
Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων  

Σηµειώσεις για το µάθηµα ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 
 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
Τοµέας Υδατικών Πόρων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
http://www.itia.ntua.gr/dk 
 
  

1. Φυσικό, ιστορικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο 

Στην Ελλάδα, οι µικρής κλίµακας λεκάνες απορροής σε συνδυασµό µε το ξηρό κλίµα και τις 
έντονες ενδοετήσιες και υπερετήσιες διακυµάνσεις των υδρολογικών µεγεθών περιορίζουν 
αισθητά τις δυνατότητες αξιοποίησης των επιφανειακών ροών. Το γεγονός αυτό επιτείνεται 
από τη συγκέντρωση της ζήτησης το καλοκαίρι, οπότε η φυσική προσφορά νερού είναι 
ασήµαντη. Οι συνθήκες αυτές διαφέρουν αισθητά από αυτές σε πιο βόρειες ευρωπαϊκές 
χώρες, γεγονός που προσθέτει πολλές ιδιαιτερότητες στις πρακτικές διαχείρισης και 
προστασίας των υδατικών πόρων στην Ελλάδα (παρόλο που αυτό έχει συχνά λησµονηθεί και 
έχει επιχειρηθεί η µεταφορά και άκριτη εφαρµογή στερεοτύπων από τις «προηγµένες» χώρες 
της Ευρώπης). 
 Στις περισσότερες περιοχές της χώρας µε κύρια εξαίρεση τη βορειοδυτική Ελλάδα, 
περιορίζεται σηµαντικά ή και µηδενίζεται η φυσική προσφορά νερού τους θερινούς µήνες 
(π.χ. τα περισσότερα υδατορεύµατα ξεραίνονται). Είναι όµως ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι τόσο 
στη σύγχρονη Ελλάδα, όσο και στην αρχαία, οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσµού και 
δραστηριοτήτων, και η µεγαλύτερη πολιτιστική άνθιση παρατηρείται όχι στις πιο πλούσιες 
υδρολογικά, αλλά στις ξηρότερες περιοχές, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα την Αττική, 
που µαζί µε τις Κυκλάδες αποτελούν τις ξηρότερες περιοχές της χώρας.  Αυτό ενδεχοµένως 
µπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη ποιότητα ζωής που προσφέρει το ξηρό κλίµα και  στα 
υγιεινότερα χαρακτηριστικά του (από πλευράς επιδηµιολογίας των ασθενειών που 
σχετίζονται µε το νερό, π.χ. ελονοσία) (Koutsoyiannis et al., 2007).  
 Με αυτές τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, που µπορεί να εικαστεί ότι δεν 
άλλαξαν σηµαντικά από την αρχαιότητα, οι τεχνολογικές παρεµβάσεις στην φυσική δίαιτα 
του νερού ήταν η µοναδική διέξοδος. Υδραυλικά έργα ξεκινούν να κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα από τη µινωική και µυκηναϊκή εποχή. Τα προϊστορικά αυτά έργα αυτά αποσκοπούν 
στη συλλογή και αποθήκευση του βρόχινου νερού, την αξιοποίηση του υπόγειου νερού, τη 
µεταφορά του νερού των πηγών µε υδραγωγεία και την αποστράγγιση λιµνών και ελωδών 
εκτάσεων (Koutsoyiannis et al., 2007). Η τεχνολογική ανάπτυξη συνεχίζεται σε όλη την 
κλασική αρχαιότητα και φτάνει στην ακµή της στην ελληνιστική περίοδο. 
 Στη σύγχρονη Ελληνική ιστορία, οι υποδοµές των υδραυλικών έργων θεωρήθηκαν ως 
δείκτης οικονοµικής και πολιτιστικής προόδου. Παρόλα αυτά, συχνά υπήρξαν και 
αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών που θίγονταν από την κατασκευή ενός µεγάλου έργου, π.χ. 
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φράγµατος, οι οποίες ήταν κατά κανόνα µεµονωµένες. Μόνο την τελευταία δεκαετία 
αναπτύχθηκαν γενικευµένες κινήσεις που εναντιώνονται στην κατασκευή µεγάλων 
υδραυλικών έργων (π.χ. έργα εκτροπής Αχελώου, φράγµα Αποσελέµη). Οι αντιδράσεις αυτές, 
που συνδυάζονται µε γενικότερη κριτική των µεγάλων έργων στον ευρωπαϊκό και τον 
ευρύτερο διεθνή χώρο, είχαν πολλές θετικές επιπτώσεις, όπως τη µελέτη των νέων έργων µε 
µεγαλύτερη προσοχή, την καλύτερη ένταξή τους στο περιβάλλον και την επιβολή 
περιβαλλοντικών όρων στο σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όµως συχνά φτάνουν 
στην υπερβολή της συνολικής άρνησης της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών λύσεων, 
αγνοώντας ότι ακόµη και η προστασία των υδατικών πόρων, στις σηµερινές συνθήκες 
ανάπτυξης, αστικοποίησης και παραγωγής, απαιτεί τεχνολογικές λύσεις για να επιτευχθεί.  
 Είναι γεγονός ότι, διεθνώς, τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σκεπτικισµός για τη 
σκοπιµότητα κατασκευής µεγάλων φραγµάτων, η οποία αποτυπώνεται στην Έκθεση της 
World Commission on Dams (2000). 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  οι υδατικοί 
πόροι της δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη στο βαθµό που θα έπρεπε, ώστε να καλύπτονται οι 
υδατικές αλλά και οι ενεργειακές ανάγκες της.  
 Στην Ελλάδα, η συχνή έλλειψη κεντρικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού για την 
αξιοποίηση των υδατικών πόρων, 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 φιλικούς προς τις 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.  Κατά συνέπεια η συνολική κριτική των τελευταίων ετών για τα υδραυλικά 
έργα στην Ελλάδα δεν αντιστοιχεί στις ελληνικές φυσικές ιδιαιτερότητες ούτε στην 
υπάρχουσα ιστορική εµπειρία, δεδοµένου ότι, παρά τα όποια προβλήµατα του παρελθόντος, η 
συνολική εµπειρία και εικόνα από την κατασκευή και λειτουργία των υφιστάµενων έργων 
είναι θετική και ως προς το σύνολο και στη βάση κάθε µεµονωµένου έργου.  Έτσι, από µια 
πρώτη αποτίµηση στο ΕΜΠ (Tsouni et al., 2001) προκύπτει ότι τα ως σήµερα τροποποιηµένα 
ή τεχνητά υδατικά συστήµατα, κυρίως οι τεχνητοί ταµιευτήρες, βρίσκονται, από πλευράς 
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ποιότητας νερού και περιβάλλοντος, σε κατάσταση που όχι συναγωνίζεται αλλά ξεπερνά την 
αντίστοιχη των φυσικών λιµνών (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 την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, 
συµβάλλουν στην ενεργειακή αυτονοµία της χώρας αλλά και έχουν πολλαπλές θετικές 
επιπτώσεις στην οικονοµία και την ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν αρκετά παραδείγµατα 
µεγάλων ταµιευτήρων.  
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Σχ. 1 Οικολογική κατάσταση υδάτινων σωµάτων στην Ελλάδα (µε βάση τους Tsouni et al., 
2001). 

