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1. Όκβξηα
Η δηαρείξηζε νκβξίσλ ζηελ Διιάδα είλαη έλα ζέκα ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη
ζαλ δεπηεξεχνπζαο

ζεκαζίαο,

έλαληη ηεο

δηαρείξηζεο

ιπκάησλ,

ηεο

δηαρείξηζεο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ηεο ιεηςπδξίαο. Παξ’ φια απηά, ν
ζσζηφο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη
ζηε ιχζε θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζεκάησλ. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο
εθαξκφδνληαη ηερληθέο ειέγρνπ ηεο πεγήο, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη επεμεξγαζία
ησλ νκβξίσλ, δηφηη :
 είλαη θζελφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηελ
απφιεμε ησλ αγσγψλ νκβξίσλ πδάησλ.
 είλαη πην ζπκβαηέο κε ηνλ θπζηθφ θχθιν ηνπ λεξνχ
 θαηαθέξλνπλ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο απνξξνήο νκβξίσλ θαη ζπλεπψο
επηηξέπνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ πφιεσλ, ρσξίο λα είλαη
αλαγθαία ε θαηαζθεπή έξγσλ εθ λένπ, αιιά απιά ε επέθηαζε ηνπ
ππάξρνληνο δηθηχνπ είλαη αξθεηή.
Παξ’ φια απηά, ε δηαρείξηζε νκβξίσλ ζηελ Διιάδα, φπσο πξναλαθέξζεθε,
είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην, θαη είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ρξίδεη ηεο
πξνζνρήο καο. Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα.

2. Γηαρεηξηζηηθό πιάλν νκβξίσλ
2.1 Δπξσπατθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο πιεκκπξώλ
Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ πιεκκχξεο απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο
πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο θαηαζηξνθψλ απφ πιεκκχξεο. Η εκπεηξία έρεη δείμεη
πσο ν βέιηηζηνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηηθνχ πιάλνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
Πξόιεςε : επηηπγράλεηαη κε:


ηελ απνθπγή αλνηθνδφκεζεο ζε πεξηνρέο επηθίλδπλεο ζε πιεκκπξηθά
θαηλφκελα (φπσο ππεξρεηιίζεηο πνηακψλ, ξεκάησλ θ.ά.)



ηε κειέηε ηεο πηζαλφηεηαο πιεκκχξαο ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ
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ηελ απνηειεζκαηηθή δηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο



ηε ρξεζηκνπνίεζε κνληέισλ πξνζνκείσζεο .

Πξνζηαζία : θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο ζε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνθπγή απηψλ.
Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε θνηλνύ : γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο, θαη
ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ.
Αληίδξαζε ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο : κε ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ
εθηάθηνπ αλάγθεο.
Απνθαηάζηαζε : ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, θαη
άκεζε αλφξζσζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ.
Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο πιεκκχξεο απνηειεί έλα αλεμάξηεην
θνκκάηη, κέξνο ηεο επξχηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, ζπλεπψο
ην λνκηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηηο πιεκκχξεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ WFD (Water Framework Directive). Αλαθνξηθά κε ηηο
πιεκκχξεο, ε ΔΔ ζέζπηζε ην 2007 κία αληίζηνηρε Οδεγία πιαίζην (Floods
Directive), ε νπνία κπνξεί λα βξεζεί εδψ:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st03/st03618.en07.pdf
Σν JRC, ηεο ΔΔ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεκκχξσλ, κία
database γηα ηηο επξσπατθέο ρψξεο, αληίζηνηρνπο ράξηεο (ζε GIS), θαζψο θαη
νδεγίεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.
Πεξηζζφηεξεο

πιεξνθνξίεο

ζηε

δηεχζπλζε:

http://floods.jrc.ec.europa.

eu/flood-risk
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3.

Γηαρείξηζε νκβξίσλ πδάησλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν.

3.1

Γεσγξαθία & Τδξνινγηθέο ζπλζήθεο

Η Διιάδα είλαη κία ρψξα ηεο νπνίαο ε ηνπνγξαθία είλαη θαηά βάζε νξεηλή,
θαη έρεη ηεξάζηηα αθηνγξακκή. Σν ζχλνιν ηεο ειιεληθήο αθηνγξακκήο, θηάλεη
ην 1/3 ηεο νιηθήο επξσπατθήο αθηνγξακκήο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εκέξεο
βξνρφπησζεο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε εηήζην επίπεδν, ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο
βξνρφπησζεο αγγίδεη ηελ ίδηα πνζφηεηα απηήο ησλ ρσξψλ ηεο δπηηθήο
Δπξψπεο.
Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο βξνρφπησζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νξεηλή κνξθνινγία ηνπ ηφπνπ, είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ππθλνχ πδξνγξαθηθνχ
δηθηχνπ απνηεινχκελνπ απφ ρείκαξξνπο, ξέκαηα θαη πνηάκηα, κε κε κφληκε
ξνή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπάλησλ πνιχ έληνλσλ θαηλνκέλσλ βξνρήο, ην
λεξφ δηαξξέεη κέζσ ησλ βνπλψλ θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, κεηαθέξνληαο
ζην πέξαζκα ηνπ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ηδήκαηνο. Η πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ είλαη ρηηζκέλεο θνληά ζε αθηέο, θαη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο
ππάξρνπλ ρείκαξξνη ή ξέκαηα παξνδηθήο ξνήο, πνπ πεξλνχλ κέζα απφ ηελ
πφιε. Πνιιέο πφιεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απφ ππεξρεηιίζεηο
πνηακψλ θαη θαηαζηξνθέο απφ ηέηνηα θαηλφκελα είλαη θάηη ζχλεζεο, αθφκα
θαη ζηηο κέξεο καο (παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνληαη νη αξηζκνί αλζξψπηλσλ
απσιεηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ: 11/1990, 4 ζχκαηα ζηα Καιάβξπηα, 5/1994, 2
ζχκαηα ζην Μνλφινθν Θεζ/θεο, 10/1994, 13 ζχκαηα ζηελ Αζήλα, 12/2001, 2
ζχκαηα ζηελ Πάηξα).
ήκεξα κε ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ιηκλνδεμακελψλ αληηκεησπίδνπκε
ην πξφβιεκα απνζήθεπζεο λεξνχ νκβξίσλ. ηελ Αζήλα θαηαζθεπάζζεθαλ
θαη ιεηηνπξγνχλ 4 θξάγκαηα γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο πφιεο (Μαξαζψλαο,
Τιίθε, Μφξλνο θαη Δχελνο).

