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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην Ελλάδα, η ως τώρα χαµηλή ανάπτυξη των υδατικών πόρων, σε συνδυασµό µε τις µεσογειακές 
υδροκλιµατικές συνθήκες, έχουν αποτέλεσµα να µην καλύπτονται ικανοποιητικά σε διάφορες 
περιοχές οι υδατικές ανάγκες. Έτσι, υπάρχουν περιθώρια αλλά και πιεστικές ανάγκες περαιτέρω 
ανάπτυξης των υδατικών πόρων µε την κατασκευή νέων έργων για την εξασφάλιση µακροχρόνιων και 
βιώσιµων λύσεων στους τοµείς της ύδρευσης, της ενεργειακής αξιοποίησης και της γεωργικής 
ανάπτυξης. Επιπλέον, µε τα έργα αυτά θα αποσοβηθούν οι έντονες πιέσεις που ασκούνται σήµερα 
στους υπόγειους υδροφορείς και στο φυσικό περιβάλλον. Οι νέες τροποποιήσεις των υδατικών 
συστηµάτων που θα απαιτηθούν δεν αντίκεινται στην Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό, υπό τον 
όρο ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις της αειφορίας στην ανάπτυξη και του µετριασµού των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 
τα ως σήµερα ιδιαίτερα τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα (π.χ. µεγάλοι ταµιευτήρες) βρίσκονται, 
από πλευράς ποιότητας νερού και περιβάλλοντος, σε κατάσταση που συναγωνίζεται και πολλές φορές 
ξεπερνά την αντίστοιχη των φυσικών υδάτινων σωµάτων. 
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ABSTRACT 

As a consequence of the inadequate development of water resources and the Mediterranean 
hydroclimatic conditions, water needs in several areas in Greece are not satisfactorily met. Therefore, 
the need for further development of water resources is urgent. Such a development should comprise 
the construction of new works that can assure long-lasting and sustainable solutions in water supply, 
hydropower and agricultural development. Furthermore such works would mitigate the existing 
stresses acting on natural environment and groundwater aquifers. Modifications to be made to the 
natural water systems will not be in breach of the Water Framework Directive provided that 
sustainability requirements will be met, while negative environmental impacts are alleviated. In this 
direction, the fact that water quality and environmental conditions of the existing modified water 
systems (e.g. large reservoirs), match and often exceed the condition of the natural water bodies, is 
very encouraging. 

