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Γεληθά γηα ηα όκβρηα

Η δηαρείξηζε νκβξίσλ ζηελ Ειιάδα είλαη έλα ζέκα ην
νπνίν αληηκεησπίδεηαη ζαλ δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο,
έλαληη ηεο δηαρείξηζεο ιπκάησλ, ηεο ιεηςπδξίαο θ.ιπ..
Παξ’ όια απηά, ν ζσζηόο έιεγτος θαη ε δηατείρηζε
νκβξίσλ πδάησλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηε ιύζε
θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ζεκάησλ.

Δσρφπαχθό πρόγρακκα δηατείρηζες
πιεκκσρώλ

Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ από πιεκκύξεο απνζθνπεί ζηε κείσζε
ηεο πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο θαηαζηξνθώλ από πιεκκύξεο. Η
εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ν βέιηηζηνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο
νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηηθνύ πιάλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα
εμήο ζηνηρεία:

•
•
•
•
•

Πρόληυη
Προζηαζία
Δνημέρφζη - εσαιζθηηοποίηζη κοινού
Ανηίδραζη ζε καηάζηαζη εκηάκηοσ ανάγκης
Αποκαηάζηαζη

Δσρφπαχθό πρόγρακκα δηατείρηζες
πιεκκύρφλ

Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ από ηηο πιεκκύξεο απνηειεί έλα
αλεμάξηεην θνκκάηη, κέξνο ηεο επξύηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ιεθαλώλ
απνξξνήο, ζπλεπώο ην λνκηθό πιαίζην πνπ θαιύπηεη ηηο πιεκκύξεο
ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ WFD.
Τν JRC, ηεο ΕΕ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
πιεκκπξώλ, κία database γηα ηηο επξσπατθέο ρώξεο, αληίζηνηρνπο
ράξηεο (ζε GIS), θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ
θηλδύλνπ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο δηεπζύλζεηο:
http://floods.jrc.ec.europa.eu/flood-risk
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st03/st03618.en07.pdf

Ζ δηατείρηζε οκβρίφλ ζηελ ΔΔ

Σε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο εθαξκόδνληαη ηερληθέο ειέγρνπ ζηα
ζεκεία ζπιινγήο νκβξίσλ έλαληη ηεο εμόδνπ (πνηάκηα, ζάιαζζα
θ.ά.), κε ηηο νπνίεο γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ νκβξίσλ, δηόηη:
• είλαη θζελόηερες από ηηο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
ζηελ θαηάιεμε ησλ αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ.
• είλαη πην ζσκβαηές κε ηολ θσζηθό θύθιο ηοσ λερού
• θαηαθέξλνπλ κείφζε ηες ζσλοιηθής απορροής νκβξίσλ θαη
ζπλεπώο επηηξέπνπλ ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ησλ πόιεσλ, ρσξίο
λα είλαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή έξγσλ εθ λένπ, αιιά απιά ε
επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ είλαη αξθεηή.

Γηατείρηζε οκβρίφλ σδάηφλ ζηολ Διιαδηθό τώρο

► Γεφγραθία & Τδροιογηθές ζσλζήθες

Η Ειιάδα είλαη κία ρώξα ηεο νπνίαο ε ηνπνγξαθία είλαη θαηά βάζε
νξεηλή, θαη έρεη ηεξάζηηα αθηνγξακκή(ίζε κε ην 1/3 ηεο νιηθήο
επξσπατθήο αθηνγξακκήο). Παξά ην γεγνλόο όηη νη εκέξεο
βξνρόπησζεο είλαη ζρεηηθά ιίγεο ζε εηήζην επίπεδν, ν ζπλνιηθόο
κέζνο όξνο βξνρόπησζεο αγγίδεη ηελ ίδηα πνζόηεηα απηήο ησλ
ρσξώλ ηεο δπηηθήο Επξώπεο.

Η ηνπνγξαθία ζε ζπλδπαζκό κε ηα πςειά πνζνζηά βξνρόπησζεο,
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο ππθλνύ πδξνγξαθηθνύ
δηθηύνπ απνηεινύκελνπ από ρείκαξξνπο, ξέκαηα θαη πνηάκηα, κε
κόληκεο ξνήο.
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► Γεφγραθία & Τδροιογηθές ζσλζήθες

Η πιεηνςεθία ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ είλαη ρηηζκέλεο θνληά ζε
αθηέο, θαη ζε όιεο ππάξρνπλ ρείκαξξνη ή ξέκαηα παξνδηθήο ξνήο,
πνπ πεξλνύλ κέζα από ηελ πόιε, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα από
ππεξρεηιίζεηο πνηακώλ θαη νη θαηαζηξνθέο από ηέηνηα θαηλόκελα,
ζπλήζεηο αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο, είλαη γλσζηέο.
Σήκεξα ε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνζήθεπζεο νκβξίσλ,
γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ θαη ιηκλνδεμακελώλ.

