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Ιστορικό και Οµάδα Μελέτης
Με σκοπό την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου και σύγχρονου πλαισίου για τη διαχείριση
και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το
ΥΠΕΧΩ∆Ε-Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων ανέθεσε στο ΕΜΠ/Τοµέα Υδατικών Πόρων
και Περιβάλλοντος την υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράµµατος ∆ιαχείρισης
και Προστασίας των Υδατικών Πόρων. Αποτέλεσµα της ανάθεσης αυτής είναι η παρούσα Μελέτη, για την εκπόνηση της οποίας συγκροτήθηκε ερευνητική οµάδα µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή ∆. Κουτσογιάννη και κύριο ερευνητή
τον καθηγητή Α. Ανδρεαδάκη.
Τα µέλη της οµάδας του ΕΜΠ/ΤΥΠΥΘΕ, κατά αντικείµενο είναι τα ακόλουθα:
Ποσοτική προσέγγιση
• Ν. Μαµάσης, Λέκτορας
• Α. Ευστρατιάδης, Πολ. Μηχ., Υποψήφιος ∆ρ
• Α. Κουκουβίνος, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός
(DEA Γεωγραφίας)
• Γ. Καραβοκυρός, Πληροφορικός
• Στ . Κοζάνης, ∆ρ. Μηχανικός ΕΜΠ
Σύνθεση-ολοκλήρωση
• ∆. Κουτσογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής
• Α. Μαυροδήµου, Αρχιτέκτων Μηχ., Χωροτάκτης
• Α. Χριστοφίδης, Πολ. Μηχανικός (υπ. διδάκτωρ)

Ποιοτική προσέγγιση
• ∆. Μαµάης, Επίκ. Καθηγητής
• Ε. Γαβαλάκη, Πολ. Μηχ., MSc,
Μ∆Ε (υπ. διδάκτωρ)
• Κ. Νουτσόπουλος, Πολ. Μηχ.,
∆ρ Μηχανικός Υγιεινολόγος
• Ε. Καλιακάτσος, Πολ. Μηχ.,
Μ∆Ε
• Ε. Ρώµας, Πολ. Μηχανικός,
Μ∆Ε (υπ. διδάκτωρ)

Στην οµάδα του ΕΜΠ συµµετείχαν επίσης οι Ο. Κίτσου (MSc) και Μ. Γρηγορίου.
Επίβλεψη της Μελέτης έγινε από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στην οµάδα επίβλεψης συµµετείχαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στη
Μελέτη µε παρατηρήσεις και προτάσεις στο προσχέδιο Μαΐου 2007:
• Ι. Συµπέθερος, PhD Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Γραµµατέας Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
• Α. Λαζάρου, ∆ρ. Χηµικός
• Ε. Τηλιγάδας, ∆ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός
• Π. Παντελόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc
• Σ. Μπενέκος, Πολιτικός Μηχανικός, MSc
• Σ. ∆εβενέ, Γεωλόγος, MSc
• Χ. Νικολάρου, Γεωπόνος, MSc.
Ακόµη, παρατηρήσεις στη Μελέτη έκανε και ο Σ. Τσιµπίδης, Πολιτικός Μηχανικός, που
ανήκε στην οµάδα µελέτης του ΕΜΠ κατά την εκπόνηση του προγενέστερου σταδίου.
Η παρούσα Μελέτη αποτελεί στην ουσία επικαιροποίηση, αναδιάρθρωση και σε πολλά
σηµεία αναδιατύπωση προγενέστερης µελέτης του ΥΠΑΝ (Ιανουάριος 2003), µε τίτλο
«Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας», για την εκπόνηση της οποίας συνεργάστηκαν το ΥΠΑΝ, το ΕΜΠ/Τοµέας Υδατικών Πόρων, το
ΙΓΜΕ και το ΚΕΠΕ. Η µελέτη αυτή του ΥΠΑΝ ήταν ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια
προσέγγισης ενός σχεδίου προγράµµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων, που στόχευε
στην υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζονταν από τα προγράµµατα του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ (1995–2006), και στη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος της
παραγωγής. Εκπονήθηκε σε δύο στάδια, από τις ίδιες ουσιαστικά οµάδες εργασίας και
συγκεκριµένα, το πρώτο στάδιο εκπονήθηκε το διάστηµα 1995–1996, ενώ το δεύτερο στά-
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διο το 2002. Η τελική προσέγγιση, αυτή που αποτέλεσε τη βάση της παρούσας Μελέτης,
παρουσιάζεται ενοποιηµένη σε ένα βασικό τεύχος, που συνοδεύεται από 4 Παραρτήµατα.

Επειδή πρέπει να αναγνωριστεί η συµβολή όσων συνέβαλαν στην εκπόνηση της παραπάνω µελέτης, παρατίθενται στη συνέχεια οι φορείς που συµµετείχαν και οι συνεργάτες, κατά φορέα και στάδιο:
α. του Υπουργείου Ανάπτυξης — ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναµικού και Φυσικών Πόρων·
β. του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) — Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων·
γ. του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) — Τοµέας Υδρογεωλογίας·
δ. του Κέντρου Ερευνών και Προγραµµατισµού (ΚΕΠΕ).
Κάθε συνεργαζόµενος φορέας ανέλαβε διακεκριµένο αντικείµενο, το οποίο παραδόθηκε
υπό µορφή ξεχωριστού τεύχους (παραρτήµατα της Μελέτης), όλοι όµως µαζί συνεργάστηκαν και συνέβαλαν για την κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του πολυδιάστατου
αντικειµένου. Επισηµαίνεται ότι στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Μελέτης, δεν έλαβαν
µέρος οι εκπρόσωποι των ΙΓΜΕ και ΚΕΠΕ, γιατί οι εργασίες τους, όπως περιλαµβάνονται
στα Παραρτήµατα 3 και 4, ολοκληρώθηκαν στο πρώτο στάδιο και βέβαια έχουν ενσωµατωθεί στην τελική παρουσίαση.
Υπουργείο Ανάπτυξης — ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναµικού
Τα µέλη της οµάδας εργασίας του Υπουργείου είναι τα ακόλουθα, για το πρώτο στάδιο:
• Μ. Γκίνη, Αγρ.-Τοπογ. Μηχ. (MSc Υδρολογίας), υπεύθυνη παρακολούθησης εργασιών·
• Π. Τσουµάνης, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός (DEA Υδρολογίας)·
• Χ. Σµυρνιώτης, ∆ρ. Υδρογεωλόγος.
Από το Υπουργείο συνεργάστηκαν επίσης, για επιµέρους θέµατα, η Γ. Λάσκαρη, Γεωπόνος
(MSc), και ο Λ. Γεωργαλάς, ∆ρ. Υδρογεωλόγος.
Για το δεύτερο στάδιο, τα µέλη της οµάδας µελέτης του Υπουργείου είναι:
•
•
•
•
•

Γ. Σιάτος, Γεωλόγος, υπεύθυνος παρακολούθησης εργασιών·
Μ. Γκίνη, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός (MSc Υδρολογίας)·
Κ. Παπαδόπουλος, Γεωλόγος (DEA Επιστήµες Νερού)·
Λ. Γεωργαλάς, ∆ρ. Υδρογεωλόγος·
Χ. Σµυρνιώτης, ∆ρ. Υδρογεωλόγος.

Από το Υπουργείο συνεργάστηκε επίσης για διάφορα θέµατα η Μ. Χιονίδη, Μηχανικός
Μεταλλείων (MSc Υδρογεωλογίας).
ΕΜΠ — Τοµέας Υδατικών Πόρων
Ειδικότερα, τα µέλη της ερευνητικής οµάδας και για τα δύο στάδια είναι τα εξής:
Ποσοτική προσέγγιση
• Α. Κουκουβίνος, ΑγρονόµοςΤοπογράφος Μηχανικός (DEA
Γεωγραφίας)
• Ν. Μαµάσης, ∆ρ. Μηχανικός,
Υδρολόγος
• Ι. Ναλµπάντης, ∆ρ. Μηχανικός,
Υδρολόγος
• Β. Περλέρος, Υδρογεωλόγος
• Σ. Τσιµπίδης, Πολιτικός Μηχανικός
• Μ. Σαλαχώρης, ΑγρονόµοςΤοπογράφος Μηχανικός, Γεωφυσικός (MSc)

Ποιοτική προσέγγιση
• I. Αναγνώστου, Χηµικός Μηχανικός (MSc)
• Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής
• Ε. Γαβαλάκη, Πολιτικός Μηχανικός–Υγειονολόγος (MSc)
• ∆. Μαµάης, ∆ρ Υγειονολόγος Μηχανικός
• Κ. Νουτσόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ∆ρ
Μηχανικός Περιβάλλοντος
• Α. Τζίµας, Πολ. Μηχανικός-Υγειονολόγος (MSc)
Συνθετική προσέγγιση - παρουσίαση
• ∆. Κουτσογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
• Α. Μαυροδήµου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Χωροτάκτης
• Α. Χριστοφίδης, Πολ. Μηχανικός (υπ. διδάκτωρ)
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Στην ερευνητική οµάδα του ΕΜΠ συµµετείχε επίσης ο Α. Καζάκος, πτυχιούχος διοίκησης
επιχειρήσεων, καθώς και η Φ. Κρεµιζή, η Β. Γαλανοπούλου και Μ. Οικονόµου, ως γραµµατείς.
Τέλος, εξειδικευµένοι, κατά χρήση νερού, επιστήµονες συνεργάστηκαν µε το ΕΜΠ για την
εκπόνηση τοµεακών εκθέσεων ή και έκφραση απόψεων των φορέων τους.
ΙΓΜΕ
Ανέλαβε την εκτίµηση, αξιολόγηση και παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών µεγεθών
του υπόγειου υδατικού δυναµικού της χώρας, καθόρισε τα κυριότερα υδρογεωλογικά συστήµατα στη βάση των µεγάλων καρστικών ενοτήτων και προσχωµατικών λεκανών, και
συνέταξε ενδεικτικούς υδρολιθολογικούς χάρτες των υδατικών διαµερισµάτων (Παράρτηµα
3).
Η οµάδα εργασίας του ΙΓΜΕ, που αποτελείται από τους υδρογεωλόγους Γ. Γκιώνη,
Α. Μόρφη και Μ. Παγούνη, είχε τη γενική ευθύνη της συλλογής και αξιοποίησης των διαφόρων στοιχείων και της παρουσίασης των αποτελεσµάτων στο Παράρτηµα 3: Υπόγειο
Υδατικό ∆υναµικό της Χώρας, που βασίστηκε στα στοιχεία µελετών κυρίως του ΙΓΜΕ, αλλά
και άλλων φορέων, καθώς και στη γραπτή και προφορική πληροφόρηση για το θέµα από
τους παρακάτω υδρογεωλόγους του ΙΓΜΕ: Σ. Βεργής, Α. Βιτωρίου, Γ. Γκιώνη,
Ι. Γεωργουλής, Θ. Γκέρτσος, Η. ∆άνδολος, ∆. ∆ηµητρόπουλος, Κ. Ζαγκούρογλου,
Ν. Κακαβάς, Ε. Καλούση, Μ. Καλογιαννάκης, Κ. Καλούµενος, Π. Καµµάς, Ι. Καραγγελής,
Μ. Κνιθάκης, Ι. Κοϊνάκης, Ν. Κουρµούλης, Μ. Λαζαρίδου, Α. Μανάκος, ∆. Μαραβέλιας,
Α. Μόρφης, Κ. Νίκας, Ε. Νικολάου, Μ. Παγούνης, Κ. Παπαδόπουλος, Α. Παπακωνσταντίνου, Π. Παπαπέτρος, Χ. Παπασπυρόπουλος, Α. Πολυχρονάκη, Χ. Σµυρνιώτης, Α. Στάµος,
Σ. Στουρνάρα, Κ. Σφέτσος, Ν. Τασιός, Σ. Τζιµούρτας, Β. Τσιούµας, Φ. Χαρµανίδης.
Την τεχνική υποστήριξη (σχεδιαστικές και λοιπές εργασίες) διεκπεραίωσαν οι
Μ. Λαγοδήµου, Ε. ∆έλιου και Ε. Αργυροπούλου.
Ο υδρογεωλόγος Α. Μόρφης είχε το γενικό συντονισµό της µελέτης.
ΚΕΠΕ
Ανέλαβε την παρουσίαση της αναπτυξιακής ταυτότητας των υδατικών διαµερισµάτων και
των τάσεων που εµφανίζονται σε σχέση µε τη εθνική, περιφερειακή και κοινοτική πολιτική,
την αξιολόγηση και ιεράρχηση των σηµαντικών έργων και µελετών που περιλαµβάνονται
στα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα, µια προσέγγιση στις διαπεριφερειακές σχέσεις,
και τέλος την εξέταση της ευστάθειας και των βασικών επιλογών διαχείρισης των υδατικών
πόρων σε σχέση µε τον προγραµµατισµό ανάπτυξης της χώρας και των περιοχών της (Παράρτηµα 4).
Τα µέλη της οµάδας του ΚΕΠΕ είναι:
• ∆. Κατοχιανού, Χωροτάκτης Περιφερειολόγος (MSc), υπεύθυνη της οµάδας·
• Β. ∆εδεγιάν, Οικονοµολόγος·
• Α. Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος (MSc).
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Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή
1. Γενικά
Οι ευεργετικές ή καταστρεπτικές συνέπειες της φυσικής κίνησης του νερού ανάγκασαν
τον άνθρωπο να του αφιερώσει, από τα βάθη της ιστορικής διαδροµής του µέχρι σήµερα, σηµαντικό µέρος της δηµιουργικής του δουλειάς. Η εξασφάλιση του πόσιµου και
του αρδευτικού νερού, σε συνδυασµό µε την προστασία από τις πληµµύρες, ήταν από
τα κυρίαρχα µελήµατα του ανθρώπου από την αυγή του πολιτισµού, ενώ και οι εξίσου
σηµαντικές φροντίδες της κατοχύρωσης σίγουρης στέγης και εξασφάλισης τροφής πάντα συνδυάζονταν µε τη διαθεσιµότητα του νερού. Απόδειξη, η εµφάνιση των πρώτων
πολιτισµών στις παραποτάµιες περιοχές. Αποτέλεσε δηλαδή το νερό το συγκριτικό
πλεονέκτηµα ανάπτυξης µιας περιοχής, λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε τους άλλους φυσικούς πόρους—το έδαφος, το δάσος, τη θάλασσα—όπως συµβαίνει και σήµερα.
Το νερό, αν και αγαθό µε µεγάλη αξία χρήσης ιστορικά, είχε µικρή αξία ανταλλαγής
και κατά συνέπεια, εξαιρούµενο από την αγορά, εξαιρούνταν και από την οικονοµική
θεώρηση. Κι αυτό επειδή ως φυσικός πόρος, σε αντιστοιχία µε τον αέρα, κατατασσόταν
στα δώρα της φύσης προς τον άνθρωπο.
Η οικονοµική ανάπτυξη, όµως, των τελευταίων δεκαετιών διαµόρφωσε νέες συνθήκες
στη χρήση των υδατικών πόρων, µια και αποτελούν µέσο για την επίτευξη διαφόρων
τοµεακών οικονοµικών στόχων, ενώ εξακολουθούν να είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση του ανθρώπου και για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας των υφιστάµενων, οι ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του πληθυσµού
και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, δηµιουργούν ολοένα και µεγαλύτερη ζήτηση
νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση. Ταυτόχρονα, η συνεχής ποιοτική υποβάθµιση, σε συνδυασµό µε την ανάγκη διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας και της
αειφορίας των φυσικών πόρων, δηµιουργούν πολύπλοκα προβλήµατα στην ανάπτυξη
της κάθε περιοχής.
Η έντονη λοιπόν οικονοµική διάσταση των υδατικών πόρων σήµερα, η άµεση πολλές
φορές σύνδεσή τους µε τον προγραµµατισµό ανάπτυξης, καθώς και η συνεχής παρουσία τους στην καθηµερινή πρακτική, επιβάλλει την αντιµετώπισή τους ως φυσικού πόρου σε ανεπάρκεια, µέσω της ανάδειξης και εφαρµογής σύγχρονης και συνεπούς πολιτικής διαχείρισης. Η πολιτική αυτή καταξιώνεται όταν αυξάνει τα οφέλη στο κοινωνικό
σύνολο, στην οικονοµία και στο περιβάλλον.
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2. Οι υδατικοί πόροι της χώρας, πλαίσιο διαχείρισης
Η χώρα µας διαθέτει, συνολικά, επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους, αλλά διάφοροι λόγοι µειώνουν σηµαντικά την πραγµατικά διαθέσιµη ποσότητα
και δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους.
Οι κυριότεροι φυσικοί λόγοι που προκαλούν προβλήµατα στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων της χώρας είναι:
• η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο και στο χρόνο·
• η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χώρο και το χρόνο, αναντίστοιχη µε την
κατανοµή της προσφοράς·
• η γεωµορφολογία της χώρας·
• η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταµών που έρχονται από γειτονικά κράτη·
• το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών·
• τα πολλά άνυδρα ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας.
Ο κυριότερος όµως λόγος είναι η πληµµελής και αποσπασµατική αντιµετώπιση της διαχείρισης από την πολιτεία.
Όπως θα φανεί στα επόµενα κεφάλαια, το ολικό υδατικό δυναµικό υπερκαλύπτει κατά
πολύ την ποσότητα που διατίθεται στις χρήσεις. Ωστόσο, µικρό µέρος από αυτό το δυναµικό είναι οικονοµικά και τεχνικά αξιοποιήσιµο, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη προβληµάτων ανεπάρκειας νερού σε διάφορες περιοχές και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.
Στενή σχέση µε τη διαθέσιµη ποσότητα νερού έχει βέβαια και η ποιότητα, η οποία είναι
το αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης φυσικών συνθηκών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Αν και η Ελλάδα είχε γενικά νερά καλής ποιότητας, οι µακροχρόνιες—χωρίς προγραµµατισµό και έλεγχο—ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως των τελευταίων χρόνων,
έχουν αρχίσει να κάνουν εµφανή την υποβάθµιση, τόσο των επιφανειακών όσο και των
υπόγειων υδατικών πόρων.
Συµπερασµατικά, για τους υδατικούς πόρους της χώρας επισηµαίνεται ότι η διαθέσιµη
ποσότητα νερού συνεχώς ελαττώνεται, έτσι ώστε σηµαντικές περιοχές είναι ή τείνουν
να γίνουν ελλειµµατικές σε νερό, ενώ οι σοβαρότερες συλλογικές ανάγκες καλύπτονται
πια από έργα µεταφοράς, µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.
Η ποιοτική τους κατάσταση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα οξυµένα προβλήµατα, εκτός από
µεµονωµένες περιοχές και παράκτιες ζώνες, τουλάχιστον στα πλαίσια των µέχρι πρόσφατα θεσµικών απαιτήσεων για την ποιότητα. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι, η
απαίτηση για αναβάθµιση της ποιότητας των υδατικών πόρων που διαµορφώνεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο (ειδικότερα στα πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά), δεν
επιτρέπει εφησυχασµό και επιτάσσει την αναθεώρηση των µέχρι τώρα αξιολογήσεων.
Σηµαντική αιτία ρύπανσης αποτελούν οι γεωργικές δραστηριότητες, πηγές µη σηµειακές και γι’ αυτό µε δύσκολη αντιµετώπιση. Αξιόλογη πρόοδος παρουσιάζεται στην αντιµετώπιση της ρύπανσης από αστικά λύµατα (σηµειακές πηγές). Αντίθετα, δεν έχει
επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα, όπου απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών προεπεξεργασίας τους και συγκέντρωσης των µονάδων σε βι-
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οµηχανικές περιοχές, ενώ δεν έχει θιγεί ακόµα το πρόβληµα της ρύπανσης από τις
απορροές οµβρίων στις αστικές περιοχές.
Όσον αφορά στη διοικητική δοµή της χώρας, ο σχεδιασµός της δεν προβλέπει κριτήρια
που να απορρέουν από τις διαδικασίες διαχείρισης των υδατικών πόρων. Συγκεκριµένα, βασικό πρόβληµα της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας σε σχέση µε τη διαχείριση
των υδατικών πόρων είναι η διαίρεση σε διοικητικές χωρικές µονάδες µε κριτήρια που
δεν παρουσιάζουν σχέση µε τα αντίστοιχα υδρολογικά. Αυτό έχει αποτέλεσµα την αδυναµία αναγωγής των διαφόρων µεγεθών (πληθυσµιακών, οικονοµικών, τοµέων παραγωγής) σε υδατικές µονάδες χώρου, δεδοµένου ότι τα περισσότερα από αυτά καταχωρούνται σε διοικητικές µονάδες (περιφέρειες και νοµούς). Ο Ν. 3199/2003 επέτεινε το
πρόβληµα, δεδοµένου ότι καθόρισε τις διοικητικές περιφέρειες ως αρµόδιες για τη διαχείριση των λεκανών απορροής και των υδατικών διαµερισµάτων. Συχνά όµως µια λεκάνη απορροής µπορεί να ανήκει σε περισσότερες της µιας περιφέρειες (π.χ. η λεκάνη
του Αχελώου ανήκει σε τέσσερις). Επίσης, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί και η ύπαρξη
µεγάλου αριθµού φορέων, των οποίων οι αρµοδιότητες οι σχετικές µε τους υδατικούς
πόρους αλληλοκαλύπτονται και πολλές φορές συγκρούονται στην πράξη. Είναι πιθανόν, µετά την πλήρη εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα προβλήµατα αυτού του είδους να αµβλυνθούν.
Με δεδοµένη την ανταγωνιστικότητα δράσης του πλήθους των εµπλεκόµενων φορέων,
τις δυσκολίες συνεννόησης, τις δυσκολίες συντονισµού, και την έλλειψη συµπληρωµατικότητας των δραστηριοτήτων τους, παρουσιάζονται σηµαντικές δυσχέρειες στην ιεράρχηση αναγκών και ενεργειών και τον καθορισµό προτεραιοτήτων. Επίσης, δυσχεραίνεται η προσπάθεια για ορθολογική και συνολική αντιµετώπιση των υδατικών προβληµάτων.
Παράλληλα µε το διοικητικό, και το θεσµικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στην έρευνα,
αξιοποίηση, χρήση και προστασία των υδατικών πόρων αποτελείται από µια σειρά από
νόµους, διατάγµατα και διοικητικές αποφάσεις, ιδρυτικούς νόµους και οργανισµούς
υπουργείων και φορέων, ορισµένα από τα οποία χρονολογούνται από το 1930 και που
πολλές φορές επικαλύπτονται ή έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους.
Στη δεκαετία του 1980, δύο νοµοθετήµατα, που λειτουργούσαν συµπληρωµατικά και
διακρίνονται για τη διατοµεακή τους αντίληψη και την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση
των υδατικών πόρων, έδωσαν σηµαντική ώθηση στα θέµατα διαχείρισης. Συγκεκριµένα, ο Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» αντιµετώπισε το νερό ως
στοιχείο του περιβάλλοντος και προέβλεπε µέτρα οργανωτικά και θεσµικά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των υδατικών πόρων. Παράλληλα, ο Ν.
1739/1987 «για τη διαχείριση των υδατικών πόρων» εισήγαγε σύγχρονη αντίληψη για
την αντιµετώπιση του νερού στην έρευνα, τη διοίκηση και την καθηµερινή πρακτική,
µε τη θεσµοθέτηση διαδικασιών και οργάνων που επέτρεπαν την άσκηση της διαχείρισης σε εθνικό και κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνδυασµό µε τον προγραµµατισµό ανάπτυξης της χώρας, µέσα από διαδικασίες και όργανα, στα οποία λαµβάνονταν
η γνώµη όλων των εµπλεκόµενων φορέων. ∆υστυχώς, οι αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα (όπως έλλειψη πόρων και υπηρεσιών στελεχωµένων µε ανάλογο προσωπικό) δεν
επέτρεψαν την πλήρη εφαρµογή του, µε αποτέλεσµα την ουσιαστική του κατάργηση
(µετά την πλήρη εφαρµογή του 3199/2003).
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Στις 22/12/2000 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής
των υδάτων». Το πνεύµα της Οδηγίας είναι κυρίαρχα περιβαλλοντικό, έχει στόχο την
κατά το δυνατόν οµογενοποίηση των κριτηρίων και της αντίληψης της διαχείρισης των
υδατικών πόρων και βασική αρχή την συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων, µέχρι και
τον τελικό χρήστη-καταναλωτή, στη διαδικασία της διαχείρισης. Η υλοποίηση των στόχων από όλα τα κράτη-µέλη προβλέπεται να γίνει µε κοινά βήµατα σε προκα-θορισµένο
χρονοδιάγραµµα από το 2002 έως το 2015. Ακολουθεί ο Ν. 3199/2003 για «την προστασία και διαχείριση των υδάτων και την εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου» και το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα
Π∆.51/8.3.2007 (Α' 54), το οποίο εναρµονίζει τα ουσιαστικά θέµατα της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθιέρωσε µια συγκεκριµένη ορολογία, ενώ ο Ν. 3199/2003 την ελληνική της µετάφραση. Όµως η µετάφραση της ορολογίας αυτής έχει αρκετές αδυναµίες και γι αυτό δεν ακολουθείται πιστά
σε αυτή τη Μελέτη. Ορισµένες από τις αδυναµίες, που αναφέρονται στους κυριότερους
για τη Μελέτη όρους, σηµειώνονται στο Ένθετο 1, όπου και διευκρινίζονται οι όροι που
χρησιµοποιούνται εδώ.
Έτσι, µε δεδοµένη τη διοικητική δοµή και το θεσµικό πλαίσιο, που συνοπτικά παρατίθεται πιο πάνω, γίνεται φανερό το πλαίσιο των πράξεων της διοίκησης, που στοχεύουν
στην επίλυση των κρίσιµων υδατικών προβληµάτων. Το σύνολο των διοικητικών αυτών πράξεων, που αποτελούν την καθηµερινή πρακτική, είναι στην ουσία η µόνη υπαρκτή διαχειριστική πολιτική της χώρας για το νερό µέχρι σήµερα.
∆ιαπιστώσεις που απορρέουν από την άσκηση αυτής της πρακτικής-πολιτικής είναι η
αδυναµία να καθοριστούν µε ακρίβεια τα φυσικά µεγέθη και οι ποσότητες νερού που
χρησιµοποιούνται, αλλά και οι πραγµατικές ανάγκες, και εποµένως οι δυσκολίες που
υπάρχουν στην προσπάθεια µακροχρόνιου προγραµµατισµού. Ακόµα, ιδιαίτερα σηµαντική για την εξασφάλιση της δυνατότητας εφαρµογής µιας επιθυµητής υδατικής πολιτικής είναι µια σειρά µέχρι τώρα ελλείψεων, όπως η έλλειψη σαφών ποιοτικών-οικολογικών στόχων, η έλλειψη κοστολόγησης του νερού και των έργων αξιοποίησής του, η
έλλειψη πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού σε όλες τις χρήσεις, και η
έλλειψη συντονισµού µεταξύ των χρήσεων. Προβλήµατα δηµιουργούν επίσης, η έλλειψη σύνδεσης των υφιστάµενων προγραµµάτων ανάπτυξης µε τις ανάγκες διαχείρισης νερού, που αποτελεί κυρίαρχο και πρώτης προτεραιότητας στόχο την περίοδο αυτή,
όπως και η έλλειψη µακροχρόνιων προβλέψεων µεγεθών ή τάσεων (πληθυσµιακών, οικονοµικών, τοµέων παραγωγής κλπ.) στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραµµατισµού,
η οποία δυσχεραίνει την πραγµατοποίηση αντίστοιχων προβλέψεων σε έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η καθυστέρηση προώθησης των
συµµετοχικών διαδικασιών οι οποίες είναι καθοριστικές για την επιτυχή εφαρµογή
προγραµµάτων διαχείρισης µε κοινωνική αποδοχή.
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Ένθετο 1 Ζητήµατα ορολογίας στην Οδηγία 2000/60/EK και το Ν. 3199/2003
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ περιέχει στο άρθρο 2 µια σειρά από ορισµούς (συνολικά 41) για έννοιες που
κρίθηκαν απαραίτητες για τους σκοπούς της. Στον Πίνακα Ε1.1 παρατίθενται ορισµένοι από αυτούς
(στα αγγλικά και ελληνικά), οι οποίοι συναρτώνται περισσότερο µε την παρούσα Μελέτη.
Πίνακας Ε1.1 Χαρακτηριστικοί όροι σχετικοί µε τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και
ορισµοί τους µε βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και το Ν. 3199/2003
Αγγλικό κείµενο Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Ελληνικό κείµενο Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και
Ν. 3199/2003 (µε επουσιώδεις αλλαγές)

“River” means a body of inland water flowing for the most part on the surface of the
land but which may flow underground for
part of its course.

«Ποταµός»: σύστηµα εσωτερικών υδάτων το οποίο
ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους
αλλά το οποίο µπορεί, για ένα µέρος της διαδροµής
του, να ρέει και υπογείως.

“Lake” means a body of standing inland surface water.

«Λίµνη»: σύστηµα στάσιµων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων.

“Body of surface water” means a discrete
and significant element of surface water such
as a lake, a reservoir, stream, river or canal,
part of a stream, river or canal, transitional
water or a stretch of coastal water.

«Σύστηµα επιφανειακών υδάτων»: διακεκριµένο και
σηµαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων, όπως π.χ.
µια λίµνη, ένας ταµιευτήρας, ένα ρεύµα, ένας ποταµός ή µια διώρυγα, ένα τµήµα ρεύµατος, ποταµού ή
διώρυγας, µεταβατικά ύδατα ή ένα τµήµα παράκτιων
υδάτων.

“Aquifer” means a subsurface layer or layers
of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the
abstraction of significant quantities of
groundwater.

«Υδροφόρος ορίζοντας»: υπόγειο στρώµα ή στρώµατα βράχων ή άλλες γεωλογικές στοιβάδες επαρκώς
πορώδεις και διαπερατές ώστε να επιτρέπουν είτε
σηµαντική ροή υπόγειων υδάτων είτε την άντληση
σηµαντικών ποσοτήτων υπόγειων υδάτων.

“River basin” means the area of land from
which all surface run-off flows through a
sequence of streams, rivers and, possibly,
lakes into the sea at a single river mouth,
estuary or delta.

«Λεκάνη Απορροής Ποταµού»: η εδαφική έκταση
από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής µέσω διαδοχικών ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών και παροχετεύεται στη θάλασσα µε ενιαίο
στόµιο ποταµού, εκβολές ή δέλτα.

“Sub-basin” means the area of land from
which all surface run-off flows through a
series of streams, rivers and, possibly, lakes
to a particular point in a water course (normally a lake or a river confluence

«Υπολεκάνη»: η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής µέσω σειράς
ρευµάτων, ποταµών και πιθανώς λιµνών σε συγκεκριµένο σηµείο υδάτινου ρεύµατος (συνήθως λίµνης
ή συµβολής ποταµών).

“River basin district” means the area of land
and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated
groundwaters and coastal waters, which is
identified under Article 3(1) as the main unit
for management of river basins

«Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού»: η θαλάσσια
και χερσαία έκταση, που αποτελείται από µια ή περισσότερες γειτονικές Λεκάνες Απορροής Ποταµού
µαζί µε τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, και η
οποία προσδιορίζεται δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ως η βασική µονάδα διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταµού

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι έννοιες που περιλαµβάνονται στον Πίνακα Ε1.1 είναι ευρέως
γνωστές στους επιστήµονες που ασχολούνται µε το νερό, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Οι αγγλικοί
όροι είναι γενικώς ορθοί, αλλά η µετάφρασή τους στα ελληνικά έχει προβλήµατα σε αρκετές περιπτώσεις. Συγκεκριµένα:
• Ο όρος «aquifer» δεν πρέπει να µεταφράζεται στα ελληνικά ως «υδροφόρος ορίζοντας» αλλά ως
«υδροφορέας». Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται ο τελευταίος όρος, ενώ ο όρος «υδροφόρος

2. Οι υδατικοί πόροι της χώρας, πλαίσιο διαχείρισης

5

ορίζοντας» (αγγλικά water table ή water horizon) αναφέρεται στην ελεύθερη επιφάνεια του υδροφορέα.
• Ο όρος «body of surface water» δεν πρέπει να µεταφράζεται στα ελληνικά ως «σύστηµα
επιφανειακών υδάτων» αλλά ως «επιφανειακό υδάτινο σώµα». Εν προκειµένω, ο όρος «σώµα»
(body) περιγράφει µια συγκεκριµένη µονάδα/ενότητα µε ενιαία χαρακτηριστικά και έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε τον όρο «σύστηµα» (system) που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο ανεξάρτητων µεταξύ τους στοιχείων (π.χ. σωµάτων) που αλληλεπιδρούν.
• Στον όρο «river basin district», όπως άλλωστε είναι εµφανές από τον ορισµό που ακολουθεί, το
«river basin» αποτελεί επιθετικό προσδιορισµό του «district»· κατά συνέπεια κακώς µεταφράστηκε ο όρος ως «περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού» στον ενικό αριθµό, υπονοώντας έτσι ότι
πρόκειται για υποσύνολο της λεκάνης (όπως είναι η υπολεκάνη). Μια καλύτερη µετάφραση θα
ήταν «περιφέρεια λεκανών απορροής ποταµών», µε χρήση του πληθυντικού «λεκανών» αντί του
ενικού και µε χρήση του πιο δόκιµου όρου «περιφέρεια» αντί «περιοχή». Ωστόσο, µπορεί να θεωρηθεί ότι ο παλιότερος ελληνικός όρος «υδατικό διαµέρισµα» είναι ακόµη πιο δόκιµος, περιεκτικότερος και εννοιολογικά ισοδύναµος µε τα οριζόµενα στο αγγλικό κείµενο για τον υπόψη όρο.
Κατά συνέπεια σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποιείται ο τελευταίος όρος.
Εξάλλου, µπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι οι ορισµοί που δίνονται για πολλές από τις πιο πάνω
έννοιες (στα αγγλικά και ελληνικά) είναι ατελείς ή εσφαλµένοι. Συγκεκριµένα:
• Ο ποταµός και η λίµνη δεν είναι δυνατό να οριστούν χωρίς αναφορά σε χωρική κλίµακα (π.χ.
έκταση λεκάνης) και χρονική κλίµακα (π.χ. συνέχεια της ροής στο χρόνο). Με τους ορισµούς της
Οδηγίας, αν δεν γίνει χρήση συµπληρωµατικών εννοιών, που περιέχονται στα άλλα άρθρα και στα
παραρτήµατά της, υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί ως ποταµός ένα ρυάκι, µια τάφρος απορροής οµβρίων, ή ακόµη και ένας υπόνοµος, και να χαρακτηριστεί ως λίµνη ένα κοίλωµα στο έδαφος, που γεµίζει µε νερό στη διάρκεια βροχοπτώσεων.
• Η λεκάνη απορροής δεν έχει πάντα έξοδο στη θάλασσα, όπως απαιτεί ο παραπάνω ορισµός.
Παγκοσµίως υπάρχουν πολλές κλειστές ή ενδορροϊκές (endorheic) λεκάνες µε ποταµούς, που καταλήγουν σε λίµνες (π.χ. στο µεγαλύτερο µέρος της κεντρικής Ασίας). Αξιόλογο τµήµα της Ελλάδας αποτελείται από κλειστές λεκάνες (π.χ. Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης-Παραλίµνης). Είναι εξ
αυτού προφανές ότι στη Μελέτη δεν πρέπει να ακολουθηθεί ο ορισµός της Οδηγίας ως έχει, αλλά
πρέπει να συµπλη-ρωθεί µε την περίπτωση εξόδου προς τη λίµνη. Παράλληλα, όµως πρέπει να
διατηρηθεί η έννοια του µοναδικού στοµίου εξόδου στη θάλασσα ή σε λίµνη, συνδυάζοντάς τη
και πάλι µε κάποια χωρική κλίµακα που ορίζει την έννοια του ποταµού, ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος διαµερισµού των παράκτιων περιοχών σε υπερπληθείς λεκάνες).
• Τέτοια προβλήµατα ορισµών επιτείνονται από ανεπιτυχείς µεταφράσεις στα ελληνικά (π.χ. ο
υδροφορέας δεν είναι στρώµα βράχων, αφού ο αγγλικός όρος «rock» στη συγκεκριµένη περίπτωση αντιστοιχεί στον ελληνικό όρο «πέτρωµα»).
Πάντως, οι πιο πάνω έννοιες, όπως προαναφέρθηκε, είναι ευρέως γνωστές και κατανοητές, και κατά
συνέπεια παρέλκει η διατύπωση άλλου ορισµού τους, ιδιαίτερα αν αυτός δεν είναι αρκετά προσεκτικός. Θεωρείται ότι οι παραπάνω µεταβολές και διευκρινήσεις αρκούν για τους στόχους της παρούσας
Μελέτης και εξηγούν το λόγο για τον οποίο δεν ακολουθήθηκαν πιστά.
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Μετά τα παραπάνω, συµπερασµατικά επισηµαίνεται ότι το νερό, εκτός από τη σηµασία
του ως παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος, έχει ήδη αποκτήσει
έντονη οικονοµική διάσταση, καθορίζει τη δυνατότητα ή αδυναµία επέκτασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας πολλές φορές και αυτήν την αποδοτικότητά τους, και εποµένως επιβάλλει νέα, σύγχρονη αντιµετώπιση, σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες της χώρας και τις διακηρύξεις και τα πρότυπα των διεθνών οργανισµών.

3. Η µέχρι τώρα αντιµετώπιση της διαχείρισης των υδατικών
πόρων στη χώρα
Στη εποχή µας οι αναπτυγµένες χώρες έχουν ήδη αξιοποιήσει, µέσω κατάλληλων αναπτυξιακών έργων, το µεγαλύτερο ποσοστό του υδατικού δυναµικού τους. Τα υδραυλικά
έργα που χρειάζονται για το υπόλοιπο ανεκµετάλλευτο ποσοστό είναι υψηλού, δύσκολα
αποσβέσιµου κόστους, στο οποίο πρέπει να προστεθεί και µια σηµαντική νέα συνιστώσα, το περιβαλλοντικό κόστος. Κατά συνέπεια, η ορθολογικότερη χρήση του νερού
και η βελτίωση της διαχείρισης των υδροσυστηµάτων, χωρίς απαραίτητα την προσθήκη
νέων έργων, αποτελούν προφανείς εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, η προσοχή των επιστηµόνων, και των τεχνικών και πολιτικοοικονοµικών φορέων, έχει στραφεί και προς µη
κατασκευαστικές κατευθύνσεις.
Στην Ελλάδα, η κατασκευή υδραυλικών έργων δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ωστόσο,
και εδώ η καλύτερη διαχείριση των υδροσυστηµάτων αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι οι ωφέλειες που προκύπτουν είναι µεγάλες, χωρίς να απαιτούνται
σηµαντικοί οικονοµικοί πόροι.
Το θέµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων αρχίζει από τη δεκαετία του 1970 να συζητείται τόσο στους διεθνείς οργανισµούς, όπως στα αρµόδια όργανα του ΟΗΕ (Επιτροπή Προβληµάτων Ύδατος), όσο και στη χώρα µας, στις αρµόδιες υπηρεσίες του τ.
Υπουργείου Συντονισµού. Στη διοίκηση σχετικό αντικείµενο θεσµοθετείται στο παραπάνω υπουργείο το 1972 µε τη ∆ιεύθυνση Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Προστασίας
του Περιβάλλοντος, ενώ µε πιο ολοκληρωµένες αρµοδιότητες, στα πλαίσια της Υπηρεσίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, µε την ίδρυση της ∆ιεύθυνσης Υδατικού ∆υναµικού και Φυσικών Πόρων (1977), η οποία µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων, το σηµερινό Υπουργείο Ανάπτυξης –ΥΠΑΝ το 1982. Η υπηρεσιακή
αυτή µονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί προς το παρόν, παρά τη µεταφορά όλων των
αρµοδιοτήτων της στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου µε το Ν. 3199/2003 ιδρύθηκε η Κεντρική
Υπηρεσία Υδάτων.
Στις δεκαετίες 1970 και 1980 το θέµα των υδατικών πόρων αντιµετωπίζεται σαν ξεχωριστό αντικείµενο στα πλαίσια των Προγραµµάτων Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Χώρας (ΚΕΠΕ), από αρµόδιες οµάδες εργασίας, που συγκροτήθηκαν για το
σκοπό αυτό και στη συνέχεια δηµοσιεύτηκαν οι σχετικές τους εκθέσεις. Τέτοιες περιπτώσεις αποτέλεσαν το Πρόγραµµα Μακροχρονίου Προοπτικής 1970–1985 (1972), καθώς και τα Πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξης 1976–1980 (1976) και 1988–1992
(1989), που ακολούθησαν. Επίσης, στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραµµα της
Ελλάδος, που εκπονήθηκε από το Γραφείο ∆οξιάδη για λογαριασµό του τ. Υπουργείου
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Συντονισµού, περιλαµβάνεται τεύχος για τους υδατικούς πόρους (1980). Όλες οι παραπάνω προσπάθειες επικεντρώνονταν στον κατ’ εκτίµηση υπολογισµό των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, καθώς και στην επισήµανση των προβληµάτων κάλυψης των υφιστάµενων αναγκών και των αδυναµιών της διοίκησης να αντιµετωπίσει
συνολικά τα προβλήµατα διαχείρισης. Ορισµένα από τα συµπεράσµατα παραµένουν
και σήµερα επίκαιρα και αποτελούν αναγκαίες δράσεις πρώτης προτεραιότητας.
Με επιµέρους προβλήµατα της διαχείρισης των νερών έχουν ασχοληθεί διάφοροι φορείς της διοίκησης, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και πριν από το Ν.
3199/2003, η ∆ΕΗ, το ΙΓΜΕ, κλπ. Ακόµα, σε ΑΕΙ και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα, αναπτύχθηκαν θεωρητικές γνώσεις και εξετάστηκαν διάφορες συνιστώσες της διαχείρισης,
σε ερευνητικό επίπεδο, πολλές φορές σε συνεργασία µε δηµόσιους φορείς.
Παρόλες όµως τις µέχρι σήµερα αποσπασµατικές προσπάθειες, δεν έχει γίνει από την
πολιτεία ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την έρευνα, αξιοποίηση, ανάπτυξη και προστασία των νερών, που να εντάσσεται οργανικά στα αντίστοιχα χρονικά προγράµµατα
ανάπτυξης τοµέων ή και περιοχών της χώρας, όπως προβλέπονταν στο Ν. 1739/1987.
Πρόγραµµα, δηλαδή, που να λαµβάνει υπόψη και να εναρµονίζει τις διάφορες τοµεακές
πολιτικές, να προβλέπει τη συµπληρωµατικότητα των έργων των διαφόρων τοµέων παραγωγής, να ιεραρχεί και να προσανατολίζει αναπτυξιακά την έρευνα, να υπολογίζει το
κόστος λειτουργίας των έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων, κλπ.
∆εν µπορεί όµως να παραβλεφθούν τα θετικά βήµατα που έγιναν τα τελευταία χρόνια,
όπως η ίδρυση των περιφερειακών διοικητικών µονάδων διαχείρισης υδατικών πόρων
(∆ιευθύνσεις Υδάτων), έστω και µε ελλιπή στελέχωση και χωρίς σοβαρά οικονοµικά
στηρίγµατα, η προσπάθεια του δηµόσιου τοµέα για δηµιουργία βάσεων δεδοµένων
(Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΤΥΜΠ, Ε∆ΠΠ), η προσπάθεια εφαρµογής της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, η κατάρτιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, µετά από ανάθεση, διαχειριστικών µελετών σε οµάδες υδατικών διαµερισµάτων και οι συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο για τα σοβαρά προβλήµατα του νερού και των απαιτούµενων λύσεων.

4. Η Μελέτη
4.1 Αντικείµενο
Με σκοπό τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και σύγχρονου προγράµµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέθεσε στο ΕΜΠ/Τοµέα Υδατικών Πόρων την υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράµµατος ∆ιαχείρισης και
Προστασίας των Υδατικών Πόρων. Η παρούσα Μελέτη, που εκπονήθηκε στα πλαίσια
της πιο πάνω ανάθεσης, αποτελεί στην ουσία επικαιροποίηση, αναδιάρθρωση και σε
πολλά σηµεία αναδιατύπωση προγενέστερης µελέτης (Ιανουάριος 2003), η οποία:
• έχει τίτλο «Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας»,
• για την εκπόνησή της συνεργάστηκαν το ΥΠΑΝ, το ΕΜΠ/Τοµέας Υδατικών Πόρων, το ΙΓΜΕ και το ΚΕΠΕ (βλ. Ιστορικό και Οµάδα Μελέτης).
• αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης ενός σχεδίου προγράµµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων, που στόχευε στην υποστήριξη της ανα-
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πτυξιακής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζονταν από τα προγράµµατα του Β΄ και Γ΄
ΚΠΣ (1995–2006), και στη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος της παραγωγής.

Ν. S. Grigg (1996)

ΥΒΕΤ, Ν. 1739 (1987)

Κατασκευαστικών
Εφαρµογή µέτρων

Μέτρα και
δραστηριότητες

Μη κατασκευαστικών
Έλεγχος
Φυσικά

Απαραίτητα
για

Συστήµατα
υδατικών πόρων
Τεχνητά
Στόχος

Κάλυψη αναγκών
σε νερό

Ανθρώπου
Ωφέλεια
Περιβάλλοντος
Σχήµα Ι.1 Τι είναι διαχείριση υδατικών πόρων

Global Water Partnership (2000) & Loucks et al. (2005)
Συντονισµένη ανάπτυξη
Νερού, γης και
συναφών πόρων

∆ιαδικασία που προάγει
Συντονισµένη διαχείριση
Με στόχο
Οικονοµικής ευηµερίας
Μεγιστοποίηση

Με δίκαιο
(equitable ) τρόπο

Κοινωνικής ευηµερίας
Χωρίς
Συµβιβασµούς ως προς τη
βιωσιµότητα των ζωτικών
οικοσυστηµάτων
Σχήµα Ι.2: Τι είναι ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πόρων
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Brundtland & World Commission on Environment and Development (1987)

Η ανάπτυξη που καλύπτει
τις ανάγκες του παρόντος
Χωρίς
Συµβιβασµούς στην
κάλυψη των αναγκών των
επόµενων γενιών

Σχετίζεται
µε τη
συνέχεια

Στις οικονοµικές, κοινωνικές,
θεσµικές και περιβαλλοντικές
πτυχές της ανθρώπινης
κοινωνίας

Στο φυσικό (µη ανθρώπινο)
περιβάλλον

Σχήµα Ι.3: Τι είναι βιώσιµη (αειφορική) ανάπτυξη (sustainable development)
Η έννοια της διαχείρισης των υδατικών πόρων παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήµα Ι.1
σύµφωνα µε το Ν. 1739/1987 και τον N. S. Grigg (1996), της ολοκληρωµένης διαχείρισης στο Σχήµα Ι.2 σύµφωνα µε Global Water Partnership (2000) & Loucks et ol.
(2005), ενώ της αειφορικής ανάπτυξης, όπου περιλαµβάνεται και η διαχείριση των νερών, στο Σχήµα Ι.3, σύµφωνα µε Brundtland, G.H. & World Commission on Environment and Development (1987).
Η Ελλάδα είναι χώρα µε έντονο ανάγλυφο, περιορισµένη ενδοχώρα και µεγάλο ανάπτυγµα ακτών. Αποτέλεσµα της ιδιόµορφης αυτής γεωµορφολογικής διάρθρωσης είναι
η πολυδιάσπαση του χώρου σε µικρές λεκάνες απορροής, καθεµία από τις οποίες έχει
διαφορετικά προβλήµατα και εποµένως απαιτεί διαφορετική διαχειριστική πολιτική
(Χάρτης 1).
Με το Ν. 1739/1987, για λόγους µεθοδολογίας, αλλά και οργανωτικούς και διοικητικούς, έχει ήδη θεσµοθετηθεί η διαίρεση της χώρας σε 14 µονάδες χώρου (σύνολα λεκανών απορροής) µε κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες, οι
οποίες αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τοµέα της διαχείρισης του νερού. Οι
µονάδες αυτές ονοµάζονται υδατικά διαµερίσµατα και παρουσιάζονται στο Χάρτη 2.
Άλλωστε, η Οδηγία 2000/60/ΕΚ ορίζει ως ενδεδειγµένη µονάδα χώρου για την εκπόνηση διαχειριστικών µελετών το «river basin district», που στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο
υδατικό διαµέρισµα (βλ. Ένθετο 1).
Στην παρούσα προσέγγιση η διαχείριση των υδατικών πόρων αντιµετωπίζεται καταρχήν σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, για την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους
και την εν συνεχεία σύνθεση σε ευρύτερα σύνολα. Έτσι, η ακολουθούµενη προσέγγιση
διαρθρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα µέρη:
Πρώτο µέρος: εισάγονται οι έννοιες, περιγράφονται οι σηµερινές συνθήκες σε σχέση
µε τους υδατικούς πόρους και τη διαχείρισή τους και αναφέρονται οι πηγές και ο
τρόπος παρουσίασης της Μελέτης. Καταγράφονται, επίσης, οι διάφοροι παράγοντες
που διαµορφώνουν το υφιστάµενο πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται οι διαδικασίες
διαχείρισης των υδατικών πόρων, διοικητικό, θεσµικό και αναπτυξιακό, όπου περιλαµβάνονται διάφορες τοµεακές πολιτικές, εφόσον αναφέρονται, άµεσα ή έµµεσα
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στο νερό. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνεται στα Κεφάλαια Ι (Εισαγωγή) και ΙΙ (Πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας).
∆εύτερο µέρος: περιγράφεται η µεθοδολογία και πρακτική προσέγγισης στα τρία (3)
επίπεδα αντιµετώπισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Τα επίπεδα αυτά είναι
το υδατικό διαµέρισµα (περιφερειακό επίπεδο), οι µεταξύ των διαµερισµάτων σχέσεις (δια-περιφερειακό) και το σύνολο χώρας (εθνικό επίπεδο). Το δεύτερο µέρος
περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ (Μεθοδολογία).
Τρίτο µέρος: παρουσιάζεται η υδρολογική και υδρογεωλογική εικόνα κάθε υδατικού
διαµερίσµατος από άποψη ποιοτική και ποσοτική και η αναπτυξιακή του ταυτότητα,
εκτιµάται το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης νερού σήµερα και στο µέλλον, και
τέλος καταγράφονται τα προβλήµατα, οι δυνατότητες και οι προοπτικές του στα
πλαίσια των αναπτυξιακών στόχων και επιδιώξεων της περιοχής. Με βάση τα στοιχεία αυτά διαµορφώνονται προτάσεις για δράσεις και πολιτικές σχετικά µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων κάθε διαµερίσµατος. Επισηµαίνονται οι δια-διαµερισµατικές (δια-περιφερειακές) σχέσεις (οµοιότητες-εξαρτήσεις) που υφίστανται ή είναι δυνατό να προκύψουν στο µέλλον µεταξύ των διαµερισµάτων. Στόχος του µέρους αυτού είναι ο καθορισµός βασικών αξόνων για τις διαχειριστικές πολιτικές σε
µονάδες χώρου µε κοινά χαρακτηριστικά, ευρύτερες αυτών των υδατικών διαµερισµάτων. Οι πολιτικές αυτές διευκολύνουν την επιλογή στόχων και τον καθορισµό
προτεραιοτήτων σε επίπεδο χώρας. Το τρίτο µέρος περιλαµβάνεται στα Κεφάλαια
ΙV (Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα) και V (Σχέσεις µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων).
Τέταρτο µέρος: µε τη βοήθεια της εµπειρίας των δύο προηγούµενων, αλλά και της διεθνούς εµπειρίας και πρακτικής, γίνεται προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών
πόρων σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριµένα, µετά την καταγραφή των υδατικών πόρων
και των χαρακτηριστικών τους, ποσοτικών και ποιοτικών, περιγράφονται οι διάφορες χρήσεις, τα προβλήµατά τους και οι δυνατότητες για βελτίωση και περαιτέρω
ανάπτυξη. Γίνεται αναφορά στα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, κατά κατηγορία χρήσης, εκτιµάται το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης και καθορίζονται τα ελλειµµατικά και πλεονασµατικά διαµερίσµατα. Τέλος, επισηµαίνονται τα προβλήµατα, οι αδυναµίες και οι ελλείψεις στα θέµατα διαχείρισης, καθώς και οι δυνατότητες αντιµετώπισής τους. Το τέταρτο µέρος περιλαµβάνεται στα Κεφάλαια VΙ (Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας) και VΙI (Πρόγραµµα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας).

4.2 Πηγές
Όπως προαναφέρθηκε, η µελέτη ΥΠΑΝ κ.ά. (2003) αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης, εποµένως αποτελεί και τη βασική της πηγή, µαζί µε τα
τέσσερα (4) Παραρτήµατά της, που είναι τα ακόλουθα:
Παράρτηµα 1: Υπολογισµός µεγεθών (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ). Περιλαµβάνει πίνακες
υπολογισµού διαφόρων µεγεθών, που λαµβάνονται υπόψη στην προσέγγιση
της διαχείρισης σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Μεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙII).
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Παράρτηµα 2: Ποιοτική κατάσταση (ΕΜΠ). Αποτελεί τη συνολική έκθεση για τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων, τα παραγόµενα ρυπαντικά
φορτία, τα έργα διαχείρισης λυµάτων και τις προστατευόµενες περιοχές, κατά
νοµό και υδατικό διαµέρισµα.
Παράρτηµα 3: Εκτίµηση του υπόγειου υδατικού δυναµικού (ΙΓΜΕ). Περιλαµβάνει εκθέσεις για τους υπόγειους υδατικούς πόρους κατά υδατικό διαµέρισµα.
Παράρτηµα 4: Κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα των υδατικών διαµερισµάτων
(ΚΕΠΕ). Αποτελεί έκθεση µε τα κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά
και στοιχεία κατά υδατικό διαµέρισµα και στο σύνολο της χώρας.
Εξάλλου, οι πηγές της µελέτης ΥΠΑΝ κ.ά. (2003) χρησιµοποιήθηκαν και σε όλες τις
αναλύσεις που έγιναν στην παρούσα προσέγγιση. Για το λόγο αυτό αναφέρονται στη
συνέχεια σε βασικές κατηγορίες:
α. Μελέτες αποδελτίωσης και αξιολόγησης των έργων και µελετών των σχετικών µε τους
υδατικούς πόρους, που έχουν εκπονηθεί από το τ. ΥΒΕΤ για κάθε υδατικό διαµέρισµα, καθώς και λοιπές µελέτες και επιµέρους εργασίες που έγιναν από τη ∆ιεύθυνση
Υδατικού ∆υναµικού του Υπουργείου.
β. Εκδόσεις της ΕΣΥΕ (πληθυσµού, γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιοµηχανίας, τουρισµού
κλπ.).
γ. Προγράµµατα Ανάπτυξης της χώρας, των περιφερειών και των τοµέων παραγωγής,
κυρίως αυτά που εντάσσονται στα Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ, καθώς και διάφορες επιµέρους
εργασίες του ΚΕΠΕ.
δ. Επιµέρους µελέτες σχετικές µε την έρευνα (ποσότητας και ποιότητας) και την
αξιοποίηση υδατικών πόρων που έχουν γίνει από διάφορους φορείς (ΥΠΓΕ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΙΓΜΕ, ∆ΕΗ κλπ.), από ΑΕΙ, καθώς και σχετικά Προγράµµατα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων των υπουργείων Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε των τελευταίων χρόνων. Στα
στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται υδροµετεωρολογικά δεδοµένα από ΕΜΥ, ∆ΕΗ και
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Τοµεακά κείµενα και αξιολογήσεις έργων και προγραµµάτων, που εκπονήθηκαν για
την παρούσα µελέτη, καθώς και κείµενα εργασίας διαφόρων φορέων.
στ. ∆ιάφορα νοµοθετήµατα φορέων και υπουργείων της χώρας και άλλων κρατών, καθώς και σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.
Πέρα από τις παραπάνω πηγές, στην παρούσα Μελέτη χρησιµοποιήθηκαν και άλλες,
από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:
α. Το πρόσφατο διοικητικό, νοµοθετικό (Ν. 3199/2003, Οδηγία 2000/60/ΕΚ) και
αναπτυξιακό πλαίσιο (∆΄ ΚΠΣ, ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Νέα
ΚΑΠ).
β. Τις τέσσερις Μελέτες Ανάπτυξης Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων (πλην Κρήτης) µε ανάδοχο το ΥΠΑΝ
(Β΄ φάση).
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γ. Επίσηµα κείµενα, αποφάσεις και άλλα στοιχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
δ. Επιµέρους µελέτες και κείµενα εργασίας φορέων και ΑΕΙ, καθώς και Προγράµµατα
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Αναλυτικά, το σύνολο της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε παρατίθεται, ως αναφορές, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου του κειµένου της Μελέτης.

4.3 Τρόπος παρουσίασης
Η Μελέτη συγκροτείται από δύο τόµους (I και II) µε ενιαία αρίθµηση σελίδων, και ένα
τεύχος παραρτηµάτων, το οποίο περιλαµβάνει το Παράρτηµα Α, «∆εδοµένα για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων οικισµών µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων»,
και το Παράρτηµα Β, «Μετρήσεις ποιοτικών παραµέτρων». Η Μελέτη συνοδεύεται επίσης από τους εξής χάρτες:
• Οι δυο χάρτες ανά υδατικό διαµέρισµα, κλίµακας περίπου 1:1 000 000, απεικονίζουν για κάθε διαµέρισµα την προσφορά νερού, τη ζήτηση στις διάφορες χρήσεις,
και στοιχεία για τα ρυπαντικά φορτία και τη διαχείριση των αστικών λυµάτων.
• Οι χάρτες του συνόλου της χώρας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την
κλίµακά τους. Οι χάρτες µε κλίµακα περίπου 1:3 000 000 είναι θεµατικοί και εντάσσονται στο κείµενο (εισαγωγή, διαπεριφερειακές σχέσεις, σύνολο χώρας). Οι χάρτες
µε κλίµακα 1:1 000 000 είναι ανεξάρτητοι του κειµένου και περιλαµβάνουν συγκεντρωµένη πληροφορία σε συγκεκριµένα θέµατα. Χάρτες αυτής της κλίµακας είναι:


Ο χάρτης ποιότητας επιφανειακών υδάτων. Περιλαµβάνει το χαρακτηρισµό
των επιφανειακών υδάτων ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά
και έχει ως υπόβαθρο το γεωµορφολογικό χάρτη της χώρας (υψοµετρικές ζώνες, υδρογραφικό δίκτυο, όρια υδατικών διαµερισµάτων, κλπ.).



Ο χάρτης ποιότητας υπόγειων υδάτων. Περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό των
υπόγειων υδάτων ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε νιτρικά και έχει ως
υπόβαθρο τον χάρτη των υπόγειων υδροφορέων της χώρας (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, 2007).

5. Αναφορές
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Κεφάλαιο II: Πλαίσιο διαχείρισης των
υδατικών πόρων της χώρας
1. Η Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων
1.1 ∆ιεθνής εµπειρία
Με σκοπό τη βελτίωση της άσκησης της υδατικής διαχειριστικής πολιτικής της χώρας
µας, εξετάζεται στη συνέχεια η σχετική διεθνής εµπειρία και πρακτική. Κι αυτό παρά
το γεγονός ότι, µετά τη θεσµοθέτηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (βλ. ενότητα 2.3 του κεφαλαίου αυτού), οι χώρες της ΕΕ υποχρεώνονται σε κοινή αντιµετώπιση των θεµάτων
ποσοτικής και ποιοτικής προστασίας των υδατικών πόρων, ενώ το διοικητικό σύστηµα
της διαχείρισης διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ και σε ορισµένα ζητήµατα της
Οδηγίας (π.χ. τιµολόγηση) αφήνονται περιθώρια για χάραξη εθνικής πολιτικής.
Από µια γενική επισκόπηση (ΥΠΑΝ κ.ά., 2003) διαπιστώνεται σε γενικές γραµµές ότι
η διαχείριση των υδατικών πόρων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα, ακόµα και από περιφέρεια σε
περιφέρεια της ίδιας χώρας. Όµως, και παρά την πολυµορφία που παρατηρείται, είναι
δυνατόν να επισηµανθούν µερικά γενικά συµπεράσµατα, που αφορούν σε βασικές αρχές της διαχείρισης και της αντίστοιχης οργάνωσης των αρχών και των αρµόδιων φορέων. Έτσι, τα κυριότερα συµπεράσµατα είναι συνοπτικά τα εξής:
α. Οργάνωση φορέων διαχείρισης των υδατικών πόρων
Η οργάνωση των φορέων διαχείρισης έχει βάση τη λεκάνη απορροής ή σύνολα περισσότερων λεκανών. Η διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο µε βάση τις υδρολογικές λεκάνες και µε συντονισµό σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία των περιφερειακών
φορέων διαχείρισης και ο εθνικός συντονισµός είναι ιδιαίτερα απαραίτητοι για εκείνους
τους υδατικούς πόρους, που χρησιµοποιούνται από ή διαρρέουν περισσότερες από µία
διοικητικές περιφέρειες. Ειδικότερα για τα διακρατικά ποτάµια (Έβρος, Νέστος κλπ.) ή
λίµνες (π.χ. Πρέσπες) είναι αναγκαία η συνεργασία των εµπλεκόµενων χωρών.
β. Ιδιοκτησιακό καθεστώς των υδατικών πόρων
Σε µερικές χώρες (όπως Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα) το νερό αντιµετωπίζεται ως φυσικό αγαθό κοινής ωφέλειας, ενώ σε άλλες χώρες (όπως ΗΠΑ, Αγγλία) το νερό είναι
ιδιοκτησία του κατέχοντος την έκταση στην οποία βρίσκεται, γεγονός που επηρεάζει
ευρύτερα τον τρόπο διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σε ορισµένες άλλες χώρες, όπως
το Ισραήλ, το νερό αποτελεί ιδιοκτησία του κράτους.
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γ. Πολιτική διαχείρισης
Σε όλες τις χώρες η πολιτική διαχείρισης διαµορφώνεται σε εθνικό επίπεδο, µε βάση τις
εισηγήσεις ενός εθνικού φορέα διαχείρισης ή ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο
απαρτίζουν εκπρόσωποι συναρµόδιων υπουργείων. Μέρος των αρµοδιοτήτων του φορέα συνήθως µεταβιβάζεται σε περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, ανάλογα µε το γεωγραφικό διαχωρισµό των υδατικών πόρων. Πάντως, ο τελικός έλεγχος της διαχείρισης
συνήθως γίνεται σε εθνικό επίπεδο.
δ. Επιλογή εθνικού φορέα
Όταν σε εθνικό επίπεδο η διαχείριση ασκείται από ένα φορέα, συνήθως ο φορέας αυτός
επιλέγεται είτε µε βάση το µέγεθος των οικονοµικών επιπτώσεων, που προκύπτουν από
την διαχείριση των υδατικών πόρων, είτε µε βάση την ικανότητα και την αρµοδιότητά
του σε θέµατα αξιοποίησης και προστασίας των υδατικών πόρων που προγραµµατίζονται σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα (στοιχεία τέλους δεκαετίας 1990), στην Ολλανδία η αρµοδιότητα διαχείρισης των υδατικών πόρων ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών
και ∆ηµοσίων Έργων, λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει η χρήση των πλωτών µέσων µεταφοράς στην οικονοµία της χώρας. Στην Κύπρο, η αρµοδιότητα διαχείρισης
ασκείται από το ενιαίο Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
λόγω της έµφασης στην αγροτική ανάπτυξη που δόθηκε πριν ακόµα η χώρα αποκτήσει
την ανεξαρτησία της. Στην Ισπανία, η κύρια ευθύνη της διαχείρισης ανήκει στο Γενικό
Γραµµατέα και στον Τοµέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, η αρµοδιότητα αυτή ασκείται σήµερα από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε), και ειδικότερα από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, και από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των
Περιφερειών.
ε. Εθνικοί υποστηρικτικοί φορείς
Η διαχείριση των υδατικών πόρων από τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς επικουρείται
σε πολλές χώρες από εθνικά γραφεία, ιδρύµατα ή υπηρεσίες µε ρόλο καθαρά ερευνητικό/εισηγητικό/υποστηρικτικό. Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ υπάρχουν το Συµβούλιο
Υδατικών Πόρων (Water Resources Bureau) και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) τα οποία έχουν εκτεταµένες δραστηριότητες στον τοµέα της διαχείρισης των
υδατικών πόρων. Ανάλογοι οργανισµοί υπάρχουν και σε χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ.
το Κέντρο Έρευνας Νερού (WRC) στη Μ. Βρετανία και ιδρύονται προοδευτικά σε
όλες τις αναπτυγµένες χώρες.
στ. Περιφερειακοί φορείς διαχείρισης
Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι φορείς αυτοί αποτελούν συντονιστικά όργανα,
στα οποία συµµετέχουν οι περιφερειακές αρχές, οι εκπρόσωποι φορέων των χρηστών, η
τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Συνήθως, σε αυτό το επίπεδο, εκχωρείται µεγάλο µέρος των
διαχειριστικών αρµοδιοτήτων του εθνικού φορέα διαχείρισης, και κυρίως εκείνων των
αρµοδιοτήτων που αφορούν στην ιεράρχηση και κατανοµή των υδατικών πόρων κατά
χρήση, στα πλαίσια των ορίων που θέτουν πάντοτε οι εθνικές αρχές. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των περιφερειακών φορέων στην προώθηση των συµµετοχικών διαδικασιών.
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1.2 ∆ιεθνής πρακτική στα διακρατικά νερά
1.2.1 Γενικά
Στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες µε ανάλογες συνθήκες, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων που αφορούν διακρατικά νερά.
∆ιακρατικά ή διασυνοριακά θεωρούνται τα επιφανειακά ή υπόγεια νερά που εµφανίζονται, διασχίζουν ή βρίσκονται στα σύνορα δύο ή περισσότερων κρατών.
Οι δραστηριότητες αξιοποίησης και προστασίας των διασυνοριακών νερών προσφέρουν δυνατότητες συνεργασίας των κρατών σε πολλά επίπεδα, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις δηµιουργούν προβλήµατα στις µεταξύ τους σχέσεις, που οφείλονται σε αλλαγές των συνθηκών (ποσοτικών ή και ποιοτικών) των διασυνοριακών νερών, που προέρχονται από τις δραστηριότητες αυτές.
Στα πλαίσια διεθνών οργανισµών (ΗΕ, ΕΕ, κλπ.), µε σειρά διακρατικών πρωτοβουλιών,
γίνονται συνεχώς προσπάθειες να οριοθετηθούν τα προβλήµατα και να θεσµοθετηθούν
αρχές και κανόνες για την αξιοποίηση και προστασία των διασυνοριακών νερών, οι κυριότερες από τις οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.
1.2.2 Γενικές υποχρεώσεις των κρατών
Με βάση αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών, και τη συµφωνία του Ελσίνκι (1992), τα
κράτη που διαθέτουν διασυνοριακά ύδατα, πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίζουν, να ελέγχουν και να ελαττώνουν οποιαδήποτε διασυνοριακή αρνητική επίπτωση. Ιδιαίτερα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για:
• Την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων και την
από κοινού χρήση αυτών µε βάση τις υδατικές ανάγκες των εµπλεκόµενων χωρών.
Όταν πρόκειται για διακρατική λεκάνη ποταµού, τα δικαιώµατα χρήσης των υδάτων
καθορίζονται από διακρατικές συµφωνίες µε βάση τη µέση ετήσια απορροή της λεκάνης.
• Την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και τον περιορισµό της ρύπανσης των υδάτων που
έχει ή τυχόν θα έχει διασυνοριακή επίπτωση. Τα µέτρα στην περίπτωση αυτή πρέπει
να λαµβάνονται, αν είναι δυνατόν, στην πηγή (προέλευση) της ρύπανσης.
• Την εξασφάλιση της προστασίας των υδατικών πόρων, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία (διατήρηση οικοσυστηµάτων κλπ.).
• Για την υλοποίηση των παραπάνω µέτρων θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
• Να παρεµποδίζεται η απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, ακόµα και όταν η επιστηµονική έρευνα δεν έχει πλήρως αποδείξει σχέση των ουσιών αυτών µε ενδεχόµενη
διασυνοριακή επίπτωση.
• Τα έξοδα για την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και τον περιορισµό της ρύπανσης να
βαρύνουν το κράτος που προκαλεί τη ρύπανση.
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• Η διαχείριση των υδατικών πόρων να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της σηµερινής γενιάς, λαµβάνοντας υπόψη και την ικανοποίηση των
αναγκών και των µελλοντικών γενεών.
• Οι εµπλεκόµενες χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται στη βάση της ισότητας και
αµοιβαιότητας µέσω διµερών και πολυµερών συµφωνιών, ώστε να αναπτύσσουν
πολιτικές, προγράµµατα και στρατηγικές που θα καλύπτουν το χώρο της σχετικής
λεκάνης ή µέρους αυτής, µε σκοπό:
• την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και τη µείωση οποιασδήποτε αρνητικής διασυνοριακής
επίπτωσης,
• την προστασία του περιβάλλοντος των διασυνοριακών υδάτων ή του ευρύτερου
περιβάλλοντος που επηρεάζεται από τέτοια ύδατα, συµπεριλαµβανοµένου και του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
1.2.3 Μέτρα για παρεµπόδιση, έλεγχο και µείωση αρνητικών επιπτώσεων
Οι εµπλεκόµενες χώρες, για να εµποδίσουν, να ελέγξουν και να ελαττώσουν αρνητικές
διασυνοριακές επιπτώσεις, θα πρέπει να αναπτύσσουν, να εφαρµόζουν (κατά το µέγιστο δυνατό) και να εναρµονίζουν νοµικά, διοικητικά, οικονοµικά και τεχνικά µέτρα.
Στόχοι, µεταξύ άλλων, τους οποίους πρέπει να πληρούν τα µέτρα αυτά, είναι οι ακόλουθοι:
• Η παρακολούθηση και µέτρηση της φυσικής απορροής, όταν πρόκειται για ποταµούς ή της στάθµης, όταν πρόκειται για λίµνες, µε σκοπό τον υπολογισµό των διαθέσιµων υδατικών πόρων και την κατανοµή τους στις εµπλεκόµενες χώρες, καθώς
επίσης και ο εντοπισµός τυχόν εκτροπών προς όφελος µιας χώρας χωρίς την ενηµέρωση των υπολοίπων.
• Η παρεµπόδιση, ο έλεγχος και η ελάττωση των εκποµπών ρύπων στην πηγή, µε την
εφαρµογή τεχνολογίας µε χαµηλό κόστος.
• Η προστασία των διασυνοριακών υδάτων από τη ρύπανση σηµειακών πηγών µέσω
των οποίων γίνονται, µε την άδεια των αρµόδιων εθνικών υπηρεσιών, απορρίψεις
ρυπασµένων υδάτων. Για αυτές τις εκφορτίσεις θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση
και έλεγχος.
• Ο καθορισµός επιτρεπτών ορίων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων και η υιοθέτηση
βέλτιωστων διαθέσιµων τεχνολογιών που εφαρµόζονται για την επεξεργασία επικίνδυνων ουσιών.
• Η εφαρµογή βιολογικής επεξεργασίας ή ανάλογων µεθόδων, όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
• Η λήψη κατάλληλων µέτρων, όπως η εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, για τον
περιορισµό εισόδου βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων στα διασυνοριακά ύδατα.
• Η εφαρµογή κατάλληλων µέτρων και περιβαλλοντικών µεθόδων για τη µείωση των
επικίνδυνων ουσιών που προέρχονται από διάχυτες πηγές, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν σε γεωργικές δραστηριότητες.
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• Η εφαρµογή όλων των µέσων για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Ο συνυπολογισµός της κατάστασης του οικοσυστήµατος στις µελέτες διαχείρισης
των υδατικών πόρων.
• Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων.
• Η λήψη πρόσθετων ειδικών µέτρων για την εµπόδιση της ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων.
• Η ελαχιστοποίηση των κινδύνων ρύπανσης από ατυχήµατα.
Κάθε χώρα θα πρέπει να θέσει όρια για τις απορρίψεις ρύπων διαφόρων πηγών σε επιφανειακά ύδατα, στηριζόµενη σε όσα σχετικά προβλέπονται για µεµονωµένες βιοµηχανίες του ιδιωτικού τοµέα, από τις οποίες και προέρχονται οι επικίνδυνες ουσίες. Τα σχετικά µέτρα για τον έλεγχο της εισόδου επικίνδυνων ουσιών στα νερά µπορεί µεταξύ άλλων να περιλαµβάνουν ολική ή µερική απαγόρευση της παραγωγής ή της χρήσης αυτών
των ουσιών. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κατάλογοι µε τέτοιες βιοµηχανικές
µονάδες που παράγουν επικίνδυνες ουσίες, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες.
Κάθε εµπλεκόµενη χώρα θα πρέπει να θεσπίσει κριτήρια ποιότητας υδάτων, µε σκοπό
την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και την ελάττωση των δυσµενών διασυνοριακών επιπτώσεων. Για τις χώρες της ΕΕ ισχύει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία αναλύεται στην ενότητα 2.3 αυτού του κεφαλαίου.
1.2.4 Κοινοτική πολιτική για τη διαχείριση των διασυνοριακών ποτάµιων λεκανών
H κοινοτική πολιτική υπαγορεύει την κατάρτιση ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης
των υδατικών πόρων ανά διασυνοριακή λεκάνη απορροής. Συγκεκριµένα, και χωρίς
αυτό να είναι δεσµευτικό, τα κράτη-µέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, για το τµήµα
της λεκάνης τουλάχιστον που ανήκει στη δική τους επικράτεια, ολοκληρωµένα προγράµµατα, που περιλαµβάνουν µέτρα για την επίτευξη των στόχων της υδατικής πολιτικής, όπως προστασία του ύδατος ως οικονοµικού πόρου, περιβαλλοντική προστασία,
κλπ. Σε περίπτωση συµφωνίας των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών καταρτίζεται κοινό
σχέδιο διαχείρισης που αφορά σε ολόκληρη τη διακρατική λεκάνη. Η πολιτική αυτή της
ΕΕ προκύπτει από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η από κοινού κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης διακρατικής λεκάνης είναι προαιρετική. Τα διακρατικά
νερά της Ελλάδας και οι σχετικές συµφωνίες µε τις γειτονικές χώρες αναφέρονται στο
Κεφάλαιο VI, ενότητα 1.5.
Οι περισσότεροι από τους µεγαλύτερους διακρατικούς ευρωπαϊκούς ποταµούς υπόκεινται σε διεθνείς συµβάσεις, που επιτρέπουν το συντονισµό της υδατικής πολιτικής µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων χωρών.
Προκειµένου να επιτευχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, οι απορροές από τις υπόγειες υδρολογικές λεκάνες ενσωµατώνονται στη
διαχείριση των ποτάµιων λεκανών, αν και συνήθως οι υπόγειες λεκάνες δεν συµπίπτουν
µε τις ποτάµιες.
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ περιγράφεται στην ενότητα 2.3 αυτού του κεφαλαίου.
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1.2.5 ∆ιµερής και πολυµερής συνεργασία – ∆ιακρατικές συµφωνίες
Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου, οι χώρες µε
διασυνοριακά νερά, στη βάση της ισότητας και αµοιβαιότητας, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες για να καθορίσουν την από κοινού χρήση
των διαθέσιµων διασυνοριακών νερών, καθώς και για να εξασφαλίσουν την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και την ελάττωση των αρνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων. Οι
συµφωνίες αυτές, µεταξύ άλλων, θα προβλέπουν τη σύσταση διακρατικών επιτροπών
(π.χ. επιτροπή υδροοικονοµίας), τα καθήκοντα των οποίων θα πρέπει να αφορούν:
• Στη συλλογή και αξιολόγηση µετεωρολογικών, βροχοµετρικών και υδροµετρικών
δεδοµένων, µε σκοπό τον υπολογισµό των διαθέσιµων αποθεµάτων νερού (µέση
φυσική απορροή πολλών ετών ποτάµιων λεκανών στα σύνορα και µέση στάθµη διασυνοριακών λιµνών), µη συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν εκτροπών και χρήσεων
στην εκάστοτε ανάντη χώρα. Με βάση τα διαθέσιµα φυσικά αποθέµατα, τις ανάγκες
χρήσεων και την προγραµµατισµένη ανάπτυξη των υδατικών πόρων (ταµιευτήρες,
ΥΗΣ, κλπ.), θα καθορίζονται τα δικαιώµατα χρήσεων επί των διασυνοριακών υδάτων των συµβαλλόµενων µερών.
• Στον καθορισµό κοινής µεθοδολογίας (µοντέλα βροχής-απορροής κλπ.) για την εκτίµηση της ποσότητας των υδάτων.
• Στην ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών προγραµµάτων για την παρακολούθηση της
ποσότητας και ποιότητας των διασυνοριακών υδάτων και την επικαιροποίηση των
πληροφοριών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Στην ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών προγραµµάτων για την καταγραφή της δίαιτας
των διασυνοριακών υδάτων, όπου θα περιλαµβάνονται ακραία φαινόµενα (πληµµύρες, πάγοι), καθώς και οι διασυνοριακές επιπτώσεις αυτών.
• Στην τοποθέτηση και λειτουργία συστηµάτων προειδοποίησης κοινής επικοινωνίας,
για τη συλλογή και µεταβίβαση πληροφοριών. Τα συστήµατα αυτά θα λειτουργούν
µε βάση τις µεθόδους λειτουργίας που έχουν συµφωνηθεί από τα συµβαλλόµενα
µέρη.
• Στη συλλογή και αξιολόγηση ποιοτικών δεδοµένων µε σκοπό τον εντοπισµό πηγών
ρύπανσης που προκαλούν προβλήµατα υποβάθµισης της ποιότητας των διασυνοριακών υδάτων.
• Στην καταγραφή των πηγών ρύπανσης, στον καθορισµό των ποιοτικών παραµέτρων
που πρέπει να παρακολουθούνται, και στον προσδιορισµό των θέσεων λήψεως δειγµάτων.
• Στην καταγραφή, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, των συγκεντρώσεων των ποιοτικών παραµέτρων ρύπανσης και των ρυπαντικών εκφορτίσεων σε διακρατικά ύδατα.
• Στην εναρµόνιση κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων καταγραφής, συστηµάτων µετρήσεων και οργάνων, µεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης
των δειγµάτων, καθώς και µεθόδων για την καταγραφή των εκπεµπόµενων ρύπων.
• Στον καθορισµό κοινής µεθόδου µελέτης της δίαιτας των ρύπων στους αποδέκτες.
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• Στην ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών µε την κατάσταση των
διασυνοριακών υδάτων από άποψη ποσότητας και ποιότητας, καθώς και µε τα
υπάρχοντα, υπό εκτέλεση και σχεδιαζόµενα έργα που δύνανται να επηρεάσουν την
φυσική απορροή και την ποιότητα των υδάτων αυτών.