Εισαγωγή 

Η εφαρµογή της νέας Οδηγίας – Πλαίσιο 60/2000 ΕΕ για το νερό (European Parliament and Council 
of the European Union, 2000), αποτελεί πιθανόν το πιο σηµαντικό θεσµικό εργαλείο που εισάγεται 
στον τοµέα του νερού σε διεθνές επίπεδο, εδώ και πολλά χρόνια. Η νέα Οδηγία αντικατοπτρίζει την 
τάση προς ολοκληρωµένο περιβαλλοντικό σχεδιασµό και διαχείριση. Η προετοιµασία και ανάπτυξη 
της Οδηγίας διήρκεσε πάνω από µια δεκαετία και αποτέλεσε πεδίο έντονης επιστηµονικής και 
πολιτικής διαµάχης στους κόλπους της Κοινότητας. Η ερµηνεία των προβλέψεων της Οδηγίας 
αποτελεί ακόµη και τώρα αντικείµενο επιστηµονικών συζητήσεων και είναι πιθανόν να περάσουν 
αρκετά χρόνια, πριν γίνει πλήρως κατανοητή και ερµηνευθούν επαρκώς τα πλοκάµια της, από όλους 
τους εµπλεκόµενους. 
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 Όµως, η βαρύτητα στην περιβαλλοντική διάσταση του νερού, που είναι διάχυτη στο σύνολο της 
Οδηγίας, είναι δυνατό να οδηγήσει σε παρερµηνείες και υπεραπλουστεύσεις, οι οποίες µε τη σειρά 
τους, σε ότι αφορά την Ελλάδα, περικλείουν τον κίνδυνο να επηρεαστεί δυσµενώς η υδατική 
ανάπτυξη.  
 Το σχόλιο αυτό έχει σκοπό να επισηµάνει αυτόν τον κίνδυνο, ιδίως στην αρχική περίοδο, µέχρι να 
γίνουν κατανοητές όλες οι όψεις της σηµαντικής αυτής Οδηγίας. Ο εν λόγω κίνδυνος πηγάζει 
αντικειµενικά από το γεγονός ότι η χώρα, λόγω των σηµαντικών καθυστερήσεων στην κατασκευή 
µεγάλων υδραυλικών έργων υποδοµής, έχει ακόµη µεγάλο δρόµο να διανύσει µέχρι την αξιοποίηση 
σε ικανοποιητικό βαθµό των υδατικών πόρων της και την επίλυση ορισµένων κρίσιµων προβληµάτων 
κάλυψης υδατικών ελλειµµάτων. Η ιδιαιτερότητα αυτή σε σχέση µε τις πιο προηγµένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πρωταγωνίστησαν στην σύνταξη και θέσπιση της υπόψη Οδηγίας, 
συνδυάζεται ακόµη µε το γεγονός ότι η χώρα µας δεν αντιµετωπίζει ίδιας τάξης και ποιότητας 
προβλήµατα υποβάθµισης του υδατικού περιβάλλοντος, κάτι που, παρά το θετικό του χαρακτήρα, 
ίσως δυσκολέψει την επικοινωνία µε τα όργανα της ΕΕ. Στα αντικειµενικά εµπόδια που καθιστούν 
δυσµενέστερες τις συνθήκες ανάπτυξης των υδατικών πόρων θα πρέπει να προστεθεί και ένα ακόµη: 
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα ευδοκιµούν οι αυτόκλητοι προστάτες του 
περιβάλλοντος, ο λαϊκισµός, οι εύκολες ερµηνείες και τα αυθαίρετα συµπεράσµατα, τα οποία 
ενδέχεται να παρασύρουν ή να καταστήσουν διστακτικούς τους φορείς λήψης αποφάσεων. 

Η κατάσταση της αξιοποίησης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα  

 Η ανάπτυξη των υδατικών πόρων µιας περιοχής προϋποθέτει κατά κανόνα µεγάλης κλίµακας 
υδραυλικά έργα και κυρίως φράγµατα και ταµιευτήρες. Έτσι, ο αριθµός των µεγάλων φραγµάτων που 
έχουν κατασκευαστεί αποτελεί ένα καλό τεχνολογικό δείκτη της υδατικής ανάπτυξης µιας χώρας. 
Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε τη διεθνή κατάσταση, από πλευράς φραγµάτων που 
έχουν κατασκευαστεί, εντάσσοντας την Ελλάδα στον περίγυρο των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών 
χωρών. Στον Πίν. 1 παρουσιάζεται (µε βάση στοιχεία του Παραρτήµατος V της Έκθεσης της World 
Commission on Dams, 2000) ο αριθµός των µεγάλων φραγµάτων για 23 Ευρωπαϊκές και 
Μεσογειακές χώρες που διαθέτουν περισσότερα από 50 µεγάλα φράγµατα. Πρώτη είναι η Ισπανία µε 
1196 φράγµατα και ακολουθεί η Τουρκία µε 625 φράγµατα. Η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο διαθέτουν πάνω από 500 φράγµατα. Είναι ακόµη χαρακτηριστικό ότι µια µικρή χώρα όπως 
η Αλβανία διαθέτει 306 φράγµατα, ενώ ο αριθµός των φραγµάτων στην Ελλάδα µόλις φτάνει τα 46.  

Πίν. 1 Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες µε περισσότερα από 50 µεγάλα φράγµατα και 
αντίστοιχος αριθµός φραγµάτων. 

