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Γιατί να εκτιμήσουμε τον πλημμυρικό κίνδυνο σε 

τοπική κλίμακα; 
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• Απαραίτητη πλέον η πρόληψη των ζημιών-καταστροφών από πλημμύρες σε 

συγκεκριμένες θέσεις  

• Προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ως προς τη 

χωροθέτηση δραστηριοτήτων με γνώμονα την ασφάλεια 

• Χρειάζονται προστασία-μέτρα μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών πιο 

στοχοθετημένα 

• Πρέπει να γίνει πλέον εφικτός ο περιορισμός των επιπτώσεων των 

πλημμυρών 

• Ετοιμότητα των φορέων για διαχείριση κρίσης σε ενδεχόμενο συμβάν, 

αιφνίδιες πλημμύρες και εφαρμογή δυσμενών σεναρίων βροχόπτωσης 

• Συμμόρφωση με Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας» 
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Σε ποιους απευθύνεται η εφαρμογή; 

• Φορείς του Δημόσιου τομέα, που έχουν υπό την εποπτεία και 

αρμοδιότητά τους τη διαχείριση υδατικών συστημάτων και υδραυλικό 

έλεγχο αυτών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση 

κινδύνων και την προστασία των πολιτών, τη λήψη αποφάσεων για 

αξιοποίηση πόρων και εκτάσεων, τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων κλπ.  

• Ερευνητές, ιδιώτες μελετητές και κατασκευαστές για τη σωστή 

χωροθέτηση και διαστασιολόγηση των έργων διευθέτησης, προστασίας 

και ορθής διαστασιολόγησης των τεχνικών επί υδατορεμάτων.  

• Η εφαρμογή απαιτεί γνώσεις υδραυλικής για τη σωστή δόμησή της και   

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

• Τα αποτελέσματά της μπορούν να δημοσιευθούν και να αξιοποιηθούν 

σε πολλά επίπεδα (απλοί πολίτες, οργανισμοί, άλλοι με σχετικοί με το 

θέμα φορείς-πολεοδομίες, οργανισμοί σχολικών κτιρίων κλπ). 
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• Το λογισμικό HEC-RAS έχει αναπτυχθεί από την U.S. Army Corps of 

Engineers. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως και είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο 

• Είναι ελεύθερα διαθέσιμο 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx με 

πολύ σύντομη και απλή διαδικασία εγκατάστασης.  

 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/downloads.aspx
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Βασικά Χαρακτηριστικά του HEC-RAS 

• Το λογισμικό HEC-RAS επιλύει 
υδραυλικά φυσικούς ή τεχνητούς 
ανοιχτούς αγωγούς με όλα τα 
τεχνικά έργα που μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται  

 τοπική κλίμακα 

       

Δυνατότητες του HEC-RAS:  

• Υδραυλική επίλυση 

• Αποθήκευση και διαχείριση 
δεδομένων 

• Γραφικές αποδόσεις, αναφορές και 
πίνακες αποτελεσμάτων 

• RAS Mapper (εργαλείο 
χαρτογραφικής απόδοσης 
υδραυλικών χαρακτηριστικών)   

Δομή του HEC-RAS 

• Δημιουργεί και αποθηκεύει στο σύνολο 

της εφαρμογής σε αρχείαproject(.prj 

file) 

• Κάθε εφαρμογή περιλαμβάνει: 

1. Αρχεία γεωμετρίας (διατομές, γέφυρες, 

αναχώματα, κλπ.) (.g file) 

2. Αρχεία ροής (steady, unsteady) (.f file) 

3. Συνδυαστικά αρχεία (διαφορετικό προφίλ 

ροής με διαφορετική γεωμετρία (.p file) 
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• Ξεκινώντας την εφαρμογή… 

• Ορισμός μονάδων 
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Βασικό παράθυρο 

όλων των λειτουργιών-

επιλογών 
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Εφαρμογή στο ρέμα των Αγ. Αναργύρων  

   Βήμα 1ο. Ονομασία και Αποθήκευση της εφαρμογής σε 

συγκεκριμένο φάκελο(.prj). 
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Ορισμός φακέλου και  

συνολικού αρχείου εφαρμογής 
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Γεωμετρία και Διατομές 

• Οι διατομές ορίζουν τη γεωμετρία του υδατορέματος 

• Τα σημεία των διατομών ορίζονται βάσει θέσης και υψομέτρου  Station(x) and 

Elevation (y) 

• Η αλληλουχία των διατομών και το υψόμετρο πυθμένα καθορίζει την κλίση 

του υδατορέματος 

• Ο ορισμός των όχθεων διαφοροποιούν το υδατόρεμα και τα χαρακτηριστικά 

της πλημύρας.  