1.3 Γενικές διαπιστώσεις
Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει η ανάγκη προώθησης της αρχής της ολοκληρωµένης
διαχείρισης των υδατικών πόρων, προκειµένου να εναρµονιστούν οι στόχοι της υδατικής πολιτικής, που δεν µπορεί παρά να έχουν κοινό συστατικό την αειφορία, µε το προτεινόµενο οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης της κάθε χώρας, και εποµένως να µειωθούν
οι αντιθέσεις και οι τριβές µεταξύ των διαφόρων χρήσεων των υδατικών πόρων και της
ανάγκης προστασίας τους. Προϋπόθεση για την προώθηση µιας τέτοιας ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι η ακριβής γνώση των αποθεµάτων τους και της ποιοτικής τους
κατάστασης, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχός τους. Με τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας και της πληροφορικής, θεωρείται απαραίτητη η αυτοµατοποίηση στην καταγραφή και την αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών. Με
βάση τις κλιµατολογικές και γεωµορφολογικές ιδιοµορφίες, το οικονοµικό πρότυπο
ανάπτυξης, το γενικότερο θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο, το πολιτισµικό επίπεδο και
τις παραδόσεις της κάθε χώρας, αναπτύσσονται τα αντίστοιχα θεσµικά όργανα και οι
µέθοδοι για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Γενικά, όπως προκύπτει και από σχετική έρευνα του Κέντρου Μεσογειακών Ερευνών
του Πουατιέ (Maury, 1990) σχετικά µε τα θέµατα της διαχείρισης των υδατικών πόρων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν από υδρολογική άποψη δύο µεγάλες ενότητες:
• της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης·
• της νότιας µεσογειακής Ευρώπης.
Οι χώρες του βορρά, όπου υπάρχει επάρκεια νερού, πιέζουν για το συντονισµό των πολιτικών διαχείρισης σε µια κατεύθυνση ποιοτικής αναβάθµισης των υδατικών πόρων,
καθώς και για τη ρύθµιση των κανόνων αξιοποίησης των διακρατικών νερών. Οι χώρες
του νότου, αντιµετωπίζοντας τα προβλήµατα εποχιακής έλλειψης και άνισης κατανοµής
των υδατικών πόρων στο χώρο, επικεντρώνονται στα προβλήµατα αποθήκευσης και
µεταφοράς. Τελικά, έχει προωθηθεί κοινή ευρωπαϊκή πολιτική µε έµφαση στα θέµατα
της ποιότητας του νερού, που εκφράζεται µέσω της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την πιο πάνω έρευνα, η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση
των υδατικών πόρων στις χώρες του νότου (Ισπανία, Γαλλία κυρίως νότια, Ιταλία, Ελλάδα) εκφράστηκε εµµέσως µέσα από την έγκριση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων
(ΜΟΠ, ΣΠΑ, Β΄ ΚΠΣ), που αφορούσαν στην ενίσχυση ή και στην επέκταση αρδευτικών ή υδρευτικών δικτύων. Αλλά οι ιδιοµορφίες (γεωγραφικές, γεωλογικές, κλιµατολογικές) των χωρών του νότου, καθώς και οι ιστορικά διαφορετικές πορείες ανάπτυξής
τους, έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη και µεταξύ τους διαφορετικών πολιτικών διαχείρισης. Συγκεκριµένα, και µε βάση τα πορίσµατα της έρευνας, προέκυψε ότι:
• Στην Ισπανία, η δοµή της διαχείρισης βασίζεται σε κεντρική διοικητική µονάδα
διαρθρωµένη ανά λεκάνη απορροής που εξαρτάται από ένα υπουργείο, γεγονός που

1. Η Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον για τη διαχείριση των υδατικών πόρων

21

καθιστά τη λειτουργία της προβληµατική, λόγω της ουσιαστικά αποκεντρωµένης
δοµής του κράτους.
• Στη Γαλλία, η δοµή της διαχείρισης βασίζεται σε µια αποκεντρωµένη και πολύ καλά
οργανωµένη διοικητική µονάδα ανά λεκάνη απορροής, µέσα σε ένα κράτος πολύ
συγκεντρωτικό, διαρθρωµένο σε διοικητικές περιφέρειες και περιοχές.
• Στην Ιταλία, η δοµή της διαχείρισης των υδατικών πόρων δεν βασίζεται στη λεκάνη
απορροής, αλλά σε περιφερειακές αντιπροσωπείες µε ενισχυµένες αρµοδιότητες,
που όµως δεν µπορούν εύκολα να αντιµετωπίσουν προβλήµατα των υδρολογικών
λεκανών που ανήκουν σε περισσότερες της µιας περιφέρειες.
• Στην Ελλάδα τέλος, η δοµή της διαχείρισης των υδατικών πόρων στηρίζεται, σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στη δηµόσια διοίκηση, που ποτέ δεν ήταν καλά
οργανωµένη και επαρκώς στελεχωµένη. Ειδικότερα όµως στο περιφερειακό επίπεδο
δηµιουργούνται δυσλειτουργίες, επειδή τα όρια των υδατικών διαµερισµάτων δεν
συµπίπτουν µε αυτά των διοικητικών περιφερειών.
• Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διαµόρφωση κοινής πολιτικής διαχείρισης,
ακόµα και για τις µεσογειακές χώρες, καθίσταται δύσκολη, λόγω των διαφορετικών
γεωγραφικών, γεωλογικών, υδρολογικών δεδοµένων, αλλά και των ιστορικά
διαµορφωµένων διαφορετικών θεσµών. Η προσπάθεια όµως για εναρµόνιση των
πολιτικών διαχείρισης στο χώρο αυτό θεωρείται επιβεβληµένη και κρίνεται ότι πρέπει να στοχεύει κατά προτεραιότητα στην εναρµόνιση των διαφόρων αρχών και
προτύπων, µε µεγαλύτερη ανοχή σε ό,τι αφορά το διοικητικό µοντέλο διαχείρισης,
πάντοτε όµως µε κύριο στόχο την αειφορία των πόρων .
Εξάλλου, η διαχείριση των διακρατικών ποταµών αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο πρόβληµα, δεδοµένων των εθνικών ιδιοµορφιών και των αντιτιθέµενων προτεραιοτήτων
χρήσης µεταξύ των διαφόρων κρατών, που στην περίπτωση της χώρας µας προβλέπεται
να διευκολυνθεί µε την διεύρυνση της ΕΕ, αυτήν που έγινε (Βουλγαρία) και αυτή που
αναµένεται να γίνει (FYROM, Αλβανία). Η βάση για την προώθηση διακρατικών ρυθµίσεων πρέπει να στηρίζεται στην ανάγκη συνύπαρξης των λαών, στην τάση κοινωνικο-οικονοµικών ολοκληρώσεων, και στην ανάγκη οικοδόµησης εµπιστοσύνης µέσα
από την αµοιβαία γνώση και κατανόηση των ειδικών υδατικών διαχειριστικών προβληµάτων.
Για τη χώρα µας, η εξασφάλιση κοινά αποδεκτών κανόνων διαχείρισης των διακρατικών νερών αποτελεί στρατηγική επιδίωξη πρώτης προτεραιότητας. Η Συµφωνία για το
Νέστο µε τη Βουλγαρία και η ανάπτυξη κοινών διαχειριστικών προγραµµάτων στα
πλασια του INTERREG µπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις µε τις λοιπές βαλκανικές χώρες. Αξιολογώντας την εµπειρία αυτή, επισηµαίνεται η
ανάγκη, αλλά και η δυνατότητα όχι µόνον επίτευξης συµφωνιών, αλλά και ανάπτυξης
µηχανισµών ουσιαστικής τήρησής τους.

2. ∆ιοικητικό και θεσµικό πλαίσιο
Στην Εισαγωγή της Μελέτης (βλ. Κεφάλαιο Ι, ενότητα 2) παρατίθενται ορισµένες επισηµάνσεις σχετικά µε το υφιστάµενο διοικητικό και νοµοθετικό πλαίσιο της διαχείρι-
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σης των υδατικών πόρων της χώρας. Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται µια πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση του συγκεκριµένου πλαισίου, θεωρώντας ότι αποτελεί κύρια παράµετρο, η οποία προσδιορίζει τη δυνατότητα ή αδυναµία εφαρµογής µιας επιθυµητής αλλά και αποτελεσµατικής υδατικής πολιτικής.

2.1 ∆ιοικητικό πλαίσιο
Ο µέχρι σήµερα σχεδιασµός της διοικητικής δοµής της χώρας (περιφέρειες, νοµοί, δήµοι) δεν προέβλεψε να περιλάβει στην εξέλιξή του κριτήρια, που να απορρέουν από τις
φυσικές και ειδικότερα τις γεωµορφολογικές συνθήκες της χώρας και από τις διαδικασίες διαχείρισης των υδατικών πόρων. Συγκεκριµένα, τα βασικά προβλήµατα της διοικητικής διάρθρωσης σε σχέση µε τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων
είναι:
α. Η διαίρεση της χώρας σε διοικητικές χωρικές µονάδες (κυρίως περιφέρειες, αλλά
και νοµούς), µε κριτήρια που δεν έχουν καµία σχέση µε τα αντίστοιχα υδρογραφικά
και συγκεκριµένα τους υδροκρίτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία αναγωγής των διαφόρων µεγεθών (αναπτυξιακών, οικονοµικών, πληθυσµιακών κλπ) σε
υδατικές µονάδες χώρου, δηλαδή στα υδατικά διαµερίσµατα και στις λεκάνες απορροής (Χάρτης 3).
β. Η πολυδιάσπαση, σε µεγάλο αριθµό φορέων, των αρµοδιοτήτων των σχετικών µε
τους υδατικούς πόρους, που ασκούνται σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής διαίρεσης
του χώρου.
γ. Η αδυναµία συντονισµού της δράσης των φορέων αυτών, που πολλές φορές παρουσιάζονται µε ανταγωνιστικές δραστηριότητες στη χρήση του νερού, σε εθνικό, περιφερειακό, ακόµα και σε τοπικό επίπεδο.
Ορισµένοι από τους βασικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα που µεταξύ άλλων ασχολούνται και µε το νερό (έρευνα, αξιοποίηση, χρήση, προστασία) είναι οι ακόλουθοι:
α. Υπουργεία:











Εξωτερικών (διασυνοριακοί υδατικοί πόροι, διεθνείς οργανισµοί)·
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (εποπτεία υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης, ύδρευση-αποχέτευση, υδρευτικά έργα)·
Ανάπτυξης (προηγούµενος φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων, που εξακολουθεί να λειτουργεί προς το παρόν, µε αρµοδιότητα την εφαρµογή τοµεακής
πολιτικής, για βιοµηχανία-εµφιάλωση, ενέργεια-µικρά υδροηλεκτρικά έργα, τουρισµό-ιαµατικά νερά, έρευνα-τεχνολογία, εµπόριο)·
ΠΕΧΩ∆Ε (φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων, περιβάλλοντος, µελέτης και
κατασκευής µεγάλων έργων ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης,)·
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τ. Γεωργίας (γεωργία-αρδεύσεις, δασοπονία, κτηνοτροφία, αλιεία)·
Υγείας (ποιότητα πόσιµου νερού, υγιεινή).

β. Τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες, Νοµαρχίες, ΟΤΑ):
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Περιφέρεια (διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, µικρά υδροηλεκτρικά έργα, ποιότητα νερών, ύδρευση-αποχέτευση, γεωργικές χρήσεις, σχετικές µελέτες και έργα)·
ΟΤΑ (ύδρευση, αποχέτευση, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων κ.λπ.).

γ. Οργανισµοί, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα:











ΕΜΥ (µετεωρολογικές παρατηρήσεις) ·
∆ΕΗ ( υδροηλεκτρική ενέργεια, ψύξη ΑΗΣ)·
ΙΓΜΕ (υδρογεωλογική έρευνα, θερµοµεταλλικά νερά)·
ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και ∆ΕΥΑ 200 περίπου πόλεων·
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (µετεωρολογία)·
ΕΛΚΕΘΕ (έρευνα των υδατικών πόρων)·
ΕΤΒΑ (ύδρευση και αποχέτευση ΒΙΠΕ)·
ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (έρευνα)·
ΕΘΙΑΓΕ (αγροτική έρευνα) ·
Ι∆Ε (δασική έρευνα).

δ. ΑΕΙ και ΤΕΙ (ερευνητικά προγράµµατα στους σχετικούς µε το νερό τοµείς).

2.2 Θεσµικό πλαίσιο
Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, µια σειρά από νόµους, διατάγµατα και διοικητικές αποφάσεις, ιδρυτικούς νόµους και οργανισµούς υπουργείων και φορέων, ορισµένα
από τα οποία χρονολογούνται από το 1930 και που πολλές φορές επικαλύπτονται ή έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους, αναφέρονται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και
προστασία των υδατικών πόρων. Ο αριθµός αυτών των νοµοθετικών ρυθµίσεων υπολογίζεται σε πάνω από 300. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών τους είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

η προσπάθεια προώθησης των θέσεων των φορέων που τις έχουν εκδώσει·
η αποσπασµατική αντιµετώπιση των τοµεακών προβληµάτων·
η απουσία προσέγγισης των σηµερινών προβληµάτων·
η σχετική υποβάθµιση της ποιοτικής διάστασης της διαχείρισης·
η µη δροµολόγηση συντονισµένων και συστηµατικών προγραµµάτων απόκτησης
και αξιολόγησης δεδοµένων πεδίου, απαραίτητων για την ουσιαστική εφαρµογή
τους·
η έλλειψη πρόβλεψης οργάνων παρακολούθησης και εξειδίκευσης της εφαρµογής
τους·
η απουσία σύνδεσης και εναρµόνισης µε τις αναπτυξιακές επιδιώξεις παραγωγικών
τοµέων και περιοχών της χώρας·
η έλλειψη πρόβλεψης και προοπτικής για το µέλλον·
η καθυστέρηση κάλυψης υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών.

Το σοβαρότερο όµως πρόβληµα είναι η αδυναµία εφαρµογής τους, καθώς και η έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων.
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Μετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980, ψηφίστηκαν δύο νοµοθετήµατα µε σύγχρονο
πνεύµα (βλ. Κεφάλαιο Ι, ενότητα 2), που λειτουργούν συµπληρωµατικά, διακρίνονται
για την διατοµεακή τους αντίληψη και την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των υδατικών
πόρων. Αν και οριοθέτησαν µια καθοριστική για τη νοµοθετική πραγµατικότητα των
νερών χρονική περίοδο, δυστυχώς, αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα (έλλειψη στήριξης,
προσωπικού, πιστώσεων κλπ.) δεν επέτρεψαν την πλήρη εφαρµογή τους, µε αποτέλεσµα τη συνέχιση της αποσπασµατικής και ευκαιριακής αντιµετώπισης του νερού.
Παρόλα αυτά και η µερική ακόµα εφαρµογή τους, κυρίως του Ν. 1739/1987, απέδωσε
µεγάλο παιδευτικό όφελος, γιατί δηµιούργησε τις δοµές και τις εµπειρίες εκείνες, που
είναι απαραίτητες για να συνειδητοποιήσουν οι χρήστες και όλοι οι εµπλεκόµενοι στον
τοµέα του νερού την αναγκαιότητα ορθολογικής και προγραµµατισµένης χρήσης του.
Παράλληλα, αποκτήθηκε από τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα εµπειρία στην εφαρµογή και παγίωση τέτοιων ρυθµίσεων, καθώς και αντίληψη του είδους και του µέτρου
των επεµβάσεων που απαιτούνται και για τη βελτίωσή τους. Τέλος, αποτέλεσε χρήσιµο
υπόβαθρο για τα πρώτα στάδια υλοποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καθώς και για
την κατάρτιση του Ν. 3199/2003, που ψηφίστηκε κατ’ εφαρµογή της.
Ειδικότερα, µε το Ν. 1739/1987 προβλέπονταν διάφορες ρυθµίσεις για τα όργανα και
τις διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποτελεσµατική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, οι οποίες κάλυπταν παράλληλα και απαιτήσεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ. Τέτοιες ρυθµίσεις είναι και οι ακόλουθες:
• Οι προβλεπόµενες από την Οδηγία περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού – υδατικά
διαµερίσµατα έχουν ήδη οριστεί σε εφαρµογή του Ν. 1739/1987 (14 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα) και έχουν υποβληθεί στην ΕΕ σε εφαρµογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ.
• Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, που λειτουργούσαν µε
χωρική αρµοδιότητα το επίπεδο Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ιαµερισµάτων (Π.∆.
60/1998), µπορούσαν να αποτελέσουν την αρµόδια αρχή. Οι υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε το Ν. 2503/1997, ήταν δυνατό να τροποποιηθούν, να διευρυνθούν και να
περιλάβουν τυχόν πρόσθετες αρµοδιότητες, που απορρέουν από την εφαρµογή της
Οδηγίας. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας του
ΥΠΑΝ (Γ΄ ΚΠΣ) είχαν ενταχθεί δράσεις για την υποστήριξη των υποδοµών των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων, ώστε να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το εθνικό, αλλά και το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο
στο πεδίο της πολιτικής υδάτων.
• Η κοστολόγηση του νερού για τις διάφορες χρήσεις, οι περιπτώσεις τιµολόγησής
του, καθώς και ο φορέας καθορισµού της τιµής και είσπραξης, καθορίζονται σύµφωνα µε το Ν. 1739/1987 (άρθρο 10, παρ. 4).
• Στα πλαίσια της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, του δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων νερών της χώρας, του Ε∆ΠΠ και
άλλων προγραµµάτων που έχουν δροµολογηθεί, δίνονταν η δυνατότητα για λήψη
και οργανωµένη καταχώρηση ποσοτικών και ορισµένων ποιοτικών πληροφοριών
για τους υδατικούς πόρους της Χώρας. Ωστόσο, η αντιµετώπιση δεν έγινε στο επίπεδο που προβλέπεται από την Οδηγία.
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• Τέλος, ο Ν. 1739/1987 είχε θεσµοθετήσει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και το
Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη καταρτίσει δύο πιλοτικά σχέδια διαχείρισης των
υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και υδατικού διαµερίσµατος, ενώ
ολοκληρώνεται η σύνταξη παρόµοιων σχεδίων για όλα τα υδατικά διαµερίσµατα της
χώρας, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ του Γ΄ ΚΠΣ. Ακόµα, η Περιφερειακή Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Κρήτης ολοκλήρωσε το αντίστοιχο σχέδιο για το
υδατικό αυτό διαµέρισµα. Παράλληλα, και άλλοι φορείς (βλ. ενότητα 11.4 του Κεφαλαίου VI) προχώρησαν στην κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης.
Συµπερασµατικά σηµειώνεται ότι παρά τις προαναφερθείσες θεσµικές ρυθµίσεις και
δράσεις, που έχουν εν µέρει αποσπασµατικό χαρακτήρα, υπάρχει σοβαρό έλλειµµα σε
σχέση µε το πνεύµα και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για το οποίο υπάρχει
απόλυτη ανάγκη να καλυφθεί το συντοµότερο δυνατό.
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22/12/2000, αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα
της πολιτικής επί των υδάτων. Η υλοποίηση των στόχων από όλα τα κράτη-µέλη προβλέπεται να γίνει µε κοινά βήµατα σε προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα από το 2002
έως το 2015. Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η αναβάθµιση και προστασία της ποιότητας των υδατικών πόρων και το πνεύµα της είναι σε µεγάλο βαθµό περιβαλλοντικό.
Μεταξύ των βασικών και καινοτόµων αρχών της Οδηγίας είναι η συµµετοχή όλων των
ενδιαφερόµενων, µέχρι και τον τελικό χρήστη-καταναλωτή, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και η αποτελεσµατική εφαρµογή οικονοµικών εργαλείων.
Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των δύο βασικών υφιστάµενων σήµερα νοµοθετηµάτων
για τη διαχείριση του νερού, της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του Ν. 3199/2003, που εκδόθηκε για την εφαρµογή της.

2.3 Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την κοινοτική δράση στην πολιτική των
υδάτων
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά αποτελεί µια συνολική και καινοτόµο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων. ∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 20/12/2000, αποτελεί το πιο βασικό θεσµικό εργαλείο που
εισάγεται στον τοµέα του νερού σε διεθνές επίπεδο, εδώ και πολλά χρόνια, και αντικατοπτρίζει την τάση προς ολοκληρωµένο περιβαλλοντικό σχεδιασµό και διαχείριση. Η
προετοιµασία της Οδηγίας διήρκεσε πάνω από µια δεκαετία και αποτέλεσε πεδίο έντονης επιστηµονικής και πολιτικής αντιπαράθεσης µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ερµηνεία των προβλέψεων της Οδηγίας αποτελεί ακόµα και τώρα αντικείµενο επιστηµονικών συζητήσεων και, όπως φαίνεται από το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, χρειάζεται χρόνος για να ερµηνευτούν και να εφαρµοστούν όλα της τα σηµεία.
2.3.1 Σκοπός – Στόχοι
Η Οδηγία έχει ως στόχο τη µακροπρόθεσµη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών, µεταβατικών, υπόγειων και παράκτιων) και των οικοσυστηµάτων στην ΕΕ και δηµιουργεί ένα πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης, το οποίο:
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• αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθµιση, και προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων των υδατικών πόρων·
• προωθεί τη βιώσιµη διαχείριση των υδάτων, µέσω της µακροπρόθεσµης προστασίας
των διαθέσιµων υδατικών πόρων·
• ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος µε την εφαρµογή µέτρων για
τη µείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισµένων επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας·
• διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τη
σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητάς τους·
• συµβάλλει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινοµένων, πληµµυρών
και ξηρασίας.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται µια σειρά ρυθµίσεων, που επιχειρούν:
• να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων µέχρι το 2015·
• να ενοποιήσουν και να συµπληρώσουν την προηγούµενη αποσπασµατική ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα νερά·
• να προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής περιφέρειας (περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού), η οποία νοείται αποτελούµενη από µία
ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής µαζί µε τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, ορίζοντας για την άσκησή της την αρµόδια αρχή·
• να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραµµάτων – σχεδίων
διαχείρισης υδατικής περιφέρειας, τα οποία θα καταρτίσει κάθε κράτος-µέλος µέχρι
το 2009 και τα οποία θα περιλαµβάνουν τη γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών
της περιοχής, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ποσότητα και
την ποιότητα των υδατικών πόρων, τις χρήσεις του ύδατος κλπ.·
• να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση µέσω προώθησης συµµετοχικών διαδικασιών·
• να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους (συµπεριλαµβανοµένου και του περιβαλλοντικού κόστους) και να εξασφαλίσουν, τη µέσω οικονοµικών εργαλείων
(π.χ. κατάλληλη τιµολόγηση των υπηρεσιών), ορθολογική διαχείριση και ανάκτηση
του συνεπαγόµενου κόστους, µέχρι το 2010.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συµµετοχικές δράσεις. Ειδικότερα τα κράτη-µέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων
κατά τα επιµέρους στάδια εφαρµογής της Οδηγίας, καθώς και κατά τη σύνταξη των
προγραµµάτων διαχείρισης. Ακόµα, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να ενηµερώνουν και να
συµβουλεύονται το κοινό, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηστών, για τα ακόλουθα
θέµατα:
• το χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα δράσεων για τη σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης, το αργότερο ως το 2006·
• την επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης, το αργότερο ως το 2007·
• την πρώτη προσέγγιση των σχεδίων διαχείρισης, το αργότερο ως το 2008.
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2.3.2 Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των στόχων της Οδηγίας αποτελεί πρόκληση για τα
κράτη-µέλη. Είναι δεσµευτικό, απαιτεί εγρήγορση και πολλές παράλληλες δράσεις. Τα
πρώτα 9 χρόνια από την ψήφισή της προβλέπεται να είναι προπαρασκευαστικά, προκειµένου να δηµιουργηθούν στα κράτη οι κατάλληλες διοικητικές και λοιπές υποδοµές.
Αναλυτικότερα:
2002 Υποβάλλεται από την Επιτροπή πρόταση θέσπισης µέτρων κατά της ρύπανσης
των υπόγειων υδάτων.
2003 Ολοκληρώνεται η διαδικασία εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας των κρατώνµελών µε την Οδηγία, και προσδιορίζονται τα υδατικά διαµερίσµατα, καθώς και
τα όρια δικαιοδοσίας των αρχών διαχείρισης.
2004 ∆ιαβιβάζεται προς την Επιτροπή ο κατάλογος µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών για κάθε υδατικό διαµέρισµα.
2004 Ολοκληρώνεται η ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων επί των υδατικών
σωµάτων και η οικονοµική ανάλυση των χρήσεων ύδατος.
2004 Ολοκληρώνονται τα µητρώα προστατευόµενων περιοχών.
2004 Επανεξετάζεται από την Επιτροπή ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας.
2006 Ολοκληρώνονται τα προγράµµατα παρακολούθησης της κατάστασης (ποσοτικής και ποιοτικής) των υδάτων.
2006 Οι διαβουλεύσεις µε το κοινό για τα σχέδια διαχείρισης υδατικού διαµερίσµατος
βρίσκονται σε εξέλιξη.
2007 Καταργούνται οι Οδηγίες 75/440/ΕΟΚ (επιφανειακά ύδατα) και 79/869/ΕΟΚ
(µετρήσεις των επιφανειακών υδάτων) και η Απόφαση 77/795/ΕΟΚ (ανταλλαγή
της πληροφορίας για τα επιφανειακά ύδατα).
2009 Λαµβάνοντας υπόψη τα προγράµµατα παρακολούθησης, τις αναλύσεις των χαρακτηριστικών των υδατικών διαµερισµάτων, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων κλπ., προσδιορίζονται από τα κράτη-µέλη τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας, µε οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο.
2009 ∆ηµοσιεύονται τα Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, στα
οποία περιλαµβάνεται και ο χαρακτηρισµός των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων
υδάτινων σωµάτων.
2010 Εφαρµόζεται τιµολογιακή πολιτική για τις διάφορες χρήσεις των υδάτων µε
σκοπό τη βιωσιµότητα των υδατικών πόρων.
2012 Τίθενται σε λειτουργία τα προγράµµατα µέτρων.
2012 Καθιερώνονται έλεγχοι ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές.
2012 Υποβάλλεται από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για
την πρόοδο της εφαρµογής της Οδηγίας.
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2013 Καταργούνται οι Οδηγίες 78/659/ΕΟΚ (ύδατα αλιείας), 79/923/ΕΟΚ (οστρακοκαλλιέργεια), 80/86/ΕΟΚ (υπόγεια ύδατα) και 76/464/ΕΟΚ (επικίνδυνες ουσίες).
2015 Πλήρης εφαρµογή των Προγραµµάτων ∆ιαχείρισης και επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
2.3.3 Κοινή στρατηγική εφαρµογής – Υποστηρικτικά όργανα
Η εφαρµογή της Οδηγίας, κατά κοινή οµολογία όλων των κρατών-µελών, παρουσιάζει
πολλές δυσκολίες, που σχετίζονται κυρίως µε την διατύπωση του κειµένου της. Το κείµενο αυτό, σε µεγάλη έκταση, παρουσιάζει γενικευµένες επιστηµονικές µεθοδολογίες,
που απαιτούν περαιτέρω διασαφήνιση και επεξεργασία για να εφαρµοστούν. Πρόσθετες
δυσκολίες εµφανίζονται λόγω του ιδιαίτερα αυστηρού και απαιτητικού χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής της.
Προκειµένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να υποβοηθηθούν τα κράτη-µέλη στην
εφαρµογή της Οδηγίας κατά συνεπή και εναρµονισµένο τρόπο, αποφασίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη, η διαµόρφωση µιας κοινής
στρατηγικής για την εφαρµογή, µε σκοπό την από κοινού αντιµετώπιση ζητηµάτων που
αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, καθώς και στην ανάπτυξη
εναρµονισµένων µεθοδολογικών προσεγγίσεων.
Στόχοι της κοινής στρατηγικής είναι η συνέπεια στην εφαρµογή και η συγκρισιµότητα,
η κοινή αντίληψη και προσέγγιση, οι κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες, η ανταλλαγή εµπειρίας και πληροφόρησης, η ανάπτυξη µιας διαδικασίας καθοδήγησης µέσω
κατευθυντήριων γραµµών, η διαχείριση της πληροφορίας µέσω συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών και ο περιορισµός του κινδύνου ανεπαρκούς εφαρµογής της Οδηγίας
(λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που προέρχεται από την εφαρµογή άλλων οδηγιών
που έχουν σχέση µε τα νερά).
Για την επίτευξη αυτών των στόχων συγκροτήθηκαν:
• Συντονιστική Οµάδα Στρατηγικής, για συντονισµό των προγραµµάτων εργασίας
• θεµατικές οµάδες εργασίας και συµβουλευτικές συναντήσεις εµπειρογνωµόνων
και αποφασίστηκε η διεξαγωγή:
• πιλοτικών µελετών εφαρµογής
• συναντήσεων εργασίας στα κράτη-µέλη, καθώς και άλλων διεθνών διοργανώσεων
Οι στόχοι που έχουν τεθεί και τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαδικασία της κοινής
στρατηγικής, αλλά και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, περιορίζουν όντως τον κίνδυνο
ανεπαρκούς εφαρµογής της Οδηγίας. Έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήρια κείµενα µε τις
βέλτιστες µεθοδολογικές προσεγγίσεις των διαφόρων αντικειµένων των θεµατικών
οµάδων εργασίας (Guidance Documents), τα οποία έχουν συνταχθεί µε τη σύµφωνη
γνώµη όλων των κρατών-µελών και έχουν ερµηνευτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα.
2.3.4 Ο Ν. 3199/2003 και η πορεία εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα
Σε εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εκδόθηκε ο Ν. 3199/2003 για την προστασία και
διαχείριση των υδάτων µε στόχο την εναρµόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας στο ελληνικό
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δίκαιο. Σε µεγάλο βαθµό ο Ν. 3199/2003 αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση του
εθνικού φορέα διαχείρισης µε αναφορά στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων, το Εθνικό
Συµβούλιο Υδάτων, την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών, το Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων. Για κάθε έναν από τους παραπάνω
φορείς καθορίζονται η σύνθεση και οι επιµέρους αρµοδιότητες. Στο Νόµο γίνεται επίσης σύντοµη αναφορά στις βασικές αρχές για τα σχέδια διαχείρισης (προγράµµατα µέτρων, παρακολούθησης) και τη χρήση των υδάτων (κανόνες, αδειοδοτήσεις, κόστος). Η
εναρµόνιση ουσιαστικών θεµάτων της Οδηγίας παραπέµπεται σε µελλοντικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα.
Ουσιαστική πρόοδος γίνεται µε το προεδρικό διάταγµα 51/8.3.2007 (Α' 54), το οποίο
εναρµονίζει τα σηµαντικά θέµατα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η εφαρµογή του Π∆ θα
οδηγήσει στην ολοκληρωµένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων (των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων
νερών) της χώρας. Ειδικότερα, δράσεις που απαιτούνται σε εφαρµογή του Π∆, περιλαµβάνουν:
• Προσδιορισµό των υδατικών διαµερισµάτων και καθορισµό και ένταξη υδατίνων
σωµάτων σε αυτές
• Προσδιορισµό περιβαλλοντικών στόχων
• Εκτίµηση πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων
• Οικονοµική ανάλυση
• Σύνταξη µητρώου προστατευόµενων περιοχών
• Σχέδια διαχείρισης Υδατικών ∆ιαµερισµάτων
• Σύνταξη και εφαρµογή Προγραµµάτων Παρακολούθησης
• Σύνταξη Προγραµµάτων Μέτρων
• ∆ηµοσιοποίηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης
• Εκπλήρωση υποχρεώσεων στην Επιτροπή ΕΚ
Το Π∆ συνοδεύεται από Παραρτήµατα (Ι-ΙΧ), όπου αναλυτικά εξειδικεύονται όλα τα
θέµατα που αναφέρονται στα άρθρα του.
Η καθυστέρηση θεσµικής εναρµόνισης της Οδηγίας στην Ελλάδα είχε ως συνέπεια και
µία σηµαντική καθυστέρηση στην εφαρµογή των επιµέρους διατάξεών της µε βάση το
χρονοδιάγραµµα της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στο Άρθρο 3 της Οδηγίας, που
αφορά στον καθορισµό των υδατικών διαµερισµάτων, τους φορείς διαχείρισης και την
ένταξη των λεκανών στα υδατικά διαµερίσµατα, αν και στο τελευταίο σηµείο κατά
τρόπο που ενδεχόµενα χρήζει αναθεώρησης. Η σοβαρότερη καθυστέρηση αφορά στην
εφαρµογή του Άρθρου 5, το οποίο περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των υδατίνων σωµάτων ανά κατηγορίες και τύπους, την ανάλυση και περιγραφή των χαρακτηριστικών
των λεκανών απορροής, την εκτίµηση των πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων, τον προκαταρκτικό χαρακτηρισµό των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδάτινων σωµάτων, τον χαρακτηρισµό των υδατίνων (επιφανειακών, υπογείων, παράκτιων και µεταβατικών) σωµάτων και την αξιολόγηση του κινδύνου µη επίτευξης των στόχων της Οδηγίας και την
προκαταρτική οικονοµική ανάλυση. Για το έργο αυτό, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2005, έχουν γίνει κάποιες χρήσιµες µεθοδολογικού χαρακτήρα διερευνήσεις, ωστόσο δεν έχει ακόµα αρχίσει η ουσιαστική υλοποίηση.
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Καθυστέρηση σηµειώνεται και στην εφαρµογή του Άρθρου 8, που αφορά στην κατάστρωση των προγραµµάτων εποπτικής, λειτουργικής και διερευνητικής παρακολούθησης (monitoring) των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωµάτων, τα οποία µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν τον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των
θέσεων δειγµατοληψίας, των µετρούµενων βιολογικών και χηµικών παραµέτρων, και
των συχνοτήτων αναλύσεων. Βάσει του χρονοδιαγράµµατος το έργο έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2006, ώστε από το 2007 να είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία τα προγράµµατα παρακολούθησης. Στη χώρα µας η αντίστοιχη εργασία δεν
έχει ακόµα αρχίσει.
Τα προγράµµατα παρακολούθησης που βρίσκονται σε λειτουργία από διάφορους φορείς είναι αποσπασµατικά, συχνά επικαλυπτόµενα και ελλιπή ως προς τις θέσεις, τη συχνότητα και τις µετρούµενες παραµέτρους (αξίζει να επισηµανθούν οι πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις σε ό,τι αφορά βιολογικές παραµέτρους και χηµικές ουσίες προτεραιότητας). Κατά συνέπεια η ενοποίηση και συµπλήρωσή τους στο πνεύµα των διατάξεων
της Οδηγίας θα απαιτήσει σηµαντική προσπάθεια και αξιόλογο χρόνο.

2.4 Άλλα σχετικά νοµοθετήµατα
Εκτός από τους παραπάνω νόµους-πλαίσια, υπάρχει σειρά νοµοθετηµάτων (νόµοι, νοµοθετικά διατάγµατα, βασιλικά διατάγµατα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υγειονοµικές διατάξεις, άρθρα του αστικού κώδικα κλπ.) που αναφέρονται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία των υδατικών πόρων. Ενδεικτικά και επιλεκτικά παρατίθενται στη συνέχεια κατά θεµατική ενότητα - χρήση τα πιο σηµαντικά από αυτά. Ειδικότερα, εκτενέστερη περιγραφή για τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στην προστασία των υδατικών πόρων και τις ποιοτικές απαιτήσεις ανά είδος χρήσης γίνεται στο Κεφάλαιο ΙIΙ, ενότητα 2.4.
2.4.1 Υδρευτική Χρήση
α. Ν. 2744/1999 «για την αναδιοργάνωση της ΕΥ∆ΑΠ» (ως ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ) και ίδρυση
της ΕΥ∆ΑΠ Παγίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Νόµου.
β. Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α 191) «Σύσταση Ενιαίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης» (∆ΕΥΑ).
γ. Ποιότητα πόσιµου νερού:






ΚΥΑ Α5/288/1986 σε εναρµόνιση µε την Οδηγία ΕΟΚ 80/778 «Ποιότητα πόσιµου νερού»·
Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/2280/1983 (ΦΕΚ Β 720) «Προστασία υδάτων ύδρευσης περιοχής πρωτευούσης» και η τροποποίησή της ΚΥΑ Α5/5180/1988·
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 98/83/ΕΕ «Ποιότητα νερού για ανθρώπινη κατανάλωση».

2.4.2 Αγροτική χρήση
α. Ν.∆. 608/1948 (ΦΕΚ Α 97) «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεως
χρησιµοποιουµένων υδάτων», όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των:


Ν. 1988/1952 (ΦΕΚ Α 34) «περί γεωτρήσεων» (άρθρο 3, παρ. 3)·
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Β.∆. 2/1949 (άρθρο 10)·
Ν.∆. 3784/1957 (άρθρο 12)·

β. Ν.∆. 3881/1958 (ΦΕΚ Α 181) «περί έργων εγγείων βελτιώσεων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των:




Ν.∆. 1218/1972·
Ν.∆. 1277/1972·
Ν. 414/1976·

γ. Β.∆. 13.9.59 (ΦΕΚ Α 243) «περί Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων».
δ. Π.∆. 499/1975 (ΦΕΚ Α 163) «περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων και
έργων των διοικουµένων από τους ΓΟΕΒ», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.
999/1980 (ΦΕΚ Α 252/1982).
2.4.3 Ενέργεια
α. Ν. 2773/1999 και Π.∆. 333/1999, σύµφωνα µε τα οποία λειτουργεί σήµερα η ∆ΕΗ.
β. Π.∆. 328/2000 (ΦΕΚ 268), «∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» µε το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί ο ∆ιαχειριστής,
µε βάση το άρθρο 14 του παραπάνω νόµου.
γ. Ο Ν. 1559/1985, «Ρύθµιση θεµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ειδικών
θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις».
δ. Ο Ν. 2941/2001 αντιµετωπίζει το θέµα εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση και δασικές
εκτάσεις και πολλά στοιχεία παθογένειας του αδειοδοτικού συστήµατος.
ε. Ο Ν. 3175/2003 αφορά κυρίως την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού,
αλλά κύριος σκοπός του είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισµού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η προσέλκυση νέων επενδυτικών πηγών και η επίτευξη
ανταγωνιστικών τιµών για τον καταναλωτή.
στ. Ο Ν. 3468/2006 µε σκοπό την προσαρµογή στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2001/77 και την προώθηση κατά προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας υψηλής απόδοσης.
2.4.4 Προστασία των υδατικών πόρων
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α.

Π.∆. 658/1981 «για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιµνών και ποταµών».

β.

Π.∆. 1180/1981 «περί ρυθµίσεως θεµάτων ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών,
βιοτεχνιών κλπ. και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».

γ.

Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β 221/1965 «περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών
αποβλήτων».

δ.

ΚΥΑ 46399/1352/1986, «Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που
προορίζονται για πόσιµα, κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά, και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, µέθοδος µέτρησης, συχνότητα δειγµατοληψίας,
και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα», σε συµµόρ-
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φωση µε τις οδηγίες 75/440/ΕΟΚ, 76/180/ΕΟΚ , 77/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και
79/869/ΕΟΚ.
ε.

ΚΥΑ 69269/5387/1990, «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
περιεχόµενο µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

στ. ΚΥΑ 18186/1988 (144/ΦΕΚ 197/1987, ΥΣ70/ΦΕΚ 90/1990), διάφορες αποφάσεις
για οριακές τιµές επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα και στα νερά.
ζ.

ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ Α 196), «Προστασία των υπόγειων υδάτων από
απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
80/68/ΕΟΚ».

η.

Ν.∆. 191/1974 (ΦΕΚ Α 350), «Κύρωση της συνθήκης για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων (1971)».

θ.

ΚΥΑ 16190/1335/1997, «Μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται έµµεσα ή άµεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και την πρόληψη της
περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους».

ι.

ΚΥΑ 20419/2522 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) «Προσδιορισµός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης - κατάλογος ευπρόσβλητων περιοχών».

ια. ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192), «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων».
ιβ. ΚΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ Β1811), Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997:
Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής.
ιγ. ΠΥΣ 2/1-2-2001 (ΦΕΚ Α 15), «Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης
Μαΐου 1976».
ιδ. ΚΥΑ 4859/726/1-3-2001 (ΦΕΚ Β 253), «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976».
ιε.

ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/12-12-2003 (ΦΕΚ Β 1866), Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΠΥΣ 2/1-2-2001 «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών
ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α’ 15)».

ιστ. ΚΥΑ 43504/5-12-2005 (ΦΕΚ 1784 Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο
και διάρκεια ισχύος αυτών».
ιζ.

Υπουργική Απόφαση 34685/6-12-2005 (ΦΕΚ 1736 Β/19-12-2005) «Συγκρότηση
Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων».
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ιη. Υπουργική Απόφαση 26798/22-6-2005 (ΦΕΚ 1736 Β/9-12-2005) «Τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων».
ιθ. Υπουργική Απόφαση 23970/20-06-2007(ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 271) «Τροποποίηση συγκρότησης Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων».
κ.

ΚΥΑ 49139/24-11-2005 (ΦΕΚ 1695 Β/2-12-2005) «Οργάνωση της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων».

κα. ΚΥΑ 476301/16-11-2005 (ΦΕΚ 1688 Β/1-12-2005) «∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης
Υδάτων της Περιφέρειας».
κβ. ΚΥΑ 16175/824 (ΦΕΚ 530Β/28-04-06) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή του
κάµπου Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ηµαθίας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη
ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».
κγ. ΚΥΑ 25638/2905 (ΦΕΚ 1422Β/22-10-2001) «Πρόγραµµα δράσης για το Θεσσαλικό πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης».
κδ. ΚΥΑ 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή
του Κωπαϊδικού πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».
κε. ΚΥΑ 20416/2519 (ΦΕΚ 1196Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή
του Αργολικού πεδίου που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».
κστ. ΚΥΑ 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) «Πρόγραµµα δράσης για τη Λεκάνη
του Πηνειού Ν. Ηλείας που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης».
2.4.5 Πολεοδοµία
Ο Νόµος 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91), «Εναρµόνιση του 1650/1985 µε τις Οδηγίες 97/1/ΕΕ
και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και
άλλες διατάξεις», όπου µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται όροι και διαδικασίες για την
οριοθέτηση ρεµάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο. Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισµό και
επικύρωση των πολυγωνικών γραµµών εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος, οι οποίες περιβάλλουν τις γραµµές πληµµύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν
φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του υδατορέµατος.
2.4.6 ∆ιεθνή ύδατα
α. Ν. 4334/1963 (ΦΕΚ Α 173/1963) «περί κυρώσεως του ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου για την οριστική εκκαθάριση των διαφορών επί της εκτελέσεως των υδραυλικών
έργων διευθετήσεως της κοίτης του ποταµού Έβρου επί των δύο οχθών».
β. Ν.∆. 4012/1959 (ΦΕΚ Α 232) «περί κυρώσεως της µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας υπογραφείσης την 18/6/59 συµφωνίας περί ζητηµάτων
υδροοικονοµίας». Σχετικά και τα:
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Β.∆. 42/1961 (ΦΕΚ Α 13/1961)·
Ν.∆. 1207/1972 (ΦΕΚ Α 126/1972).

γ. Ν.∆. 4399/1964 (ΦΕΚ Α 193) «περί κυρώσεως της µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Βουλγαρίας συµφωνίας περί συνεργασίας εις την χρησιµοποίησιν των υδάτων και ποταµών των διαρρεόντων τα εδάφη των δύο χωρών».
δ. Ν. 366/1976 (ΦΕΚ Α 160/1976) «περί κυρώσεως της συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος
και Βουλγαρίας περί ιδρύσεως µικτής ελληνοβουλγαρικής επιτροπής για την συνεργασία µεταξύ των δύο κρατών επί θεµάτων ηλεκτρικής ενεργείας και χρήσεως των
υδάτων των ποταµών των διαρρεόντων τας δύο χώρας».
ε. Ν. 2402/1996 (ΦΕΚ Α 98) «περί κυρώσεως συµφωνίας µεταξύ των κυβερνήσεων
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τα ύδατα του
ποταµού Νέστου».
στ. Τροποποίηση της Σύµβασης της Βαρκελώνης που υιοθετήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995
στη Βαρκελώνη. Έχει κυρωθεί (ΦΕΚ Α 144/2002), καθώς και το πρωτόκολλο για
τις χερσαίες πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που περιλαµβάνει, ενώ
αναµένεται ακόµη η υπογραφή ορισµένων πρωτοκόλλων.
ζ. ∆ιεθνής Σύµβαση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, συνηφθείσα στις 25 Φεβρουαρίου 1991 (ESPOO Φιλανδίας). Έχει
κυρωθεί µε το Ν. 2450/1997 (ΦΕΚ Α 249/1997)
η. Σύµβαση της Βαρκελώνης του 1976 για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας
από τη ρύπανση. Κυρώθηκε µε το Νόµο 855/1978 (ΦΕΚ Α 235/1978), µε το συνηµµένο Παράρτηµα και τα Πρωτόκολλα αυτής.

2.4.7 Αστικός Κώδικας
α. Άρθρα 967, 968 και 969 σχετικά µε την κυριότητα των υδάτων.
β. Άρθρα 970, 914, 1003–1005 και 1027 σχετικά µε την προστασία της προσωπικότητας, την αδικοπρακτική ευθύνη και το γειτονικό δίκαιο.

2.5 Άσκηση πολιτικής διαχείρισης – διαπιστώσεις
Με δεδοµένη τη διοικητική δοµή και το νοµοθετικό πλαίσιο, όπως πιο πάνω συνοπτικά
περιγράφονται, γίνεται φανερό το πλαίσιο των πράξεων της διοίκησης, που στοχεύουν
στην επίλυση των κρίσιµων υδατικών προβληµάτων.
Έτσι, πέρα από τα προβλήµατα των ίδιων των υδατικών πόρων και στα πλαίσια που
προδιαγράφηκαν στο κεφάλαιο αυτό, µια σειρά από διαπιστώσεις οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει αδυναµία να καθοριστούν µε ακρίβεια τα φυσικά µεγέθη, αλλά και οι
πραγµατικές ανάγκες, και αναδεικνύει τις δυσκολίες που υπάρχουν στην προσπάθεια
µακροχρόνιου προγραµµατισµού. Ορισµένες από τις διαπιστώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
• Η έλλειψη συστηµατικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης των φυσικών
και τεχνητών υδατικών συστηµάτων από ποσοτική και ποιοτική άποψη, καθώς και η
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έλλειψη επαρκών παρατηρήσεων υδρολογικών, µετεωρολογικών, υδρογεωλογικών
και ποιοτικών παραµέτρων.
• Η έλλειψη ορθολογικά οργανωµένου, σε ολόκληρη τη χώρα, δικτύου συλλογής πληροφοριών των φυσικών δεδοµένων και ενιαίας βάσης για την καταχώρησή τους, µε
αποτέλεσµα την ατελή γνώση των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου,
παρά το µεγάλο αριθµό φορέων που ασχολούνται µε τις µετρήσεις και το σηµαντικό
αριθµό των σχετικών σταθµών.
• Ο χαµηλός βαθµός αξιοπιστίας των δεδοµένων που υπάρχουν, ο οποίος οφείλεται σε
ασυνεχείς και βραχυχρόνιες παρατηρήσεις, σε έλλειψη τυποποίησης στη λήψη των
παρατηρήσεων και στη δειγµατοληψία και ανάλυση των ποιοτικών παραµέτρων,
καθώς και σε ατελή στατιστική επεξεργασία τους.
• Η έλλειψη καταγραφής των υφιστάµενων (προ της εφαρµογής του Ν.1739/1987)
χρήσεων και µέτρησης των ποσοτήτων νερού που χρησιµοποιείται.
• Η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων φορέων σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, σε ό,τι αφορά µελέτες και έρευνες υποδοµής σχετικές µε τους υδατικούς
πόρους.
• Η επί δεκαετίες επανάληψη ίδιων ή συναφών µελετών, οι οποίες κατά κανόνα παραµένουν ανεφάρµοστες, καθώς και τα αµφιβόλου αξιοπιστίας δεδοµένα των µελετών
αυτών.
• Ο καθορισµός των χρήσεων νερού έξω από στόχους και προσανατολισµούς των
προγραµµάτων ανάπτυξης, µε βάση πρόσκαιρους τοµεακούς σκοπούς.
• Η ευκαιριακή εκµετάλλευση ενός µεµονωµένου υδατικού πόρου (ιδίως υπόγειου),
χωρίς εµπεριστατωµένη γνώση των δυνατοτήτων του, που οδηγεί συνήθως στην
ποιοτική και ποσοτική υποβάθµισή του.
• Η καταστροφή υδροφορέων από υπερεκµετάλλευση (Αργολικό Πεδίο) ή από ανεπιτυχή σχεδιασµό και έλλειψη έργων (Πηνειός Ηλείας, Αργολικό Πεδίο).
Ακόµη, ιδιαίτερα σηµαντικές κρίνονται οι ακόλουθες ελλείψεις, που έχουν άµεσες επιπτώσεις στην εξασφάλιση της δυνατότητας εφαρµογής της επιθυµητής υδατικής πολιτικής, εποµένως και της δυνατότητας κάλυψης όλων των αναγκών σε νερό:
• Η έλλειψη κοστολόγησης του νερού, καθώς και η έλλειψη τιµολόγησης που να στηρίζεται αφενός σε αυτή την κοστολόγηση και αφετέρου στην προσπάθεια να καλυφθούν και άλλοι στόχοι, κοινωνικοί, εξοικονόµησης πόρων, αναπτυξιακά κίνητρα,
διατήρηση επιθυµητών ποιοτικών χαρακτηριστικών στους υδατικούς πόρους, κλπ.
• Η έλλειψη κατανοµής και απόδοσης των οικονοµικών βαρών των έργων πολλαπλού
σκοπού στους διάφορους επωφελούµενους τοµείς χρήσης.
• Η έλλειψη πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού σε όλες τις χρήσεις,
καθώς και συντονισµού µεταξύ των χρήσεων για λόγους οικονοµίας πόρων και µέσων.
• Η πληµµελής σύνδεση και εναρµόνιση των υφιστάµενων προγραµµάτων ανάπτυξης
µε τις ανάγκες διαχείρισης νερού, από άποψη ποσότητας και ποιότητας.
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• Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού και καθορισµένων χρήσεων γης, που αποτελεί
ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την επεξεργασία µελλοντικών σεναρίων ανάπτυξης
των υδατικών πόρων
• Η έλλειψη µακροχρόνιων προβλέψεων µεγεθών ή τάσεων πληθυσµιακών, οικονοµικών, τοµέων παραγωγής κλπ. στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, που
να επιτρέπουν αντίστοιχες προβλέψεις σε έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Οι περισσότερες από τις διαπιστώσεις και ελλείψεις που επισηµάνθηκαν παραπάνω είναι φανερό ότι καλύπτονται ήδη από το υφιστάµενο σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο, και
κυρίως µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Εκείνο που αποµένει, είναι κυρίως η βούληση της
πολιτείας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων των υδατικών πόρων. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η έντονη οικονοµική διάσταση του νερού, το
οποίο καθορίζει τη δυνατότητα ή αδυναµία επέκτασης πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων, προσδιορίζοντας πολλές φορές και αυτήν την αποδοτικότητά τους. Είναι
αναµφισβήτητο γεγονός ότι, σήµερα, το κόστος της οποιασδήποτε αδράνειας στα θέµατα νερού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
3.1 Γενικά
Για την κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη παρουσίαση του γενικού πλαισίου άσκησης
της πολιτικής διαχείρισης των νερών της χώρας κρίθηκε σκόπιµη, πέραν της αναφοράς,
επιλεκτικά, αρχών και συµπερασµάτων από τη διεθνή εµπειρία και πρακτική, καθώς
και του νοµοθετικού και διοικητικού πλαισίου της χώρας, η παράθεση και του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιόδου εκπόνησης της Μελέτης. Έχοντας υπόψη ότι η µελέτη του ΥΠΑΝ κ.ά. (2003), στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα Μελέτη, εκπονήθηκε
σε δύο Στάδια, 1995–1996 και 2002, το αναπτυξιακό της πλαίσιο περιλαµβάνεται στο
Β΄ (1994–1999) και στο Γ΄ (2000–2006) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Επίσης,
χρήσιµη κρίθηκε και η σκιαγράφηση του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
της χώρας κατά την περίοδο µετά την υλοποίηση του Β΄ ΚΠΣ και πριν την έναρξη του
Γ΄ ΚΠΣ. Τέλος, στο αναπτυξιακό πλαίσιο περιλαµβάνονται και τµήµατα του ∆΄ ΚΠΣ
(2007–2013), αυτά δηλαδή που ήταν προσβάσιµα κατά το χρόνο εκπόνησης της Μελέτης.
Έτσι, στη συνέχεια παρατίθενται κείµενα που αποτελούν επιµέρους επιλεγµένα τµήµατα σχετικών εκδόσεων του ΥΠΕΘΟ (ΥΠΕΘΟ, 1994 - ΥΠΕΘΟ, 2000 και ΥΠΕΘΟ
2007) και περιλαµβάνουν κατά σειρά τα ακόλουθα:
• Συνοπτική παρουσίαση των αξόνων προτεραιότητας του Β΄ ΚΠΣ, όπου παρουσιάζεται ο σχεδιασµός που προβλέπονταν κατά το χρόνο εκπόνησης του πρώτου Σταδίου
της µελέτης ΥΠΑΝ κ.ά. (2003). Από το σύνολο των επιµέρους δράσεων αναλύονται
κυρίως αυτοί, που φαίνεται ότι αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, στους υδατικούς πόρους
(ΥΠΕΘΟ, 1994).
• Περιγραφή της κατάστασης, δηλαδή το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον της
χώρας κατά το διάστηµα σχεδιασµού του Αναπτυξιακού Προγράµµατος 2000–2006.
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• Συνοπτική παρουσίαση των αξόνων προτεραιότητας του Γ΄ ΚΠΣ, το οποίο ίσχυε
κατά τον χρόνο εκπόνησης του δευτέρου Σταδίου της µελέτης ΥΠΑΝ κ.ά. (2003).
µε ανάλυσή τους κυρίως σε επιµέρους δράσεις που φαίνεται ότι αφορούν, άµεσα ή
έµµεσα, στους υδατικούς πόρους (ΥΠΕΘΟ, 2000).
• Τέλος, συνοπτική παρουσίαση από το ∆΄ ΚΠΣ των αξόνων προτεραιότητας του
ΕΣΠΑ (ΥΠΕΘΟ, 2007) και του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2007), το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα θέµατα υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος.