Γηατείρηζε οκβρίφλ σδάηφλ ζηολ Διιαδηθό τώρο

► Σετληθά Υαραθηερηζηηθά

Με εμαίξεζε θάπνηα ηζηνξηθά θέληξα πόιεσλ, ζηελ Ειιάδα ηα
απνρεηεπηηθά δίθηπα είλαη ρσξηζηηθά. Οη ξπζκνί αζηηθνπνίεζεο ήηαλ
πάληα γξεγνξόηεξνη από ηνπο ξπζκνύο θαηαζθεπήο δηθηύσλ
απνρέηεπζεο θαη κόλν νη κεγάιεο θαη αλαπηπγκέλεο πόιεηο είραλ ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο δηθηύσλ απνρέηεπζεο-έξγσλ
ππνδνκήο.
Η θαηαζθεπή Μνλάδσλ Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ, μεθίλεζε ζηελ
Ειιάδα ηε δεθαεηία ηνπ ’80. Η ρξήζε βόζξσλ είλαη αξθεηά ζπλήζεο
ζηε ρώξα καο, αλ θαη πιένλ νη πεξηζζόηεξεο πόιεηο έρνπλ
πιεζπζκό πνπ μεπεξλά ηνπο 2000 θαηνίθνπο, θαη ζπλεπώο
πξνηεξαηόηεηά ηνπο ήηαλ ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ θαη
ΜΕΛ (θαη όρη δηθηύνπ νκβξίσλ) ηα νπνία έγηλαλ κε
ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηελ ΕΕ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ ληηξεθηίβα
ηεο ΕΕ 91/271/EU (WFD).
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► Σετληθά Υαραθηερηζηηθά

Σε κία ρώξα όπνπ νη βξνρέο δελ είλαη θαη πνιύ ζπρλέο, θαη ζηελ
νπνία νη πεξηζζόηεξεο πόιεηο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο κε
ζεκαληηθή θιίζε, ε δηαρείξηζε νκβξίσλ πνηέ δελ απνηέιεζε νύηε
θνηλσληθή νύηε πνιηηηθή πξνηεξαηόηεηα. Τα δίθηπα νκβξίσλ –όπνπ
απηά ππάξρνπλ- έρνπλ θηηαρηεί σο κέξνο ησλ νδηθώλ δηθηύσλ ή
κηθξήο θιίκαθαο ζπλνδεπηηθά έξγα ηεο απνρέηεπζεο ησλ πόιεσλ.

Από ηηο αξρέο ηνπ ’90 έρεη εθθξαζηεί επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ
αλαθνξηθά κε ηε ξύπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηα όκβξηα.
Σηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Ειιάδαο, γίλεηαη εθηξνπή ηεο
ξνήο ζε πεξηόδνπο ρακειήο βξνρόπησζεο ώζηε ηα όπνηα όκβξηα
λα θαηαιήγνπλ ζηε ΜΕΛ. Απηό ην κέηξν πξόιεςεο πεξηνξίδεη θαη ηε
ξύπαλζε από παξάλνκεο ζπλδέζεηο.
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► Αζηηθοποίεζε & αζηηθά όκβρηα

Ήηαλ κόιηο κεηά ην 1990 όηαλ εθθξάζηεθε ελδηαθέξνλ ώζηε λα
δηαθπιαρζνύλ νη ρείκαξξνη αθάιππηνη, θαη ην αζηηθό πδξνγξαθηθό
δίθηπν ηξάβεμε πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν
24 ηνπ ειιεληθνύ Σπληάγκαηνο, ηα νηθνζπζηήκαηα, θαηεγνξία ζηελ
νπνία αλήθνπλ ηα ξέκκαηα θαη νη ρείκαξνη, είλαη πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρέο, θαη ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε.
Σήκεξα ππάξρεη θεληξηθόο αζηηθόο ζρεδηαζκόο, θαη ε αζηηθνπνίεζε
λέσλ πεξηνρώλ γίλεηαη κε νξγαλσκέλν ηξόπν, παξ’ όια απηά νη ήδε
ππάξρνπζεο (λόκηκεο ή απζαίξεηεο) θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ
εθαξκνγή απηνύ ηνπ θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ, εμαθνινπζνύλ λα
απνηεινύλ πιεγή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα πξνθαινύλ πξνβιήκαηα.
Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εληόο ζρεδίνπ πόιεσο, είλαη πνιύ
δύζθνιν –έσο αδύλαην- λα ππνζηνύλ αλαδηακόξθσζε, ιόγσ ηεο
κεγάιεο ππθλόηεηαο θαηαζθεπήο.

