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Πλθμμφρεσ 

 
   1.  Ποτάμια Πλθμμφρα: Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο θ κοίτθ ενόσ ποταμοφ 
κατακλφηεται περιοδικά από νερό και ιηιματα και ζχει ςαν ςυνζπεια τθν 
υπερχείλιςθ τθσ κοίτθσ και τθν πλάγια μετανάςτευςθ τθσ.  
   2.  Εκφόρτιςθ πλθμμφρασ: Είναι ο όγκοσ του νεροφ ανά μονάδα χρόνου ροι ςε 
μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ (m3/s) τθ ςτιγμι που το νερό υπερχειλίηει τθν κοίτθ.  
   3.  τιγμιαία εκφόρτιςθ: Πρόκειται για μικρι χρονικι υςτζρθςθ που 
χαρακτθρίηεται από γριγορθ ανφψωςθ και πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ τθσ 
πλθμμφρασ. 
   4. τάδιο πλθμμφρασ: Ο όροσ αυτόσ δθλϊνει ότι θ ςτάκμθ τθσ επιφάνειασ του 
νεροφ είναι ψθλότερα από το κανονικά και είναι πικανό να προκλθκοφν 
καταςτροφζσ ςε καταςκευζσ που βρίςκονται ςτθν λεκάνθ κατάκλυςθσ 
   5. Ποτάμιο περιβάλλον: Αποτελείται από τθν κοίτθ και τθ λεκάνθ κατάκλυςθσ του 
ποταμοφ. 
   6.  Λεκάνθ απορροισ ι αποςτράγγιςθσ ι λεκάνθ κατάκλυςθσ ι υδρογραφικι 
λεκάνθ: Το τμιμα τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ που ςυλλζγει φυςικά τα φδατα με 
τθ βοικεια παραποτάμων που ςυγκλίνουν ςε ζνα κφριο ποταμό και τθν 
αποςτραγγίηουν.  
   7.  Πλθμμυρικι λεκάνθ: Είναι θ λεκάνθ τα όρια τθσ οποίασ ορίηονται από τθν 
ανϊτερθ ςτάκμθ κατά τθ διάρκεια τθσ μζγιςτθσ ροισ τθσ πλθμμφρασ. 
   8.  Περίοδοσ επανάλθψθσ πλθμμφρασ: Είναι το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο 
αναμζνεται να επαναλθφκεί το πλθμμυρικό φαινόμενο ςε ζνα ποταμό με βάςθ το 
ιςτορικό καταγραφισ προθγοφμενων π-πλθμμφρων αυτοφ.  
   9.  Επιφανειακι απορροι. Το ςφνολο του νεροφ των ατμοςφαιρικϊν 
κατακρθμνιςμάτων που δεν διειςδφει ςτο ζδαφοσ αλλά κινείται επιφανειακά με τθ 
βοικεια των ποταμϊν. 
   10. Κατείςδυςθ. Η κίνθςθ – διείςδυςθ του νεροφ των κατακρθμνιςμάτων εντόσ 
του εδάφουσ.  
   11. Τδρογραφικό δίκτυο: Είναι το ςφνολο των παραποτάμων και ποταμϊν που 
αποςτραγγίηουν μια περιοχι (λεκάνθ απορροισ) από το νερό των ατμοςφαιρικϊν 
κατακρθμνίςματων προσ τθ κάλαςςα.  
   12.  Πλθμμυρικόσ κίνδυνοσ: Είναι ο ίδιοσ ο κίνδυνοσ τθσ πλθμμφρασ. 
Πλθμμυρικι επικινδυνότθτα. Είναι το ςφνολο των καταςτροφϊν που δφναται να 
προκλθκοφν από ενδεχόμενθ πλθμμφρα. 
   13. τακμθγράφοσ: Είναι όργανο που καταγράφει τθ μεταβολι τθσ ανϊτερθσ 
επιφάνειασ του νεροφ ενόσ ποταμοφ (ςτάκμθ) ςε μζτρα.  
   14. Τςτζρθςθ ι χρόνοσ υςτζρθςθσ: Είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί 
μεταξφ τθσ βροχόπτωςθσ και τθσ εκδιλωςθσ τθσ πλθμμφρασ.  
 



 
 
 

Κατολιςκιςεισ 

 
 
   Ο όροσ κατολίςκθςθ ςυχνά χρθςιμοποιείται ςαν ζνασ γενικόσ όροσ που 
περιγράφει μετακίνθςθ εδαφικϊν ι βραχωδϊν μαηϊν και ςυμπεριλαμβάνει τουσ 
παρακάτω οριςμοφσ. 
 