3.2 Άξονες προτεραιότητας του Β΄ ΚΠΣ σε σχέση µε τους υδατικούς πόρους
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994–1999 (Β΄ ΚΠΣ) ήταν προϊόν της συµφωνίας στην
οποία κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, για τις οποίες προβλεπόταν να διατεθούν 13.98 δισεκατοµµύρια
ECU, που αναλογούσαν στην Ελλάδα από τα διαρθρωτικά ταµεία για τη συγκεκριµένη
περίοδο (δεν περιλαµβάνονταν οι πόροι του Ταµείου Συνοχής και αυτοί που θα προέρχονταν από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες). Λόγω του ύψους των πόρων του, αλλά και
λόγω της σηµασίας της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα έπρεπε να υλοποιηθεί, το
Β΄ ΚΠΣ αποτέλεσε βασικό εργαλείο της προσπάθειας της χώρας για οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη, για τη σύγκλιση της οικονοµίας της προς τους κοινοτικούς µέσους
όρους, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των περιφερειών, για την ενίσχυση της
χώρας στην πορεία προς την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, και για την ανάληψη
του ρόλου που έπρεπε να παίξει η Ελλάδα σε σχέση µε τους γείτονές της των Βαλκανίων και της Μεσογείου.
Γύρω από τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της ενίσχυσης της παραγωγής και της
ανταγωνιστικότητας, της υλοποίησης µεγάλων έργων υποδοµής, της αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναµικού και της προώθησης της απασχόλησης, υλοποιήθηκαν κατά τη
συγκεκριµένη εξαετία σειρά αναπτυξιακών προγραµµάτων, τόσο εθνικής κλίµακας,
όσο και στο επίπεδο της καθεµιάς περιφέρειας.
Σηµαντική ήταν η συµβολή του ΚΠΣ στην ελληνική οικονοµία. Οι σχετικοί κοινοτικοί
πόροι προβλεπόταν να φτάσουν, σε µέσο ετήσιο όρο, το 4.8% του ΑΕΠ, ενώ θα αυξανόταν κατά 0.9% ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ. Τέλος, όσον αφορά στην απασχόληση, εκτιµήθηκε ότι αν δεν υπήρχε το ΚΠΣ, οι θέσεις εργασίας στα τέλη της περιόδου θα ήταν κατά 100 000 λιγότερες. Παράλληλα, οι ενέργειες που χρηµατοδότησε
το Β΄ ΚΠΣ βοήθησαν την Ελλάδα, όπως παραπάνω αναφέρεται, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που πρόσφερε το άνοιγµα των αγορών της κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης
και ιδιαίτερα των Βαλκανίων.
Για την εφαρµογή αυτής της στρατηγικής, το ΚΠΣ 1994–99 στηρίχθηκε στους ακόλουθους πέντε αναπτυξιακούς άξονες (ΥΠΕΘΟ, 2003):
1. Επενδύσεις σε µεγάλα έργα υποδοµής, που προβλέπονταν να µειώσουν την περιφερειακότητα της χώρας και να δηµιουργήσουν περιβάλλον ευνοϊκό για παραγωγικές
επενδύσεις.
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2. Βελτίωση των συνθηκών ζωής, µε ολοκληρωµένες δράσεις στους τοµείς περιβάλλοντος, υγείας και πρόνοιας, και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
3. Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, µε την εφαρµογή νέας βιοµηχανικής πολιτικής και µε τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας, της αλιείας και του τουρισµού.
4. Ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, προώθηση της απασχόλησης
και ενίσχυση των δοµών της αγοράς εργασίας.
5. Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και περιορισµός της αποµόνωσης των νησιωτικών περιοχών.
Οι ανωτέρω άξονες και οι επιµέρους δράσεις, στις οποίες οι άξονες αυτοί εξειδικεύτηκαν, συνδέονταν στενά µεταξύ τους και αλληλοσυµπληρώνονταν, µε συνέπεια το συνολικό αποτέλεσµα να είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των αποτελεσµάτων που θα
είχε η µεµονωµένη εφαρµογή του καθενός άξονα ξεχωριστά.
Ειδικότερα, από τους αναπτυξιακούς άξονες και τις επιµέρους δράσεις, αναφέρονται
στη συνέχεια αυτοί που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους υδατικούς πόρους, εκτός
από τον άξονα µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων, του οποίου οι επιµέρους δράσεις έχουν περιληφθεί στην ενότητα 3 του Κεφαλαίου V, και συγκεκριµένα στους αναπτυξιακούς στόχους των τεσσάρων υδατικών χωρικών ενοτήτων.
Άξονας 1 - Μείωση της περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής ολοκλήρωσης µε την ανάπτυξη των µεγάλων υποδοµών
Ενέργεια
Οι δράσεις στον τοµέα της ενέργειας περιείχαν αφενός ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα
το οποίο θα κάλυπτε το σύνολο του τοµέα και, αφετέρου, τη συνέχιση του έργου του
φυσικού αερίου. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην εφαρµογή µιας πολιτικής για εξοικονόµηση ενέργειας και ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Η πολιτική
αυτή προέβλεπε χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις που επιτρέπουν την εξοικονόµηση ενέργειας.
Το πρόγραµµα εκτιµούσε ότι η συνολική ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα
αυξάνονταν από 9 055 MW το 1993 σε 11 480 MW το 1999. Η συµµετοχή στο σύνολο
των συµβατικών θερµικών µονάδων θα µειωνόταν από 92.6% το 1993 σε 88.3% το
1999, ενώ αντίστοιχα η συµµετοχή της υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των άλλων ανανεώσιµων πηγών, θα αυξανόταν από 7.4% το 1993 σε 11.1% το 1999.
Άξονας 2 - Βελτίωση των συνθηκών ζωής
Περιβάλλον
Η στρατηγική προβλεπόταν να επικεντρωθεί στην αποτελεσµατική πρόληψη, στην καταπολέµηση της ρύπανσης στην πηγή της, στην εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και στην προώθηση της αντίληψης για ένα βιώσιµο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό προωθήθηκαν, ειδικότερα:
• Η δηµιουργία µηχανισµών επιτήρησης των περιβαλλοντικών παραγόντων.
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• Η δηµιουργία µηχανισµών περιβαλλοντικού ελέγχου, όσον αφορά στις δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα και στα δηµόσια έργα.
• ∆ράσεις που θα υποβοηθούσαν τη συµµόρφωση προς τις κοινοτικές οδηγίες για το
περιβάλλον, και ιδιαίτερα προς αυτές που αφορούσαν στα χρησιµοποιηµένα ύδατα,
τα απόβλητα, τα τοξικά υλικά και το πόσιµο νερό (βιολογικοί καθαρισµοί, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, κλπ.).
• ∆ράσεις που θα υποβοηθούσαν τη συµµόρφωση προς τις κοινοτικές οδηγίες που
αφορούσαν σε άλλα ύδατα, εκτός από τα πόσιµα, στην καταπολέµηση της ρύπανσης
από νιτρικά άλατα, την προστασία του εδάφους, καθώς και την πρόληψη των βιοµηχανικών ατυχηµάτων.
• ∆ράσεις που θα βοηθούσαν το ελληνικό κράτος να αποκτήσει καλύτερα µέσα για
την προστασία των δασών και των βιοτόπων (Εθνικό Κτηµατολόγιο, προστασία οικοσυστηµάτων).
Άξονας 3 - Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
α. Βιοµηχανία και υπηρεσίες
Η ελληνική βιοµηχανία, που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ελληνική οικονοµία,
είχε αρκετά προβλήµατα (χαµηλό επίπεδο επενδύσεων και παραγωγικότητας, µικρό µέγεθος µονάδων, ελλείψεις υποδοµών εξυπηρέτησης, ανεπάρκεια ως προς το επίπεδο
κατάρτισης των εργαζοµένων κλπ.), αλλά και ορισµένα πλεονεκτήµατα (γεωγραφική
θέση της χώρας ως προς τις νέες βαλκανικές και ανατολικές αγορές, δυναµικοί επιχειρηµατίες, τοµείς µε παράδοση που µπορούν να εκσυγχρονιστούν κλπ.), τα οποία θα
έπρεπε να αξιοποιηθούν.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος της πολιτικής που προβλεπόταν να εφαρµοστεί ήταν η
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, που αποτελούσε το µόνο
µέσο για την εξασφάλιση της δηµιουργίας και διατήρησης διαρκούς απασχόλησης. Η
προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν επιλεκτική και όχι τοµεακή και βασιζόταν σε δύο
κυρίως άξονες:
• στην ενθάρρυνση των ξένων επενδυτών και
• στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που είχαν δυναµικό ικανό να ανταποκριθεί στην
πρόκληση της τεχνολογικής εξέλιξης και των αγορών που διεθνοποιούνταν.
Οι κύριες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν:
• Ενίσχυση για δηµιουργία νέων αποδοτικών επιχειρήσεων και υποστήριξη του εκσυγχρονισµού του υπάρχοντος βιοµηχανικού ιστού.
• Βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και των βιοµηχανικών υποδοµών,
µε:
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την προοδευτική εκχώρηση της διαχείρισης των βιοµηχανικών ζωνών και των βιοτεχνικών πάρκων σε εξειδικευµένους φορείς, συµπεριλαµβανοµένου και του
ιδιωτικού τοµέα, για τη βελτίωση της ποικιλίας και της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών·
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την εκτέλεση έργων υποδοµής για τον ιδιωτικό τοµέα, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της ενίσχυσης των οικονοµικών σχέσεων µε
τις βαλκανικές χώρες·



την εφαρµογή ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος (όπως κίνητρα
µετεγκατάστασης, µείωσης ρύπων κλπ.)·



ολοκληρωµένες ενέργειες ανασυγκρότησης ζωνών που βρίσκονταν σε παρακµή.

β. Έρευνα και Τεχνολογία
Στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού, η Έρευνα και Τεχνολογία αποτέλεσε πρωταρχικό εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη. Η Ελλάδα παρουσίαζε χρονική υστέρηση
σε ό,τι αφορά στην τεχνολογική ανανέωση των επενδεδυµένων κεφαλαίων, καθώς επίσης και έλλειψη επικαιροποίησης γνώσεων. Ως εκ τούτου, η ευρεία εισαγωγή της
Έρευνας και Τεχνολογίας και της καινοτοµίας σε όλα τα επίπεδα του παραγωγικού
ιστού είχε µεγάλη σηµασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό
αυτό, τέθηκαν ως στόχοι η αύξηση των ακαθάριστων δαπανών για την Έρευνα και Τεχνολογία, η µεταφορά τεχνολογίας και η υποστήριξη της καινοτοµίας, η αναδιάρθρωση
και βελτίωση των υποδοµών της, και η αξιοποίηση και ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού. Για την επίτευξη αυτών των στόχων ενισχύθηκαν:
• Στον παραγωγικό τοµέα, ενέργειες που προώθησαν τη συνεργασία επιστηµονικών
και τεχνολογικών φορέων µε µεγάλες παραγωγικές µονάδες, σε τοµείς µε σηµαντικό
οικονοµικό ενδιαφέρον, όπως τα νέα υλικά, η βιοτεχνολογία, το περιβάλλον κλπ.
• Για τις δοµές της Έρευνας και της Τεχνολογίας, ο αναπροσανατολισµός (και ενδεχοµένως η διεύρυνση) της υπάρχουσας υποδοµής, που επέτρεψε την βελτίωση της
απόδοσής της και την εναρµόνισή της µε τη οικονοµία της χώρας.
γ. Τουρισµός και Πολιτισµός
Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία και
κατέχει εξέχουσα θέση στον τριτογενή τοµέα. Ωστόσο, παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις και
προοπτικές, ο τοµέας αντιµετώπιζε εσωτερικά προβλήµατα, όπως είναι ο ισχυρά εποχιακός χαρακτήρας της δραστηριότητας, η άνιση γεωγραφική κατανοµή της, και η χαµηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος (και ιδίως των καταλυµάτων).
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο κύριος στόχος της τουριστικής πολιτικής συνίστατο στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τοµέα. Για το σκοπό αυτό προβλεπόταν να ενισχυθούν:
• Ο εκσυγχρονισµός των τουριστικών επιχειρήσεων (χωρίς αύξηση του αριθµού των
κλινών).
• Κοινές υποδοµές (µαρίνες, αίθουσες συνεδρίων) σε τουριστικές περιοχές, µε στόχο
τη βελτίωση του εύρους και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
• Η ισόρροπη ανάπτυξη περιορισµένου αριθµού νέων τουριστικών πόλων.
• Ενέργειες τοπικού ενδιαφέροντος και περιορισµένης κλίµακας, που θα συνέβαλλαν
στη διαφοροποίηση της προσφοράς, σε τοµείς όπως ο ιαµατικός, οικολογικός, πολιτιστικός και ορεινός τουρισµός.
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δ. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
Η ελληνική γεωργία χαρακτηρίζεται από προοδευτική µείωση της ανταγωνιστικότητάς
της. Η ύπαιθρος υφίσταται διάφορες πιέσεις, οι οποίες προέρχονται τόσο από την αλόγιστη εκµετάλλευση των υπαρχόντων πόρων, όσο και από τις δύσκολες φυσικές συνθήκες. Τα ελληνικά δάση βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση εξαιτίας των µεγάλων πυρκαγιών και της κακής εκµετάλλευσης των εδαφών.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ο γεωργικός τοµέας θα έπρεπε να προσαρµοστεί στη συνολική εξέλιξη της οικονοµίας και στις απαιτήσεις της µεταρρύθµισης της τότε Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής.
Για το σκοπό αυτό, και στα πλαίσια των δεδοµένων χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων, οι
βασικοί στόχοι των παρεµβάσεων ήταν:
• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·
• ο εκσυγχρονισµός των διαρθρώσεων και της γεωργικής υποδοµής·
• η αγροτική ανάπτυξη.
Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα συµπεριέλαβε και τις ακόλουθες ενέργειες:
• διαρθρωτικές προσαρµογές (βελτίωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εγκατάσταση
νέων γεωργών σε συνδυασµό µε πρόωρη συνταξιοδότηση, εξισωτικές αποζηµιώσεις, βελτίωση βοσκότοπων, ενισχύσεις σε οµάδες παραγωγών)·
• βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών και δασικών προϊόντων·
• ενίσχυση της κτηνοτροφίας (βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και της υγειονοµικής
προστασίας του, χωροθετική οργάνωση της κτηνοτροφίας, δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών κλπ.) µε κύριο στόχο την αύξηση της απόδοσης·
• ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων (έργα συγκέντρωσης και διανοµής νερού, προστασία των υδατικών πόρων και των εδαφών, βελτίωση της ποιότητας του
νερού άρδευσης και µείωση των απωλειών)·
• δασικά µέτρα (προστασία και ανάπτυξη των δασών, καταγραφή δασικού πλούτου,
χαρτογραφήσεις, µελέτες, κλπ.).
ε. Αλιεία
Η αλιεία στην Ελλάδα είναι παραδοσιακή δραστηριότητα, που αντιµετωπίζει όµως
πολλές δυσκολίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου, η γεωµορφολογία των αλιευτικών ζωνών, που συχνά απειλούνται από ρύπανση, οι ελλείψεις στη χρήση σύγχρονων µεθόδων µεταποίησης και εµπορίας, η έλλειψη υποδοµών
στην ξηρά και στη θάλασσα κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική που καθορίστηκε για
το διάστηµα ισχύος του προγράµµατος αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της συνέχισης
της αλιευτικής δραστηριότητας παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό της.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, προβλέπονταν οι ακόλουθες ενέργειες:
• υδατοκαλλιέργεια (αύξηση της παραγωγής ορισµένων ειδών, όπως µύδια, στρείδια
κλπ. και διατήρηση του επιπέδου παραγωγής άλλων)·
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• θαλάσσιες και λιµναίες υποδοµές (λιµένες αλιείας, αλιευτικά καταφύγια).

3.3 Η κατάσταση µετά την εφαρµογή του Β΄ ΚΠΣ
Ο σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος για την περίοδο 2000–2006 πραγµατοποιήθηκε σε ένα οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο
της περιόδου σχεδιασµού για το Β΄ ΚΠΣ (τέλη 1993 – αρχές 1994). Συγκεκριµένα, και
σε επίπεδο γενικών διαπιστώσεων, όπως προκύπτει από το Γ΄ ΚΠΣ, 2000–2006
(ΥΠΕΘΟ, 2000):
• Το µακροοικονοµικό περιβάλλον είχε βελτιωθεί σηµαντικά και διέγραφε σαφή προοπτική εισόδου της Ελλάδας στην ΟΝΕ το 2001, που ήταν στο δεύτερο έτος της
νέας περιόδου προγραµµατισµού (µείωση του πληθωρισµού και του ελλείµµατος
του δηµόσιου τοµέα, µείωση δηµόσιου χρέους, µείωση του κόστους του χρήµατος
και εισαγωγή της δραχµής στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών).
• Τα έξι χρόνια εφαρµογής του Β΄ ΚΠΣ είχαν θέσει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισµό
των υποδοµών, του παραγωγικού περιβάλλοντος και των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού της χώρας. Οι αυξηµένες διοικητικές ανάγκες και οι νέοι θεσµοί που
απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του Β΄ ΚΠΣ, οδήγησαν σε οργανωτικές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα δηµόσια έργα, τη βιοµηχανική υποδοµή,
τη στήριξη και εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού.
• Η κοινή γνώµη, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
απέβαλαν σταδιακά νοοτροπίες προστατευτισµού και εσωστρέφειας και αντιλαµβάνονταν σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό τους νέους όρους που επιβάλλει η τεχνολογική
εξέλιξη και η παγκοσµιοποίηση των οικονοµιών. Η πρόοδος που επήλθε µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο πεδίο των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, το
άνοιγµά τους στην αγορά και τις δυνάµεις ανταγωνισµού περιόρισε ένα κρίσιµο
ανασταλτικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
• Η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων στις οικονοµίες των χωρών της
Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου ακολούθησε µια επιταχυνόµενη πορεία, κατορθώνοντας έτσι να φτάσει σε σηµαντικά επίπεδα και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις επενδύσεων σε µια διευρυµένη και συνεχώς ανερχόµενη καταναλωτική αγορά.
Οι παράγοντες αυτοί ενίσχυσαν τις δυνατότητες µιας συνεκτικότερης πολιτικής συνεργασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή. Τα ενεργειακά δίκτυα, οι
υποδοµές τηλεπικοινωνιών και µεταφορών ήταν επίσης τοµείς στους οποίους πραγµατοποιήθηκε σηµαντική πρόοδος στη διακρατική συνεργασία.
• Οι εξελίξεις που αναφέρονται παραπάνω είχαν οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε µεγέθυνση του κύκλου εργασιών τους και των
χρηµατιστηριακών αξιών και δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση ιδιωτικών επιχειρηµατικών επενδύσεων.
Η βελτίωση των συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο εφαρµογής του
Β΄ ΚΠΣ, η συµβολή του ίδιου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τα µέτρα για την
επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών, δηµιούργησαν
τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερη απόδοση της νέας διαρθρωτικής παρέµβασης κατά
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την περίοδο 2000–2006. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας, δεδοµένου ότι χωρίς να δηµιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις, οδήγησαν σε υψηλότερη παραγωγικότητα και κατά συνέπεια αυξάνουν τη δυναµική της
ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επί πλέον, ενίσχυσαν την ικανότητα της οικονοµίας
να προσαρµόζεται και να αντιµετωπίζει εξωτερικές διαταραχές. Οι περαιτέρω βελτιώσεις στο οικονοµικό και διαρθρωτικό πεδίο θα ενίσχυαν την αποτελεσµατικότητα και
τις επιπτώσεις του Γ΄ ΚΠΣ.
Η Ελλάδα είναι µια περιφερειακή χώρα στην ΕΕ. Είναι επίσης µια χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία και ως εκ τούτου είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία
και η σύγκλιση να παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών της. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα
δεν είναι τόσο έντονες όσο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Γενικά, οι ελληνικές περιφέρειες
διακρίνονταν την περίοδο αυτή στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
α. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και δύο νησιωτικές, Κρήτης και Νότιου Αιγαίου,
µε το υψηλότερο ΑΕΠ στη χώρα και ανάπτυξη µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς
ρυθµούς·
β. ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, περιφέρειες αραιοκατοικηµένες ή στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, µε
βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης από όλες τις υπόλοιπες·
γ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, µε ενδιάµεσους ρυθµούς ανάπτυξης, δηλαδή στο επίπεδο του 62% του µέσου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ.
Ειδικότερα, στο θέµα της αγροτικής ανάπτυξης παρουσιάζονται, ακόµη και σήµερα,
αδυναµίες και συνεχής κάµψη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. Επίσης, δηµιουργούνται πιέσεις στο περιβάλλον, κυρίως λόγω ρύπανσης από τις αγροτικές δραστηριότητες στις περιοχές εντατικής εκµετάλλευσης και στις ευαίσθητες περιοχές, µη ισορροπηµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων, αυξηµένου ανταγωνισµού µεταξύ των χρήσεων γης, διάβρωσης του εδάφους, και έκθεσης σε φυσικές καταστροφές όπως είναι οι
δασικές πυρκαγιές.

3.4 Άξονες προτεραιότητας του Γ΄ ΚΠΣ σε σχέση µε τους υδατικούς
πόρους
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000–2006 (Γ΄ ΚΠΣ) παρουσίασε µια αναπτυξιακή
στρατηγική, που καθορίστηκε µετά από συµφωνία ανάµεσα στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τις ελληνικές αρχές για το πως θα αξιοποιούνταν περίπου 22.7 δισεκατοµµύρια €
που προέρχονταν από τα διαρθρωτικά ταµεία, 3.3 δισεκατοµµύρια € από το Ταµείο Συνοχής, καθώς και δάνεια και εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. Βασικός στόχος του Γ΄ ΚΠΣ ήταν η µείωση των
ανισοτήτων µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ, µε συγκεκριµένους και ποσοτικοποιηµένους στόχους.
Το Γ΄ ΚΠΣ προβλεπόταν ότι θα συνεισέφερε στην εµβάθυνση της ενσωµάτωσης της
Ελλάδας στην ΕΕ, καθώς και στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης, ενισχύοντας τις
διαρθρωτικές αλλαγές και αξιοποιώντας το δυναµικό για βελτιωµένη παραγωγικότητα
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και περισσότερη απασχόληση. Οι προτεραιότητές του εστιάζονταν σε επενδύσεις στο
φυσικό, ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο. Μεταξύ των άλλων, επιδιώκονταν η ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη όλης της χώρας, τόσο της υπαίθρου όσο και των αστικών
περιοχών. Επισηµαίνεται ότι το 30% των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ προορίζονταν για τα 13
περιφερειακά προγράµµατα.
Η στρατηγική του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονταν να κινηθεί σε επτά άξονες προτεραιότητας
και να υλοποιηθεί µέσω 24 επιχειρησιακών προγραµµάτων, από τα οποία 11 αφορούσαν σε εθνικές τοµεακές πολιτικές και 13 αποτελούσαν ολοκληρωµένα περιφερειακά
προγράµµατα, ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι άξονες και τα επιχειρησιακά προγράµµατα για το ΚΠΣ 2000–2006, όπως αναφέρονται στο σχετικό κείµενο (ΥΠΕΘΟ,
2000), παρουσιάζονται στον Πίνακα II.1.
Πίνακας II.1 Άξονες προτεραιότητας και Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ΚΠΣ
Άξονας προτεραιότητας

1 Ανθρώπινοι πόροι

Επιχειρησιακό πρόγραµµα

Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση

Ενδ.
κόστος
(δις. €)
4.48

Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση

2 Μεταφορές
3 Ανταγωνιστικότητα
4 Ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία
5 Ποιότητα ζωής

6 Κοινωνία της Πληροφορίας
7 Περιφερειακή ανάπτυξη

Οδικοί άξονες, λιµένες, αστική ανάπτυξη

9.15

Σιδηρόδροµοι, αερολιµένες, αστικές συγκοινωνίες

2.94
6.10

Αγροτική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου

3.29

Αλιεία

0.49

Περιβάλλον

0.69

Πολιτισµός

0.61

Υγεία – Πρόνοια

0.51
2.84

Ένα ΕΠ για καθεµία από τις 13 περιφέρειες της χώρας

10.83

Οι ανάγκες τις οποίες καλούνταν να καλύψουν οι άξονες προτεραιότητας ήταν οι παρακάτω:
• η σταθερή επιδίωξη για πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας·
• η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου ανεργίας και η βελτίωση των υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης·
• η διασφάλιση της προόδου στον τοµέα του περιβάλλοντος·
• η αντιµετώπιση των διοικητικών αδυναµιών και των προβληµάτων κυρίως διαχείρισης και υλοποίησης που απορρέουν από αυτές·
• η αντιµετώπιση του ελλείµµατος βασικών υποδοµών·
• η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός των παραγωγικών τοµέων και της οικονοµίας·
• η κάλυψη της καθυστέρησης στον τοµέα των καινοτοµιών και ιδίως της Κοινωνίας
της Πληροφορίας στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα·
• η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων στους τοµείς που σχετίζονται µε την ποιότητα
ζωής.
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Στη συνέχεια, από τους άξονες προτεραιότητας και τις επιµέρους δράσεις του Γ΄ ΚΠΣ,
αναφέρονται και αναλύονται αυτοί που µε οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται µε θέµατα
υδατικών πόρων. Επίσης, αναφέρεται, ενδεικτικά σε κάθε άξονα, δηλαδή όπως διαµορφωνόταν πριν από τις συζητήσεις κατά πρόγραµµα, το κόστος (σε ευρώ – τρέχουσες τιµές) του ΚΠΣ 2000–2006 κατά άξονα προτεραιότητας ή και επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Άξονας 1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης
Το κύριο βάρος των προσπαθειών επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη ενεργών πολιτικών
απασχόλησης. Το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 4.48 δισεκατοµµύρια €.
Άξονας 2: Μεταφορές
Για τον τοµέα των µεταφορών στόχοι ήταν η µείωση της περιφερειακότητας σε σχέση
µε τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, η βελτίωση των συνδέσεων µε τις βαλκανικές χώρες, η
δηµιουργία ενός συστήµατος µεταφορών το οποίο θα κάλυπτε το σύνολο της επικράτειας και θα ενσωµάτωνε όλα τα µέσα µεταφοράς, οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια,
αεροπορικά και τέλος, η µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στα µεγάλα αστικά
κέντρα.
Οι περιβαλλοντικές πτυχές της πολιτικής µεταφορών αποκτούσαν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία. Για όλες τις υποδοµές µεταφορών, ειδικότερα δε για τους οδικούς άξονες, έπρεπε να λαµβάνονταν υπόψη, τόσο στο στάδιο µελέτης και κατασκευής τους,
όσο και κατά τη λειτουργία τους, οι επιπτώσεις που θα είχαν οι παρεµβάσεις αυτές στο
περιβάλλον (µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και ειδικότερα στις περιοχές
Natura 2000.
Το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 12.09 δισεκατοµµύρια €, στα οποία
προστίθονταν 1.66 δισεκατοµµύρια € του Ταµείου Συνοχής.
Άξονας 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µε στόχο την αειφορική ανάπτυξη
Η ελληνική οικονοµία χρειάζονταν να ενισχύσει τις παραγωγικές της ικανότητες και να
στηρίξει την ανταγωνιστικότητά της σε τρεις πυλώνες: την τεχνολογική αναβάθµιση
και καινοτοµία, τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την πρόοδο
(ποσοτική και ποιοτική) της απασχόλησης.
Πρωταρχικής σηµασίας ήταν η ενίσχυση της βιοµηχανικής βάσης, καθώς επίσης οι
δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα µέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων «έντασης γνώσης». Προτεραιότητα θα δίνονταν στην
ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών, που θα συγχρηµατοδοτούνταν από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Στον τοµέα του τουρισµού, ο οποίος παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική του οικονοµικού και κοινωνικού πεδίου, ήταν αναγκαία η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της ποιότητας του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος µέσω της βελτίωσης των υποδοµών, της µεγαλύτερης διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, καθώς και της
βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών. Οι προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µέσω προώθησης της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζονται, µεταξύ άλλων, στην ήπια εκµετάλλευση των φυσικών πόρων.
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Στον τοµέα της ενέργειας, η προσπάθεια θα στρέφονταν κατά προτεραιότητα σε δράσεις διασύνδεσης δικτύων και διανοµής, εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς, καθώς
και σε δράσεις ανάπτυξης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας.
Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα έπρεπε να εξακολουθήσει να ενθαρρύνεται,
ειδικά µάλιστα καθαρών µορφών ενέργειας (όπως η υδροηλεκτρική, η ηλιακή, η γεωθερµική, η αιολική ή κυµατική, η βιοµάζα), καθώς και η ορθολογικότερη χρήση της
ενέργειας και της συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/θέρµανσης/ψύξης.
Ειδικότερα στα νησιά, µεταξύ άλλων, απαιτούνταν καινοτόµες λύσεις στα προβλήµατα
παροχής ενέργειας, πιθανόν συνδυασµένες µε την ύδρευση και επεξεργασία αποβλήτων.
Στον τοµέα των φυσικών πόρων, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι υδατικοί πόροι,
προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί στη διαχείριση µε στόχο την ορθολογική τους
χρήση, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης για κάθε υδατικό
διαµέρισµα της χώρας. Παράλληλα, προβλεπόταν η εκπόνηση πρότασης µέχρι το τέλος
του 2002 (σε συνεργασία των ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε και άλλων αρµόδιων υπουργείων/φορέων), που θα αφορούσε σε ένα αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης
των υδατικών πόρων της Ελλάδας.
Το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 6.10 δισεκατοµµύρια €.
Άξονας 4: Ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία
Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη έπρεπε να λάβει υπόψη το παγκόσµιο πλαίσιο
συναλλαγών, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (µείωση στήριξης των τιµών των γεωργικών προϊόντων) και τις συνθήκες έντονου ανταγωνισµού για παρεµφερή προϊόντα, οι
οποίες θα δηµιουργούνταν µε τη διεύρυνση. Στο πλαίσιο αυτό η αναζήτηση συµπληρωµατικότητας αποδεικνύονταν επιτακτική. Έτσι, οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας,
όπως άλλωστε και της Ευρώπης, θα παρείχαν ευρύτερο φάσµα υπηρεσιών στην κοινωνία (οικολογικές, ψυχαγωγικές υπηρεσίες κλπ), ανταποκρινόµενες σε ένα καταναλωτικό πρότυπο που θα βασίζονταν περισσότερο στην ποιότητα και την ασφάλεια των
τροφίµων και όχι αποκλειστικά στην αύξηση της παραγωγής.
Προτεραιότητα δόθηκε στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών ζωνών στο σύνολό
τους, σε πνεύµα που διαπνέονταν από τις αρχές της αειφορικής, µακροπρόθεσµης και
ισόρροπης ανάπτυξης, µε έµφαση στην ποιότητα και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων.
Παρέµειναν προτεραιότητες η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του τοπίου στις αγροτικές περιοχές, καθώς και η υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.
Οι παραπάνω γενικές αρχές αναλύονταν σε ειδικούς στόχους, στους οποίους περιλαµβάνονταν και οι ακόλουθοι:
• αειφορική και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·
• διατήρηση και τόνωση του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες·
• δηµιουργία συµπληρωµατικών ή εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων τοπικής ανάπτυξης·
3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
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• άρση της αποµόνωσης και βελτίωση των υπηρεσιών·
• προώθηση της φυσιογνωµίας, των πλεονεκτηµάτων και του φυσικού πλούτου·
• διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του τοπίου·
• προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, (συµπεριλαµβανοµένων και των δασικών) και του περιβάλλοντος (περιλαµβάνεταιν η
ορθολογική και µε περιβαλλοντικούς στόχους διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και η ολοκλήρωση των έργων που ξεκίνησαν από το Β΄ ΚΠΣ και αφορούσαν
στην αποθήκευση και διανοµή ύδατος, στην προστασία των υδατικών πόρων και
των εδαφών, στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων άρδευσης)·
• πρόληψη και αναβάθµιση αγροτικού ή δασοκοµικού δυναµικού, που είχε πληγεί από
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές.
∆ράσεις συµπληρωµατικές του εθνικού άξονα περιλαµβάνονταν στα 13 περιφερειακά
επιχειρησιακά προγράµµατα, τα οποία κινούνταν στη ίδια κατεύθυνση. Όπως στο
εθνικό σκέλος, έτσι και στα περιφερειακά προγράµµατα θα εφαρµόζονταν τα ίδια
κριτήρια για την ένταξη έργων διαχείρισης υδάτων στη γεωργία.
Στον τοµέα της αλιείας, προτεραιότητα αποτέλεσε και η προστασία και ανάπτυξη των
υδατικών πόρων, η υδατοκαλλιέργεια, και η αλιεία των εσωτερικών υδάτων. Οι σχετικές παρεµβάσεις έπρεπε να συµβάλλουν στην επίτευξη µόνιµων οικονοµικών αποτελεσµάτων και να παρέχουν επαρκή εγγύηση ως προς την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα.
Το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 3.78 δισεκατοµµύρια €.
Άξονας 5: Ποιότητα ζωής
Βασική προτεραιότητα ήταν να εναρµονιστεί η χώρα µε τις διεθνείς της υποχρεώσεις
και η νοµοθεσία της µε την αντίστοιχη κοινοτική σε σχέση µε την αειφορική ανάπτυξη.
Η σχετική παρέµβαση αφορούσε τόσο στη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, όσο και
στο δοµηµένο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα.
Ο γενικός στόχος της αειφορικής ανάπτυξης προβλεπόταν να επιτευχθεί κυρίως µε τη
δηµιουργία και ολοκλήρωση: α) των υποδοµών και παρεµβάσεων που ήταν αναγκαίες
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς· β)
νέων θεσµών, µηχανισµών και δοµών· γ) της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, και της εισαγωγής της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος
και σε άλλους άξονες που στηρίζονταν από το ΚΠΣ, όπως στις µεταφορές και στον
τουρισµό.
α. Περιβάλλον και Φυσική κληρονοµιά
Νερό
Εκτιµήθηκε ότι, µε την ολοκλήρωση των έργων του Β΄ ΚΠΣ, οι ανάγκες σε συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων θα καλύπτονταν για το 45% του πληθυσµού της
χώρας, ενώ το ποσοστό αυτό µέχρι το 2006 θα διαµορφώνονταν στο 75%.
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Στον τοµέα της ύδρευσης, εκτός από το σχεδιασµό και τη διαχείριση των υδατικών
πόρων (προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας), οι ελληνικές αρχές
θα έπρεπε να λάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την εναρµόνιση της πολιτικής στον τοµέα του νερού στην Ελλάδα και τις πρακτικές τιµολόγησης µέχρι το
τέλος του 2002. Μια κατάλληλη πολιτική για το νερό θα έπρεπε να προσδιορίζει
συνθήκες που θα επέτρεπαν µια σηµαντικότερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και θα ενθάρρυναν τη βιώσιµη χρήση του νερού από όλους τους χρήστες. Η
συνένωση µικρών επιχειρήσεων ύδρευσης σε µεγαλύτερες θα ενθάρρυνε την καλύτερη διαχείριση του νερού και θα διευκόλυνε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Προτεραιότητα θα έπρεπε επίσης να δοθεί στις περιοχές µε τα πλέον έντονα προβλήµατα, όπως το Αργολικό Πεδίο, η Κρήτη, οι περιοχές γύρω από τις λίµνες Κορώνειας στη Μακεδονία και Κάρλας στη Θεσσαλία, καθώς και ορισµένες νησιωτικές περιοχές. Οι δαπάνες ίδρυσης που προέκυπταν για τους νέους φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι επιλέξιµες δαπάνες.
Ιδιαίτερη µέριµνα θα έπρεπε να ληφθεί για την παροχή πόσιµου νερού στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στην Αθήνα, κρίθηκε αναγκαίο να ενισχυθεί η χωρητικότητα των αγωγών που µετέφεραν νερό από τον ταµιευτήρα του Μόρνου, για
δε τη Θεσσαλονίκη ήταν αναγκαίο να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που προέκυπταν από τη διπλή χρήση του δικτύου υδροδότησης για άρδευση και για πόσιµο
νερό και να αναβαθµίζονταν ο αγωγός ύδατος που συνέδεε την πόλη µε τον ποταµό Αλιάκµονα.
Θα έπρεπε επίσης να γίνουν προτάσεις σχετικές µε ειδικά προγράµµατα δράσης
για την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας ειδικών χώρων συλλογής των οµβρίων
στα νησιά, συµπεριλαµβάνοντας την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας εκείνων
που κατασκευάστηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Στο βαθµό που επέτρεπαν
οι σχετικοί πόροι, µπορούσε να αναληφθεί και η κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων, κυρίως στην περιοχή της Αττικής.
Επιπροσθέτως, προβλέπονταν µεγάλα έργα για την αποκατάσταση της λίµνης Κορώνειας και της πρώην λίµνης Κάρλας. Συγκεκριµένα, το µεγάλο έργο για τη λίµνη Κορώνεια περιλάµβανε και τη γειτνιάζουσα λίµνη Βόλβη. Το γενικό σχέδιο
για την αποκατάστασή της και η πρώτη δόση για την υλοποίηση του έργου είχαν
ήδη χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Συνοχής. Για τη λίµνη Κάρλα, η πρόθεση ήταν
να δηµιουργηθεί ένας ταµιευτήρας στην περιοχή όπου κατά το παρελθόν υπήρχε η
λίµνη.
Επιθεώρηση περιβάλλοντος
Κρίθηκε αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλα στελεχωµένης επιθεώρησης, που θα παρακολουθούσε την εφαρµογή των νόµων και διαταγµάτων που σχετίζονταν µε τη διαχείριση λυµάτων, στερεών αποβλήτων και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και η οποία θα ήταν σε θέση να επιβάλλει αποτελεσµατικές κυρώσεις στους ρυπαίνοντες.
Κατάλληλη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών
Θεωρητικά, και λόγω του εξαιρετικού πλούτου και της διεθνούς σηµασίας των ελληνικών βιοτόπων, απαιτούνταν διαχειριστικά σχέδια για όλες τις προστατευόµε3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
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νες περιοχές και ιδίως για τις 268 περιοχές Νatura 2000, που καλύπτουν περίπου
το 20% της ελληνικής επικράτειας. Τα σχέδια διαχείρισης µπορεί να οδηγούσαν σε
επενδύσεις, όπως αυτές για τη δηµιουργία συνθηκών προστασίας υδραυλικών έργων ή τη µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων.
Προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ενέργειες που στόχευαν στον προσδιορισµό
και την εφαρµογή σχεδίων ολικής προστασίας για τουλάχιστον 25 έως 30 από τις
πιο σηµαντικές περιοχές στην ελληνική επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων των 11
περιοχών RAMSAR.
Ολοκληρωµένη στρατηγική
Σχετικά µε τις επενδύσεις στον τοµέα των υποδοµών, θα έπρεπε να υπάρξει ολοκληρωµένη εθνική περιβαλλοντική στρατηγική για τους πόρους του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. Οι συνδροµές του Ταµείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ θα ήταν
ανάλογες της δυνατότητας απόδοσης εισοδηµάτων (πραγµατικών ή εν δυνάµει)
των επενδύσεων αυτών, αντανακλώντας πρακτικά την εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτή η προτεραιότητα θα κάλυπτε όλες τις βασικές ενέργειες,
που προβλέπονταν στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης υδάτων και
αποβλήτων, ενώ τα µικρότερα έργα θα εντάσσονταν στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα.
β. Πολιτισµός
Όσον αφορά στον πολιτισµό, προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία και αξιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού
στα πλαίσια και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, µε διασφάλιση της ισόρροπης υποστήριξης του τοµέα στην περιφέρεια, καθώς και στην ενίσχυση και εξειδίκευση των
ανθρώπινων πόρων.
γ. Υγεία
Στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας, οι προσπάθειες θα έπρεπε να επικεντρωθούν στη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του όλου συστήµατος.
Το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 1.81 δισεκατοµµύρια €, στα οποία προστίθονταν 1.66 δισεκατοµµύρια € του Ταµείου Συνοχής.
Άξονας 6: Κοινωνία της Πληροφορίας
Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα αύξησης της αποτελεσµατικότητας των κυβερνητικών δράσεων και βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι σχετικές παρεµβάσεις αναφέρονταν σε
πολλούς τοµείς και αποτελούσαν µέρος µιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής µε
στόχους την αποτελεσµατικότητα, τον εκσυγχρονισµό, την ανοικτή κοινωνία και την
καλύτερη ποιότητα ζωής. ∆ηλαδή, η ανάπτυξη των σχετικών εφαρµογών δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, αλλά µπορεί να επιτύχει τους στόχους της µόνο στο πλαίσιο µιας ευρύτερης προοπτικής για την επίτευξη αποτελεσµατικότητας και εκσυγχρονισµού µιας ανοικτής κοινωνίας και ενός ποιοτικά καλύτερου επιπέδου διαβίωσης. Για το λόγο αυτό
ήταν απαραίτητο οι δράσεις για την Κοινωνία της Πληροφορίας να είναι πλήρως ενσω-
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µατωµένες στο σχεδιασµό και την εφαρµογή όλων των πλευρών κάθε αναπτυξιακής
δράσης και να µην περιορίζονται σε µια συγκεκριµένη χρηµατοδοτική προτεραιότητα.
Συνολικά, προτάθηκε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
2.84 δισεκατοµµύρια €, από τα οποία 2.27 δισεκατοµµύρια € δηµόσιας χρηµατοδότησης για την περίοδο 2000–2007.
Άξονας 7: Περιφερειακή Ανάπτυξη (13 περιφέρειες της χώρας)
Στις προτεραιότητες των παρεµβάσεων σε περιφερειακό επίπεδο περιλαµβάνονταν: παρεµβάσεις που µπορούσαν να ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονοµικής
βάσης των περιφερειών, να προάγουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και τη εξωστρέφειά τους, και να ενισχύουν το ρόλο των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη της
υπαίθρου. Οι παρεµβάσεις είχαν στόχους την άρση της αποµόνωσης, την τόνωση της
δηµογραφικής ανάπτυξης και της παραγωγικής ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθόριων
και νησιωτικών περιοχών, τη χάραξη περιφερειακής πολιτικής διάχυσης της καινοτοµίας, την πρόσβαση στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την προώθηση των ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών. Επίσης,
προβλέπονταν παρεµβάσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονοµιάς κάθε περιφέρειας.
Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης όφειλαν να αναπτύσσουν σαφείς στρατηγικές για την επίτευξη συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε τα τοµεακά προγράµµατα και το Ταµείο Συνοχής στη περιφέρειά τους.
Συνολικά, το ενδεικτικό κόστος του άξονα ανέρχονταν σε 10.83 δισεκατοµµύρια €.

3.5 Άξονες προτεραιότητας του ∆΄ ΚΠΣ (2007–2013)
Στη συνέχεια αναφέρονται όσα στοιχεία του ∆΄ ΚΠΣ ήταν διαθέσιµα το χρόνο εκπόνησης της Μελέτης, γιατί το ίδιο διάστηµα πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες σχεδιασµού
και κατάρτισής του. Συγκεκριµένα, αναφέρονται ορισµένοι άξονες προτεραιότητας του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013 και ειδικότερα οι στρατηγικές επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
3.5.1 Η συνολική στρατηγική προσέγγιση
Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της
πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, χωρίς
αποκλεισµούς.
Η Ελλάδα της περιόδου 2007–2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή
χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία και ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία, µε
έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την
καινοτοµία, στο σεβασµό του περιβάλλοντος.
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται:
• στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας, καθώς και στη διασύνδεσή τους. ∆εδοµένης της σχετικής υστέρησης της χώρας στον
τοµέα αυτό, η στρατηγική θα εστιάσει στην κάλυψη του ελλείµµατος στην έρευνα,
την καινοτοµία και την τεχνολογία, µε έµφαση στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
και στον προσανατολισµό στην αριστεία και στην Κοινωνία της Γνώσης.
• στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την ποιότητα ζωής.
Σηµαντική θέση κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές διασυνδέσεις των
µεταφορών (δίκτυα), η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη υλοποιηθέντων έργων, καθώς
και η ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών. Στον τοµέα της ενέργειας θα δοθεί
έµφαση και στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας και στη
βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασµού.
• στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που κατέχει κυρίαρχη θέση στη στρατηγική της χώρας και αποσκοπεί στη δηµιουργία περισσότερων, αλλά και καλύτερων
θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ποιοτικού ανθρώπινου
δυναµικού, που συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη
βιώσιµη ανάπτυξη.
• στην αναβάθµιση του θεσµικού περιβάλλοντος, µε την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου (µείωση της γραφειοκρατίας) και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισµό
του δηµόσιου τοµέα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για τη µετατροπή του σε σύγχρονο και αποτελεσµατικό εργαλείο σχεδιασµού και εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του θεσµικού περιβάλλοντος, κυρίαρχο ρόλο
έχει η αναµόρφωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και η
ενσωµάτωση των κοινοτικών Οδηγιών.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η
περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας
σηµασίας για τη χώρα, για την επίτευξη της οποίας απαιτούνται σηµαντικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην οικονοµία κάθε Περιφέρειας. Το µέλλον κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της, η οποία
συνδέεται άµεσα µε τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειµένοι στον
εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό.
Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης κρίνεται ότι αποτελεί τον βασικό πυλώνα της
αναπτυξιακής πολιτικής και αναγκαίο όρο για την επίτευξη της άρσης των ανισοτήτων,
της εµπέδωσης της ευηµερίας και της κοινωνικής συνοχής. Οι τοπικές κοινωνίες θα
καρπωθούν το 82% των πόρων του ∆' ΚΠΣ (16.8 δις €, που µαζί µε τους πόρους για
την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία αλλά και την εθνική συµµετοχή, θα αγγίξουν τα
36.4 δις €).
Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαµόρφωση ευρύτερων και
ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων (όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.5.2) µε
την εφαρµογή προσαρµοσµένης αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δηµιουργία ενός
µικρού αριθµού ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε αυτές.
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Επισηµαίνονται τρεις στόχοι άµεσα συνδεδεµένοι µε το χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το περιεχόµενο της χωρικής ανάπτυξης:
• η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας νέας
σχέσης πόλης – υπαίθρου·
• η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση·
• η αειφόρος ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
3.5.2 Η διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων στη νέα περίοδο 2007–2013
Η περιφερειακή διάσταση των θεµατικών προτεραιοτήτων πραγµατοποιείται µε τη
διαµόρφωση πέντε (5) προγραµµατικών/αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων. Η διαµόρφωση αυτή υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται άµεσα µε σειρά παραγόντων,
που συνοψίζουν την εµπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό και
την άσκηση περιφερειακής πολιτικής, και αναµένεται να ενισχύσει άµεσα την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Η συγκέντρωση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων των Περιφερειών της χώρας στις
πέντε χωρικές ενότητες αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην ενδυνάµωση της
οικονοµικής λειτουργικότητας κάθε µιας από αυτές και στην τόνωση της εξωστρέφειάς
τους. Το µεγαλύτερο µέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες συνθήκες ανάπτυξης της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόµενο διεθνή της ρόλο.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι των πέντε αυτών ενοτήτων θα εξυπηρετηθούν από το σύνολο
των παρεµβάσεων, που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ (τοµεακά και περιφερειακά).
Οι αναπτυξιακοί στόχοι των πέντε χωρικών ενοτήτων είναι, σε συντοµία, οι ακόλουθοι:
1. Χωρική ενότητα Μακεδονίας-Θράκης
Το αναπτυξιακό όραµα της Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013
συµπυκνώνεται στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής
οικονοµίας µε έντονο εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή.
Ο προσανατολισµός αυτός στηρίζεται στην ανάδειξη του ρόλου της χωρικής ενότητας
ως κόµβου ενέργειας και µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, στην ενίσχυση του πολυκεντρικού αστικού συστήµατός της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ
συγκεκριµένων αστικών κέντρων και στην αναβάθµιση του ρόλου του µητροπολιτικού
κέντρου της Θεσσαλονίκης σε κέντρο υπηρεσιών και καινοτοµίας.
Ο στόχος είναι πολυλειτουργικός και δίνει έµφαση στην:
• αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόµενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.
• υποστήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να δοθεί µια σηµαντική ώθηση στην αύξηση της απασχόλησης.
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• ισόρροπη και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, µε στόχο τη µείωση
των ανισοτήτων και µεγαλύτερη συµµετοχή όλων στα αποτελέσµατα της ανάπτυξης.
Κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την Κεντρική Μακεδονία, τόσο για την αντιµετώπιση
των προκλήσεων όσο και για την εκµετάλλευση ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονοµίας
της γνώσης, είναι η ανάπτυξη µιας περιφερειακής στρατηγικής για την καινοτοµία και
την ανταγωνιστικότητα, µε στόχο το µετασχηµατισµό της σε περιοχή καινοτοµίας,
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, η γεωγραφία της περιοχής
διαµορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης και τη διαµόρφωσή της σε µητροπολιτικό βαλκανικό
Κέντρο, αλλά και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
Σηµαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιµότητας της
Περιφέρειας.
Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα επιτευχθεί, µεταξύ άλλων, µε την ενδυνάµωση του περιφερειακού ιστού ερευνητικών, επιχειρηµατικών και καινοτοµικών δοµών (Ζώνη Καινοτοµίας
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας κλπ.).
Τέλος, σηµαντική θέση στη στρατηγική κατέχουν δράσεις προστασίας και ανάδειξης
του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, ολοκληρωµένης διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και σηµαντικών φυσικών οικοσυστηµάτων, καθώς και βελτίωσης και
ορθολογικής διαχείρισης των υποδοµών περιβάλλοντος.
Στη ∆υτική Μακεδονία έµφαση θα δοθεί στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του
τοµέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της µε το τοπικό παραγωγικό
σύστηµα, ενώ εξαιρετικής σηµασίας είναι και η δηµιουργία µόνιµης δοµής Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας για την Ενέργεια. Επιπλέον, η στρατηγική θα εστιάσει στη
διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της
καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Τέλος, θα επιδιωχθούν η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε την παράλληλη υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών αξιοποίησης και επανάχρησής τους, η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος.
Στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, που παρουσιάζει µεγαλύτερο αναπτυξιακό
έλλειµµα, η στρατηγική θα εστιάσει σε επιλογές που θα διασφαλίσουν υψηλό ρυθµό
αύξησης του ΑΕΠ για την επίτευξη της σύγκλισης. Ετσι, προτεραιότητα θα δοθεί στην
ολοκλήρωση των υποδοµών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθετων οδικών
αξόνων και πολύτροπων µεταφορών (π.χ. µεθοριακοί σταθµοί), αλλά και στην προσαρµογή του σχεδιασµού των τµηµάτων σύνδεσης της Εγνατίας µε χώρους οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Ακόµη, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων
µε στόχο τις νέες γειτονικές αγορές. ΄Εµφαση, τέλος, θα δοθεί στην αειφορική διαχεί54
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ριση του περιβάλλοντος (π.χ. προστασία της ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων) και την ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων, αξιοποιώντας τα
γεωθερµικά αποθέµατα (εναλλακτικές µορφές ενέργειας).
2. Χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
Η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας θα εστιάσει στην ανάπτυξη, αλλά και την επιτάχυνση
ολοκλήρωσης των υποδοµών και των υπηρεσιών (π.χ. ολοκλήρωση µεγάλων έργων
µεταφορικών υποδοµών και συγκεκριµένα η δηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού
Άξονα της ΠΑΘΕ Κόρινθος-Πάτρα), που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου
µεταφορών και θα δράσουν ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και
εκσυγχρονισµού για το σύνολο της χωρικής ενότητας. Σηµαντική θέση, επίσης, κατέχουν παρεµβάσεις στο πλαίσιο συνδυασµένων µεταφορών (ανάπτυξη εµπορευµατικών
σταθµών).
Έµφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και τον
αναπροσανατολισµό του παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων, η ίδρυση νέων και ο
εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και νέες τεχνολογίες, αλλά και η δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Περιφέρειας.
∆εδοµένων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από πλευράς κλίµατος, γεωγραφικής θέσης, φυσικών και αρχαιολογικών-πολιτιστικών πόρων, σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα αποτελέσει η ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικές –
εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Έµφαση, τέλος, θα δοθεί σε παρεµβάσεις προστασίας
και βελτίωσης του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών και υγρών αποβλήτων), αλλά και στην αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της µε
την ολοκλήρωση των υποδοµών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας µεταξύ τους, αλλά και µε τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα της Περιφέρειας,
που συγκεντρώνουν σηµαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής κλίµακας. Ειδικότερα, θα δοθεί έµφαση στην ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων, αλλά σε
συµπληρωµατικές παρεµβάσεις σε δευτερεύουσες συνδέσεις (π.χ.ηµιαστικές ή ορεινές
περιοχές).
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, επίσης, στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και στην
παραγωγική διαδικασία και την εφαρµογή καινοτοµιών (συνεργασία φορέων µε ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη καινοτοµικών µεθόδων παραγωγής π.χ. στον αγροτικό
τοµέα). Επιπλέον, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
(ειδικότερα στις αποµακρυσµένες περιοχές). ΄Εµφαση, τέλος, θα δοθεί στην αξιοποίηση των αξιόλογων φυσικών και αρχαιολογικών/πολιτιστικών χώρων µε τη συντήρηση
3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
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και την ανάδειξη ιστορικών τόπων και µνηµείων, αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εστιάσει στην αναβάθµιση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε νέες και εναλλακτικές δυνατότητες
προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα, σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση και τον
αναπροσανατολισµό της οικονοµίας του αγροτικού χώρου και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τοµέα.
΄Εµφαση θα δοθεί και στη βελτίωση των συνεργασιών των δηµόσιων ερευνητικών φορέων (αξιοποίηση του Ιονίου Πανεπιστηµίου) µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς.
Με δεδοµένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών, θα δοθεί έµφαση τόσο στις µεταξύ
τους συνδέσεις (θαλάσσιες συνδέσεις και υποδοµές λιµένων), όσο και στις συνδέσεις
των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό της χωρικής ενότητας. Τέλος, έµφαση θα δοθεί
στον εµπλουτισµό και τη βελτίωση υδάτων για ύδρευση, ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµό των δικτύων άντλησης και διανοµής πόσιµου νερού, µε προτεραιότητα στις περιοχές που αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα. Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για την υλοποίηση σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων σε συνδυασµό µε περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών.
3. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της
οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση
αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τη δυναµική αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της χωρικής ενότητας σε ένα νέο περιβάλλον, όπου κύριο ρόλο
διαδραµατίζει η επένδυση στην γνώση, την ποιότητα, την καινοτοµία και τα δίκτυα. Τα
αστικά κέντρα αποτελούν τα δυναµικά σηµεία στα οποία θα στηριχθεί η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εστιάσει στη διαµόρφωση καινοτοµικού περιβάλλοντος,
που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια
µε την προώθηση συνεργασιών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και παραγωγικών φορέων.
Επίσης, θα δώσει έµφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας και υπηρεσιών µε την ενίσχυση συλλογικών µορφών
δράσης των επιχειρήσεων.
Παράλληλα έµφαση θα δοθεί στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, µε
γνώµονα τη διαφύλαξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα
επιδιωχθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τουριστική δραστηριότητα,
γεωργική ρύπανση, υπεραλίευση αλλά και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προωθήσει την ανασυγκρότηση του παραγωγικού
της ιστού προς τοµείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, οι
οποίοι ενσωµατώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτοµία µε
τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών µεταξύ των τριών τοµέων παρα56
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γωγής, του πρωτογενή τοµέα στις πεδινές περιοχές και των ήπιων και των εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην ορεινή της ενδοχώρα και την Εύβοια.
Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη διασφάλιση της προστασίας και της αποκατάστασης
του φυσικού περιβάλλοντος από την αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα, αλλά και
στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάπτυξη αειφορικών µεθόδων
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Τέλος, έµφαση θα δοθεί στην αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και την
προώθηση των ΑΠΕ.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση των υποδοµών µεταφορών
(Εγνατία οδός και ανάπτυξη συνδέσεων), αλλά και υποδοµών διαµεταφορικού
εµπορίου, η οποία και θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του στόχου
για ανάδειξη της Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της Χώρας προς την ΕΕ και τα Βαλκάνια, θα
συµβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στην βελτίωση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε
υπηρεσίες που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής.
Επίσης, θα προωθηθεί η καινοτοµική ικανότητα και επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα
µε την ενίσχυση της έρευνας για τη δηµιουργία νέων προϊόντων, την περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. (δηµιουργίαανάπτυξη περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε τοµείς προτεραιότητας για την
Ήπειρο).
∆εδοµένου ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί για την Ήπειρο ένα από τα
σηµαντικότερα αναπτυξιακά της πλεονεκτήµατα, η Περιφέρεια θα επιδιώξει την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
΄Εµφαση θα δοθεί και σε δράσεις ανάδειξης και συντήρησης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της υπαίθρου. Τέλος, έµφαση θα δοθεί και στην κατάρτιση και εφαρµογή
σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και οικοσυστηµάτων
— Περιοχές NATURA 2000.
4. Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της αναπτυξιακής
χωρικής ενότητας Κρήτης και νήσων Αιγαίου, σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.
Ο στόχος θα επιτευχθεί µε έµφαση στη λειτουργική ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή διασύνδεση των περιοχών της χωρικής ενότητας, µε την ανάπτυξη υποδοµών
µεταφορών και τη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θα ενισχυθεί η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα,
µε την παράλληλη ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών, την αξιοποίηση των
τουριστικών και πολιτισµικών πόρων ως συγκριτικό πλεονέκτηµα και την προσέλκυση
επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τέλος, ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων θα επιδιωχθεί σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην Περιφέρεια Κρήτης, για την αναβάθµιση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή
της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της, θα προωθηθεί ανάδειξη του Ηρακλείου σε εµπορευµατικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, µε
δεδοµένη την ύπαρξη άλλων ισχυρών και ήδη ανεπτυγµένων λιµανιών, τόσο στην ανα3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
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τολική όσο και στην κεντρική Μεσόγειο. Μέσα από την αξιοποίηση συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων, δηλ. της θέσης και υφιστάµενης τεχνολογικής υποστήριξης και
εµπειρίας, θα προωθηθεί η ανάδειξή της σε κέντρο τηλεπικοινωνιακό, διασυνδέοντας
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ΝΑ Μεσόγειο, ενώ η σηµαντική συγκέντρωση
ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων δηµιουργούν θετικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Κρήτης σαν Κέντρο Τηλεµατικών Εφαρµογών και Υπηρεσιών.
Παράλληλα, καίριας σηµασίας είναι η ολοκλήρωση και η αναβάθµιση του οδικού δικτύου και των λιµένων της Περιφέρειας.
Μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων για ΑΠΕ σε συνδυασµό µε δράσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, σε συνεργασία και µε τον ιδιωτικό τοµέα, θα χρησιµεύσει ως
πιλοτική Περιφέρεια - κέντρο ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας για εφαρµογές ΑΠΕ στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα δοθεί
έµφαση στην ενίσχυση των υποδοµών των Ερευνητικών Ιδρυµάτων της Κρήτης µε
στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και την εν συνεχεία µετατροπή της σε καινοτοµικά
προϊόντα, σε τοµείς που ενδιαφέρουν τον παραγωγικά ιστό της Κρήτης, αλλά και της
χώρας γενικότερα
Τέλος, έµφαση θα δοθεί και στον επαναπροσδιορισµό του τουριστικού προϊόντος και
τη διασύνδεσή του µε την πολιτιστική κληρονοµιά.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα εστιάσει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και
της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας. Ετσι, θα δώσει έµφαση στην ανάπτυξη
λιµένων και τη βελτίωση των θαλάσσιων συνδέσεων.
Παράλληλα, θα δώσει έµφαση στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας, µε έµφαση στην ενσωµάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως
παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
΄Εµφαση θα δοθεί και στη βελτίωση υπηρεσιών και εφαρµογών για τον πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διοικητική κάλυψη µε καινοτόµες εφαρµογές), ιδίως στις αποµακρυσµένες περιοχές, αλλά και στην προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) από επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Τέλος, η Περιφέρεια θα εστιάσει σε παρεµβάσεις ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος και τη διασύνδεση µε την πολιτιστική κληρονοµιά και
τα τοπικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από φαινόµενα εξάντλησης πανίδας και ρύπανσης, αλλά και δράσεις επεξεργασίας υδάτων (λύµατα).
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα εστιάσει στη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών
της µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και τη λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της προσπελασιµότητας από
και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, οικονοµικά και παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας
(αεροδρόµια, λιµάνια).
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Παράλληλα, µεγάλη σηµασία στη στρατηγική θα δοθεί στη βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε δεδοµένο ότι το φυσικό περιβάλλον ανάγεται πλέον στον κυρίαρχο πλουτοπαραγωγικό της πόρο, για την
προώθηση και επίτευξη του στόχου της, για βιώσιµη ανάπτυξη. Ετσι, θα προωθηθούν
παρεµβάσεις όπως αποτελεσµατική διαχείριση απορριµµάτων, ορθολογική και
αποτελεσµατική διαχείριση και διανοµή του πόσιµου νερού, για µείωση των απωλειών
και κάλυψη των αναγκών, κάλυψη κατά το µεγαλύτερο δυνατό µέρος των αναγκών
επέκτασης και αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων ΕΕΛ για την
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
5. Χωρική ενότητα Αττικής
Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής, ως ευρωπαϊκής µητρόπολης
στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Η επίτευξη του στόχου θα εστιάσει στην προσπάθεια καθιέρωσης της Περιφέρειας ως
∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού Κέντρου, τη βελτίωση της εξωστρέφειας του τοπικού παραγωγικού συστήµατος και τη διευκόλυνση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής Μητρόπολης συναρτάται άµεσα µε την
ποιότητα των υποδοµών της. Έτσι, κρίσιµης σηµασίας για την Αττική θα είναι οι
παρεµβάσεις αναβάθµισης-επέκτασης του τοµέα αστικών µεταφορών, αλλά και βελτίωσης συγκοινωνιακών υποδοµών. Επιπλέον, µείζονος σηµασίας ενίσχυση του ρόλου
της Αττικής σε επίπεδο ΕΕ σαν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και βασική πύλη
εισόδου στην ΕΕ είναι και η ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών
για την καλύτερη διασύνδεση µε τα λιµάνια και τους µεγάλους οδικούς διαπεριφερειακούς άξονες.
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Περιφέρειας και την
ανάδειξη της Αττικής Μητρόπολης ως πόλου ανταγωνιστικότητας, επιχειρηµατικών
ευκαιριών και καινοτοµίας, η στρατηγική θα εστιάσει στην προώθηση ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων ΕΤΑ, εστιασµένων σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας, που θα
συµβάλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών τοµέων προς τοµείς, νέα προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
Ακόµη, προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρµογή δράσεων που συµβάλλουν στη
µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες από υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις, στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων κ.λπ..
Έµφαση θα δοθεί σε υποδοµές διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, στην
εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τη µείωση του κινδύνου από φυσικές
καταστροφές, τοµέα που η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα
(πυρκαγιές, πληµµύρες).
Τέλος, έµφαση θα δοθεί σε παρεµβάσεις που θα στοχεύουν στο µετασχηµατισµό του
αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων περιοχών, την εφαρµογή
εκτεταµένων αναπλάσεων και την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, π.χ. ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση
µητροπολιτικών πάρκων κ.λπ.. Μπορεί π.χ. να περιληφθεί η πιλοτική αξιοποίηση περιοχών, µε έµφαση στη συνδυαστική αναζωογόνηση υποβαθµισµένης περιοχής (όπως
π.χ. Βοτανικός), µε αποσυµφόρηση και µεταφορά δραστηριοτήτων από κορεσµένη πε3. Αναπτυξιακό πλαίσιο
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ριοχή (όπως π.χ. Λ. Αλεξάνδρας,), η αξιοποίηση τµήµατος του παραλιακού µετώπου
της Αττικής. αλλά και η αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη
εγκαταστάσεων και λειτουργιών µητροπολιτικού χαρακτήρα.
3.5.3 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται γύρω από συγκεκριµένα αστικά κέντρα
της χώρας µητροπολιτικού και περιφερειακού επιπέδου. Η ανάπτυξη των κέντρων αυτών θα κινητοποιήσει, µέσα από τις αναδυόµενες δικτυώσεις, και την ανάπτυξη των
περιοχών αµέσου επιρροής και συγκεκριµένων αστικών κέντρων, δηλαδή την ύπαιθρο
που τα περιβάλλει, αλλά και την ανάπτυξη µικρότερων αστικών κέντρων, που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους:
Αποτελούν καθοριστικό στοιχείο στην αναπτυξιακή πολιτική της επόµενης προγραµµατικής περιόδου οι πόλοι ανάπτυξης της χώρας. Πρόκειται για συγκεκριµένα αστικά
κέντρα και για περιοχές δυναµικής περιαστικής ανάπτυξης και αστικής διάχυσης. Οι
πόλοι αυτοί κρίνεται σκόπιµο να ενδυναµωθούν, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητά
τους, να αντιµετωπιστούν περιοχές στο εσωτερικό τους, που βρίσκονται σε κρίση, και
να σχεδιαστούν έγκαιρα και σωστά οι περιοχές που δέχονται τις πιέσεις της αστικής
ανάπτυξης.
Οι πόλοι ανάπτυξης προκύπτουν από την αξιολόγηση του ιεραρχηµένου αστικού
συστήµατος της χώρας µε τη βοήθεια µιας σειράς κριτηρίων και είναι οι ακόλουθοι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθήνα (ΠΣ) – Αττική
Θεσσαλονίκη (ΠΣ)
Πάτρα
Ηράκλειο – Χανιά
Λάρισα – Βόλος
Γιάννενα
Καβάλα – ∆ράµα – Ξάνθη
Καλαµάτα
Αλεξανδρούπολη – Κοµοτηνή
Ρόδος
Κοζάνη – Πτολεµαΐδα

3.5.4 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Στο κείµενο του Προγράµµατος αυτού, που θεωρείται ένα από τα βασικά ΕΠ του
ΕΣΠΑ, αναφέρεται ότι παρά τους πόρους, οι οποίοι διατέθηκαν κατά τις προηγούµενες
προγραµµατικές περιόδους στους τοµείς των βασικών περιβαλλοντικών υποδοµών, το
σχετικό έλλειµµα της χώρας µας παραµένει σε µεγάλο βαθµό. Η Ελλάδα παρουσιάζει
υστέρηση στους ρυθµούς βιοµηχανικής ανάπτυξης σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µε αποτέλεσµα να έχει, υπό προϋποθέσεις, ακόµα τη δυνατότητα να ενσωµατώσει
αποτελεσµατικά στην αναπτυξιακή της πολιτική τους περιβαλλοντικούς στόχους, που
θέτει η κοινοτική νοµοθεσία.
Για την Ελλάδα στόχος δεν είναι µόνο να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε
θεσµικό επίπεδο και να προσαρµοστεί σε αυτές, αλλά να συγκλίνει πραγµατικά στην
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ουσία του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου, και µέσα από τη σύγκλιση αυτή
να αντιµετωπίσει τις συγκεκριµένες της ανάγκες, που αφορούν τόσο στην περιβαλλοντική προστασία, όσο και στην εµπέδωση ενός ιδιαίτερου παραγωγικού υποδείγµατος,
το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας (κλίµα, φυσικό περιβάλλον, ιστορία & πολιτισµός, σχετικά υψηλό γενικό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, υψηλή κοινωνική συνοχή, έφεση στην επιχειρηµατικότητα κλπ) και θα τα συνθέτει στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι βασικοί τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, στους οποίους η χώρα έχει να παρουσιάσει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και από τους οποίους αντλεί οικονοµικές
υπεραξίες, είναι ο τουρισµός και ο πολιτισµός. Η πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί
το κλειδί για την ορθολογική και µακροπρόθεσµα βιώσιµη ανάπτυξή τους. Η
οικονοµική απόδοση των δραστηριοτήτων των τοµέων αυτών και η ελκυστικότητά
τους για επενδύσεις επηρεάζεται καθοριστικά από την ποιότητα του φυσικού και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της χώρας και ταυτόχρονα την επηρεάζει. Η αλληλεπίδραση αυτή βαίνει διαρκώς αυξανόµενη, όσο η συνεισφορά του πρωτογενούς και του
δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας φθίνουν,
όπως σαφώς συµβαίνει την τελευταία εικοσαετία. Οι όροι και το πλαίσιο, στο οποίο
αλληλεπιδρούν ιδιαίτερα η τουριστική ανάπτυξη της χώρας µε την ποιότητα του περιβάλλοντος, καθορίζουν και το σηµείο ισορροπίας µεταξύ της ανάλωσης των πόρων και
της επιθυµητής αειφορικής τους διαχείρισης µε βάση τη φέρουσα ικανότητα των
οικοσυστηµάτων.
Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007–2013
Ο στρατηγικός στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά
την περίοδο 2007 - 2013 είναι «η προστασία, αναβάθµιση και αειφορική διαχείριση του
περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας
υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας».
Ο Τοµέας Περιβάλλοντος αποτελεί γενικά τη βάση για την προστασία της δηµόσιας
υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ειδικά στη χώρα µας µε τα συγκεκριµένα
ευνοϊκά κλιµατολογικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα (ακτές, νησιωτικός χώρος,
υψηλή βιοποικιλότητα κλπ), το περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο («απόθεµα»), το οποίο χρήζει προστασίας, αναβάθµισης και ορθολογικής διαχείρισης, ώστε
να αποτελέσει το υπόβαθρο µιας ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία µε τη σειρά της θα επιφέρει σηµαντικά άµεσα και έµµεσα οφέλη στους πολίτες.
Στα άµεσα οφέλη συγκαταλέγονται η προστασία και αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας
και του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού και η διασφάλιση των προοπτικών αειφόρου
διαχείρισης των βασικών περιβαλλοντικών µέσων (ατµόσφαιρα, νερά, έδαφος), η ποιότητα των οποίων έχει υποστεί σηµαντική υποβάθµιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Στα έµµεσα οφέλη θα πρέπει να αναφερθούν η βαθµιαία στροφή της χώρας σε ένα παραγωγικό µοντέλο ποιοτικής ανάπτυξης σε αντίθεση µε αυτό της µονοδιάστατης
οικονοµικής µεγέθυνσης άλλων, φτωχότερων σε οικολογικό και πολιτισµικό απόθεµα,
χωρών.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιλογή των γενικών στόχων του ΕΠ Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη για την περίοδο 2007–2013 έχει ως εξής:
Γενικός στόχος 1: Η Αειφορική ∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού
αποθέµατος και των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα,
Φύση)
Γενικός στόχος 2: Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο
σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης
της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής Προστασίας
Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος ΕΠ, διαµορφώνονται διακριτοί
τοµείς παρέµβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε δύο Οµάδες Αξόνων Προτεραιότητας (Α και Β), µια για κάθε ένα από τα Κοινοτικά Ταµεία που χρηµατοδοτούν το
ΕΠ, δηλαδή το Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αντίστοιχα. Οι Άξονες διαµορφώνονται
έτσι ώστε να περιλαµβάνουν δράσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων.
∆ιαµορφώνονται µε τον τρόπο αυτό έντεκα (11) Άξονες Προτεραιότητας (περιλαµβάνονται και 2 Άξονες Τεχνικής Βοήθειας), οι οποίοι συνάδουν µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, όπου καθορίζεται σαφώς ότι «τα µελλοντικά
προγράµµατα για τη σύγκλιση θα πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση των πιθανών συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως είναι η υδροδότηση, οι υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων και λυµάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία των εδαφών, ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για νέες οικονοµικές δραστηριότητες και η προστασία από
ορισµένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, θα πρέπει να λάβουν απόλυτη προτεραιότητα
στο πλαίσιο αυτό».
Οι άξονες προτεραιότητας (Α και Β - ενδεικτικά) και των δύο Ταµείων είναι οι ακόλουθοι:
1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές–Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
2. Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
4. Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
5. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
6. Θεσµοί & Μηχανισµοί
7. Τεχνική Βοήθεια
Ορισµένοι από τους άξονες αυτούς περιγράφονται, επιλεκτικά, σε επόµενες παραγράφους της ενότητας.
Τα ποσά που θα διατεθούν και από τα δύο Ταµεία είναι: από ΕΤΠΑ 220 000 000 €, από
Ταµείο Συνοχής 1 580 000 000 €, δηλαδή σύνολο 1 800 000 000 €.
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Συνάφεια-συµβολή του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τµήµατα (αυτά που έχουν τη σοβαρότερη σχέση µε τα
θέµατα νερού) από την περιγραφή της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των
προτεραιοτήτων του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Υδατικό Περιβάλλον
Στρατηγικός στόχος είναι η διασφάλιση της αειφορικής χρήσης και της καλής ποιότητας των υδατικών πόρων της χώρας, µέσω της επίτευξης επιπέδων ποιότητας των νερών, ώστε να µη δηµιουργούν επιπτώσεις και κινδύνους στη δηµόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα και µέσω της διασφάλισης ότι, µακροπρόθεσµα, τα ποσοστά άντλησης των
υδατικών πόρων θα εξασφαλίζουν τη µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητά τους.
Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα
υδατικά συστήµατα, η ανάσχεση της υποβάθµισης των επιφανειακών, υπόγειων και
θαλάσσιων υδατικών συστηµάτων και συνολικότερα η βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι κυριότερες παρεµβάσεις που προγραµµατίζονται είναι η ολοκληρωµένη
εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και η διαχείριση αστικών λυµάτων, σύµφωνα µε
τις επιταγές της Οδηγίας 91/271. Σε ό,τι αφορά στην Οδηγία 91/271 θα καλυφθούν το
σύνολο των αναγκών των οικισµών Γ΄ Προτεραιότητας της χώρας (οικισµοί µε
πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, που απορρίπτουν σε µη ευαίσθητους αποδέκτες)
σε πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) και απαιτούµενα
δίκτυα αποχέτευσης. Σε συνεργασία µε τις περιφερειακές αρχές, θα οριστικοποιηθούν
τα αναγκαία έργα επεξεργασίας (π.χ προεπεξεργασία ή πρωτοβάθµια επεξεργασία) σε
οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό κάτω των 2 000 κατοίκων, που διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο σε βαθµό κάλυψης τουλάχιστον 70% του πληθυσµού.
Σε σχέση και µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων
του ΥΠΕΧΩ∆Ε καταρτίζει το Μεσοχρόνιο Εθνικό Πρόγραµµα Προστασίας και
∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆υναµικού της χώρας. Στο Πρόγραµµα αυτό, µεταξύ άλλων,
θα καταγραφούν όλα τα προγραµµατιζόµενα έργα της περιόδου 2007 – 2013, που σχετίζονται µε τους υδατικούς πόρους και θα εξετασθεί η συµβατότητά τους µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Η θεσµοθέτηση του µεσοχρόνιου Εθνικού Προγράµµατος Προστασίας και ∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆υναµικού της χώρας θα γίνει σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη από το Ν. 3199/2003 διαδικασία.
Είναι αυτονόητο πως η παραπάνω προσπάθεια, όπως και η συνολική προσπάθεια για
την ουσιαστική εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προϋποθέτει αυξηµένη ανάγκη για
συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων και δεδοµένων µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των
συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων (π.χ ΙΓΜΕ κλπ). Η δηµόσια διαβούλευση, καθώς και η συµµετοχή των χρηστών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων είναι σε
κάθε περίπτωση καθοριστική.
Χωροταξία – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
Η θεσµοθέτηση και υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, αναµένεται να θέσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη.
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Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ - ΥΠΕΘΟ, 2007)), µια
από τις θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο
2007–2013 είναι η βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής
πολιτικής, η οποία εστιάζει στη δηµιουργία µηχανισµών και µέσων για την άσκηση της
πολιτικής αυτής, µε κυριότερη παρέµβαση τη διαµόρφωση εργαλείων για το σχεδιασµό
και την εφαρµογή χωροταξικών ρυθµίσεων µε άξονα τις ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους, που αναγνωρίζονται ότι
χρήζουν στρατηγικής προσέγγισης, είναι η ανάγκη οικολογικής στροφής των αποφάσεων διαχείρισης και η προώθηση αειφόρου σχεδιασµού χρήσης γης, συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής ανάπτυξης.
Άξονες προτεραιότητας - δράσεις
Στη συνέχεια περιγράφονται ορισµένοι από τους άξονες προτεραιότητας των δύο ταµείων (Α και Β), όπως αναφέρονται προηγουµένως, αυτοί που έχουν µεγαλύτερη σχέση
µε τους υδατικούς πόρους:
Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων (Ταµείο Συνοχής)
Περιφέρειες Εφαρµογής
Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος είναι η – σε συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των
υδατικών πόρων της χώρας – αποτελεσµατική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιµου νερού, επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα, σε
επιλεγµένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές περιοχές της χώρας και σε περιοχές µε
οξυµένα προβλήµατα λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται µια
σηµαντική ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση
της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δηµόσια υγεία και η βιοποικιλότητα.
Ειδικοί Στόχοι
• Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισµών Γ΄ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
µε την δηµιουργία, όπου απαιτείται, και της απαραίτητης υποδοµής αποχετευτικών δικτύων
• Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των
ακτών κολύµβησης και των ποταµών και λιµνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόµενα - προστασία υγροτόπων
• Κάλυψη των αναγκών σε πόσιµο νερό επιλεγµένων περιοχών της χώρας που αποτελούν γνωστούς τουριστικούς προορισµούς (π.χ Κέρκυρα, Χαλκιδική, Κυκλάδες – ∆ωδεκάνησα)
• Επαναχρησιµοποίηση αστικών λυµάτων σε άλλες χρήσεις.
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Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου (Ταµείο Συνοχής)
Περιφέρειες Εφαρµογής:
Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 4 είναι η ενίσχυση των υποδοµών πρόληψης και
αντιµετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά υποδοµές
αντιπληµµυρικής προστασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της
ζωής και των περιουσιών των πολιτών, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ειδικοί Στόχοι
• Συµβολή στην κάλυψη αναγκών για υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας σε
µεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της χώρας όπου εµφανίζονται συχνά
πληµµυρικά φαινόµενα κατά τα τελευταία χρόνια (Αττική, Πάτρα κλπ).
• Ανάκτηση περιοχών από την υποβάθµιση που προκαλεί η συχνή εµφάνιση
πληµµυρικών φαινοµένων.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
Κατασκευή αντιπληµµυρικών και συνοδών έργων.
Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων (από ΕΤΠΑ)
Περιφέρειες Εφαρµογής
Οι οκτώ από τις περιφέρειες της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος,
∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη).
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων
της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί σε µακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιµότητα
υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση,
βιοµηχανική και οικιακή χρήση, ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστηµάτων). Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού γίνεται µέσα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, όπως ισχύει και έχει µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει από τις αρµόδιες αρχές, µεταξύ άλλων, να θεσπιστούν προγράµµατα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων, να καταρτιστούν
σχέδια διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά
µέσα για την παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
Ειδικοί Στόχοι
• Λειτουργική ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
• Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας των υδατικών πόρων
• Μείωση της απώλειας υδατικών πόρων
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• Προστασία και αναβάθµιση των υγροτοπικών και µη οικοσυστηµάτων και υδροφορέων
• Προστασία και αναβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Βελτίωση του ελέγχου και της δυνατότητας αντιµετώπισης της ρύπανσης που
προκαλείται από τη ναυσιπλοΐα.
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Εκπόνηση µελετών και διαχειριστικών εργαλείων για την αποτελεσµατική
εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (προγράµµατα – µέτρα παρακολούθησης
ποιότητας, σχέδια διαχείρισης, µηχανισµοί και µέσα παρακολούθησης της
εφαρµογής των προγραµµάτων και των διαχειριστικών σχεδίων).
2. Υλοποίηση
έργων
προστασίας
και
αναβάθµισης
υγροτοπικών
οικοσυστηµάτων.
3. ΄Ελεγχος ποιότητας πόσιµου νερού στην υδροληψία και στα δίκτυα ύδρευσης
των οικισµών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Έργα και δράσεις για τον έλεγχο και την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

4. Τοµεακές πολιτικές
Στη συνέχεια εξετάζονται τα χαρακτηριστικά, τα προβλήµατα, οι προοπτικές, και πολιτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των τοµέων παραγωγής που χρησιµοποιούν
νερό και εντάσσονται στο γενικό αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας, που καταγράφηκε στην ενότητα 3 αυτού του κεφαλαίου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον έλεγχο
της δυνατότητας των υδατικών αποθεµάτων, στο σύνολο της χώρας και κατά περιοχή,
να στηρίξουν τις αναπτυξιακές επιλογές και πολιτικές του κάθε τοµέα, εποµένως επιτρέπει τον έλεγχο της εφαρµοσιµότητας των επιλογών αυτών. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι συµπληρώνεται το αναπτυξιακό πλαίσιο, στο οποίο πρόκειται να αξιοποιηθούν οι υδατικοί πόροι τα επόµενα χρόνια.
Έτσι, στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής των διαφόρων παραγωγικών τοµέων, µε έµφαση σε θέµατα που σχετίζονται περισσότερο µε το νερό.

