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Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στο μικροσκόπιο 
των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολογεί έλεγχο, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον η 
πρόληψη, η προστασία και η ετοιμότητα ενόψει πλημμύρας στην ΕΕ βασίζονται σε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση, καθώς και αν είναι αποτελεσματικές.  

Οι ελεγκτικές εργασίες άρχισαν τον τρέχοντα μήνα και η δημοσίευση της σχετικής έκθεσης 
προγραμματίζεται για τα τέλη του 2018. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ του 2007 σχετικά με τις πλημμύρες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
αξιολογούν τον κίνδυνο πλημμύρας που διατρέχουν όλα τα υδατορεύματα και οι ακτογραμμές, 
να χαρτογραφούν την έκταση της πλημμύρας και να καταγράφουν το άψυχο και έμψυχο υλικό 
που βρίσκεται σε κίνδυνο στις πληγείσες περιοχές, να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας, να λαμβάνουν κατάλληλα και συντονισμένα μέτρα για να περιορίσουν 
τους κινδύνους πλημμύρας, να συντονίζουν τις πρακτικές τους για τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας σε κοινές λεκάνες απορροής και να απέχουν από τη λήψη μέτρων που αυξάνουν τον 
κίνδυνο πλημμύρας σε γειτονικά κράτη μέλη. Ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
μακροπρόθεσμες εξελίξεις, μεταξύ άλλων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και βιώσιμες 
πρακτικές χρήσης της γης και συγκράτησης των υδάτων, ούτως ώστε η ανθεκτικότητα στις 
πλημμύρες να ενισχυθεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο και βιώσιμο. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (έκθεση αριθ. 1/2016 με τίτλο 
«Flood risks and environmental vulnerability»), προβλέπεται ότι η αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης ισχυρών βροχοπτώσεων και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας τα επόμενα χρόνια 
θα επιτείνουν τους κινδύνους πλημμύρας που διατρέχει η Ευρώπη από την υπερχείλιση 
ποταμών, από βροχοπτώσεις αλλά και από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με 
μεγάλη εταιρεία αντασφάλισης, το ένα τρίτο των οικονομικών ζημιών από ακραία κλιματικά 
φαινόμενα για την περίοδο μεταξύ 1999 και 2015 σε 33 ευρωπαϊκές χώρες καταλογίζεται σε 
υδρολογικά φαινόμενα, ζημίες που υπολογίζονται σε ποσό ύψους 105 δισεκατομμυρίων ευρώ.  

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα για την αντιμετώπιση πλημμύρων μέσω διάφορων χρηματοδοτικών 
μέσων. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο του στόχου «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη των κινδύνων» που έχει τεθεί για την περίοδο 2014-2020, κράτη μέλη και περιφέρειες 
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μπορούν να διαθέτουν πόρους της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ταμείο Συνοχής σε έργα για την αντιμετώπιση πλημμύρων. 

 

 