   1.  Κατολίςκθςθ: Είναι εδαφικζσ ι βραχϊδεισ μάηεσ που μετακινικθκαν μόνο 
κατά τθν οριηόντια και κατακόρυφο ςυνιςτϊςα εξαιτίασ τθσ διατάραξθσ τθσ 
ιςορροπίασ τουσ φςτερα από οριςμζνεσ εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ μεταβολζσ, π.χ. 
ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ κ.α. 
   2.  Κακίηθςθ: Είναι εδαφικζσ ι βραχϊδεισ μάηεσ που μετακινικθκαν μόνο κατά 
τθν κατακόρυφο ςυνιςτϊςα εξαιτίασ τθσ διατάραξθσ τθσ ιςορροπίασ τουσ φςτερα 
από οριςμζνεσ εξωτερικζσ ι εςωτερικζσ μεταβολζσ, π.χ. ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ, κ.α. 
   3.  Κατάρρευςθ: Είναι εδαφικζσ ι βραχϊδεισ μάηεσ που μετακινικθκαν μόνο κατά 
τθν κατακόρυφο ςυνιςτϊςα εξαιτίασ υπόγειων εδαφικϊν κενϊν-κοιλοτιτων κοντά 
ςτθν επιφάνεια, όπου το επιφανειακό υλικό διαρρθγνφεται και υποχωρεί ςτο κενό. 
   4.  Κατάπτωςθ: Θεωρείται θ ελεφκερθ πτϊςθ κομματιϊν διαφόρων μεγεκϊν 
πετρϊματοσ ι πολφ ςκλθροφ εδάφουσ, τα οποία αποςπϊνται απότομα από κλιτείσ 
με μεγάλθ κλίςθ. Η κινοφμενθ μάηα μετακινείται κατά τθ μεγαλφτερθ απόςταςθ 
ςτον αζρα. Η κίνθςθ είναι γριγορθ ζωσ πολφ γριγορθ και ςυνικωσ αυξάνει προσ τα 
κάτω λόγω τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ. Στο ςφνολο τθσ θ κατάπτωςθ 
περιλαμβάνει ελεφκερθ πτϊςθ, κίνθςθ με πθδιματα, κφλιςθ των τεμαχϊν.  
   5.  Περιςτροφικι κατολίςκθςθ: Είναι κατολίςκθςθ που εκδθλϊνεται με διάρρθξθ 
του πρανοφσ-κλιτφοσ, ςυνικωσ κατά μικοσ καμπφλθσ επιφάνειασ που δεν 
προχπιρχε, και ςτθ ςυνζχεια ολίςκθςθ τθσ μάηασ κατά μικοσ τθσ επιφάνειασ 
αυτισ.  
   6.  Ανατροπι: Πρόκειται για πτϊςεισ μαηϊν, ςτισ οποίεσ θ αρχικι κίνθςθ 
περιλαμβάνει μια ανατροπι, δθλαδι ουςιαςτικά μια περιςτροφι γφρω από ζναν 
άξονα, ο οποίοσ ευρίςκεται κάτω ι ςτο κάτω μζροσ τθσ μάηασ. Προκαλοφνται 
ςυνικωσ από υποςκαφζσ ςε ζνα τμιμα τθσ βάςθσ, οπότε υπάρχει απϊλεια 
ςτιριξθσ ι από πλευρικζσ ωκιςεισ, για παράδειγμα από πιζςεισ νεροφ των 
αςυνεχειϊν.  
   7.  Ολιςκιςεισ: Πρόκειται για μετακινιςεισ, οι οποίεσ ςυνοδεφονται οπωςδιποτε 
με κραφςθ κατά μικοσ μιασ ι περιςςοτζρων επιφανειϊν. Διακρίνονται δφο τφποι 
ολιςκιςεων από τουσ οποίουσ, ςτο μεν πρϊτο υπάρχει μία περιςτροφικι κίνθςθ 
τθσ μάηασ γφρω από ζναν νοθτό άξονα, ςτο δε δεφτερο υπάρχει μια μετάκεςθ τθσ 
μάηασ, χωρίσ να ακολουκεί κάποιο ςυγκεκριμζνο τόξο. Επίςθσ, διακρίνονται δφο 
τφποι, ανάλογα με το αν θ μετακινοφμενθ μάηα ζχει υποςτεί μικρζσ ι μεγάλεσ 
παραμορφϊςεισ. Πιο αναλυτικά, οι περιςτροφικζσ ολιςκιςεισ είναι ολιςκιςεισ, οι 
οποίεσ γίνονται κατά μικοσ μιασ επιφάνειασ κραφςθσ που είναι κοίλθ προσ τα 
πάνω. 



