
Αξιολόγηςη και διαχείριςη κινδφνου κατολιςθήςεων κατά μήκοσ οδικοφ άξονα ςτην 
Ελληνο-Βουλγαρική διαςυνοριακή περιοχή 

Στα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Διαςυνοριακισ Εδαφικθσ 
Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013», το ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ υλοποιεί το 
πρόγραμμα «Risk Management of Natural and Anthropogenic Landslides in the Greek – 
Bulgarian Cross-Border Area» (RISKLIDES). Το πρόγραμμα αυτό  ζχει ωσ ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του κινδφνου κατολιςκιςεων 
ςτθν περιοχι του οδικοφ άξονα Λαϊλιάσ-Σζρρεσ-Κάτω Νευροκόπι-Εξοχι-Γκότςε 
Ντζλτςεφ-Μπάνςκο, τον κακοριςμό  των πλζον ευαίςκθτων περιοχϊν κακϊσ και τθ 

διαχείριςθ του κινδφνου κατολιςκιςεων. Ο οδικόσ άξονασ διαςχίηει τουσ νομοφσ 

Σερρϊν και Δράμασ και τθσ περιοχισ του Μπλαγκόεβγκραντ, περιοχζσ με ορεινι 
διαμόρφωςθ από εδαφικοφσ και βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ με πρανι που κατά περιοχζσ 
ζχουν μεγάλθ κλίςθ, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε κατολιςκιςεισ, μετά από 
κάποιο ςειςμό, ζντονθ βροχόπτωςθ  ι άλλεσ φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ αιτίεσ. Το 
ςυνολικό μικοσ του υπό εξζταςθ οδικοφ άξονα  είναι 160 χλμ., από τα οποία 92 
χιλιόμετρα ςτθν ελλθνικι επικράτεια και 68 ςτθ βουλγαρικι. Μια πικανι κατολίςκθςθ 
ςε κάποιο τμιμα του υπό μελζτθ οδικοφ άξονα, που διαςχίηει μια περιοχι με  πολφ 
καλζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ, μπορεί να οδθγιςει ςε τροχαία ατυχιματα, κλείςιμο 
δρόμων, αφξθςθ του κόςτουσ ςυντιρθςισ τουσ, και να ζχει και άλλεσ ςοβαρζσ 
οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςε περιφερειακι και εκνικι κλίμακα. Τα αποτελζςματα του 
ζργου κα είναι ιδιαίτερα χριςιμα τόςο για τισ φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ όςο 

και για το ευρφ κοινό.  
Ειδικότερα το πρόγραμμα RISKLIDES  ζχει ωσ ςτόχουσ: 
(1) τθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου των 
κατολιςκιςεων ςτθν περιοχι του οδικοφ άξονα Λαϊλιά-Σζρρεσ-Κάτω Νευροκόπι-Εξοχι-
Koprivlen-Γκότςε Ντζλτςεφ-Μπάνςκο, μετά από ςειςμό, ζντονθ βροχόπτωςθ, ι 
άλλεσ φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ αιτίεσ, τον κακοριςμό των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν που είναι 
πιο ευαίςκθτεσ, κακϊσ επίςθσ και  τθ διαχείριςθ του κινδφνου κατολιςκιςεων. 
(2) τον εντοπιςμό και τθν κατθγοριοποίθςθ των περιοχϊν με επικίνδυνα πρανι και τθ  
δθμιουργία ενόσ λεπτομεροφσ  χάρτθ αςτακϊν πρανϊν ςε περιβάλλον GIS.  
(3) τθν παροχι  ςτουσ τοπικοφσ, περιφερειακοφσ και εκνικοφσ φορείσ, κακϊσ και ςε δθμόςιουσ 
λειτουργοφσ, ερευνθτζσ, επιςτιμονεσ και εκπαιδευτικοφσ ενόσ  εργαλείου για τθν αξιολόγθςθ 
και ποςοτικοποίθςθ του κινδφνου κατολίςκθςθσ. 
(4) τθν πρόβλεψθ μιασ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ  διαχείριςθσ  του κινδφνου, ςυμπεριλαμβανο-
μζνου του μετριαςμοφ του κινδφνου και των μζτρων πρόλθψθσ, ςυνδράμοντασ με τον τρόπο 
αυτό τουσ τοπικοφσ φορείσ ςτθν ιεράρχθςθ ςτόχων ςτα πλαίςια των ςχεδίων περιφερειακισ 
ανάπτυξθσ. 
 (5) τθν ανάλυςθ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτισ κατολιςκιςεισ  και τθν ανάπτυξθ 
κατάλλθλων μοντζλων ανάλυςθσ αςτοχίασ πρανϊν. 
(6) τθν ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςχετικά με τον κίνδυνο  των κατολιςκιςεων 
 και  τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθ ηωι, τθν υγεία και το περιβάλλον, κακϊσ και  τθν ενθμζρωςθ για 
τα  μζτρα που πρζπει να λθφκοφν πριν, κατά και μετά από μια κατολίςκθςθ. 

 

 


