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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

 Σν πξόβιεκα ηωλ πιεκκύξωλ

Ννκηθό Πιαίζην

Οινθιεξωκέλν  ρέδην Όκβξηωλ Τδάηωλ 

Μείδνλνο Λεκεζνύ

 Sustainable Urban Drainage Systems 

(Αεηθόξνο Γηαρείξηζε Όκβξηωλ Τδάηωλ 

Αζηηθώλ Πεξηνρώλ ή πζηήκαηα Αεηθόξνπ 

Απνρέηεπζεο Όκβξηωλ Τδάηωλ))



Σν πξόβιεκα ησλ πιεκκύξσλ

Πνηα είλαη ε γελεζηνπξγόο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο;

H θύζε εθδηθείηαη.

 Αιόγηζηεο επεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζην θπζηθό 
πεξηβάιινλ-Καηαλαιωηηθή καλία.

 Έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηνπο λόκνπο ηεο θύζεο.

 πλερήο, θαηαζηξνθή ηωλ δαζώλ, ηωλ 
νηθνζπζηεκάηωλ θαη ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, 
απνηεινύλ ηελ βαζηθόηεξε αηηία ηωλ πιεκκύξωλ πνπ 
παξαηεξνύληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό.

 Αζηηθνπνίεζε. Η αιόγηζηε θαη ρωξίο νξζό 
πξνγξακκαηηζκό αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηωλ 
Κππξηαθώλ πόιεωλ. Οη πνιενδνκηθέο δώλεο 
θαζνξίδνληαη θαη επεθηείλνληαη κε βάζε θξηηήξηα, ηα 
νπνία όκωο δελ πεξηιακβάλνπλ ηα ζέκαηα απνρέηεπζεο 
όκβξηωλ θαη ιπκάηωλ.

 Έιιεηςε αλαγθαίαο ππνδνκήο.



ΔΠΗΓΡΑΖ  ΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ

 ΑΤΞΖΖ  ΑΓΗΑΠΔΡΑΣΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ 

(ΣΔΓΔ-ΓΡΟΜΟΗ)

 ΑΤΞΖΖ ΑΠΟΡΡΟΖ

 ΜΔΗΩΖ ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟΤ ΤΠΟΓΔΗΩΝ ΝΔΡΩΝ

 ΑΤΞΖΖ   ΘΑΛΑΗΑ  ΡΤΠΑΝΖ

 ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΦΤΗΚΩΝ ΑΤΛΑΚΩΝ-ΠΟΣΑΜΩΝ

 ΑΤΞΖΖ ΡΟΖ ΑΗΥΜΖ

 ΑΤΞΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΛΖΜΜΤΡΩΝ



ΜΔΗΩΖ 

ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟΤ



Πνηα ηα θπξηόηεξα  

πξνβιήκαηα ζηνλ ηόπν καο;

 Βαζηθή ππνδνκή

 πληνληζκόο Τπεξεζηώλ

 Μαθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή

 Δπεκβάζεηο/ πληήξεζε πθηζηάκελσλ 

αξγαθηώλ θαη νρεηώλ όκβξησλ πδάησλ

 Νέεο Αλαπηύμεηο

 Καζαξηζκόο ησλ δξόκσλ εληόο ησλ 

αζηηθώλ πεξηνρώλ 

 Δθαξκνγή ηνπ Νόκνπ



Ση πξέπεη λα γίλεη γηα ξηδηθή 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο:

 Δθζπγρξνληζκόο Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ

 Μαθξνπξόζεζκνο Πξνγξακκαηηζκόο

 SUDS-Sustainable Urban Drainage 

Systems (πζηήκαηα Αεηθόξνπ 

Γηαρείξηζεο Όκβξηωλ Τδάηωλ 

Αζηηθώλ Πεξηνρώλ , πζηήκαηα 

Αεηθόξνπ Απνρέηεπζεο Όκβξηωλ 

Τδάηωλ)



Θεζμικό Πλαίζιο 

Εθαρμογή ηοσ Νόμοσ

Εκζσγτρονιζμός Νομοθεζίας

Καθοριζμός Αρμοδιοηήηων



• Ο ΠΔΡΗ ΓΖΜΩΝ ΝΟΜΟ

• Ο ΠΔΡΗ ΟΓΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ ΝΟΜΟ

• Ο ΠΔΡΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΝΟΜΟ

• Ο ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Δπζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