4.1 Πρωτογενής τοµέας
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τ. Υπουργείο Γεωργίας, ασκεί
υδατική πολιτική που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των νερών στον πρωτογενή
τοµέα, δηλαδή στις αρδεύσεις, την κτηνοτροφία, την αλιεία εσωτερικών υδάτων και την
αγροτοβιοµηχανία. Εποµένως, έχει την ευθύνη να καθοδηγεί µε σύγχρονη αντίληψη τα
πράγµατα και να εφαρµόζει µέτρα και δράσεις, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των
αναγκών στο σύνολο του τοµέα, µε στόχο την αειφορική του ανάπτυξη (Υπουργείο Γεωργίας, 2002α).
Προκειµένου να γίνουν αντιληπτές η σηµασία και οι δυνατότητες αξιοποίησης των
υδατικών πόρων στα πλαίσια του πρωτογενούς τοµέα, θα πρέπει να εξεταστούν η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές του τοµέα στον εθνικό χώρο και στο περιβάλλον
της ΕΕ και ειδικότερα της γεωργίας, που αποτελεί τον κύριο καταναλωτή του νερού.
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Ακόµα, λόγω της σηµασίας των αρδεύσεων, κρίνεται σκόπιµη η αναφορά ορισµένων
ιστορικών τους στοιχείων σχετικών µε την εξέλιξή τους στη χώρα.
4.1.1 Βασικά µεγέθη
Ο πρωτογενής τοµέας εξακολουθεί να είναι σηµαντικός για την εθνική οικονοµία. Ορισµένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά-µεγέθη είναι τα ακόλουθα:
• Η γεωργία συµµετείχε το 1992 κατά 12.1% (σταθερές τιµές 1970) και κατά 16.3%
(τρέχουσες τιµές) στο σχηµατισµό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
• Σε σύνολο 132 εκατοµµυρίων στρεµµάτων συνολικής έκτασης της χώρας, η γεωργική γη καταλαµβάνει τα 35.8 (ΕΣΥΕ, 2000), από τα οποία αρδεύονται περί τα 13.2
(Υπουργείο Γεωργίας, 2002α). Η έκταση αυτή αποτελεί το 36.9% του συνόλου των
καλλιεργούµενων εκτάσεων, έναντι 26% που αρδευόταν το 1981.
• Παρατηρείται αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, µε µείωση των αροτραίων και των
αµπελιών και αύξηση των δενδρωδών καλλιεργειών.
• Ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ανέρχεται περίπου στις 814 000 (ΕΣΥΕ,
2000). Από αυτά το 76% έχει µέγεθος µέχρι 50 στρέµµατα, ενώ το 15.2% από 50 ως
100. Η µέση έκταση ανά εκµετάλλευση φτάνει τα 44.3 στρέµµατα περίπου και κατά
µέσο όρο τα αγροτεµάχια ανά εκµετάλλευση είναι 6–7. Πρόκειται για τις µικρότερες
αγροτικές εκµεταλλεύσεις στην ΕΕ, όπου ο µέσος όρος της έκτασης ανά εκµετάλλευση είναι περίπου 133 στρέµµατα. Η γόνιµη γεωργική γη εντοπίζεται στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Το 25% των γεωργικών εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε ηµιορεινές και το 20% σε ορεινές περιοχές, χαµηλής κατά
κανόνα, γονιµότητας. Στις ορεινές περιοχές επικρατούν υποβαθµισµένα δάση και
φυσικοί βοσκότοποι, κατάλληλοι µόνο για εκτατική κτηνοτροφία.
• Η αγροτική παραγωγή αποτελείται κατά 67% από τη φυτική, 30% από τη ζωική,
1.5% από την αλιευτική και 1.5% από τη δασική. Η σύνθεση της γεωργικής παραγωγής είναι περίπου αντίστροφη από αυτή των άλλων χωρών της ΕΕ και φαίνεται
ότι αυτή η αντίθεση εντάθηκε µετά την ένταξη.
• Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα παρουσιάζει µείωση περίπου κατά 10% στην
περίοδο 1981–1991, ποσοστό που θεωρείται σχετικά χαµηλό στη φάση ανάπτυξης
που διανύει η χώρα. Αντίστοιχα την περίοδο 1991–2000 η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα σε ηµέρες απασχόλησης παρουσιάζει µείωση 14.6%. Το 15.8% του απασχολούµενου πληθυσµού (ΕΣΥΕ, 2002) απασχολείται συστηµατικά, συµπληρωµατικά ή εποχιακά στη γεωργία. Το αγροτικό εργατικό δυναµικό είναι σχετικά µεγάλης
ηλικίας. Το 60% περίπου των αρχηγών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι ηλικίας πάνω από 56 ετών.
• Η παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία (ακαθάριστη αξία παραγωγής ανά εργαζόµενο) υπολογίζεται στο 70% περίπου αυτής των άλλων τοµέων της οικονοµίας.
Παρουσιάζει επίσης σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των πεδινών περιοχών και των
ορεινών αποµονωµένων και νησιωτικών.
Χαρακτηριστικό της πορείας του τοµέα είναι τα πορίσµατα Ηµερίδας, που διοργάνωσε
η ΠΑΣΕΓΕΣ (2007) µε θέµα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Γεωργίας και της Ανά-
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πτυξης της Υπαίθρου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Σύµφωνα µε στοιχεία της
ΠΑΣΕΓΕΣ, η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ ήταν 10% το 1994 και συρρικνώθηκε στο 4.4% το 2004, ενώ στο διάστηµα αυτό το 1/3 των αγροτών εγκατέλειψε το
επάγγελµα. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία µειώθηκε κατά 14%. Άλλωστε, στο ΕΠ Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη αναφέρεται ότι «η συνεισφορά του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα της οικονοµίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας φθίνουν, όπως σαφώς συµβαίνει την τελευταία εικοσαετία».
Γενικά, η λειτουργία της ελληνικής γεωργίας µετά την ένταξη στην ΕΕ χαρακτηρίζεται
από σχετική στασιµότητα του γεωργικού προϊόντος, επιδείνωση του ισοζυγίου, το
οποίο από πλεονασµατικό έχει παρουσιάσει έντονο και διευρυνόµενο έλλειµµα, καθώς
και από αύξηση των πραγµατικών τιµών των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι εξελίξεις
αυτές αποδίδονται κατά κύριο λόγο:
α. Στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) και τις διαφορές της κατά προϊόν, όσον
αφορά στη χρηµατοδότηση της στήριξης, την προστασία από το διεθνή ανταγωνισµό κλπ.
β. Στην ένταση του ενδοκοινοτικού ανταγωνισµού.
Ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν εξαρτάται µόνο από καθαρώς οικονοµικά κριτήρια, όπως π.χ. η ελλειµµατικότητα σε επίπεδο
ΕΕ. Μεγάλο ρόλο παίζει επίσης η διαπραγµατευτική δύναµη της χώρας παραγωγής και
της οµάδας παραγωγών που αντιπροσωπεύει. Για το λόγο αυτό, η προστασία είναι πολλές φορές µεγαλύτερη σε προϊόντα έντονα πλεονασµατικά, όπως κρέας, γαλακτοκοµικά, σιτηρά κλπ. Επιπλέον, η µεγάλη προστασία για τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζει τη
διατήρηση τιµών πολύ υψηλότερων από τις διεθνείς, µε αποτέλεσµα να επιδεινώνονται
τα προβλήµατα υπερπαραγωγής.
4.1.2 Προβλήµατα της γεωργίας
Από τη σύντοµη ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική γεωργία, τα οποία εµποδίζουν τον εκσυγχρονισµό και εποµένως
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τοµέα, πηγάζουν από διαρθρωτικές
αδυναµίες. Οι αδυναµίες αυτές, που εµποδίζουν την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής και οργάνωσης των αγορών, εντοπίζονται κυρίως:
•
•
•
•

στις γεωµορφολογικές συνθήκες,
στο µικρό µέγεθος και τον κατακερµατισµό των αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
στο χαµηλό ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων,
στο υψηλό ποσοστό αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που βρίσκονται σε ορεινές και
µειονεκτικές περιοχές.

Εκτός από τα παραπάνω διαρθρωτικά προβλήµατα και στα όσα σχετίζονται µε το ίδιο
το προϊόν (µη ανταγωνιστικό στο περιβάλλον της ΕΕ, µε προβλήµατα διάθεσης, µε
υστέρηση σε νέες πρακτικές, π.χ. βιολογική γεωργία), υπάρχουν βασικές θεσµικές και
οργανωτικές αδυναµίες, που επιδρούν δυσµενώς στην ανάπτυξη του τοµέα. Οι βασικότερες από αυτές είναι:
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• ελλείψεις υποδοµής στον τοµέα εµπορίας και µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων (αποθήκευση-συντήρηση-συσκευασία)·
• ελλείψεις στην οργάνωση της διακίνησης των προϊόντων στη χώρα και στο εξωτερικό, όπου απαιτείται έρευνα των υφιστάµενων αγορών και διάνοιξη νέων, προβολή
των προϊόντων και ποιοτικοί έλεγχοι·
• υψηλό κόστος χρηµατοδότησης των επενδύσεων·
• χαµηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών, µε ανεπαρκή προσφορά
υπηρεσιών εκπαίδευσης, εφαρµογών και πληροφόρησης-ενηµέρωσης. Το πρόβληµα
επιτείνεται από το χαµηλό επίπεδο επαγγελµατικής εξειδίκευσης των γεωργών, σε
συνδυασµό µε τη σχετικά µεγάλη ηλικία τους.
Το τελικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, ενώ οι έλληνες αγρότες ως σύνολο
ωφελήθηκαν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φαίνεται να ωφελήθηκε ο
τοµέας ως παραγωγική δραστηριότητα. Ο κοινοτικός ανταγωνισµός δεν φαίνεται να κινητοποίησε την παραγωγική δυναµικότητα της ελληνικής γεωργίας. Όσο χαµηλότερες
ήταν οι παραγωγικές επιδόσεις, έτειναν να αντισταθµίζονται µε δηµοσιονοµική στήριξη
από τον προϋπολογισµό και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΑ). Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας µειώθηκε µετά την ένταξη. Ενώ η ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου αυξάνεται µε επενδύσεις
και εκσυγχρονισµό, που προκαλούν µείωση του κόστους παραγωγής σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές, στην περίπτωση της Ελλάδας οι συνολικές επενδύσεις (δηµόσιες και
ιδιωτικές) στον αγροτικό τοµέα κατά την περίοδο 1980–89 µειώνονταν σε σταθερές τιµές.
4.1.3 Η ανάπτυξη των αρδεύσεων στη χώρα – Θεώρηση των εξελίξεων
Στα πλαίσια της εξέλιξης του γεωργικού τοµέα εντάσσεται και το θέµα των αρδεύσεων
στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα γενικά χαρακτηριστικά και στάδια
της πορείας των αρδεύσεων (Περγιαλιώτης, 2001).
Το ΥΠΑΑΤ ασκούσε την αρδευτική πολιτική στη χώρα µέσω του Τοµέα Εγγείων Βελτιώσεων. Ο αποφασιστικός ρόλος που παίζουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην αύξηση
της παραγωγικότητας των εδαφών, και γενικότερα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, ήταν η αιτία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δηµοσίου για την εκτέλεση τέτοιων έργων, σχεδόν αµέσως µετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Βέβαια, η σηµερινή αντιµετώπιση του προβλήµατος των εγγειοβελτιωτικών έργων διαφέρει πολύ
από τις αρχικές απόψεις, όσον αφορά στην έκταση του αντικειµένου, το περιεχόµενο
και τη µεθοδολογία.
Η εξέλιξη των δηµόσιων εγγειοβελτιωτικών έργων στην Ελλάδα µπορεί να διακριθεί σε
δύο ενότητες:
• Ενότητα 1, µε δύο περιόδους, πριν τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ).
• Ενότητα 2, µε πέντε περιόδους, µετά το 1958, έτος ίδρυσης της ΥΕΒ, η οποία σήµερα λειτουργεί στα πλαίσια του ∆ιοικητικού Τοµέα του Γ΄ ΚΠΣ του ΥΠΑΑΤ.
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Ενότητα 1
Η πρώτη περίοδος (1925–1940) χαρακτηρίζεται προκαταρκτική, επειδή τα εγγειοβελτιωτικά έργα της περιόδου απέβλεπαν στη δηµιουργία της αρχικής υποδοµής για την
επόµενη κύρια προσπάθεια ολοκληρωµένης αξιοποίησης του γεωργικού εδάφους. Το
κύριο κρατικό ενδιαφέρον στρέφεται στην προστασία των µεγάλων πεδιάδων, κυρίως
της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Σερρών,
∆ράµας), µε αντιπληµµυρικά και αποξηραντικά έργα.
Η δεύτερη περίοδος (1949–1958) µπορεί να χαρακτηριστεί µεταβατική, επειδή το κύριο αντικείµενο ήταν η επιδιόρθωση και συντήρηση των έργων της πρώτης περιόδου,
ενώ παράλληλα άρχισε η προετοιµασία για την εκτέλεση σηµαντικών δηµόσιων αρδευτικών έργων. Κύριοι στόχοι ήταν οι πεδιάδες Θεσσαλονίκης, Σερρών και Νέστου στη
Μακεδονία, Άρτας, Ιωαννίνων και Καλαµά στην Ήπειρο, Κωπαΐδας, Λεσινίου και
Αχελώου στη Στερεά Ελλάδα, και Πηνειού-Αλφειού στην Πελοπόννησο. Επίσης, στα
προγράµµατα περιλαµβάνονταν πολυάριθµα αρδευτικά έργα τοπικής σηµασίας. Φορείς
εφαρµογής των σχετικών προγραµµάτων ήταν τα υπουργεία ∆ηµοσίων Έργων και Γεωργίας.
Από τεχνική άποψη, τα αρδευτικά έργα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1959 µειονεκτούν απέναντι σε εκείνα που κατασκευάστηκαν µεταγενέστερα.
Τα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα της Ενότητας 1 (1925–1958) υπήρξαν, σύµφωνα
µε τις αντιλήψεις και τα δεδοµένα της εποχής κατασκευής τους, έργα «αναβάθµισης»
του περιβάλλοντος. Βελτίωσαν δηλαδή τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσµών, που
αντιµετώπιζαν προβλήµατα από πληµµύρες, στράγγισαν γεωργικές γαίες ελωδών περιοχών και έδωσαν στην καλλιέργεια εκτάσεις µε την αποξήρανση λιµνών, αποµακρύνοντας παράλληλα κινδύνους λοιµωδών νόσων, που ήταν συνδεδεµένες µε οικοσυστήµατα υγροβιότοπων και µάστιζαν τοπικές κοινωνίες, απειλώντας την ανθρώπινη ζωή.
Οι παρεµβάσεις αυτές όµως επέφεραν µεγάλες αλλοιώσεις στο περιβάλλον και κλόνισαν τη λειτουργία σηµαντικών οικοσυστηµάτων. Έτσι, µε βάση τα σηµερινά περιβαλλοντικά κριτήρια, πολλές από αυτές δεν θα έπρεπε να έχουν πραγµατοποηθεί.
Οι όποιες υπερβολές εκείνης της εποχής απαιτούν προσαρµογές, που ήδη άρχισαν να
δροµολογούνται, µε πρώτη εφαρµογή την ανασύσταση της λίµνης Κάρλας στη Θεσσαλία από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι τα έργα αυτά είναι ιδιαίτερα δαπανηρά και απαιτούν πολύπλευρες τεκµηριώσεις µε µελέτες, καθώς πρέπει να διερευνηθούν οι αλλαγές που θα συµβούν και οι επιπτώσεις τους σε νέα οικοσυστήµατα, τα
οποία εν τω µεταξύ έχουν δηµιουργηθεί στους χώρους των επεµβάσεων.
Ενότητα 2
Η πρώτη περίοδος (1959–1969) χαρακτηρίζεται από θεαµατική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, κυρίως στο µελετητικό τοµέα, αλλά και στον κατασκευαστικό σε δεύτερο στάδιο, µε βάση συγκεκριµένο σχεδιασµό. Η περίοδος άρχισε µε τη δηµιουργία της ΥΕΒ
και την πρόσληψη επιστηµόνων όλου του φάσµατος που απαιτεί ο Τοµέας Εγγείων
Βελτιώσεων (γεωπόνων, γεωλόγων, µηχανικών κλπ.). Ακολούθησε δυναµική προσπάθεια επιµόρφωσής τους σε εξειδικευµένα αντικείµενα σε ιδρύµατα του εξωτερικού και
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συνεχίστηκε µε τις πρώτες συνεργασίες µε διεθνείς οργανισµούς και οίκους (όπως π.χ.
FAO, BRGM κλπ.), για τη µελέτη και αξιοποίηση υδατικών πόρων της χώρας.
Αξιολογώντας αυτή την περίοδο µπορεί πλέον κανείς να διαπιστώσει ότι είναι περίοδος
έντονων αναζητήσεων µέσα από το πλήθος και την ποικιλία των µελετών που εκπονήθηκαν, µε στόχο να αποφασιστεί το µοντέλο ανάπτυξης που ενδεικνυόταν στις οικονοµοτεχνικές συνθήκες εκείνης της εποχής, καθώς και οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προοπτικές του, µε επιστηµονική τεκµηρίωση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της αποτελεσµατικότητας των στόχων.
Ο στόχος που ιεραρχήθηκε ως πρωτεύων για την αρδευτική ανάπτυξη της χώρας περιέλαβε ως πρώτης προτεραιότητας δράση τη διερεύνηση και αξιοποίηση υπόγειων υδατικών πόρων, επειδή τα έργα αυτά απαιτούσαν συγκριτικά ευκολότερες και λιγότερο
χρονοβόρες µελέτες, ήταν λιγότερο δαπανηρά και µπορούσαν να αποδοθούν στην παραγωγική διαδικασία σχεδόν άµεσα, χωρίς να προκαλούν, σύµφωνα µε την µάλλον
εσφαλµένη κρατούσα άποψη εκείνης της εποχής, προβλήµατα στο περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εντοπίζονταν στη στράγγιση της συγκεκριµένης περιοχής
και µόνον.
Τα αρδευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο αυτή µελετήθηκαν σε
διαφορετική βάση από αυτά που έγιναν πριν το 1959. Τα νέα δίκτυα αποτελούνται από
διώρυγες επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένες (καναλέττα), οι οποίες
γενικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και τριτεύουσες.
Οι τριτεύουσες διώρυγες διατάσσονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι καταρχήν µεταξύ τους παράλληλες και ισαπέχουσες. Για να γίνει όµως αυτό, δεν λαµβάνονται
υπόψη κατά τη χάραξη του δικτύου τα σύνορα των αγροτικών ιδιοκτησιών, πράγµα που
επιβάλλει τη διενέργεια υποχρεωτικού αναδασµού.
Στη δεύτερη περίοδο (1970–1980) αρχίζει η κατασκευή, σε µεγάλη κλίµακα, συλλογικών αρδευτικών δικτύων καταιονισµού στις περιοχές Αχελώου, Ιωαννίνων, Αλφειού,
Καβασίλων Θεσσαλονίκης και Μεσσαράς Κρήτης. Η άρδευση µε καταιονισµό εφαρµοζόταν σε µεγάλη έκταση στην Ελλάδα και πριν το 1970, αλλά µόνο σε περιπτώσεις ιδιωτικών κτηµάτων.
Κατά την περίοδο αυτή άρχισε και η κατασκευή των µεγάλων και µεσαίων έργων ανάπτυξης υπόγειων υδάτων στη Θεσσαλία, στον Έβρο κλπ. Επίσης, τη δεκαετία αυτή άρχισαν και συνεχίζονται µέχρι και σήµερα αρδευτικά έργα, που αξιοποιούν µέρος ή και
το σύνολο της παροχής ποταµών και πηγών µε αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις.
Η τρίτη περίοδος αφορά στην εποχή µετά το 1981, χρόνο εισόδου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι και το 1988. Κατά την περίοδο αυτή η πολιτική θα έπρεπε να
επικεντρώνεται (πράγµα που δεν επιτυγχάνεται πάντοτε) στη συντήρηση των κατασκευασµένων έργων, στην ορθολογική επέκτασή τους, στην εξασφάλιση συνθηκών
ισόρροπης κατά το δυνατόν αρδευτικής ανάπτυξης της χώρας, µε χρησιµοποίηση όλων
των δυνατοτήτων της επιστήµης και της τεχνολογίας, ώστε µε την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων να δηµιουργηθεί η κατάλληλη υποδοµή για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονοµίας σε διεθνή κλίµακα.
Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται όµως και έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο µεµονωµένου αγρότη για την ανόρυξη ιδιωτικών γεωτρήσεων µε στόχο την κάλυψη αρδευ-
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τικών αναγκών, που σταδιακά οδηγεί πολλές περιοχές σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις,
όσον αφορά στη διαχείριση του υπόγειου υδατικού δυναµικού. Το γεγονός οφείλεται
στο ότι η προσπάθεια µέχρι αυτή την περίοδο έγινε µονοσήµαντα, στη λογική επιστηµονικής στήριξης των κρατικών αρδευτικών έργων. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν ασχολήθηκε, όπως θα έπρεπε, µε την ετοιµότητα των υπηρεσιών για πλήρη γνώση των υδατικών αποθεµάτων κατά υδρολογική ενότητα, ώστε η αναπτυξιακή δυναµική που παρατηρήθηκε να διέπεται από κανόνες µακροπρόθεσµης λειτουργίας και να µην παρασύρεται από τη λογική και τις σκοπιµότητες του εφήµερου, που σίγουρα δρα υπονοµευτικά
για το µεσο-µακροπρόθεσµο µέλλον.
Άλλα γεγονότα, που περιέπλεξαν αρκετά τα πράγµατα, είναι η πολυδιάσπαση του αντικειµένου της αρδευτικής ανάπτυξης σε πολλούς φορείς, εντός και εκτός του Υπουργείου Γεωργίας, η µερική αδρανοποίηση των διαδικασιών προγραµµατισµού της ανάπτυξης των αρδεύσεων, όπως αυτή αντιµετωπίζεται στις διατάξεις του Ν. 3881/1958,
καθώς και οι χωρίς επιτελικό σχεδιασµό δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις τοπικές αντιλήψεις ή και τις επιµέρους απόψεις των εµπλεκόµενων, πολλών πλέον, συναρµόδιων
φορέων.
Η τέταρτη περίοδος αρχίζει ουσιαστικά µε την έναρξη του Α΄ ΚΠΣ (1989–1993) και
περιλαµβάνει µικρού έως µεσαίου µεγέθους αρδευτικά έργα, που συµπληρώνουν ανάγκες κατά περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο καθεστώς άρδευσης και αξιοποιούν υδατικούς πόρους µε τεκµηριωµένο συνήθως τρόπο. Το κύριο όµως χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η δυναµική δραστηριότητα στο θέµα της ταµίευσης
επιφανειακών υδατικών πόρων µικρής κλίµακας, µε την υιοθέτηση της τεχνολογίας των
εσωποτάµιων και εξωποτάµιων λιµνοδεξαµενών (ταµιευτήρες ορεινής οικονοµίας µε
χωρητικότητα 300 000–600 000 m3 νερού) σε περιοχές µε µεγάλες υδρο-αρδευτικές
ανάγκες, που αρχικά προσδιορίστηκαν στα νησιά του Αιγαίου και λιγότερο του Ιονίου
Πελάγους. Στην ίδια περίοδο, και µε δειλά βήµατα από την ακριβώς προηγούµενη, άρχισε και η µελέτη φραγµάτων µικρού έως µεσαίου µεγέθους σε διάφορες περιοχές, µικρό µέρος των οποίων προωθήθηκε ή προωθείται σήµερα για κατασκευή.
Τέλος, η πέµπτη περίοδος αφορά στο διάστηµα από το 1990 µέχρι σήµερα, όπου η περαιτέρω αρδευτική ανάπτυξη συνδέεται και µε άλλες προϋποθέσεις, που σχετίζονται µε
περιβαλλοντικούς όρους. Μέχρι σήµερα, υπάρχουν αµφισβητήσεις για το πόσο αντιµετωπίζεται η ουσία της περιβαλλοντικής διάστασης των προβληµάτων. Κι αυτό έχοντας
υπόψη ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να µην έχουν πλήρη γνώση των υδατικών
πόρων, ενώ οι εκπονούµενες περιβαλλοντικές µελέτες διέπονται πολλές φορές από τη
λογική συνοδευτικού τεύχους, που απαιτείται ως δικαιολογητικό έγκρισης της χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η περίοδος έχει επίσης κύριο χαρακτηριστικό την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας κατασκευής των ταµιευτήρων τύπου λιµνοδεξαµενών στις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά και σε υδατικά φτωχές περιοχές της µη νησιωτικής χώρας. Άλλο ένα αξιοσηµείωτο γεγονός αυτής της περιόδου
είναι η κατάργηση του µηχανικού εξοπλισµού της ΥΕΒ και η κατασκευή και συντήρηση των έργων της µέσω εργολαβιών. Κριτική θεώρηση του γεγονότος είναι πολύ νωρίς για να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα, όσον αφορά στην ποιότητα των κατασκευαζόµενων έργων ή στις πιθανές επιπτώσεις µεσοπρόθεσµα στο κόστος των αρδευτικών έργων.
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Από περιβαλλοντική άποψη, η Ενότητα 2 µπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις, που έχουν
σαφώς διαφορετικό χαρακτήρα. Ο χρόνος διαχωρισµού των φάσεων σχετίζεται µε τη
θεσµοθέτηση του Ν. 1650/1986 για το περιβάλλον.
Μέχρι το 1986 η περιβαλλοντική ευστάθεια των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην
Ελλάδα προέκυπτε έµµεσα, από επιµέρους µελέτες, που αντιµετώπιζαν διάφορα θέµατα. Εποµένως οι περιβαλλοντικές προσεγγίσεις είχαν µερικό χαρακτήρα και ήταν γενικά αποσπασµατικές.
Πιο συγκεκριµένα, οι υδρογεωλογικές µελέτες και η κατάρτιση υδατικών ισοζυγίων
προσφοράς-ζήτησης είχαν κύριο στόχο την ασφαλή εξυπηρέτηση των ωφελούµενων
µεσο-µακροπρόθεσµα και από αυτό προέκυπτε έµµεσα µια αειφορική λογική στη
χρήση των υδατικών πόρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκπονούµενων γεωργικών
µελετών, προσδιορίζονταν οι αναγκαίες αρδεύσεις µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες
των καλλιεργειών και τις υφιστάµενες εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες των περιοχών
εφαρµογής, και έτσι προέκυπταν αρχές οικονοµίας στη χρήση των υδατικών πόρων,
που είχαν έµµεση µεν, αλλά σαφή περιβαλλοντική διάσταση. Εξάλλου, η λειτουργία
των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων, µε βασική αρχή την ανάκτηση του λειτουργικού κόστους ανταποδοτικά από τους ωφελούµενους υπό µορφή τελών, είναι συστατικό στοιχείο µιας τιµολογιακής πολιτικής που έχει περιβαλλοντικά αποτελέσµατα,
µέσα από την προσπάθεια µείωσης αυτού του κόστους. Από την άλλη µεριά, µεγάλα
εγγειοβελτιωτικά έργα (π.χ. φράγµατα), που θα αποτελούσαν και σηµαντικές παρεµβάσεις στο περιβάλλον, αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο των µελετών οικονοµικής ευστάθειας
ως αντιοικονοµικά έναντι άλλων, µικρότερων έργων, που προωθήθηκαν.
Έτσι, υπήρξε σχετική συγκράτηση της κατάστασης, σε αντίθεση µε άλλες χώρες, που
αναπτυσσόµενες προγενέστερα, δεν είχαν ακόµη αναλύσει τις νέες περιβαλλοντικές
συνιστώσες που σήµερα ισχύουν.
Εντούτοις, είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί ως αρνητικό της ενότητας αυτής το γεγονός
ότι η αξιοποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων µε συλλογικά αρδευτικά έργα µονοπώλησε για πολύ χρόνο το κρατικό ενδιαφέρον, χωρίς να προβλεφθεί η δυνατότητα του
µεµονωµένου χρήστη να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα µε ιδίους πόρους. Η παράλληλη
όµως δράση του ιδιωτικού τοµέα, χωρίς συµπληρωµατικές επιστηµονικές τεκµηριώσεις, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε αλόγιστη εκµετάλλευση του υδατικού δυναµικού και σε ελλειµµατικά ισοζύγια, που εγκυµονούν κινδύνους υπονόµευσης του στόχου
των υφιστάµενων έργων, ενώ διερευνώνται περιπτώσεις κινδύνου ερηµοποίησης αγροτικών γαιών.
Αντίθετα, η µετά το 1986 φάση έχει αρκετά αποσαφηνισµένο περιβαλλοντικό χαρακτήρα και διέπεται από αρχές που επιβάλλουν, ως προαπαιτούµενο των δράσεων, την
εκπόνηση και την έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Οι ΜΠΕ
οφείλουν να εξετάζουν µε αναλυτικό τρόπο πολλές συνιστώσες των προγραµµατιζόµενων έργων, ώστε να λαµβάνονται µέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των οικοσυστηµάτων.
Εποµένως, τα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα που προωθούνται έχουν πλέον περιβαλλοντικό χαρακτήρα και δεν διαπιστώνονται ασυµβατότητες µεταξύ αυτών και του
περιβάλλοντος. Στις περισσότερες µάλιστα των περιπτώσεων παρατηρείται αναβάθµιση
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του περιβάλλοντος, µε παράλληλη διευκόλυνση της ανάπτυξης των οικοσυστηµάτων
κάτω από τις δηµιουργούµενες συνθήκες. Παρατηρούνται και αρκετές περιπτώσεις
νέων οικοσυστηµάτων, που αναπτύσσονται ή αναδηµιουργούνται λόγω της κατασκευής
των εγγειοβελτιωτικών έργων και συνδέονται πλέον µε αυτά. Η εξέλιξη αυτή επιβάλλει
την σωστή πρόβλεψη στο πλαίσιο των ΜΠΕ για την ανάλογη αντιµετώπιση.
4.1.4 Η άρδευση µέσω των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων
Η αποδοτική διαχείριση λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου πρέπει να γίνεται µε
βασικές αρχές και προϋποθέσεις, τις οποίες οφείλουν να υιοθετήσουν οι εµπλεκόµενες
υπεύθυνες για τον προγραµµατισµό, µελέτη και κατασκευή αρχές, οι φορείς οργάνωσης
της διαχείρισης και διοίκησης της λειτουργίας του, καθώς και οι ωφελούµενοι από
αυτό, από τη σύλληψή του µέχρι την πλήρη λειτουργία του και την αξιοποίηση της περιοχής στην περίµετρο του έργου. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι σχετικές µε την κατηγορία του εγγειοβελτιωτικού έργου (αρδευτικό, στραγγιστικό, αντιπληµµυρικής προστασίας, ταµίευσης νερού κλπ.), µε τα χαρακτηριστικά του (έργο απλού ή πολλαπλού σκοπού) και µε τις επικρατούσες συνθήκες του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος,
όπου αναπτύσσεται το έργο (συλλογικό ή ιδιωτικό) και είναι οι εξής (Σελιανίτης, 1996):
• σαφής καθορισµός των αρχών αντιµετώπισης της λειτουργίας του έργου στα πλαίσια της αξιοποίησής του·
• οργάνωση της διαχείρισης λειτουργίας του·
• διοίκηση της λειτουργίας του (φορέας και ωφελούµενοι).
Η µη ορθή αντιµετώπιση της λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου έχει συνέπεια τη
δηµιουργία σειράς προβληµάτων, τα οποία είναι διαφορετικής προέλευσης και αιτίας.
Πολλά τέτοια προβλήµατα παρουσιάζονται στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα αρµοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, τα κυριότερα των οποίων είναι (Σελιανίτης, 1996) τα ακόλουθα, που ισχύουν ως σήµερα:
• έλλειψη αρτιότητας του έργου µετά το πέρας της κατασκευής·
• έλλειψη εκπαίδευσης των χρηστών·
• δυσχέρεια πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς διοίκησης, λειτουργίας και
συντήρησης, δηλαδή τους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ)·
• απώλειες νερού µέχρι την εφαρµογή των αρδεύσεων·
• δυσκολίες στην είσπραξη των εισφορών των ωφελουµένων από τους ΟΕΒ·
• ελλιπής συντήρησή του από τους ΟΕΒ·
• αυθαίρετες παρεµβάσεις των χρηστών στα όργανα ρύθµισης και λειτουργίας των
κλειστών αρδευτικών δικτύων.
Είναι γεγονός ότι ο ορθολογικός προγραµµατισµός και η κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη έργων υποδοµής για
τη στήριξη της διαχείρισης των υδατικών πόρων του τοµέα της γεωργίας και κυρίως για
την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, που είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. ∆εν πρέπει όµως
να σταµατήσει η παράλληλη µέριµνα του Υπουργείου για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της πλήρους αξιοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, που ήδη λειτουργούν. Και αυτό γιατί πέρα από τον κοινωνικο-οικονοµικό ρόλο του έργου, πρέπει παράλληλα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της µελέτης του σχετικά µε την αποδοτι-
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κότητα των επενδύσεων και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (κυρίως
του νερού) στην περίµετρο του έργου (Σελιανίτης, 1996).
Σε σύνολο 13.2 εκατοµµυρίων αρδευόµενων στρεµµάτων, τα συλλογικά αρδευτικά
έργα αρµοδιότητας του ΥΠΑΑΤ αρδεύουν 5.2 εκατοµµύρια στρέµµατα, δηλαδή ποσοστό 40% της συνολικής αρδευόµενης έκτασης της χώρας (βλ. ενότητα 6.1 του Κεφαλαίου VI).
4.1.5 Το Β΄ ΚΠΣ (1994–1999) για τη γεωργία
Το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την ελληνική γεωργία καταρτίστηκε από την
Κοινότητα µε βάση τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης που υπέβαλε η Ελλάδα. Περιλάµβανε άξονες προτεραιότητας, τρόπους παρέµβασης, ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης, ύψος, πηγές και διάρκεια παρεµβάσεων. Οι τρόποι παρέµβασης θα έπρεπε να
έχουν τη µορφή λειτουργικών προγραµµάτων. Προέβλεπε τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων, έργων και ενεργειών που αφορούσαν τόσο στην ανάπτυξη του συνόλου της χώρας (εθνικό σκέλος), όσο και των δεκατριών αναπτυξιακών-διοικητικών περιφερειών
(περιφερειακό σκέλος). Στο Β΄ ΚΠΣ ενσωµατώθηκαν και παλαιότερες ρυθµίσεις, που
αφορούσαν σε διαρθρωτικά µέτρα, όπως ο Κανονισµός ΕΟΚ 797/85, που τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό ΕΟΚ 2328/91.
Στο περιφερειακό σκέλος του ΚΠΣ µε τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των αντίστοιχων διοικητικών περιφερειών της χώρας, προβλεπόταν σειρά
ενεργειών για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες αναµενόταν να συντελέσουν γενικά
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού. Προβλέπονταν επίσης
ενέργειες για την ενίσχυση ορεινών, µειονεκτικών και αποµονωµένων νησιωτικών περιοχών. Ειδική ενίσχυση προβλεπόταν για προβληµατικούς υποκλάδους της γεωργικής
παραγωγής, που περιλάµβανε εξειδικευµένες παρεµβάσεις και ειδικά µέτρα. Τα µέτρα
αυτά στόχευαν στην άµβλυνση ή αντιµετώπιση προβληµάτων ευπαθών περιοχών και
κλάδων παραγωγής, µε κύριο σκοπό την ενίσχυση του οικονοµικού και κοινωνικού
ιστού των περιφερειών, ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του πληθυσµού σε αυτές.
Τέλος, σε συνδυασµό µε το Β΄ ΚΠΣ προβλεπόταν η εφαρµογή των λεγόµενων συνοδευτικών µέτρων που χρηµατοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων – Τµήµα Εγγυήσεων. Στην κατηγορία αυτή είχαν ενταχθεί
δράσεις όπως:
• Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών.
• Η ενίσχυση γεωργικών πρακτικών που ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και της διατήρησης του φυσικού χώρου.
• Η απόσυρση γαιών από τη γεωργία και η δάσωση των γαιών αυτών, και η ανάπτυξη
δασικών δραστηριοτήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
4.1.6 Το Γ΄ ΚΠΣ (2000–2006) για τη γεωργία
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου
2000–2006» ήταν το πρόγραµµα του εθνικού σκέλους του Γ΄ ΚΠΣ. Η σύνταξη του προγράµµατος αυτού έγινε µε βάση τις κατευθύνσεις της 5ης Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας, τα περιεχόµενα του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000–
2006, αλλά και σύµφωνα µε τα προσδιοριζόµενα από τους νέους κανονισµούς των δι4. Τοµεακές πολιτικές
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αρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη όλες οι ενδεικτικές κατευθύνσεις, που περιλαµβάνονταν στα έγγραφα εργασίας της Επιτροπής της ΕΕ. Το πρόγραµµα διαρθρώνονταν σε επτά (7) Άξονες και τριάντα τέσσερα (34) επιµέρους Μέτρα,
ενώ στρατηγικοί του στόχοι ήταν (Υπουργείο Γεωργίας, 2002β και 2002γ):
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε αυτή να
αντεπεξέλθει στις πιέσεις από εισαγωγές, αλλά και να αντικρούσει τις πιέσεις µε
εξαγωγές και µε υπηρεσίες.
• Η βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονοµική της λειτουργία. Επιδιώκονταν δηλαδή η αναβίωση των περιοχών που έφθιναν και η ενσωµάτωσή τους σε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας µιας
ζωντανής και εξελισσόµενης υπαίθρου, µέσω της αξιοποίησης των φυσικών πόρων
µε ρυθµούς που θα επέτρεπαν τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.
• Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της
υπαίθρου, µε την ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών άρσης της αποµόνωσης, µέσω
προγραµµάτων και πολιτικών κοινωνικής προστασίας (κυρίως µέσω της ασφάλισης
του αγρότη) και αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα του αγροτικού τοµέα και να επιτευχθεί η συγκράτηση του ορεινού και
παραµεθόριου πληθυσµού.
Ειδικότερα, αναφέρονται στη συνέχεια τα µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος,
που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών πόρων:
Μέτρο 6.1: Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικών έργων του Β΄ ΚΠΣ. Σκοπός του Μέτρου
ήταν η ολοκλήρωση των υποδοµών που είχαν εγκριθεί στο Β΄ ΚΠΣ, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία τους µέχρι το τέλος εφαρµογής του Γ΄ ΚΠΣ.
Το Μέτρο στόχευε στην προσαγωγή του νερού προς αξιοποίηση στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή προς χρήση στον αγροτικό οικισµό, στην ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού µε επιδίωξη τη µείωση του κόστους άρδευσης και στην αποφυγή των
προβληµάτων υφαλµύρισης. Σε περίπτωση υφαλµύρισης, που είναι αποτέλεσµα της
υπεράντλησης των υπόγειων υδροφορέων, ανακύπτουν περιβαλλοντικά προβλήµατα, που σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν σε ερηµοποίηση.
Μέτρο 6.2: Ταµίευση και εκµετάλλευση επιφανειακών απορροών – Τεχνητοί εµπλουτισµοί υπόγειων υδροφορέων – Εκσυγχρονισµός και βελτίωση των συνθηκών άρδευσης. Σκοπός του Μέτρου ήταν η υλοποίηση έργων µε υψηλό βαθµό προτεραιότητας, σε νησιωτικές κυρίως περιοχές, προκειµένου να επιταχυνθεί η προσπάθεια
ολοκληρωµένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Το Μέτρο στόχευε στην αξιοποίηση χειµερινών απορροών διαφόρων πηγών (θα αποδίδονταν προς χρήση στις λοιπές περιόδους του έτους) και στην άµβλυνση των προβληµάτων ελλειµµατικότητας
του υδατικού ισοζυγίου για την αειφορία των υδατικών πόρων. Προοπτική του ήταν
η εξυπηρέτηση των υφιστάµενων αναγκών του γεωργικού τοµέα και του ευρύτερου
αγροτικού χώρου, καθώς και ο περιορισµός των απωλειών σε αρδευτικό νερό.
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Μέτρο 7.1: Έγγειες βελτιώσεις. Στόχοι του Μέτρου ήταν η προστασία και αξιοποίηση
των φυσικών πόρων της υπαίθρου και ιδίως των εδαφικών πόρων, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού πληθυσµού.
Μέτρο 7.7: ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων της Γεωργίας. Στόχοι του Μέτρου ήταν α)
η άµβλυνση των προβληµάτων ελλειµµατικότητας του υδατικού ισοζυγίου σε τοπικό επίπεδο· β) η συγκράτηση και αξιοποίηση των όµβριων υδάτων σε κρίσιµες περιόδους για τη γεωργία, και ο περιορισµός του φαινοµένου της διάβρωσης των εδαφών· γ) η πιθανή εξυπηρέτηση υφιστάµενων αναγκών σε υδατικούς πόρους του γεωργικού τοµέα και του ευρύτερου αγροτικού χώρου· και δ) η εξοικονόµηση απωλειών ύδατος.
∆εν έχει ακόµα ολοκληρωθεί το τοµεακό πρόγραµµα για την γεωργία, που περιλαµβάνεται στο ∆΄ ΚΠΣ.
4.1.7 Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πρωτογενή τοµέα
Η πολιτική της ΕΕ για τον πρωτογενή τοµέα εκφράζεται µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που σήµερα βρίσκεται στο επίκεντρο των µεταρρυθµίσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν η διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι νέες απαιτήσεις της κοινωνίας (διατροφική
ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος, ανάπτυξη της υπαίθρου κλπ.).
Για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2000 (Agenda
2000), προωθήθηκε µια προσανατολισµένη στην αγορά «αειφορική γεωργία». Τέθηκε
δηλαδή το θέµα της προστασίας τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της ευρωπαϊκής
αγροτικής κληρονοµιάς µέσω γεωργο-περιβαλλοντικών µέτρων, όπως η βιολογική γεωργία και η τήρηση υποχρεωτικών προτύπων για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση
των ζώων και την ποιότητα των τροφίµων.
Έτσι, µε την προοπτική αναθεώρησης της ΚΑΠ τέθηκαν προς συζήτηση οι παρακάτω 5
βασικοί πυλώνες-στόχοι (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999 και 2002):
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα. Για την υποβοήθηση της
ευρωπαϊκής γεωργίας να εκµεταλλευτεί τις αναµενόµενες εξελίξεις στη διεθνή
αγορά, θα επιδιώκονταν ο προσανατολισµός της προς τις συνθήκες αγοράς και η
ανταγωνιστικότητά της τόσο προς τις εγχώριες όσο και τις εξωτερικές αγορές.
∆ιασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγοµένων τροφίµων προς
κατανάλωση. Σηµαντικές προσπάθειες θα καταβάλλονταν για να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη ασφάλεια στα τρόφιµα (υποβολή των ζώων σε ελέγχους, ανιχνευσιµότητα,
αφαίρεση των υλικών υψηλού κινδύνου, ανώτατα επίπεδα υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων κλπ.). Η προώθηση της ποιότητας είναι µια άλλη βασική πτυχή της νέας κατεύθυνσης της γεωργίας. Η µετατόπιση προς παραγωγή υψηλότερης ποιότητας,
ιδίως όπου αυτό απαιτούσε ειδικευµένη εµπειρία, προσέφερε οφέλη στους γεωργούς
από την άποψη του εισοδήµατος και της ποιότητας της εργασίας.
Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της αγροτικής κοινότητας και σταθεροποίηση
των εισοδηµάτων της (κοινωνική ισορροπία). Για την επίτευξη του στόχου αυτού
σηµαντικό ρόλο θα έπαιζαν οι άµεσες ενισχύσεις.
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Ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ στην ΚΑΠ. Τα κράτη-µέλη θα
υποχρεώνονταν να λάβουν τα κατάλληλα περιβαλλοντικά µέτρα. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους είχαν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές: γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα, περιβαλλοντική νοµοθεσία και ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι δύο τελευταίες επιλογές µπορούσαν να επιβληθούν µέσω της µείωσης
των άµεσων ενισχύσεων, που χορηγούνταν µε βάση τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης. Η εφαρµογή τέτοιων µέτρων από τα κράτη-µέλη θα
τους έδινε τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ισορροπία µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος, απαλείφοντας βλαπτικά χαρακτηριστικά της γεωργίας και βελτιώνοντας
την επίδοσή της ως τοµέα που βρίσκεται σε αρµονία µε το περιβάλλον.
Προώθηση εναλλακτικών απασχολήσεων και δηµιουργία ευκαιριών για απόκτηση
εισοδηµάτων από τους αγρότες και τις οικογένειές τους (ανάπτυξη της υπαίθρου). Οι δυνατότητες απασχόλησης στη γεωργία καθεαυτήν φθίνουν. Οι αγροτικές
περιοχές είναι πολυλειτουργικές και οι γεωργοί έπρεπε να ενθαρρυνθούν για να εκµεταλλεύονται όλες τις ευκαιρίες για τους αγρότες επιχειρηµατίες. Στο πλαίσιο αυτό
µπορούσε να αναπτυχθεί και ο αγροτικός τουρισµός, υπό την προϋπόθεση της εφαρµογής της «αειφορικής γεωργίας» για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, η προς αναθεώρηση ΚΑΠ, αλλά και η εθνική αγροτική πολιτική, θα πρέπει να αντιµετωπίσουν την πρόκληση της ενσωµάτωσης στην ΕΕ των νέων κρατών-µελών, σε πολλά από τα οποία η εθνική τους οικονοµία βασίζεται στον πρωτογενή τοµέα.
Στην πρόσφατη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, όπως περιγράφεται σε κείµενο του ΥΠΑΑΤ
(2004), σύµφωνα µε αποφάσεις που λήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. τον
Οκτώβριο του 2002, προβλέπεται η εξασφάλιση της χρηµατοδότησης και συνεπώς των
επιδοτήσεων των παραγωγών µέχρι και το 2013, στα σηµερινά τους επίπεδα, προαυξηµένο κατά 1% κατ’ έτος. Ένα σηµαντικό τµήµα των επιδοτήσεων, που εισπράττει σήµερα ο παραγωγός, θα εξακολουθήσει να το εισπράττει, ανεξάρτητα από το προϊόν, που
θα αποφασίσει ο ίδιος να παράγει και ανεξάρτητα από τις ποσότητες. Θα αποτελεί δηλαδή για τον παραγωγό σταθερή εισοδηµατική βάση, που θα προκύψει από τον µέσο
όρο των ενισχύσεων της τριετίας 2000–2002.
Με τη τροποποίηση του κανονισµού 1782/2003 την 21η Απριλίου του 2004, διασφαλίστηκαν οι χρηµατοδοτήσεις για τα µεσογειακά προϊόντα (βαµβάκι, ελαιόλαδο, καπνός),
στο σηµερινό τους ύψος και η ίση µεταχείριση µε τα βόρεια προϊόντα.
∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι θα επισηµαίνουν περιπτώσεις, όπου παραβιάζεται η βασική
νοµοθεσία που αφορά στη δηµόσια υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην
υγεία των ζώων και των φυτών, στην κτηνιατρική νοµοθεσία. Ο οργανισµός πληρωµών
υποχρεούται να επιβάλει πρόστιµα αν δεν τηρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές.
∆ηµιουργείται εθνικό απόθεµα, που συνίσταται σε παρακράτηση από τη διοίκηση του
κάθε κράτους-µέλους ποσοστού έως 3% του συνολικού αριθµού δικαιωµάτων, αναλογικά από κάθε παραγωγό. Το εθνικό απόθεµα θα χρησιµοποιηθεί για την παροχή δικαιωµάτων σε Νέους Αγρότες που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το 2002
και µετά.
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Προβλέπεται σύστηµα παροχής συµβουλών στους αγρότες για θέµατα διαχείρισης της
γης και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η συµµετοχή των παραγωγών είναι εθελοντική. Η δραστηριότητα παροχής συµβουλών θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον: δηµόσια
υγεία, υγεία ζώων και φυτών, περιβάλλον. Επίσης, η δραστηριότητα θα επεκταθεί στην
εφαρµογή των ορθών γεωργικών πρακτικών.
Για τα κρατικά δάση (πράγµα που ενδιαφέρει κυρίως τη χώρα µας) προβλέπεται η χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων για επενδύσεις, που αναφέρονται στην περιβαλλοντική
τους ανάπτυξη, στην προστασία τους από κάθε µορφή κινδύνους και στην ανάδειξη των
ευκαιριών προσφοράς αναψυχής στους πολίτες.
Στις ενισχύσεις, που χορηγούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης και
οι σχετικές ενισχύσεις, εκτός από τους παραγωγούς, µπορεί να χορηγηθούν και στις µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Για τις εσοδείες 2010 έως και 2012 προβλέπεται ότι ένα µεγάλο ποσό θα µεταφέρεται
σε προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης.
Για την καλύτερη εφαρµογή της νέας ΚΑΠ θα χρειαστεί ειδική προετοιµασία, ενηµέρωση, τεχνική στήριξη των αγροτών και στήριξη ισχυρών Οµάδων Παραγωγών.
4.1.8 Οι προοπτικές αξιοποίησης των υδατικών πόρων στον πρωτογενή τοµέα
Με βάση τα όσα προδιαγράφονταν για την εξέλιξη του αγροτικού τοµέα, όπως προαναφέρθηκαν, διαµορφώθηκε και η αντίστοιχη πολιτική αξιοποίησης των υδατικών πόρων
για άρδευση και άλλες χρήσεις του τοµέα.
Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να προωθήσει εγγειοβελτιωτικά έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Γ΄ και ∆΄
ΚΠΣ, από εθνικούς πόρους κλπ., µε κεντρικό σχεδιασµό και άξονες δράσεις συµβατούς
µε την υδατική πολιτική. Η υδατική πολιτική του Υπουργείου διέπονταν από αρχές
αποτελεσµατικότητας και εκσυγχρονισµού και είχε στόχο την ωφέλεια του έλληνα
αγρότη και της εθνικής οικονοµίας κάτω από κανόνες αειφορίας του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, η υδατική πολιτική του Υπουργείου συνοψίζεται στις ακόλουθες δράσεις
και µέτρα (Υπουργείο Γεωργίας, 2002α):
• Συνέχιση της δραστηριότητας ταµίευσης επιφανειακών νερών µε έργα φραγµάτων
µεσαίου και µικρού µεγέθους και λιµνοδεξαµενών.
• Εφαρµογή έργων τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων µε στόχο την άµβλυνση ποσοτικών και ποιοτικών προβληµάτων, που προκύπτουν από την υπερεκµετάλλευση υπόγειων νερών.
• Αξιοποίηση µεγάλων υποθαλάσσιων και παράκτιων καρστικών πηγών, µε στόχο την
απόδοση ανεκµετάλλευτων ποσοτήτων νερού στην ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα.
• Μελέτη των διασυνοριακών λεκανών απορροής των ποταµών Αξιού, Νέστου, Στρυµόνα και Έβρου, για την επιστηµονική τεκµηρίωση απόψεων, που θα διευκολύνουν
τη διαπραγµατευτική ικανότητα της χώρας στο πλαίσιο της διαβαλκανικής συνεργασίας.
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• Εφαρµογή έργων επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για την
ικανοποίηση αρδευτικών αναγκών µη ευαίσθητων γεωργικών καλλιεργειών και τον
τεχνητό εµπλουτισµό υφαλµυρισµένων υπόγειων υδροφορέων µε στόχο την απώθηση του µετώπου υφαλµύρισης.
• ∆ιασύνδεση αρδευτικών δικτύων που υδροδοτούνται από γεωτρήσεις, µε στόχο τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αντλούµενων υπόγειων υδάτων, µετά από επανεξέταση
της οικονοµικής ευστάθειας της µεθόδου.
• Συνδυασµένη διαχείριση των εγγειοβελτιωτικών έργων, µε εφαρµογή κατά το δυνατόν ενιαίων διασυνδεδεµένων δικτύων αξιοποίησης.
• Εφαρµογή πρωτοποριακών αυτόµατων συστηµάτων άρδευσης, µε χρησιµοποίηση
τεχνολογίας Η/Υ για τον προσδιορισµό της απαιτούµενης δόσης άρδευσης, ανάλογα
µε τις κατά περίπτωση ανάγκες των καλλιεργειών, όπως αυτές προκύπτουν από το
συνδυασµό των κλιµατολογικών και των εδαφοϋδατικών συνθηκών, σε περιοχές
συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων.
• Αλληλοσύνδεση της πολιτικής αναδιαρθρώσεων στον αγροτικό τοµέα µε την υδατική πολιτική, έχοντας ως γνώµονα ότι κάθε ασυµβατότητα αποτελεί άσκοπη σπατάλη νερού.
• Επανεξέταση του στόχου των αρδευόµενων εκτάσεων σε εθνικό επίπεδο, για την
ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη και τις ανάγκες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
• ∆ιερεύνηση της εφαρµοσιµότητας της µεθόδου της αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών γεωργικών καλλιεργειών µεγάλης αποδοτικότητας, σε νησιωτικές ή
παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας µε ειδικές τοπικές και κλιµατικές συνθήκες.
• Εκσυγχρονισµός των εγγειοβελτιωτικών έργων, µε επιπρόσθετο στόχο την αειφορική αξιοποίηση των υδατικών πόρων.
• Προώθηση διαχειριστικών µελετών υδατικών πόρων και των συναφών µε αυτές µελετών και ερευνών (υδρογεωλογικών, υδρολογικών, νιτρορρύπανσης και λοιπών
ποιοτικών), µε στόχο την εξασφάλιση αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης και µε
προϋπόθεση την υποχρέωση της πολιτείας να γνωρίζει µε πληρότητα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων. Στο ίδιο πλαίσιο, τεκµηρίωση των θέσεων της χώρας για την εφαρµογή των
όρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
• Εκσυγχρονισµός του δικτύου παρακολούθησης της ποσότητας και της ποιότητας
των υδατικών πόρων, µε δηµιουργία σύγχρονης υποδοµής µετρητικών σταθµών και
εφαρµογή νέων συστηµάτων τηλεµετάδοσης των πληροφοριών σε ηλεκτρονικό αρχείο.
• Απογραφή των υδροληπτικών έργων που ικανοποιούν ανάγκες του αγροτικού τοµέα.
• Αντιµετώπιση των θεµάτων κοστολόγησης και τιµολόγησης νερού που χρησιµοποιείται στη γεωργία µε βάση τα όσα αναφέρονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τις δι-
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εθνείς τάσεις, όπως διαµορφώνονται σε σχετικούς οργανισµούς, µε συνεκτίµηση
των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών της χώρας.
• Αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΕΒ.
• Εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσµού για ευαισθητοποίηση, όσον αφορά κυρίως
στην ορθολογική χρήση των υπόγειων υδατικών πόρων.

4.2 Ύδρευση – αποχέτευση – επεξεργασία λυµάτων
4.2.1 Ύδρευση
Ο συνολικός µόνιµος πληθυσµός της χώρας ανέρχεται σε 10 964 020 κατοίκους (στοιχεία απογραφής ΕΣΥΕ, 2001). Η ετήσια ζήτηση νερού ύδρευσης, συµπεριλαµβανοµένου και του τουρισµού, εκτιµάται σε 1 046 hm3. Οι υδρευτικές ανάγκες του µόνιµου
πληθυσµού υπολογίζονται στη Μελέτη µε κατανάλωση 200 λίτρα/άτοµο/ηµέρα, ενώ
των τουριστών µε 300 λίτρα/άτοµο/διανυκτέρευση. Οι ηµερήσιες καταναλώσεις νερού
σε µερικές από τις πρωτεύουσες της Μεσογείου είναι: Παρίσι 215, Ρώµη 329, ∆αµασκός 175, Τύνιδα 129, Αλγέρι 128 λίτρα/κάτοικο (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη).
Ειδικότερα για τον τουρισµό, η ζήτηση δηµιουργεί ιδιαίτερη πίεση στις παράκτιες και
νησιωτικές περιοχές της χώρας. Από τα δίκτυα ύδρευσης εξυπηρετείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, και µεγάλο µέρος των αναγκών της βιοµηχανίας, της άρδευσης, (π.χ.
αστικό πράσινο), καθώς και µέρος των αναγκών της κτηνοτροφίας. Για το λόγο αυτό η
παραπάνω εκτιµώµενη ποσότητα νερού για ύδρευση είναι υπερεκτιµηµένη σε σχέση µε
την πραγµατική, χωρίς βέβαια να υπολογίζονται οι απώλειες (βλ. και ενότητα 7 του
Κεφαλαίου VI).
Γενικά η ύδρευση αποτελεί τη χρήση πρώτης προτεραιότητας, αν και σε πολλές περιπτώσεις η χρήση αυτή δεν καλύπτεται, είτε λόγω αδυναµίας του θεσµικού πλαισίου να
την επιβάλει, είτε λόγω στενότητας των πόρων και ανεπάρκειας χρηµατοδότησης. Η διαχείριση, εκµετάλλευση και διασφάλιση των ποιοτικών προδιαγραφών του νερού της
ύδρευσης βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΥΑ
Υ2/2600/2001).
Η ύδρευση καλύπτεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά. Εκτός από τα µεγάλα αστικά
κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κλπ.), όπου γίνεται µεταφορά νερού από µεγάλες αποστάσεις, και από αρκετά αστικά κέντρα µεσαίου µεγέθους (30 000–40 000 κατοίκων),
όπου οι µεταφορές νερού δεν είναι σπάνιες, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι ανάγκες καλύπτονται από τοπικούς υδατικούς πόρους.
Η αρµοδιότητα του τοµέα ύδρευσης ασκείται ως εξής:
• Στο Νοµό Αττικής, από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
(ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ), όπως αναδιοργανώθηκε µε το Ν. 2744/1999, η οποία εποπτεύεται
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
• Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης.
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• Στην υπόλοιπη χώρα, από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού,
δηλαδή τους δήµους, τις κοινότητες και τους συνδέσµους τους. Σε µεγάλο αριθµό
από τους πολυπληθέστερους δήµους η αρµοδιότητα ασκείται µέσω των ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), που αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου. Τους φορείς αυτούς εποπτεύει το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Σηµειώνεται ότι την περίοδο 1995–1996 οι
∆ΕΥΑ εξυπηρετούσαν 75 οικισµούς, ενώ ο αριθµός αυτός έχει ανέλθει σήµερα σε
περίπου 200, και γενικά θεωρούνται επιτυχηµένος θεσµός (όπως αναφέρεται και
στην ενότητα 2.1 αυτού του κεφαλαίου).
Σύµφωνα µε τη Οδηγία 2000/60/ΕΚ θα πρέπει στα υδατικά διαµερίσµατα να προσδιοριστούν όλα τα υδάτινα σώµατα, που χρησιµοποιούνται για υδροληψία µε σκοπό την
ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά µέσο όρο πάνω από 10 m3/µέρα ή εξυπηρετούν πάνω από 50 άτοµα, καθώς και αυτά που προορίζονται για τέτοια χρήση µελλοντικά. Επισηµαίνεται ότι τα υδάτινα αυτά σώµατα ανήκουν στην οµάδα των προστατευόµενων περιοχών, όπως αυτή προσδιορίζεται στην Οδηγία.
Αναλυτικότερα, οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονται είτε κατά κύριο λόγο από υπόγεια
νερά (πηγαία ή αντλούµενα µέσω γεωτρήσεων) είτε από επιφανειακά (φυσικές ή τεχνητές λίµνες και ποτάµια). Σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων υδροληψίας και µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (Οδηγία
75/440/ΕΚ), απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να είναι κατώτερου επιπέδου από απολύµανση. Στις περιπτώσεις ύδρευσης από υπόγεια
νερά, παρατηρείται συχνά το φαινόµενο έντονης υφαλµύρισης. Σε περιοχές όπου εφαρµόζεται εντατική καλλιέργεια των εδαφών, τα υπόγεια νερά παρουσιάζουν συχνά υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών και κυρίως νιτρικών, αλλά και πτητικών οργανικών ουσιών (φυτοφάρµακα), που πολλές φορές καθιστούν την ποιότητα των νερών
ακατάλληλη για υδρευτική χρήση. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις (υφαλµύριση, αυξηµένη παρουσία διαλυµένων ενώσεων, όπως π.χ. νιτρικά) η εφαρµοζόµενη τυπική διαδικασία επεξεργασίας νερού (π.χ. ταχεία µίξη, κροκίδωση, διύλιση, απολύµανση) δεν
επαρκεί προκειµένου να καταστεί κατάλληλο για πόση, και απαιτείται προχωρηµένη
και πολύ δαπανηρή επεξεργασία κατά τα πρότυπα των διαδικασιών αφαλάτωσης (π.χ.
χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα ή µεµβρανών). Κατά συνέπεια, η κατά κανόνα εφαρµοζόµενη πρακτική είναι η µεταφορά νερού από εναλλακτικές πηγές υδροδότησης.
Όπου τα υπόγεια νερά δεν καλύπτουν τις ανάγκες είτε λόγω εξάντλησης των υδροφορέων είτε λόγω υποβάθµισης της ποιότητάς τους (ανθρωπογενής µόλυνση, υφαλµύριση
λόγω υπεράντλησης), γίνεται αναγκαία η προσφυγή σε επιφανειακά νερά, κυρίως µε
την κατασκευή έργων ταµίευσης ή, όπου υπάρχουν ταµιευτήρες που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς (παραγωγή ενέργειας, αρδεύσεις) µε την κατασκευή αγωγών µεταφοράς.
Στην περίπτωση χρήσης επιφανειακών νερών απαιτείται επεξεργασία του νερού σε διυλιστήριο (βλ. ενότητα 7.1 του Κεφαλαίου VI).
Στην περίπτωση υδροληψίας από επιφανειακά νερά ισχύουν οι διατάξεις της Οδηγίας
75/440/ΕΟΚ για την ποιότητα των υδάτων που προορίζονται για πόση, οι οποίες πρακτικά συσχετίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µε την απαιτούµενη µέθοδο επεξεργασίας. Για την κατηγορία Α1 η επεξεργασία που συνιστάται αποτελείται κατ’ ελάχιστο
από διύλιση και απολύµανση, ενώ για την κατηγορία Α2 προτείνεται το τυπικό σχήµα
επεξεργασίας που αποτελείται από κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση και απολύµανση.
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Πρόσθετες βαθµίδες επεξεργασίας, π.χ. ενεργός άνθρακας, είναι δυνατόν να απαιτηθούν για την κατηγορία Α3. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν θεσµοθετηθεί ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία των επιφανειακών νερών που υδροδοτούν µεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, µε βάση την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/2280/1983 και την
ΚΥΑ Α5/5180/1988, προστατεύονται τα ύδατα που υδρεύουν την περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά τους, απευθείας στις λίµνες Μαραθώνα, Υλίκης, Παραλίµνης και Μόρνου. καθώς και στα ρέµατα που εισρέουν σε αυτές.
Σε περιπτώσεις έλλειψης νερού ύδρευσης, περιοδικής ή µόνιµης, η ορθή διαχείριση των
υδατικών πόρων, αλλά και της ζήτησης (βλ. ενότητα 4.4 του Κεφαλαίου VI), αποτελεί
το πρώτο βήµα για την επίλυση των προβληµάτων ύδρευσης των περιοχών αυτών.
4.2.2 Αποχέτευση – Επεξεργασία λυµάτων
Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, διάθεση και γενικότερα
διαχείριση αστικών λυµάτων και διέπεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και την
ΚΥΑ5673/400/1997. Βάσει της νοµοθετικής αυτής ρύθµισης, τα βασικά σηµεία της
οποίας περιγράφονται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου III, απαιτείται η κατασκευή
δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας για όλους τους οικισµούς µε
µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ) άνω των 2 000 κατοίκων. Ο συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός των οικισµών αυτών έχει εκτιµηθεί, στα πλαίσια της παρούσας µελέτης (στοιχεία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2005), σε περίπου 12.4 εκατοµµύρια κατοίκους. Ο συνολικός
ισοδύναµος πληθυσµός (ΙΠ) της χώρας εκτιµάται σε 15.2 εκατοµµύρια κατοίκους. Επισηµαίνεται ΜΙΠ της τάξεως των 2.8 εκατοµµυρίων κατοίκων αντιστοιχούν σε οικισµούς µε ΜΙΠ µικρότερο από 2 000. Οι οικισµοί αυτοί δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
Οδηγίας σχετικά µε την απαίτηση έργων συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων, παρά
µόνο στην περίπτωση που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης.
Η Οδηγία συνδέει την προθεσµία κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) µε τον αποδέκτη και τον συνεπαγόµενο βαθµό επεξεργασίας των λυµάτων.
Αφετηρία των προθεσµιών αποτελεί το έτος 1998, χρόνος κατά τον οποίο οι οικισµοί
µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 10 000, που βρίσκονται σε ευαίσθητους αποδέκτες, θα έπρεπε
να εξυπηρετούνται από ΕΕΛ µε τριτοβάθµια επεξεργασία, δηλαδή αποµάκρυνση αζώτου ή/και φωσφόρου. Το τέλος του 2000 αποτελούσε την προθεσµία υλοποίησης των
ΕΕΛ και των αντίστοιχων δικτύων για οικισµούς µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 15 000 που
βρίσκονται σε κανονικούς αποδέκτες. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να επιτυγχάνουν δευτεροβάθµια επεξεργασία των εισερχόµενων λυµάτων.
Λόγω εφαρµογής της νοµοθεσίας αυτής έχει παρατηρηθεί αξιόλογη πρόοδος στην κατασκευή των απαιτούµενων έργων, που συνοπτικά µπορεί να περιγραφεί ως εξής:
Η συλλογή των λυµάτων από τα δίκτυα αποχέτευσης είναι το αρχικό και αναπόσπαστο
στάδιο για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυµάτων.
Το 1998 το ποσοστό των οικισµών (µε ΜΙΠ άνω των 2 000) που εξυπηρετούνταν από
δίκτυα αποχέτευσης ήταν 51%, ποσοστό που αυξάνεται το 2000 σε 63% και το 2002 σε
68%.
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Το ποσοστό του εξυπηρετούµενου µε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων πληθυσµού των οικισµών µε ΜΙΠ >2 000 είναι 23% για το 1998, 35% για το 2000, 41% για
το 2002 (µη συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕΛ Ψυττάλειας) και 86% για το 2005 (συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕΛ Ψυττάλειας) (Σχήµα ΙΙ.1). Ο Πίνακας ΙΙ.2 παρουσιάζει το συνολικό ισοδύναµο πληθυσµό ανά κατηγορία οικισµού και τον αντίστοιχο σήµερα εξυπηρετούµενο πληθυσµό από ΕΕΛ. Το υπόλοιπο ποσοστό του πληθυσµού των οικισµών
µε ΜΙΠ >2000 (14%), που θα πρέπει να εξυπηρετηθεί µελλοντικά µε ΕΕΛ, αφορά σε
µεγάλο βαθµό οικισµούς µε ΜΙΠ από 2000 έως 15000, αλλά και ορισµένες περιοχές µε
µεγαλύτερο πληθυσµό.
Πίνακας II.2 Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ
Κανονικές
Περιοχές
Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
2 000–10 000 ΙΠ
10 000–15 000 ΙΠ
15 000–150 000 ΙΠ
>150 000 ΙΠ
Σύνολο

Αριθ.