Ισπανία 1196 Αυστρία 149 
Τουρκία 625 Τσεχία 118 
Γαλλία 569 Αλγερία 107 
Ιταλία 524 Πορτογαλία 103 
Ηνωµένο Βασίλειο 517 Μαρόκο 92 
Νορβηγία 335 Ρωσία 91 
Γερµανία 311 Τυνησία 72 
Αλβανία 306 Γιουγκοσλαβία 69 
Ρουµανία 246 Φινλανδία 55 
Σουηδία 190 Κύπρος 52 
Βουλγαρία 180 Σλοβακία 50 
Ελβετία 156 Ελλάδα 46 

     Πηγή: World Commission on Dams (2000, Annex V) 

 Παρά τον πλούτο της φυσικής προσφοράς υδατικών πόρων στην Ελλάδα (αφού σε υπερετήσια 
κλίµακα το σύνολο του φυσικού ρυθµού ανανέωσης των υδατικών πόρων είναι σηµαντικό 
πολλαπλάσιο των αναγκών σε νερό) δηµιουργούνται προβλήµατα από τη γεωγραφική ανοµοιοµορφία 
στην κατανοµή των υδατικών πόρων, αλλά και από τη χρονική ανοµοιοµορφία τόσο στην περίοδο του 
έτους όσο και υπερετήσια. Έτσι, διάφορες περιοχές εµφανίζονται σήµερα ως ελλειµµατικές. Η 
παρατηρούµενη σηµαντική καθυστέρηση στην κατασκευή των αναγκαίων έργων αξιοποίησης 
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υδατικών πόρων οφείλεται κυρίως στα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας. Σήµερα, που οι ανάγκες 
σε νερό έχουν αυξηθεί σηµαντικά και που οι κακές πρακτικές του παρελθόντος έχουν πια οδηγήσει σε 
κρίσιµες καταστάσεις, ιδίως στην εκµετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων, ευτυχώς, η οικονοµική 
πρόοδος της χώρας επιτρέπει περισσότερο από ποτέ την κατασκευή υδραυλικών αναπτυξιακών 
έργων. Ο κατάλογος των µελλοντικών έργων είναι αρκετά µακρύς. Ενδεικτικά στον Πίν. 2 
καταγράφονται 28 υδροηλεκτρικά έργα που έχουν µελετηθεί και στον Πίν. 3 µερικά από τα πιο 
επείγοντα έργα αξιοποίησης επιφανειακών νερών που θα επιτρέψουν τη µερική έστω κάλυψη 
ελλειµµάτων στο υδατικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας και θα µετριάσουν τις έντονες πιέσεις που 
ασκούνται στους υπόγειους υδροφορείς της περιοχής.  

Πίν. 2  Μελλοντικά υδροηλεκτρικά έργα που έχουν µελετηθεί. 

Ποταµός Θέση µελλοντικού υδροηλεκτρικού έργου 
Νέστος Τέµενος 
Άραχθος Μετσοβίτικος*, Στενό, Καλαρίτικος, Άγιος Νικόλαος (ή/και Πιστιανά) 
Καλαµάς Μινίνα, Βροσίνα, Σουλόπουλο, Γλύζιανη 
Αώος Άρµατα, Βωβούσα, Ελεύθερο, Αγία Βαρβάρα*, Πυρσόγιαννη, Επταχώρι 
Αλιάκµονας Ιλαρίωνας*, Ελάφι, Νεστόριο, Κοροµηλιά, Σπήλαιο, Μετόχι, Τρίκωµο 
Αχελώος Μεσοχώρα*, Συκιά*, Τρικεριώτης, Μαρκόπουλο, Βίνιανη, Αυλάκι 

   * Σε φάση κατασκευής  
    Πηγές: Θεοδωράκης κ.ά. (2000), Στεφανάκος (2002) 

Πίν. 3  Μελλοντικά έργα αξιοποίησης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία (hm3). 