Σκήκα Πνιενδνκίαο

Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο

Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ

 Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ

Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ

 Σνπηθέο Αξρέο

Γήκνη

Κνηλνηηθά πκβνύιηα

 Άιινη Φνξείο

πκβνύιηα Απνρεηεύζεσλ



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΙΜΟ

Οινθιεξσκέλν  ρέδην 

Όκβξησλ Τδάησλ Μείδνλνο 

Λεκεζνύ



ΗΣΟΡΗΚΟ

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣYΞΖ 1953

 ΥΔΓΗΟ ΟΜΒΡΗΩΝ   1974

 ΔΓΚΑΘΗΓΡΤΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  1980 

 ΥΔΓΗΟ ΟΜΒΡΗΩΝ ΑΛΑ 1992

 ΔΚΤΝΥΡΟΝΗΜΟ ΥΔΓΗΟΤ ΟΜΒΡΗΩΝ 2001



ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1953

4 Km



CATCHMENT AREA LIMITS

2001

1974

1992

1953

Οινθιεξσκέλν  ρέδην Όκβξησλ Τδάησλ Μείδνλνο 

Λεκεζνύ 2001

ΟΡΗΑ ΛΔΚΑΝΖ ΤΛΛΟΓΖ ΟΜΒΡΗΩΝ

1953:  4  km3

1974: 34 km3

1992: 53 km3 

2001: 81 km3

(130 km3)



HYDROLOGY

 CATCHMENT AREAS

 RUN-OFF COEFFICIENTS

 RAINFALL DATA



Κύξηεο 

Λεθάλεο 

Απνξξνήο



ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ

 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ

 ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΠΔΝΣΑΔΣΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 



ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΓΑΠΑΝΩΝ
ΦΦΑΑΖΖ  ΥΥΡΡΟΟΝΝΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΟΟΣΣΟΟ  

ΔΔΤΤΡΡΩΩ  

PPHH22  ––  SSTTAAGGEE  22  22000022  --  22000066  2200..0000MM  

PPHH22  ––  SSTTAAGGEE  33  22000077  --  22001133  5500..0000MM  

PPHH22  ––  SSTTAAGGEE  44  22001122  --  22001177  1188..0000MM  

ΟΟΛΛΗΗΚΚΟΟ    8888..0000MM  

  

CCOOSSTT  IINNCCLLUUDDIINNGG  1155%%  VVAATT  



ΚΑΘΟΡΗΜΟ

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ

 Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο

 Αγσγνί θαη Γίθηπν παξνρέηεπζεο 

 Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιενδνκηθέο 
Εώλεο

 Ίζε κεηαρείξηζε θαη δίθαηνο 
επηκεξηζκόο έξγσλ αλά πεξηνρή



ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ
Γνξπθνξηθόο Υάξηεο Πεξηνρήο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Γνξπθνξηθόο Υάξηεο Πεξηνρήο



Γίθηπν Όκβξησλ

(Network Layout)

Βαζηθέο Αξρέο

 Αμηνπνίεζε πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ-
Αλαβάζκηζε / Δπέθηαζε

 Καζνξηζκόο αγσγώλ πξώηηζηεο θαη  
δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο (Primary vs. 
Secondary Network)

 Αμηνπνίεζε Φπζηθώλ πδάηηλσλ δηόδσλ-
αξγάθηα / πνηακνί

 Δθηξνπέο (Diversion Of Flows)

 Καηαζθεπή Σερληηώλ ιηκλώλ θαηαθξάηεζεο
(Retention Ponds/Attenuation Ponds)









Έξγν Όκβξηωλ Μίιηωλνο ππό 

Καηαζθεπή



Sustainable Urban 

Drainage Systems

(SUDS) 

πζηήκαηα Αεηθόξνπ Γηαρείξηζεο 
Όκβξηωλ Τδάηωλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ

Η λέα πξνζέγγηζε



Sustainable drainage systems, or 

Sustainable Urban Drainage 

Systems (SUDS)
A sequence of management practices and 

control structures designed to drain surface 

water in a more sustainable fashion than some 

conventional techniques

εηξά (ζπλδπαζκόο) πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο θαη 

θαηαζθεπαζηηθώλ έξγωλ, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

απνρέηεπζε θαη έιεγρν ηωλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ 

κε πην αεηθόξν ηξόπν, ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο



ΓΙΑΣΙ  «SUDS»;
Μαθξνπξόζεζκε πνιηηηθή δηαρείξηζεο

 Αλάγθε πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο

 Αλάγθεο Αλάπηπμεο 

 Κνηλωληθέο Αλάγθεο

 Όγθνο επηθαλεηαθώλ λεξώλ

 Πεξηνξηζκόο ξύπαλζεο λεξώλ & πεξηβάιινληνο

 Βειηίωζε Πνηόηεηαο ηωλ λεξώλ

Τθηζηάκελα πζηήκαηα θαη πξαθηηθέο

 Πξόθιεζε Πιεκκπξώλ θαη θαηαζηξνθώλ

 Ρύπαλζε ηωλ επηθαλεηαθώλ θπξίωο λεξώλ

 Με θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 



UN Earth Summit-1992

Rio de Janeiro
 Οη Κπβεξλήζεηο θιήζεθαλ λα εθπνλήζνπλ λέεο 

ζηξαηεγηθέο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (sustainable 
development)

