
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΠΛΗΜΜΤΡΙΚΧΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΧΝ 
 

Κώζηαρ Καηζιμίγαρ 

Αξρηηέθηνλαο 

 

Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

 



Κλιμαηική αλλαγή 

νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή 

ζην θιίκα πνπ 

νθείιεηαη άκεζα ή 

έκκεζα ζε αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο 



ΠΛΗΜΜΤΡΑ – Οπιζμόρ 

 

Πλημμύπα θευπείηαι :  

η διαθςγή ςδάηυν από ηα 

όπια ηηρ θςζικήρ ή ηεσνικήρ 

κοίηηρ, ποηαμού, λίμνηρ, 

ζςλλέκηη (δεξαμενήρ )  

διώπςγαρ ή θπάγμαηορ. 



Οι πλημμςπικοί όγκοι νεπού 

πποέπσονηαι από: 

 

• ηελ ηνπηθή βξνρόπησζε, 

• ηην ςπεπσείλιζη ποηαμού, 

• ηελ εηζξνή ηεο ζάιαζζαο ζε παξάθηηεο     

πεξηνρέο , 

• από ηε ζξαύζε θξάγκαηνο, 

• από ιηώζηκν ρηνληνύ 

 



Οη πιεκκύξεο είλαη θπζηθά θαηλόκελα 
(αθνύ ζπλήζσο πξνέξρνληαη από 

κεηεσξνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή αλζξώπηλεο 

παξεθβάζεηο), 

 όκσο ζπκβαίλνπλ όηαλ ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο 

 (θπζηθνύ ή αλζξσπνγελνύο),  
δελ κπνξεί λα δηνρεηεύζεη ηνλ όγθν λεξνύ 

πνπ παξάγεηαη από ηε βξνρόπησζε. 



Δπνκέλσο νη αηηίεο είλαη: 

•Φπζηθέο 

•Αλζξσπνγελείο 



Η πιεκκύξα απεηιεί: 

• Τηο αλζξώπηλεο δσέο 

• Τν δσηθό θεθάιαην 

• Τηο πεξηνπζίεο ησλ αλζξώπσλ 

• Τηο ππνδνκέο 







Τδπαςλικά ζςζηήμαηα 

αποπποήρ 

• Λεθάλεο απνξξνήο 

• Πνηάκηα  

• Φείκαξξνη 

• ξπάθηα 



Αποδέκηερ ςδάηυν 

• Θάιαζζα 

• Λίκλεο (θπζηθέο – ηερλεηέο) 





Ρνέο- Γηαρείξηζε-Πξόιεςε 

• Φπζηθή ξνή ζε θπζηθή θνίηε 

• Γηεπζέηεζε θνίηεο 

• Δπζπγξακκίζεηο 

• Καηαζθεπέο αλαρσκάησλ 

• Γεκηνπξγία αλαβαζκώλ- ραιηλώλ 

• Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ 







Δκπόδηα ζηε ξνή πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ εκθάληζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Πξσηνγελείο αηηίεο 

• Φεξηέο ύιεο (ηδήκαηα) 

• Δπηξνθηζκόο 

• Απνξξίκκαηα - κπάδα 

• Απόζεζε αληηθεηκέλσλ 

• Δθηέιεζε έξγσλ 

• Καηαζθεπέο 









Γεπηεξνγελείο αηηίεο 

• Η απνδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ εγγείσλ βειηηώζεσλ 

θαη ε κε ζεζκνζέηεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

• Η ειιηπήο ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ 

γηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.  
• Τν δαηδαιώδεο ζεζκηθό πιαίζην αιιεινθάιπςεο 

αξκνδηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πνηακώλ. 

(Παξάδεηγκα ε ΔΥΓΔ Έβξνπ) 

• Η κε άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθνύο πνιηηηθήο γηα 

ηελ απόιεςε αδξαλώλ πιηθώλ από ηα πνηάκηα. 

(ΚΔΓ=έκπνξνο Αδξαλώλ)  



Δμσγελείο αηηίεο 
Ιζρύνπλ γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εηζέξρνληαη 

ύδαηα από άιιεο ρώξεο 

• Αλεμέιεγθηε εηζξνή από θξάγκαηα άιιεο ρώξαο 

• Θξαύζε ηακηεπηήξα ζε άιιε ρώξα 

• Με έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε από ηελ άιιε ρώξα 

• Απξόβιεπηα, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, ζε άιιε 

ρώξα 





Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθδήισζε 

ησλ θαηλνκέλσλ 

• Με ιεηηνπξγία, ή κε ύπαξμε 

ζπξνθξαγκάησλ 

• Αληηζηξνθή ξνήο 

• Φξαγή ηερληθνύ από θεξηά 

• Φπζηθή ζξαύζε αλαρώκαηνο 



WATERWAYS (RIVERS) 

ENTERING HELLAS  

(REGION OF EASTERN MACEDONIA –THRACE) 
 





 





 

The construction of dams by the Bulgarians, in Evros river and 

its tributaries -throughout their length-, during the period 1950-

1990 resulted water detention of 37% of the total flow. 