Ευαίσθητες
περιοχές

ΙΠ

Αριθ.

317 1 284 920
19
220 496
72 3 066 950
3
827 000

ΙΠ

34
130 613
4
44 500
13
535 000
2 6 300 000

Σύνολο υδατικών
διαµερισµάτων
Αριθ.
351
23
85
5
464

ΙΠ
2 771 589
1 415 533
264 996
3 601 950
7 127 000
15 181 068

Τµήµα υδ. διαµ.
που εξυπηρετείται
από ΕΕΛ
Αριθ.
ΙΠ
64
14
72
5
155

309 399
159 855
3 085 450
7 127 000
10 681 704

18,000,000
15,000,000
12,000,000
9,000,000
6,000,000
3,000,000
0
1998
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Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ
Συνολικός ΙΠ (2005)
Συνολικός ΙΠ για οικισµούς µε ΙΠ>2000 (2005)

Σχήµα II.1 Υλοποίηση έργων επεξεργασίας λυµάτων
Πρέπει να επισηµανθεί ότι από το 14% του πληθυσµού που αντιστοιχεί σε οικισµούς µε
ΜΙΠ µεγαλύτερο από 2 000 και που δεν εξυπηρετείται από δίκτυα αποχέτευσης και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το 64% (δηλαδή το 10% περίπου του συνολικού
πληθυσµού των οικισµών µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 2 000) ανήκει σε οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 10 000. Αυτό αποδεικνύει αφενός µεν ότι τα περισσότερα έργα έχουν κατασκευαστεί σε µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αφετέρου δε ότι
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θα πρέπει στα επόµενα χρόνια να δροµολογηθεί η υλοποίηση των έργων µε ΜΙΠ µικρότερο από 10 000. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για τους οικισµούς µε ΜΙΠ µεταξύ 2 000
και 10 000 (που είχαν χρονικό όριο κατασκευής αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας το 2005 και συνολικά αριθµούν περί τους 350), δεν προκύπτει απαραίτητα αντίστοιχος αριθµός για τις ΕΕΛ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενδέχεται να
προκύψουν συνενώσεις οικισµών που µπορούν να εξυπηρετηθούν από µια κοινή εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (αριθµός και µέγεθος ΕΕΛ) απαιτεί κατάλληλη οικονοµοτεχνική διερεύνηση.
Ως προς την επαναχρησιµοποίηση λυµάτων, η Οδηγία αναφέρει ότι τα επεξεργασµένα
λύµατα είναι σκόπιµο να επαναχρησιµοποιούνται, όποτε είναι εφικτό, µε τρόπους που
θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τόσο στην Οδηγία, όσο
και στην σχετική µε τα νερά ευρωπαϊκή νοµοθεσία, δεν καθορίζονται συγκεκριµένα
κριτήρια για τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς επαναχρησιµοποίηση
λυµάτων, ούτε προδιαγράφονται µέθοδοι πρόσθετης επεξεργασίας, θέµατα για τα οποία
εξουσιοδοτούνται αρµόδιοι φορείς στα κράτη-µέλη. Λόγω του ενδιαφέροντος που
υπάρχει στην Ελλάδα για τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων, κυρίως σε σχετικά άνυδρες περιοχές, είναι αναγκαία η διαµόρφωση ενός κατάλληλου για το σκοπό αυτό θεσµικού πλαισίου.
Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των οικισµών µε πληθυσµό από 2000 έως 10000 που έχει
εκτιµηθεί στην παρούσα µελέτη δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά στον αριθµό των απαιτούµενων µονάδων επεξεργασίας, ο οποίος µπορεί να είναι µικρότερος. Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι µία κοινή εγκατάσταση µπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους οικισµούς και επίσης από το γεγονός ότι µία κεντρική, µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους, µονάδα επεξεργασίας είναι δυνατόν να δέχεται τα λύµατα παρακείµενων οικισµών. Τέτοιου είδους οµαδοποιήσεις έχουν ένα δυναµικά εξελισσόµενο χαρακτήρα και τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι πλήρη, ώστε να αποτυπώνουν µε ακρίβεια την υφιστάµενη
αλλά και την προβλεπόµενη κατάσταση. Για το λόγο αυτό ο αριθµός των οικισµών που
στη µελέτη αυτή εµφανίζεται ότι δεν εξυπηρετείται από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων
µπορεί να έχει υπερεκτιµηθεί σε σχέση µε τον πραγµατικό.
Η ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία των λυµάτων στην Ελλάδα διατίθεται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρους υγειονοµικής ταφής µαζί µε αστικά στερεά απόβλητα, χωρίς να έχει εφαρµοστεί ποτέ η µέθοδος διάθεσης στη θάλασσα. Βάσει των διατάξεων
της Οδηγίας προωθείται η επαναχρησιµοποίηση της ιλύος κυρίως ως εδαφοβελτιωτικού, πράγµα που αποτελεί κατάλληλη επιλογή µε την προϋπόθεση ότι ελαχιστοποιούνται ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παρά το ενδιαφέρον και τη
σχετική έρευνα στη Ελλάδα για την επαναχρησιµοποίηση της ιλύος η εφαρµογή της είναι πολύ περιορισµένη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ασάφειες σε ό,τι αφορά τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις, που έχουν οδηγήσει σε µία προσπάθεια αναθεώρησης
της υφιστάµενης σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία σχετικά µε τη λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
• Η έλλειψη σωστού πολεοδοµικού σχεδιασµού και επανεκτίµησης των δικτύων αποχέτευσης οµβρίων µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα οικιστικών επεκτάσεων και αλ-
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λαγών χρήσεων γης, µε σκοπό την αποφυγή καταστροφικών πληµµυρικών φαινοµένων.
• Η δυσκολία χρηµατοδότησης από κοινοτικούς πόρους της κατασκευής των δικτύων
ακαθάρτων, τα οποία, λόγω και της ανάγκης επέκτασής τους και στα προάστια,
έχουν γίνει πολύ δαπανηρά. Ουσιαστικά τα δίκτυα θα πρέπει πλέον να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή δηµοτικούς πόρους, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται χρονική υστέρηση µεταξύ της υλοποίησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και της
ολοκλήρωσης των αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης, µε συνέπεια την αναπόφευκτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων µε χαµηλό φορτίο.
• Η τεχνικά και οικονοµικά πιο συµφέρουσα λύση για την διαχείριση των λυµάτων
των περιοχών µε περιορισµένο πληθυσµιακό δυναµικό (<15 000 κατοίκων) προϋποθέτει τη διερεύνησή τους σε τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια είναι σκόπιµη η εκπόνηση, σε επίπεδο νοµού, διαχειριστικών και οικονοµοτεχνικών µελετών, που θα λάβουν υπόψη τους τις γεωγραφικές, υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες της
κάθε περιοχής. Τα συµπεράσµατα των µελετών αυτών θα οδηγήσουν στη βέλτιστη,
οικονοµοτεχνικά, λύση. Σε τέτοιου είδους οικονοµοτεχνικές-διαχειριστικές µελέτες
θα πρέπει να διερευνάται και το πρόβληµα ρύπανσης από οικισµούς µε ΜΙΠ µικρότερο από 2 000, είτε µέσω προτάσεων για συνένωση αυτών των οικισµών µε εν λειτουργία ή προτεινόµενες νέες ΕΕΛ ή, εναλλακτικά, µε την κατασκευή µεµονωµένων
ιδιωτικών συστηµάτων επεξεργασίας, τα οποία σύµφωνα µε τις µελέτες θα κρίνονται κατάλληλα για τους µικρούς αυτούς οικισµούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιου είδους διαχειριστικές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για τους Νοµούς Αχαΐας, Ηλείας και Μαγνησίας.
• Η αντιµετώπιση της ρύπανσης από τους µικρούς οικισµούς (µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 2 000 κατοίκους) µέσω υιοθέτησης µεµονωµένων ιδιωτικών συστηµάτων επεξεργασίας παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι τέτοια συστήµατα δεν
έχουν εφαρµοστεί αρκετά στον ελληνικό χώρο, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η
απαραίτητη εµπειρία, ενώ κατά τη λειτουργία µικρών βιολογικών συστηµάτων
έχουν αναφερθεί προβλήµατα στον έλεγχο και τη συντήρηση των µονάδων αυτών.
• Η παλαιότητα των δικτύων αποχέτευσης, τα περισσότερα από τα οποία χρειάζονται
αντικατάσταση, έχει ως αποτέλεσµα την είσοδο σηµαντικών παρασιτικών εισροών,
αρχικά στο δίκτυο και στη συνέχεια στις ΕΕΛ, επιβαρύνοντας υδραυλικά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
• Η έλλειψη καταγραφής και ελέγχου των βιοµηχανικών εισροών στα δίκτυα είναι
αποτέλεσµα αφενός µεν της απουσίας κατάλληλων κανονισµών λειτουργίας των δικτύων, αφετέρου δε παράνοµων συνδέσεων βιοµηχανιών µε τα δίκτυα.
• Βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έως το τέλος του 2005 θα έπρεπε να
έχουν κατασκευαστεί όλα τα έργα υποδοµής (δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ), στους
οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 2 000, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό του αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων. ∆εδοµένου ότι ακόµη παρουσιάζονται σηµαντικές ελλείψεις στα απαιτούµενα έργα υποδοµής το βάρος για
την εφαρµογή της Οδηγίας επιµερίζεται ανάµεσα στην υλοποίηση των υπολειπόµενων έργων και σε αυτό της αξιολόγησης της λειτουργίας των ΕΕΛ (τήρηση των κα-
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θορισµένων ορίων εκροής, εντατική παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκευασµένων εγκαταστάσεων, µε παράλληλη αναφορά των αποτελεσµάτων για
κάθε εγκατάσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
• Η δεύτερη αυτή υποχρέωση κάνει οξύτερο το πρόβληµα ανεπαρκούς εξοπλισµού
των εργαστηρίων των εγκαταστάσεων και των αδυναµιών καταγραφής και αναφοράς των µετρούµενων παραµέτρων από κάθε εγκατάσταση προς ενιαίο φορέα
(ΠΕΡΠΑ). Επιπρόσθετα, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη τυποποίησης
προτύπων παρακολούθησης και εργαστηρίων αναφοράς, που σε κάθε περίπτωση θα
µπορούσαν να υποβοηθήσουν ουσιαστικά στην εκπλήρωση των νέων υποχρεώσεων
που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
• Η προώθηση της επαναχρησιµοποίησης των λυµάτων, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, δυσχεραίνεται από την απουσία κοινοτικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να είναι επιτακτική η υλοποίηση κατάλληλου εθνικού νοµοθετικού πλαισίου.
• Η επαναχρησιµοποίηση της ιλύος που παράγεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων θα πρέπει να προωθηθεί ενόψει των περιορισµών που τίθενται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε τη διάθεση της ιλύος σε χώρους υγειονοµικής ταφής
απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της ιλύος.
• Στην περίπτωση παντορροϊκών δικτύων υπάρχει το πρόβληµα διοχέτευσης σηµαντικών ποσοτήτων αραιωµένων λυµάτων προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (combined sewer overflow). Αν και οι περισσότερες εγκαταστάσεις µπορούν να
παροχετεύουν υδραυλικά τις πληµµυρικές παροχές, ωστόσο παραµένει η αδυναµία
επεξεργασίας τους, που µπορεί να ξεπεραστεί µέσω της κατασκευής δεξαµενών εξισορρόπησης (storm tanks) στην είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Μεγάλο µέρος των παραπάνω ελλείψεων αντιµετωπίζεται από ένα επικαιροποιηµένο
Εθνικό Σχεδιασµό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αλλά και για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων, µε την κατασκευή µεγάλου αριθµού εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού σε όλη τη χώρα. Τα δύο προγράµµατα, που έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησης µέχρι το 2008, έχουν συνολικό προϋπολογισµό 1.44 δισεκατοµµυρίων
€. Σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης αστικών λυµάτων, παρά το γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχει γίνει αξιόλογη πρόοδος, το πρόβληµα δεν έχει αντιµετωπιστεί συνολικά και
ταυτόχρονα δεν έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της χώρας ως προς την Οδηγία 91/271.
Στόχος του Προγράµµατος είναι, µέχρι το 2008, να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διαχείρισης των αστικών λυµάτων στις πόλεις µε πληθυσµό άνω των 10 000 κατοίκων που
αποχετεύονται σε ευαίσθητους αποδέκτες, και σε πόλεις άνω των 15 000 κατοίκων που
αποχετεύονται σε κανονικούς αποδέκτες, όπου απαιτείται αποχέτευση και δευτεροβάθµια επεξεργασία λυµάτων. Επίσης, στο 40% των πόλεων από 10 000 έως 15 000 κατοίκους που αποχετεύονται σε κανονικούς αποδέκτες, όπου απαιτείται αποχέτευση και
δευτεροβάθµια επεξεργασία λυµάτων, αλλά και στο 40% των πόλεων από 2 000 έως
10 000 κατοίκους που αποχετεύονται σε ευαίσθητους αποδέκτες. Στις περιπτώσεις αυτές, µεταξύ άλλων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα θέµατα εξοικονόµησης
και επαναχρησιµοποίησης νερού, καθώς και εξοικονόµησης ενέργειας. Παράλληλα γίνεται επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου που θα επιτρέπει την συµµετοχή ιδιωτών
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στην κατασκευή και λειτουργία των έργων. Το συνολικό κόστος των βιολογικών καθαρισµών ως το 2008 θα ανέλθει στα 0.95 δισεκατοµµύρια €, που θα προέλθουν από το
Ταµείο Συνοχής, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και από άλλους πόρους (Εργοληπτικό Βήµα, 2002). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΠΠΕΡ 2007, την περίοδο 2007–2013 προγραµµατίζεται η ολοκλήρωση όλων των έργων αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 2 000 κατοίκους. Η
συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την ολοκλήρωση εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ, ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση των όµβριων υδάτων, τα σχετικά
δίκτυα στοχεύουν στην αντιπληµµυρική προστασία διοχετεύοντας την αντίστοιχη
πληµµυρική παροχή προς τον τελικό αποδέκτη. Η εφαρµοζόµενη πρακτική στην Ελλάδα, αλλά και σε µεγάλο βαθµό στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν περιλαµβάνει επεξεργασία
των οµβρίων πριν από την τελική διάθεση. Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί η αυξανόµενη ανυσηχία, που δηµιουργείται από τη σποραδική ρύπανση που µπορεί να προκληθεί από τις ρυπαντικές ουσίες (συχνά µη συµβατικές), οι οποίες πολλές φορές παρατηρούνται στα όµβρια ύδατα των αστικών περιοχών.

4.3 Βιοµηχανία
Οι βιοµηχανικές µονάδες στη χώρα µας έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο µέσα σε
αστικές περιοχές ή στην περίµετρό τους, και εποµένως η ύδρευση και η αποχέτευση
των αποβλήτων τους γίνεται από τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις των περιοχών αυτών,
αν και δεν έχουν επαρκώς αναπτυχθεί κατάλληλοι κανονισµοί δικτύων και οι απαιτούµενοι µηχανισµοί ελέγχου, όπως αναφέρεται και στην ενότητα 4.2 αυτού του Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που βιοµηχανίες επιλέξουν για εγκατάσταση αποµακρυσµένες περιοχές, είναι υποχρεωµένες να εξασφαλίζουν την υδροδότηση, αποχέτευση και επεξεργασία των αποβλήτων τους µε δικά τους µέσα.
Η εκτίµηση των ρυπαντικών φορτίων προερχόµενων από τον κλάδο της βιοµηχανίας
στα πλαίσια της παρούσας µελέτης έγινε λαµβάνοντας υπόψιν τα διαθέσιµα στοιχεία
της βάσης δεδοµένων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία περιλαµβάνει σχετικές πληροφορίες για
τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες στον ελληνικό χώρο, οι οποίες δίδουν αντιπροσωπευτική
εικόνα ως προς το παραγόµενο φορτίο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της βάσης, µπορούν να
γίνουν ποσοτικές εκτιµήσεις των παραγόµενων ρυπαντικών φορτίων, αλλά και του
απορριπτόµενου στους αποδέκτες φορτίου. Ο υπολογισµός των παραγόµενων φορτίων
για κάθε βιοµηχανία βασίζεται στο είδος του παραγόµενου κάθε φορά προϊόντος και
στους συντελεστές εξαγωγής φορτίου που αντιστοιχούν σε κάθε προϊόν. Στην περίπτωση της βάσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε οι εφαρµοζόµενοι συντελεστές έχουν προκύψει από
βιβλιογραφικά δεδοµένα και στην πλειονότητά τους ταυτίζονται µε τους διεθνώς εφαρµοζόµενους συντελεστές WHO. Στις περιπτώσεις που η βιοµηχανία εξυπηρετείται από
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων τότε λαµβάνεται υπόψιν µείωση του παραγόµενου
φορτίου ανάλογα µε το βαθµό της παρεχόµενης επεξεργασίας.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η άναρχη εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων στο
χώρο, και ακόµη προκειµένου να εφαρµοστεί πολιτική αποκέντρωσης, προωθήθηκε ο
θεσµός των Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ). Ο θεσµός αυτός καθιερώθηκε το 1965,
µε φορέα ίδρυσης και λειτουργίας την ΕΤΒΑ ΑΕ και στόχο τη δηµιουργία ζωνών συ-
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γκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα επέλεξε
και αγόρασε συγκεκριµένες εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και, µετά την εκπόνηση των απαραίτητων αναπτυξιακών και χωροταξικών µελετών, προχώρησε στην
εκτέλεση των έργων υποδοµής για τη δηµιουργία ζωνών κατάλληλων για βιοµηχανική
ανάπτυξη. ∆ικαίωµα εγκατάστασης στις ΒΙΠΕ έχει κάθε τύπου βιοµηχανία, αρκεί οι
δραστηριότητές της να καλύπτονται από τις δυνατότητες εξυπηρέτησης της υπάρχουσας υποδοµής. Η υποδοµή που αναπτύσσεται σε µία τυπική ΒΙΠΕ περιλαµβάνει έργα
οδοποιίας, ηλεκτροφωτισµού, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης, επεξεργασίας των αποβλήτων και ύδρευσης.
Το 1997 ψηφίστηκε το νέο θεσµικό πλαίσιο Ν 2545 (ΦΕΚ Α΄ 254) µε θέµα
«Βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές περιοχές και άλλες διατάξεις». Ο νόµος αυτός καθορίζει τους όρους για την ίδρυση, λειτουργία, χρηµατοδότηση κ.ά. Βιοµηχανικών και
Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), σκοπός του δε είναι η βιοµηχανική, βιοτεχνική
και γενικά επιχειρηµατική ανάπτυξη και οικονοµική πρόοδος της χώρας, καθώς και η
προστασία του περιβάλλοντος. Οι ΒΕΠΕ µπορεί να είναι Βιοµηχανικές Περιοχές
(ΒΙΠΕ), Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) ή Τεχνοπόλεις. Τέλος, µε τον ίδιο νόµο αντιµετωπίζονται και τα θέµατα των Περιοχών Ολοκληρωµένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).
Ο νόµος αυτός δίνει τη δυνατότητα ένταξης στις διατάξεις του όλων των ΒΙΠΕ, που
έχουν οριοθετηθεί από την ΕΤΒΑ. Ήδη έχουν ενταχθεί η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού και οι
ΒΙΠΕ Θίσβης (Ν. Βοιωτίας) και Κιλκίς.
Τα κονδύλια για την υλοποίηση των προγραµµάτων µπορούν να αντληθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα από
το Μέτρο 1.1. Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε συνδυασµό µε αντίστοιχες παρεµβάσεις
µέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) και ίδια συµµετοχή
των ενδιαφερόµενων.
Για τη χρηµατοδότηση της ίδρυσης των ΒΙΠΕ, η ΕΤΒΑ χρησιµοποίησε το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, τα κοινοτικά προγράµµατα και ίδια κεφάλαια. Το αναπτυξιακό
σχέδιο των ΒΙΠΕ για την περίοδο 1994–1999 επικεντρώθηκε στην επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων ΒΙΠΕ. Τα κονδύλια για την υλοποίηση του σχετικού
προγράµµατος προήλθαν κυρίως από τα Περιφερειακά Προγράµµατα. Μέχρι σήµερα
έχουν αναπτυχθεί 33 ΒΙΠΕ, οι περισσότερες από τις οποίες υδροδοτούνται από γεωτρήσεις. Οι ΒΙΠΕ αναφέρονται στην ενότητα 4.2 του Κεφαλαίου VI.
Σε µικρό αριθµό των ΒΙΠΕ λειτουργούν µονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων,
ενώ στις υπόλοιπες τα υγρά απόβλητα, χωρίς ουσιαστική επεξεργασία, διοχετεύονται
σε παρακείµενες εγκαταστάσεις αστικών λυµάτων. Από προκαταρκτικές διερευνήσεις
και επαφές µε υπευθύνους των ΒΙΠΕ, αλλά και υπευθύνους εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων που δέχονται τα βιοµηχανικά απόβλητα (κυρίως εγκαταστάσεις
επεξεργασίας των ∆ΕΥΑ), φαίνεται ότι κατά κανόνα δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες
ενέργειες (απογραφές, δειγµατοληψίες, αξιολογήσεις δεδοµένων), που να επιτρέπουν
βάσιµη ποσοτική εκτίµηση της παραγωγής των υγρών αποβλήτων ανά βιοµηχανία.
Έτσι, δεν είναι δυνατός στις περισσότερες περιπτώσεις (ιδίως στις περιοχές χωρίς αυτόνοµες εγκαταστάσεις επεξεργασίες και εργαστήρια) ο υπολογισµός του συνολικά παραγόµενου φορτίου, τόσο σε όρους συµβατικών όσο και σε όρους τοξικών ρύπων.
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Σηµαντικό επίσης πρόβληµα υπάρχει ως προς την επεξεργασία και τελική διάθεση των
ρύπων, που δηµιουργούνται στις εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των βιοµηχανικών
αποβλήτων, τόσο στις βιοµηχανικές περιοχές όσο και στις αυτόνοµες µονάδες επιµέρους βιοµηχανιών. Η αδυναµία χαρακτηρισµού των ιλύων από άποψη τοξικότητας,
αλλά και η έλλειψη ειδικών χώρων απόθεσης τοξικών ιλύων, οδηγεί αναγκαστικά στην
παράνοµη, σε πολλές περιπτώσεις, ενοποίησή τους µε αστικά βοθρολύµατα ή τις λάσπες προεπεξεργασίας αστικών αποβλήτων και στη συνδιάθεσή τους. Οι κίνδυνοι, τόσο
στους χώρους διάθεσης απορριµάτων και αστικών ιλύων, όσο και στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας αστικών λυµάτων, οι οποίες πρακτικά εξαναγκάζονται να δέχονται ανεξέλεγκτα βοθρολύµατα βιοµηχανικής προέλευσης, είναι προφανείς.
Παρά τις υπάρχουσες αδυναµίες, οι ΒΙΠΕ, και ιδίως αυτές που περιλαµβάνουν εργαστήρια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, µπορούν να συµβάλουν µε καθοριστικό τρόπο
σε µελλοντικό πρόγραµµα απογραφής. Η ύπαρξη του αναγκαίου υποβάθρου (εργαστήρια, προσωπικό) µε την κατάλληλη ενίσχυσή του, στα πλαίσια συστηµατικής και οργανωµένης προσπάθειας καταγραφής, δίνει τη δυνατότητα για σχετικά εύκολη απόκτηση
πολλών και αξιοποιήσιµων εργαστηριακών κυρίως δεδοµένων, τα οποία µε κατάλληλη
αξιολόγηση θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως πιλότοι για τις υπόλοιπες βιοµηχανίες της χώρας.

4.4 Παραγωγή ενέργειας
4.4.1 Το µελλοντικό παγκόσµιο ενεργειακό τοπίο
Ο στρατηγικός προγραµµατισµός της διαχείρισης υδατικών πόρων δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται µε κριτήρια συγκυριακά, αλλά πρέπει να προβάλλεται στο µέλλον (µε
ιχνηλάτηση-υπόθεση εναλλακτικών σεναρίων) και να τεκµηριώνεται µε άντληση
εµπειριών και δεδοµένων από ιστορικά παραδείγµατα (παρελθόν). Η προβολή στο µέλλον θα πρέπει να συνδυάζεται µε την αρχή της βιωσιµότητας ή αειφορίας, τη σύγχρονη
ιδεολογική, πολιτική και οικονοµική αρχή, που δίνει έµφαση στην ανάπτυξη χωρίς
υποθήκευση του µέλλοντος. Αν και γενικά οµολογείται ότι η αρχή αυτή έχει πια ενσωµατωθεί στη διαχείριση του νερού, αυτό είναι και θα παραµείνει αυταπάτη, αν δεν συνδυαστεί µε βιωσιµότητα στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Η σηµερινή διαχείριση ενέργειας κάθε άλλο παρά βιώσιµη είναι. Τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο,
γαιάνθρακες, φυσικό αέριο) δεν είναι ανανεώσιµα, αλλά αναλώσιµα. Παράλληλα, η
καύση των ορυκτών καυσίµων έχει αποτέλεσµα την εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα
και συνακόλουθα τη µεταβολή της σύνθεσης της ατµόσφαιρας και του κλίµατος. Από
την άλλη πλευρά, µε το εντεινόµενο καταναλωτικό µοντέλο που οι ανεπτυγµένες χώρες
ακολουθούν, χρόνο µε το χρόνο η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εκρηκτικά.
Τον εικοστό αιώνα κυριάρχησε (αν και αµφισβητήθηκε από λίγους) η αντίληψη ότι τα
ορυκτά καύσιµα είναι άφθονα και θα περάσουν αιώνες πριν εξαντληθούν. Σήµερα, η
αντίληψη αυτή υποχωρεί και το πρόβληµα τοποθετείται µε διαφορετικό τρόπο. Μέχρι
σήµερα η παραγωγή και κατανάλωση πετρελαίου αυξάνει συνεχώς, αλλά αναπότρεπτα
σε µερικά χρόνια θα φτάσουµε στην κατάσταση που έχει αποκληθεί «πετρελαϊκή
αιχµή» (peak oil), µετά την οποία η παραγωγή θα φθίνει µε το χρόνο. Αν και έχει χαρακτηριστικά λεχθεί ότι «οι µέρες του φτηνού πετρελαίου είναι µετρηµένες» (Larson,
2006), δεν υπάρχει συµφωνία ως προς τη χρονική τοποθέτηση της πετρελαϊκής αιχµής.
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Ορισµένοι την τοποθετούν στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας (µέχρι το 2010), αλλά
και µε την πιο αισιόδοξη εκδοχή δεν µπορεί να τοποθετηθεί πέρα από τα µέσα του
αιώνα (Kerr and Service, 2005). Ας σηµειωθεί ότι η ιδέα της πετρελαϊκής αιχµής έχει
εισαχθεί στα µέσα του εικοστού αιώνα από τον Hubbert (1956), ο οποίος προέβλεψε µε
ακρίβεια την αιχµή που συνέβη στις ΗΠΑ το 1970, ενώ διατύπωσε την πρόβλεψη ότι η
αιχµή σε παγκόσµιο επίπεδο θα σηµειωνόταν µετά από 50 χρόνια (το 2006). Σύµφωνα
µε την υπόθεση συµµετρίας του Hubbert, η αιχµή σηµειώνεται όταν έχει καταναλωθεί
το µισό των αποθεµάτων πετρελαίου. Οι επερχόµενοι καιροί, όπου θα καταναλώνεται
το δεύτερο µισό των αποθεµάτων, θα είναι δύσκολοι (Campbell, 2005). Η εκµετάλλευση του δεύτερου µισού θα είναι πιο ακριβή (αφού ήδη εξαντλούνται τα πλέον πρόσφορα οικονοµικώς αποθέµατα) και θα κυριαρχείται από έλλειµµα προσφοράς-ζήτησης. Άρα, η «φτηνή ενέργεια» που συνηθίσαµε και στην οποία βασίστηκε το σηµερινό
µοντέλο ζωής στις ανεπτυγµένες χώρες (καταναλωτικά πρότυπα, µεταφορές, γεωργία,
βιοµηχανία), δεν έχει µέλλον. Ο τετραπλασιασµός των τιµών του πετρελαίου από το
2002 µέχρι σήµερα συνδέεται ενδεχοµένως µε το ότι πλησιάζουµε στην πετρελαϊκή
αιχµή.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Αµερικανού Υπουργείου Ενέργειας (Department of Energy), ο σηµερινός µέσος ρυθµός µε τον οποίο παράγεται και καταναλώνεται ενέργεια
σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 13 TW, ενώ µε βάση το σηµερινό ρυθµό αύξησης των αναγκών προβλέπεται να φτάσει τα 25–30 TW το 2050 και τα 40–50 TW το 2100. Παίρνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα καυσίµων στο µέλλον, έχει εκτιµηθεί ότι θα υπάρχει
ενεργειακό έλλειµµα 14 TW το 2050 (µεγαλύτερο του σηµερινού συνολικού ρυθµού
παραγωγής) και 33 TW το 2100. (Grabtree and Lewis, 2007· Grabtree et al., 2005·
Lewis and Grabtree, 2005). Βεβαίως τα ελλείµµατα αυτά είναι εικονικά και στην πραγµατικότητα η κατανάλωση ενέργειας δεν µπορεί παρά να προσαρµοστεί στη διαθεσιµότητα/παραγωγή. Ωστόσο, οι αριθµοί αυτοί είναι χαρακτηριστικοί του µεγέθους του
προβλήµατος και σηµατοδοτούν την ανάγκη αλλαγής του σηµερινού µοντέλου ζωής
αλλά και ειδικότερα του ενεργειακού τοπίου.
∆ύο είναι οι άξονες δράσεων και αλλαγών που µπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιµη διαχείριση της ενέργειας στο µέλλον:
• η υποκατάσταση µορφών ενέργειας βασισµένων στα ορυκτά καύσιµα µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και
• η εξοικονόµηση ενέργειας.
Πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα δώσει άλλες λύσεις φτηνής ενέργειας, που θα
επιτρέψει τη συνέχιση του σηµερινού µοντέλου στο διηνεκές. Η πυρηνική ενέργεια είναι µια από τις προβληθείσες λύσεις. Όµως, η τεχνολογία αντιδραστήρων σχάσης δεν
έχει βρει λύση για τη διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων και σε καµιά περίπτωση η
πυρηνική ενέργεια σχάσης δεν µπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη. Εξάλλου, η σύντηξη υδρογόνου, που έχει προβληθεί ως µια καλύτερη λύση, αποτελεί απλώς µια υπόθεση µε µεγάλη πιθανότητα να διαψευστεί (Vernon, 2007) ενώ, ακόµη και αν δεν διαψευστεί, δεν
µπορούµε να γνωρίζουµε ποια προβλήµατα και κινδύνους θα έχει. Το υδρογόνο έχει
προβληθεί τελευταία και ως συµβατικό καύσιµο, που στο µέλλον θα υποκαταστήσει
(π.χ. στις µεταφορές) το πετρέλαιο. Η αντίληψη αυτή είναι εσφαλµένη, αφού το υδρογόνο δεν είναι πρωτογενές καύσιµο γιατί δεν απαντά ελεύθερο στη φύση. Για να το
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χρησιµοποιήσει κανείς πρέπει πρώτα να το παρασκευάσει, κάτι που προφανώς θα απαιτήσει περισσότερη ενέργεια απ’ όση µπορεί να αποδώσει η καύση του. Απλώς, µε
υδρογόνο µπορούν να φτιαχτούν «µπαταρίες» (κυψέλες υδρογόνου) για αποθήκευση
ενέργειας, που όµως για να γεµίσουν χρειάζονται πρωτογενή ενέργεια.
Πρωτογενής αειφορική πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος. Η ηλιακή ενέργεια είναι στη βάση
της πυρηνική ενέργεια σύντηξης υδρογόνου, µε τη διαφορά ότι είναι φυσική και βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση. Με τις µετατροπές που υφίσταται στο υδροκλιµατικό σύστηµα της Γης, η ηλιακή – κατά βάση – ενέργεια προσφέρεται σε διάφορες ανανεώσιµες µορφές και µπορεί να αξιοποιηθεί µε αντίστοιχες τεχνολογίες. Τα υδροηλεκτρικά
έργα, µικρά και µεγάλα, είναι µία από αυτές. Τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά τόξα,
τα βιοκαύσιµα, οι κυµατογεννήτριες κτλ. αξιοποιούν άλλες µορφές ενέργειας, που όλες
έχουν τη βάση τους στην ηλιακή ενέργεια. Η γεωθερµία, κατά το µέρος που είναι ανανεώσιµη, συνδέεται επίσης µε την ηλιακή ενέργεια.
Από φυσικής πλευράς η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας είναι ασύλληπτα µεγάλη
(προκαλεί δε έκπληξη που αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό), αλλά από τεχνικής και οικονοµικής πλευράς καλύπτει σήµερα ελάχιστο µέρος της συνολικής παραγωγής. Τεκµηρίωση του εξαιρετικά µεγάλου µεγέθους της ηλιακής ενέργειας δίνει ο Πίνακας II.3.
Πίνακας II.3 Χαρακτηριστικά ενεργειακά µεγέθη στην κλίµακα της Γης
Μέγεθος

Τιµή

Σύγκριση µε την ηλιακή ενέργεια

Σηµερινός ρυθµός ανθρωπογενούς παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στον
πλανήτη

13 TW = 13 × 1012 W Ισοδυναµεί µε το 0.01% του ρυθµού
µε τον οποίο τροφοδοτείται η Γη µε
ηλιακή ενέργεια (120 PW = 1.2 × 105
TW = 1.2 × 1017 W).

Ενέργεια που απελευθερώθηκε από το σει- 3.35 EJ = 3.35 × 1018 J Ισοδυναµεί µε την ηλιακή ενέργεια
σµό του Ινδικού Ωκεανού το 2004, µεγέπου φτάνει στη Γη σε λιγότερο από
θους 9.1–9.3 της κλίµακας Richter
µισό λεπτό
Ετήσια χρήση ενέργειας για τις ανθρώπινες 460 EJ = 460 × 1018 J
δραστηριότητες στον πλανήτη

Ισοδυναµεί µε την ηλιακή ενέργεια
που φτάνει στη Γη σε περίπου 1 ώρα

Ενεργειακό περιεχόµενο του συνόλου των 17 ΖJ = 17 × 1021 J
εκµεταλλεύσιµων αποθεµάτων πετρελαίου
στον πλανήτη

Ισοδυναµεί µε την ηλιακή ενέργεια
που φτάνει στη Γη σε µία ηµέρα και
14 ώρες

Πηγή: Grabtree and Lewis (2007) για το πλείστο των στοιχείων.

Παρά ταύτα, η οικονοµική εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στην άµεση µορφή της
(ακτινοβολία) δεν είναι γενικά συµφέρουσα µε τη σηµερινή τεχνολογία. Επισηµαίνεται,
ωστόσο, ότι (α) οι τεχνολογίες µετατροπής της ηλιακής ενέργειας είναι πρόσφατες
(1970 και µετά)· (β) τα κόστος των µονάδων µετατροπής της ηλιακής ενέργειας έχει
µειωθεί κατά δύο τάξεις µεγέθους τα τελευταία 30 χρόνια· (γ) το κόστος αυτό θα πρέπει
να µειωθεί άλλες δύο τάξεις µεγέθους για να µπορεί να γενικευτεί η εµπορική χρήση
της ηλιακής ενέργειας (Kerr, 2005)· και (δ) ήδη υπάρχουν ελπιδοφόρα ερευνητικά αποτελέσµατα, που διαφαίνεται ότι θα καταστήσουν τεχνικο-οικονοµικά εφικτή τη χρήση
ηλιακής ενέργειας (Grabtree and Lewis, 2007).
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες για την προώθηση των τεχνολογιών των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Με την Οδηγία 2001/77 θέτει ως
προτεραιότητα την αύξηση της συµβολής των ΑΠΕ, κατανέµει τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο στα κράτη-µέλη και ορίζει το κοινοτικό
πλαίσιο δράσης. Καθορίζονται ως στόχοι για το 2010 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να ανέρχεται στο 12% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας και
στο 22.1% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κατανέµονται οι
επιµέρους εθνικοί στόχοι. Για την Ελλάδα ως στόχος για το 2010 τίθεται, η ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές να καλύπτει την ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20.1%. Τα κράτη-µέλη καλούνται να λάβουν
µέτρα, ώστε να αρθεί κάθε νοµικό-διοικητικό εµπόδιο για την εκπλήρωση των δεσµεύσεών τους. Κάθε χώρα υποχρεούται στην κατάρτιση Εθνικής Έκθεσης για την εξέλιξη
της διείσδυσης των ΑΠΕ ανά διετία και η Επιτροπή συντάσσει ανά πενταετία αντίστοιχη έκθεση προς το Συµβούλιο, όπου αναλύεται η επιτευχθείσα πρόοδος, επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι και αναλύονται οι προοπτικές και προτάσεις για το µέλλον.
Η εξειδίκευση των απαιτήσεων για την Ελλάδα ανά τεχνολογία ΑΠΕ συνοψίζεται στον
Πίνακα II.4.
Πίνακας II.4 Απαιτήσεις εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ στην Ελλάδα
Τεχνολογία

Αιολικά πάρκα
Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
Βιοµάζα
Γεωθερµία
Φωτοβολταϊκά
Σύνολα

Απαιτήσεις
ισχύoς το
2010 (MW)
3 372
3 325
364
103
12
18
7 193

Παραγωγή
ενέργειας το
2010 (TWh)
7.09
4.58
1.09
0.81
0.09
0.02
13.67

Ποσοστιαία %
συµµετοχή ανά
τύπο ΑΠΕ το 2010
10.42
6.74
1.60
1.19
0.13
0.03
20.10

Πηγή: ΥΠΑΝ (2005)

4.4.2 Υφιστάµενη κατάσταση
Η χρήση των υδατικών πόρων για ενεργειακούς σκοπούς υπήρξε σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης των σχετικών έργων. Η βασική επιλογή της αξιοποίησης των εγχώριων
ενεργειακών πόρων (λιγνίτες-υδροδυναµικό), που αποτέλεσε τον άξονα των αναπτυξιακών προγραµµάτων της ∆ΕΗ επί 50 σχεδόν χρόνια, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η
υδροηλεκτρική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί µόνο την ενέργεια του νερού (χρήση µη
καταναλωτική), επιτρέποντας όλες τις κατάντη χρήσεις του, οδήγησαν στην κατασκευή
µεγάλων ταµιευτήρων στα µεγαλύτερα ποτάµια της χώρας, που επιτρέπουν τη διαχείριση του νερού για την κάλυψη αναγκών και άλλων χρήσεων.
Υδροηλεκτρικά έργα
Λόγω του ευνοϊκού τοπογραφικού αναγλύφου, η Ελλάδα διαθέτει σηµαντικό υδροδυναµικό, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου συγκεντρώνεται στο δυτικό και βόρειο τµήµα
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της, όπου βρίσκονται οι µεγάλοι ποταµοί Αχελώος, Άραχθος, Αώος, Αλιάκµονας και
Νέστος (βλ. ενότητα 8.1 του Κεφαλαίου VI).
Το µέσο ετήσιο τεχνικά εκµεταλλεύσιµο υδροδυναµικό της χώρας έχει εκτιµηθεί σε
15 TWh περίπου. Μέχρι σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων των υπό κατασκευή έργων,
έχει αναπτυχθεί το 1/3 περίπου του υδροδυναµικού αυτού, που καλύπτει το 10% περίπου της σηµερινής κατανάλωσης, ενώ η παραγωγή από λιγνίτη καλύπτει το 70%, και το
υπόλοιπο 20% καλύπτεται από πετρέλαιο (7%) και φυσικό αέριο (13%).
Λόγω της δυνατότητας της υδροηλεκτρικών έργων για ταχεία ανάληψη ηλεκτρικών
φορτίων, σηµαντικότερη είναι η σηµασία τους στην κάλυψη της ισχύος του ηλεκτρικού
συστήµατος. Συγκεκριµένα, σε σύνολο εγκατεστηµένης ισχύος του διασυνδεδεµένου
συστήµατος 9 900 MW, τα 3 100 MW των υδροηλεκτρικών έργων καλύπτουν το
31.2% περίπου της ισχύος και το 35% περίπου της ενέργειας αιχµής, που έχει φτάσει τα
8 900 MW. Σηµαντική είναι ακόµη η δυνατότητα που προσφέρουν τα υδροηλεκτρικά
έργα για ταµίευση ενέργειας, εφόσον σχεδιαστούν µε αντιστρεπτή λειτουργία. Αυτή η
δυνατότητα αναµένεται να αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία στο µέλλον µετά την ουσιαστική απελευθέρωση της παραγωγής ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών πηγών
(π.χ. αιολική ενέργεια).
Σήµερα υπάρχουν 15 µεγάλοι ταµιευτήρες, των οποίων η διαχείριση, πέρα από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, λαµβάνει σοβαρά υπόψη την ικανοποίηση κυρίως
των αρδευτικών, αλλά και άλλων αναγκών. Συγκεκριµένα, στα τα διάφορα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας οι ταµιευτήρες της ∆ΕΗ (βλ. Πίνακα VI.14) κάλυψαν το 2001
τις ακόλουθες ανάγκες (∆ΕΗ ΑΕ, 2002):
α. Οι ταµιευτήρες του Μέσου και Κάτω Αχελώου (Κρεµαστά, Καστράκι, Στράτος Ι και
ΙΙ), προσέφεραν 500 hm3 για άρδευση των πεδιάδων της Αιτωλοακαρνανίας και περίπου 7 hm3 για την ύδρευση του Αγρινίου. Επίσης, στην περιοχή του φράγµατος
Στράτου έχει διαµορφωθεί χώρος αναψυχής και αθληµάτων νερού.
β. Οι ταµιευτήρες του Αλιάκµονα (Πολύφυτο, Σφηκιά, Ασώµατα), κάλυψαν µε περίπου 400–600 hm3 τις αρδευτικές ανάγκες της πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Οι ταµιευτήρες αυτοί καλύπτουν και τις ανάγκες ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.
γ. Ο ταµιευτήρας του Ταυρωπού (Πλαστήρα), προσέφερε 100 hm3 για τις αρδευτικές
ανάγκες των Νοµών Καρδίτσας και Λάρισας, καθώς και 20 hm3 για την ύδρευση της
Καρδίτσας και άλλων οικισµών της περιοχής. Κυρίως όµως, το τεχνητό οικοσύστηµα που δηµιουργήθηκε, αποτέλεσε τον βασικό τουριστικό πόλο έλξης του Νοµού Καρδίτσας.
δ. Οι ταµιευτήρες Άραχθου-Αώου (Πουρνάρι Ι και ΙΙ, Πηγές Αώου), προσέφεραν 200
hm3 για την άρδευση της πεδιάδας της Άρτας µόνο από το Πουρνάρι.
ε. Ο ταµιευτήρας Λάδωνα προσέφερε 50 hm3 για την άρδευση της πεδιάδας της
Ηλείας.
στ.Οι ταµιευτήρες του Νέστου (Θησαυρός, Πλατανόβρυση), ρυθµίζουν τα νερά του
Νέστου και πρόσφεραν για άρδευση της πεδινής έκτασης Ξάνθης-∆ράµας πάνω από
200 hm3.
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Μέχρι το 2010 αναµένεται να λειτουργήσουν 6 ακόµα µεγάλα Υ/Η έργα, ενώ έχει µελετηθεί µια σειρά άλλων, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες VI.20 και VI.21. Έχει ήδη
κατασκευαστεί ο ταµιευτήρας Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, ο οποίος θα συµβάλει
στο σχέδιο εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, ενώ ο ταµιευτήρας Ιλαρίωνα
στον ποταµό Αλιάκµονα, θα συµβάλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της διαχείρισης των νερών της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να καλυφθούν οι αυξηµένες απαιτήσεις της περιοχής (ενότητα 8.1 του Κεφαλαίου VI).
Η συνολική ποσότητα νερού που αξιοποιήθηκε ενεργειακά (αυτή δηλαδή που πέρασε
από τους στροβίλους των υδροηλεκτρικών έργων της χώρας) είναι στο τέλος του µήνα
Μαΐου (που είναι και το τέλος της υγρής περιόδου), από στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, κατά µέσο όρο 6.5 km3 σε όλη τη χώρα. Με την ποσότητα αυτή παρήχθησαν περίπου 3 000 GWh.
Η Ελλάδα διαθέτει επίσης αξιόλογο υδροδυναµικό µικρής ισχύος, µε σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης. ∆ηλαδή, ανάλογα µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα µπορεί να είναι
και η συµµετοχή των µικρών στην παραγωγή ενέργειας, λόγω του µεγάλου αριθµού
των αξιοποιήσιµων θέσεων (βλ. ενότητα 8.2 του Κεφαλαίου VI). Αλλά και η ανάπτυξη
των µικρών έργων καθυστερεί σηµαντικά.
Θερµικές Μονάδες
Οι υφιστάµενες θερµικές µονάδες της ∆ΕΗ (βλ. ενότητα 4.2 του Κεφαλαίου VI) καταναλώνουν νερό κυρίως για ψύξη, που προέρχεται από τον ταµιευτήρα του Πολυφύτου
(περιοχή Πτολεµαϊδας-Αµυνταίου) ή από τοπικές γεωτρήσεις.
Οι µελλοντικές ανάγκες των νέων θερµικών µονάδων προβλέπεται να καλυφθούν κυρίως µε έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων, κυρίως από ταµιευτήρες, που θα
καλύπτουν παράλληλα και άλλες ανάγκες των περιοχών τους (άρδευση, ύδρευση, προστασία περιβάλλοντος). Εποµένως η κάλυψη των υδατικών αναγκών των νέων θερµικών µονάδων όχι µόνο δεν θα επιβαρύνει, αλλά αντίθετα θα διευκολύνει τη διαχείριση
των υδατικών πόρων στην περιοχή κατασκευής των µονάδων αυτών.
4.4.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργειακών έργων
Η υδροηλεκτρική ενέργεια, επειδή παράγεται από ανανεώσιµο πόρο που δεν προκαλεί
κανένα στερεό, υγρό ή αέριο ρύπο, είτε κατά τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθµών είτε µακροπρόθεσµα, αποτελεί µία από τις πιο καθαρές µορφές ενέργειας, που
ανταποκρίνονται σε στόχους αειφορικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σε σχέση µε το πρόβληµα του CO2, αποτελεί την πιο αξιόπιστη, τεχνικά και οικονοµικά, ώριµη µορφή
ενέργειας, που µπορεί να µειώσει τις εκποµπές CO2 σε σηµαντικό ποσοστό. Η πλήρης
ανάπτυξη του υδροδυναµικού της χώρας θα µείωνε τις εκποµπές CO2 κατά 10 περίπου
εκατοµµύρια τόννους το χρόνο.
Τα υδροηλεκτρικά όµως έργα, και ιδιαίτερα τα έργα µεγάλης κλίµακας, όπως τα φράγµατα µε µεγάλους ταµιευτήρες, είναι φυσικό να προκαλούν σηµαντικές και ποικίλες
επιπτώσεις στο φυσικό, οικολογικό, κοινωνικό και οικονοµικό, ακόµη και στο πολιτιστικό περιβάλλον, τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας. Ορισµένες από τις επιπτώσεις αυτές είναι αρνητικές, όπως:
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• η κατάλυση µεγάλων εκτάσεων από τη δηµιουργία της τεχνητής λίµνης·
• οι ενδεχόµενες µετακινήσεις οικισµών·
• η κατακράτηση των φερτών υλών στους ταµιευτήρες, οι διαβρώσεις της κοίτης κατάντη και οι επιδράσεις στα δέλτα·
• η παρεµπόδιση της κυκλοφορίας της πανίδας·
• οι µεταβολές στις χρήσεις γης (µείωση καλλιεργήσιµης γης, κλπ.)·
• η διακοπή των οδών επικοινωνίας από την πλήρωση του ταµιευτήρα·
• τα πρανή εκσκαφών µεγάλου ύψους.
Άλλες όµως επιπτώσεις είναι θετικές, όπως:
•
•
•
•
•
•

η χρησιµοποίηση καθαρής ενέργειας χωρίς ρύπους·
η ρύθµιση των φυσικών απορροών·
ο έλεγχος των πληµµυρών·
η αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων και η ύδρευση των οικισµών της περιοχής·
η τοπική απασχόληση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου·
η δηµιουργία τεχνητών λιµνών και υγροβιοτόπων.

Με το σύνολο των µέτρων που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, καθώς και µε
τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που εκπονούνται υποχρεωτικά για όλα τα
υδροηλεκτρικά έργα, µελετώνται τα επανορθωτικά µέτρα τα οποία ελαχιστοποιούν τις
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (βλ. ενότητα 5.4 του Κεφαλαίου VI).
Εκτιµάται ότι στη χώρα, µε τη λήψη των κατάλληλων επανορθωτικών µέτρων, οι θετικές επιπτώσεις των υδροηλεκτρικών έργων υπερτερούν σαφώς των αρνητικών. Ορισµένα έργα, όπως οι τεχνητές λίµνες των υδροηλεκτρικών έργων Ταυρωπού (Πλαστήρα) και των πηγών Αώου, έχουν δηµιουργήσει τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
τα οποία συνέβαλαν στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους δίνοντας έτσι την
δυνατότητα αύξησης του εισοδήµατος των κατοίκων (βλ. ενότητα 5.1 του Κεφαλαίου
VI).
Όσον αφορά στα θερµοηλεκτρικά έργα, οι σηµαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις τους
στο περιβάλλον, και ειδικά στους υδατικούς πόρους, αφορούν κυρίως στους λιγνιτικούς
ΑΗΣ και τα µεγάλα λιγνιτωρυχεία που τους τροφοδοτούν µε καύσιµα. Οι εκσκαφές
φτάνουν σε βάθη εκατοντάδων µέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και οι απαιτούµενες αντλήσεις για την αποστράγγιση των πυθµένων των ορυχείων προκαλούν σηµαντικό υποβιβασµό της στάθµης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής. Τα επανορθωτικά µέτρα περιλαµβάνουν τη χρησιµοποίηση των αντλούµενων υδάτων, µετά
από τον απαιτούµενο καθαρισµό, για τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων της
περιοχής. Απαιτείται επιπλέον η επαναφύτευση των αποθέσεων αγόνων και τέφρας,
ώστε να αποκατασταθεί η µείωση της βλάστησης στις εκτάσεις που καταλαµβάνουν τα
έργα.
Όσο και αν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους αέριους και στερεούς ρύπους των
θερµοηλεκτρικών έργων και από το µέγεθος των χωµατουργικών εργασιών των ορυχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, δεν θα πρέπει να παραµελείται η αποκατάσταση των
βλαπτικών µεταβολών στους υδατικούς πόρους της περιοχής των έργων.
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4.4.4 Συµπεράσµατα
Η ενεργειακή αξιοποίηση των υδατικών πόρων πρέπει να συνεχιστεί µε ταχύτερους
ρυθµούς, αφού η κατασκευή ταµιευτήρων για ενεργειακούς σκοπούς διευκολύνει τη διαχείριση των υδατικών πόρων για την κάλυψη και άλλων αναγκών και στόχων (άρδευση, ύδρευση, προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, αντιπληµµυρική προστασία). Ένα τέτοιο πρόγραµµα αποτελεί µεγάλο έργο, η σηµασία του οποίου δεν είναι µικρότερη από πολλά «µεγάλα έργα» που εκτελέστηκαν στα πλαίσια των Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ,
χωρίς όµως να έχει περιληφθεί σε αυτά. Όταν εκτιµηθεί ουσιαστικά η µελλοντική σηµασία του φυσικού αγαθού, που ονοµάζεται νερό, τότε τα έργα ανάπτυξης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων θα τεθούν οπωσδήποτε σε θέσεις πρώτης προτεραιότητας.

4.5 Περιβάλλον
Μια αναδροµή στη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα
των νερών στη χώρα µας δίνει πληθώρα νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
κωδίκων κλπ., ενώ η αρµοδιότητα ελέγχου για την προστασία είναι διασπαρµένη σε
διάφορες υπηρεσίες υπουργείων και οργανισµών, σε ινστιτούτα και συλλογικά όργανα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Με την έκδοση της Οδηγίας για τα νερά (2000/60/ΕΚ)
και την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε αυτήν (Ν. 3199/2003 και Π∆
51/8.3.2007), οι αναφερθείσες δυσλειτουργίες προβλέπεται να εξοµαλυνθούν. Σύµφωνα µε το Νόµο 3199/2003 η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι
∆ιευθύνσεις Υδατικών Πόρων είναι οι αρµόδιοι φορείς για την προστασία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων ως στοιχείου του περιβάλλοντος, καθώς µεταξύ άλλων,
καταρτίζει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή τους, συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και µετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα για κάθε
ζήτηµα που αφορά στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων, εισηγείται τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης των υδάτων, εισηγείται νοµοθετικά και
διοικητικά µέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, µεριµνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων κλπ..
Στα αρχικά στάδια της προσέγγισης, το νερό αντιµετωπίστηκε ως ευαίσθητο πολύτιµο
στοιχείο, που χρειαζόταν απόλυτη ή σχετική προστασία από όλες τις πιέσεις των γρήγορων αλλαγών. Ακολούθησε µια φάση σύγκρουσης ανάµεσα στις επιδιώξεις για προστασία από τη µια µεριά και στις επιδιώξεις γρήγορης ανάπτυξης από την άλλη, όπου
συνειδητοποιήθηκε ότι η υποβάθµιση έχει, εκτός των άλλων, επιπτώσεις στην υγεία και
υψηλό κοινωνικό κόστος. Σήµερα εξελίσσεται µία τάση συνειδητοποίησης αφενός του
οικονοµικού κόστους της υποβάθµισης και αφετέρου της θετικής συµβολής στην οικονοµία που µπορεί να έχει µια πολιτική ανάπτυξης συνδυασµένη µε την προστασία.
Σε παγκόσµια κλίµακα, τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη εγκαταστάσεων υγιεινής και κατάλληλου πόσιµου νερού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καθηµερινά
25 000 άνθρωποι πεθαίνουν λόγω της κακής διαχείρισης των νερών και περίπου τα δύο
τρίτα του παγκόσµιου πληθυσµού στερούνται καθαρού νερού, γεγονός που έχει αποτέλεσµα το θάνατο 4.6 εκατοµµυρίων παιδιών κάθε χρόνο.
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Έτσι, οι προσπάθειες του προγράµµατος περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών στρέφονται τα τελευταία δέκα χρόνια στην ορθολογική διαχείριση των νερών, µε στόχο την
εξισορρόπηση του ρόλου τους ως πόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αξίας, µέσω
κατάλληλης εκπαίδευσης στις υπό ανάπτυξη χώρες. Το πρόγραµµα EMINWA (Environmentally sound Management of INland WAters) διαχειρίζεται τα νερά σαν τµήµα
όλου του περιβάλλοντος, θεωρώντας το έδαφος, τα δάση, την άγρια ζωή, την ενέργεια
και τους ανθρώπινους οικισµούς ως στοιχεία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει επιτευχθεί πρόοδος στην καταπολέµηση συγκεκριµένων πηγών ρύπανσης των νερών. Είναι ωστόσο σαφές ότι η κύρια ευθύνη που πρέπει να επωµισθούν οι χώρες είναι να επιτύχουν σηµαντική αλλαγή στη συµπεριφορά των καταναλωτών και να µειώσουν το µερίδιό τους στη χρήση των παγκόσµιων αποθεµάτων.
Το 1992 η συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέιρο σηµατοδότησε τη
µετάβαση από το αµιγώς αναπτυξιακό µοντέλο σε ένα άλλο, όπου η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων θεωρούνται αναπόσπαστα
στοιχεία της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παγκόσµια προβλήµατα, τα οποία απασχόλησαν τη συνδιάσκεψη και που έχουν άµεση σχέση µε τη διαχείριση των νερών ήταν η
µεταβολή του κλίµατος, η µείωση της βιοποικιλότητας και η αποψίλωση των δασών.
Σήµερα στόχος είναι η αειφορική ανάπτυξη, που εντάχθηκε και στη νέα Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπογράφηκε από όλα τα κράτη-µέλη στις 7 Φεβρουαρίου 1992. Ο όρος αειφορική ανάπτυξη δηλώνει πολιτική και στρατηγική για συνεχή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, που αποτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος
και των φυσικών πόρων. Η αειφορική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι:
• εξασφαλίζει τη διατήρηση της συνολικής ποιότητας της ζωής·
• εξασφαλίζει τη διαρκή αξιοποίηση των φυσικών πόρων· και
• αποφεύγει την πρόκληση µόνιµων περιβαλλοντικών βλαβών.
∆έκα χρόνια µετά, στο Γιοχάνεσµπουργκ, η ολοµέλεια της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για
τη Βιώσιµη Ανάπτυξη ασχολήθηκε µε θέµατα γνωστά ως WEHAB (Νερό και Αποχέτευση, Ενέργεια, Υγεία και Περιβάλλον, Γεωργία, Βιοποικιλότητα και ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων). Ειδικότερα όσον αφορά στο νερό, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
• έναρξη προγράµµατος δράσης, που αποσκοπεί στην επίτευξη στόχων πρόσβασης σε
ασφαλές πόσιµο νερό και αποχέτευση·
• κινητοποίηση διεθνών και εθνικών πόρων, µεταφορά τεχνολογίας, προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών και υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων·
• εξασφάλιση νέων οικονοµικών πόρων και προώθηση καινοτόµων τεχνολογιών για
την εφαρµογή του Κεφαλαίου 18 που περιλαµβάνεται στην Ατζέντα 21.
Η Ελλάδα στο σύνολό της δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη έλλειψη σε νερό. Ωστόσο, η µορφολογία του εδάφους και το είδος του υπεδάφους, σε συνδυασµό µε την κατανοµή των
βροχοπτώσεων, του πληθυσµού και της βιοµηχανίας, συντελούν στην ουσιαστική µείωση των διαθέσιµων υδατικών πόρων και καθιστούν δύσκολη την αποδοτική χρησιµοποίησή τους.
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Τα επιφανειακά νερά χρησιµοποιούνται κυρίως για τις ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα,
την εξυπηρέτηση της βιοµηχανίας και την ύδρευση οικισµών, ενώ τα υπόγεια νερά κυρίως για άρδευση και ύδρευση.
Στις εκβολές των µεγάλων ποταµών (Αξιός, Νέστος, Στρυµόνας, Έβρος, Αχελώος,
Αλιάκµονας, Λούρος-Άραχθος κλπ), καθώς και σε πολλές από τις διάσπαρτες, µεγάλες
και µικρές, φυσικές ή τεχνητές λίµνες αναπτύσσονται σηµαντικοί βιότοποι.
Οι παραγωγικές και οικιακές δραστηριότητες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη διαθεσιµότητα επαρκών ποσοτήτων νερού καλής ποιότητας, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη
µεγαλύτερη συµβολή στη ρύπανση των νερών. Η κατανοµή και ανάπτυξη του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων του στις λεκάνες απορροής των ποταµών, καθώς και οι
απορροές των εδαφών της γεωργικής γης δηµιούργησαν ρύπανση σε πολλούς αποδέκτες. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε την κατασκευή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στους µεγάλους οικισµούς της χώρας. Ωστόσο,
σηµαντική εξακολουθεί να είναι η ρύπανση που προκαλείται από τη βιοµηχανία, τις
αγροτικές δραστηριότητες και τα λύµατα των µικρότερων οικισµών.
Επιπλέον η χώρα µας, λόγω της θέσης της στα κατάντη ως προς τους διασυνοριακούς
ποταµούς, γίνεται πολλές φορές αποδέκτης ρύπανσης, που οφείλεται σε ποικίλες δραστηριότητες των γειτονικών χωρών. Αποτελεί θέµα ιδιαίτερης σηµασίας για την Ελλάδα η γνώση της ποιότητας των νερών των ποταµών αυτών σε συνεχή βάση, δεδοµένου ότι:
• Οι κύριες χρήσεις των διακρατικών νερών στον ελληνικό χώρο είναι η άρδευση, η
παραγωγή ενέργειας και η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών.
• Οι εκβολές του Αξιού, του Έβρου και του Νέστου, καθώς και η λίµνη Κερκίνη, που
τροφοδοτείται από το Στρυµόνα, αποτελούν βιότοπους που προστατεύονται από
κοινοτικές οδηγίες και διεθνείς συµβάσεις.
• Η χρησιµοποίηση των νερών αυτών των ποταµών και ως πόσιµων, αν και προς το
παρόν περιορισµένη, ενδέχεται να ενταθεί µετά τα προβλήµατα της µη επάρκειας
των τελευταίων χρόνων.
• Οι ποταµοί καταλήγουν σε σηµαντικές ακτές κολύµβησης της Ελλάδας.
Συµπερασµατικά επισηµαίνεται ότι η ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναµικού
θα πρέπει να ενσωµατώνει περιβαλλοντικές πολιτικές, που θα υπηρετούν κυρίως τους
παρακάτω στόχους:
• Την πρόληψη της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη της ρύπανσης στις πηγές της.
• Τον προσδιορισµό της ρυπαντικής επιδεκτικότητας των υπόγειων υδροφορέων και
τον καθορισµό ζωνών προστασίας.
• Την επαναφορά των ρυπασµένων υπόγειων και επιφανειακών νερών σε οικολογικά
καλή κατάσταση µετά από επεξεργασία, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τους
κατάλληλους υδατικούς πόρους.
Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών έχουν, κατά τα τελευταία 20 χρόνια, δραστηριοποιηθεί διεθνείς οργανισµοί που ασχολούνται άµεσα µε το περιβάλλον και στους
οποίους η Ελλάδα συµµετέχει µε υποχρέωση τήρησης των ψηφισµάτων και συστάσεών
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τους. Οι σηµαντικότεροι από τους διεθνείς αυτούς οργανισµούς, στους οποίους το υδατικό περιβάλλον αποτελεί βασικό άξονα δράσης, είναι:
•
•
•
•
•
•
•

το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP)·
ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (OAΣΑ)·
η Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη·
το Συµβούλιο της Ευρώπης·
η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO)·
η ∆ιεθνής Οργάνωση Συµβούλων Ναυτιλίας (IMCO).·
ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας.