   8.  Ερπυςμόσ: Ο όροσ πρζπει να περιοριςτεί ςε αργζσ και ςυνεχείσ 
παραμορφϊςεισ ςτο χϊρο, μικρό μζροσ από τισ οποίεσ μποροφν να αντιςτραφοφν 
μετά τθν άρςθ των τάςεων, ενϊ αντίκετα το μεγαλφτερο παραμζνει.  
   9.  Ροζσ: Πρόκειται για γριγορεσ ι αργζσ μετακινιςεισ χαλαρϊν υλικϊν με ι χωρίσ 
παρουςία υγρισ φάςθσ. Σε πολλζσ μάλιςτα περιπτϊςεισ, οι μετακινιςεισ και οι 
ταχφτθτεσ ζχουν τα χαρακτθριςτικά των μετακινιςεων και των ταχυτιτων των 
ρευςτϊν με υψθλό ιξϊδεσ, ενϊ οριςμζνοι από τουσ τφπουσ ροϊν αναφζρονται από 
άλλουσ ερευνθτζσ και ςαν εμπυςμοί, πράγμα το οποίο ιςχφει και για μερικά από τα 
άλλα είδθ κατολιςκιςεων.  
Ζτςι, θ παρουςία μεγάλων ποςοτιτων νεροφ ςε κοριματα προκαλεί τισ λεγόμενεσ 
χιονοςτιβάδεσ κορθμάτων, ενϊ αντίςτοιχθ παρουςία νεροφ ςε λεπτόκοκκα υλικά 
προκαλεί τισ ροζσ λάςπθσ.    
   10.  Ερπυςμόσ κορθμάτων και κάμψεισ κεφαλϊν ςτρωμάτων: Όπωσ είναι φυςικό 
τα κοριματα μετακινοφνται πάνω ςτουσ υποκείμενουσ ςτακεροφσ ςχθματιςμοφσ, 
εξαιτίασ του βάρουσ των μεταβολϊν, οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα. Επίςθσ, θ κάμψθ 
των κεφαλϊν των ςτρωμάτων γίνεται κυρίωσ εξαιτίασ τθσ βαρφτθτασ ι των τάςεων, 
οι οποίεσ αςκοφνται ςτα κορυφαία τμιματα των ςτρωμάτων των ςχθματιςμϊν.  
   11.  Ολιςκιςεισ του επιφανειακοφ μανδφα αποςάκρωςθσ: Οι ολιςκιςεισ αυτζσ 
είναι πολφ διαδεδομζνεσ και προςβάλλουν ςχθματιςμοφσ ςε βάκοσ ωσ μερικά 
μζτρα. Οι μετακινιςεισ του τφπου αυτοφ διευκολφνονται από τθ μικρι ςυνοχι των 
υλικϊν του μανδφα, τθν παρουςία νεροφ και τισ ατμοςφαιρικζσ μεταβολζσ.  
   12.  Μανδφασ αποςάκρωςθσ: Είναι το επιφανειακό τμιμα (μικροφ ι μεγάλου 
πάχουσ) ενόσ πετρϊματοσ το οποίο ζχει αποςακρωκεί και διαβρωκεί.  
   13.  Ροζσ γαιϊν: Προκαλοφνται ςε λεπτομερι υλικά όταν κορεςκοφν με νερό κατά 
τθ διάρκεια βροχοπτϊςεων. Μια ιδιαίτερθ κατθγορία είναι οι λεγόμενεσ ροζσ 
άμμου, οι οποίεσ προκαλοφνται ςε άμμουσ με μεγάλθ ποςότθτα νεροφ.  
   14. Ροζσ κορθμάτων: Πρόκειται για μετακινιςεισ αδρομερϊν ςτοιχείων, οι οποίεσ 
οφείλονται ςτθν παρουςία και τθ ροι του νεροφ. Στθν ουςία, πρόκειται για 
μεταφορζσ αδρομερϊν υλικϊν κατά τθ διάρκεια ζντονων βροχοπτϊςεων. Στθν 
κατθγορία αυτι, ανικουν και οι ροζσ θφαιςτειακισ λάςπθσ, οι οποίεσ 
προκαλοφνται από τθ δράςθ των θφαιςτείων και από ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ.  
   15.  Ολιςκιςεισ βαρφτθτασ: Πρόκειται κατά κφριο λόγο για αργζσ μετακινιςεισ, οι 
οποίεσ οφείλονται ςτθ βαρφτθτα. Παρατθροφνται ςε κλαςικά πετρϊματα και θ 
παραμόρφωςθ μπορεί να αντιςτοιχθκεί με τον ερπυςμό.  
   16.  Πτϊςεισ βράχων: Είναι απότομεσ μετακινιςεισ βραχωδϊν μαηϊν διαφόρων 
μεγεκϊν από απότομα πρανι, όταν οι μάηεσ χάνουν τθν υποςτιριξθ τουσ. Η 
ταχφτθτα πτϊςεωσ είναι πολφ μεγάλθ και θ επιτάχυνςθ είναι ίςθ με αυτι τθσ 
βαρφτθτασ. Προκαλοφνται ςυνικωσ κατά μικοσ απότομων ακτϊν, λόγω τθσ 
δράςεωσ των κυμάτων ι λόγω των ςειςμικϊν κινιςεων.  
   17.  Εδαφικι ροι: Είναι μετακίνθςθ του εδάφουσ πάνω ςε παγωμζνο υπόβακρο. 
   18.  Ροι αργίλων: Είναι μετακινιςεισ ςε αργίλουσ, οι οποίεσ  ζχουν με τισ 
διεργαςίεσ και μετατροπζσ ςτθ δομι των αργιλικϊν ορυκτϊν.  
   19. Ημιυγρι ολίςκθςθ: Είναι μετακινιςεισ ςτον πυκμζνα των καλαςςϊν και ςε 
ιηιματα τα οποία δεν ζχουν ακόμα λικοποιθκεί. Τα ιηιματα αυτά είναι αργιλοφχα, 
ιλυοφχα ι αμμοφχα και θ μετακίνθςθ μπορεί να γίνει από μία ελάχιςτθ δόνθςθ.  
Τα διάφορα μζρθ που διακρίνονται ςε μια τυπικι κατολίςκθςθ είναι: 