 Με δεδοµένες τις πιο πάνω γεωγραφικές και κλιµατικές ιδιαιτερότητες, θα περίµενε κανείς 
ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει υψηλούς δείκτες στην κατασκευή µεγάλων υδραυλικών 
έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όµως, η 
πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγµα, ο Πίν. 1 δείχνει χαρακτηριστικά ότι η 
Ελλάδα δεν εντάσσεται καν σε ένα κατάλογο 23 χωρών του ευρωπαϊκού και µεσογειακού 
περίγυρού της, που διαθέτουν περισσότερα από 50 φράγµατα. Η Ισπανία διαθέτει 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.  
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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) 

 Οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης στην ανάπτυξη των υδραυλικών έργων στην Ελλάδα θα 
πρέπει να αποδοθούν στα οικονοµικά προβλήµατα στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας. 
Σήµερα, που υπάρχουν µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες, η λήψη αποφάσεων για νέα 
έργα έχει γίνει ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων.  

2 Αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων νερών 

Η καθυστέρηση που περιγράφηκε παραπάνω αναφέρεται κυρίως στα έργα αξιοποίησης των 
επιφανειακών νερών. Αντίθετα, τα υπόγεια νερά (όπου υπάρχουν) έχουν αξιοποιηθεί σε 
επαρκή βαθµό µε τη διάνοιξη και λειτουργία συλλογικών ή ιδιωτικών γεωτρήσεων. Αυτό 
γιατί η αξιοποίηση των υπόγειων νερών παρουσιάζει (κυρίως για µικρής και µεσαίας 
κλίµακας τοπική αξιοποίηση) τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε αυτή των 
επιφανειακών, δεδοµένου ότι δεν απαιτεί κατασκευή έργων ταµίευσης και µεταφοράς. Για 
τον ίδιο όµως λόγο, η αξιοποίηση των υπόγειων νερών έχει συχνά οδηγήσει στην 
υπερεκµετάλλευσή τους, σε βαθµό πολύ µεγαλύτερο του ρυθµού ανανέωσης των 
αποθεµάτων. Έτσι, σε πολλές παράκτιες περιοχές και νησιά, αλλά και σε µερικές περιπτώσεις 
και σε αποµακρυσµένες από τη θάλασσα περιοχές, π.χ. τη Θεσσαλία, είναι εµφανή τα 
προβλήµατα της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδατικών πόρων, όπως ταπείνωση 
στάθµης, καθιζήσεις εδαφών, υφαλµύριση και γενικότερα ποιοτική υποβάθµιση του νερού 
(Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης, 2001). Στα προβλήµατα 
αυτά πρέπει να προστεθεί και η σηµαντική ενέργεια που απαιτείται για την άντληση από 
µεγάλα βάθη. Τα προβλήµατα που προκάλεσε η υπερεκµετάλλευση είναι δισεπίλυτα, λόγω 
της αργής κίνησης και ανανέωσης του υπόγειου νερού (µπορεί να απαιτούνται και αιώνες για 
την αντιστροφή της κατάστασης). 
 Έτσι, σήµερα είναι επιτακτική η ανάγκη αυστηρά ελεγχόµενης εκµετάλλευσης των 
υπόγειων υδροφορέων, συνδυασµένης µε την αξιοποίηση των επιφανειακών νερών. Στο 
σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, ποσοτικά, τα επιφανειακά νερά είναι κατά πολλές 
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φορές (πάνω από µία τάξη µεγέθους) περισσότερα από τα υπόγεια. Αν και συχνά γράφεται 
και πιστεύεται το αντίθετο, αυτό οφείλεται στον εσφαλµένο τρόπο ποσοτικής προσέγγισης 
των υδατικών διαθεσίµων. ∆εδοµένου ότι το νερό είναι ανανεώσιµος πόρος, αυτό που έχει 
σηµασία δεν είναι η ποσότητα των αποθεµάτων µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή (εδώ 
προφανώς τα υπόγεια νερά είναι περισσότερα) αλλά ο ρυθµός ανανέωσής του (οπότε 
υπερισχύουν σαφώς τα επιφανειακά).  
 Όµως ενώ στα υπόγεια νερά η αποθήκευση είναι µια φυσική διεργασία, στα επιφανειακά 
(µε την εξαίρεση των φυσικών λιµνών) θα πρέπει να δηµιουργηθεί τεχνητά, µε την 
κατασκευή φραγµάτων και ταµιευτήρων. Κατά συνέπεια, η συλλογή και αποθήκευση των 
επιφανειακών νερών απαιτεί επενδύσεις σηµαντικού ύψους και προκαλεί σηµαντικές αλλαγές 
στο περιβάλλον.  
 Τα έργα αυτού του τύπου που έχουν κατασκευαστεί ως τώρα, στην πλειονότητά τους 
σχεδιάστηκαν αρχικώς ως καθαρώς ενεργειακά έργα και το κόστος τους υπερκαλύφθηκε  από 