3.2

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

3.2.1 Γίθηπα Οκβξίσλ
Με εμαίξεζε ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ πφιεσλ, ζηελ Διιάδα ηα απνρεηεπηηθά
δίθηπα είλαη ρσξηζηηθά. Οη ξπζκνί αζηηθνπνίεζεο ήηαλ πάληα γξεγνξφηεξνη
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απφ ηνπο ξπζκνχο θαηαζθεπήο δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Μφλν νη κεγάιεο θαη
αλαπηπγκέλεο πφιεηο είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δηθηχσλ
απνρέηεπζεο-έξγσλ ππνδνκήο. Τπήξραλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε θαηαζθεπή
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ απνθεχρζεθε επί ηνχηνπ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε
επηβάξπλζε ηνπ θνξηίνπ ξχπαλζεο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο θαη ησλ αθηψλ. Σα
απνρεηεπηηθά δίθηπα απνξξένπλ απεπζείαο ζηε ζάιαζζα, κε απνηέιεζκα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ δπλαηφ ήιην θαη ηα επηθξαηνχληα ζαιάζζηα ξεχκαηα, ηελ
ηζρπξνπνίεζε ηεο αιινηξίσζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Η θαηαζθεπή Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ηε
δεθαεηία ηνπ ’80. Η ρξήζε βφζξσλ είλαη αξθεηά ζπλήζεο ζηε ρψξα καο, αλ
θαη πιένλ νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο έρνπλ πιεζπζκφ πνπ μεπεξλά ηνπο 2000
θαηνίθνπο, θαη ζπλεπψο δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη ΜΔΛ ηα νπνία
θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
ληηξεθηίβα ηεο ΔΔ 91/271/EU. Η Διιάδα, κέζα ζηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, έρεη
θηάζεη

απφ

ηερληθήο

άπνςεο

επίπεδα

ζπγθξίζηκα

κε

απηά

ησλ

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ. πλεπψο, ε πξνηεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ήηαλ θαη
εμαθνινπζεί λα είλαη έσο ηψξα ε θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε ησλ
απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ ΜΔΛ θαη φρη ησλ νκβξίσλ.
ε κία ρψξα φπνπ νη βξνρέο δελ είλαη θαη πνιχ ζπρλέο, θαη ζηελ νπνία νη
πεξηζζφηεξεο πφιεηο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθή θιίζε, ε
δηαρείξηζε νκβξίσλ πνηέ δελ απνηέιεζε νχηε θνηλσληθή νχηε πνιηηηθή
πξνηεξαηφηεηα. Σα δίθηπα νκβξίσλ –φπνπ απηά ππάξρνπλ- έρνπλ θηηαρηεί σο
κέξνο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο ηα δίθηπα
νκβξίσλ είλαη ειιηπή, κε απνηέιεζκα ηα φκβξηα λα ππεξρεηιίδνπλ ζηνπο
δξφκνπο, πξηλ πξνιάβνπλ λα θηάζνπλ ην ζεκείν εμφδνπ. ηελ Αζήλα γηα
παξάδεηγκα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ην 40% ηνπ απαηηνχκελνπ δηθηχνπ.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ ’90 έρεη εθθξαζηεί επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε
ηε ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηα φκβξηα. ηελ Αζήλα, ηελ Πάηξα
θαη αιινχ, γίλεηαη εθηξνπή ηεο ξνήο ζε πεξηφδνπο ρακειήο βξνρφπησζεο
ψζηε ηα φπνηα φκβξηα λα θαηαιήγνπλ ζηε ΜΔΛ. Απηφ ην κέηξν πξφιεςεο
πεξηνξίδεη θαη ηε ξχπαλζε απφ παξάλνκεο ζπλδέζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα
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θαηαηγίδσλ ηα δίθηπα νκβξίσλ ππεξρεηιίδνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζηηο ιεθάλεο
απνξξνήο ηεο πεξηνρήο. Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη αλ ηα φκβξηα ζα
πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη ζε θάπνην ζεκείν εμφδνπ, ή αλ είλαη πην ζπκθέξνλ
λα επεμεξγάδνληαη ζηελ ‘πεγή’. εκαληηθή έιιεηςε γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε
απνηειεί ε έιεηςε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα δίθηπα νκβξίσλ.
3.2.2 Αζηηθνπνίεζε & αζηηθά όκβξηα
Ο φξνο αζηηθνπνίεζε έρεη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηελ
αιιαγή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε δνκεκέλν αιιά θαη ζε ηξφπν δσήο θαη
ζπκπεξηθνξάο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεκκχξαο ζηελ έμνδν κηαο ιεθάλεο
απνξξνήο πνπ έρεη ππνζηεί «αζηηθνπνίεζε» εθηηκψληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
πνζνζηνχ αδηαπεξαηφηεηαο ηεο ιεθάλεο. εκαληηθή παξάκεηξνο ζηε κειέηε
ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πδαηνξεπκάησλ είλαη ην πνζνζηφ ηεο αζηηθνπνίεζεο
(urbanization). Όπσο είλαη θαλεξφ ε αζηηθνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε
πνιιέο θπζηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Όηαλ γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ ππνβάζκηζε ελφο πδαηνξεχκαηνο αλαθεξφκαζηε:
• ηελ αιιαγή ησλ πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην

πδαηφ-

ξεπκα
• ηελ αιιαγή ησλ πδξαπιηθψλ θαη άιισλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
πδαηνξεχκαηνο
• ηελ αιιαγή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ πδαηνξεχκαηνο, ηεο δνκήο ησλ
ελδηαηηεκάησλ (habitat structure) θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (biodiversity of
aquatic systems)
• ηελ αιιαγή ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ πδαηνξεχκαηνο.
Γηεζλψο ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαίλεηαη κεηά απφ πξνζπάζεηεο δεθαεηηψλ λα
θαηαιήγεη ζε έλα κάιινλ απξφζκελν ζπκπέξαζκα: φηη δειαδή ε ππνβάζκηζε
ησλ