α.  Σο κφριο μζτωπο: Είναι μια απότομθ κρθμνϊδθσ επιφάνεια ςτο ςτακερό 
(αδιατάρακτο) ζδαφοσ που βρίςκεται περιφερειακά τθσ κατολίςκθςθσ και 
δθμιουργικθκε εξαιτίασ τθσ προσ τα κάτω κίνθςθσ των υλικϊν που 
μετακινικθκαν. Η προζκταςθ του κφριου αυτοφ μετϊπου και κάτω από τα 
διαταραγμζνα υλικά κακορίηει τθν επιφάνεια διάρρθξθσ. 
β.   Σα μικρότερα μζτωπα: Απότομεσ κρθμνϊδεισ επιφάνειεσ πάνω ςτα 
διαταραγμζνα υλικά που ζχουν δθμιουργθκεί από διαφορετικζσ κινιςεισ μζςα 
ςτθ μάηα που κατολίςκθςε. 
γ.  Σο κεφάλι: Αποτελείται από τα ανϊτερα τμιματα των υλικϊν που 
κατολίςκθςαν και βρίςκονται κατά μικοσ τθσ επαφισ μεταξφ των 
διαταραγμζνων υλικϊν και του κφριου μετϊπου. 
δ.  Η κορυφι του κεφαλιοφ: Το υψθλότερο ςθμείο τθσ επαφισ μεταξφ των 
διαταραγμζνων υλικϊν και του κφριου μετϊπου.  
ε.  Σο πόδι: Η γραμμι διατομισ μεταξφ του κατϊτερου μζρουσ τθσ επιφάνειασ 
διάρρθξθσ και τθσ αρχικισ επιφάνειασ του εδάφουσ. 
η. Ο δάκτυλοσ: Το περικϊριο των υλικϊν που κατολίςκθςαν, που βρίςκεται ςτθ 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το κφριο μζτωπο τθσ κατολίςκθςθσ. 
θ. Η κορυφι: Το υλικό, που είναι ακόμθ ςτθ κζςθ του, πρακτικά αδιατάρακτο 
και βρίςκεται ςτα υψθλότερα ςθμεία του κφριου μετϊπου.  
κ.  Οι πλευρζσ: Στα δεξιά κεωρείται θ πλευρά που βρίςκεται προσ τα δεξιά, όταν 
ο παρατθρθτισ βρίςκεται ςτθν κεφαλι.  
ι. Η επιφάνεια διάρρθξθσ: Είναι θ επιφάνεια κατά τθν οποία αποχωρίηονται τα 
υλικά που κατολιςκαίνουν από το ςτακερό υπόβακρο.  
κ.  Η επιφάνεια ολίςκθςθσ: Είναι θ επιφάνεια εκείνθ πάνω ςτθν οποία γίνεται θ 
μετακίνθςθ τθσ μάηασ που κατολιςκαίνει. Ζνα τμιμα (το ανϊτερο) τθσ 
επιφάνειασ αυτισ, αποτελείται από τθν επιφάνεια διάρρθξθσ. Σε χαμθλότερα 
ςθμεία, κάτω από το πόδι, θ ολίςκθςθ γίνεται πάνω ςτθν αρχικι επιφάνεια του 
πρανοφσ. 
λ. Ο κϊνοσ ι γλϊςςα: Είναι τα υλικά εκείνα που ζχουν ξεπεράςει τθν επιφάνεια 
διάρρθξθσ και ζχουν  ολιςκιςει πάνω ςτθν αρχικι επιφάνεια του πρανοφσ.  

 