• Ο συντελεστής Manning που αναγκαστικά πρέπει να οριστεί, προσδιορίζει την 

αντίσταση στην κίνηση του νερού  (τριβή ανάλογα με το εδαφικό υλικό)  

• Επί των διατομών ορίζονται όλα τα τεχνικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και διαστάσεις (γέφυρες, οχετοί, αναχώματα, κλπ) 

• Το πλήθος των διατομών και οι αποστάσεις μεταξύ τους προσδιορίζουν την 

ακρίβεια της γεωμετρίας του υδατορέματος 
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Βήμα 2ο . Εισαγωγή αρχείου γεωμετρίας (.g) 
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Άνοιγμα του επιφάνειας 

επεξεργασίας 

γεωμετρικών δεδομένων 

Παράθυρο 

γεωμετρικών 

δεδομένων  
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Βήμα 3ο. Εισαγωγή αρχείου γεωμετρίας από τη δημιουργία του στο 

QGIS . (Αρχεία .sdf  από το QGIS, ή αρχεία .g από HEC-RAS) 
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    Εισαγωγή υποβάθρου με τη μορφή εικόνας (εποπτικός και επικουρικός ο 

ρόλος της) 

 

Εισαγωγή 

εικόνας 

Δυνατότητα επιλογής 

περισσότερων 

εικόνων 

Ορισμός ορατού τμήματος 

εικόνας 
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• Με την εμφάνιση της γεωμετρίας-διατομών ελέγχονται τυχόν λάθη 

και παραλήψεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Επίσης ορίζεται ο 

συντελεστής Manning για το σύνολο του υδατορέματος.  
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Η γεωμετρία εμφανίζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Διατομή με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 

  

Υδατότεμα στο σύνολο με  

τις διατομές του.  
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 Βήμα 4ο. Εισαγωγή παροχών-προφίλ ροής 

1. Εισαγωγή μιας ή περισσότερων παροχών 

2.Εισαγωγή παροχής 

και επιβεβαίωση 

μονάδων 

Άνοιγμα καρτέλας 

δεδομένων ροής 
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Ορίζονται οι οριακές συνθήκες (ομοιόμορφο βάθος, κρίσιμο 

βάθος κλπ) και αποθηκεύονται τα δεδομένα ροής 

Αποθήκευση 

δεδομένων 

ροής 



Session: Flood Hazard 

Assessment Methodologies 

Βήμα 5ο. Αφού ορίστηκαν όλα τα δεδομένα, εκτελείται η 

υδραυλική επίλυση 

 

 

 

 

 

 
*στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή ασυμβατότητες στη γεωμετρία ή 

και αλλού, τα λάθη εμφανίζονται με μορφή κειμένου-αναφοράς.  
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Τα αποτελέσματα της υδραυλικής επίλυσης εμφανίζονται σχεδιαστικά 

(μόνο η γεωμετρία της ροής, εύρος και βάθος δηλαδή). 
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Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή πινάκων, που μπορούν να 

αποθηκευτούν ως αρχεία κειμένου  ή σε υπολογιστικά φύλλα  
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Βήμα 6ο. Εξαγωγή δεδομένων από το HEC-RAS στο QGIS 
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• Το HEC-RAS δημιουργεί 

αρχεία .sdf τα οποία 

περιέχουν όλη την 

απαραίτητη πληροφορία 
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• RAS Mapper 
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Με αντιγραφή της εικόνας της πλημμυριζόμενης επιφάνειας, με εισαγωγή της 
και γεωαναφορά στο QGIS με σημεία ελέγχου τυπικά σημεία των διατομών, 
ψηφιοποιείται η γραμμή πλημμύρας και εισάγονται τα αποτελέσματα της 
υδραυλικής επίλυσης ως στοιχεία σε πίνακα ιδιοτήτων της κάθε διατομής. 
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Με την εφαρμογή πετυχαίνουμε τα εξής: 

•Προσδιορίζουμε την ακριβή θέση και έκταση της πλημμύρας 

•Μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά σενάρια παροχών,  

•Προσδιορίζουμε τις θέσεις που απαιτούνται επεμβάσεις-τεχνικά έργα 

•Διαστασιολογούμε σωστά τα τεχνικά 

•Αποφεύγουμε αστοχίες και λάθη στις χωροθετήσεις δραστηριοτήτων 

•Θέτουμε προτεραιότητες για μελλοντικές μελέτες και κατασκευές 

(οριοθετήσεις, διευθετήσεις, αντιπλημμυρικά έργα 

•Παρέχουμε ένα εργαλείο που αντιμετωπίζει ομοιογενώς το φαινόμενο 

σε ευρύτερη περιοχή, με συγκεκριμένη μεθοδολογία 

•Το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις 

και από διαφορετικούς φορείς, ώστε να υπάρχει η ίδια πληροφορία 

διαθέσιμη σε όλους  
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