πδαηνξεπκάησλ

ζπκβαίλεη

ζε

πεξηπηψζεηο

ρακειψλ

πνζνζηψλ

αδηαπεξαηφηεηαο (π.ρ. 10 – 20%). Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη κηθξά πνζνζηά
αζηηθνπνίεζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα
ηα πδαηνξεχκαηα ηεο πεξηνρήο.
Παξφιν πνπ νη αζηηθέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 3% ηεο
γήηλεο επηθάλεηαο, ελ ηνχηνηο νη ζπλέπεηεο ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηνπο
θηλδχλνπο πιεκκπξψλ είλαη δπζαλάινγα κεγάιεο. Μεηαμχ 1970 θαη 1990 ην
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πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ δεη ζε αζηηθέο πεξηνρέο απμήζεθε θαηαθφξπθα απφ
37% ζε 47% (UNEP, 1991α).
Έρεη απνδεηρζεί φηη νη αζηηθέο πεξηνρέο δηακνξθψλνπλ έλα δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν
θιίκα θαη φηη ζε απηέο πέθηεη θαη πεξηζζφηεξε βξνρή ιφγσ ηνπ κηθξνθιίκαηνο
(Perry, 1981). Χζηφζν νη πιεκκπξηθέο ζπλζήθεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο
δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ αιιαγήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ξέκαηνο. Απηφ
ζπκβαίλεη είηε ζθφπηκα κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη επέκβαζε έηζη ψζηε λα
βειηησζεί ε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ πδαηνξεχκαηνο, ή πξνέξρεηαη απφ ηελ
πξνζαξκνγή ησλ θαηάληε πεξηνρψλ ζηελ δηαθνξεηηθή πνζφηεηα λεξνχ θαη
θεξηψλ ησλ αζηηθνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ.
Σα ζεκαληηθφηεξα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζηηθψλ επηθαλεηψλ είλαη φηη
είλαη ιηγφηεξν δηαπεξαηά απφ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθάλεηεο ηηο
νπνίεο

αληηθαζηζηνχλ.

Απηφ

έρεη

σο

απνηέιεζκα

ηα

πιεκκπξηθά

πδξνγξαθήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα ηείλνπλ ζε κεγαιχηεξεο κέγηζηεο
ηηκέο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα,
αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν απνξξνήο θαη ηελ γξήγνξε
πνξεία πνπ δηαλχεη απηφο φηαλ δηέξρεηαη απφ αζηηθέο πεξηνρέο. Η
δηαπεξαηφηεηα

ησλ

αζηηθψλ

επηθαλεηψλ

παξνπζηάδεη

έληνλεο

δηαθνξνπνηήζεηο. Γη’ απηφ έλαο πξνζεθηηθφο αζηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηα πδξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο αζηηθνπνίεζεο. Σα
απνηειέζκαηα

απηά

εμαξηψληαη

αθφκα

απφ

ην

δηαθνξεηηθφ

είδνο

δηαπεξαηφηεηαο κεηαμχ κηαο πεξηνρήο πνπ έρεη ππνζηεί αζηηθνπνίεζε θαη κηαο
επηθάλεηαο πνπ δελ έρεη αθφκα αζηηθνπνηεζεί.
Έκκεζεο ζπλέπεηεο ηεο απμεκέλεο αζηηθνπνίεζεο είλαη ε αχμεζε ησλ δεκηψλ
νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ επεξρφκελε πιεκκχξα θαη αληίζηνηρε αχμεζε
ηνπ θφζηνπο ησλ δεκηψλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο γεο, ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε.
Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο έρνπλ ζεκεηψζεη αλάπηπμε ρσξίο ηε
ζχγρξνλε θεληξηθή κειέηε ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πνιχ ζπρλά
ρηίζηεθαλ ζπίηηα είηε κέζσ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ, είηε απζαίξεηα, θνληά ζηα
αζηηθά θέληξα. Μεηά απφ ην πέξαζκα θάπνησλ εηψλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ ελ
ιφγσ νηθεκάησλ δεηνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ηδηνθηεζίεο ηνπο ζην ζρέδην
πφιεσο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ν λένο αζηηθφο ζρεδηαζκφο λα είλαη φζν ην
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δπλαηφλ πην ζπκβαηφο κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Η εθαξκνγή ηνπ
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ απαηηεί ρξήκαηα θαη παξαρψξεζε κέξνπο γεο απφ ηηο
ηδηνθηεζίεο. Σα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξνέξρνληαη απφ δεκνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε. Η ρξεκαηνδφηεζε απηή ζα αθνκνησζεί απφ εξγαζίεο γηα ηελ
θαηαζθεπή δξφκσλ, δεκφζησλ ρψξσλ (ζρνιεία, πιαηείεο, δεκνηηθά parking,
γήπεδα θ.ιπ.), απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Οη ππάξρνπζεο δεκνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο δε θηάλνπλ γηα φια απηά ηα έξγα.
πλεπψο, νη δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο , επνκέλσο θαη απηέο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ, γίλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο. ήκεξα ππάξρεη θεληξηθφο αζηηθφο
ζρεδηαζκφο, θαη ε αζηηθνπνίεζε λέσλ πεξηνρψλ γίλεηαη κε νξγαλσκέλν
ηξφπν, παξ’ φια απηά νη ήδε ππάξρνπζεο (λφκηκεο ή απζαίξεηεο) θαηαζθεπέο
πνπ

έγηλαλ

πξηλ

ηελ

εθαξκνγή

απηνχ

ηνπ

θεληξηθνχ

ζρεδηαζκνχ,

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πιεγή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα πξνθαινχλ
πξνβιήκαηα. Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, είλαη πνιχ
δχζθνιν –εάλ φρη αδχλαην- λα ππνζηνχλ αλαδηακφξθσζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο
ππθλφηεηαο θαηαζθεπήο.
Ο κε κφληκνο ραξαθηήξαο ηεο ξνήο ησλ ξεκάησλ θαη ησλ ρεηκάξξσλ, θάλνπλ
ηνπο αλζξψπνπο λα μερλάλε ηε κνξθή θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο ζαλ πδάηηλα
ζψκαηα. Όηαλ μεθηλά ε αλνηθνδφκεζε ζε κία πεξηνρή, ηα κηθξά πνηάκηα
ξεχκαηα ‘εμαθαλίδνληαη’, ελψ ηα βαζχηεξα κπαδψλνληαη. Ο θφζκνο έρεη ηελ
ηάζε λα κπαδψλεη ηα κηθξνξέκαηα, θαη λα ρηίδεη επάλσ ηνπο. Πνιινί Γήκνη
έρνπλ