το όφελος της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, συµβάλλοντας έτσι στο ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας και στην εθνική οικονοµία. Λιγότερα έργα µεγάλης κλίµακας (π.χ. 
ταµιευτήρες Μόρνου και Ευήνου) σχεδιάστηκαν µε στόχο την κάλυψη καταναλωτικών 
χρήσεων. Το νερό που παρέχουν αυτά τα έργα είναι εξαιρετικά φτηνό (µοναδιαίο κόστος 
νερού µε απόσβεση, διαχείριση και συντήρηση των έργων κάτω των 0.10 €/m3). Σήµερα 
βρίσκεται υπό κατασκευή ένας (µικρός) αριθµός µεσαίας κλίµακας έργων για την ύδρευση 
µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκε µια 
σειρά µικρής κλίµακας έργων (λιµνοδεξαµενές, συνήθως εξωποτάµιες), οι οποίες 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες σε τοπική κλίµακα. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι το 
προκύπτον µοναδιαίο κόστος του νερού από τα µικρής κλίµακας έργα είναι µεγάλο (µία έως 
δύο τάξεις µεγαλύτερο από τα έργα µεγάλης κλίµακας· Κουτσογιάννης, 2000).  
 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, παρά τον αρχικό σχεδιασµό 
τους µε κυρίαρχο το ενεργειακό κριτήριο, στην πραγµατικότητα λειτούργησαν ως έργα 
πολλαπλού σκοπού, αποδίδοντας νερό και για καταναλωτικές χρήσεις, κυρίως ύδρευση και 
άρδευση. Αναφέρεται ως πλέον χαρακτηριστικό το παράδειγµα του ταµιευτήρα Πλαστήρα: 
Τις πρώτες δύο δεκαετίες το έργο λειτούργησε σύµφωνα µε το σχεδιασµό του, ως 
υδροηλεκτρικό έργο. Το κυρίαρχο ενεργειακό στοιχείο του σχεδιασµού υπερκεράστηκε από 
το αρδευτικό στη δεκαετία του 1980. Έτσι, χωρίς να σταµατήσει η παραγωγή ενέργειας, η 
οποία δεν καταναλώνει νερό, η λειτουργία (και ειδικότερα ο χρονισµός) των µονάδων 
υδροηλεκτρικής παραγωγής επικαθορίστηκε από τις αρδευτικές ανάγκες µε αποτέλεσµα η 
αξία της παραγόµενης ενέργειας να υποβαθµιστεί σηµαντικά. Η υδρευτική χρήση είναι 
επίσης παρούσα (ύδρευση Καρδίτας και άλλων οικισµών) µε µικρότερο µερίδιο. Από τη 
δεκαετία του 1990 προστέθηκε ως ανεξάρτητη χρήση του ταµιευτήρα (όχι του ίδιου του 
νερού του) η αισθητική-οικοτουριστική-περιβαλλοντική. Η προσέλκυση σηµαντικού αριθµού 
τουριστών και η συνακόλουθη ανάπτυξη των παρόχθιων περιοχών επέβαλε περιορισµούς ως 
προς την ελάχιστη στάθµη του ταµιευτήρα (για περιβαλλοντικούς και αισθητικούς λόγους), οι 
οποίοι αναγκαστικά οδηγούν στη µείωση των απολήψεων για αρδευτική χρήση (Οµάδα 
ερευνητικού έργου Πλαστήρα, 2002). Ας σηµειωθεί ότι το έργο σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 
1950 χωρίς καµιά περιβαλλοντική αναφορά. Η δηµιουργία της λίµνης Πλαστήρα ήταν µια 
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τεράστια επέµβαση στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο. Μια τέτοιας κλίµακας επέµβαση 
είναι αδιανόητη για τις σηµερινές συνθήκες, αλλά επισηµαίνεται ότι και τότε υπήρξαν 
αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τους αγρότες που καλλιεργούσαν στην 
περιοχή όπου δηµιουργήθηκε η λεκάνη κατάκλυσης. Είναι, κατά συνέπεια, εντυπωσιακό το 
γεγονός ότι το έργο έχει καταξιωθεί σήµερα στην κοινωνική συνείδηση ως 
φιλοπεριβαλλοντικό (κάτι που δεν αµφισβητείται ακόµη και από τους πιο ακραίους 
υποστηρικτές του περιβάλλοντος), παρόλο που εξακολουθεί να εκτρέπει το νερό του 
Αχελώου (ακριβέστερα, του παραποτάµου του Ταυρωπού) προς τη Θεσσαλία, χωρίς να 
επιτρέπει τη ροή προς τα κατάντη ούτε και µιας στοιχειώδους ποσότητας νερού. Παράλληλα, 
η τοπική κοινωνία το θεωρεί ως τον κύριο υδατικό πόρο του Νοµού Καρδίτσας, αλλά και τον 
κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης του Νοµού. 
 Τα παραπάνω αποδεικνύουν έµπρακτα ότι:  

 Τα µεγάλα υδραυλικά έργα υποδοµής (ακόµη και αν πρόκειται για µεγάλους ταµιευτήρες και 
εκτροπές νερού σε άλλες λεκάνες) οφείλουν να αντιµετωπίζονται χωρίς δογµατισµό και 
ιδεολογικές προκαταλήψεις· οι αναµφισβήτητες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους 
µπορεί να αντισταθµίζονται από τις θετικές.  