 Αζηηθνπνίεζε =  Υξήζε πόξωλ

= Γεκηνπξγεί απόβιεηα

= Δπηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ

 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ = απαηηείηαη εθαξκνγή λέωλ 
ζηξαηεγηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο 

 Υώξεο όπωο ε Απζηξαιία, ην ΗΒ θαη άιιεο ρώξεο ηεο 
Δ.Δ. έρνπλ εηνηκάζεη λέα Δζληθή ηξαηεγηθή. 

 Local Agenda 21 (Local Government Management 
Board) - A framework for local sustainability.



ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΣΡΩΝ ΑΔΙΦΟΡΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΩΝ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 Μεγάια έξγα θαη αλαπηύμεηο- Μειέηε γηα εθηίκεζε ηωλ επηπηώζεωλ 
ζηελ πθηζηάκελε πδξνινγηθή θαηάζηαζε θαη ζην πδξνινγηθό 
ηζνδύγην - ππόγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά κηθξήο πεξηνρήο.

 Αληηπιεκκπξηθά έξγα-Γεκηνπξγία ιηκλώλ θαηαθξάηεζεο.

 Δπηζηξνθή ζε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο 
βξόρηλωλ λεξώλ. Π.ρ. ηέξλεο ζε αγξνηηθέο θπξίωο πεξηνρέο.

 Νέεο Αλαπηύμεηο-Οξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ηωλ βξόρηλωλ λεξώλ. 
Απνξξόθεζε/ δηνρέηεπζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο 
ηωλ βξόρηλωλ λεξώλ ζην ππέδαθνο, κε απνξξνθεηηθνύο ιάθθνπο. 
Απαγόξεπζε δηνρέηεπζεο λεξώλ ζηνλ δξόκν.

 Μείωζε ρξήζεο ζηεγαλώλ ζωιήλωλ. Υξήζε αλνηθηώλ ρσκάηηλσλ 
απιαθηώλ ή κε ζηεγαλνπνηεκέλωλ ή δηάηξεηωλ νρεηώλ. 

 Αλνηθηνί ρώξνη θαη ππόγεηνη ρώξνη- Καηαζθεπή ηθαλνπνηεηηθνύ 
αξηζκνύ απνξξνθεηηθώλ ιάθθσλ.

 Οδνζηξώκαηα θαη πεδνδξνκία - Καηάξγεζε πδαηνζηεγώλ πιηθώλ



Γηαηί Λίκλεο 

Καηαθξάηεζεο
 Μεηξηαζκόο έληαζεο ξνήο αηρκήο 

 Μείσζε δηαζηάζεσλ αγσγώλ

 Δκπινπηηζκόο ππόγεησλ πδξνθνξέσλ

 Μείσζε όγθνπ λεξώλ ζηελ ζάιαζζα

 Δπεμεξγαζία βξόρηλσλ λεξώλ

 Μείσζε επηπέδσλ ξύπαλζεο ηεο 
ζάιαζζαο 

 Γεκηνπξγία ρώξσλ πξαζίλνπ

 Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε αζηηθνύ 
πεξηβάιινληνο



Δκπινπηηζκόο 

Τδξνθόξσλ ζηξσκάησλ



Αγωγόο Τπεξρεηιίζεηο Έξγνπ 

Όκβξηωλ Μίιηωλνο



Έξγν Όκβξηωλ Μίιηωλνο-

ράξεο Αθαίξεζεο  ηεξεώλ



Φπζηθή Λίκλε Καηαθξάηεζεο 

Όκβξηωλ «ΜΑΚΡΙΑ»



Roof water Pond (Hopwood Motorway 

Service Area, M42 Junction 2, Near Bromsgrove)



Filter strips and swales (Hopwood Motorway 

Service Area, M42 Junction 2, Near Bromsgrove) 

Λσξίδεο Φπζηθήο δηήζεζεο θαη ραληάθηα



Filter strips and swales
Λσξίδεο Φπζηθήο δηήζεζεο θαη ραληάθηα



Swale in Cambourne, 

a new settlement 13km west of Cambridge

(Υαληάθη κε βιάζηεζε γηα θπζηθή δηήζεζε)