θάλεη

ην

ίδην,

εθκεηαιιεπφκελνη

ηηο

θνίηεο

ησλ

ρεηκάξξσλ

θαηαζθεπάδνληαο πάλσ ζε απηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή ρψξνπο parking.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθηζηηθψλ θαηαζθεπψλ, πξνθχπηεη ε αλάγθε
θαηαζθεπήο άιισλ έξγσλ πνπ απαηηνχλ κεγάιεο επηθάλεηεο, φπσο πάξθα,
εζληθέο νδνί θ.ιπ., ηα νπνία πνιιέο θνξέο γίλνληαη πάλσ ζε θνίηεο πνηακψλ,
ησλ νπνίσλ ε ξνή έρεη δηνρεηεπζεί πξνο λέα θαηεχζπλζε. Ήηαλ κφιηο κεηά ην
1990 φηαλ εθθξάζηεθε ελδηαθέξνλ ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ νη ρείκαξξνη
αθάιππηνη, θαη ην αζηηθφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηξάβεμε πεξηβαιινληηθφ
ελδηαθέξνλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε θπζηθή ηνπο
θαηάζηαζε, θαζφηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
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ρψξαο, θαη ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζε δεκφζηα ρξήζε. Σα ξέκαηα θαη νη
ρείκαξξνη, αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.
Άρθρο 24
1. Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ
Κξάηνπο θαη δηθαίσκα ηνπ θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ ην θξάηνο έρεη ππνρξέσζε
λα παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο
αεηθνξίαο. Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ
εθηάζεσλ. Η ζύληαμε δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Απαγνξεύεηαη ε
κεηαβνιή ηνπ πξννξηζκνύ ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, εθηόο αλ πξνέρεη
γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε, πνπ ηελ
επηβάιιεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ.
2. Η ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε ηεο Φώξαο, ε δηακόξθσζε, ε αλάπηπμε, ε
πνιενδόκεζε θαη ε επέθηαζε ησλ πόιεσλ θαη ησλ νηθηζηηθώλ γεληθά πεξηνρώλ
ππάγεηαη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Κξάηνπο, κε ζθνπό λα
εμππεξεηείηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάπηπμε ησλ νηθηζκώλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη
θαιύηεξνη δπλαηνί όξνη δηαβίσζεο. Οη ζρεηηθέο ηερληθέο επηινγέο θαη ζηαζκίζεηο
γίλνληαη θαηά ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο. Η ζύληαμε εζληθνύ θηεκαηνινγίνπ ζπληζηά
ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο.
3. Γηα λα αλαγλσξηζηεί κία πεξηνρή σο νηθηζηηθή θαη γηα λα ελεξγνπνηεζεί πνιενδνκηθά,
νη ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά, ρσξίο
απνδεκίσζε από ηνλ νηθείν θνξέα, ζηε δηάζεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δξόκνη, πιαηείεο θαη ρώξνη γηα θνηλσθειείο γεληθά ρξήζεηο θαη
ζθνπνύο, θαζώο θαη ζηηο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ θνηλόρξεζησλ
πνιενδνκηθώλ έξγσλ, όπσο λόκνο νξίδεη.
4. Νόκνο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηώλ πεξηνρήο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο νηθηζηηθή ζηελ αμηνπνίεζε θαη γεληθή δηαξξύζκηζή ηεο ζύκθσλα κε
εγθεθξηκέλν ζρέδην, κε αληηπαξνρή αθηλήησλ ίζεο αμίαο ή ηκεκάησλ ηδηνθηεζίαο θαηά
όξνθν, από ηνπο ρώξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ηειηθά σο νηθνδνκήζηκνη ή από θηίξηα ηεο
πεξηνρήο απηήο.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ αλακόξθσζε
ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Οη ειεύζεξεο εθηάζεηο, πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ αλακόξθσζε, δηαηίζεληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ ή εθπνηνύληαη γηα λα θαιπθζνύλ νη δαπάλεο ηεο πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο,
όπσο λόκνο νξίδεη.
6. Τα κλεκεία, νη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο θαη ηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πξνζηαηεύνληαη
από ην Κξάηνο. Νόκνο ζα νξίζεη ηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξνζηαζίαο απηήο πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο ηδηνθηεζίαο, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν θαη ην
είδνο ηεο απνδεκίσζεο ησλ ηδηνθηεηώλ.
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Ερμηνεσηική δήλωζη: Ωο δάζνο ή δαζηθό νηθνζύζηεκα λνείηαη ην νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ
θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ
εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη
αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό
πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Γαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα
μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά.

Σα κηθξά ξέκαηα κε κφληκεο ξνήο, πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, κπνξεί
λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηδησηηθψλ νηθνπέδσλ. Απφ ην 1979, θαη κε ην
άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 880/1979 ζρεηηθφ κε ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, νη Γήκνη, νη
Ννκαξρίεο θαη ην Τπνπξγείν πεξηβάιινληνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα έρνπλ
απνηππσκέλν φιν ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν θάζε πεξηνρήο. Γει, ηα πνηάκηα,
ηνπο ρείκαξξνπο, ηα ξέκαηα θαζψο θαη ηα φξηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο ηνπο,
είηε απηά βξίζθνληαη εληφο, είηε εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Απηφ ην άξζξν
πξνθαλψο ζθνπεχεη ζηελ απνθπγή αλνηθνδφκεζεο επάλσ ζηα ζηνηρεία ηνπ
πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. Τπάξρεη θαη αλαθνξά ζε απηήλ ηελ ππνρξέσζε ησλ
αξρψλ θαη απφ ηνλ λφκν 2052/1992, επεμεγψληαο πσο ζα πξέπεη απηή ε
απνηχπσζε λα παξνπζηάδεηαη. Παξ’φια απηά, κέρξη ην 2002 απφ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο αζηηθνχο ζρεδηαζκνχο έιεηπαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ
δηθηχνπ.