Ποηαμόρ Έβπορ - παπαπόηαμοι – θπάγμαηα 

 



Ποηαμόρ Έβπορ - παπαπόηαμοι - θπάγμαηα 

 



Ποηαμόρ Έβπορ - παπαπόηαμοι - θπάγμαηα 

 



ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΖΝ ΥΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ 

    

ΔΒΡΟΥ       ΑΡΓΑ   ΤΟΥΝΤΕΑ 

Σrakiec 

Kricim 

Vacha 

Βatak 

Topolnica 

Pjasacnik 

Chatalka 

Domlian 

Rozov Kladenets 

Belmeken 

Chaira 

Garnanovo 

Ιvaylovgrad 

Studen Kladenec 

Kardzali 

Ovcarica 

Koprinca 

Zrebcevο 

Μalko 

Sarkovo 



ΦΨΡΖΤΗΚΟΤΖΤΔΣ – ΥΧΖ ΦΡΑΓΜΑΤΨΝ 

ΣΤΖΝ ΥΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ ΔΒΡΟΥ 
 

Oνομαζία 

θ πάγ μαηορ

Υυ πηηικόηηηα 

θ πάγμαηορ 

(106?m 3) 

Ττορ 

θ πάγ μαηορ 

(m )

(106?m 2) (ha )

Bata k (Ε5) 310.00 35.00 8.857 885.71

Topolnitza  (Ε7) 141.35 78.00 1.812 181.22

Vacha (Ε11) 201.60 29.00 6.952 695.17

Pja sa cnik (Ε14) 211.40 42.00 5.033 503.33

Trakie c (Ε26) 114.00 44.00 2.591 259.09

Zre bce vo (Σ34) 400.00 53.00 7.547 754.72

Εμβαδόν θ πάγ μαηορ

 Oνομαζία 

θπάγμαηορ/λίμνηρ

Υυ πηηικόηηηα  

(106?m3) 

Ύτορ  

(m)

(106?m2) (ha)

Golyam Be glik (E10) 58.1 50 1.16 116.20

Domlian (E17) 25 30 0.83 83.33

Chatalka* (E20) 486 28 17.36 1735.71

Ovcarica (E22) 31 40 0.78 77.50

Kardzali (A29) 467 15 31.13 3113.33

Stude n Klade ne ts  (A30) 486 28 17.36 1735.71

Ηvaylovgrad (A31) 500 80 6.25 625.00

Koprinka (T33) 142 44 3.23 322.73

M alko Sarkovo (T36) 50 41 1.22 121.95

Εμβαδό 

2600 εκ.κμ 

ςνολική  

συπηηικόηηηα 

ηοςλάσιζηον 



Information 

is present ! 

The will  

to prevent  

the  destruction  

is absent… 

The Station 

No 2 at 

Ormenio. 

The Station 

No 5 at Kipi 

bridge. 



Αληηκεηώπηζε πιεκκπξώλ: 

Γλώζε 
• Τνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 

• Τεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο πνηακώλ, 

ξεκάησλ & ηερληθώλ έξγσλ 

• Τνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ ππνδνκώλ 

• Τσλ νηθηζκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

βηνκεραληθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ 

 



Πξόιεςε 

• Οινθιεξσκέλεο κειέηεο αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ 

• Οινθιεξσκέλε εθαξκνγή κειεηώλ (θαηαζθεπέο) 

• Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαηλνκέλσλ 

• Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ππνδνκώλ θαη 

ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο απνξξνήο 

• Ταθηηθή ζπληήξεζε αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ 

• Αζηπλόκεπζε επηθίλδπλσλ πεξηνρώλ 

• Καιή ζπλεξγαζία κε γεηηνληθέο ρώξεο, εθαξκνγή θαη 

ηήξεζε ζπκθσλεζέλησλ θαη Δπξσπατθώλ νδεγηώλ. 

Δθαξκνγή δεζκεύζεσλ   



2010 FLOODED AREA OF EVROS 

During the last decades, the dramatic increase (six times) of the incidence of flooding is 

a result not of the climate change but of  the way that the Bulgarians manage the dams 

after 1994 (100% exploitation of the water volume). 