Permeable Paving (Cambourne, a new 

settlement 13km west of Cambridge

Γηαπεξαηά νδνζηξώκαηα θαη πεδνδξόκηα



πλεξγαζία ΑΛΑ θαη Σνπηθώλ 

Αξρώλ

 Δθηέιεζε αληηπιεκκπξηθώλ έξγωλ από ην 

ΑΛΑ

Νέεο Άδεηεο Οηθνδνκήο- Δπηβνιή Όξωλ

 Δληαίν πξόγξακκα ζπληήξεζεο 

πθηζηάκελωλ νρεηώλ όκβξηωλ από 2009

Πξνγξακκαηηζκόο λέωλ έξγωλ



Σνκήο ηελόηεξεο πλεξγαζίαο
Τπόκλεκα-Δηζεγήζεηο  

1. ηηο λέεο άδεηεο νηθνδνκήο λα επηβάιινληαη όξνη νύηωο ώζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε κείωζε ή ε θαηαθξάηεζε ηωλ λεξώλ πνπ 
θαηαιήγνπλ ζην δξόκν. 

 θαηαζθεπή απνξξνθεηηθώλ ιάθθωλ όκβξηωλ πδάηωλ ζε όια 
ηα λέα ππνζηαηηθά θαη θπξίωο ζε αλνηθηνύο ρώξνπο

 θαηαζθεπή απνξξνθεηηθώλ ιάθθωλ όκβξηωλ πδάηωλ ζε όια 
ηα ππόγεηα ή εκηππόγεηα

 ηνπνζέηεζε αληιίαο απνκάθξπλζεο βξόρηλωλ λεξώλ ζε 
πεξίπηωζε ζπζζώξεπζεο λεξώλ ζηνπο ρώξνπο απηνύο. 

 Καηαζθεπή πδαηνπεξαηώλ πιαθόζηξωηωλ νδνζηξωκάηωλ θαη 
πεδνδξνκίωλ

 Καηαζθεπή ρωκάηηλωλ απιαθηώλ 

2. Απζηεξή εθαξκνγή ηνπ λόκνπ πνπ απαγνξεύεη ηελ ελαπόζεζε 
πιηθώλ νηθνδνκήο ζηα πεδνδξόκηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ 
θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ.



Σνκήο ηελόηεξεο πλεξγαζίαο

Τπόκλεκα-Δηζεγήζεηο 

3. Καηά ην ζηάδην έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ 

ηειηθήο έγθξηζεο, κεηαμύ άιιωλ λα ειέγρεηαη 

θαη ε θαηαζθεπή ηωλ έξγωλ απνρέηεπζεο 

όκβξηωλ πδάηωλ ζύκθωλα κε ηελ άδεηα 

νηθνδνκήο.

4. Δηνηκαζία Οκνηόκνξθνπ πιαηζίνπ όξωλ θαη 

πξνδηαγξαθώλ γηα ρξήζε από ηηο Αξκόδηεο 

Σνπηθέο Αξρέο, κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή εληαίαο 

πνιηηηθήο αεηθόξνπ αλάπηπμεο



Σνκήο ηελόηεξεο πλεξγαζίαο

Τπόκλεκα-Δηζεγήζεηο 

5 Δλεκέξωζε ηνπ θνηλνύ γηα άξζε παξαλνκηώλ 
ή αλεπαξθώλ θαηαζθεπώλ.

6 Αλαπξνζαξκνγή θαη εθζπγρξνληζκόο ζεζκηθνύ 
πιαηζίνπ νύηωο ώζηε θάζε αλάπηπμε, κηθξή ή 
κεγάιε λα παξέρεη νξζνινγηζηηθέο ιύζεηο 
απνρέηεπζεο ηωλ όκβξηωλ, κε ζθνπό ηελ 
απνξξόθεζε όζνλ ην δπλαηό κεγαιύηεξωλ 
πνζνηήηωλ ζην ππέδαθνο. 

7 Γηα ην ζθνπό απηό ην ΑΛΑ επεμεξγάδεηαη 
ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο γηα έλαξμε δηαιόγνπ 
κε ηηο αξκόδηνπ θνξείο.



ΤΜΠΔΡΑΜΑ

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΔΜΔΟΤ 

(Φεβξνπάξηνο 1953)

Απόζπαζκα από ηηο Ιθέηηδεο ηνπ Δπξηπίδε

ΚΤΡΙΞ: “Πξάζζεηλ ζύ πόιι’ είωζαο ή ηε ζή πόιηο”

ΘΗΔΤ: “Σνηγάξ πνλνύζα πνιιά πόι’ επδαηκνλεί”



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