Φράγµα-Ταµιευτήρας ∆υνατή µέση 
ετήσια απόληψη 

Σµόκοβο* 144 
Γυρτώνη και µικροί ταµιευτήρες Κάρλας 55 
Κάρλα 125 
Μουζάκι – Πύλη 228 
Καλούδα  62 
Παλιοδερλί 63 
Νεοχώρι 24 
Παλαιοµονάστηρο 30 
Λοιπά µικρά φράγµατα Πηνειού 24 

        * Σε φάση κατασκευής 
        Πηγή: Λαζαρίδης κ.ά. (1996) 

Ο σκεπτικισµός για τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων  

Βεβαίως δεν µπορεί να αποσιωπηθεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει δηµόσια 
συζήτηση και σκεπτικισµός για τη σκοπιµότητα κατασκευής µεγάλων φραγµάτων, η οποία 
αποτυπώνεται στην Έκθεση της World Commission on Dams (2000). Η συζήτηση αυτή ανέδειξε και 
τις αρνητικές πλευρές των φραγµάτων και παράλληλα οδήγησε στην αποµείωση αυτών των 
αρνητικών πλευρών µε την εισαγωγή του θεσµού της επιβολής περιβαλλοντικών όρων.  
 Ο σκεπτικισµός είναι εύλογος σχετικά µε την κατασκευή νέων φραγµάτων σε ισχυρές Ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία, αφού οι χώρες αυτές 
έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά τους υδατικούς πόρους τους, τόσο από πλευράς διάθεσης νερού για 
υδρευτικές και αρδευτικές χρήσεις, όσο και από πλευράς παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Επίσης, δικαιολογηµένος σε ένα βαθµό είναι και σκεπτικισµός που έχει εκφραστεί για την κατασκευή 
φραγµάτων σε φτωχές χώρες της Αφρικής και της Ασίας, στις οποίες λείπει η εγχώρια τεχνογνωσία 
για την κατασκευή φραγµάτων και, το κυριότερο, για τη διαχείριση τους στη φάση λειτουργίας, συχνά 
µε αποτέλεσµα να µη λειτουργούν ικανοποιητικά τα έργα. 
 Όµως η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική, αφού αφενός διατίθεται η 
απαιτούµενη εγχώρια τεχνογνωσία για την κατασκευή και λειτουργία των έργων και αφετέρου, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, οι υδατικοί πόροι της δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη στο βαθµό που θα έπρεπε, 
ώστε να καλύπτονται οι υδατικές αλλά και οι ενεργειακές ανάγκες της.  
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 Είναι όµως εντυπωσιακό το γεγονός ότι η κατασκευή νέων έργων εγείρει ισχυρές κοινωνικές 
αντιδράσεις οι οποίες υποστηρίζονται κυρίως από οικολογικές οµάδες και τοπικές κοινωνίες και 
συχνά συνοδεύονται από µικροπολιτική εκµετάλλευση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα έργα 
εκτροπής του 20% των νερών του Αχελώου στη Θεσσαλία, η εναντίωση στα οποία αποτέλεσε το 
σηµείο αναφοράς και συσπείρωσης οικολογικών και κοινωνικών οργανώσεων αλλά και µεµονωµένων 
ατόµων. Άλλο πρόσφατο παράδειγµα είναι η εναντίωση στο φράγµα Αποσελέµη που κατασκευάζεται 
για την ενίσχυση της υδροδότησης του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Βεβαίως, η συχνή 
έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού για την υδατική αξιοποίηση της χώρας, η δυσλειτουργία του κρατικού 
µηχανισµού σε συνδυασµό µε τη ανάγκη σοβαρής και µακρόχρονης µελετητικής προετοιµασίας, 
µέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός µεγάλου έργου, το µεγάλο αρχικό κόστος και η δυσκολία 
χρηµατοδότησης τέτοιων έργων, είναι εύλογο να κάνουν τους πολίτες διστακτικούς στον τρόπο που 
αντιδρούν στα έργα αυτά και ευάλωτους στις οµάδες που εναντιώνονται ισχυρά στην κατασκευή τους. 
Συνήθως τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνται στην εναντίωση στα έργα είναι δανεισµένα από 
πρότυπα άλλων χωρών, που είτε έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των αναπτυξιακών υδραυλικών 
έργων τους, είτε έχουν τελείως διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες και υδατικές ανάγκες. Έτσι, τα 
αναπτυξιακά υδραυλικά έργα έχουν ενοχοποιηθεί για πλείστα «δεινά» που επαπειλούν για το 
περιβάλλον αλλά και τους ίδιους τους υδατικούς πόρους.  
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Σχ. 1 Οικολογική κατάσταση υδάτινων σωµάτων στην Ελλάδα (µε βάση τους Tsouni et al., 2001). 