Απηφ

ζεσξήζεθε

αληηζπληαγκαηηθφ

απφ

ην

πκβνχιην

ηεο

Δπηθξαηείαο, θαη δελ ήηαλ ιίγνη νη αζηηθνί ζρεδηαζκνί πνπ αθπξψζεθαλ ζην
ζχλνιν ηνπο. Σν 2002, θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ (97/11 ΔU & 96/61 EU),
ςεθίζηεθε έλαο λένο λφκνο ζρεηηθφο κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηνξεκάησλ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν (3010/2002), φια
ηα έξγα θαη ηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Σερληθή
Έθζεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πδξνινγηθά, πδξαπιηθά θαη πεξηβαιινληηθά
ζηνηρεία ή κειέηεο, βάζεη ησλ νπνίσλ πξνηείλνληαη νη νξηνγξακκέο ησλ
πδαηνξεκάησλ, ηνπ ελ ιφγσ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Ο λένο απηφο
λφκνο απνηειεί ππνπξγηθή εγθχθιην, θαη είλαη πνιχ θηιηθφο πξνο ην
πεξηβάιινλ, ελψ έρεη ιάβεη ππ’ φςηλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο
αλεζπρίεο, πξνζθέξνληαο κεγάιε ειεπζεξία ζην κειεηεηεηε λα εθαξκφζεη
φπνηα ζχγρξνλε κέζνδν ζρεδηαζκνχ, κειέηεο, εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο
ζεσξεί βέιηηζηε αλά πεξίπησζε.
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Δθ’ φζνλ έρεη ιπζεί ην ζέκα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ θπζηθψλ νξίσλ ησλ
πδαηνξεκάησλ, πξέπεη λα ιπζεί θαη ην ζέκα ησλ ήδε κπαδσκέλσλ ή/θαη
ρηηζκέλσλ πδαηνξεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο. Όια ηα
πδαηνξέκαηα εθηφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ππνπέπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο
Ννκαξρίαο, ελψ εληφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ε αξκφδηα ππεξεζία είλαη ν
Γήκνο. Οη Γήκνη δηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο Σερληθέο ππεξεζίεο είηε έρνπλ
ζπζηήζεη ΓΔΤΑ. Όπνπ ππάξρεη ΓΔΤΑ, είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
θαιπκκέλσλ πδαηνξεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη αλήθνπλ ζηε
δηθαηνδνζία ηεο. Σα αλνηρηά πδαηνξέκαηα αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ
Γήκνπ.
3.3 Οξγάλσζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο-νκβξίσλ
Η αζηηθνπνίεζε (ηζηκεληνπνίεζε) επνκέλσο κηαο πεξηνρήο απμάλεη δξακαηηθά
ηα επηθαλεηαθά λεξά ζ’ απηή απφ ηζρπξέο βξνρέο ή θαηαηγίδεο θαη απηά κε ηε
ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ην κέγεζνο εθδήισζεο ησλ
πιεκκπξψλ, αλ δελ ππάξρεη επαξθέο δίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηνπο.
Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο παξνπζηάδνπλ αλεπαξθέο δίθηπν απνξξνήο
νκβξίσλ γηα λα θαιχςεη ηα επηθαλεηαθά λεξά αθνχ ηα νδνζηξψκαηα, ηα
πεδνδξφκηα,

νη

ζηέγεο

ησλ

πνιπθαηνηθηψλ

θ.ιπ.

είλαη

επηθάλεηεο

αδηαπέξαζηεο απφ ην λεξφ, αληηπξνζσπεχνπλ πνιχ πςειφ πνζνζηφ ζε
ζρέζε κε ηηο δψλεο πξαζίλνπ, νη νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ σθειεηψλ,
απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηεο βξνρήο. Δπηπιένλ, ε ζπρλή κεηαηξνπή ησλ
δξφκσλ θαη θπξίσο ησλ θαηεθνξηθψλ ζε «πδαηνξεχκαηα» θαη ε δεκηνπξγία
ζηε ζπλέρεηα πιεκκπξψλ

κεηά απφ θάζε «ηζρπξή βξνρή ή θαηαηγίδα»,

επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ αλεπάξθεηα ηνπ δηθηχνπ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
ησλ νκβξίσλ λεξψλ ζε θάπνην κεγαιχηεξν απνδέθηε.
Η ανεπαρκής παξνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αγσγψλ νκβξίσλ δηαπηζηψλεηαη
βέβαηα θαη απφ ηελ εθξνή λεξνχ πνιιέο θνξέο απφ ηα «θαπάθηα» ειέγρνπ
απηψλ ζηνπο δξφκνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Σν δίθηπν νκβξίσλ φκσο
έρεη θαη άιιν κεηνλέθηεκα, αθνχ δηαπηζηψλεηαη πσο ε ππθλφηεηα ησλ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζηνπο δξφκνπο είλαη ηφζν κηθξή ψζηε απηά – θαη
φηαλ αθφκα είλαη θαζαξά – λα αδπλαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ λα
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δηνρεηεχζνπλ ηελ παξνρή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αδηαπέξαζηεο επηθάλεηεο
ζηνπο ππφγεηνπο αγσγνχο νκβξίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο έλα κέξνο ηνπ
λεξνχ ξέεη πξνο ηα θαηάληε θαη ζπζζσξεπηηθά ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία
πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε νξηδφληηα θπξίσο ηκήκαηα ηεο πφιεο θαη ζε
έθηαζε πνπ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ εθδειψλεηαη ε θαηαηγίδα.
Βέβαηα ζε πεξίπησζε πνπ ηα θξεάηηα δελ έρνπλ θαζαξηζζεί απφ θεξηά πιηθά,
ηφηε ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα είλαη πξνθαλψο αλεμέιεγθηα.
Η κηθξή ππθλφηεηα ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ ζηνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο δηαπηζηψλεηαη αθφκα ζήκεξα θαη απφ κηα απιή ζχγθξηζε
ηεο ππθλφηεηαο απηψλ κε ηε αληίζηνηρε ζηνπο θαηλνχξηνπο ζρεηηθά
πεδνδξφκνπο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηηο πφιεηο καο. Η ππθλφηεηα ησλ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο θαη ησλ αληηζηνίρσλ επίζθεςεο ζηνπο πεδφδξνκνπο
απηνχο είλαη πξνθαλψο εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά θαη
ππνινγηζκέλα κεγέζε ησλ παξνρψλ θαη απνξξνψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο
αδηαπέξαζηεο επηθάλεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρπξψλ βξνρψλ θαη θαηαηγίδσλ.
Έηζη ε «ζηξάγγηζε» ησλ λεξψλ ζηνπο πεδφδξνκνπο απηνχο είλαη ηαρχηαηε θαη
απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.