Γηατείρηζε πιεκκσρώλ

Η έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιαγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
πιεκκύξαο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο εμαξηάηαη θαηά
θύξην ιόγν από ηελ θύζε ηεο επηθάλεηαο γεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε
αζηηθή γε, από ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ αζηηθνύ πδξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο
απνρέηεπζεο θαη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Η δηαπεξαηόηεηα ησλ
αζηηθώλ επηθαλεηώλ παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Γη’ απηό
έλαο πξνζεθηηθόο αζηηθόο ζρεδηαζκόο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα
πδξνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο αζηηθνπνίεζεο.
Οη πιεκκπξηθέο ζπλζήθεο επηδεηλώλνληαη πεξηζζόηεξν ζε
πεξίπησζε αζηηθνπνίεζεο εδαθώλ πςειήο δηεζεηηθόηεηαο όπσο
είλαη ηα ακκώδε εδάθε, παξά ζηελ πεξίπησζε εδαθώλ ρακειήο
δηεζεηηθήο ηθαλόηεηαο όπσο είλαη ηα αξγηιώδε.

Δπηπηώζεης πιεκκσρώλ

Σπλέπεηα ηεο αζηηθήο απνξξνήο απνηειεί ε ζπζζώξεπζε αζηηθώλ
ξππαληώλ ιόγσ ηεο αδηαπεξαηόηεηαο ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ. Τν
είδνο ησλ ξππαληώλ απηώλ είλαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξόκνην
ή θαη κεγαιύηεξν από ηα απόβιεηα ηνπ απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ.
Οη ζεκαληηθόηεξνη από ηνπο ξππαληέο απηνύο πξνέξρνληαη θπξίσο
από ηνπο δξόκνπο (έιαηα θαη ιηπαληηθά απηνθηλήησλ), από
πδξνξνέο, από ζηέγεο θαη ρώξνπο ζηάζκεπζεο. Αθόκα ηα
θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ ιόγσ αζηηθήο θίλεζεο ζηνπο δξόκνπο
παξάγνπλ κόιπβδν, ρισξηνύρα θαη ληηξηθά θαη απμεκέλν COD.
Σθνππίδηα, ιηπάζκαηα, κπάδα, θνινβαθηεξίδηα θαζώο θαη
αησξνύκελα ζηεξεά πξνζηίζεληαη ζην νιηθό νξγαληθό πεξηερόκελν,
επηβαξύλνληαο έηζη ηελ απνξξνή.

Η κεηαηξνπή ησλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ ζε αζηηθέο έρεη αθόκα σο
απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηεο απηνθπνύο βιάζηεζεο θαη
δηαθόξσλ άιισλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηε γεληθόηεξε ππνβάζκηζε ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο.
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► Προζδηορηζκός προηεραηοηήηφλ


τεδηαζκός – Προγρακκαηηζκός . Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ νη κειέηεο είλαη ην
εξγαιείν ην νπνίν ζηνηρίδεη ζρεηηθά ιίγν, κπνξεί όκσο λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ
απνθπγή κειινληηθώλ πξνβιεκάησλ.



Εώλες Τυειού Κηλδύλοσ. Μεηά ην ιεπηνκεξή ππνινγηζκό ησλ γξακκώλ πιεκκπξίδαο,
ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ δώλεο Υςεινύ Κηλδύλνπ, θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ γύξσ
νηθνπέδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ αλάινγε ελεκέξσζε, ώζηε λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια
κέηξα παζεηηθήο πξνζηαζίαο.



Αποθαηάζηαζε κπαδσκέλσλ πνηακνρεηκάξσλ θαη αλαθαηαζθεπή (ή θαηαζθεπή) κηθξώλ
γεθπξηώλ.