 Είναι όµως αυτή η αντικειµενική πραγµατικότητα; Όσο και αν είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το 
ερώτηµα, αφού προϋποθέτει πολλές και επίπονες εργασίες υποδοµής, από µετρήσεις και 
παρατηρήσεις πεδίου µέχρι συστηµατικές αναλύσεις, σήµερα υπάρχουν αρκετά δεδοµένα ώστε να 
επιχειρηθεί µια πρώτη απάντηση. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα συµπεράσµατα πρόσφατης 
περιβαλλοντικής έρευνας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Tsouni et al., 2001), που αφορά στα 
κυριότερα υδάτινα σώµατα της χώρας, προκύπτει ότι τα ως σήµερα τροποποιηµένα ή τεχνητά υδατικά 
συστήµατα, κυρίως οι τεχνητοί ταµιευτήρες βρίσκονται, από πλευράς ποιότητας νερού και 
περιβάλλοντος, σε κατάσταση που όχι συναγωνίζεται αλλά ξεπερνά την αντίστοιχη των φυσικών 
λιµνών (βλ. Σχ. 1). Εξάλλου, σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη ∆ΕΗ 
(Θεοδωράκης κ.ά., 2000), «οι τεχνητές λίµνες της ∆ΕΗ έχουν εξελιχθεί σε ωραιότατους 
υγροβιοτόπους, διατηρώντας και αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα στην περιοχή επίδρασής τους». 
Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές οικολόγους, «τα µεγάλα έργα και η τεχνολογία δεν συµβαδίζουν 
πάντα µε την καταστροφή της φύσης, όπως υποστηρίζουν οι κάθε λογής ‘οικολογούντες’, 
εναντιούµενοι σχεδόν σε κάθε κατασκευή τεχνολογικού έργου που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής 
µας». Κατά συνέπεια, µπορούµε κατηγορηµατικά να πούµε ότι τα έργα ανάπτυξης των υδατικών 
πόρων µας έχουν ως σήµερα συµβάλει θετικά στο περιβάλλον. Και παράλληλα, εξασφαλίζουν το 
βασικότερο αγαθό, το νερό, συµβάλλουν στην ενεργειακή αυτονοµία της χώρας αλλά και έχουν 
πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία και την ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν αρκετά 
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παραδείγµατα µεγάλων ταµιευτήρων. Αναφέρεται ως πλέον χαρακτηριστικό το παράδειγµα του 
ταµιευτήρα Πλαστήρα: στη δεκαετία του 1950 που ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του έργου εκτροπής 
του Αχελώου (ακριβέστερα, του παραποτάµου του Ταυρωπού) προς τη Θεσσαλία, ξεσήκωσε 
κοινωνικές αντιδράσεις στην περιοχή, αλλά σήµερα θεωρείται ακόµη και από τους πιο ακραίους 
υποστηρικτές του περιβάλλοντος, ως έργο φιλικό προς το περιβάλλον, ως ο κύριος υδατικός πόρος 
του Νοµού Καρδίτσας, αλλά και το στολίδι του και ο κύριος µοχλός ανάπτυξης του Νοµού, λόγω του 
αξιόλογου τουριστικού ρεύµατος που έχει προκαλέσει.  

Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και η Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό 

Όπως προαναφέρθηκε, η βαρύτητα στην περιβαλλοντική διάσταση του νερού, που είναι διάχυτη στο 
σύνολο της Οδηγίας για το νερό, είναι δυνατό να οδηγήσει σε παρερµηνείες και υπεραπλουστεύσεις, 
προκαλώντας έτσι ένα σηµαντικό πρόσθετο εµπόδιο στην υδατική ανάπτυξη της χώρας. Όµως, θα 
πρέπει παρατηρήσουµε ότι η Οδηγία δεν αντίκειται στην κατασκευή νέων έργων, µε τον αυτονόητο, 
πλέον, όρο ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις της αειφορίας στην ανάπτυξη και του µετριασµού των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριµένα, η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αποσαφηνίζει 
ότι τα κράτη µέλη δεν παραβιάζουν την Οδηγία στην περίπτωση νέων τροποποιήσεων των φυσικών 
χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστηµάτων και νέων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων βιώσιµης ανάπτυξης, έστω και αν αυτές οδηγούν σε αδυναµία επίτευξης καλής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή καλού οικολογικού δυναµικού ή 
ακόµη και σε υποβάθµιση από την άριστη στην καλή κατάσταση του υδατικού συστήµατος. 
Παράλληλα, η Οδηγία θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να είναι αποδεκτές οι τροποποιήσεις 
αυτές και συγκεκριµένα: 

(α) να λαµβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά µέτρα για το µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων 
στην κατάσταση του υδατικού συστήµατος· 

(β) η αιτιολογία των τροποποιήσεων ή των µεταβολών να εκτίθεται ειδικά στο Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού· 

(γ) οι λόγοι για τις τροποποιήσεις ή τις µεταβολές αυτές να υπαγορεύονται επιτακτικά από το 
δηµόσιο συµφέρον και να υπάρχουν σοβαρά οφέλη για την υγεία των ανθρώπων, για τη 
διαφύλαξη της ασφάλειάς τους ή για τη βιώσιµη ανάπτυξη· και 

(δ) οι ευεργετικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετούν αυτές οι τροποποιήσεις ή µεταβολές των 
υδατικών συστηµάτων να µη µπορούν για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρµετρου κόστους, να 
επιτευχθούν µε άλλα µέσα που συνιστούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή. 

 Είναι αυτονόητο ότι για κάθε νέο αναπτυξιακό έργο για το νερό που προγραµµατίζεται, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται µε σοβαρές µελέτες ότι συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις.  