3.4 Πιεκκύξεο
ε πεξίπησζε πιεκκχξαο, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηελ πνιηηηθή επζχλε ηε
έρεη ν Γήκνο θαη ε Ννκαξρία. Μεηά απφ ζπκβάληα πιεκκχξαο, νη Γήκνη θαη νη
Ννκαξρίεο πιεξψλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, απφ ηα θνλδχιηα
ηεο θπβέξλεζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Γπζηπρψο, ηα
ρξήκαηα απηά δελ είλαη αξθεηά πνηέ γηα πιήξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ.
Θεσξεηηθά, θαη ηα 4 δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο ρψξαο (θπβέξλεζε, πεξηθέξεηα,
λνκαξρία θαη δήκνο) δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν
πάζεο θχζεσο έξγσλ. ηελ πξάμε νη ιήςεηο απνθάζεσλ ζε αληίζηνηρεο
πεξηπηψζεηο νξίδνληαη απφ ηνπο Γήκνπο ή ηηο ΓΔΤΑ (φπνπ απηέο ππάξρνπλ),
θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ. Σα ππφινηπα δηνηθεηηθά ζψκαηα ειέγρνπλ απιά ηε
λνκηκφηεηα ησλ φπνησλ δηαδηθαζηψλ. πρλά δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα
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κεηαμχ Γήκνπ ή ΓΔΤΑ θαη Τπνπξγείνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα
ησλ ζεκάησλ.
3.5 Δπηζηεκνληθέο πξνηάζεηο
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νκβξίσλ, ε ζπλήζεο πξφηαζε είλαη
ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ γηα ηε ζπγθξάηεζε πδάηηλσλ καδψλ ζε νξεηλέο
πεξηνρέο, ε πξνζηαζία αζηηθνπνηεκέλσλ γχξσ πεξηνρψλ απφ πιεκκχξεο, θαη
ε εθηξνπή ησλ νκβξίσλ πξνο ηηο θνίηεο ρεηκάξξσλ εθηφο αζηηθήο πεξηνρήο.
Απηά απνηεινχλ θαη ηα κνλαδηθά

αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα έσο ηψξα. Οη κειεηεηέο παξνπζηάδνπλ ζρέδηα
πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ξπκνηνκηθέο αιιαγέο δηφηη γλσξίδνπλ ηε δπζθνιία
πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ αιιαγψλ, ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
θφζηνπο. πλεπψο, φπνηα αληηπιεκκπξηθά έξγα αθνξνχλ πεξηνρέο εθηφο
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ.
Όκσο ζηελ πφιε εθδειψλνληαη ζπρλά θαη «ηνπηθέο, ζπλνηθηαθέο ή
πξναζηηαθέο πιεκκχξεο» θαη ε αληηκεηψπηζε απηψλ θαηά ηε γλψκε καο, είλαη
ζέκα βειηίσζεο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ θαη εηδηθφηεξα κειέηεο θαη θαηαζθεπήο
ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο

θαη πηζαλφλ

θαηαζθεπή λέσλ αγσγψλ νκβξίσλ κε επαξθή δηαηνκή. Οπσζδήπνηε φκσο ε
πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ ζε πεξηνρέο πνπ ην δίθηπν έρεη ειηθία αξθεηψλ
δεθάδσλ

ρξφλσλ,

παξνπζηάδεη

ηεξάζηηεο

θαη

δηαθφξσλ

θαηεγνξηψλ

(θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο θ.ιπ.) δπζθνιίεο. Έηζη, ε ζσζηή απφθαζε
γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη ψζηε λα βειηησζεί ην ππάξρνλ δίθηπν νκβξίσλ,
πξέπεη λα ιεθζεί πξνθαλψο απφ ηνπο κειεηεηέο πδξαπιηθψλ έξγσλ. Σν
θαζάξηζκα φκσο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο αθφκα θαη φηαλ επάλσ απφ
απηά βξίζθνληαη παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαζψο θαη ν έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ
γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ κεηά απφ θάζε δπλαηή βξνρή, είλαη
ελέξγεηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη απφ ηνπο κε εηδηθνχο. εκαληηθφ
επίζεο είλαη λα καζαίλνπκε απφ ηα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο. Δπνκέλσο,
θαηά ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο λέσλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζην
ζρέδην πφιεο θαη νηθνδνκνχληαη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ, σο θχξηα αίηηα δεκηνπξγίαο πιεκκπξηθψλ
θαηλνκέλσλ.
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3.6 Πξνζδηνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ
Όια ηα πξνεγνχκελα γεγνλφηα δείρλνπλ πσο ηα πιπκκπξηθά θαηλφκελα ζηηο
πφιεηο θαη ε «αληηπιεκκπξηθή ηνπο ζσξάθηζε» είλαη ζέκαηα πνιχπιεπξα θαη
πνιχπινθα θαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα ησλ πδαηνξεπκάησλ είλαη άκεζεο
πξνηεξαηφηεηαο θαη αλάγθεο γηα ηελ εμνκάιπλζε πιεκκπξψλ επξείαο θπξίσο
θιίκαθαο.
Γηα λα ιπζεί ην ζέκα ησλ νκβξίσλ (θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα), ζα
πξέπεη λα πξνεγεζεί ν πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ. Δχξεζε ηθαλψλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ φια ηα ζεκηηά έξγα, θάπνηα
πξέπεη λα γίλνπλ πξψηα, θαη θάπνηα άιια ζε δεχηεξν ρξφλν, αλάινγα κε ηα
δηαζέζηκα ρξήκαηα. Γηα λα γίλεη απηφ ζσζηά, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα
παξαθάησ βήκαηα:
1. χληαμε νιηθνχ πιάλνπ. Οη κειέηεο είλαη ην εξγαιείν ην νπνίν ζηνηρίδεη
ζρεηηθά ιίγν, αιιά φκσο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ
απνθπγή κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ.
2. Πξνζδηνξηζκφο

δσλψλ

πςεινχ

θηλδχλνπ.

Μεηά

ην

ιεπηνκεξή

ππνινγηζκφ ησλ γξακκψλ πιεκκπξίδαο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ
δψλεο πςεινχ θηλδχλνπ, θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ γχξσ νηθνπέδσλ ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλάινγε ελεκέξσζε, ψζηε λα ιάβνπλ ηα
θαηάιιεια κέηξα παζεηηθήο πξνζηαζίαο.
3. Απνθαηάζηαζε κπαδσκέλσλ πνηακνρεηκάξσλ θαη αλαθαηαζθεπή (ή
θαηαζθεπή) κηθξψλ γεθπξηψλ.
4. Καζνξηζκφο

γεληθψλ

θαλφλσλ

ζρεδηαζκνχ

γηα

θάζε

ηχπνπ

πδαηνξέκαηνο. Οη κειέηεο κηθξψλ πδαηνξεκάησλ πνπ δελ δηαζρίδνπλ
επαίζζεηεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα
Πεξηζζφηεξνο

ρξφλνο

απαηηείηαη

πξαγκαηνπνηεζνχλ γξήγνξα.

γηα

ηε

κειέηε

ησλ

κεγάισλ

πδαηνξεκάησλ.
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5. Δπαλέιεγρνο ησλ παιηψλ ζρεδηαζκψλ (φπνπ απηνί ππάξρνπλ), θαη
αλαπξνζαξκνγή ηνπο βάζεη απηψλ ησλ θαλφλσλ
6. πληνληζκφο ησλ έξγσλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπο βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο): επαίζζεηε/κε επαίζζεηε πεξηνρή,
δηαζεζηκφηεηα

γεο

απαξαίηεηεο

γηα

ηηο

θαηαζθεπέο

θαη

ηελ

απνθαηάζηαζε ησλ πδαηνξεκάησλ, θαη δηαζεζεκφηεηα νηθνλνκηθψλ
πφξσλ.