Καζορηζκός γεληθώλ θαλόλφλ ζτεδηαζκού γηα θάζε ηύποσ σδαηορέκαηος. Οη
κειέηεο κηθξώλ πδαηνξεκάησλ πνπ δελ δηαζρίδνπλ επαίζζεηεο πεξηνρέο κπνξνύλ λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ γξήγνξα. Πεξηζζόηεξνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ κεγάισλ
πδαηνξεκάησλ.



Δπαλέιεγτος ηφλ παιηώλ ζτεδηαζκώλ (όπνπ απηνί ππάξρνπλ), θαη αλαπξνζαξκνγή
ηνπο βάζεη απηώλ ησλ θαλόλσλ



σληοληζκός ηφλ έργφλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ (κε
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο): επαίζζεηε/κε επαίζζεηε πεξηνρή, δηαζεζηκόηεηα γεο απαξαίηεηεο
γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πδαηνξεκάησλ, θαη δηαζεζεκόηεηα
νηθνλνκηθώλ πόξσλ.

Μοληέια επίισζες απορροής οκβρίφλ
φς εργαιεία ιήυες αποθάζεφλ (DAYWATER)

Με πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΕΕ δηελεξγήζεθε ην
πξόγξακκα DAYWATER, κε ζθνπό ηελ πξόηαζε, δνθηκή θαη
θαζηέξσζε ελόο δηαρεηξηζηηθνύ εξγαιείνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
νκβξίσλ. Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δεκηνπξγία εξγαιείνπ
ηθαλνύ λα πνζνηηθνπνηήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνηόηεηα ησλ
αζηηθώλ νκβξίσλ πδάησλ.
Τν κνληέιν ιακβάλεη ππ’όςηλ ηνπ ηε γεσκνξθνινγία ηεο θάζε
πεξηνρήο, ηνλ πιεζπζκό, ηα αθξαία θαηλόκελα βξνρόπησζεο,
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θ.ιπ.. Εθαξκόζηεθε ήδε πηινηηθά ζε θάπνηεο
πεξηνρέο (ζηε Γεξκαλία), ελώ αμηνινγήζεθε από παλεπηζηεκηαθά
ηδξύκαηα αλά ηελ Επξώπε. Πξνθύπηεη πσο ην εξγαιείν αθόκα δελ
είλαη ηθαλό λα παξέρεη από κόλν ηνπ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
δηαρεηξίζεηο, θαη ρξίδεη βειηίσζεο. Απνηειεί όκσο κία θηιόδνμε
θίλεζε πξνο ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο, θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δώζεη κηα γεληθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο

Όκβρηα &
Best Management Practices – BMP
Προηεηλόκελες βηώζηκες ζύγτρολες κέζοδοη (ΒΜΡ)
•
•

ΓΙΑΠΔΡΑΣΔ ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ
GRASSED FILTER STRIPS – ΔΛΗ
(http://www.stormwatercenter.net/Assorted%20Fact%20Sheets/Tool6_Stormwater_Practices/Filte
ring%20Practice/Grassed%20Filter%20Strip.htm)

•

ΤΚΔΤΔ ΦΙΛΣΡΑΝΗ
(http://www.stormwatercenter.net/Manual_Builder/Performance%20Criteria/Filtering%20Systems.htm)

•

ΛΔΚΑΝΔ ΑΠΟΡΡΟΗ & ΣΔΥΝΗΣΔ ΛΔΚΑΝΔ

Λόγοη ποσ εκποδίδοσλ ηελ εθαρκογή ηφλ ΒΜΡ
•
•
•

ΔΛΛΔΙΦΗ ΓΝΧΗ ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΧΝ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ΚΟΣΟ
ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

Αιηήμαηα – Προηάζεις

1.

Η λέα Δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε «Πρόγρακκα Καιιηθράηες» γηα
λα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ
ζην ζπλνιηθό επαλαζρεδηαζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ ηεο
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη απηέο ηηο αξκνδηόηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε
ηα όκβξηα.

2.

Σηα ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα
ηε ζσξάθηζε ησλ πόιεσλ από ηα όκβξηα.

3.

Οη κειέηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο λα ιακβάλνπλ ππόςε θαη
ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ πιαλήηε καο, γηαηί ππάξρεη αιιαγή ησλ
δεδνκέλσλ ζρεδηαζκνύ γηα ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
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