 Τέτοια έργα έχουν πολλαπλές ευεργετικές πτυχές, για την ανάπτυξη (παραγωγή 
ενέργειας, άρδευση), την  ποιότητα ζωής (ύδρευση, οικοτουρισµός) και το περιβάλλον 
(οικοσυστήµατα, αισθητική τοπίου). 

 Οι υποδοµές αυτής της κλίµακας επιτρέπουν πολλαπλές διαχειριστικές επιλογές για τη 
λειτουργία τους, οι οποίες µπορεί να µην ταυτίζονται µε αυτές που είχαν καθοριστεί 
στη φάση του σχεδιασµού των έργων.  

 Οι διαχειριστικές επιλογές δεν είναι στάσιµες στο χρόνο, αλλά αλλάζουν, 
προσαρµοζόµενες στις εκάστοτε κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες.  

 Η ελληνική κοινωνία έχει την ωριµότητα να κατανοεί αυτές τις ανάγκες και να 
αναπροσαρµόζει τις επιλογές της. 

 Κατά συνέπεια, µε δεδοµένη την κακή ποσοτική αλλά και ποιοτική κατάσταση των 
υπόγειων υδατικών πόρων της χώρας και την επιτακτική απαίτηση ανάκαµψής τους, αποτελεί 
µονόδροµη διαχειριστική επιλογή η αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων. Η 
επιλογή αυτή συνδυάζεται µε µεσαίας και µεγάλης κλίµακας και οικονοµικής αξίας έργα, τα 
οποία θα επιτρέψουν την κάλυψη των υδατικών ελλειµµάτων των ελλειµµατικών περιοχών 
της χώρας και τη µερική επαναφορά των υπόγειων υδατικών πόρων σε ανεκτή κατάσταση. 
Λόγω της κλίµακάς τους, τα έργα αυτά απαιτούν προσεκτικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό µε 
στόχο τη κατά το δυνατό µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη 
µεγιστοποίηση των θετικών. 
 Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τα µεγάλα έργα 
ταµίευσης επιφανειακού νερού είναι δύο: η διακοπή της αµφίδροµης επικοινωνίας του 
ποτάµιου οικοσυστήµατος εξαιτίας της παρεµβολής φράγµατος και η διακοπή της 
τροφοδοσίας των κατάντη περιοχών µε φερτά υλικά, τα οποία καθιζάνουν στον ταµιευτήρα. 
Στα προβλήµατα αυτά δεν έχουν δοθεί ως τώρα ικανοποιητικές τεχνολογικές λύσεις. 
Αντίθετα, έχει δοθεί λύση στο παλιότερο πρόβληµα της ολοσχερούς διακοπής της ροής στους 
ποταµούς κατάντη των φραγµάτων, µε την επιβολή περιβαλλοντικών όρων, πρώτιστος από 
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τους οποίους είναι η εξασφάλιση συνεχούς ροής προς τα κατάντη µε δεδοµένη παροχή, 
αντίστοιχη της ελάχιστης φυσικής παροχής. Ωστόσο, παρόλο που τα νέα έργα 
κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε να είναι τεχνολογικά εφικτή η παροχέτευση της συνεχούς 
ροής προς τα κατάντη του φράγµατος, σε µερικά από τα παλιότερα έργα αυτό δεν κατέστη 
δυνατό. Πάντως στο βαθµό που διαπιστωθεί απαραίτητο για το κατάντη οικοσύστηµα, 
τεχνολογική λύση µπορεί να βρεθεί.  
 Ένα συναφές πρόβληµα που δεν έχει ακόµη αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα είναι ο µεγάλος 
βαθµός οµοιοµορφίας της ροής προς τα κατάντη. Το αποτέλεσµα από τη σχεδόν πλήρη 
ανάσχεση των φυσικών πληµµυρικών ροών, είναι να επιχώνονται οι κατάντη κοίτες από 