Έτσι, τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει στη χώρα µας σηµαντική πρόοδος στον τοµέα
της προστασίας του περιβάλλοντος τόσο ευρύτερα, όσο και ειδικά στην περιβαλλοντική
προστασία των νερών. Εντούτοις, παρά τα βήµατα προόδου, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, για την κάλυψη των οποίων γίνεται εντονότερη προσπάθεια
στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για το Περιβάλλον, Τοµεακών Προγραµµάτων, όπως της Ανταγωνιστικότητας και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (περίοδοι 1989–93, 1994–1999, 2000–2006) των Κοινοτικών Πλαισίων, σε αντιστοιχία µε τις αρχές και τους στόχους του 5ου και 6ου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης.
Ακόµη, υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται παράλληλα µε τα ΚΠΣ προγράµµατα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη διαχείριση των υδατικών
πόρων, όπως οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ENVIREG, STRIDE, THERMIE, το Κοινοτικό Πρόγραµµα INTERREG και το χρηµατοδοτικό µέσο LIFE. Ακόµα, το Ταµείο Συνοχής έχει συµβάλει στην αντιµετώπιση µεγάλων προβληµάτων, όπως π.χ. στην
ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα.
Οι κυριότεροι επιµέρους στόχοι των προσπαθειών αυτών, που σε µεγάλο βαθµό έχουν
υλοποιηθεί µέσα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, συνοψίζονται ως εξής:
• Eγκατάσταση διασυνοριακών σταθµών παρακολούθησης της ποιότητας των διασυνοριακών ποταµών Έβρου, Νέστου, Στρυµόνα και Αξιού, ώστε να εξασφαλιστεί η
συνεχής παρακολούθηση βασικών παραµέτρων και η άµεση προειδοποίηση σε περίπτωση υπερβάσεων προκαθορισµένων ορίων.
• Εφαρµογή προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών.
• Εφαρµογή προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας υπόγειων νερών µε µετρήσεις δειγµάτων από αντιπροσωπευτικές θέσεις σε όλη τη χώρα.
• Εντοπισµός των ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδας για την άµεση λήψη µέτρων.
• Προστασία του πόσιµου ύδατος.
• ∆ηµιουργία εργαστηριακής υποδοµής, αλλά και άλλης επικουρικής στη λειτουργία
των εργαστηρίων, ώστε να είναι δυνατή η συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της χώρας µε δίκτυο αποκεντρωµένο και ευκίνητο.
• ∆ιερεύνηση του βαθµού ρύπανσης των επιφανειακών νερών της Ελλάδας από τοξικές ουσίες και συγκεκριµένα από τις ουσίες των καταλόγων της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ.
• Ολοκλήρωση της κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και δικτύων
αποχέτευσης.
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• Ανάπτυξη σύστηµατος καταγραφής αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων
σε επίπεδο χώρας.
• Κατάρτιση εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων.
• Ανάπτυξη υποδοµής για τον καθορισµό ελάχιστων ορίων για τη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας και ισορροπίας σε λίµνες, ποτάµια, εκβολές ποταµών και παράκτια νερά.
• Εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων
αποβλήτων.
• ∆ράσεις για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (βλ. ενότητα 2.3 αυτού του κεφαλαίου).
Οι παρεµβάσεις και οι δράσεις όλων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής συµβάλλουν σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα
για την προστασία και αναβάθµιση του υδατικού περιβάλλοντος στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασµού για το περιβάλλον της χώρας.
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Κεφάλαιο III: Μεθοδολογία προσέγγισης
1. Γενικά
Η Μελέτη περιλαµβάνει γενικά τρία µέρη – διαδοχικά µεθοδολογικά βήµατα για την
προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, και συγκεκριµένα:
βήµα πρώτο: ανάλυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος·
βήµα δεύτερο: σχέσεις µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων — σύνθεση των επιµέρους συµπερασµάτων σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες·
βήµα τρίτο: προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας.
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται η µεθοδολογία και οι πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν και για τα τρία παραπάνω µεθοδολογικά βήµατα.
Προκειµένου να γίνει πληρέστερη και ασφαλέστερη προσέγγιση στο αντικείµενο της
Μελέτης στην παρούσα φάση της θεώρησης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, έµφαση δόθηκε στην αντιµετώπισή της σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, σύµφωνα και
µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Το µεγαλύτερο βάρος δόθηκε στην εξέταση των ποσοτικών
και ποιοτικών συνθηκών προσφοράς και ζήτησης, καθώς και των προβληµάτων,
δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης των υδατικών πόρων των διαµερισµάτων. Η
µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, οι πηγές στις οποίες στηρίχθηκε (ενότητα 4.2 του
Κεφαλαίου Ι), καθώς και οι παραδοχές που έγιναν για τον προσδιορισµό των µεγεθών
και σχέσεων, είναι παρόµοια µε αυτά της προγενέστερης µελέτης ΥΠΑΝ κ. ά. (2003),
εκτός από ορισµένα σηµεία, που αναφέρονται ξεχωριστά στο κεφάλαιο αυτό.
Η γενική γεωγραφική κλίµακα εργασίας, η οποία καθόρισε και τον βαθµό προσέγγισης
των υδατικών θεµάτων, ορίστηκε ως εξής:
• για το επίπεδο του διαµερίσµατος, 1:500 000, µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ανάλυσης
στα 36 µεγάλα υδάτινα σώµατα (υδρολογικές λεκάνες ή και µεµονωµένα νησιά µε
έκταση µεγαλύτερη των 600 km2) (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 14)·
• για το επίπεδο χώρας, 1:1 000 000, για την ολοκλήρωση και τη συνθετική παρουσίαση.
∆ηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων σε σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας, που περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες πληροφορίες που λήφθηκαν υπόψη κατά την εκπόνηση της
Μελέτης.
Η προσέγγιση των συνθετικών κειµένων κατά υδατικό διαµέρισµα και στο σύνολο της
χώρας έγινε µε βάση τα διαθέσιµα κατά περίπτωση δεδοµένα και πληροφορίες, καθώς
και τις επιµέρους εξειδικευµένες µελέτες, οι οποίες περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα
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1, 2, 3 και 4 της µελέτης ΥΠΑΝ κ. ά. (2003), καθώς και σε άλλα, που αναφέρονται
στην ενότητα 4.2 του Κεφαλαίου Ι.

2. Προσέγγιση σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος
(περιφερειακό επίπεδο)
2.1 Γενική παρουσίαση των υδατικών διαµερισµάτων
2.1.1 ∆ιοικητική διάρθρωση υδατικών διαµερισµάτων
Μετά τη χάραξη των ορίων των υδατικών διαµερισµάτων (επιφανειακός υδροκρίτης)
στους χάρτες της ΕΣΥΕ (1:200 000), καθορίστηκαν οι διοικητικές µονάδες (νοµοί-περιφέρειες) ή τα τµήµατά τους που περιλαµβάνονται σε κάθε διαµέρισµα (ΕΜΠ και
ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 1).
Καταγράφηκαν σε πίνακα οι δήµοι και οι κοινότητες, σύµφωνα µε την προηγούµενη
διοικητική διαίρεση της χώρας (πριν από την ισχύ του Ν. 2539/1997 «για τη συγκρότηση της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης»), που υπάγονται σε ένα ή περισσότερα
υδατικά διαµερίσµατα (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 2). Στις περιπτώσεις που το
όριο του διαµερίσµατος διαχωρίζει δήµους ή κοινότητες, η καταχώρησή τους έγινε στο
διαµέρισµα στο οποίο ανήκει το µεγαλύτερο µέρος της έκτασής τους.
2.1.2 Έκταση – πληθυσµός
Από την έκδοση της ΕΣΥΕ (1994) καθορίστηκε ο πληθυσµός του 1991 και η έκταση
κάθε διαµερίσµατος, µε βάση τα αναλυτικά στοιχεία πληθυσµού και έκτασης για τους
νοµούς, τους δήµους ή τις κοινότητες (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 2).
Στα νησιωτικά διαµερίσµατα χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία της έκδοσης
της ΕΣΥΕ Επετηρίδα 1991.
Καθορίστηκαν, τέλος, τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει κάθε νοµός σε ένα ή περισσότερα διαµερίσµατα ως προς την έκταση και τον πληθυσµό (1991), δεδοµένου ότι τα
περισσότερα από τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται στη Μελέτη και περιλαµβάνονται σε
εκδόσεις της ΕΣΥΕ αναφέρονται σε επίπεδο νοµού (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες
2, 3, και 4). Με βάση αυτά τα ποσοστά (του 1991) εκτιµήθηκε ο πληθυσµός των υδατικών διαµερισµάτων σύµφωνα µε τα κατά νοµό στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του
2001 (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 2).
2.1.3 Γεωµορφολογικά – Γεωλογικά χαρακτηριστικά
Τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά προέκυψαν από διάφορες πηγές (ΥΠΑΝ κ.ά,
2003), όπως:
α. Τις Μελέτες Αποδελτίωσης του τ. ΥΒΕΤ. Πρόκειται για σειρά µελετών οι οποίες
εκπονήθηκαν µεταξύ των ετών 1983 και 1989 και αναφέρονται στην καταγραφή,
την αποδελτίωση, την κωδικοποίηση και τη συνοπτική παρουσίαση σε τυποποιηµένο έντυπο των βασικών πληροφοριών και δεδοµένων που σχετίζονται µε τους
υδατικούς πόρους, καθώς και στην αξιολόγηση του συνόλου των σχετικών µελετών
και έργων. Οι µελέτες αυτές αντιµετωπίζουν τα θέµατα σε επίπεδο υδατικού διαµε106 Κεφάλαιο III: Μεθοδολογία προσέγγισης

ρίσµατος και συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από έκθεση συµπερασµάτων µε τα
υδρολογικά, υδρογεωλογικά, κλιµατικά και λοιπά χαρακτηριστικά του διαµερίσµατος, µε περιγραφή των βασικών έργων και χρήσεων νερού, καθώς και µε προτάσεις
αντιµετώπισης των υδατικών προβληµάτων.
β. Τη µελέτη του ΙΓΜΕ (1996).
γ. Τα διάφορα ερευνητικά προγράµµατα του ΕΜΠ.
δ. Τα επεξεργασµένα ψηφιακά στοιχεία του ΥΠΑΝ.
Έγιναν γενικά αποδεκτές οι παραδοχές της ΕΣΥΕ, ότι:
• πεδινό τµήµα είναι αυτό που περιλαµβάνεται στη ζώνη µεταξύ 0–100 m µε γενικά
ήπιες κλίσεις, καθώς και οι περιοχές των οροπεδίων µε ήπιες κλίσεις·
• ηµιορεινό τµήµα είναι αυτό που περιλαµβάνεται στη ζώνη µεταξύ 100–600 m µε
µέτριες κλίσεις·
• ορεινό τµήµα είναι αυτό που βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 600 m, καθώς και
τα τµήµατα από 100–600 m µε µεγάλες κλίσεις.
Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά προέκυψαν από:
α. τη µελέτη του ΙΓΜΕ (1996)·
β. τις Μελέτες Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ.
Επίσης, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά βασίστηκαν στον ορισµό των γεωτεκτονικών
ζωνών, όπως αυτές εµφανίζονται στο γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ 1:500 000, ενώ η περιγραφή των γεωλογικών σχηµατισµών συµπληρώθηκε και µε πληροφορίες από τους
γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ 1:50 000.
2.1.4 Κλίµα
Τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά προέκυψαν αρχικά από τα δεδοµένα των Μελετών
Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ. Τα πορίσµατα διασταυρώθηκαν και αναθεωρήθηκαν εν µέρει µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της ΕΜΥ, τις ισοϋέτιες καµπύλες που έχει εκπονήσει
η ∆ΕΗ, οι οποίες ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μελέτης, καθώς και τα επεξεργασµένα από το ΕΜΠ και το ΙΓΜΕ υδροµετεωρολογικά δεδοµένα διαφόρων φορέων.
2.1.5 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Ο καθορισµός της αναπτυξιακής ταυτότητας των διαµερισµάτων βασίστηκε κυρίως στα
στοιχεία και τις αναλύσεις της µελέτης του ΚΕΠΕ (1996), του οποίου η οµάδα µελέτης
εξέτασε και παρουσίασε τα µεγέθη που δίνουν την κοινωνικοοικονοµική εικόνα των
υδατικών διαµερισµάτων.
Συγκεκριµένα, η οµάδα του ΚΕΠΕ αξιοποίησε τις ακόλουθες πηγές:
• Τις εκτιµήσεις των ΕΜΠ και ΥΠΑΝ (2003) για ορισµένα µεγέθη (έκταση, πληθυσµός, γεωργία, κτηνοτροφία) των νοµών, που απαρτίζουν κάθε υδατικό διαµέρισµα
και για την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος.
• Τα κατά δήµο και κοινότητα στοιχεία (έκταση, πληθυσµό) των Απογραφών Πληθυσµού-Κατοικιών 1981 και 1991 της ΕΣΥΕ.
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• Τα κατά νοµό µεγέθη (επεξεργασίες στατιστικών στοιχείων, εκτιµήσεις) εργασιών
του ΚΕΠΕ.
• Τις προβολές και γενικές προβλέψεις για το 2001 διαφόρων κειµένων, ελληνικών
και ξένων (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ.), στο πρώτο στάδιο της Μελέτης.
• Την εµπειρία των µελών της οµάδας του ΚΕΠΕ από τη µακρόχρονη ενασχόλησή
τους µε την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, µε τους διάφορους τοµείς και κλάδους, καθώς και µε θέµατα που είναι
σχετικά µε τη µελέτη των υδατικών πόρων της χώρας.
Ο προσδιορισµός των διαφόρων µεγεθών έγινε µε τις ακόλουθες µεθόδους και παραδοχές:
• Τα συνολικά πληθυσµιακά µεγέθη των υδατικών διαµερισµάτων είναι αυτά του
ΚΕΠΕ (1996), ενώ τα µεγέθη των αστικών και ηµιαστικών οικισµών είναι εκείνα
των απογραφών 1981, 1991 και 2001 της ΕΣΥΕ.
• Τα µεγέθη απασχόλησης και ΑΕΠ στον πρωτογενή τοµέα προέκυψαν από τα αντίστοιχα στοιχεία των νοµών, προσαρµοσµένα στο κάθε υδατικό διαµέρισµα, σύµφωνα µε την ποσοστιαία κατανοµή των γεωργικών εκτάσεων (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ,
2003, Πίνακας 5).
• Τα µεγέθη απασχόλησης και ΑΕΠ στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα προέκυψαν
από τα αντίστοιχα στοιχεία των νοµών προσαρµοσµένα στο κάθε υδατικό διαµέρισµα, σύµφωνα µε την ποσοστιαία συµµετοχή του συνολικού πληθυσµού, προσαυξηµένου κατά την ποσοστιαία συµµετοχή του αστικού πληθυσµού στο συνολικό και
κατά τον αριθµό µεγάλων µονάδων και ειδικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Ανάλογα προσδιορίστηκε η κλαδική ειδίκευση.
• Τα µεγέθη διανυκτερεύσεων προέκυψαν από τα αντίστοιχα στοιχεία των νοµών,
προσαρµοσµένα σύµφωνα µε το µήκος της παραλιακής ζώνης κάθε νοµού στο υδατικό διαµέρισµα, την ύπαρξη µνηµείων παγκόσµιας σηµασίας και την ύπαρξη χαρακτηρισµένων τουριστικών περιοχών.
• Οι εκτιµήσεις για µελλοντικά µεγέθη έγιναν µε βάση τις ποσοστιαίες µεταβολές της
δεκαετίας 1981–1991, ορισµένα µεγέθη προβολών και προβλέψεων, και την εικόνα
µέχρι το τέλος του αιώνα που δίνει το Β΄ ΚΠΣ και άλλα ελληνικά και ξένα σχετικά
κείµενα.
Οι πίνακες µε τα διάφορα µεγέθη που προέκυψαν από τη µελέτη της αναπτυξιακής ταυτότητας των διαµερισµάτων στο πρώτο στάδιο είναι δύο κατηγοριών:
α. Μια κατηγορία πινάκων κατά υδατικό διαµέρισµα (ΚΕΠΕ, 1996, Πίνακας 1) δίνει
γενικά κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία από επίσηµες πηγές, προσαρµοσµένα µε τις
µεθόδους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ένας πίνακας για το σύνολο της χώρας, που παρουσιάζει συγκριτικά τα µεγέθη των υδατικών
διαµερισµάτων και κυρίως τις ποσοστιαίες µεταβολές τους.
β. Μια άλλη κατηγορία πινάκων κατά υδατικό διαµέρισµα (ΚΕΠΕ, 1996, Πίνακας 2)
δίνει πληθυσµιακά στοιχεία για οικισµούς και στοιχεία διανυκτερεύσεων από επίση-
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µες πηγές και επιπλέον εκτιµήσεις, που αφορούν σε µη καταγραφόµενα µεγέθη, και
συγκεκριµένα:


Για τα αστικά κέντρα, προσαύξηση του πληθυσµιακού τους µεγέθους κατά το
ποσοστό που εκτιµάται ότι αποτελεί τους ετεροδηµότες που απογράφονται σε
µικρούς οικισµούς καταγωγής τους (50% για µεγάλα, 30% για µεσαία, 10%
για µικρά αστικά κέντρα).



Για τις διανυκτερεύσεις που επίσηµα µετρούνται από τα βιβλία κίνησης
ξενοδοχειακών καταλυµάτων, προσαύξηση κατά τον αριθµό διανυκτερεύσεων
σε αδήλωτα καταλύµατα (το ποσοστό τους επί των συνολικών έχει εκτιµηθεί
σε µελέτη τουρισµού που έγινε από τον ΕΟΤ-ΚΕΠΕ, 1994), και, ειδικά για
τον ηµεδαπό τουρισµό, κατά τον αριθµό διανυκτερεύσεων σε ιδιόκτητη δεύτερη και τρίτη κατοικία, και σε φίλους και συγγενείς (ανάλογα µε τα ποσοστά
προσαύξησης κατά νοµό που έδωσε η παραπάνω µελέτη τουρισµού).

Η δεύτερη αυτή κατηγορία έχει σκοπό να διευκολύνει την εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών ύδρευσης-αποχέτευσης.
γ. Η τρίτη κατηγορία πινάκων κατά υδατικό διαµέρισµα (ΚΕΠΕ, 1996, Πίνακας 3) δίνει τα σηµαντικά έργα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στους νοµούς
κάθε διαµερίσµατος.
Τα παραπάνω στοιχεία, που περιλαµβάνονται στη µελέτη του ΚΕΠΕ (1996), µαζί µε
άλλα, χρησιµοποιήθηκαν επίσης για τον καθορισµό της οµοιότητας και της συνάφειας
µεταξύ των διαµερισµάτων και τον καθορισµό των δια-διαµερισµατικών σχέσεων (Κεφάλαιο V).
Πέρα από τη µελέτη του ΚΕΠΕ, για τον καθορισµό της αναπτυξιακής ταυτότητας λήφθηκαν υπόψη και άλλες πηγές, όπως στοιχεία από το Β΄, Γ΄ και ∆΄ ΚΠΣ, διάφορες
πρόσφατες δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα έντυπα κλπ.

2.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
2.2.1 Γενικά
Εκτιµήσεις για τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας και υδατικού
διαµερίσµατος είχαν γίνει και σε προγενέστερες µελέτες, όπως στο Χωροταξικό Σχέδιο
και Πρόγραµµα Ελλάδος-Υδατικοί Πόροι (Γραφείο ∆οξιάδη, 1980), στα σχετικά Πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξης (ΚΕΠΕ, 1970–1993), σε µελέτες που εκπονήθηκαν στα
πλαίσια της ΕΟΚ (Maury, 1990), και στη µελέτη του ΙΓΜΕ (Kounis, 1983). Ειδικότερα, σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, είχαν γίνει αντίστοιχες εκτιµήσεις στα πλαίσια των Μελετών Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ. Σε επίπεδο υδρολογικών λεκανών ή υδρογεωλογικών ενοτήτων είχαν γίνει εκτιµήσεις στα πλαίσια διαφόρων µελετών ή ερευνών
από όλους σχεδόν τους φορείς που ασχολούνται µε την έρευνα και αξιοποίηση των
υδατικών πόρων (Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας, ΙΓΜΕ, ∆ΕΗ, ΕΜΠ, Πολυτεχνική
Σχολή ΑΠΘ, γεωλογικά τµήµατα πανεπιστηµίων της χώρας). Στα πλαίσια της Μελέτης
έγινε προσπάθεια επανεκτίµησης και επικαιροποίησης του υδατικού δυναµικού σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος και βασικών υδρολογικών-υδρογεωλογικών ενοτήτων.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα των παραπάνω µελετών και κυρίως
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οι εκτιµήσεις που περιέχονται στη µελέτη του ΙΓΜΕ (1996) και σε εκθέσεις του ΕΜΠ,
αλλά και σε επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων στα πλαίσια της Μελέτης. Επιδίωξη
ήταν να αξιοποιηθούν τα νεότερα δεδοµένα και να υπάρξει µια κατά το δυνατόν κοινή
για όλα τα υδατικά διαµερίσµατα περίοδος αναφοράς και κατά το δυνατόν µακρόχρονη.
Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν κυρίως τα δεδοµένα των παρακάτω φορέων ή µελετών:
• µέσες ετήσιες τιµές βροχόπτωσης, θερµοκρασίας, υγρασίας και νέφωσης από βασικούς σταθµούς της ΕΜΥ και για περιόδους µέχρι το 1997·
• βροχοµετρικά δεδοµένα από χάρτες ισοϋέτιων (1950–1974) της ∆ΕΗ (1980)·
• βροχή, απορροή από επεξεργασίες του ΕΜΠ·
• βροχή, εξάτµιση, απορροή, κατείσδυση από τη µελέτη του ΙΓΜΕ (1996)·
• βροχή, απορροή, κατείσδυση από τις Μελέτες Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ·
• βροχή, απορροή κλπ. από τις τέσσερις µελέτες Ανάπτυξης Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων (πλην Κρήτης)
µε ανάδοχο το ΥΠΑΝ (βρίσκονται στη Β΄ Φάση).
Γενικά, η προσέγγιση στην κατάρτιση των υδρολογικών ισοζυγίων (λεκανών, υδατικών
διαµερισµάτων) είναι διαφορετική στην περίπτωση µε διαθέσιµα δεδοµένα παροχής
υδατορευµάτων και πηγών και διαφορετική στην περίπτωση µε έλλειψη τέτοιων δεδοµένων.
Για τον υπολογισµό του υπερετήσιου ύψους βροχής στον ελληνικό χώρο, χρησιµοποιήθηκαν οι ισοϋέτιες καµπύλες που έχουν εκπονηθεί από τη ∆ΕΗ (1980), για το χρονικό
διάστηµα παρατηρήσεων 1950 έως 1974, µε ισοδιάσταση 200 mm. Οι ισοϋέτιες εισήχθησαν µε ψηφιοποίηση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και καταρτίστηκε κάναβος διάστασης 1 000 µέτρων. Η τιµή της υπερετήσιας βροχόπτωσης σε κάθε
σηµείο του κανάβου υπολογίστηκε µε τη χρήση υπολογιστικών διαδικασιών του ΣΓΠ,
µε βάση σηµειακές τιµές οι οποίες προήλθαν από τις ισοϋέτιες καµπύλες. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των σταθµισµένων αντιστρόφων αποστάσεων
(inverse distance weighted method). Η µέθοδος εφαρµόζεται µε παραµέτρους τον εκθέτη απόστασης, που ρυθµίζει την επιρροή της απόστασης κάθε σηµειακής µέτρησης
από τη ζητούµενη θέση, και το σταθερό αριθµό των σηµείων των ισοϋψών καµπυλών
που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό κάθε σηµείου του κανάβου. Στη παρούσα
εφαρµογή ο εκθέτης απόστασης θεωρήθηκε ίσος µε 2, ενώ κάθε σηµείο υπολογίστηκε
µε βάση τα 30 πλησιέστερα σηµεία των ισοϋψών καµπυλών. Ο κάναβος του υπερετήσιου ύψους βροχής παρουσιάζεται στο Χάρτη 5 µε κατάλληλη χρωµατική κλίµακα.
2.2.2 Υδρολογικό ισοζύγιο κυριότερων λεκανών
Στόχος της κατάρτισης των υδρολογικών ισοζυγίων στην κλίµακα λεκάνης απορροής
είναι η εκτίµηση του συνολικού υδατικού δυναµικού του υδατικού διαµερίσµατος (από
επιφανειακά και υπόγεια νερά), που δίνεται υπό τη µορφή δύο µεγεθών: (α) το µέσο
ετήσιο θεωρητικό υδατικό δυναµικό, που εκφράζει τη µέγιστη δυνατή ποσότητα νερού
σε µέση ετήσια βάση που θα ήταν θεωρητικά απολήψιµη για κάθε χρήση αν δεν υπήρχαν τεχνικοί και φυσικοί περιορισµοί, και (β) το µέσο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του µήνα Ιουλίου, το οποίο εκφράζει τη µέγιστη ποσότητα νερού που είναι τεχνικά
απολήψιµη για κάθε χρήση το µήνα Ιούλιο. Προφανώς, η προσφορά νερού που είναι
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συγκρίσιµη µε τη ζήτηση εκφράζεται από το δεύτερο µέγεθος, ενώ το πρώτο δίνει ένα
θεωρητικό άνω όριο για το διαθέσιµο νερό.
Με τον όρο λεκάνη απορροής εννοούµε αδιακρίτως είτε µια ευρύτερη λεκάνη µεγάλου
ποταµού, είτε τµήµα της (π.χ. ανάντη µια θέσης µέτρησης), είτε ένα νησί ή σύµπλεγµα
νησιών µαζί, ή οµάδα λεκανών (π.χ. πολλά παραλιακά µικρορέµατα µαζί).
Το µέσο ετήσιο θεωρητικό υδατικό δυναµικό θεωρήθηκε ίσο µε την ωφέλιµη βροχόπτωση EP στη λεκάνη απορροής. Το µέγεθος αυτό δίνεται από τη σχέση
EP = P – E

(1)

όπου P είναι η επιφανειακή βροχόπτωση στη λεκάνη και E η πραγµατική εξατµοδιαπνοή. Αν οριστεί ο συντελεστής εξατµοδιαπνοής e ως
E
e= P

(2)

EP = (1 – e) P

(3)

τότε ισχύει

Η ωφέλιµη βροχόπτωση αποτελείται από δύο συνιστώσες
EP = Q + Ι

(4)

όπου Q είναι η επίγεια ροή (overland flow) και Ι η κατείσδυση. Συνήθως ο όρος επίγεια
ροή συγχέεται µε τον όρο επιφανειακή απορροή. Εδώ γίνεται διάκριση των όρων, θεωρώντας ότι επιφανειακή απορροή είναι το µέγεθος που µετριέται σε κάποια θέση ποταµού, το οποίο περιλαµβάνει, εκτός από την επίγεια ροή, και τη βασική ροή (πηγαία
νερά) που προέρχεται από νερό που προηγουµένως είχε κατεισδύσει. Στις εξόδους των
λεκανών απορροής, η µετρηµένη παροχή—επιφανειακή απορροή—προσεγγίζει ικανοποιητικά το µέγεθος EP, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει υπόγεια εκροή προς
τη θάλασσα ή προς άλλες λεκάνες. Συνεπώς, η διαθεσιµότητα δεδοµένων παροχής στην
υπό µελέτη λεκάνη είναι κρίσιµη. ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις:
Περίπτωση Ι: Στη λεκάνη διατίθενται δεδοµένα παροχής του κύριου υδατορεύµατος.
Γίνεται µεταφορά της µέσης ετήσιας παροχής στην έξοδο της λεκάνης και από µελέτες (ή και µετρήσεις) εκτιµώνται οι ενδεχόµενες παράκτιες ή υποθαλάσσιες εκροές
σε µέση ετήσια βάση. Έτσι, λαµβάνεται απευθείας το επιθυµητό µέγεθος EP.
Περίπτωση ΙΙ: Στη λεκάνη δεν διατίθενται δεδοµένα παροχής. Γίνεται εκτίµηση του
EP µε βάση τη σχέση (3), όπου ο συντελεστής e τίθεται ίσος µε µια τιµή που έχει
εκτιµηθεί σε γειτονική λεκάνη του ίδιου ή και άλλου διαµερίσµατος.
Για τη µεταφορά της µέσης ετήσιας παροχής από µια θέση ανάντη στην έξοδο µιας λεκάνης (πρόβληµα που εµφανίζεται στην Περίπτωση Ι) εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες µέθοδοι:
• Από τα δεδοµένα µέσης ετήσιας παροχής (ουσιαστικά του µεγέθους EP) και µέσης
ετήσιας επιφανειακής βροχόπτωσης στη λεκάνη ανάντη της θέσης µέτρησης εκτιµήθηκε ο συντελεστής e µε βάση τη σχέση (3). Με την τιµή αυτή του συντελεστή e και
την επιφανειακή βροχόπτωση της συνολικής λεκάνης εκτιµάται το µέγεθος EP για
τη συνολική λεκάνη.
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• Με βάση τα δεδοµένα µηνιαίας παροχής και µηνιαίας επιφανειακής βροχόπτωσης
στη λεκάνη ανάντη της θέσης µέτρησης έγινε βαθµονόµηση κατάλληλου απλουστευµένου προσδιοριστικού µοντέλου. Θεωρώντας τις παραµέτρους του µοντέλου
αυτού για τη συνολική λεκάνη εκτιµάται το µέγεθος EP ως άθροισµα της επίγειας
ροής και της κατείσδυσης αφού γίνει συνάθροιση σε µέση ετήσια βάση.
Σε ό,τι αφορά στην εκτίµηση του µέσου εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού του
µήνα Ιουλίου, αυτό ήταν δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα µόνο για τις λεκάνες της Περίπτωσης Ι. Εκτιµήθηκε ως το άθροισµα της µέσης παροχής του Ιουλίου (φυσικής ή ρυθµισµένης αν υπάρχει έργο ανάντη) στη θέση µέτρησης, καθώς και του µέσου εκµεταλλεύσιµου υπόγειου υδατικού δυναµικού του µήνα Ιουλίου που δεν έχει προσµετρηθεί
στη θέση µέτρησης. Το µέσο εκµεταλλεύσιµο υπόγειο υδατικό δυναµικό του µήνα Ιουλίου εκτιµήθηκε σε δύο στάδια. Με βάση εκτιµήσεις των ρυθµιστικών ή δυναµικών
αποθεµάτων έγινε η εκτίµηση του µέσου ετήσιου θεωρητικού υπόγειου υδατικού δυναµικού, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.2.3. Στη συνέχεια, εκτιµήθηκε το µέσο ετήσιο εκµεταλλεύσιµο υπόγειο υδατικό δυναµικό ως κατάλληλο ποσοστό του προηγούµενου. Τέλος, η αναγωγή στον Ιούλιο έγινε θεωρώντας ότι το µέσο ετήσιο εκµεταλλεύσιµο υπόγειο υδατικό δυναµικό µπορεί να αποληφθεί πλήρως κατά την αρδευτική περίοδο και ότι η απόληψη ακολουθεί πιστά το ρυθµό µεταβολής της ζήτησης για άρδευση.
Σε λεκάνες της περίπτωσης ΙΙ έγινε µεταφορά της πληροφορίας του «µέσου εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού του µήνα Ιουλίου» από γειτονικές λεκάνες της Περίπτωσης Ι. Στη µεταφορά θεωρήθηκε ότι η ποσοστιαία συµµετοχή του Ιουλίου στο ετήσιο
υδατικό δυναµικό είναι σταθερή. Για να ισχύει αυτό, έστω και πολύ προσεγγιστικά, λήφθηκε πρόνοια να µη γίνουν υπολογισµοί µε ρυθµισµένες παροχές (ούτε στη µια ούτε
την άλλη λεκάνη), για τις οποίες προφανώς δεν ισχύει καµιά κανονικότητα.
Σε ό,τι αφορά το υδρολογικό ισοζύγιο στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου, καθώς
και σε περιπτώσεις άλλων µικρών νησιών, εφαρµόστηκε το µοντέλο του Thornthwaite
µε βάση τις µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις ή τις µηνιαίες τιµές ενός κατά το δυνατόν
αντιπροσωπευτικού βροχόµετρου, τις µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες, και την εκτίµηση
της χωρητικότητας της ζώνης εδαφικής υγρασίας, διαφορετικής για κάθε γεωλογικό
σχηµατισµό.
Με βάση το ποσοστό συµµετοχής του κάθε γεωλογικού σχηµατισµού στην έκταση του
κάθε νησιού, έγινε ο χαρακτηρισµός του κάθε υδρογεωλογικού συστήµατος σε καρστικούς, κοκκώδεις και µικτού τύπου υδροφορείς, και στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι
συντελεστές κατείσδυσης και απορροής.
Οι εκτιµήσεις της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής του µαθηµατικού µοντέλου, σε συνδυασµό µε το χαρακτηρισµό των υδρογεωλογικών συστηµάτων των νησιών, εφαρµόστηκαν σε όλα τα γειτονικά νησιά.
Οι προσεγγίσεις του ισοζυγίου των υδρολογικών λεκανών έγιναν µε βάση τα διαθέσιµα
δεδοµένα, τις µελέτες του ΙΓΜΕ και του ΕΜΠ, τις Μελέτες Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ,
άλλες, κατά περίπτωση, µελέτες, που εξετάζουν διεξοδικά το υδατικό δυναµικό των λεκανών, καθώς και µε βάση πρωτογενή δεδοµένα βροχόπτωσης απορροής και µετεωρολογικών µεγεθών που συλλέχθηκαν στο παρόν έργο.
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2.2.3 Καθορισµός και ισοζύγιο υδρογεωλογικών συστηµάτων
Ο προσδιορισµός των κυριότερων υδρογεωλογικών συστηµάτων σε κάθε διαµέρισµα
έγινε µε βάση τη µελέτη του ΙΓΜΕ (1996), από την οποία εκτιµήθηκε η υδροπερατότητα µεγάλων καρστικών συστηµάτων και οι πιεζοµετρικές επιφάνειες υδροφορέων σε
απλοποιηµένους υδρογεωλογικούς χάρτες εργασίας κλίµακας 1:500 000 για κάθε υδατικό διαµέρισµα. Με βάση αυτές τις πληροφορίες συντάχθηκε υδρολιθολογικός χάρτης,
κλίµακας 1:1 000 000.
Ο καθορισµός των υδρολογικών ισοζυγίων στα συστήµατα αυτά απαιτεί τον όσο το δυνατόν αυστηρότερο καθορισµό των οριακών συνθηκών τους και τη µακροχρόνια παρακολούθηση των παροχών των πηγών, της στάθµης των γεωτρήσεων, καθώς και των
υδραυλικών παραµέτρων τους (υδραυλική αγωγιµότητα, αποθηκευτικότητα). Επειδή
όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις γενικά δεν πληρούνται, τα υδρολογικά ισοζύγια που
καταρτίστηκαν θα πρέπει να θεωρηθούν προσεγγιστικά. Τέλος, γίνονται προτάσεις που
αφορούν στην επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των δεδοµένων.
Στο βαθµό που υπήρχαν διαθέσιµες παροχές πηγών ή στάθµες υδροφόρων οριζόντων,
εκτιµήθηκε η συνεισφορά της υπόγειας απορροής στο υδρολογικό ισοζύγιο. Χρησιµοποιήθηκαν απλουστευµένα προσδιοριστικά µοντέλα, µε τα οποία προσεγγίστηκε το
υδρολογικό ισοζύγιο και εκτιµήθηκε και το µέγεθος της λεκάνης τροφοδοσίας. Η τελευταία είναι δυνατόν να µην ταυτίζεται µε την επιφανειακή υδρολογική λεκάνη, µε
αποτέλεσµα το υδρολογικό ισοζύγιο, σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, να διαφοροποιείται λόγω της υπόγειας απορροής. Επίσης, µε τα ίδια µοντέλα προσδιορίστηκε και το
µέγεθος της εξατµισοδιαπνοής, που χρησιµοποιήθηκε και για περιοχές ανάλογων υδρολογικών, γεωµορφολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστι-κών, για τις οποίες δεν
υπάρχουν στοιχεία.
Ως τελικό εξαγόµενο των υπολογισµών λήφθηκε το µέσο ετήσιο θεωρητικό υπόγειο
υδατικό δυναµικό. Στη συνέχεια, εκτιµήθηκε το µέσο ετήσιο εκµεταλλεύσιµο υπόγειο
υδατικό δυναµικό του Ιουλίου.
2.2.4 Υδρολογικό ισοζύγιο υδατικού διαµερίσµατος
Ο τρόπος εκτίµησης του υδρολογικού ισοζυγίου σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος
έγινε ανάλογα µε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης
και υδρογεωλογικού συστήµατος µε τους εξής δύο τρόπους:
α. Στην περίπτωση που εκτιµήθηκε, σε µεγάλο ποσοστό της έκτασης του διαµερίσµατος, το υδρολογικό ισοζύγιο µεγάλων υδρολογικών λεκανών, έγινε αναγωγή του
υδατικού δυναµικού (ετήσιου και Ιουλίου) σε επίπεδο διαµερίσµατος µε βάση τον
λόγο των αντίστοιχων εκτάσεων και µε θεώρηση των γενικότερων υδρολογικών και
γεωλογικών συνθηκών.
β. Στην περίπτωση που εκτιµήθηκε το υδρολογικό ισοζύγιο µεγάλων υδρολογικών
λεκανών ή υδρογεωλογικών συστηµάτων µε απλουστευµένα προσδιοριστικά µοντέλα, εκτιµήθηκε το υδρολογικό ισοζύγιο σε επίπεδο διαµερίσµατος, µε µια προσεγγιστική µέθοδο, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:


Εκτίµηση της µέσης υπερετήσιας επιφανειακής βροχόπτωσης του διαµερίσµατος·
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εκτίµηση της πραγµατικής εξατµοδιαπνοής, ως ποσοστού της βροχόπτωσης
που εκφράζεται µε το συντελεστή εξατµοδιαπνοής·
εκτίµηση του συντελεστή κατείσδυσης µε βάση τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των πετρογραφικών σχηµατισµών της λεκάνης ή του διαµερίσµατος·
εκτίµηση της κατείσδυσης·
υπολογισµός της επίγειας απορροής, αφαιρώντας από τη συνολική βροχόπτωση την εκτιµηθείσα εξατµοδιαπνοή και την κατείσδυση της λεκάνης·
έλεγχος της υπολογισθείσας επίγειας απορροής µε µετρήσεις παροχών (όταν
αυτές είναι διαθέσιµες) στην έξοδο των κύριων λεκανών·
έλεγχος της υπολογισθείσας κατείσδυσης κυρίως σε συστήµατα καρστικών
πηγών, µε βάση τις διαθέσιµες παροχές·
έλεγχος του αθροίσµατος της υπολογισθείσας επίγειας απορροής και
κατείσδυσης, µε βάση τις διαθέσιµες παροχές.

Σε κάθε υδατικό διαµέρισµα έγινε εκτίµηση των υδρολογικών ισοζυγίων είτε ξεχωριστά για το ηπειρωτικό και το νησιωτικό τµήµα είτε για το σύνολο και ξεχωριστά για το
νησιωτικό τµήµα, προκειµένου στη συνέχεια στα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης να
προσδιορίζονται σαφέστερα τα προβλήµατα διαθεσιµότητας υδατικών πόρων.
2.2.5 Προσφορά νερού
Ο υπολογισµός της προσφοράς νερού ήταν σε πολλές περιπτώσεις προσεγγιστικός,
λόγω του ότι τα διαθέσιµα στοιχεία (βροχή, παροχή) έχουν διαφορετικές χρονικές περιόδους παρατηρήσεων.
Η διαθέσιµη ποσότητα των υδατικών πόρων χαρακτηρίζει την προσφορά τους σε κάθε
διαµέρισµα. ∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες υδατικών πόρων:
Επιφανειακά νερά
α. Στις περιπτώσεις που έχουν αναπτυχθεί υδροαποθηκευτικά έργα, η διαθεσιµότητα
των επιφανειακών υδατικών πόρων χαρακτηρίζεται από τη ρυθµισµένη παροχή τους
που καλύπτει ορισµένες χρήσεις και θα µπορούσε να αναθεωρηθεί, στο βαθµό που
αλλάζουν οι προτεραιότητες αυτών των χρήσεων. Στην πράξη, εξετάστηκε η σηµερινή ρυθµισµένη παροχή και, ειδικότερα, η µέση ρυθµισµένη παροχή του µήνα Ιουλίου, που θεωρείται ο µήνας µε τη µεγαλύτερη ζήτηση.
β. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί υδροαποθηκευτικά έργα, εκτιµήθηκε ως
διαθέσιµο µέγεθος πόρου η µέση φυσική παροχή του µήνα Ιουλίου.
Υπόγεια νερά
α. Στις περιπτώσεις που τα υπόγεια νερά συµµετέχουν, µέσω πηγών, στην επιφανειακή
απορροή υδρολογικών λεκανών, η παροχή τους αποτελεί µέρος της παροχής των λεκανών αυτών.
β. Στις περιπτώσεις που εκφορτίζονται απευθείας στη θάλασσα θα πρέπει τα υπόγεια
νερά να θεωρηθούν ξεχωριστά. Η διαθεσιµότητά τους εξαρτάται από τις τεχνικές
δυνατότητες εκµετάλλευσης µε ταυτόχρονη διατήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών.
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Σε κάθε περίπτωση, τα αποθέµατα των υπόγειων νερών, ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού τους, χαρακτηρίζονται ως:
α. ∆υνητικά: το σύνολο των νερών που κατεισδύουν στα καρστικά συστήµατα και σε
υδροφορείς πορώδους κόκκων.
β. ∆υναµικά: τα αποθέµατα που µπορούν να εκτιµηθούν από τις παροχές καρστικών,
κυρίως, πηγών.
γ. Ρυθµιστικά: τα αποθέµατα που µπορούν να εκτιµηθούν από τη µέση υπερετήσια
πιεζοµετρία τους και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των υδροφορέων τους (υδραυλική αγωγιµότητα, αποθηκευτικότητα).
Τα υπόγεια νερά διακρίνονται επίσης στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Στα εκµεταλλεύσιµα. Στην περίπτωση των δυνητικών αποθεµάτων, επειδή η
προσέγγιση είναι πολύ γενικευµένη, τα διαθέσιµα εκτιµώνται µε βάση τις ιδιοµορφίες κάθε υδατικού διαµερίσµατος και δεν µπορούν να ξεπεράσουν γενικά το 40%.
Στην περίπτωση των δυναµικών ή ρυθµιστικών αποθεµάτων, αν δεν επηρεάζουν κατάντη λειτουργούντα έργα ή δεν εκφορτίζονται στη θάλασσα, τα διαθέσιµα αποθέµατα µπορούν να φτάσουν έως και το 80% του συνόλου.
Στις περιπτώσεις που εκφορτίζονται στη θάλασσα, η δυνατότητα αναρρύθµισης των
δυναµικών ή ρυθµιστικών αποθεµάτων περιορίζεται αισθητά και απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση ανά υδατικό διαµέρισµα.
β. Στα ήδη αξιοποιούµενα, δηλαδή αυτά που ήδη αξιοποιούνται µε υπάρχοντα
υδροµαστευτικά έργα, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών και γενικότερα
στο περιβάλλον.
Η δυνατότητα ανάπτυξης έργων για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων περιορίζει
ασφαλώς τα εκτιµώµενα ως διαθέσιµα αποθέµατα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί
τεχνικοί και οικονοµικοί παράγοντες, που µπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης έργων (π.χ. ανάγλυφο). Εποµένως χρειάζεται επαρκής τεκµηρίωση µε
συγκεκριµένες υδρογεωλογικές µελέτες.
Τέλος, η φυσική ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων µπορεί να περιορίσει τη διαθεσιµότητά τους σε περιπτώσεις που αυτοί δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας
για ορισµένες χρήσεις (νερά υφάλµυρα, γυψούχα ή ακόµη ειδικά και θερµοµεταλλικά
που καλύπτουν συγκεκριµένες χρήσεις, όπως εµφιάλωση, ιαµατική, ενεργειακή).

2.3 Ζήτηση νερού
2.3.1 Γενικά
Στη Μελέτη γίνεται διάκριση ανάµεσα στη ζήτηση νερού και στις ανάγκες των διαφόρων χρήσεων. Η ποσότητα για την κάλυψη συγκεκριµένης ανάγκης-χρήσης είναι µέγεθος θεωρητικό και δεν ταυτίζεται συνήθως µε τη ζήτηση νερού για την ίδια χρήση. Η
ζήτηση διαµορφώνεται στην πράξη από άλλα κριτήρια, πρότυπα ζωής και συµπεριφοράς. Αφορά σε ποσότητα νερού, µε συγκεκριµένες ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες
απαιτούνται για την κάθε χρήση (πόσιµο, αρδευτικό κλπ) και χαρακτηρίζεται από την
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κατανοµή της στο χρόνο (ετήσια, εποχιακή). Οι χρήσεις νερού διακρίνονται σε καταναλωτικές ή µη:
α. Καταναλωτικές είναι οι χρήσεις οι οποίες απαιτούν συγκεκριµένη ποσότητα και
ποιότητα νερού που εξέρχεται από το φυσικό υδατικό σύστηµα και της οποίας µόνο
ένα µέρος επιστρέφει άµεσα ή έµµεσα στο υδατικό σύστηµα, µε διαφοροποιηµένη
την ποιοτική του κατάσταση.
Τέτοιες χρήσεις είναι:


Η άρδευση, που κλιµακώνεται κυρίως στο εξάµηνο Απριλίου-Σεπτεµβρίου,
µε µήνες αιχµής τους Ιούλιο και Αύγουστο.



Η ύδρευση, που κατανέµεται σε όλο το χρόνο, µε αιχµή στους καλοκαιρινούς
µήνες (συνήθως Ιούλιο και Αύγουστο).



Η χρήση για κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα αυτής που
γίνεται σε συστηµατικές εγκαταστάσεις, γενικά όλο το χρόνο.



Η χρήση για κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας, που κατανέµεται όλο τον
χρόνο.



Η χρήση για παραγωγή ενέργειας και συγκεκριµένα για την ψύξη των ΑΗΣ.

β. Μη καταναλωτικές είναι οι χρήσεις στις οποίες το νερό χρησιµοποιείται χωρίς να
µεταβάλλονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του και χωρίς να αποµακρύνεται από το φυσικό υδατικό σύστηµα. Οι ζητήσεις µη καταναλωτικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ως δεσµεύσεις, των οποίων οι κύριες επιπτώσεις εµφανίζονται στην αναρρύθµιση των διαθέσιµων ποσοτήτων και στις ποιοτικές προδιαγραφές
που απαιτούνται.
Τέτοιες χρήσεις είναι:


Η χρήση για την κάλυψη των αναγκών της ιχθυοκαλλιέργειας (η οποία πάντως προκαλεί κάποια ποιοτική υποβάθµιση του νερού).



Η χρήση για παραγωγή ενέργειας και συγκεκριµένα για την λειτουργία των
ΥΗΣ.



Η περιβαλλοντική χρήση. Ως τέτοια θεωρείται η παροχή που απαιτείται στα
υδατορεύµατα ή οι όγκοι νερού σε φυσικές ή τεχνητές λίµνες προκειµένου να
µην υποβαθµιστεί η ποιότητα του νερού και το σχετικό οικοσύστηµα. Η απαιτούµενη ποσότητα σχετίζεται και µε τη δυνατότητα αυτοκαθαρισµού του υδατικού αποδέκτη. Στους σκοπούς που εξυπηρετεί περιλαµβάνεται η προστασία
και η διατήρηση του υδατικού οικοσυστήµατος, καθώς και η επίτευξη των
ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τις
διάφορες χρήσεις.

Οι ζητήσεις (καταναλωτικές και µη) διαµορφώνονται κατά χρήση όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στη συνέχεια.
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2.3.2 Ζήτηση νερού για άρδευση
Πριν περιγραφεί η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε, κρίθηκε σκόπιµη η αποσαφήνιση
των όρων που χρησιµοποιήθηκαν. Ειδικότερα:
Ανάγκες καλλιέργειας σε νερό: είναι η συνολική ποσότητα νερού, στη χρονική κλίµακα και χρονική περίοδο που επιλέγεται, η οποία απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη
της καλλιέργειας στη συγκεκριµένη περιοχή µελέτης.
Αρδευτικές ανάγκες καλλιέργειας: είναι η συνολική ποσότητα νερού, στη χρονική
κλίµακα και χρονική περίοδο που επιλέγεται, η οποία απαιτείται να δοθεί µέσω αρδευτικών έργων στη συγκεκριµένη καλλιέργεια για την πλήρη ανάπτυξή της. Το µέγεθος αυτό είναι ίσο µε τις ανάγκες καλλιέργειας σε νερό µετά από αφαίρεση της
βροχόπτωσης της αρδευτικής περιόδου και πρόσθεση των πάσης φύσεως απωλειών
του συγκεκριµένου αρδευτικού έργου και των ποσοτήτων που απαιτούνται για άλλες
ανάγκες σε νερό σχετικές µε την άρδευση (π.χ. έκπλυση αλάτων).
Ζήτηση νερού για άρδευση µιας περιοχής: είναι η συνολική ποσότητα νερού, στην
χρονική κλίµακα και χρονική περίοδο που επιλέγεται, η οποία εκφράζει την απαίτηση απόληψης νερού για την ικανοποίηση, εν όλω ή εν µέρει, των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών της υπό µελέτη περιοχής. Η περίπτωση της µερικής ικανοποίησης των αρδευτικών αναγκών αντιστοιχεί στην επιλογή συστηµατικά ελλιπούς
άρδευσης.
Κατανάλωση αρδευτικού νερού: είναι οι πραγµατικές ποσότητες νερού που έχουν
ληφθεί για άρδευση µιας συγκεκριµένης αρδευόµενης έκτασης σε µια συγκεκριµένη
χρονική περίοδο.
Στην Μελέτη έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές:
α. Οι αρδευτικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας θεωρήθηκαν ίσες µε τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό, καθόσον οι ποσότητες που θα έδιναν διαφορά µεταξύ των δύο
µεγεθών (βροχόπτωση, απώλειες) κρίθηκε ότι είναι της τάξης µεγέθους του σφάλµατος που πραγµατοποιείται µε τη θεώρηση της συνολικής αρδευόµενης έκτασης
(εντός της περιµέτρου της καλλιεργούµενης περιοχής) και όχι της καθαρά αρδευόµενης έκτασης (µε αφαίρεση, δηλαδή των δρόµων, καναλιών κλπ.), που έπρεπε να
ληφθεί.
β. Η ζήτηση νερού θεωρήθηκε ίση µε τις ανάγκες σε αρδευτικό νερό και, εν τέλει, ίση
µε τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, µε την πρόσθετη παραδοχή ότι οι αγρότες
αρδεύουν µε όσο νερό απαιτεί κάθε καλλιέργεια.
Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις και προκειµένου να εκτιµηθεί η συνολική ζήτηση νερού για την άρδευση σε κάθε διαµέρισµα, χρησιµοποιήθηκαν δύο βασικές πηγές που
διαµόρφωσαν δύο µεθοδολογίες:
α. Τα δεδοµένα των πιο σηµαντικών µελετών και έργων που περιέχονται στις Μελέτες
Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ (1983–1989) ή και σε αρχεία άλλων υπηρεσιών.
β. Τα πρωτογενή δεδοµένα της ΕΣΥΕ (1995 α, β).
Η αξιοποίηση των δεδοµένων έγινε µε την παρακάτω διαδικασία:
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α. Από τα δεδοµένα των έργων, ελέγχθηκαν οι εκτάσεις που καλύπτουν και εντάχθηκαν στις αντίστοιχες υδρολογικές λεκάνες. Αναφέρθηκε η πηγή υδροδότησης και το
είδος του έργου. Από τα στοιχεία των µελετών έγινε προσπάθεια να επιβεβαιωθεί αν
προωθήθηκε σε στάδιο κατασκευής το προβλεπόµενο έργο, εξετάζοντας την πορεία
χρηµατοδότησής του, όπως αυτή εµφανίζεται στους προϋπολογισµούς των Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ΣΠΑ, Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ των Υπουργείων Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε.
Με βάση την πορεία της χρηµατοδότησης χαρακτηρίστηκαν ως λειτουργούντα τα
έργα των οποίων η χρηµατοδότηση έχει ολοκληρωθεί ή έχει προχωρήσει πάνω από
50%. Στα έργα αυτά περιλαµβάνεται το σύνολο των έργων του Β΄ ΚΠΣ. Εφόσον τα
προβλεπόµενα από τις µελέτες έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα του Γ΄ ΚΠΣ θεωρήθηκε ότι πρόκειται για µεσοπρόθεσµα έργα (το ∆΄ ΚΠΣ δεν έχει ολοκληρωθεί
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης). Τέλος, τα έργα που προβλέπονται σε
σηµαντικές µελέτες για τις οποίες δεν υπάρχει σήµερα πρόβλεψη-πρόγραµµα χρηµατοδότησης έργου θεωρήθηκε ότι αποτελούν µακροπρόθεσµα έργα.
Έτσι, καταγράφηκε κατά το δυνατό η υφιστάµενη κατάσταση και προσεγγίστηκαν
οι µεσο-µακροπρόθεσµες ανάγκες σε νερό.
β. Για τα πρωτογενή δεδοµένα της ΕΣΥΕ έγιναν οι παρακάτω παραδοχές, αναλύσεις
και προσεγγίσεις:
Οι ανάγκες καλλιεργειών σε νερό εκτιµήθηκαν µε δύο µεθόδους: (α) µια αναλυτική
µέθοδο (η οποία περιγράφεται πιο κάτω) που βασίστηκε στα δεδοµένα καλλιεργούµενων εκτάσεων από την ΕΣΥΕ (1991) ανά κατηγορία καλλιεργειών, µε εφαρµογή,
στη συνέχεια, κατάλληλων συντελεστών (που εκφράζουν τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό ανά µονάδα έκτασης· ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 7 και 8) για
κάθε θεωρητικά ποτιστική καλλιέργεια· και (β) µια προσεγγιστική µέθοδο που βασίζεται στα δεδοµένα της ΕΣΥΕ για τις ποτιστικές καλλιέργειες, όπως αυτές δηλώθηκαν κατά την απογραφή του 1991, µε εφαρµογή, στη συνέχεια, κατάλληλων τιµών
των συντελεστών που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Από τα δεδοµένα της γεωργικής γης των διαφόρων νοµών, έγινε προσπάθεια υπολογισµού των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συµµετοχής των νοµών στην έκταση και τον πληθυσµό
των διαµερισµάτων ανά χρήση και παραγωγικό τοµέα, τη γεωµορφολογική σύσταση
του κάθε νοµού ή τµήµατος, και την κατανοµή των αρδευτικών δικτύων. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στο τεύχος των ΕΜΠ και ΥΠΑΝ
(2003), Πίνακες 5 και 6.
Με αντίστοιχες προσαρµογές προσδιορίστηκε η ποτιστική, αρδευόµενη και αρδευθείσα γη. Με τον πρώτο όρο εννοούνται οι εκτάσεις των καλλιεργειών που για να αναπτυχθούν και να αποδώσουν ικανοποιητικά χρειάζονται πότισµα, µε τον δεύτερο οι
εκτάσεις που εξυπηρετούνται από οργανωµένο σύστηµα άρδευσης (αρδευτικά δίκτυα, γεωτρήσεις), ενώ µε τον τρίτο οι εκτάσεις που αρδεύονταν το 1991 σύµφωνα
µε την ΕΣΥΕ.
Σύµφωνα µε την αναλυτική µέθοδο, οι ζητήσεις σε νερό εκτιµήθηκαν για τις 9 κατηγορίες καλλιεργειών, όπως αυτές ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)
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Φ16/6631/2-6-89 (ΦΕΚ Β 428), που καθορίζει τα όρια χρήσης νερού για άρδευση
ανά στρέµµα για την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου. Τα όρια χρήσης υπολογίστηκαν µε την µέθοδο Βlaney-Criddle (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 8).
Για την προσαρµογή των τεσσάρων βασικών κατηγοριών καλλιεργειών (αροτραίες,
κηπευτικά, δενδρώδεις, αµπέλια) που περιλαµβάνονται στην Επετηρίδα της ΕΣΥΕ,
στις 9 κατηγορίες που περιλαµβάνονται στην παραπάνω ΚΥΑ σχετικά µε τα όρια
χρήσης νερού, απαιτήθηκαν ορισµένες τροποποιήσεις (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 7). Έτσι, για τον υπολογισµό των αναγκών ορισµένων ειδών καλλιεργειών
εφαρµόστηκε ξεχωριστή µεθοδολογία, όπου λήφθηκαν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες που
παρουσιάζονται στον τρόπο καλλιέργειάς τους. Συγκεκριµένα έγιναν οι παρακάτω
παραδοχές:










Στις καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών για παραγωγή χλωράς νοµής και
ριζωµάτων, οι αρδευτικές απαιτήσεις αναφέρονται στο διάστηµα από 15
Απριλίου µέχρι 15 Ιουλίου.
Στις καλλιέργειες πατάτας εαρινής συγκοµιδής, οι αρδευτικές απαιτήσεις
αναφέρονται στο διάστηµα από 15 Απριλίου έως τέλος Ιουλίου, ενώ για τις
καλλιέργειες θερινής συγκοµιδής αναφέρονται στο διάστηµα από Ιούλιο µέχρι
Σεπτέµβριο.
Σε όλα τα είδη καλλιεργειών θερµοκηπίου, οι απαιτήσεις νερού υπολογίστηκαν µε τη γενική µεθοδολογία για 10 µήνες το χρόνο, ενώ ως απαιτούµενη
ποσότητα νερού κατά µήνα θεωρήθηκε η ποσότητα που αναφέρεται για τον
µήνα Απρίλιο.
Σε συγκεκριµένα είδη καλλιεργειών (λάχανα, κουνουπίδια, σπαράγγια,
φράουλες, πράσα και µαρούλια) υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις νερού µόνο για
τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο, µε την ποσότητα που αναφέρεται για το µήνα Σεπτέµβριο.
Σε διάφορα συγκεκριµένα είδη καλλιεργειών (αγκινάρες, ραδίκια, σπανάκι)
υπολογίστηκαν οι απαιτήσεις νερού µόνο για το µήνα Σεπτέµβριο.

Τέλος, για κάθε άλλη καλλιέργεια υπολογίστηκαν οι ανάγκες των µηνών της αρδευτικής περιόδου (Απρίλιος-Σεπτέµβριος). Οι ανάγκες του νοµού προκύπτουν ως το
άθροισµα των αναγκών που έχουν υπολογιστεί για καθεµία καλλιέργεια.
Οι ανάγκες αυτές ανάγονται στο υδατικό διαµέρισµα, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε,
µε βάση τα ποσοστά κατανοµής των καλλιεργειών του κάθε νοµού στα αντίστοιχα
διαµερίσµατα. Το σύνολο των αναγκών για την άρδευση των ποτιστικών καλλιεργειών των νοµών καθορίζει τη ζήτηση του νερού για άρδευση στο κάθε διαµέρισµα.
Σύµφωνα µε την προσεγγιστική µέθοδο εφαρµόστηκαν πάλι τα παραπάνω που αναφέρονται στην αναλυτική µέθοδο µε τις εξής διαφορές: (α) η ανάλυση έγινε κατευθείαν σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος και όχι σε επίπεδο νοµού· (β) χρησιµοποιήθηκαν οι τέσσερις µεγάλες κατηγορίες καλλιεργειών (αροτραίες, κηπευτικά, δενδρώδεις, αµπέλια) που είναι και οι µόνες στις οποίες αναλύονται τα δεδοµένα ποτιστικής έκτασης της ΕΣΥΕ· και (γ) οι συντελεστές που εφαρµόστηκαν στις πιο πάνω
εκτάσεις λήφθηκαν από τις οκτώ κατηγορίες καλλιεργειών προσεγγιστικά ανάλογα
µε τη σύνθεση των καλλιεργειών του διαµερίσµατος.
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Από τη σύγκριση των σηµερινών ζητήσεων της άρδευσης (υφιστάµενη κατάσταση) µε
τις δύο µεθοδολογίες (υφιστάµενα έργα άρδευσης και αξιολόγηση των πρωτογενών δεδοµένων της ΕΣΥΕ) προκύπτουν διαφορές, που οφείλονται στο γεγονός ότι µέρος της
άρδευσης καλύπτεται από µη συλλογικά αρδευτικά έργα ή ότι υπάρχει ελλιπής άρδευση.
Για τον προσδιορισµό της εξέλιξης των αναγκών σε αρδευτικό νερό καταρτίστηκαν δύο
σενάρια:
Το µεσοπρόθεσµο σενάριο, στο οποίο θεωρήθηκε ότι θα έχουν κατασκευαστεί όλα τα
αρδευτικά έργα που έχουν ενταχθεί στο Γ΄ ΚΠΣ, και ότι αυτά θα υποκαταστήσουν
σηµερινά µη συλλογικά δίκτυα σε ποσοστό 50% της έκτασης των τελευταίων.
Το µακροπρόθεσµο σενάριο, στο οποίο θεωρήθηκε ότι θα έχουν κατασκευαστεί όλα
τα αρδευτικά έργα που έχουν µελετηθεί και ότι αυτά θα υποκαταστήσουν σηµερινά
µη συλλογικά δίκτυα σε ποσοστό 75% της έκτασης των τελευταίων.
Για την εκτίµηση της σηµερινής ζήτησης για άρδευση εφαρµόστηκε πρώτα η προσεγγιστική µέθοδος (που αναφέρθηκε πιο πάνω) στις εκτάσεις των ποτιστικών καλλιεργειών
που δίνονται από την ΕΣΥΕ και στη συνέχεια έγινε αναγωγή στην αρδευόµενη έκταση
του υδατικού διαµερίσµατος. Η έκταση αυτή θεωρήθηκε—και είναι, στις σηµερινές
συνθήκες—η µέγιστη δυνατή έκταση από την οποία µπορεί να ζητηθεί αρδευτικό νερό.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, για την εκτίµηση της ζήτησης για άρδευση χρησιµοποιήθηκε
η µέση ζήτηση νερού ανά στρέµµα ποτιστικών καλλιεργειών (600 m3/στρέµµα/έτος)
στο σύνολο των ποτιστικών εκτάσεων του υδατικού διαµερίσµατος.
Η εκτίµηση της ζήτησης έγινε ξεχωριστά για τη µέση ετήσια ζήτηση και τη µέση µηνιαία ζήτηση του Ιουλίου. Στις περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατός ο ακριβής υπολογισµός του µήνα Ιουλίου, έγινε αναγωγή της ετήσιας ζήτησης στο µήνα Ιούλιο µε τις
ακόλουθες παραδοχές:
α. Ο συνολικός ετήσιος απολήψιµος όγκος νερού λαµβάνεται εξ ολοκλήρου κατά το
εξάµηνο Απριλίου-Σεπτεµβρίου.
β. Η κατανοµή των απολήψεων στο εξάµηνο αυτό ακολουθεί πιστά την κατανοµή των
αρδευτικών αναγκών.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, εύκολα προκύπτει ότι η παροχή του Ιουλίου είναι
το 20% της αντίστοιχης ετήσιας τιµής.
Για την εκτίµηση της ζήτησης για άρδευση του µεσοπρόθεσµου σεναρίου εφαρµόστηκαν οι δύο πιο πάνω µεθοδολογίες ως εξής:
α. Στην πρώτη µεθοδολογία θεωρήθηκε η έκταση των συλλογικών και µη συλλογικών
αρδευτικών έργων στα οποία εφαρµόστηκε ζήτηση ανά στρέµµα ίση µε αυτή που
προέκυψε µε την προσεγγιστική µέθοδο στις σηµερινές συνθήκες. Υπό τις σηµερινές
συνθήκες ως συλλογικά αρδευτικά έργα θεωρήθηκαν όλα τα ήδη κατασκευασµένα
καθώς και όλα τα έργα του Β΄ ΚΠΣ, όπως ήδη αναφέρθηκε στον ορισµό του σεναρίου που δόθηκε πιο πάνω. Ως έκταση µη συλλογικών έργων θεωρήθηκε η διαφορά
της αρδευόµενης και της έκτασης των συλλογικών έργων. Θεωρήθηκε ότι τα µη
συλλογικά έργα µειώνονται κατά 50%. Για τις εκτιµήσεις του µήνα Ιουλίου εφαρ-
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µόστηκε ο ίδιος λόγος ζήτησης Ιουλίου προς ετήσια ζήτηση που προέκυψε στη σηµερινή κατάσταση.
β. Στην δεύτερη µεθοδολογία εφαρµόστηκε η προσεγγιστική µέθοδος εκτίµησης
αρδευτικών αναγκών στην έκταση των ποτιστικών καλλιεργειών που δίνει η ΕΣΥΕ.
Έτσι προέκυψε η µέγιστη ζήτηση σε συνθήκες στις οποίες διατηρείται η σηµερινή
σύνθεση και έκταση των καλλιεργειών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η έκταση των
ποτιστικών καλλιεργειών είναι µεγαλύτερη εκείνης των αρδευόµενων περιοχών. Αν
κάτι τέτοιο δε συµβαίνει, τότε, διατηρείται η σηµερινή ζήτηση και στο σενάριο
αυτό. Η εκτίµηση έγινε ξεχωριστά για τη µέση ετήσια ζήτηση και τη µέση µηνιαία
ζήτηση του Ιουλίου.
Για την εκτίµηση της ζήτησης για άρδευση του µακροπρόθεσµου σεναρίου εφαρµόστηκαν επίσης οι δύο πιο πάνω µεθοδολογίες ως εξής:
α. Στην πρώτη µεθοδολογία, θεωρήθηκε η έκταση των συλλογικών και µη συλλογικών
αρδευτικών έργων στα οποία εφαρµόστηκε ζήτηση ανά στρέµµα ίση µε αυτή που
προέκυψε στις σηµερινές συνθήκες. Για το σενάριο αυτό, ως συλλογικά αρδευτικά
έργα θεωρήθηκαν όλα τα ήδη κατασκευασµένα, όλα τα έργα του Β΄ και του Γ΄
ΚΠΣ, αλλά και όλα τα έργα που µελετήθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο µελέτης ή,
απλά, προτάθηκαν στο παρελθόν, όπως ήδη αναφέρθηκε στον ορισµό του σεναρίου
που δόθηκε πιο πάνω. Θεωρήθηκε ότι τα µη συλλογικά έργα µειώνονται κατά 75%.
Για τις εκτιµήσεις του µήνα Ιουλίου εφαρµόστηκε ο ίδιος λόγος ζήτησης Ιουλίου
προς ετήσια ζήτηση που προέκυψε στη σηµερινή κατάσταση.
β. Στη δεύτερη µεθοδολογία, έγινε εκτίµηση ενός άνω ορίου της ζήτησης µε βάση την
αναλυτική µέθοδο που περιγράφηκε πιο πάνω και τις εκτάσεις των καλλιεργειών
που δίνονται από την ΕΣΥΕ για οκτω κατηγορίες καλλιεργειών. Η µεθοδολογία
αυτή δίνει τη µέγιστη ζήτηση σε συνθήκες στις οποίες διατηρείται η σηµερινή σύνθεση και έκταση των καλλιεργειών αλλά βελτιώνεται στο µέγιστο η στρεµµατική
απόδοση και φτάνει τα άνω όρια που δίνει η επιστήµη. Η εκτίµηση έγινε ξεχωριστά
για τη µέση ετήσια ζήτηση και τη µέση µηνιαία ζήτηση του Ιουλίου.
2.3.3 Ζήτηση νερού για κτηνοτροφική χρήση
Ο υπολογισµός της ζήτησης σε νερό για κτηνοτροφική χρήση έγινε για κάθε νοµό µε
βάση τα είδη και τον αριθµό των ζώων, όπως αυτά δίνονται από την ΕΣΥΕ (1995β)
(ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακας 9). Επειδή δεν ήταν εύκολο να οριστεί το είδος και ο
αριθµός των ζώων που καλύπτουν τις ανάγκες τους από φυσικές πηγές, οργανωµένα δίκτυα ύδρευσης δήµων-κοινοτήτων, ή οργανωµένη ύδρευση µεγάλων µονάδων εκτροφής, έγιναν οι παρακάτω παραδοχές:
α. Τα προβατοειδή και αιγοειδή καλύπτουν τις ανάγκες τους κυρίως από φυσικές πηγές, λόγω του επικρατούντος χαρακτήρα ελεύθερης βοσκής τους.
β. Τα βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή, πουλερικά και κουνέλια καλύπτουν τις ανάγκες τους
από οργανωµένα δίκτυα ύδρευσης, λόγω της πιο συγκεκριµένης χωρικά εκτροφής
τους.
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Γενικά οι ζητήσεις για την κτηνοτροφία είναι µικρές, εποµένως οι παραδοχές αυτές δεν
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη συνολική ζήτηση, αλλά οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες
επηρεάζουν αποφασιστικά την ποιότητα των νερών λόγω των λυµάτων τους.
Η κατανοµή της κτηνοτροφίας ανά είδος ζώου σε επίπεδο διαµερίσµατος έγινε µε βάση
τα στοιχεία του κάθε νοµού, αφού λήφθηκαν υπόψη τα ποσοστά έκτασης και πληθυσµού κάθε νοµού στο αντίστοιχο διαµέρισµα, η αντίστοιχη απασχόληση του πληθυσµού ανά παραγωγικό τοµέα, η γεωµορφολογική σύσταση του κάθε νοµού ή τµήµατος
και η γενική παραδοχή ότι στις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές εκτρέφονται κυρίως αιγοπρόβατα, ενώ τα υπόλοιπα είδη κυρίως στις πεδινές εκτάσεις.
Για τον υπολογισµό των αναγκών ανά είδος ζώου λήφθηκαν υπόψη βιβλιογραφικά δεδοµένα και εκτιµήθηκε η συνολική ανάγκη σε νερό για όλα τα είδη ζώων, που αποτελεί
και τη συνολική ζήτηση νερού για την κτηνοτροφική χρήση στο διαµέρισµα (ΕΜΠ και
ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 10 και 11).
2.3.4 Ζήτηση νερού για ύδρευση και τουρισµό
Οι υδρευτικές ανάγκες της χώρας υπολογίστηκαν µε βάση το µόνιµο πληθυσµό (ΕΜΠ
και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 2 και 3) και το σύνολο των διανυκτερεύσεων των τουριστών, σύµφωνα µε στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του 1991 (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ,
2003, Πίνακες 12 και 13), προσαρµοσµένα σε ορισµένα διαµερίσµατα ανάλογα µε τις
αντίστοιχες επεξεργασίες και αναθεωρήσεις της οµάδας του ΚΕΠΕ (1996).
Ειδικότερα, όσον αφορά στις υδρευτικές ανάγκες του µόνιµου πληθυσµού, αυτές υπολογίστηκαν µε κατανάλωση 200 λίτρα/κάτοικο/ηµέρα, ενώ των τουριστών µε 300 λίτρα/άτοµο/διανυκτέρευση. Οι διανυκτερεύσεις των τουριστών ισοµοιράστηκαν στο πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου. Με βάση τα ποσοστά κατανοµής του πληθυσµού των
νοµών σε κάθε υδατικό διαµέρισµα και λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική τοποθέτηση αξιόλογων τουριστικών περιοχών, επιµερίστηκαν οι διανυκτερεύσεις στα διαµερίσµατα. Για τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ζητήσεις χρησιµοποιήθηκαν σε
ορισµένα διαµερίσµατα οι εκτιµήσεις της µελέτης του ΚΕΠΕ (1996).
Στα πλαίσια της επικαιροποίησης της Μελέτης, επανεκτιµήθηκε η σηµερινή ζήτηση νερού για ύδρευση µε βάση τον πληθυσµό της ΕΣΥΕ του 2001 και των διανυκτερεύσεων
των τουριστών το 1994–1996 (ΕΣΥΕ, 1999).
2.3.5 Ζήτηση νερού για βιοµηχανία
Οι ανάγκες νερού για βιοµηχανική χρήση υπολογίστηκαν σύµφωνα µε στοιχεία της
ΕΤΒΑ, που αφορούν σε πηγές υδροληψίας (κυρίως γεωτρήσεις), καθώς και στο ποσοστό πλήρωσης των διατιθέµενων χώρων από βιοµηχανίες σε λειτουργία.
Το ποσοστό πλήρωσης των Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) παραµένει αρκετά χαµηλό
µέχρι σήµερα. Στον Πίνακα 15 των ΕΜΠ και ΥΠΑΝ (2003) δίνεται η κατανάλωση νερού στις ΒΙΠΕ σε σχέση µε τις δυνατότητες υδροδότησής τους. Μόνο η κατανάλωση
της ΒΙΠΕ Πάτρας έχει εξαντλήσει τη διαθέσιµη ποσότητα νερού, ενώ στις περισσότερες ΒΙΠΕ η κατανάλωση κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, κυρίως λόγω περιορισµένης
εγκατάστασης βιοµηχανιών.
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2.3.6 Ζήτηση νερού για ιχθυοκαλλιέργεια
Αφορά στη δέσµευση νερού (µη καταναλωτική χρήση) που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιχθυοτροφείων των εσωτερικών υδάτων. Η ποσότητα του νερού
καθορίζεται από τον όγκο των αλιευµάτων ανά ιχθυοτροφική µονάδα (ΕΣΥΕ, 1991α)
και από την απόσταση µεταξύ των µονάδων αυτών. Το νερό, µετά από την τελική
χρήση του αποδίδεται, ποιοτικά υποβαθµισµένο, στο φυσικό περιβάλλον. Επειδή ήταν
αδύνατο στα πλαίσια της Μελέτης να συγκεκριµενοποιηθούν οι όγκοι αλιευµάτων ανά
ιχθυοπαραγωγική µονάδα, καθώς και η γεωγραφική θέση των µονάδων, έγινε πολύ γενικευµένη προσέγγιση των αναγκών σε νερό για το σύνολο του όγκου των αλιευµάτων
στο διαµέρισµα.
2.3.7 Ζήτηση νερού για παραγωγή ενέργειας
Η χρήση του νερού για παραγωγή ενέργειας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
α. Η πρώτη αφορά στις ποσότητες νερού που απαιτούνται για την ψύξη ορισµένων
ΑΗΣ, είναι χρήση καταναλωτική και υπολογίζεται από σχετικά δεδοµένα της ∆ΕΗ.
β. Η δεύτερη αφορά στις ποσότητες νερού που δεσµεύονται για την λειτουργία των
ΥΗΣ, είναι δηλαδή χρήση µη καταναλωτική. Για τον υπολογισµό της εκτιµήθηκε η
µηνιαία παροχή σε υπερετήσια βάση, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ∆ΕΗ, για
κάθε φράγµα ξεχωριστά. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο δεδοµένου του τρόπου λειτουργίας
του ενεργειακού δικτύου (ζήτηση αιχµής) και των ποικίλων προσαρµογών του για
την κάλυψη αναγκών και άλλων χρήσεων (π.χ. άρδευση).