4. Μνληέια επίιπζεο απνξξνήο νκβξίσλ σο εξγαιεία ιήςεο
απνθάζεσλ (DAYWATER)


Σν πξόγξακκα DAYWATER

Με πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ δηελεξγήζεθε ην πξφγξακκα
DAYWATER, κε ζθνπφ ηελ πξφηαζε, δνθηκή θαη θαζηέξσζε ελφο
δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νκβξίσλ.
Η ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ζνπεδηθή νξνινγία γηα ηηο επηθαλεηαθέο
απνξξνέο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία εξγαιείνπ ηθαλνχ λα
πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ αζηηθψλ νκβξίσλ
πδάησλ. Έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ ηεο θηινζνθίαο
Adaptive Decision Support System (ADSS), δει, πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα
ιήςεο απνθάζεσλ (θνηλψο, έλα ζχζηεκα επέιηθην αλάινγα κε ηα εθάζηνηε
δεδνκέλα). θνπφο ηνπ ήηαλ ε παξνρή ζηνλ ρξήζε εθηφο ησλ άιισλ, θαη
επηζηεκνληθή θαζψο θαη πξαθηηθή πιεξνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο.
Σν κνληέιν ιακβάλεη ππ’φςηλ ηνπ ηε γεσκνξθνινγία ηεο θάζε πεξηνρήο, ηνλ
πιεζπζκφ, ηα αθξαία θαηλφκελα βξνρφπησζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία θ.ιπ..
Δθαξκφζηεθε ήδε πηινηηθά ζε θάπνηεο πεξηνρέο (ζηε Γεξκαλία), ελψ
αμηνινγήζεθε απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα αλά ηελ Δπξψπε. Πξνθχπηεη
πσο ην εξγαιείν αθφκα δελ είλαη ηθαλφ λα παξέρεη απφ κφλν ηνπ ηηο
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απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο δηαρεηξίζεηο, θαη ρξίδεη βειηίσζεο. Απνηειεί φκσο
κία θηιφδνμε θίλεζε πξνο ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο, θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο.

5. Πξνηεηλόκελεο βηώζηκεο (ζύγρξνλεο) κέζνδνη (BEST
MANAGEMENT PRACTICES – BMP)


ΓΙΑΠΔΡΑΣΔ ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ



GRASSED FILTER STRIPS – ΔΛΗ



ΤΚΔΤΔ ΦΙΛΣΡΑΝΗ



ΛΔΚΑΝΔ ΑΠΟΡΡΟΗ & ΣΔΥΝΗΣΔ ΛΔΚΑΝΔ

Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ζε κηα ππθλά αζηηθνπνηεκέλε πεξηνρή ηα πιεκκπξηθά
θαηλφκελα κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαη κε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε κέξνπο ηεο
βξνρήο ζηηο ζέζεηο βξνρφπησζεο. Δπνκέλσο θαη νη δηάθνξεο ηερληθέο
πξνζσξηλήο ζπγθξάηεζεο κέξνπο ηεο βξνρήο ζηηο ηαξάηζεο πνιπθαηνηθηψλ,
είηε κε πξνζζήθε ζ’ απηέο ρψκαηνο κε γξαζίδη, είηε κε πξνζσξηλή ηακίεπζε,
δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη αλεδαθηθέο θαη αλεθάξκνζηεο γηα ηελ εμνκάιπλζε
ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπηπιένλ, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζα
ζπκβάιιεη θαη κία νινθιεξσκέλε δηεπζέηεζε κε ηερληθά θαη θπηνηερληθά κέζα
ησλ πδαηνξεπκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ νξεηλψλ
φγθσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πφιε.

6. Λόγνη πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΒΜΡ


ΔΛΛΔΙΦΗ ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΧΝ ΥΔΓΙΑΜΟΤ



ΚΟΣΟ



ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ
Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία
Μειεηψληαο

ζέκαηα

ζρεηηθά

κε

ηελ

αληηπιεκκπξηθή

πξνζηαζία

ε

αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ είλαη ην δαηδαιψδεο λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ
μεθηλάεη

απφ

πνιχ

παιηά

κέρξη

πνιχ

πξφζθαηα,

κε

άξζξα

πνπ

αληηθαζίζηαληαη επαλεηιεκέλσο αιιά δελ αθπξψλνληαη εληειψο θαη κε
πιεζψξα λφκσλ, Π.Γ θαη δηαηάμεσλ.
Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ απφ ηηο 19-10-98 ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Γ/λζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ εθδφζεθε ε εγθχθιηνο 33, ε νπνία ηαμηλνκεί
θαη ζπζηεκαηνπνηεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ ηζρχνπζα κέρξη ηφηε λνκνζεζία
ηελ ζρεηηθή κε ηελ αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ.
Πξφζεζή καο κε ηελ εηζήγεζε απηή δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε λα
παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ησλ Νφκσλ θαη Γηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα
θαη ηεο ρξνληθήο ηνπο εμέιημεο αιιά ην πιαίζην κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη Νφκνη απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο.
χκθσλα

κε

ηνλ

Κηηξηνδνκηθφ

Καλνληζκφ

παξ.26

άξζξν

1

(ΦΔΚ

96Β/10.2.1987) νξίδεηαη ζαλ Ρέκα "θάζε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ζε
απνδέθηε θαη αγσγφ ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο ή ηεο ηήμεο ηνπ ρηνληνχ ή ησλ
θπζηθψλ πεγψλ θαη εμππεξεηεί ηελ απνξξνή ηνπο πξνο άιινπο κεγαιχηεξεο
ρσξεηηθφηεηαο απνδέθηεο ,θπζηθνχο ή ηερλεηνχο (ξέκαηα, πνηάκηα, ιίκλεο,
ζάιαζζα θ.ι.π.) πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξεο ζηάζκεο.
Σν βαζηθφ φκσο είλαη φηη ηα ξέκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή
θιεξνλνκηά θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ηεο πφιεο θαη φρη κφλν ζαλ θπζηθνί πδξαπιηθνί ππνδνρείο
θαη αληηπιεκκπξηθνί αγσγνί.

