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Δελτίο Τύπου

Έκθεση για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017
στην Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα
και τη Νέα Πέραμο Αττικής, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου,
αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη Έκθεσης με σκοπό να
αποτυπωθούν τα αίτια και τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας, καθώς και ο
μηχανισμός της. Στην Ομάδα Εργασίας μετέχουν οι κ.κ. Ηλίας Αποστολίδης Δασολόγος, Βασίλειος Περλέρος - Γεωλόγος, Βασίλειος Τσατήρης - Γεωπόνος και
Γρηγόριος Βασιλόπουλος - Δασολόγος, με συντονιστή τον κ. Ηλία Αποστολίδη.
Η Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε την Έκθεσή της, η οποία
εγκρίθηκε στην 8η/19-12-2017 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Παραρτήματος.
Η Έκθεση μετά την αποτύπωση των αιτιών, του μηχανισμού και των
χαρακτηριστικών της πλημμύρας που εκδηλώθηκε, την περιγραφή των γεωλογικών
συνθηκών, καθώς και των χειμάρρων και των λεκανών απορροής τους για τις
περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, επισημαίνει τις συνέπειες από
ενδεχόμενη επανάληψη του γεγονότος και ολοκληρώνεται με τη διατύπωση
προτάσεων τόσο για τις περιοχές της Μάνδρας και Νέας Περάμου, όσο και
γενικότερου περιεχομένου που αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας που είναι
δυνατόν να αντιμετωπίσουν παρόμοιο κίνδυνο.
Απώτερος στόχος της Έκθεσης είναι η ενημέρωση της Πολιτείας και των Αρχών,
ώστε να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα αποτρέψουν, ή θα μειώσουν τις
καταστροφές από παρόμοια καιρικά φαινόμενα. Με τον τρόπο αυτό το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο εκπληρώνει το ρόλο του ως Σύμβουλος της Πολιτείας και ενημερώνει
υπεύθυνα τους πολίτες για ένα θέμα καταστροφής που φέτος μας απασχόλησε στη
Σαμοθράκη, στη Σύμη και στη Μάνδρα - Νέα Πέραμο Αττικής.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το πλήρες περιεχόμενο της Έκθεσης.
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