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Περίληυη 
 

Η διασείπιζη ηων ςδαηικών πόπων και ηα ςδπαςλικά έπγα ζηο ζύνολό ηοςρ 

αποηελούν ζήμεπα βαζικό κλάδο ηηρ επιζηήμηρ ηος Τοπογπάθος Μησανικού. 

Σςγκεκπιμένα η επιζηήμη ηος ςδπαςλικήρ μησανικήρ είναι ιδιαίηεπηρ ζημαζίαρ καθώρ 

ο Υδπαςλικόρ Μησανικόρ είναι ο κύπιορ απμόδιορ για ηα έπγα ύδπεςζηρ–

αποσέηεςζηρ, ανηιπλημμςπικήρ πποζηαζίαρ και εκηίμηζηρ πλημμςπικού κινδύνος. Τα 

ςδπαςλικά έπγα αθοπούν ζε μια μεγάλη ποικιλία έπγων ςποδομήρ, ηα οποία είναι 

άκπωρ ζημανηικά για ηην ομαλή και ζωζηή λειηοςπγία ηος αζηικού και μη σώπος. Τα 

έπγα αςηά μποπούν να σωπιζηούν επιμέποςρ ζηη διασείπιζη ςδαηικών πόπων, ηα 

δίκηςα ςποδομήρ -ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ, ηα εξωηεπικά έπγα μεηαθοπάρ -νεπού, 

λςμάηων, κλπ, ηα θπάγμαηα, ηοςρ ηαμιεςηήπερ, οι λιμνοδεξαμενέρ, ηα έπγα 

ανηιπλημμςπικήρ πποζηαζίαρ, ηα εγγειοβεληιωηικά και πολλά έπγα πποζηαζίαρ 

πεπιβάλλονηορ, όπωρ είναι οι εγκαηαζηάζειρ επεξεπγαζίαρ αζηικών και βιομησανικών 

λςμάηων. Σσεδόν όλα ηα παπαπάνω ανήκοςν ζηη σώπα μαρ ανήκοςν ζηην 

απμοδιόηηηα κπαηικών θοπέων και ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ. Την ανάγκη για ηην 

οπθολογική αξιοποίηζη ηων ςδαηικών πόπων και ηην ολοκληπωμένη και αξιόπιζηη 

διασείπιζη ηων ςδπαςλικών δικηύων ζε ζςνδςαζμό με ηην επιβολή μέηπων 

εξοικονόμηζηρ νεπού και ζσεηικήρ ηιμολογιακήρ πολιηικήρ, θέηοςν πλέον όλοι οι 

θοπείρ πος εμπλέκονηαι και αζσολούνηαι με αςηά, πολύ δε πεπιζζόηεπο οι 

επισειπήζειρ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ηων εκάζηοηε ενοηήηων ηηρ Τοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ. Η εκπόνηζη ηων ςδπαςλικών μελεηών και η ολοκληπωμένη και 

οπθολογική διασείπιζη ηων δικηύων αςηών γίνεηαι με σπήζη μαθημαηικών μονηέλων 

για ηον έλεγσο ηηρ λειηοςπγίαρ ςθιζηάμενων δικηύων ή ηη βεληιζηοποίηζη ηος 

ζσεδιαζμού δικηύων ύδπεςζηρ, αποσέηεςζηρ, καθώρ και με επί ηόπος έπεςνερ με 

εξελιγμένερ ηεσνολογίερ για ηον έλεγσο διαπποών ζε δίκηςα ύδπεςζηρ, ηιρ 

ςδπολογικέρ μελέηερ κ.λ.π. Αναγκαία είναι πλέον η σπήζη ηων Γεωγπαθικών 

Σςζηημάηων Πληποθοπιών και ηηρ επιζηήμηρ ηηρ Γεωπληποθοπικήρ ζε ζςνδςαζμό 

με ηην επιζηήμη ηηρ Υδπαςλικήρ Μησανικήρ καθώρ αποηελούν ζημανηικό επγαλείο 

και βοήθημα ζηοςρ θοπείρ διασείπιζηρ ηων ςδπαςλικών δικηύων και ζηην Τοπική 

Αςηοδιοίκηζη γενικόηεπα, καθώρ πποζθέποςν μεγάλερ δςναηόηηηερ αποηύπωζηρ, 

αποθήκεςζηρ και διασείπιζηρ πληποθοπιών ανεξαπηήηωρ μεγέθοςρ και πλήθοςρ 

πληποθοπίαρ. 