αποθέσεις φερτών αλλά και να αναπτύσσονται παράνοµες χρήσεις σε αυτές για το λόγο ότι οι 
κάτοικοι θεωρούν ότι σηµαντικό µέρος της κοίτης έπαυσε να καταλαµβάνεται από τη ροή του 
ποταµού. Πέρα από την επέµβαση αλλά και κακοποίηση του ίδιου του ποταµού και του 
οικοσυστήµατός του, αυτό ενέχει και µεγάλους κινδύνους καταστροφών και απώλειας ζωών, 
δεδοµένου ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα µεγάλης πληµµύρας, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα λειτουργήσει ο υπερχειλιστής του φράγµατος, η παροχή στα κατάντη θα είναι πολύ 
µεγάλη και η ευρεία κοίτη θα καταληφθεί και πάλι από τη ροή. Ακόµη, οι παράνοµες αλλαγές 
χρήσης αυτού του τύπου περιορίζουν τις διαχειριστικές επιλογές και την αποδοτικότητα των 
έργων, δεδοµένου ότι οι διαχειριστές των έργων, φοβούµενοι καταστροφές από πληµµύρες 
στα κατάντη (πληµµύρες που εν προκειµένω θα είχαν µόνο ευεργετική δράση αν δεν υπήρχαν 
παραβιάσεις της κοίτης) οδηγούνται στο να διατηρούν υπέρµετρα χαµηλή στάθµη στους 
ταµιευτήρες. Τέτοιου είδους προβλήµατα παραβιάσεων της φυσικής κοίτης έχουν εκδηλωθεί 
στα κατάντη όλων σχεδόν των ταµιευτήρων, από τον Αχελώο, κατάντη του Στράτου µέχρι το 
Χάραδρο, κατάντη του φράγµατος Μαραθώνα. Για την επίλυση αυτών των προβληµάτων, 
θεωρείται ως προσφορότερη µέθοδος η εφαρµογή τεχνητού πληµµυρισµού (µε ενεργοποίηση 
όλων των διόδων νερού και άνοιγµα των θυροφραγµάτων των υπερχειλιστών) µε  λογική 
συχνότητα (π.χ. µια φορά το χρόνο). Η µέθοδος αυτή έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε πολλές 
χώρες και εκτός από την φυσική οριοθέτηση της κοίτης έχουν ευεργετικές συνέπειες στη 
γεωµορφολογία της κοίτης (παράσυρση φερτών) και στο οικοσύστηµα. Θεωρείται, κατά 
συνέπεια, σκόπιµη η προγραµµατισµένη εφαρµογή της µεθόδου και στην Ελλάδα, µε πιθανή 
πρώτη δοκιµαστική στον Αχελώο.  

3 Έργα µεταφοράς και εκτροπής νερού 

Κάθε καταναλωτική χρήση νερού αποτελεί εκτροπή νερού από το φυσικό σύστηµα σε ένα 
τεχνητό σύστηµα σε άλλη γεωγραφική θέση. Ωστόσο, συµβατικά χαρακτηρίζεται ως εκτροπή 
η µεταφορά του νερού σε άλλη υδρολογική λεκάνη ή άλλο υδατικό διαµέρισµα. Αν οι 
ταµιευτήρες είναι έργα που ρυθµίζουν τη χρονική µεταβλητότητα των υδατικών πόρων, τα 
έργα εκτροπής αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της γεωγραφικής µεταβλητότητας. 
 Στην Ελλάδα, όπου το πρόβληµα της γεωγραφικής µεταβλητότητας είναι έντονο, αλλά και 
οι γεωγραφικές περιοχές µεγάλης διαθεσιµότητας υδατικών πόρων δεν συµπίπτουν µε τις 
περιοχές εντατικής ζήτησης, οι εκτροπές νερού αποτελούν αναπόφευκτη λύση. Οι κυριότερες 
σε λειτουργία εκτροπές µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων είναι: 
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 Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (λεκάνη 
Βοιωτικού Κηφισού και Υλίκης) στο ∆ιαµέρισµα Αττικής (ύδρευση Αθήνας).  

 Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (λεκάνες Ευήνου 
και Μόρνου) στο ∆ιαµέρισµα Αττικής (ύδρευση Αθήνας).  

 Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (λεκάνη 
Αχελώου, υπολεκάνη Ταυρωπού) στο ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας (ύδρευση Καρδίτσας, 
άρδευση Θεσσαλικής πεδιάδας).  

 Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Μακεδονίας (λεκάνη Αλιάκµονα) 
στο ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (ύδρευση Θεσσαλονίκης, άρδευση πεδιάδας 
Θεσσαλονίκης).  

 Μεταφορά νερού µε πλωτά µέσα από διάφορα διαµερίσµατα στο ∆ιαµέρισµα Νησιών 
Αιγαίου (ύδρευση άνυδρων νησιών). 

 Από τις υπό µελέτη ή κατασκευή εκτροπές, τη µεγαλύτερη σηµασία έχει η δεύτερη 
εκτροπή του Αχελώου (από το φράγµα Συκιάς) προς τη Θεσσαλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
θα είχε η κλιµάκωση των εκτροπών προς τα άνυδρα νησιά µε µεγαλύτερης κλίµακας πλωτά 
µέσα ή και υποθαλάσσιους αγωγούς. 
 Αναµφισβήτητα, οι εκτροπές νερού αποτελούν επεµβάσεις στο περιβάλλον και κατά 
συνέπεια απαιτούν προσεκτική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µείωση των 
αρνητικών από αυτές.  

4 Θεσµικές διαστάσεις των έργων αξιοποίησης 

Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60 (European Parliament and Council of the European Union, 
2000) που µε το Ν. 3199/2003 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο επιβάλλει τη µέγιστη 
δυνατή προσοχή σε σχέση µε τις αρνητικές πτυχές των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. 
Με µια ανάγνωση, οι επιταγές της Οδηγίας µπορούν να θεωρηθούν ως ανασταλτικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη των υδατικών πόρων της χώρας. Ορισµένοι έχουν θεωρήσει 
στο σηµείο αυτό την Οδηγία ως επιβεβληµένη από τις πιο ανεπτυγµένες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναντίστοιχη µε την πραγµατικότητα στην Ελλάδα, η οποία δεν 
αντιµετωπίζει ίδιας τάξης και ποιότητας προβλήµατα υποβάθµισης του υδατικού 
περιβάλλοντος αλλά αντίθετα αντιµετωπίζει προβλήµατα ανεπαρκούς ανάπτυξης. Εκτιµάται, 
έτσι, ότι η βαρύτητα στην περιβαλλοντική διάσταση του νερού, που είναι διάχυτη στο σύνολο 
της Οδηγίας για το νερό, θα αποτελέσει ένα σηµαντικό πρόσθετο εµπόδιο στην υδατική 
ανάπτυξη της χώρας.  Όµως, µε διαφορετική ανάγνωση, η Οδηγία αποτελεί µεγάλη ευκαιρία 
για τη χώρα, επειδή προσφέρει τη δυνατότερα προσεκτικότερων επιλογών και 
εξορθολογισµού της ανάπτυξης χωρίς τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
παρελθόντος, αλλά µε ανάδειξη της θετικής περιβαλλοντικής διάστασης των τροποποιηµένων 
υδατικών συστηµάτων. 
 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 (παράγραφος 7 του άρθρου 4) 
αποσαφηνίζεται ότι τα κράτη µέλη δεν παραβιάζουν την Οδηγία στην περίπτωση νέων 
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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. Αυτό 
δεν αποτελεί ένα πρόσθετο γραφειοκρατικό εµπόδιο. Αντίθετα, αποτελεί ουσιαστική επιλογή 
που προφυλάσσει από 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 ιδιωτικοποίηση σε θέµατα νερού και ενέργειας δηµιουργεί επιπρόσθετους 
κινδύνους. Σε διεθνές επίπεδο ήδη υπάρχουν σοβαρές αρνητικές εµπειρίες από τις 
ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα του νερού. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να 
αξιοποιείται άκριτα και αποσπασµατικά, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλα στελεχωµένος 
δηµόσιος επιστηµονικός φορέας που θα εξετάζει, στο πλαίσιο  ενός καθολικού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής, 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 
(Κουτσογιάννης και Τσελέντης, 2002). 

