό υπάρχουν (αναλυτικές 
προδιαγραφές μελετών, μικρό κόστος σε σύγκριση με το 
συνολικό κόστος μελέτης)

• Χρειάζεται η πολιτική βούληση ώστε να επανέλθει στη 
νομοθεσία η εξασφάλιση έναντι γεωλογικών κινδύνων σε όλες 
τις φάσεις του πολεοδομικού/χωροταξικού σχεδιασμού και να 
λυθούν τα διαδικαστικά προβλήματα εγκρίσεων των μελετών. 
Μόνη της η πρόβλεψη για κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του 
σχεδιασμού μετά από καταστροφές, δεν προστατεύει την 
ανθρώπινη ζωή και περιουσία.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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