Συµπεράσµατα και συζήτηση 

Συµπερασµατικά, η Οδηγία για το νερό δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στην κατασκευή νέων 
έργων ανάπτυξης των υδατικών πόρων. Ωστόσο, η απόφαση για την κατασκευή θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται µε σοβαρές µελέτες. Αυτό δεν νοµίζουµε ότι αποτελεί κατ’ ανάγκη ένα πρόσθετο 
γραφειοκρατικό εµπόδιο. Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει ότι οι προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία 
είναι σωστές και προφυλάσσουν δυσάρεστες µελλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, η 
απαίτηση για την ένταξη των νέων έργων στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταµού 
προφυλάσσει από την κατασκευή αποσπασµατικών έργων χωρίς κεντρικό σχεδιασµό.  
 Αυτό το τελευταίο σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, δεδοµένου ότι σήµερα, η 
παγκοσµιοποίηση και η ιδιωτικοποίηση σε θέµατα νερού και ενέργειας δηµιουργεί επιπρόσθετους 
κινδύνους. Σε διεθνές επίπεδο ήδη υπάρχουν σοβαρές αρνητικές εµπειρίες από τις ιδιωτικοποιήσεις 
στον τοµέα του νερού. (Για το φιάσκο µε τις ιδιωτικοποιήσεις των υδροδοτήσεων στην Αργεντινή και 
άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής βλ. http://www.zmag.org/content/GlobalEconomics/ 
hart_palast_globalization.cfm). Σε ότι αφορά στη χώρα µας, διαφαίνεται ήδη σοβαρός κίνδυνος γύρω 
από την εµπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων στα µικρά, κυρίως, έργα υδροηλεκτρικής αξιοποίησης. Η 
ως τώρα διαδικασία προώθησης µικρών υδροηλεκτρικών έργων δεν έχει συνδυαστεί µε κεντρικό 
σχεδιασµό. Αν αυτό συνεχιστεί στο µέλλον, τα πολλά µικρά υδροηλεκτρικά έργα που πιθανόν να 
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κατασκευαστούν είναι ενδεχόµενο ότι θα προκαλέσουν πολύ µεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, αλλά και θα είναι λιγότερο αποδοτικά από τα λιγότερα αλλά µεγαλύτερης κλίµακας 
αναπτυξιακά έργα πολλαπλού σκοπού. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να 
αξιοποιείται άκριτα και αποσπασµατικά, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλα στελεχωµένος δηµόσιος 
επιστηµονικός φορέας που θα εξετάζει αν ένα πράγµατι αποδοτικό οικονοµικά έργο, δηµιουργεί 
τετελεσµένα σε ένα σηµαντικό και σύνθετο υδροσύστηµα, που µε ένα συνολικότερο σχεδιασµό 
πιθανόν θα µπορούσε να αξιοποιηθεί µε βέλτιστο τρόπο. 
 Καταλήγοντας, η Οδηγία-Πλαίσιο για τα νερά όχι µόνο δεν αποτελεί άλλη µια αφορµή και 
δικαιολογία για επιφυλακτική αντιµετώπιση των σηµαντικών έργων υδατικής ανάπτυξης, αλλά είναι 
µια ευκαιρία για την αναµόρφωση και τον εξορθολογισµό της αναπτυξιακής πορείας της χώρας στον 
τοµέα του νερού. Σε αυτό το πλαίσιο, µερικά κοµβικά σηµεία είναι τα ακόλουθα: 

Ανάδειξη της θετικής περιβαλλοντικής διάστασης των τροποποιηµένων υδατικών συστηµάτων. • 
• 

• 

• 
• 

Κεντρικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός (σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαµερίσµατος) µε 
τήρηση των αρχών της αειφορίας και του µετριασµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πάντως 
πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, ότι ο απαραίτητος κεντρικός σχεδιασµός, ο οποίος επιτυγχάνεται µε 
την ετοιµασία σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµού, όπως προβλέπει η Οδηγία, 
δεν θα πρέπει να αναστείλει επείγουσες ανάγκες αξιοποίησης του υδατικού πλούτου της χώρας.  
Ουσιαστικότερα αναπτυξιακά κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες που συµβάλλουν µε τον τοπικό 
πλούτο τους στην εθνική οικονοµία και κίνητρα συγκράτησης του πληθυσµού. 
Ενσωµάτωση στο κόστος των έργων της υδατικής αξιοποίησης των δυο πιο πάνω παραµέτρων.  
Ένταξη της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα σε κεντρικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
των υδατικών πόρων. Η συµµετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων σε υλοποίηση σηµαντικών 
υποδοµών µε τεράστιο κόστος, προϋποθέτει βέβαια επενδυτικά κίνητρα. Ο αξιόλογος ορεινός 
πλούτος του ελληνικού χώρου και η στροφή τα τελευταία χρόνια στον ορεινό τουρισµό αποτελούν 
ευκαιρία συνδυασµένης κινητοποίησης των ιδιωτικών και δηµόσιων κεφαλαίων και των τοπικών 
κοινωνιών για από κοινού δράσεις αξιοποίησης του υδροδυναµικού και του ορεινού πλούτου, µε 
πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονοµία και την απαραίτητη τόνωση της ορεινής και ηµιορεινής 
υπαίθρου της χώρας. 
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