5 Αποτίµηση, συντήρηση και αναπροσανατολισµός υφιστάµενων έργων 

Πολλά από τα υφιστάµενα υδραυλικά έργα της χώρας έχουν σήµερα προβλήµατα λειτουργίας 
λόγω ελλιπούς διοίκησης και συντήρησης και γενικά δεν έχει γίνει αποτίµηση της 
λειτουργίας τους. Ευτυχή εξαίρεση αποτελούν τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία 
συντηρούνται και λειτουργούν χωρίς προβλήµατα, ενώ η διαχείριση τους προσαρµόζεται στις 
εξελισσόµενες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες (πρβλ. το παράδειγµα του ταµιευτήρα 
Πλαστήρα που προαναφέρθηκε). Εξ άλλου, στις περισσότερες περιπτώσεις τα έργα 
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σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ως µεµονωµένα έργα, ενώ στην πραγµατικότητα 
εντάσσονται σε ευρύτερα συστήµατα αξιοποίησης υδατικών πόρων (ΓΓΕΤ, 2001). 
 Η βελτίωση της διαχείρισης, η ορθολογικότερη χρήση των υπό εκµετάλλευση πόρων 
καθώς και ο συνολικός επαναπροσδιορισµός τους στα πλαίσια µιας ολιστικής προσέγγισης 
του υδροσυστήµατος ή και ο επαναπροσανατολισµός τους αποτελούν λύσεις µε προφανή 
πλεονεκτήµατα. ∆ιαµορφώνεται έτσι µια νέα πολιτική, που αποκτά συνεχώς και µεγαλύτερη 
βαρύτητα και βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι µη κατασκευαστικές, εναλλακτικές 
δυνατότητες διαχείρισης του νερού, αποτελούν δυνατές λύσεις για τα σηµερινά προβλήµατα 
των υδατικών πόρων (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999). 
 Ανάλογες διαπιστώσεις και διορθωτικές παρεµβάσεις παρουσιάζονται και σε πολλές 
χώρες της ΕΕ. Βέβαια, ο βαθµός αναγκαιότητας για την υποκατάσταση της κατασκευής νέων 
έργων από τις εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει η καλύτερη διαχείριση των ήδη 
υφιστάµενων, διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, η προφανής ανάγκη 
εκσυγχρονισµού και αξιοποίησης των, σηµαντικών για την ελληνική κλίµακα επενδύσεων σε 
εγγειοβελτιωτικά έργα της προηγούµενης 50ετίας, τα αυστηρά πλαίσια της απελευθέρωσης 
της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών στην Ε.Ε., οι περιορισµένες το διάστηµα αυτό 
δυνατότητες χρηµατοδότησης νέων έργων, επιβάλλουν να τεθεί προς συζήτηση η 
µεγιστοποίηση της απόδοσης του επενδεδυµένου ήδη κεφαλαίου στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα (Ξανθόπουλος, 1996). Παρόλα αυτά, για την Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, η 
κατασκευή νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων θεωρείται επιβεβληµένη επειδή µεγάλο 
µέρος του εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού δεν χρησιµοποιείται, ενώ υπάρχουν 
σηµαντικά ελλείµµατα.  
 Στη Μελέτη Προσανατολισµού Εστιασµένου Προγράµµατος ΕΠΑΝ «Υδατικοί Πόροι» 
(ΓΓΕΤ, 2001), εντάσσονται στόχοι για ευρύτερη και συστηµατικότερη θεώρηση των έργων 
αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως εξακρίβωση του βαθµού απόδοσης των υφιστάµενων 
έργων (αρδευτικών, αντιπληµµυρικών, κλπ.), αξιολόγηση και βελτίωση του, αποτίµηση των 
αρδευτικών έργων και µελέτη της βελτίωσης της λειτουργίας τους, αποτίµηση της 
κατάστασης υφιστάµενων ταµιευτήρων (π.χ. απόδοση, προσχώσεις), συνδυασµένη χρήση 
έργων – συστηµική προσέγγιση, βελτιστοποίηση υδροηλεκτρικής παραγωγής σε συνδυασµό 
µε την ικανοποίηση πολλαπλών χρήσεων νερού. 
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