2.4 ∆ιερεύνηση ποιοτικών παραµέτρων
2.4.1 Μεθοδολογία διερεύνησης ποιοτικών παραµέτρων
Γενικά
Για την εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων νερών των υδατικών διαµερισµάτων, αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες µετρήσεις ποιοτικών
παραµέτρων από παλαιότερες µελέτες και έρευνες, και κυρίως οι µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για τις περιόδους 1988–1997 και 1998–2001 (επιφανειακά νερά,
http://www.minagric.gr/greek/2.9.3a.html), οι µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004 (επιφανειακά νερά, http://www.eea.europa.eu/themes/water), οι µετρήσεις του ΕΚΘΕ για τη περίοδο 2000–2001 (επιφανειακά νερά), τα δεδοµένα της µελέτης του ΕΜΠ (1996), τα δεδοµένα της υδροχηµικής σύστασης των υπόγειων νερών
σύµφωνα µε τις εκθέσεις και τους χάρτες του ΙΓΜΕ, οι µετρήσεις του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ, 1994), του Πανεπιστηµίου Πατρών (1999) και του ΥΠΕΧΩ∆Ε
(2004–2005) (υπόγεια νερά, http://www.edpp.gr/), καθώς και οι µετρήσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (1998–1999) (µικροοργανικά και µέταλλα).
Κατάταξη υδάτων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας
Η κατάταξη και αξιολόγηση των υδάτινων σωµάτων έγινε µε βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και ειδικότερα:
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• Την Οδηγία της ΕΟΚ 75/440 περί ποιότητας επιφανειακών νερών που προορίζονται
για πρόσληψη πόσιµου νερού.
• Την Οδηγία 98/83 περί ποιότητας του πόσιµου νερού.
• Την Οδηγία 91/271 περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών υγρών αποβλήτων.
• Την Οδηγία 91/676 περί προστασίας των υδάτων από ρύπανση µε νιτρικά από
γεωργικές πηγές.
• Την Οδηγία 78/659 περί της απαιτούµενης ποιότητας για τη διαβίωση ψαριών (κυπρινοειδών, σαλµονιδών).
• Τις οδηγίες 82/176 και 83/513 περί επιφανειακών νερών για γενική χρήση.
• Τα όρια του Υπουργείου Γεωργίας για επιφανειακά νερά που προορίζονται για άρδευση.
• Την Οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί της προερχόµενης από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος.
• Την Οδηγία 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση
και περαιτέρω υποβάθµιση.
Οι κυριότερες από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες αφορούν στα ποιοτικά κριτήρια για
διάφορες χρήσεις νερού και στην προστασία των υδάτων, παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Οδηγία 75/440/ΕΟΚ και σχετική ελληνική νοµοθεσία
Μία από τις σηµαντικές χρήσεις των επιφανειακών υδάτων σχετίζεται µε την παραγωγή
πόσιµου ύδατος. Αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι τα κριτήρια ποιότητας των
επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για πόση είναι και τα αυστηρότερα, αλλά ότι
τα κριτήρια αυτά έχουν την αµεσότερη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) αναγνωρίζοντας την σηµασία ενός κοινού καθορισµού των ελάχιστων
ποιοτικών απαιτήσεων για την παραγωγή πόσιµου νερού για όλα τα κράτη-µέλη εξέδωσε την Οδηγία 75/440. Σύµφωνα µε την Οδηγία αυτή τα κράτη-µέλη είχαν περιθώριο
δύο ετών για να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές και διοικητικές διατάξεις
ώστε να συµµορφωθούν µε την υπόψη οδηγία και για να υποβάλλουν στην Ε.Ε. ένα δεκαετές πρόγραµµα µε στόχο την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων.
Η Οδηγία αφορά στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί η ποιότητα των γλυκών υδάτων επιφάνειας που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος κατόπιν εφαρµογής κατάλληλης επεξεργασίας. Τα υπόγεια ύδατα, τα υφάλµυρα
ύδατα και τα ύδατα που προορίζονται για τον εµπλουτισµό των υδατοφόρων στρωµάτων εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία.
Η εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας έγινε το 1986 µε την Υπουργική Απόφαση
46399/1352/1986. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τα υπουργεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις αρµόδιες υπηρεσίες,
εταιρείες-οργανισµούς ή επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης καταρτίζει προγράµµατα
για την πρόληψη, τον εντοπισµό και περιορισµό της ρύπανσης των νερών. Οι φορείς
λειτουργίας του δικτύου σταθµών - θέσεις δειγµατοληψιών και επιτόπιων µετρήσεων
και αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού - αποστέλλουν συστηµατικά
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στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµερωτική έκθεση η οποία κοινοποιείται στην ΕΕ και τα αρµόδια
υπουργεία.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση και κατ’ αντιστοιχία µε την κοινοτική οδηγία, τα
επιφανειακά ύδατα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες Α1, Α2 και Α3 βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά (Παράρτηµα ΙΙ της
Οδηγίας 75/440 ΕΕ), που αντιστοιχούν σε κατάλληλες µεθόδους και σχήµατα επεξεργασίας:
Κατηγορία Α1: Απλή φυσική επεξεργασία και απολύµανση ιδίως µε ταχεία διήθηση
και απολύµανση.
Κατηγορία Α2: Οµαλή φυσική επεξεργασία, χηµική επεξεργασία και απολύµανση,
(ιδίως µε προχλωρίωση, συσσωµάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διήθηση, απολύµανση (τελική χλωρίωση)).
Κατηγορία Α3: Εντατική φυσική και χηµική επεξεργασία, τελική επεξεργασία και
προχωρηµένη απολύµανση, ιδίως χλωρίωση µέχρι σηµείου θραύσεως, συσσωµάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διήθηση, προσρόφηση (ενεργός άνθρακας) και απολύµανση (όζον, τελική χλωρίωση).
Η Οδηγία αναφέρει δύο τιµές για κάθε ποιοτική παράµετρο: την ενδεικτική τιµή-τιµή
οδηγό (G) και την επιτακτική (Ι). Η ενδεικτική τιµή θα πρέπει να ακολουθείται ωστόσο,
η παραβίαση της δεν είναι καθοριστική όπως στην περίπτωση των επιτακτικών ορίων.
Τα επιφανειακά ύδατα θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας αν το 95% των
δειγµάτων του εν λόγω υδάτινου σώµατος ικανοποιούν όλες τις επιτακτικές παραµέτρους και το 90% των δειγµάτων τις υπόλοιπες συνιστώµενες παραµέτρους. Η απόκλιση από τα συνιστώµενα ή επιτακτικά όρια κατά ποσοστό 10% ή 5% αντίστοιχα είναι
αποδεκτή µόνο στην περίπτωση, που η υπέρβαση αυτή δεν δηµιουργεί κινδύνους στην
δηµόσια υγεία και δεν ξεπερνά κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50% τα συνιστώµενα ή
επιτακτικά όρια (εξαιρουµένων της θερµοκρασίας, του pH, του διαλυµένου οξυγόνου
και των µικροβιολογικών παραµέτρων), ενώ η Υπουργική Απόφαση συµπληρώνει ότι
τα διαδοχικά δείγµατα νερού που λαµβάνονται σε µεσοδιαστήµατα στατιστικά κατάλληλα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια.
Τα όρια ποιότητας έχουν καθορισθεί από την Οδηγία για 39 συνολικά παραµέτρους,
ενώ αναφέρονται ακόµη επτά παράµετροι (βηρύλλιο, κοβάλτιο, νικέλιο, βανάδιο, ολικό
οργανικό άνθρακα, υπολειµµατικό οργανικό άνθρακα κατόπιν κροκίδωσης και διύλισης
επί µεµβράνης (5µm) και ολικό οργανικό εκχυλίσιµο χλώριο) για τις οποίες δεν έχει
καθοριστεί ενδεικτική ή επιτακτική τιµή. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι παράµετροι του
Πίνακα ΙΙΙ.1, οι οποίες εµµέσως υποδεικνύουν το µέγεθος της ρύπανσης από θρεπτικά
και ζιζανικοκτόνα, υψηλές συγκεντρώσεις των οποίων αποτελούν ενδείξεις έντονης γεωργικής δραστηριότητας, ή µικροβιακής µόλυνσης, πιθανώς λόγω αυξηµένης παρουσίας κτηνοτροφικών µονάδων.
Παρεκκλίσεις των καθορισµένων ορίων των παραµέτρων που περιλαµβάνονται στον
πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις πληµµυρών
και φυσικών καταστροφών. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών µετεωρολογικών ή γεωγραφικών συνθηκών, καθώς και σε επιφανειακά ύδατα αβαθών λιµνών µε βάθος µικρότερο
των 20 µέτρων και χρόνο ανανέωσης µεγαλύτερο του ενός έτους και στις οποίες, βάσει
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της Υπουργικής Απόφασης δεν γίνεται διάθεση υγρών αποβλήτων, η παρέκκλιση επιτρέπεται για ορισµένες µόνο παραµέτρους.
Πίνακας ΙΙΙ.1 Χαρακτηριστικά υδάτων επιφανείας που προορίζονται για πόσιµο νερό
Παράµετροι

Α1
G
25
0.4
1
0.05

A1
I
50 (O)

Νιτρικά (mg/L NO3)
Φωσφορικά (mg/L P2O5)
Άζωτο Kjeldahl (εξαιρουµένου του NO3) (mg/L N)
Αµµωνία (mg/L NH4)
Ολικά ζιζαν/κτόνα (παραθείον, ΒΗV, διελδρίνη) (mg/L)
0.001
50
Ολικά κολοβακτηριδοειδή 37°C (/100 ml)
Περιττωµατικά κολοβακτηριδοειδή (/100 ml)
20
Περιττωµατικοί στρεπτόκοκκοι (/100 ml)
20
Σαλµονέλες (/100 ml)
*
Πηγή: Παράρτηµα ΙΙ Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ
* Απουσία σε 5000 ml
** Απουσία σε 1000 ml
I: επιτακτική
G: οδηγός
O: εξαιρετικές γεωγραφικές και κλιµατολογικές περιστάσεις

A2
G
0.7
2
1
5000
2000
1000
**

A2
I
50 (O)

1.5
0.0025

A3
G
0.7
3
2

Α3
I
50 (O)

4 (O)
0.005

50 000
20 000
10 000

Τα ύδατα επιφάνειας τα οποία έχουν φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά χειρότερα των υποχρεωτικών περιοριστικών τιµών που αντιστοιχούν στη µέθοδο
επεξεργασίας Α3 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ποσίµου ύδατος, παρά µόνο αν υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της αναµίξεως, ώστε να ανακτήσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα πρότυπα την
ποιότητος του πόσιµου ύδατος. Ωστόσο στο άρθρο περί παρεκκλίσεων της Οδηγίας,
καθώς και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι επιτρέπεται παρέκκλιση
όταν τα ύδατα επιφανείας υφίστανται φυσικό εµπλουτισµό—νοείται η διαδικασία κατά
την οποία ένας καθορισµένος όγκος ύδατος παραλαµβάνει από το έδαφος ορισµένες
ουσίες που περιέχονται σε αυτό χωρίς ανθρώπινη επέµβαση—µε ορισµένες ουσίες, µε
αποτέλεσµα υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α3.
Στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων από τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια η αρµόδια περιφερειακή αρχή ενηµερώνει το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. Η παρούσα Υπουργική Απόφαση καθορίζει επίσης τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
απορρέουν από παραβιάσεις της παρούσας απόφασης.
Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η εφαρµογή της παρέκκλισης δεν επιτρέπει σε καµία
περίπτωση την άµεση ή έµµεση υποβάθµιση της υφιστάµενης ποιότητας των υδάτων
επιφανείας. Όταν ένα κράτος-µέλος προσφύγει σε µια παρέκκλιση ενηµερώνει αµέσως
την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους και τη χρονική διάρκειά της.
Συµπλήρωση της υπόψη Οδηγίας αποτελεί η Οδηγία 79/869 βάσει της οποίας καθορίζονται η απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψιών για την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτων, καθώς και οι προτεινόµενες αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού αυτών.
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Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι κάθε δειγµατοληψία γίνεται σε κατάλληλες θέσεις
ανάλογα µε την περιοχή και σε αντίστοιχα βάθη ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος.
Οδηγία 76/464/ΕΟΚ και σχετική ελληνική νοµοθεσία
Η Οδηγία 76/464 αφορά στη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον. Η φιλοσοφία στα πλαίσια της οποίας συντάσσεται η εν λόγω οδηγία, γνωστή ως στόχοι ποιότητας περιβάλλοντος (environmental
quality objectives), επιδιώκει τον έλεγχο των απορρίψεων ουσιών στα ύδατα σε αντιστοιχία µε τις χρήσεις τους. Οι χρήσεις, συµπεριλαµβάνουν παροχή πόσιµου νερού,
αγροτική και βιοµηχανική χρήση, διαβίωση ψαριών και άλλων µορφών υδρόβιας ζωής
και κολύµβηση, ενώ όπου καµία από τις πιο πάνω χρήσεις δεν είναι εφαρµόσιµη επιδιώκεται η διατήρηση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τα κριτήρια ποιότητας
υδάτων που επιτρέπουν την διατήρηση ή την εδραίωση αυτών των χρήσεων προκύπτουν από τα τοξικολογικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα. Στη συνέχεια χορηγείται
έγκριση για τη διάθεση έτσι ώστε τα επίπεδα σχετικών παραµέτρων στα συγκεκριµένα
ύδατα να µην υπερβαίνουν τα κριτήρια ποιότητας των υδάτων.
Με βάση την Οδηγία, για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος έχουν συνταχθεί δύο κατάλογοι (Παράρτηµα της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ). Ο Κατάλογος Ι περιέχει ορισµένες µεµονωµένες ουσίες (αλογονούχες
οργανικές ενώσεις, οργανοφωσφορικές ενώσεις, οργανοκασσιτερικές ενώσεις, κάδµιο,
υδράργυρος και ενώσεις τους, ανθεκτικά ορυκτέλαια και συνθετικές ύλες) επιλεγόµενες
κυρίως βάσει της τοξικότητας τους, της ανθεκτικότητας τους στο περιβάλλον και της
ικανότητάς τους να βιοσυσσωρεύονται, εκτός εκείνων των ουσιών που είναι βιολογικά
αβλαβείς ή που µετατρέπονται γρήγορα σε ουσίες βιολογικά αβλαβείς. Ο Κατάλογος ΙΙ
περιέχει ουσίες που έχουν επιβλαβή αποτελέσµατα για το υδάτινο περιβάλλον (µέταλλα
βιοκτόνα και παράγωγά τους κλπ.), που ωστόσο µπορούν να περιοριστούν σε µια ορισµένη περιοχή και που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και τη θέση των υδάτων στα
οποία αυτές αποβάλλονται.
Η Οδηγία αφορά σε εσωτερικά επιφανειακά ύδατα - στάσιµα ή ρέοντα γλυκά ύδατα
επιφανείας που βρίσκονται στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών - και στα
εξωτερικά παράκτια ύδατα - βρίσκονται επί της προς την ξηρά πλευρά της βασικής
γραµµής από την οποία µετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων και που εκτείνονται
στην περίπτωση υδάτινων ροών µέχρι του ορίου των γλυκών υδάτων και στα υπόγεια
ύδατα.
Ως προς τις ουσίες του καταλόγου Ι, οποιαδήποτε απόρριψη που µπορεί να περιέχει µια
από τις ουσίες αυτές θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούµενη άδεια που χορηγείται από
την αρµόδια αρχή τους κράτους µέλους και µόνο για περιορισµένη χρονική διάρκεια.
Για τη µείωση της ρύπανσης των υδάτων από τις ουσίες του καταλόγου ΙΙ, τα κράτηµέλη καταρτίζουν προγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν ποιοτικούς στόχους για τα
ύδατα, θέτουν χρονικά όρια πραγµατοποιήσεώς τους, ενώ τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ανακοινώνονται στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία οργανώνει συστηµατικούς
συγκριτικούς ελέγχους των προγραµµάτων για την εξασφάλιση επαρκούς συντονισµού
κατά την πραγµατοποίησή τους. Στα πλαίσια της Οδηγίας, τα κράτη-µέλη ύστερα από
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αίτηση της αρµόδιας Επιτροπής της ΕΕ, υποβάλουν λεπτοµέρειες περί των αδειών
απόρριψης των ουσιών των καταλόγων Ι και ΙΙ, την καταγραφή των απορρίψεων που
πραγµατοποιούνται στα ύδατα, τα αποτελέσµατα της επίβλεψης που έγινε από το
εθνικό δίκτυο, καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες περί των προγραµµάτων παρακολούθησης.
Τον Μάρτιο του 1988 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988, η οποία πρακτικά εναρµονίζει την Ελληνική νοµοθεσία µε την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή που απορρέει
από την Οδηγία 76/464. Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης είναι τα εσωτερικά επιφανειακά νερά και τα εσωτερικά παράκτια νερά. Οι οριακές τιµές των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα έχουν καθοριστεί µε κριτήριο την τοξικότητα, την
ανθεκτικότητα στο περιβάλλον και την ιδιότητα βιοσυσσώρευσης λαµβανόµενων
υπόψη την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία, ενώ οι αντίστοιχες των βιοµηχανικών
υγρών αποβλήτων καθορίζονται κατά τοµέα και κατά τύπο προϊόντος.
Η ΚΥΑ εκτός από τις οριακές τιµές καθορίζει και την ειδική οριακή τιµή - νοείται η
οριακή τιµή µιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα που καθορίζεται µε την πράξη
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ενός συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας. Για
κάθε απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου Ι, απαιτείται προηγούµενη
έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται οι απορρίψεις αυτές. Με την πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων που
χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε ή τον οικείο Νοµάρχη κατά περίπτωση, καθορίζονται και οι ειδικές οριακές τιµές κάθε επικίνδυνης ουσίας. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων χορηγείται εφόσον έχουν ληφθεί εκ µέρους του ενδιαφεροµένου όλες οι
τεχνικές προφυλάξεις για την τήρηση των ειδικών οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα.
Η τήρηση των ορίων για την χορήγηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια από την αρµόδια αρχή, οπότε είτε παρατείνονται είτε τροποποιούνται λόγω µεταβολής των όρων έγκρισης και της κατάστασης του
φυσικού αποδέκτη ή ανανεώνονται.
Κάθε νοµάρχης στην περιοχή του οποίου γίνονται απορρίψεις στο υδάτινο περιβάλλον
επικίνδυνων ουσιών υποβάλλει ετήσια ενηµερωτική αιτιολογηµένη έκθεση στον
Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό των χορηγηθεισών εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων και ενδεχόµενες ανακλήσεις ή τροποποιήσεις ως προς επικίνδυνες ουσίες. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ενηµερώνει σχετικά µε τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων
την ΕΕ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται µε εφαρµογή της παρούσας Υπουργικής
Απόφασης δεν κοινοποιούνται καλυπτόµενες από τη φύση τους από το επαγγελµατικό
απόρρητο.
Για ορισµένες ουσίες του καταλόγου Ι της Οδηγίας 76/464 (τετραχλωράνθρακας, DDT
και πενταχλωροφαινόλη) και λαµβάνοντας υπόψιν ότι η ρύπανση που οφείλεται στις
απορρίψεις των ουσιών αυτών προκαλείται από ένα µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών η ΕΕ
έχει εκδόσει ξεχωριστή οδηγία (86/280) βάσει της οποίας καθορίζονται οριακές τιµές
σε συνάρτηση µε τον τύπο της βιοµηχανίας και ποιοτικοί στόχοι για το υδάτινο περιβάλλον. Συµπλήρωση της Οδηγίας 86/280 αποτελεί η 88/347 βάσει της οποίας καθορίζονται οριακές τιµές και ποιοτικοί στόχοι για τις ακόλουθες ουσίες: αλδρίνη, διελδρίνη,
ενδρίνη και ισοδρίνη, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο και χλωροφόρµιο.
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Χωριστές οδηγίες έχουν συνταχθεί και εφαρµόζονται για την απόρριψη υδραργύρου
(82/176-84/156), καδµίου (83/513) και εξαχλωροκυκλοεξανίου (84/491) στο υδάτινο
περιβάλλον. Η αντίστοιχη ελληνική νοµοθεσία (ΠΥΣ 144/1987) έχει συνταχθεί στα
πλαίσια των Οδηγιών αυτών.
Πρόσφατα, αναφορικά µε την ρύπανση από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον, η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 2/1-2-2001 Πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου όπου καθορίζονται κατευθυντήριες και οριακές τιµές ποιότητας των εσωτερικών επιφανειακών και παράκτιων νερών από απορρίψεις ορισµένων
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ, η οποία τροποποιήθηκε από την
ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/12-12-2003 και την ΚΥΑ 4859/726/1-3-2001, όπου καθορίζονται µέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορίζονται οριακές τιµές ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ.
Επιπρόσθετα σε εφαρµογή των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας έχουν συνταχθεί ειδικά
προγράµµατα µείωσης της ρύπανσης, για τα επιφανειακά ύδατα των λιµνών Βεγορίτιδας, Πετρών και του ποταµού Σουλού, από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου ΙΙ, τα οποία θεσµοθετήθηκαν µε την υπ’ αριθµόν 15782/1849/20-06-2001 Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Αντίστοιχη ΚΥΑ έχει εκδοθεί και για τη Λίµνη Κορώνεια.
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και σχετική ελληνική νοµοθεσία
Η Οδηγία 91/271/EOK ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδοµή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις
και οι οικισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα µε τον ισοδύναµο πληθυσµό και τον
αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων και διακρίνοντας τους υδάτινους αποδέκτες
στους οποίους καταλήγουν τα αστικά λύµατα σε τρεις κατηγορίες: σε κανονικούς, ευαίσθητους και λιγότερο ευαίσθητους. Επίσης καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων που πρέπει να επιτυγχάνονται στις εκροές των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και παράλληλα προβλέπει συγκεκριµένα χρονικά όρια µέσα στα οποία οι οικισµοί, που εµπίπτουν στις διατάξεις της, οφείλουν να ολοκληρώσουν την απαιτούµενη σε κάθε περίπτωση υποδοµή
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών τους λυµάτων.
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/15/ΕΕ της Επιτροπής της
27ης Φεβρουαρίου 1998 (Φύλλο L67/7-3-1998), η οποία είχε ως στόχο την αποσαφήνιση σχετικά µε τις επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου κατά την
απόρριψη επεξεργασµένων λυµάτων σε ευαίσθητους αποδέκτες, ώστε να αποφευχθούν
οι διαφορετικές ερµηνείες που δίνουν τα κράτη-µέλη. Σύµφωνα µε την τροποποίηση
επιτρέπεται η χρήση ηµερήσιων µέσων τιµών συγκέντρωσης των παραµέτρων αυτών
αντί των ετησίων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, η απαιτούµενη υποδοµή για κάθε
οικισµό και ο προσδιορισµός του απαιτούµενου επιπέδου επεξεργασίας καθορίζεται
από ένα συνδυασµό κριτηρίων:
• Τις Ολικές Μονάδες Ισοδύναµου Πληθυσµού των οικισµών (Ο.Μ.Ι.Π.) Επισηµαίνεται ότι το φορτίο που εκφράζεται σε µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού (Μ.Ι.Π.)
υπολογίζεται µε βάση το µέγιστο µέσο εβδοµαδιαίο φορτίο που εισέρχεται στο
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σταθµό επεξεργασίας στη διάρκεια του έτους, εξαιρουµένων των ασυνήθιστων καταστάσεων, όπως οι περιπτώσεις πληµµυρικών παροχών.
• Το γενικό χαρακτήρα του υδάτινου αποδέκτη των αστικών λυµάτων (ευαίσθητοι, λιγότερο ευαίσθητοι, κανονικοί)
• Τον ειδικό χαρακτήρα της περιοχής όπου οδηγούνται τα επεξεργασµένα αστικά λύµατα (παράκτια ύδατα, γλυκά νερά και εκβολές ποταµών)
Οι διατάξεις που ορίζουν την απαιτούµενη υποδοµή, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων,
ορίζουν ταυτόχρονα και τις χρονικές προθεσµίες, εντός των οποίων πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες υποδοµές. Σε κάθε περίπτωση οι καταληκτικές ηµεροµηνίες είναι τρεις: τα τέλη των ετών 1998, 2000 και 2005. Συνοπτικά οι προτεραιότητες
και οι χρονικές προθεσµίες για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων παρουσιάζονται τον Πίνακα ΙΙΙ.2.
Πίνακας ΙΙΙ.2 Χρονοδιάγραµµα υποχρεώσεων για τις ΕΕΛ
Μ.Ι.Π.

<2 000

2 000–10 000

10–15 000

15–150 000

> 150 000

Ευαίσθητοι
αποδέκτες

31/12/2005
κατάλληλη
επεξεργασία

31/12/2005
τριτοβάθµια
επεξεργασία

31/12/1998
τριτοβάθµια
επεξεργασία

31/12/1998
τριτοβάθµια
επεξεργασία

31/12/1998
τριτοβάθµια
επεξεργασία

Κανονικοί
αποδέκτες

(εφόσον υπάρχει
δίκτυο
αποχέτευσης)

31/12/2005
δευτεροβάθµια *
επεξεργασία

31/12/2005
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

31/12/2000
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

31/12/2000
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

31/12/2005
κατάλληλη
επεξεργασία

31/12/2005
πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

31/12/2000
πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

31/12/2000
πρωτοβάθµια ή
δευτεροβάθµια
επεξεργασία

Λιγότερο
ευαίσθητοι
αποδέκτες

* ή κατάλληλη επεξεργασία αν η απόρριψη γίνεται σε παράκτια ύδατα

Ο χαρακτηρισµός των αποδεκτών σε κανονικούς, ευαίσθητους και λιγότερο ευαίσθητους γίνεται βάσει των κριτηρίων που αναφέρει η Οδηγία:
• φυσικές λίµνες γλυκών υδάτων, εκβολές ποταµών και παράκτια ύδατα, όπου παρουσιάζεται ευτροφισµός ή που µπορεί να παρουσιασθεί, αν δεν ληφθούν προστατευτικά µέτρα
• επιφανειακά γλυκά ύδατα προοριζόµενα για την άντληση πόσιµου νερού, των
οποίων η περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα υπερβαίνει, ή θα µπορούσε να υπερβεί τα
50 mg/L (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της απαιτούµενης ποιότητας των επιφανειακών
υδάτων που προορίζονται για πόσιµο νερό)
• περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία από την δευτεροβάθµια, για την
τήρηση άλλων οδηγιών του Συµβουλίου (Οδηγία για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων κολύµβησης, Οδηγία περί διαβίωσης ιχθύων, Οδηγία των υδάτων για οστρακοειδή, Οδηγία για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, κτλ.).
Για να χαρακτηρισθεί µια υδάτινη µάζα ως ευαίσθητη περιοχή αρκεί να πληροί έστω
και ένα µόνο από τα ανωτέρω κριτήρια. Ωστόσο, τόσο η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, όσο και
η 98/15/ΕΕ δεν ορίζουν όρια ποιοτικών παραµέτρων, για το χαρακτηρισµό των αποδε-
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κτών ως προς την ευαισθησία τους, γεγονός που οφείλεται και στην γενικότερη εγγενή
ασάφεια που χαρακτηρίζει το φαινόµενο του ευτροφισµού, το οποίο αποτελεί και τον
κατ΄ αρχήν δείκτη ευαισθησίας ενός αποδέκτη.
Σε αντίθεση µε το χαρακτηρισµό των ευαίσθητων περιοχών, που αποτελεί υποχρέωση,
ο προσδιορισµός λιγότερο ευαίσθητων περιοχών συνιστά µια δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη-µέλη για ορισµένες περιπτώσεις υδάτων (ακτών και εκβολών ποταµών),
όπου λόγω ειδικών υδρολογικών συνθηκών ενδέχεται τα αστικά λύµατα να υποστούν
επεξεργασία χαµηλότερου επιπέδου από την δευτεροβάθµια (πρωτοβάθµια). Ο χαρακτηρισµός αυτός σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικές και
εµπεριστατωµένες µελέτες που θα αποδεικνύουν και τεκµηριώνουν ότι η πρωτοβάθµια
επεξεργασία λυµάτων που απορρίπτονται στις περιοχές αυτές δεν επιδρά αρνητικά στο
περιβάλλον.
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης και µε βάση τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των επιφανειακών υδάτων, γίνεται µία καταρχήν προσέγγιση σε σχέση µε την ευαισθησία των υδάτων της επικράτειας βάσει των κριτηρίων της Οδηγίας.
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ και σχετική ελληνική νοµοθεσία
Η ΕΕ θεωρώντας ως κύρια αιτία της ρύπανσης των υδάτων µε νιτρικά τις γεωργικές
δραστηριότητες, εξέδωσε την Οδηγία 91/676 µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης των
υδάτων που προκαλείται έµµεσα ή άµεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και
την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης αυτού του είδους. Η εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας έρχεται µε την ΚΥΑ 16190/1335/1997 (η οποία τροποποιήθηκε µε την
ΚΥΑ 19652/1906/1999 και την ΚΥΑ 20419/2522/2001). Με βάση τις αποφάσεις αυτές
εκδόθηκαν προγράµµατα δράσης, που αφορούν σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως ευπρόσβλητες (κάµπος Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ηµαθίας, Θεσσαλικό Πεδίο, Κωπαϊδικό
Πεδίο, Αργολικό Πεδίο, Λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας). Με βάση τα κριτήρια του
παραρτήµατος Ζ της Οδηγίας—συγκέντρωση νιτρικών στα επιφανειακά και υπόγεια
ύδατα (25 ή 50 mg/L και 50 mg/L αντίστοιχα)—ή φαινόµενα ευτροφισµού, τα κράτηµέλη προσδιορίζουν τα ύδατα που υφίστανται ρύπανση.
Με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας, του έµβιου περιβάλλοντος και των
υδάτινων οικοσυστηµάτων και την εξασφάλιση των επιθυµητών χρήσεων του νερού,
είναι απαραίτητη η µείωση της ρύπανσης που οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στις υψηλές
συγκεντρώσεις νιτρικών. Ο εντοπισµός των περιοχών ξηράς στις οποίες απορρέουν
ύδατα που υφίστανται ρύπανση από αζωτούχες ενώσεις -ευπρόσβλητες ζώνες- είναι το
απαραίτητο πρώτο στάδιο, το οποίο ακολουθείται από την κατάρτιση και εφαρµογή κατάλληλων προγραµµάτων δράσης µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης, τα οποία περιλαµβάνουν τους κώδικες γεωργικής πρακτικής και επιπλέον καθορίζουν κανόνες σχετικούς µε τον περιορισµό της εφαρµοζόµενης ποσότητας λιπάσµατος βάσει εδαφολογικών, κλιµατικών, βροχοµετρικών, αρδευτικών συνθηκών, τη χρήση του εδάφους και
των γεωργικών πρακτικών καθώς και βάσει της ισορροπίας µεταξύ των προβλεπόµενων
αναγκών των καλλιεργειών σε άζωτο και της ποσότητας αζώτου που διατίθενται για τις
καλλιέργειες από το έδαφος και από τη λίπανση. Επιπλέον τα µέτρα εξασφαλίζουν ότι
για κάθε γεωργική και κτηνοτροφική µονάδα η ποσότητα αποβλήτων που προστίθεται
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κάθε χρόνο στο έδαφος είτε από ανθρώπους ή από ζώα δεν υπερβαίνει την καθορισµένη
ανά εκτάριο ποσότητα (170 kg αζώτου/εκτάριο).
Στα πλαίσια ενός γενικού επιπέδου προστασίας των υδάτων τα κράτη-µέλη θεσπίζουν
κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής οι οποίοι αφορούν τουλάχιστον στα ακόλουθα:
• τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες δεν ενδείκνυται η διασπορά λιπασµάτων στο
έδαφος
• τη διασπορά λιπασµάτων σε επικλινή εδάφη
• τη διασπορά λιπασµάτων σε κορεσµένα εδάφη
• τις προϋποθέσεις διασποράς στο έδαφος κοντά σε υδάτινα ρεύµατα
• τις µεθόδους διασποράς στο έδαφος χηµικών λιπασµάτων ή κοπριάς και
• την χωρητικότητα και τρόπο κατασκευής δοχείων αποθήκευσης κοπριάς.
Επιπλέον οι κώδικες µπορεί να περιλαµβάνουν θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση της
γης, τη διατήρηση µιας ελάχιστης φυτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια βροχερών περιόδων, τα σχέδια λίπανσης ανά αγρόκτηµα καθώς και την πρόληψη ρύπανσης των υδάτων
πέραν των ριζών στα αρδευτικά συστήµατα.
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/83/ΕΕ και σχετική ελληνική νοµοθεσία
Η σχετική µε την ποιότητα του πόσιµου νερού, πρώτη οδηγία της ΕΕ (80/778) εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1980. Η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Οδηγία το
1986 βάσει της υπ’ αριθµόν Α5/288 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. Η νέα οδηγία που σχετίζεται µε την ποιότητα του πόσιµου νερού (98/83/ΕΕ) εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 1998.
Η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Οδηγία το 2001 βάσει της υπ’ αριθµόν
Υ2/2600/2001 απόφασης, η οποία έχει ισχύ από τις 25 ∆εκεµβρίου 2003.
Η Οδηγία 98/83/ΕΕ όπως και η προηγούµενη, αφορά στο πόσιµο νερό, ανεξάρτητα από
το αν έχει υποστεί επεξεργασία ή όχι καθώς και την προέλευση του, ενώ εξαιρούνται τα
φυσικά µεταλλικά νερά και τα φαρµακευτικά ιδιοκατασκευάσµατα. Το νερό που χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες τροφίµων εµπίπτει επίσης στην οδηγία αυτή. Επιπλέον
στη νέα οδηγία περιλαµβάνεται το πόσιµο νερό ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από
δίκτυο διανοµής, από βυτίο, φυάλες ή δοχεία, ενώ νερό που έχει υποστεί κατεργασία
αποσκλήρυνσης δεν αντιµετωπίζεται πλέον χωριστά.
Λαµβάνοντας υπόψη την αµφιλεγόµενη έννοια δύο παράλληλων ορίων (ενδεικτικών–
επιτακτικών), η νέα οδηγία περιορίζεται σε µία µόνο τιµή (παραµετρική). Επιπρόσθετα
κατατάσσει τις παραµέτρους σε τρεις επιµέρους κατηγορίες (Παράρτηµα Ι της Οδηγίας): µικροβιολογικές, χηµικές και ενδεικτικές. Οι παραµετρικές τιµές των µικροβιολογικών και χηµικών παραµέτρων έχουν επιτακτικό χαρακτήρα (Πίνακας ΙΙΙ.3), υπό
την έννοια ότι οι τιµές αυτές αποτελούν και τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις
και δεν θα πρέπει να παραβιάζονται. Σε ό,τι αφορά τις ενδεικτικές παραµέτρους, οι τιµές καθορίζονται µόνο για λόγους παρακολούθησης, ενώ τα κράτη-µέλη εξετάζουν το
κατά πόσον αυτή η µη τήρηση δηµιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Τα περιθώρια για ευρεία ερµηνεία του όρου «παρέκκλιση» που δίνονταν µέσω του Άρθρου 9 της Οδηγίας 80/778 και που οριακά εγκυµονούσε κίνδυνο ουσιαστικής και σε
ορισµένες περιπτώσεις µόνιµης καταστρατήγησης της Οδηγίας φαίνεται να περιορίζονται στη νέα οδηγία. Το αντίστοιχο άρθρο καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση
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από τις παραµετρικές τιµές δεν θα ξεπερνά τα εννέα το πολύ έτη. Ωστόσο, κάθε τρία
έτη θα πρέπει να επανεξετάζεται η παρέκκλιση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινίζονται ο λόγος της παρέκκλισης, η συγκεκριµένη παράµετρος, η γεωγραφική
περιοχή, η παροχή του νερού και ο θιγόµενος πληθυσµός, θα πρέπει να προσδιορίζεται
κατάλληλο σύστηµα παρακολούθησης, οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες (χρονοδιάγραµµα εργασιών, εκτίµηση κόστους) και τέλος η διάρκεια της παρέκκλισης.
Πίνακας ΙΙΙ.3 Κύριες παράµετροι που αφορούν στις ανεπιθύµητες ουσίες
Παράµετρος
Εscherichia coli (E. coli) (αριθµός/100 ml)
Εντερόκοκκοι (αριθµός/100 ml)
1,2-διχλωροαιθάνιο (µg/L)
Επιχλωρυδρίνη (µg/L)
Νιτρικά άλατα (mg/L)
Νιτρώδη άλατα (mg/L)
Παρασιτοκτόνα (mg/L)
Σύνολο παρασιτοκτόνων (mg/L)
Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο (µg/L)
Ολικά τριαλογονοµεθάνια (µg/L)
Βρωµικά άλατα (µg/L)

Παραµετρική τιµή
0
0
3.0
0.10
50
0.50
0.10
0.50
10
100
10

Στη νέα οδηγία απαγορεύεται (όπως και στην προηγούµενη) παρέκκλιση για τις µικροβιολογικές παραµέτρους, παρέχεται όµως η δυνατότητα παρέκκλισης για τις τοξικές
παραµέτρους – που ρητά απαγορευόταν από την προηγούµενη οδηγία – η οποία σε
κάθε περίπτωση ωστόσο θα πρέπει να αιτιολογηθεί µε βάση τα αναφερόµενα προηγουµένως.
Στη νέα οδηγία έχουν προστεθεί παράµετροι οι οποίες έχουν θεωρηθεί ύποπτες για την
καρκινογόνο τους δράση, όπως τα βρωµικά άλατα και τα τριαλογονοµεθάνια (παραπροϊόντα της χλωρίωσης). Η νέα οδηγία εµφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη ως
προς την παρουσία «νέων» παθογόνων οργανισµών στο πόσιµο νερό. Χαρακτηριστική
είναι η αναφορά στο Cryptosporidium, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την δηµόσια υγεία όταν βρίσκεται στο πόσιµο νερό. Με βάση τη νέα οδηγία η υπέρβαση του
ενδεικτικού ορίου για το Clostridium perfingens αποτελεί ένδειξη και παραπέµπει σε
ευρύτερο έλεγχο για την παρουσία του Cryptosporidium στο πόσιµο νερό.
Κατάταξη λιµνών σε σχέση µε την τροφική τους κατάσταση
Η νέα Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για τον προσδιορισµό του ευτροφισµού στα υδάτινα σώµατα και µέσο για τον έλεγχο και την πρόληψη του φαινοµένου αυτού. Η Οδηγία (Κεφάλαιο ΙΙ, ενότητα 2.3) έχει ως βασικό
στόχο την επίτευξη υδάτων καλής ποιότητας για όλα τα υδάτινα σώµατα, µέσω της
εφαρµογής κατάλληλων προγραµµάτων ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων και τη
θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών,
των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων.
Με την Οδηγία η έµφαση µετατοπίζεται στους οικολογικούς δείκτες και στην οικολογική ποιότητα, µε αποτέλεσµα σταδιακά να αποφευχθεί η εµφάνιση του ευτροφισµού
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και των επιπτώσεών του. Επιφανειακά νερά που σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
χαρακτηρίζονται ως ευτροφικά θα ταξινοµηθούν µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε κατάσταση λιγότερο από «καλή».
Στα πλαίσια της Μελέτης έγινε κατάταξη των λιµνών ανάλογα µε την τροφική τους κατάσταση, αξιολογώντας τις συγκεντρώσεις και τιµές των κυριότερων δεικτών ευτροφισµού και υιοθετώντας τη µέθοδο επιλογής των συνθηκών αναφοράς για τα επιφανειακά
γλυκά ύδατα, όπως έχει προταθεί από το Joint Research Center (JRC), σε µια προσπάθεια εναρµόνισης των κριτηρίων ευτροφισµού.
Σε ό,τι αφορά τις λίµνες, οι µεταβλητές που προτείνονται είναι:
• Παράµετροι αιτίας: ολικός φώσφορος και ολικό άζωτο.
• Παράµετροι αποτελέσµατος: χλωροφύλλη-α και διαφάνεια secchi.
Πρόσθετες παράµετροι αποτελέσµατος θα µπορούσαν να είναι το διαλυµένο οξυγόνο, ο
δείκτης φυτοπλαγκτόν, τα µακρόφυτα, ο δείκτης ιχθύων και η ενδεχόµενη αύξηση φυκών.
H πρόταση του JRC δεν καθορίζει λίµνες αναφοράς, αλλά συνθήκες αναφοράς χρησιµοποιώντας το σύνολο των λιµνών µιας περιοχής. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη
ιδιαίτερα για ταµιευτήρες, όπου δεν υπάρχουν ακέραια, αναλλοίωτα συστήµατα, αλλά
και σε λίµνες που δέχονται ισχυρές ανθρωπογενείς επιπτώσεις, όπως είναι οι λίµνες που
βρίσκονται σε αστικές περιοχές ή σε περιοχές όπου οι δραστηριότητες σχετίζονται µε
εντατική καλλιέργεια.
Με τη µέθοδο αυτή λαµβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα λιµνών από το συνολικό
αριθµό, εξαιρώντας λίµνες που χαρακτηρίζονται ως σοβαρά διαταραγµένες. Προσδιορίζεται η καµπύλη κατανοµής για κάθε επιλεγµένη παράµετρο και το «καλύτερο» 25%
για κάθε µετρούµενη παράµετρο επιλέγεται από την κατανοµή όλων των λιµνών ως η
τιµή αναφοράς της παραµέτρου. Αυτή η τιµή αναφοράς αντιπροσωπεύει ένα λογικό
ανώτατο όριο, εξαιρώντας ακραίες τιµές (outliers) από την καµπύλη κατανοµής. Το
σηµείο όπου σχεδιάζεται η γραµµή είναι κρίσιµο. Λίµνες δεξιά της γραµµής χαρακτηρίζονται ως ευτροφικές και πρέπει να αποκατασταθεί η ποιότητά τους µέσω κατάλληλων
µέτρων, ενώ εκείνες που είναι αριστερά της γραµµής θεωρούνται ότι βρίσκονται σε
αποδεκτά όρια και η συγκέντρωση των θρεπτικών δεν πρέπει να αυξηθεί (προληπτικά
µέτρα).
Ακολουθώντας τη µεθοδολογία αυτή και για τη συγκέντρωση φωσφόρου στις λίµνες, η
οποία αποτελεί κατά κανόνα και τον περιοριστικό παράγοντα για τα γλυκά επιφανειακά
ύδατα, το όριο που προκύπτει για το «καλύτερο» 25% του συνόλου των λιµνών της χώρας αντιστοιχεί σε µια τιµή για την παράµετρο του φωσφόρου ίση µε 25 µg/L. Η τιµή
αυτή θα µπορούσε να αποτελέσει το όριο άνω από το οποίο µια λίµνη χαρακτηρίζεται
ως ευτροφική και η ποιότητα της µέσω κατάλληλων µέτρων πρέπει να αποκατασταθεί,
ενώ για τιµές κάτω από 25 µg/L η ποιότητά της κρίνεται αποδεκτή. Ωστόσο, δεν είναι
υπερβολικό να εφαρµοστεί προσαύξηση του δείγµατος των καλύτερων λεκανών κατά
50%, καταλήγοντας έτσι στην οριακή συγκέντρωση των 30 µg P/L.
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25%

υψηλή ποιότητα

κατανοµή όλων των λιµνών

χαµηλή

Σχήµα ΙΙΙ.1 Προσέγγιση κατά JRC των τιµών συνθηκών αναφοράς για τις λίµνες
Στον Πίνακα ΙII.4 παρουσιάζεται ο κατάλογος των λιµνών οι οποίες µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ευτροφικές σε σχέση µε το όριο των 30µg/L της συγκέντρωσης του φωσφόρου.
Πίνακας ΙΙΙ.4 Λίµνες που χαρακτηρίζονται ευτροφικές
Βεγορίτιδα
Βιστωνίδα
Βόλβη
∆οϊράνη
Καστοριά
Λαγκαδά
Μαραθώνας

Μόρνος
Παµβώτιδα
Παραλίµνη
Πετρών
Υλίκη
Χειµαδίτιδα

Σε αντιστοιχία µε την κατηγοριοποίηση των λιµνών ως προς τις συγκεντρώσεις φωσφόρου, έγινε η κατάταξή τους και ως προς τις συγκεντρώσεις ολικού αζώτου. Όπως
ήταν αναµενόµενο είναι περιορισµένος ο αριθµός των λιµνών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένες συγκεντρώσεις αζώτου (Λυσιµαχία, Χειµαδίτιδα).
Αξιολογώντας τα διαθέσιµα στοιχεία, υιοθετήθηκαν οι τιµές των 30 µg/L για τον ολικό
φώσφορο και 1 mg/L για το ολικό άζωτο ως όρια για το χαρακτηρισµό των λιµνών ως
ευαίσθητων ή όχι. Σε κάθε υδατικό διαµέρισµα (Κεφάλαιο IV) παρουσιάζονται γραφικά
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λιµνών σε σχέση µε τα προαναφερθέντα όρια ολικού
φωσφόρου και ολικού αζώτου.
2.4.2 Μεθοδολογία εκτίµησης ρυπαντικών φορτίων
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης που σχετίζονται µε ανθρώπινες δραστηριότητες και επιβαρύνουν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα µπορούν να κατανεµηθούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
• Βιοµηχανικά απόβλητα·
• αστικά απόβλητα·
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• κτηνοτροφικά απόβλητα·
• επιφανειακές απορροές.
Μέσα στα πλαίσια της Μελέτης επιχειρήθηκε εκτίµηση των παραγόµενων ρυπαντικών
φορτίων σε επίπεδο νοµού ή τµήµατος νοµού κάθε υδατικού διαµερίσµατος. Λόγω σηµαντικής έλλειψης πρωτογενών στοιχείων για τα παραγόµενα φορτία και τις παραγωγικές διαδικασίες ο ποσοτικός προσδιορισµός των ρύπων δεν µπορεί παρά να αποτελεί
προσέγγιση της πραγµατικής κατάστασης. Για τον καθορισµό των πηγών ρύπανσης
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την ΕΣΥΕ, το ΥΠΑΝ, το Υπουργείο Γεωργίας, το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, την απογραφή των πηγών ρύπανσης του ΠΕΡΠΑ (1980), την Απογραφή
Τοξικών και Επικινδύνων Ουσιών σε Επίπεδο Χώρας του Αγγελίδη (1988), τη Μελέτη
∆ιαχείρισης Βιοµηχανικών και Τοξικών Αποβλήτων των Γκόφα και Μαλλιαρού (1994),
τη Μελέτη Υγρών Βιοµηχανικών Αποβλήτων του ΕΜΠ (1985), τη Μελέτη απογραφής
αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από τη βιοµηχανία και εκποµπών από
την κεντρική θέρµανση της Κοινοπραξίας «Λ∆Κ, ΕΠΕΜ ΕΤΕ, ENVECO ΑΕ, ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ, EXERGIA ΕΠΕ» (2001), τη µελέτη σχετικά µε τη ρύπανση από νιτρικά γεωργικής προέλευσης του ΕΜΠ (1994), στοιχεία για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων από δήµους και ∆ΕΥΑ, καθώς και την αποτύπωση χρήσεων γης
(βάση δεδοµένων χρήσεων γης CORINE, http://terrestrial.eionet.europa.eu/CLC2000)
και πλήθος βιβλιογραφικών δεδοµένων.
Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται συνοπτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισµό των φορτίων από κάθε δραστηριότητα.
Βιοµηχανικά απόβλητα
Οι βιοµηχανίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το µέγεθος της όχλησης που
προκαλούν, όπως προσδιορίζεται από την παρουσία τοξικών και επικίνδυνων ουσιών
στα απόβλητα. Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων ως τοξικών ή επικίνδυνων γίνεται
σύµφωνα µε κριτήρια αναφλεξιµότητας, δραστικότητας, διαβρωτικότητας, τοξικότητας,
καρκινογένεσης και γενετικών επιπτώσεων (τερατογένεση).
Βιοµηχανίες χαµηλής ή µέσης όχλησης. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται βιοµηχανίες οι οποίες παράγουν απόβλητα που δεν περιέχουν τοξικές ουσίες, έχουν χαρακτηριστικά που οµοιάζουν µε τα αστικά λύµατα, και χαρακτηρίζονται από συµβατικούς ρύπους όπως συγκέντρωση οργανικού φορτίου, συγκέντρωση στερεών και
θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου).
Βιοµηχανίες υψηλής όχλησης. Είναι βιοµηχανίες οι οποίες παράγουν απόβλητα που
περιέχουν συµβατικούς και µη συµβατικούς ρύπους και χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων βιοµηχανιών υψηλής όχλησης απαιτεί τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό
όχι µόνο των συµβατικών ρύπων, που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη κατηγορία,
αλλά και µια σειράς άλλων µη συµβατικών ρύπων που ενδέχεται να περιέχονται στα
τοξικά απόβλητα των βιοµηχανιών. Στα πλαίσια της Μελέτης επιχειρήθηκε µόνο ο
ποιοτικός προσδιορισµός των παραγόµενων τοξικών ουσιών, καθώς δεν υπάρχουν
επαρκή διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο χώρας για τα παραγόµενα φορτία, τις παραγωγικές διαδικασίες και το βαθµό απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των
αποβλήτων κάθε βιοµηχανίας.
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Σε επίπεδο χώρας δεν υπάρχουν επαρκή πραγµατικά (από µετρήσεις) ποσοτικά στοιχεία
παραγωγής βιοµηχανικών αποβλήτων. Η προσπάθεια που έγινε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για
καταγραφή των σηµαντικότερων βιοµηχανιών σε επίπεδο χώρας σε ενιαία βάση δεδοµένων αποτέλεσε τη βασική πηγή πληροφορίας για την παρούσα µελέτη. Η βάση δεδοµένων παρέχει τη δυνατότητα εκτίµησης του παραγόµενου ρυπαντικού φορτίου µε
εφαρµογή κατάλληλων συντελεστών ανάλογα µε τον τύπο του παραγόµενου προϊόντος
και του απορριπτόµενου φορτίου ανάλογα µε την παρεχόµενη επεξεργασία των βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων.
Αστικά απόβλητα
Το παραγόµενο ρυπαντικό φορτίο των αστικών αποβλήτων υπολογίστηκε σύµφωνα µε
το µόνιµο και εποχιακό πληθυσµό κάθε νοµού (ΕΣΥΕ). Για τον υπολογισµό του παραγόµενου φορτίου χρησιµοποιήθηκαν οι εξής συντελεστές:
•
•
•
•

βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD5) = 60 g/κάτοικο/ηµέρα·
ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS ) = 75 g/κάτοικο/ηµέρα·
ολικό άζωτο (TN) = 12 g/κάτοικο/ηµέρα·
ολικός φώσφορος (TP) = 2.5 g/κάτοικο/ηµέρα.

Επισηµαίνεται ότι το παραγόµενο οργανικό φορτίο των 60 g/κατ/ηµ αντιστοιχεί σε
έναν ισοδύναµο κάτοικο και κατά συνέπεια το συνολικά παραγόµενο φορτίο εκφράζεται σε όρους ισοδύναµων κατοίκων.
Στις περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) θεωρήθηκε ότι τα τελικά διατιθέµενα φορτία ΒΟD5, ΤSS και θρεπτικών (Ν και Ρ) µειώνονται
ανάλογα µε το βαθµό της παρεχόµενης επεξεργασίας όπως φαίνεται στον Πίνακα III.4.
Πίνακας III.4 Βαθµός µείωσης φορτίων από επεξεργασία
δευτεροβάθµια επεξεργασία
δευτεροβάθµια επεξεργασία µε αποµάκρυνση αζώτου
δευτεροβάθµια επεξεργασία µε αποµάκρυνση φωσφόρου
δ/βάθµια επεξεργασία µε αποµάκρυνση αζώτου και διύλιση
δ/βάθµια επεξεργασία µε αποµάκρυνση N και P και διύλιση

BOD
90%
90%
90%
95%
95%

SS
90%
90%
90%
95%
95%

N
20%
80%
80%
80%
80%

P
20%
20%
80%
20%
90%

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ο πληθυσµός εξυπηρετείται µε βόθρους, λαµβάνεται
µείωση του οργανικού φορτίου κατά 30% και του φορτίου στερεών κατά 50%.
Κτηνοτροφικά απόβλητα
Τα ρυπαντικά φορτία των κτηνοτροφικών αποβλήτων εκτιµήθηκαν µε δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε την προέλευσή τους. Στην περίπτωση της ελεύθερης κτηνοτροφίας θεωρήθηκε ότι η επιβάρυνση των αποδεκτών έγκειται κυρίως στην τροφοδότησή τους µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές και συνυπολογίστηκε
στα ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές. Στην περίπτωση της σταβλισµένης
κτηνοτροφίας το παραγόµενο ρυπαντικό φορτίο εκτιµήθηκε σύµφωνα µε το πλήθος και
είδος των εκτρεφόµενων ζώων µε την χρήση συντελεστών εξαγωγής ρυπαντικών φορτίων σε όρους BOD5, TSS, ΤΝ και ΤΡ.
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Το φορτίο που τελικά καταλήγει στους επιφανειακούς αποδέκτες υπολογίζεται µέσω
κατάλληλων συντελεστών αποµείωσης του παραγόµενου φορτίου. Επισηµαίνεται ότι,
σε αντίθεση µε τους λοιπούς συµβατικούς ρύπους (Ν, P), τα φορτία του οργανικού άνθρακα και των αιωρούµενων στερεών που υπολογίστηκαν για κάθε υδατικό διαµέρισµα
λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας είναι τα συνολικά παραγόµενα και όχι αυτά που
µεταφέρονται µε τις απορροές στους επιφανειακούς αποδέκτες του διαµερίσµατος.
Εποµένως, εκτιµάται ότι τα συνολικά φορτία οργανικού άνθρακα και αιωρούµενων
στερεών κάθε διαµερίσµατος θα είναι µικρότερα, όπως µικρότερα θα είναι και τα ποσοστά συµµετοχής της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας στα συνολικά φορτία οργανικού
άνθρακα και αιωρούµενων στερεών. Το ποσοστό του οργανικού φορτίου και του φορτίου στερεών που µεταφέρεται στην υγρή φάση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και
κατά συνέπεια στα επιφανειακά ύδατα, συναρτάται άµεσα µε τις εφαρµοζόµενες πρακτικές διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων που ακολουθούνται (συλλογή, µεταφορά και διάθεση), οι οποίες ποικίλλουν για κάθε περίπτωση (είδος ζώων, µέγεθος
µονάδας, είδος διάθεσης, υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, κ.ά.). Η εκτίµηση του ποσοστού αυτού δεν είναι δυνατή στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, καθώς
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τις εφαρµοζόµενες πρακτικές διαχείρισης των
κτηνοτροφικών αποβλήτων και κατά συνέπεια οιαδήποτε εκτίµηση θα χαρακτηριζόταν
από µεγάλη ασάφεια και αβεβαιότητα.
Ρύποι µεταφερόµενοι από επιφανειακές απορροές
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και συντελούν στην επιβάρυνση των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων µε θρεπτικά (άζωτο και φώσφορο). Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου
και αζώτου στις επιφανειακές απορροές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις χρήσεις
γης. Για τον υπολογισµό του φορτίου των επιφανειακών απορροών ακολουθήθηκε η
ακόλουθη κατάταξη των χρήσεων γης µε διαφορετικούς συντελεστές εξαγωγής φωσφόρου και αζώτου:
•
•
•
•
•

∆ασώδεις εκτάσεις·
γεωργική γη και βοσκότοποι·
επιφανειακά ύδατα·
εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας
αστικές περιοχές.

Γνωρίζοντας τον καταµερισµό των εκτάσεων ανάλογα µε τη χρήση τους για υδατικό
διαµέρισµα και χρησιµοποιώντας τους συντελεστές εξαγωγής, είναι δυνατό να προσδιοριστούν τα παραγόµενα ρυπαντικά φορτία επιφανειακών απορροών.
2.4.3 Έργα διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων
Η αποτύπωση της κατάστασης, ως προς τη διαχείριση των αστικών λυµάτων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, σχετίζεται άµεσα µε τον προσδιορισµό
των οικισµών, το µέγεθός τους και το χαρακτηρισµό της περιοχής στην οποία ανήκουν.
Ο όρος οικισµός αποτελεί σηµείο-κλειδί για την κατανόηση και σωστή εφαρµογή της
Οδηγίας και λόγω της ασάφειάς του έχει αποτελέσει αντικείµενο διερεύνησης για τα
κράτη-µέλη. Η κατανοµή του πληθυσµού σε οικισµούς αποτελεί κρίσιµη παράµετρο,
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δεδοµένου ότι καθορίζει τις προθεσµίες που τίθενται και τον απαιτούµενο βαθµό επεξεργασίας των αστικών λυµάτων, σε συνδυασµό και µε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.
Ενδεικτικό της ασάφειας του όρου είναι ότι όταν τα κράτη-µέλη καλούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις της Οδηγίας, αντιµετωπίζουν προβλήµατα και δυσκολίες σε ό,τι
αφορά την οριοθέτηση και τον προσδιορισµό των οικισµών. Τα διοικητικά όρια των
περιοχών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη και
τα όρια των οικισµών. Ο καθορισµός των ορίων αυτών προϋποθέτει τη διερεύνηση των
γεωγραφικών, υδρολογικών και τοπογραφικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής.
Για την οριοθέτηση και τον προσδιορισµό των οικισµών έχουν τεθεί κριτήρια όπως:
• η πυκνότητα πληθυσµού στην περιοχή (30 άτοµα/εκτάριο τουλάχιστον)·
• η απόσταση µεταξύ των οικιστικών περιοχών µε κοινά διοικητικά όρια·
• η απόσταση και ο χρόνος της διαδροµής των λυµάτων µέχρι τη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας (λιγότερο από 6 h λαµβάνοντας υπόψη τις ηµερήσιες διακυµάνσεις της ροής)·
• για 1 km συλλέκτη, ελάχιστος αριθµός συλλογής: 45 νοικοκυριά (120 ισοδύναµοι
κάτοικοι).
Στην Ελλάδα, και έχοντας ως βάση τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, θεωρήθηκαν ως οικισµοί τα δηµοτικά διαµερίσµατα, µε εξαίρεση κάποιες µεγάλες πόλεις, όπου
θεωρήθηκε ως ενιαίος οικισµός ολόκληρος ο δήµος ή το σύνολο κάποιων δήµων.
Για κάθε υδατικό διαµέρισµα πραγµατοποιήθηκε αρχικά η κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου ισοδύναµου πληθυσµού (ΙΠ) σε οικισµούς ανάλογα µε το µέγεθος των οικισµών (<2 000 ΙΠ, 2 000<ΙΠ<10 000, 10 000<ΙΠ<15 000, 15 000<ΙΠ<150 000 και
>150 000 ΙΠ) και ανά βασική κατηγορία υδάτινου αποδέκτη (παράκτια ύδατα, γλυκά
ύδατα και εκβολές ποταµών). Παράλληλα και σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για
την εξέλιξη των έργων επεξεργασίας λυµάτων, παρουσιάζεται η κατάσταση για κάθε
υδατικό διαµέρισµα ως προς τον εξυπηρετούµενο από ΕΕΛ ισοδύναµο πληθυσµό. Επισηµαίνεται ότι ο ισοδύναµος πληθυσµός κάθε οικισµού αντιστοιχεί στο άθροισµα των
µόνιµων κατοίκων και του θερινού πληθυσµού και ότι το παραγόµενο ανά νοµό και
υδατικό διαµέρισµα φορτίο υπολογίζεται µε βάση τα αναφερόµενα στην ενότητα 2.4.2
αυτού του κεφαλαίου.
Επίσης, σε κάθε υδατικό διαµέρισµα (Κεφάλαιο IV) γίνεται αναφορά στις µεγαλύτερες
εν λειτουργία ΕΕΛ που εξυπηρετούν αντίστοιχες περιοχές και δίδονται βασικές πληροφορίες για τον εξυπηρετούµενο ισοδύναµο πληθυσµό, το βαθµό επεξεργασίας και τον
αποδέκτη. Τέλος, αναφέρονται έργα τα οποία θα πρέπει, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, να υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια και γίνεται πρόβλεψη για την αναµενόµενη
µείωση του παραγόµενου σε κάθε υδατικό διαµέρισµα φορτίου, µε την ολοκλήρωση
των απαιτούµενων έργων διαχείρισης των αστικών λυµάτων.
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2.4.4 Προστατευόµενες περιοχές
Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 και το Παράρτηµα V του Π∆ 51/2007 (σε αντιστοιχία µε το
Άρθρο 6 και το Παράρτηµα IV της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ) ως προστατευόµενες περιοχές χαρακτηρίζονται :
• περιοχές που χρησιµοποιούνται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
και παρέχουν κατά µέσο όρο άνω των 10 m3 ηµερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα
από 50 άτοµα ή προορίζονται για τέτοια χρήση µελλοντικά, (σύµφωνα µε το Άρθρο
7 του Π∆ 51/2007)·
• περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών µε οικονοµική σηµασία·
• υδατικά συστήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής, συµπεριλαµβανοµένων περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα κολύµβησης σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 46399/1352/1986 (Β΄ 438), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
76/160/ΕΟΚ·
• ευαίσθητες περιοχές στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συµπεριλαµβανοµένων των
περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες σύµφωνα µε την ΚΥΑ
16190/1335/1997 (Β΄ 519) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία
91/676/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β΄ 192), που εκδόθηκε
σε συµµόρφωση µε την µε την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ·
• περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση
ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σηµαντική για την προστασία τους
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόπων του Προγράµµατος ΦΥΣΗ2000, που
καθορίζονται δυνάµει της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β΄ 1289) που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 414985/1985 (Β΄ 757), που εκδόθηκε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
Στο Κεφάλαιο IV παρουσιάζονται ανά υδατικό διαµέρισµα όλες οι περιοχές που εντάσσονται στον κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών. Αξίζει να επισηµανθεί ότι δεδοµένου ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόµα ο διαχωρισµός σε υδατικά συστήµατα –
υδάτινα σώµατα – από τις ανωτέρω κατηγορίες η παρουσίαση των προστατευόµενων
περιοχών δεν περιλαµβάνει τα νερά, που προορίζονται για πόση και τις περιοχές που
προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών µε οικονοµική σηµασία. Επίσης, στην περίπτωση των υδάτων κολύµβησης ο κατάλογος των προστατευόµενων περιοχών αντιστοιχεί στις περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί και παρακολουθούνται στα πλαίσια του
έργου «Παρακολούθηση ποιότητας νερών ακτών κολύµβησης».
Σύµφωνα µε το Π∆ 51/2007 (Άρθρο 6), το Μητρώο Προστατευόµενων περιοχών καταρτίζεται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών για κάθε περιοχή λεκάνης
απορροής ποταµού και διαβιβάζεται προς την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, η οποία
συνθέτει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. Η ολοκλήρωση του Μητρώου προϋποθέτει το διαχωρισµό των υδάτων σε υδάτινα σώµατα, πρωταρχικό βήµα
για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
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2.5 Ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης
Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης είναι η συσχέτιση του συνόλου των διαθέσιµων υδατικών
πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) µε το σύνολο της ζήτησης όλων των χρήσεων νερού, λαµβάνοντας υπόψη τη χωροχρονική τους κατανοµή.
Οι διαθέσιµες προς εκµετάλλευση ποσότητες επιφανειακού και υπόγειου νερού εκτιµήθηκαν ανά υδατικό διαµέρισµα, όπως περιγράφηκε στις ενότητες 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.3
αυτού του κεφαλαίου.
Για τον προσδιορισµό της ζήτησης λήφθηκαν υπόψιν οι ποιοτικές προδιαγραφές της,
και σε ορισµένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν οι µεγάλες ζητήσεις για αρδεύσεις στο
χώρο, για να εξεταστεί σε σχέση µε τα επιµέρους διαθέσιµα αποθέµατα η δυνατότητα
κάλυψης της ζήτησης, σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Για το σύνολο του διαµερίσµατος αθροίστηκαν οι ζητήσεις για άρδευση, ύδρευση, κτηνοτροφία και βιοµηχανία
του µήνα Ιουλίου.
Η επάρκεια των υδατικών πόρων κάθε διαµερίσµατος προσδιορίζεται µε βάση την
εκπόνηση του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης για το µήνα Ιούλιο, κατά τον οποίο ελαχιστοποιείται η προσφορά και µεγιστοποιείται η ζήτηση νερού. Οι συνιστώσες του ισοζυγίου εκτιµώνται και σε ετήσια βάση.
Από την τελική εκτίµηση του ισοζυγίου διαπιστώθηκαν οι σηµερινές δυνατότητες και
τα µελλοντικά προβλήµατα αξιοποίησης των υδατικών πόρων του κάθε υδατικού διαµερίσµατος. Στη βάση αυτών των συµπερασµάτων έγινε προσπάθεια αξιολόγησης των
προτεινόµενων έργων, καθώς και διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση των διαχειριστικών προβληµάτων των διαµερισµάτων.