Η πνιπδηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο δελ επλνεί ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ ζεκάησλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, φπσο έρεη απνδεηρζεί κε ηα
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πιεκκπξηθά θαηλφκελα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ.
Η νπζία βέβαηα ηεο αζηπλφκεπζεο ησλ ξεκάησλ βξίζθεηαη ζηελ εθαξκνγή
ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. ηελ πξάμε ινηπφλ παξαηεξνχκε
αδπλακία γηα ηελ αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ ζε νιφθιεξν ηνλ Ννκφ πξάγκα
πνπ θάλεη αδχλαηε φρη κφλν ηελ αζηπλφκεπζε αιιά αθφκα θαη ηνλ έιεγρν ησλ
θαηαγγειηψλ πνπ γίλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεηο ζην Ννκφ.
Καηαζθεπή - πληήξεζε αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ
ην Π.Γ 910/77 άξζξν 79 παξ.β) αλαθέξεηαη φηη ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο ππάγνληαη "ε θαηαζθεπή, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ/λζεο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αζηπλφκεπζεο ησλ
δεκνζίσλ έξγσλ θαη πδάησλ". Δπηπιένλ γηα ξέκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Ννκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1β ηνπ Ν.2503/97 "Γηνίθεζε,
νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" αλαθέξεη φηη "ε ζχληαμε θαη ζεψξεζε ησλ
κειεηψλ, ε επίβιεςε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο, ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηνπο ηδξπκάησλ, ησλ
ινηπψλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ
πεξηνρήο θαη φζα αθνξνχλ ζην ηερληθφ κέξνο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ
πξνκεζεηψλ, ηερληθψλ εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ ησλ απηψλ νξγαληζκψλ" είλαη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Δπίζεο "ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
έξγσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ".
ηνλ ίδην Νφκν άξζξν 6 παξ.3β, γηα ξέκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
δχν ή πεξηζζνηέξσλ Ννκψλ, αξκφδηα είλαη ε Πεξηθέξεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην
Σκήκα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ έρεη ζαλ
αξκνδηφηεηεο "φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο κειέηεο πδξαπιηθψλ έξγσλ,
θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά κειέηεο θαη
θαηαζθεπέο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πδξαπιηθψλ θαη επεηγφλησλ έξγσλ.
Γηα ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ε αξκνδηφηεηα επεθηείλεηαη θαη ζην
αληηθείκελν ζπληήξεζεο. Σέινο ζην άξζξν 5 ηνπ Ν.3010/2002 παξ.2
αλαθέξεηαη φηη "Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πδαηνξέκαηα κπνξεί
λα κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ ή λα
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αλαηίζεληαη απφ απηνχο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα
ζπγθεθξηκέλα πδαηνξέκαηα βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
ηνπο νξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην πδαηφξεκα εθηείλεηαη ζε δηνηθεηηθά φξηα
πεξηζζφηεξσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηα σο άλσ αληηπιεκκπξηθά
έξγα κπνξνχλ λα κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ηεο Πεξηθέξεηαο. Λίγν παξαθάησ βιέπνπκε φηη "ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηα πδαηνξέκαηα ζηα δηνηθεηηθά φξηα θάζε λνκνχ
αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθίαο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ θαη άιισλ
νξγάλσλ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. Με απνθάζεηο φκσο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
ηεο

νηθείαο

Πεξηθέξεηαο,

πνπ

δεκνζηεχνληαη

ζηελ

Δθεκεξίδα

ηεο

Κπβεξλήζεσο κπνξεί ν παξαπάλσ έιεγρνο λα αλαηεζεί ζηνπο νηθείνπο ΟΣΑ
Α΄ βαζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα απηά.
Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ζχκθσλα κε ηνπο : Ν.1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο", Ν.3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο
Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο γηα
ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηελ απφθαζε 15393/2332 Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ (ΦΔΚ 1022/5-8-2002 η.Β΄) ηα
πδξαπιηθά έξγα πξνυπνζέηνπλ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ην
νπνίν εκπιέθεη ζηελ δηαδηθαζία θαη άιιεο ππεξεζίεο (φπσο ΓΙ.ΠΔ.ΥΧ ,
θνξείο

πνπ

γλσκνδνηνχλ

π.ρ.

Οξγαληζκφο

Ρπζκηζηηθνχ,

Δθνξεία

Αξραηνηήησλ θιπ)
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο πξνηείλεηαη:
1. Οξίδεηαη φηη ν θαζαξηζκφο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ
πδάησλ αληηκεησπίδεηαη πιένλ απφ ηνπο Γήκνπο - ΓΔΤΑ, δεδνκέλνπ
φηη νη Γήκνη έρνπλ άκεζε εηθφλα ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ, ελψ θαη νη
πνιίηεο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηα αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα ζηνπο
δήκνπο θαη λα επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε θαζαξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ
θξεαηίσλ. Οη δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ ζα
εμαζθαιίδνληαη πιένλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δήκνπο.
2. Οη

Ννκαξρηαθέο

Απηνδηνηθήζεηο

θαζίζηαληαη

αξκφδηεο

γηα

ηε
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ζπληήξεζε ησλ ξεκάησλ, εθηφο απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο γηα ηνλ νπνίν
ήδε είλαη ππεχζπλεο, γηα επεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηνρέο
παξαθείκελεο ζε ξέκαηα πξνο απνηξνπή επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ
θαη γηα ηελ αζηπλφκεπζε ησλ ξεκάησλ. Δμππαθνχεηαη φηη νη
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ζα έρνπλ επίζεο θαη ηελ επζχλε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ φισλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο
ησλ θαη’ έηνο απαηηνπκέλσλ πηζηψζεσλ.
3. ε επίπεδν Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο – δήκσλ ζα πξέπεη λα γίλεη
ζρεδηαζκφο ζην πιαίζην εθηέιεζεο έξγσλ κε αληηπιεκκπξηθή ζεκαζία,
ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ ιάζε θαη παξαιείςεηο ζρεδηαζκνχ,
φπσο απηά έρνπλ εκθαληζζεί ζε πνιιά ζεκαληηθά έξγα πνπ πεξηείραλ
θαη αληηθείκελν αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηα νπνία δελ ππήξμε
ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέα πξνβιήκαηα, πνπ
απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε.
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ΑΙΣΗΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ

1. Η λέα Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ‘’Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο’’ γηα λα έρεη
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ζην ζπλνιηθφ
επαλαζρεδηαζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηα φκβξηα.
2. ηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε
ζσξάθηζε ησλ πφιεσλ απφ ηα φκβξηα.
3. Οη κειέηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ
αιιαγή ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ επνκέλσο ππάξρεη αιιαγή ησλ
δεδνκέλσλ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
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