3. Προσέγγιση σχέσεων µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων
(διαπεριφερειακό επίπεδο)
Στην προσέγγιση που γίνεται στο Κεφάλαιο V, επιχειρείται η εξέταση των σχέσεων,
αυτών που υφίστανται ή είναι δυνατό να προκύψουν στο µέλλον, µεταξύ των διαµερισµάτων, που αποτελούν την περιφερειακή διάσταση των υδατικών πόρων, µε στόχο την
επισήµανση:
α. των οµοιοτήτων των υδατικών διαµερισµάτων, που αφορούν στις εσωτερικές τους
συνθήκες·
β. των µεταξύ τους σχέσεων και εξαρτήσεων, που αφορούν στις εξωτερικές τους
διασυνδέσεις·
γ. των εξαρτήσεων υδατικών διαµερισµάτων από υδατικούς πόρους άλλων χωρών.
Με βάση συγκεκριµένα κριτήρια και σύµφωνα µε κοινά κατά περίπτωση γνωρίσµατα,
από όσα έχουν ήδη αναλυθεί στα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας (Κεφάλαιο IV), επιλέγονται τέσσερις (4) ενότητες υδατικών διαµερισµάτων, για τις οποίες επισηµαίνονται
οι κοινές διαχειριστικές τους πολιτικές, στα πλαίσια των υφιστάµενων αναπτυξιακών
αξόνων και προτεραιοτήτων για τις ίδιες χωρικές ενότητες. Επιχειρείται, δηλαδή, στην
ουσία η µεταφορά και ενοποίηση των κατά υδατικό διαµέρισµα στόχων και πολιτικών
σε ευρύτερες µονάδες χώρου, µε τέτοιο τρόπο ώστε τα µικρά και διάσπαρτα προβλή-
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µατα να µη χάνουν τη ύπαρξη και σηµασία τους και εποµένως να µη δυσχεραίνεται η
επίλυσή τους.
Έτσι, η διαδικασία αυτή προσέγγισης της διαχείρισης χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο
βήµα ανάµεσα στην ανάλυση κατά υδατικό διαµέρισµα και στη σύνθεση και αναγωγή
των συµπερασµάτων σε επίπεδο χώρας. Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην πραγµατοποίηση του ενδιάµεσου αυτού βήµατος είναι η διευκόλυνση της επιλογής στόχων και
του καθορισµού προτεραιοτήτων στο επίπεδο χώρας (Κεφάλαιο VI).
Τα είδη των κριτηρίων που τίθενται είναι γεωγραφικά-γεωµορφολογικά, διοικητικά,
υδρολογικά-υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά), αλλά και αναπτυξιακά. Τα αναπτυξιακά δεδοµένα και οι άξονες στρατηγικής, στα πλαίσια των οποίων διαµορφώνονται κατά ενότητα οι βασικές επιλογές και παρεµβάσεις της αντίστοιχης υδατικής πολιτικής, είναι αυτά που προκύπτουν κυρίως από τα διάφορα εθνικά και τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ΄ και ∆΄ ΚΠΣ, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο II,
καθώς και στην περιγραφή της αναπτυξιακής ταυτότητας των υδατικών διαµερισµάτων
(Κεφάλαιο ΙV).
Από τη διαδικασία αυτή, έχουν επίσης εξαχθεί συµπεράσµατα για τις εξειδικευµένες
µελέτες διαχείρισης οµάδων υδατικών διαµερισµάτων, που την περίοδο αυτή εκπονούνται µε ανάδοχο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα συµπεράσµατα αυτά υποστήριξαν την
επιλογή αντιπροσωπευτικών ενοτήτων, αλλά και τη διατύπωση των κατά ενότητα κατευθύνσεων.
Οι τέσσερις υδατικές χωρικές ενότητες που επιλέχτηκαν, και που παρουσιάζονται στα
Σχήµατα V.1 και V.2, είναι περίπου ταυτόσηµες µε τις πέντε προγραµµατικές/αναπτυξιακές χωρικές ενότητες, που περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στο ∆΄ ΚΠΣ, εκτός από
ελάχιστες εξαιρέσεις.

4. Προσέγγιση σε επίπεδο χώρας
Με βάση τα πορίσµατα της ανάλυσης που έγινε για το πλαίσιο της διαχείρισης των
υδατικών πόρων (διεθνές και εθνικό), καθώς και της ανάλυσης που ακολουθεί για την
προσέγγιση των υδατικών διαµερισµάτων και των µεταξύ τους σχέσεων, εκπονείται η
προσέγγιση της διαχείρισης σε επίπεδο χώρας (Κεφάλαιο VI). Στην ουσία, αποτελεί
σύνθεση όλων των κεφαλαίων που προηγούνται στη Μελέτη, µε ανάδειξη των σηµαντικότερων προβληµάτων και ελλείψεων (για θέµατα ποσότητας και ποιότητας), αλλά
και των δυνατοτήτων περαιτέρω αξιοποίησης και ανάπτυξης των υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων).
Έτσι, η όποια µεθοδολογία χρησιµοποιείται στο επίπεδο αυτό είναι η ίδια µε την αντίστοιχη στην προσέγγιση σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος. Απλώς, τα µεγέθη προστίθενται και τα διάφορα θέµατα οµαδοποιούνται και αξιολογούνται σε εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριµένα και µε τη σειρά παρουσίασής τους, µετά την καταγραφή των υδατικών
πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, και της ποιοτικής τους κατάστασης, καταρτίζεται
το υδρολογικό ισοζύγιο της χώρας (µε πρόσθεση των αντίστοιχων µεγεθών των 14 διαµερισµάτων). Αναλύονται τα θέµατα των χρήσεων (καταναλωτικών και µη) και άλλα
που σχετίζονται µε αυτές (διαχείριση της ζήτησης, αξιοποίηση µη συµβατικών υδατι-
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κών πόρων). Παρουσιάζεται το θέµα των έργων αξιοποίησης, µε κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη αντιµετώπιση όλων των πτυχών του (φυσικό, ιστορικό, κοινωνικό, θεσµικό
και περιβαλλοντικό πλαίσιο, αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων νερών, αποτίµηση
και αναπροσανατολισµός της χρήσης υφιστάµενων έργων). Στη συνέχεια, αναλύονται
τοµείς που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο από την άποψη του νερού, όσο
και από αναπτυξιακή άποψη για το σύνολο της χώρας (νερό και γεωργία, νερό και
αστική ανάπτυξη, νερό και ενέργεια, νερό και περιβάλλον). Μετά την κατάρτιση του
ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης σε σηµερινές, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
συνθήκες, καθορίζονται τα πλεονασµατικά και ελλειµµατικά υδατικά διαµερίσµατα
στις αντίστοιχες συνθήκες. Τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι επιδιώξεις για
την έρευνα και την τεχνολογία των υδατικών πόρων.
Η εικόνα της χώρας από την άποψη των υδατικών πόρων ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση χαρακτηριστικών πινάκων, σχηµάτων και χαρτών.
Επισηµαίνεται ότι η προσέγγιση στο επίπεδο χώρας περιλαµβάνει και τον καθορισµό
των βασικών προβληµάτων και ελλείψεων, που παρουσιάζονται σε αντιστοιχία µε προτεινόµενες λύσεις για την αντιµετώπισή τους.
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01 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου
1.1 Γενικά χαρακτηριστικά
1.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου έχει έκταση 7 301 km2. Ο υδροκρίτης
του ορίζεται βόρεια από τους ορεινούς όγκους Ερύµανθου και Αροανείων και ανατολικά από το Μαίναλο και τον Ταΰγετο. Αποτελείται από τµήµατα των Περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη
11.1.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 314 059 κάτοικοι και το 2001 ήταν 331 180 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση
5.4%. Στον Πίνακα 1.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 1.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Μεσσηνίας
Ηλείας
Αρκαδίας
Αχαΐας
Λακωνίας
Σύνολο

2 991
1 389
2 139
562
220
7 301

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
53.0%
48.0%
17.2%
6.1%

Πληθυσµός
Ποσοστό
Πληθυσµός
τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(1991)
(1991)
(2001)

166 964
96 127
37 050
9 059
4 859
314 059

100.0%
53.6%
35.2%
3.0%
5.1%

176 876
103 602
35 898
9 745
5 059
331 180

Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών Πελοποννήσου (µε
έδρα την Τρίπολη) και ∆υτικής Ελλάδας (µε έδρα την Πάτρα).
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Πύργος, Καλαµάτα, Ζαχάρω,
Αρχαία Ολυµπία, Μεσσήνη, Νεοχώριο Καλαµών).

• Άρδευση
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∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (π.χ. Αλφειού, Κ. Μεσσηνίας)
και ΤΟΕΒ.

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας, ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Καλαµάτας, Μελιγαλά.

• Ενέργεια


∆ΕΗ (ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ΥΗΣ Λάδωνα).

Εκτός από αυτούς τους φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις
που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
1.1.2 Γεωµορφολογικά – γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το γεωµορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ορεινό και απότοµο στο εσωτερικό και
ανατολικό τµήµα του (600−2 400 m), ηµιορεινό και λοφώδες στη περίµετρο (100−600
m), και πεδινό στην παραλιακή ζώνη και τις κοιλάδες των ποταµών (0−100 m). Οι µεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις αναπτύσσονται στον κάµπο του Αλφειού, στην παραλιακή
ζώνη Πύργου-Πύλου, στο Μεσσηνιακό Κάµπο και στο εσωτερικό υψίπεδο της Μεγαλόπολης (13% του συνόλου). Οι κυριότεροι ποταµοί συνεχούς ροής είναι ο Αλφειός και
ο Πάµισος, καθώς και ο µικρότερος Νέδας, ενώ ο ποταµός Νέδωνας εµφανίζει χειµαρρώδη ροή. Στα παράλια της περιοχής βρίσκονται οι παράκτιες λίµνες Αγουλινίτσας και
Μουριάς (που έχουν αποξηρανθεί) και Καϊάφα (θερµοµεταλλική), που σχηµατίστηκαν
λόγω των αµµόλοφων του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Η γεωλογική δοµή του διαµερίσµατος είναι ιδιαίτερα σύνθετη και περίπλοκη. ∆ιακρίνεται στις παρακάτω γεωλογικές ενότητες:
α. Ενότητα αλπικών ιζηµάτων (µεσοζωικά ιζήµατα), που είναι πτυχωµένα και επωθηµένα και δοµούν το ορεινό τµήµα.
β. Ενότητα µεταλπικών ιζηµάτων (τριτογενές), που αποτελούν το ηµιορεινό και λοφώδες τµήµα.
γ. Ενότητα πρόσφατων αποθέσεων (Τεταρτογενές), που δοµούν τις πεδινές εκτάσεις.
Γεωτεκτονικά, τα αλπικά ιζήµατα από τα δυτικά προς τα ανατολικά ανήκουν στις ζώνες
της Ιονίου, της Πύλου-Γαβρόβου, της Ωλονού-Πίνδου που επωθήθηκε στη ζώνη Τριπόλεως, και της µάζας της κεντρικής Πελοποννήσου.
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Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου, που είναι η µεγαλύτερη, συνίσταται από εναλλαγές φλύσχη,
ασβεστόλιθων και κερατόλιθων.
Η ζώνη Τριπόλεως συνιστάται από ασβεστόλιθους και δολοµίτες,
Η ζώνη της κεντρικής Πελοποννήσου συνιστάται από φυλλίτες και µάρµαρα. Μετά την
αλπική ορογένεση σχηµατίστηκαν τόσο στην περίµετρο όσο και εσωτερικά µεγάλες τεκτονικές τάφροι µε µολασσικά ιζήµατα.
1.1.3 Κλίµα
Το κλίµα που επικρατεί είναι το θαλάσσιο µεσογειακό στις παραθαλάσσιες και πεδινές
περιοχές, ενώ προς το εσωτερικό εξελίσσεται σε χερσαίο και σε ορεινό στα ορεινά.
Η ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται µεταξύ 800 mm στα πεδινά και 1 600 mm στα ορεινά, µε µέση ετήσια τιµή για το διαµέρισµα 1 100 mm και µέσο αριθµό ηµερών βροχής
80−120 ανά έτος.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία του διαµερίσµατος είναι 19°C και το ετήσιο θερµοµετρικό
εύρος είναι συνήθως µικρότερο από 16°C.
1.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου έχει τα χαρακτηριστικά περιορισµένης
ανάπτυξης, λόγω γεωγραφικής αποµόνωσης από τον αναπτυγµένο ανατολικό άξονα της
χώρας. Οι περισσότεροι αναπτυξιακοί δείκτες και όλοι οι δείκτες ευηµερίας είναι κάτω
από το µέσο όρο της χώρας. Ο πληθυσµός επί δεκαετίες παρουσίαζε αρνητική µεταβολή, ενώ στις δύο τελευταίες παρουσίασε θετική µεταβολή.
Έχει δύο αστικά κέντρα, την Καλαµάτα και τον Πύργο, και δέκα ηµιαστικά, µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2 000 κατοίκων. Ειδικότερα ο Πύργος παραµένει µικρό αστικό
κέντρο, ενώ η Καλαµάτα έχει µέγεθος µεσαίου αστικού κέντρου, και αποτελεί πόλο
ανάπτυξης της χώρας (ΕΣΠΑ, 2007–2013).
Η κατανοµή της απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι
42.2%, 17.6% και 40.1% αντίστοιχα.
Η κατασκευή του εθνικού δρόµου Κορίνθου-Τρίπολης και η βελτίωση του δρόµου Τρίπολης-Καλαµάτας είχαν ευνοϊκές επιπτώσεις στην ανάπτυξη ορισµένων δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα στην Καλαµάτα. Η κατάσταση θα βελτιωθεί ριζικά µε την
κατασκευή της εθνικής οδού Τρίπολης-Καλαµάτας και την ολοκλήρωση του τµήµατος
Αθηνών-Πάτρας του αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ. Ανάλογες ευνοϊκές επιπτώσεις είχε
στην ανάπτυξη της νότιας Ηλείας η κατασκευή του εθνικού δρόµου Πάτρας-Ολυµπίας.
Ο τουρισµός ήταν πάντα ο τοµέας µε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία,
αλλά η περιοχή προσφέρει ακόµη τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης όλων των µορφών
τουρισµού ταυτόχρονα. Οι προοπτικές παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές στην περίπτωση της παραθεριστικής κατοικίας (παραλιακή ζώνη από Πύργο ως Καλαµάτα).
Η µεταποίηση παρουσιάζεται φθίνουσα, µε ειδίκευση στην επεξεργασία των γεωργικών
προϊόντων. Από το 1986 έχει ιδρυθεί η ΒΙΠΕ Καλαµάτας. Μακροχρόνια οι προοπτικές
ανάπτυξης της βιοµηχανίας είναι καλές και συνδυάζονται µε την αναµενόµενη αύξηση
της προσπελασιµότητας στην περιοχή. Η αναπτυξιακή πολιτική για το διαµέρισµα επι01 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου
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κεντρώνεται στην κατασκευή και βελτίωση έργων βασικής υποδοµής, στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας όλων των παραγωγικών κλάδων, και στη διατήρηση και προβολή
των αξιόλογων πολιτιστικών στοιχείων. Ειδικότερα, έµφαση δίνεται στον πρωτογενή
τοµέα όσον αφορά στην προώθηση δυναµικών καλλιεργειών και καλλιεργειών υπό κάλυψη, στο δευτερογενή στον εκσυγχρονισµό των βιοµηχανικών µονάδων, και στον τριτογενή στην τουριστική ανάπτυξη.

1.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
1.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι η λεκάνη του Αλφειού και η
λεκάνη του Πάµισου. ∆ευτερεύουσας σηµασίας είναι η λεκάνη του Νέδα και η λεκάνη
του Νέδωνα. Υδρολογικά στοιχεία για τις λεκάνες αυτές παρατίθενται στη συνέχεια.
Λεκάνη Αλφειού
Ο Αλφειός έχει υδρολογική λεκάνη 3 658 km2. Πηγάζει από τα αρκαδικά οροπέδια
µε τρεις παραπόταµους (Άνω Αλφειό, Ερύµανθο, Λάδωνα), που ενώνονται στην
ηµιορεινή Ηλεία (Μέσος Αλφειός), και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο (Κάτω Αλφειός). Στο Λάδωνα υπάρχει µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός, που ρυθµίζει
την παροχή του. Στη γέφυρα Αλφειούσας, 10 km πριν την εκβολή του Αλφειού,
λειτουργεί χαµηλό φράγµα για την απόληψη αρδευτικού νερού. Η δίαιτα του ποταµού στη θέση αυτή (3 374 km2) διαµορφώνεται όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2.
Πίνακας 1.2 Μέσες µηνιαίες παροχές ποταµού Αλφειού, 1949–1956 (m3/s)
Οκτ
37

Νοε
89

∆εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
82 132 145 104
65
45
37
24
21 26 66.6

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)

Η παρατηρηµένη µέγιστη παροχή στη θέση αυτή είναι 434 m3/s και η ελάχιστη
16 m3/s. Η µέση ετήσια απορροή είναι 2 100 hm3.
Ειδικότερα, στοιχεία για τους παραπόταµους του Αλφειού είναι:
1. Άνω Αλφειός (250 km2). Αποστραγγίζει κυρίως το οροπέδιο της Μεγαλόπολης,
που αποτελείται κατά 70% από καρστικούς σχηµατισµούς, µε συνέπεια τη φυσική αναρρύθµιση των παροχών του κατά τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα η παροχή της ξηρής περιόδου να είναι σχετικά υψηλή (4 m3/s). Η υδρογεωλογική λεκάνη του πιθανότατα υπερβαίνει την υδρολογική. Ο παραπόταµός του
Λούσιος έχει µέση ετήσια απορροή 215 hm3 (6.8 m3/s). Η διακύµανση της παροχής του Άνω Αλφειού φαίνεται στον Πίνακα 1.3.
Πίνακας 1.3 Μέσες µηνιαίες παροχές Άνω Αλφειού (m3/s)
Οκτ
4.6

Νοε
5.2

∆εκ
11.8

Ιαν
9.8

Φεβ Μαρ Απρ
9.8 9.1 7.0

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)
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Μαϊ
5.9

Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
5.2 4.6 4.4 4.4
6.8

2. Λάδωνας (750 km2). Πηγάζει από σειρά καρστικών πηγών. Η υδρογεωλογική
λεκάνη του επεκτείνεται στα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Βόρειας και Ανατολικής
Πελοποννήσου, δεδοµένου ότι η πηγή του Πλανήτερου τροφοδοτείται από τον
Φενεό και ορισµένες άλλες πηγές από το οροπέδιο της Τρίπολης. Η διακύµανση
της παροχής του στη θέση του φράγµατος φαίνεται στον Πίνακα 1.4.
Πίνακας 1.4 Μέσες µηνιαίες παροχές Λάδωνα (m3/s)
Οκτ
9.6

Νοε
12.6

∆εκ
27.0

Ιαν
35.4

Φεβ
37.7

Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
34.6 24.8 18.1 13.8 11.0 9.0 8.7 20.2

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)

3. Ερύµανθος (376 km2). Πηγάζει από τους ορεινούς όγκους Ερύµανθου και
Αροανείων και τροφοδοτείται από καρστικές πηγές συνολικής θερινής παροχής
0.4 m3/s.
Λεκάνη Πάµισου
Ο Πάµισος έχει υδρολογική λεκάνη 728 km2, Πηγάζει από τα βουνά της Άνω
Μεσσηνίας και από τις καρστικές πηγές Αγίου Φλώρου και Πηδήµατος, που
εκφορτίζουν τον βόρειο Ταΰγετο. Η συνολική µέση ετήσια παροχή των πηγών είναι 4.5 m3/s και η λεκάνη τροφοδοσίας τους υπολογίζεται σε 400 km2. Ο Πάµισος
εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο, αφού διασχίσει κάµπο έκτασης 360 km2. Η διακύµανση της παροχής των πηγών φαίνεται στον Πίνακα 1.5.
Πίνακας 1.5 Μέσες µηνιαίες παροχές πηγών Πάµισου, 1978–1980 (m3/s)
Οκτ Νοε ∆εκ
3.7 3.6 4.2

Ιαν
5.3

Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
5.7 5.3 5.3 5.2 4.6 4.2 4.1 3.9
4.6

Πηγή: Smyrniotis (1982)

Λεκάνη Νέδας
Ο ποταµός Νέδα έχει υδρολογική λεκάνη 278 km2. Πηγάζει από τα βουνά Μίνθη,
Λύκαιο και Τετράτιο και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Κατά τη διαδροµή
του µέσα από ανθρακικούς σχηµατισµούς τροφοδοτείται από µια σειρά καρστικών
πηγών (Κεφαλόβρυσο).
Η ροή του ποταµού Νέδα τροφοδοτείται από καρστικές πηγές της ζώνης ΩλονούΠίνδου (Λεπρέος, µέση παροχή 0.15 m3/s).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
έγινε µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για τα ποτάµια Αλφειό, Πάµισο,
Άρη και Νέδα που καλύπτουν τις περιόδους 1981–1998 και 1998–2001 και τα στοιχεία
του ΕΚΘΕ για τους ποταµούς Αλφειό, Λούσιο (παραπόταµος Αλφειού), Λάδωνα, Νέδα
και Πάµισο που αφορούν στην περίοδο Καλοκαίρι 2000 - Άνοιξη 2001. Για τους ποταµούς Αλφειό, Λάδωνα, Πάµισο και Νέδα, χρησιµοποιήθηκαν επίσης επεξεργασµένα
στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002. Για την αποκωδικοποίηση της
χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των παραµέτρων, πρα-
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γµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των µετρήσεων, τα αποτελέσµατα της οποίας
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται
η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων,
µέσων και µέγιστων τιµών παρουσιάζονται επίσης στο Παράρτηµα Β. Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη κάποιες περιορισµένες µετρήσεις στην περιοχή των πηγών του ποταµού
Πάµισου (∆ιδακτορική ∆ιατριβή Σµυρνιώτης Χ., 1982), καθώς και οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 στον
Αλφειό, οι οποίες παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Αλφειός
Για τον ποταµό Αλφειό υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας σε 8
χαρακτηριστικές θέσεις: στη γέφυρα εθνικής οδού Τρίπολης-Καλαµάτας, στη γέφυρα
Καρίταινας, στη συµβολή του ποταµού µε Καστρίτσι, στο φράγµα Φλόκα, κατάντη της
γέφυρας Ελισσώνας-Αλφειού, στην αρχή της Τάφρου 19Τ0-1, στην Τάφρο 19Τ0-3 προ
της θέσης απόρριψης αποβλήτων «Αιγαίο» και στην Τάφρο 19Τ0-3-2, ενώ την περίοδο
1998–2001 οι δειγµατοληψίες περιορίζονται στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Για την
περίοδο 2000–2002 υπάρχουν στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για παραµέτρους όπως BOD,
άζωτο και φώσφορος σε δυο θέσεις: κατάντη της συµβολής µε τον ποταµό Λάδωνα και
στις εκβολές.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι καταρχήν ο Αλφειός έχει χαρακτηριστικά
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υφισταµένων χρήσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως
σε άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Με εξαίρεση τις θέσεις δειγµατοληψίας στις αποστραγγιστικές τάφρους 19Τ0-1, 19Τ0-3 και 19Τ0-3-2 όπου εµφανίζονται ιδιαίτερα
υψηλές τιµές χλωριόντων, βαθµού απορρόφησης νατρίου (SAR) και αγωγιµότητας, στο
κύριο τµήµα του ποταµού οι βασικές αγρονοµικές παράµετροι κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Σε σχέση µε τις σηµαντικές παραµέτρους των θρεπτικών (NO3, NH4, Ολικό-Ρ), οι συγκεντρώσεις που έχουν καταγραφεί στη θέση του φράγµατος Φλόκα στην συµβολή µε
τον ποταµό Λάδωνα και στις εκβολές κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που προδιαγράφονται για τα υδάτινα σώµατα κατηγορίας Α1, καθιστώντας τον Αλφειό κατάλληλο για
πρόσληψη νερού προς πόση έπειτα από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι κατά την περίοδο 1998–2001 αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφονται σε τρεις θέσεις. Ειδικότερα η µέγιστη τιµή του 95%
των δειγµάτων βρίσκεται στα 26.4 mg/L στη γέφυρα Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαµάτας, 44.3
mg/L στη γέφυρα Καρύταινας και 41.0 mg/L στη συµβολή µε Καστρίτσι. Επίσης πάνω
από τα επιτακτικά όρια της Οδηγίας βρίσκονται οι συγκεντρώσεις θειϊκών στις θέσεις
γέφυρα Καρύταινας και συµβολή µε Καστρίτσι όπου το 95% των δειγµάτων ανέρχεται
σε 6.1 meq/L και 7.1 meq/L αντίστοιχα µε όριο τα 250 mg/L SO4 (5.20 meq/L), ενώ το
95% των δειγµάτων της ηλεκτρικής αγωγιµότητας οριακά υπερβαίνει την προτεινόµενη
τιµή των 1000 µmhos/cm και στις δύο θέσεις.
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Επισηµαίνεται, επίσης, το χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών (εκτός φυτοφαρµάκων)
στον ποταµό Αλφειό που για καµία από τις εξεταζόµενες ουσίες δεν υπερβαίνει τα όρια
της ελληνικής νοµοθεσίας (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 2/1-2-2001)
και για τις περισσότερες βρίσκεται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµα επίπεδα.
Χαµηλό είναι επίσης το επίπεδο των βαρέων µετάλλων που έχουν µετρηθεί στα ύδατα
του Αλφειού. Ωστόσο ορισµένα µέταλλα όπως το Αργίλιο, ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο
έχουν µετρηθεί σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από τις ενδεικτικές τιµές που καθορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 2/12-2001).
Η ποιότητα των υδάτων του ποταµού Λούσιου (παραπόταµος του Αλφειού) σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτουν τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για πρόσληψη νερού για πόση µετά από επεξεργασία
(Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Ποταµός Πάµισος
Για τον Πάµισο υπάρχουν µετρήσεις αγρονοµικών κυρίως χαρακτηριστικών (θειικά,
ιόντα χλωρίου, SAR, αγωγιµότητα κτλ), σε τρεις θέσεις δειγµατοληψίας: τη γέφυρα
Πάµισου, το Φράγµα Πάµισου και τη θέση Μεγάλο Μάτι, για την περίοδο 1982–1998.
Επιπλέον υπάρχουν κάποιες περιορισµένες µετρήσεις στην περιοχή των πηγών
Αγ. Φλώρου και Πήδηµα για χλωριούχα, θειικά, νάτριο, µαγνήσιο και ασβέστιο (∆ιδακτορική ∆ιατριβή Σµυρνιώτης Χ., 1982), καθώς επίσης και στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε
(BOD, COD, άζωτο, φώσφορος) για την περίοδο 2000–2002 στις εκβολές του ποταµού.
Από την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων
του Πάµισου καλύπτει τις απαιτήσεις βασικών αγρονοµικών κριτηρίων για άρδευση
γεωργικών εκτάσεων.
Η ποιότητα των υδάτων του ποταµού, σύµφωνα µε περιορισµένες µετρήσεις νιτρικών
της περιόδου 1982–1998, φαίνεται να µην επιτρέπει την επέκταση των χρήσεων (π.χ.
πρόσληψη νερού προς πόση), καθώς οι συγκεντρώσεις νιτρικών που έχουν καταγραφεί
κυµαίνονται συστηµατικά σε επίπεδα υψηλότερα (σχεδόν διπλάσια) από την µέγιστη
επιτρεπόµενη τιµή (επιτακτική τιµή) που καθορίζεται στην Οδηγία 75/440/ΕΟΚ προκειµένου ένα υδάτινο σώµα να είναι κατάλληλο για πρόσληψη νερού για πόση ύστερα
από κατάλληλη επεξεργασία (50 mg/L ΝO3). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έχουν
καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών στο διάστηµα 90.7 – 117.2 mg/L NO3 µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 102.2 mg/L NO3. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το
παραπάνω συµπέρασµα βασίζεται σε περιορισµένα δεδοµένα τα οποία αφορούν σε µία
µόνο θέση δειγµατοληψίας (Μεγάλο Μάτι) και αποκλειστικά στην περίοδο 1990–1993.
Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία, τόσο οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (ΥΠΕΧΩ∆Ε,
2000–2002), όσο και τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά (Υπουργείο Γεωργίας, 1998) του
ποταµού Πάµισου, βρίσκονται εντός των ορίων που χαρακτηρίζουν τα υδάτινα σώµατα
κατηγορίας Α1. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών στις εκβολές
του ποταµού εµφανίζονται πλέον πολύ χαµηλότερες, µε τη µέγιστη τιµή να ανέρχεται
στα 6.16 mg/L NO3. Κατά συνέπεια για την ασφαλή εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης του ποταµού απαιτείται η υλοποίηση ενός πληρέστερου προγράµµατος παρακολούθησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
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Σχετικά αυξηµένες εµφανίζονται επίσης οι συγκεντρώσεις θειικών, χωρίς ωστόσο να
παραβιάζεται η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή (επιτακτική τιµή) που καθορίζεται στην
Οδηγία 75/440/ΕΟΚ προκειµένου ένα υδάτινο σώµα να είναι κατάλληλο για πρόσληψη
νερού για πόση (5.20 meq/L SO4). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις µετρήθηκαν στη θέση
Μεγάλο Μάτι και κυµαίνονται σε επίπεδα από 2.8 – 4.2 meq/L SO4 µε διάµεση τιµή
3.3 meq/L SO4 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 4.14 meq/L SO4. Πάντως, σε
ότι αφορά στις αυξηµένες συγκεντρώσεις θειϊκών, εκτιµάται ότι αυτές µπορεί να οφείλονται στην φύση των πετρωµάτων της περιοχής και δεν υποδηλώνουν κατ΄ ανάγκη
ρύπανση της περιοχής (∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Σµυρνιώτης Χ., 1982).
Ποταµός Άρης
Τα διαθέσιµα στοιχεία για τον ποταµό Άρη περιορίζονται σε µετρήσεις αγρονοµικών
κυρίως παραµέτρων για την περίοδο 1981–1998 στη θέση δειγµατοληψίας Φράγµα
Ασπροπούλιας, καθώς και σε περιορισµένες µετρήσεις της περιόδου 1998–1999 στις
θέσεις συµβολή Μουτελάκι – Άριος και συµβολή Μουτελάκι – Κασκούτη.
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία φαίνεται ότι η ποιότητα των υδάτων του Άρη καλύπτει
καταρχήν τις απαιτήσεις για άρδευση γεωργικών εκτάσεων, καθώς οι κύριες αγρονοµικές παράµετροι όπως τα χλωριόντα, ο βαθµός απορρόφησης νατρίου (SAR) και η αγωγιµότητα κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τη συγκεκριµένη χρήση. Ωστόσο
επισηµαίνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων και θειϊκών έχουν καταγραφεί
στη θέση συµβολή Μουτελάκι – Άριος κατά το έτος 1998.
Για τον Άρη δεν υπάρχουν µετρήσεις νιτρικών, αµµωνίας, φωσφόρου και βαρέων µετάλλων καθώς και άλλων σηµαντικών παραµέτρων µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή
η εκτίµηση της υδατοποιότητας του ποταµού σε σχέση µε τη δυνατότητα πρόσληψης
νερού για πόση.
Ποταµός Νέδας
Για τον ποταµό Νέδα υπάρχουν µετρήσεις στη θέση δειγµατοληψίας γέφυρα Γιαννιτσοχωρίου για τις περιόδους 1986–1997 και 1998–2001. Ο µετρήσεις αυτές αφορούν
κυρίως σε αγρονοµικές παραµέτρους (θειϊκά, ιόντα χλωρίου, SAR, αγωγιµότητα κ.α.),
ενώ για τη περίοδο 1986–1989 περιλαµβάνονται επίσης σποραδικές µετρήσεις θρεπτικών (νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνιακά και ολικός φώσφορος). Για την περίοδο 2000–2002,
υπάρχουν επίσης διαθέσιµα επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που αφορούν µετρήσεις θρεπτικών, οργανικού άνθρακα και διαλυµένου οξυγόνου στις εκβολές του ποταµού.
Με βάση τα πολύ περιορισµένα αυτά στοιχεία φαίνεται ότι ο Νέδας έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις άρδευσης, επιπρόσθετα δε πληροί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη πόσιµου νερού σύµφωνα µε τα κριτήρια της κατηγορίας Α1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέγιστη τιµή νιτρικών την περίοδο 2000–2002 βρίσκεται κοντά
στα 3 mg/L NO3, ενώ η αντίστοιχη τιµή αµµωνιακών είναι 0.08 mg/L NH4.
Ποταµός Λάδωνας
Με βάση τα περιορισµένα στοιχεία αναφορικά µε την ποιότητα των υδάτων του ποταµού Λάδωνα, φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1
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για πρόσληψη νερού για πόση µετά από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ), παρόλο
που περιστασιακά έχουν µετρηθεί πολύ υψηλές τιµές φωσφορικών.
1.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Αναπτύσσονται δυο τύποι υδρογεωλογικών ενοτήτων: καρστικά συστήµατα (πορώδες
ρωγµών) και υδροφορείς κλαστικών σχηµατισµών (πορώδες κόκκων). Αναλυτικότερα:
α. Κύρια καρστικά συστήµατα
Καρστικό σύστηµα Άνω Ρου Λάδωνα. Το τµήµα που αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους και δολοµίτες της ζώνης Τριπόλεως εκφορτίζεται στις πηγές Πλανήτερου και Λυκουρίας. Η λεκάνη τροφοδοσίας αναπτύσσεται στα Αροάνεια και
έχει διαπιστωθεί υδραυλική επικοινωνία µε πηγές και καταβόθρες της πόλγης
Φενεού (230 km2), που ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου. Το τµήµα που αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου εκφορτίζεται στις πηγές Παναγίτσας, Μεθυδρίου, Πυργακίου κλπ. Η λεκάνη τροφοδοσίας επεκτείνεται ανατολικά του υδροκρίτη Μαίναλου και στην πόλγη της
Χοτούσας, έχει συνολική έκταση 280 km2 και ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Ανατολικής Πελοποννήσου.
Η µέση παροχή των καρστικών πηγών του Λάδωνα εκτιµάται σε 5.5 m3/s, ενώ
η συνολική υπόγεια απορροή των καρστικών συστηµάτων προς το Λάδωνα
εκτιµάται σε 20 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Άνω Ρου Αλφειού. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της
ζώνης Τριπόλεως και Πίνδου και εκφορτίζεται από µια σειρά καρστικών πηγών
υπερχείλισης, που εµφανίζονται στο οροπέδιο της Μεγαλόπολης και κατάντη,
καθώς και στον παραπόταµο Λούσιο. Η µέση παροχή των καρστικών πηγών
του ποταµού Λούσιου εκτιµάται σε 1 m3/s, ενώ η συνολική υπόγεια απορροή
των καρστικών συστηµάτων του Άνω Ρου Αλφειού εκτιµάται σε 6 m3/s.
Καρστικό σύστηµα νότιου τµήµατος ζώνης Πίνδου. Η ζώνη της Πίνδου, λόγω
τεκτονικής και στρωµατογραφικής δοµής, εµφανίζει µια σειρά από καρστικές
πηγές υπερχείλισης ή επαφής υπερχείλισης, που εκδηλώνονται συνήθως στην
επαφή ασβεστόλιθων και ραδιολαριτών. Μπορεί να χωριστεί σε τρεις άξονες
εκφόρτισης:
α. Κατά µήκος του ρήγµατος του ποταµού Νέδα.
β. Στην εσωτερική λεκάνη του Άνω Ρου Πάµισου.
γ. Στο Μεσσηνιακό Κόλπο, όπου υπάρχουν ενδείξεις υφαλµύρισης.
Καρστικό σύστηµα βόρειου Ταΰγετου. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της
ζώνης Τριπόλεως και εκφορτίζεται µε τις πηγές βάσης του συστήµατος του
Αγίου Φλώρου και Πηδήµατος. Η συνολική µέση παροχή των πηγών είναι
4.5 m3/s.
Καρστικό σύστηµα νότιου Ταΰγετου. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της
ζώνης Τριπόλεως και των µαρµάρων Plattenkalk και εκφορτίζεται στην παραθαλάσσια καρστική πηγή Μύλων Μαντινείας. Επίσης, αναπτύσσεται στα µάρµαρα του γεωλογικού υποβάθρου και εκφορτίζεται διάσπαρτα στις παραλίες
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της µεσσηνιακής Μάνης, µε κύριες εκφορτίσεις τις υποθαλάσσιες πηγές Στούπας, Καρδαµύλης και του Σπηλαίου ∆υρού.
Η µέση παροχή της πηγής Μύλων Μαντινείας εκτιµάται σε 0.1 m3/s και η συνολικά εκτιµώµενη παροχή των παράκτιων αναβλύσεων είναι µεγαλύτερη από
1 m3/s.
Ολόκληρη η περιοχή εκφόρτισης εµφανίζει υφαλµύριση (>5 000 mg/L Cl-).
β. Κύριες ενότητες κλαστικών σχηµατισµών
Αλλουβιακές αποθέσεις των λεκανών του ποταµού Αλφειού και της περιοχής
άνω και κάτω Μεσσηνίας. Εµφανίζουν επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς,
που υδρολιθολογικά συνίστανται από άµµους, χαλίκια και κροκάλες. Το πάχος
και η υδροπερατότητα είναι γενικά αναπτυγµένα, µε αποτέλεσµα να έχει ανορυχθεί µεγάλος αριθµός υδρογεωτρήσεων µε παροχές 50−150 m3/h. ∆εν υπάρχουν στοιχεία ισοζυγίου που να καθιστούν δυνατή την εκτίµηση αποθεµάτων.
Στη λεκάνη του Αλφειού εµφανίζονται κατά περιοχές αυξηµένες περιεκτικότητες σιδήρου και µαγγανίου, που καθιστούν τους υδροφορείς ακατάλληλους για
ύδρευση.
Κροκαλοπαγή Λάλα (ανατολική ηµιορεινή Ηλεία). Εµφανίζονται σε ένα κλιµακωτό ανάγλυφο συνεχόµενων οροπεδίων και συνίστανται από ποταµο-χειµαρρώδεις αποθέσεις (χαλίκια και κροκάλες). Αναπτύσσεται βαθύς υπό πίεση
υδροφορέας (σε βάθος µεγαλύτερο από 200 m), πάχους µεγαλύτερου από 30 m
και σηµαντικής υδροπερατότητας. Τροφοδοτείται πλευρικά από τους ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου. ∆εν έχει γίνει µεγάλη εκµετάλλευση του συστήµατος,
ενώ οι παροχές των υδρογεωτρήσεων κυµαίνονται από 50–90 m3/h.
∆εν υπάρχουν στοιχεία ισοζυγίου που να καθιστούν δυνατή την εκτίµηση αποθεµάτων.
Νεογενείς αποθέσεις λεκανών Αλφειού και Πάµισου και περιοχής ΖαχάρωςΠυλίας. Εµφανίζουν επάλληλους υδροφορείς ποικίλου πάχους και υδροπερατότητας. Χαρακτηρίζονται από ασυνέχεια και ετερογένεια.
∆εν υπάρχουν στοιχεία ισοζυγίου που να καθιστούν δυνατή την εκτίµηση αποθεµάτων.
Σε ορισµένες περιοχές της λεκάνης Αλφειού εµφανίζονται προβλήµατα ποιότητας λόγω παρουσίας νιτρικών και αµµωνιακών, που οφείλονται κυρίως σε σηπτόµενη οργανική ύλη (λιγνιτογένεση).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο υδατικό διαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου αναπτύσσονται καρστικοί υδροφορείς
µεγάλης δυναµικότητας κυρίως στους ασβεστολιθικούς ορεινούς όγκους των νοµών
Αρκαδίας και Μεσσηνίας καθώς και στην υδρολογική λεκάνη του ποταµού Νέδα στο
Νοµό Ηλείας.
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Η µεγαλύτερη εκµετάλλευση πραγµατοποιείται στο πλειοπλειστοκαινικό σύστηµα της
∆υτικής Μεσσηνίας, νοτίως της Κυπαρισσίας και στους καρστικούς ασβεστόλιθους
στην περιοχή Φιλιατρών-Γαργαλιάνων.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης προέρχονται τόσο από τις εντατικές καλλιέργειες στην
∆υτική Μεσσηνία, όσο και από την εισροή αστικών λυµάτων και λυµάτων ελαιοτριβείων. Στους ορεινούς όγκους της ζώνης Πίνδου καθώς και στο κάρστ της ζώνης Τριπόλεως, από τα νερά του οποίου υδρεύεται η Καλαµάτα, όπως και πολλές κοινότητες
της Μεσσηνιακής πεδιάδας, η µοναδική πηγή ρύπανσης είναι η νοµαδική κτηνοτροφία,
χωρίς όµως να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήµατα νιτρορρύπανσης.
Μετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων, στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα
∆υτικής Πελοποννήσου, έχουν πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν και στοιχεία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 11 συνολικά θέσεις.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999) το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 37 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάιος 1999 και σε 55 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 66 σταθµών, εκ των οποίων οι 48 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, είναι φανερό ότι οι περισσότερες θέσεις
για τις οποίες σηµειώνονται τιµές νιτρικών µεγαλύτερες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο
των 50 mg/L NO3 (Οδηγία 80/778/ΕΕ) βρίσκονται στο Νοµό Μεσσηνίας και δευτερευόντως στο Νοµό Ηλείας. Στο Νοµό Μεσσηνίας και ειδικότερα στην περιοχή των
Γαργαλιάνων παρουσιάζεται µία συστηµατική καταγραφή συγκεντρώσεων νιτρικών
µεγαλύτερων από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των 50 mg/L (µε συνεχή αυξητική
τάση), γεγονός που, σε συνδυασµό µε τις αρκετά χαµηλότερες συγκεντρώσεις της αµµωνίας, υποδειλώνει προχωρηµένη χρονικά ρύπανση καθώς η πλειονότητα της αµµωνίας έχει ήδη νιτροποιηθεί. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που παρατηρούνται
στην περιοχή των Γαργαλιάνων, οφείλονται τόσο στις εντατικές καλλιέργειες που α-
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παντώνται στις ανάντη των σταθµών δειγµατοληψίας περιοχές, όσο και στο γεγονός ότι
παλαιά πηγάδια της περιοχής έχουν µετατραπεί σε απορροφητικούς βόθρους, οι οποίοι
λόγω της επικοινωνίας των ανάντι ασβεστόλιθων και των κατάντι προσχώσεων, συµβάλλουν στην ρύπανση των υπογείων υδάτων της περιοχής.
Την περίοδο 1996–1999, αυξηµένες συγκεντρώσεις σηµειώθηκαν και βορείως των
Γαργαλιάνων στην περιοχή της Κυπαρισσίας όπως και στην περιοχή των Φιλιατρών και
της Χώρας. Ειδικότερα στην περιοχή της Κυπαρισσίας µετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις στον σταθµό 0136 οι οποίες, για την περίοδο Οκτώβριος 1998-Νοέµβριος
1999, κυµαίνονται µεταξύ 72.6–102.08 mg/L µε συνεχή αυξητική τάση. Ωστόσο, είναι
αξιοσηµείωτο ότι την ίδια περίοδο στους υπόλοιπους τέσσερις σταθµούς µέτρησης στην
περιοχή της Κυπαρισσίας, (0111, 0134, 0150 και 0159) οι συγκεντρώσεις των νιτρικών
ήταν ιδιαίτερα περιορισµένες µε τιµές µεταξύ 7–29 mg/L και µέση τιµή κοντά στα
17mg/L. Στην περιοχή Φιλιατρών σηµειώθηκε συγκέντρωση κοντά στα 50 mg/L στο
σταθµό 0157 (στην περιοχή Αγρίλι) που αφορά όµως µόνο στην περίοδο του Απριλίου
1999, ενώ όλες οι υπόλοιπες µετρήσεις στον ίδιο αλλά και σε άλλους σταθµούς της περιοχής εµφανίζονται σηµαντικά µικρότερες (3–3.5mg/L NO3). Τέλος, στην περιοχή της
Χώρας κατά το 1999 µετρήθηκαν συγκεντρώσεις µεταξύ 24–58 mg/L NO3, ενώ συστηµατικά υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών εµφανίζονται και στην περιοχή του Μεσοχωρίου για την περίοδο Απριλίου 1996–Νοεµβρίου 1999 (σταθµός 0117: 27–37 mg/L
NO3).
Την περίοδο 2004–2005 η κατάσταση στην περιοχή που βρίσκεται ανάµεσα στην Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά, παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριµένα από τους 12 σταθµούς της περιοχής, στους περισσότερους
(0131, 0136, 145.2, 0150, 0157, 0164, 0179.2 και 0181) καταγράφονται υψηλές τιµές
νιτρικών, µε τους µέσους όρους να κυµαίνονται από 34 έως 154 mg/L, ενώ πιο επιβαρυµένη θέση παραµένει ο σταθµός 0136 όπου η µέγιστη τιµή νιτρικών φτάνει τα 165
mg/L. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών των περιοχών αυτών θα πρέπει να αποδοθούν στις εντατικές καλλιέργειες.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα είναι σκόπιµη η λεπτοµερέστερη εξέταση της ευρύτερης περιοχής των Γαργαλιάνων - Κυπαρισσίας και η διερεύνηση της αναγκαιότητας
ένταξης της στις ευπρόσβλητες περιοχές.
Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις οι οποίες καταγράφονται περιστασιακά στην περιοχή του
Μεσσηνιακού κάµπου (σταθµός µέτρησης 0183: 193.6mg/L NO3, σταθµός µέτρησης
0105: 268 mg/L NO3), θα πρέπει να αποδοθούν κυρίως στις αυξηµένες βιοµηχανικές
(ΒΙΠΕ) και γεωργικές δραστηριότητες και στην, σχετικά, µικρή δυναµικότητα του υπογείου υδροφορέα. Με εξαίρεση τις σχετικά υψηλές τιµές των νιτρικών η ποιότητα των
υδάτων του Μεσσηνιακού κάµπου είναι αρκετά καλή.
Αναφορικά µε το Νοµό Ηλείας, καταγραφή υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών παρατηρείται σε δύο σταθµούς στη λεκάνη απορροής του ποταµού Νέδα (σταθµοί 0148 και
0185). Επίσης τιµές µεγαλύτερες από το ανώτατο συνιστώµενο όριο για πόσιµο νερό
(25 mg/L NO3) σηµειώνονται σε δύο σταθµούς µέτρησης στα Κρέσταινα (0145, 0146)
και στον σταθµό 0162 στη Ζαχάρω την περίοδο 1996–1999 και 2004–2005, χωρίς όµως
οι συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα υψηλές (µικρότερες από 30mg/L NO3). Την περίοδο 2004–2005 υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφονται στη θέση 0148 (περι160 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

οχή Κάτω Ταξιάρχες) και 0155 (Κ. Σηµικό) όπου ο µέσος όρος των νιτρικών είναι ίσος
µε 144 mg/L και 107 mg/L NO3. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στην περιοχή βόρεια
του Πύργου Ηλείας παρατηρούνται υψηλές τιµές νιτρωδών ενώ παράλληλα οι τιµές
των νιτρικών βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός που ενδεχοµένως να υποδηλώνει
αρχικό στάδιο ρύπανσης. Συγκεκριµένα σε σύνολο 7 γεωτρήσεων (0168, 0169.2,
0169.3, 0169.4, 0170, 0171 και 0172) η µέση τιµή για τα νιτρώδη κυµαίνεται από 0.39–
2.6 mg/L, ενώ η µέση τιµή των νιτρικών κυµαίνεται από 1.0–18 mg/L.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών-αναλύσεων που θα περιλαµβάνει πλήθος σηµαντικών παραµέτρων, όπως είναι τα βαρέα µέταλλα, τον διαλυµένο οργανικό άνθρακα, τα κολοβακτηρίδια, ώστε να
καταστεί δυνατή η ακριβής εκτίµηση της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των
υπογείων υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος της ∆υτικής Πελοποννήσου.
1.2.3 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Με βάση την έκταση του διαµερίσµατος και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής, ο ετήσιος
όγκος βροχής εκτιµάται σε 8 031 hm3.
Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή εκτιµάται ότι αποτελεί το 45% των βροχοπτώσεων. Η
ενεργός βροχόπτωση για επιφανειακή και υπόγεια απορροή εκτιµάται ότι αποτελεί το
55% της συνολικής βροχόπτωσης.
Η µέση κατείσδυση εκτιµάται σε 3% της ενεργού βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών, 15% στους προσχωµατικούς και 75% στους υδροπερατούς σχηµατισµούς. Αντίστοιχα, η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 97% της
ενεργού βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών, 85%
στους προσχωµατικούς και 25% στους υδροπερατούς σχηµατισµούς.
Η εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου για το διαµέρισµα παρουσιάζεται στον Πίνακα
1.6.
Πίνακας 1.6 Γενικευµένο υδρολογικό ισοζύγιο

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
2 331
1 300
1 230
2 440
1 100
1 100
1 100
1 100
2 564
1 430
1 353
2 684
45%
45%
45%
45%
1 154
643
609
1 208
3%
15%
75%
66
112
1 107*
2 131
632
369

Σύνολο
7 301
8 031
3 614
1 285
3 132

* 400 hm3 αποτελούν αναβλύσεις σηµειακών καρστικών πηγών που είναι καταγραµµένες από τη
µελέτη Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989) και την έκθεση του ΙΓΜΕ (1996).

Στους καρστικούς υδροπερατούς σχηµατισµούς θα πρέπει να προστεθεί ποσότητα 360
hm3 περίπου, που προέρχεται από τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Βόρειας (200 hm3) και
Ανατολικής (160 hm3) Πελοποννήσου.
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Στο Χάρτη 1.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

1.3 Χρήσεις νερού − Ζήτηση
Στο Χάρτη 1.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
1.3.1 Γεωργία
Με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ, το σύνολο της γεωργικής γης είναι 1 718 000 στρέµµατα.
Από αυτά, τα 385 102 στρέµµατα εµφανίζονται να καλλιεργούνται µε ποτιστικές καλλιέργειες. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται αρδευόµενες είναι 310 527 στρέµµατα, ενώ
το 1991 αρδεύονταν 245 075 στρέµµατα µε 159.6 hm3 νερού. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ οι καλλιεργούµενες εκτάσεις (σε στρέµµατα) στους νοµούς
του διαµερίσµατος ήταν: Μεσσηνίας 1 021 984, Ηλείας 1 238 659, Αρκαδίας 463 031,
Αχαΐας 714 900 και Λακωνίας 822 354. Σύµφωνα µε την ίδια απογραφή οι αρδευόµενες
εκτάσεις ήταν: Μεσσηνίας 203 684, Ηλείας 523 347, Αρκαδίας 115 505, Αχαΐας
305 071 και Λακωνίας 318 382.
Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα συλλογικά έργα άρδευσης ανά κύρια υδρολογική λεκάνη παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.7.
Πίνακας 1.7 Κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα
Αρδευτικό έργο
1 Λεκάνη Αλφειού
Υψηλής ζώνης Αροανείου
Μέσου και άνω ρου Αλφειού
Κάτω Αλφειού
Σύνολο
2 Λεκάνη Πάµισου
Πάµισου
Βαλύρας-Αγίου Φλώρου από χείµαρρο Πύρνακα
Σύνολο
Γενικό σύνολο

Έκταση (στρέµ.)
8 000
20 000
135 000
163 000
51 500
16 000
67 500
230 500

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989) και Στοιχεία ΥΠΓΕ.

Η διαφορά που υπάρχει µεταξύ αρδευθείσας γης (ΕΣΥΕ, 1991) και καλυπτόµενης από
αρδευτικά έργα δικαιολογείται µε την παραδοχή ότι το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιωτικά υδροληπτικά έργα.
Στον Πίνακα 1.8 παρουσιάζονται, στα πλαίσια µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης, τα σηµαντικότερα αρδευτικά έργα που έχουν προγραµµατιστεί µεσοπρόθεσµα ή των οποίων έχει
ξεκινήσει η υλοποίηση. Στον Πίνακα 1.9 παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αρδευτικά
έργα για µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.
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Στις µεσο-µακροπρόθεσµες ζητήσεις για άρδευση θα πρέπει να καταγραφεί η εκτροπή
ποσοτήτων νερού από τον Ερύµανθο προς τον Πηνειό προκειµένου να αξιοποιηθούν
70 000 στρέµµατα (στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου).
Πίνακας 1.8 Σηµαντικότερα προγραµµατισµένα ή κατασκευαζόµενα αρδευτικά έργα
Έργο

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Λεκάνη Αλφειού
Ερύµανθου εµπλ. Πηνειού
Κλειτορίας/Αροανείου
Αροάνειος
Σύνολο
Λεκάνη Πάµισου
Κάτω Μεσσηνίας
Άνω Μεσσηνίας
Σύνολο

16 000
16 000

Πηγές Αγίου Φλώρου και Πηδήµατος
Φράγµατα χειµάρρων Πύρνακα & Μαυροζούµενα

Γενικό σύνολο

40 000
61 000
101 000
117 000

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΓΕ.

Πίνακας 1.9 Σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα
Έργο
Λεκάνη Αλφειού
Υψιπέδου Μεγαλόπολης
Κάτω Αλφειού
Σύνολο

Πηγή
Φράγµα Λούσιου

Έκταση (στρέµ.)
30 000
53 000
83 000

Λεκάνη Πάµισου
Τριφυλίας-Πυλίας
Γιάλοβας-Πύλας
Σύνολο

194 000
11 000
205 000

Γενικό σύνολο

288 000

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Π∆Ε 1995.

1.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 3.9 hm3/έτος
για τα ζώα ελεύθερης βοσκής και σε 1.1 hm3/έτος για τα σταβλισµένα. Συνολικά δηλαδή οι ετήσιες ανάγκες σε νερό για την κτηνοτροφία ανέρχονται σε 5 hm3/έτος.
1.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
∆εν υπάρχουν σηµαντικές δεσµεύσεις νερού για ιχθυοκαλλιέργειες στο ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου. Με βάση τα στοιχεία ιχθυοπαραγωγής της ΕΣΥΕ (1999), απαιτείται στη λεκάνη του Αλφειού συνεχής ροή νερού περίπου 2.5 m3/s.
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1.3.4 Ύδρευση
Οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού ανέρχονται σε 23.17 hm3/έτος, ενώ οι ανάγκες της περιόδου αιχµής ανέρχονται σε 9.79 hm3.
Η ύδρευση καλύπτεται στα µεγάλα αστικά κέντρα από τις αντίστοιχες ∆ΕΥΑ (Πύργου,
Πάτρας κλπ). Στα ηµιαστικά κέντρα και σε κοινότητες καλύπτεται από υδροληπτικά
έργα υδρευτικών συνδέσµων ή µεµονωµένα.
Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα έργα ύδρευσης του διαµερίσµατος είναι:
•
•
•
•
•

Ύδρευση Πύργου·
Ύδρευση Καλαµάτας·
Ύδρευση Χώρας-Τριφυλίας·
Ύδρευση Κυπαρισσίας·
Ύδρευση ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας.

Για το µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σενάριο οι ετήσιες ανάγκες θα διαµορφωθούν σε 26 hm3/έτος. Η κάλυψη µελλοντικών ζητήσεων λόγω αύξησης του πληθυσµού,
καθώς και η ενίσχυση των υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης, προγραµµατίζεται από έργα
των ∆ΕΥΑ αλλά και άλλων φορέων.
1.3.5 Βιοµηχανία
Η ζήτηση καλύπτεται από το δίκτυο υδροδότησης των µεγάλων πόλεων ή από µεµονωµένα υδροληπτικά έργα. Στο διαµέρισµα αυτό ανήκει και η ΒΙΠΕ Καλαµάτας, η οποία
υδροδοτείται από τρεις γεωτρήσεις, που εκµεταλλεύονται τον καρστικό υδροφορέα των
ασβεστόλιθων της ζώνης Ωλονού-Πίνδου (παροχή 280 m3/ώρα). Η παροχή αυτή διασφαλίζει την πλήρη ανάπτυξη της ΒΙΠΕ.
1.3.6 Ενέργεια
Στη λεκάνη του Λάδωνα λειτουργεί το υδροηλεκτρικό έργο Λάδωνα, εγκατεστηµένης
ισχύος 70 MW µε συνολική ετήσια καθαρή παραγωγή ενέργειας 40 GWh. Ο ταµιευτήρας του Λάδωνα έχει συνολική χωρητικότητα 57 hm3, ωφέλιµη χωρητικότητα 46 hm3
και πρόσθετη χωρητικότητα για ανάσχεση πληµµύρας 9 hm3. Από τον ταµιευτήρα του
Λάδωνα διατέθηκαν 50 hm3 το 2001 για την άρδευση της πεδιάδας Ηλείας.
Η εξόρυξη λιγνίτη στο ορυχείο της Μεγαλόπολης απαιτεί τη συνεχή άντληση νερού,
προκειµένου να υποβιβαστεί η στάθµη των καρστικών υδροφορέων και να διασφαλιστεί η λειτουργία των ορυχείων. Η αντλούµενη ποσότητα κυµαίνεται από 18–20
hm3/έτος και αφορά στα µόνιµα αποθέµατα του υδροφόρου συστήµατος. Για τη συνέχιση της λειτουργίας των ορυχείων προβλέπεται να αντλούνται ποσότητες 22–24
hm3/έτος. Το αντλούµενο νερό χρησιµοποιείται για την ψύξη των ατµοηλεκτρικών µονάδων (18 hm3/έτος), για τις ανάγκες των ορυχείων και για την υδροδότηση παρακείµενων κοινοτήτων.
1.3.7 Άλλες χρήσεις
∆εν υπάρχουν άλλες χρήσεις στο διαµέρισµα µε σηµαντική ποσοτική διάσταση. Υπάρχει οργανωµένο συγκρότηµα λουτρών, που αξιοποιεί τη θερµοµεταλλική πηγή Καϊάφα
(µέση θερµοκρασία 34.5°C), η οποία συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιο164 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

χής. Στο Λούσιο (µουσείο υδροκίνησης) και τον Αλφειό οργανώνονται αθλητικές δραστηριότητες.

1.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Πελοποννήσου έχουν υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του
Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους πίνακες 1.10–1.14. Ειδικότερα στον Πίνακα
1.10 αναγράφονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους πίνακες 1.11–1.14 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, στον Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος Α παρουσιάζονται οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000
κατοίκων, η υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και πληροφορίες
σχετικές µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 1.10 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

6 233
5 704
1 845
475

Επιφανειακές
Απορροές

7 359
316

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
4 403
97
10 733
5 825
375
11 904
169
12
9 385
13
2
806

Πίνακας 1.11 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

177 490
88 798
88 692
203 665

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

1 556
1 361
194
3 122
6 233

1 458
1 215
243
2 788
5 704

476
389
87
892
1 845

P
(t/έτος)

144
81
63
186
475

Πίνακας 1.12 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
10
2
-

51 990
125 500
-

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
-

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
-

10
2
12

ΙΠ
203 665
51 990
125 500
381 155

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
3
2
5

10 902
77 790
88 692

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 10 733 tn/έτος
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• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 11 904 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 9 385 tn/έτος
• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 806 tn/έτος
Τα αστικά λύµατα, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως η εσταβλισµένη κτηνοτροφία
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 1.13 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

1 126
338
11

Γεωργική
γη &
βοσκότοποι
4 774
2 387
239

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
1 144
4 578
57

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

91
46
9

92
11
0

7 228
7 359
316

Πίνακας 1.14 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
1 557
1 896
70
2

Χοίροι Ιπποειδή
427
1 052
497
1 770
31
13
2
1

Κουνέλια
155
186
17
4

Πουλερικά
1 212
1 476
39
5

Σύνολο
4 403
5 825
169
13

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σηµαντικό τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών και φωσφόρου (58%, 48% και 59% αντίστοιχα), ενώ µικρότερη είναι η
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (20%, πίνακες 1.10–
1.11). Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία
συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται µόλις στο 23%.
Στην περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της ∆υτικής Πελοποννήσου λειτουργούν
δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) που εξυπηρετούν τις πόλεις της Καλαµάτας και του Πύργου καθώς και πέντε ακόµα µικρότερες µονάδες που εξυπηρετούν
τις περιοχές των Κρεστένων, της Ζαχάρως, της Πύλου, της Μεγαλόπολης, και της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατά συνέπεια ο συνολικά εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός
του υδατικού διαµερίσµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του φορτίου του θερινού πληθυσµού) ανέρχεται στους 88 692 κατοίκους περιορίζοντας το ποσοστό εξυπηρέτησης
στο 23% (Πίνακας 1.12). Η παρεχόµενη επεξεργασία από τις υφιστάµενες ΕΕΛ περιλαµβάνει αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, στερεών και αζώτου.
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν 10 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000
και 10 000. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους 2005, καθώς και η ένταξή
τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Τέλος
ένα αξιόλογο κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (52%) βρίσκεται σε
περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000. Η κατασκευή και λειτουργία συστηµάτων επε-
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ξεργασίας λυµάτων µικρής κλίµακας για µικρούς οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε
περιορισµό των φορτίων.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία των
λυµάτων των 7 εκ των 10 προαναφερθέντων οικισµών, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται
από ΕΕΛ, έτσι ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου του υδατικού διαµερίσµατος. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων αναµένεται µείωση του
ρυπαντικού φορτίου που προέρχεται από αστικούς και ηµιαστικούς πληθυσµούς.
Σηµαντική είναι η συµµετοχή της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας στο συνολικό φορτίο
οργανικού άνθρακα (41%) και στερεών (49%), ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή
της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (2%). Περίπου το 35% του φορτίου
του οργανικού άνθρακα, το 32% του φορτίου στερεών, το 41% του φορτίου αζώτου και
το 12% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας παράγεται στα βουστάσια, ενώ εξίσου
σηµαντική είναι και η συµµετοχή των πτηνοτροφίων (28%, 25%, 23% και 39% αντίστοιχα).
Oι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 1.13). Οι Νοµοί Μεσσηνίας και Ηλείας χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται
κυρίως στις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι το σιτηρά, ο
αραβόσιτος, τα εσπεριδοειδή, τα αµπέλια, καθώς και οι δενδροκαλλιέργειες (κυρίως
στο Νοµό Μεσσηνίας). Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και
άζωτο από τις επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 39% και 78% αντίστοιχα επί του
συνόλου του φορτίου. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 66% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 16% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1.13, το 32% του
συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 75% του φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 62% και 18%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 1% του συνολικού οργανικού φορτίου και
το 3% του συνολικού φορτίου στερεών. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι εξαιρετικά
περιορισµένη (0.1% και 0.2% αντίστοιχα). Η πλειονότητα των ευρισκόµενων στo υδατικό διαµέρισµα βιοµηχανικών µονάδων είναι βιοµηχανίες συσκευασίας-µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων, τυροκοµίας και κάποιες υφαντουργίες. Σε διάσπαρτες θέσεις σε
όλους τους νοµούς και κυρίως στο Νοµό Μεσσηνίας λειτουργούν ελαιοτριβεία που παράγουν σηµαντικό ρυπαντικό φορτίο. Οι κυριότερες πηγές τοξικών ουσιών προέρχονται
από την κλωστοϋφαντουργία και βυρσοδεψία. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που
περιέχονται στα απόβλητα κλωστοϋφαντουργιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες
οργανικές ενώσεις, φαινόλες και οργανικοί διαλύτες (π.χ Cr, Cd, Hg, Cu, τριχλωροαιθυλένιο, τολουόλιο, πολυβινυλοχλωρίδιο, φορµαλδεΰδη, αιθυλενογλυκόλη, κλπ). Οι
σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα βυρσοδεψίων είναι χρώ-
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µιο, ψευδάργυρος, µόλυβδος και οργανικοί διαλύτες. Το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο
της ∆ΕΗ στην πεδιάδα της Μεγαλούπολης επιβαρύνει την περιοχή µε συµβατικούς ρύπους όπως αιωρούµενα στερεά και µε τοξικές ουσίες όπως βαρέα µέταλλα (Cd, Cr, Ni,
Zn) και χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (PCB).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή, σε συνδυασµό µε το φορτίο των αστικών λυµάτων αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η
αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

1.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 1.15 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Πελοποννήσου που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου υπάρχουν 13 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και µία ζώνη ειδικής προστασίας (SPA). ∆ιερευνητέα είναι η ένταξη της
περιοχής Γαργαλιάνων-Κυπαρισσίας στις ευπρόσβλητες ζώνες.
Πίνακας 1.15 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΙΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
Νερά Κολύµβησης
ΕΛΑΙΑ
ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΡΤΕΛΑ
ΠΟΡΑΚΙΑ
ΑΗ ΛΑΓΟΥ∆ΗΣ
ΓΙΑΝΙΤΣΕΝΑ
ΑΓΡΙΛΟΣ
ΣΤΟΜΙΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΙ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡ∆ΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ
ΓΙΑΛΟΒΑ
ΠΥΛΟΣ KAI ΝΗΣΟΣ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Ζώνες
Τόποι
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Μεσσηνίας

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2550008

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Μεσσηνίας

GR2550004

+

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

GR2550007

+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΜΑΚΡΥΝΑΜΟΣ
ΛΟΥΤΣΑ
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
ΛΙΓΟΝΑΜΜΟΣ
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΧΑΝΟΥ-ΑΓ.
ΤΡΙΑ∆Α
ΚΟΡΩΝΗ
ΧΡΑΝΟΙ
ΠΕΤΑΛΙ∆Ι
ΒΕΛΙΚΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΜΠΟΥΚΑ
∆ΙΤ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΓΡΙΛΙΑ
ΣΑΝΤΟΒΑ-ΚΙΤΡΙΕΣ
ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
Μ. ΜΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
ΡΙΤΣΑ
ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ
ΣΤΟΥΠΑ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
(ΝΕΟΧΩΡΙΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)
ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΚΑΒΟΥΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΠΙΑΝΤΖΑ
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
ΚΑΪΑΦΑΣ
ΖΑΧΑΡΩ
ΚΑΚΟΒΑΤΟ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ
Ν.ΟΙΤΙΛΟ
ΛΙΜΕΝΙΟ
ΠΥΡΓΟΣ ∆ΥΡΟΥ
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΑΛΜΥΡΟ
Χερσαία Τµήµατα
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΤΖΑ ΚΑΙ
ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΑΚΡΙΤΑΣ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
OΛΥΜΠΙΑ
OΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
OΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕ∆ΩΝΑ
(ΠΕΤΑΛΟΝ-ΧΑΝΙ)

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

+
+
+
+
+

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

+
+
+
+
+

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Μεσσηνίας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας
Λακωνίας

GR2550005

Μεσσηνίας
Ηλείας
Ηλείας
Μεσσηνίας
Αρκαδίας

GR2550003
GR2330002
GR2330004
GR2550006
GR2520001

Μεσσηνίας

GR2550001

GR2330008

GR2330005
GR2330005
GR2330005

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK
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1.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η συνολικά διαθέσιµη ελάχιστη ποσότητα επιφανειακών νερών στα δυο κύρια ποτάµια εκτιµάται σε 72.6 hm3 (απορροή Ιουλίου). Όσον
αφορά στα υπόγεια νερά, στους προσχωµατικούς υδροφορείς η συνολική ποσότητα
εκτιµάται σε 3.55 m3/s και στους καρστικούς υδροφορείς 35 m3/s, από τα οποία 20 m3/s
θεωρούνται δέσµευση για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου Λάδωνα. Από αυτή
τη διαφορά θεωρείται ότι είναι δυνατό να αξιοποιηθεί περίπου το 40%. Συνεπώς, στα
επιφανειακά νερά πρέπει να υπολογιστούν ακόµη και τα αποθέµατα των υπόγειων νερών που είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, τα οποία, σύµφωνα µε συντηρητικούς υπολογισµούς, εκτιµώνται σε 250 hm3/έτος.
Στον Πίνακα 1.16 παρουσιάζεται η σηµερινή και µελλοντική ζήτηση.
Πίνακας 1.16 Σηµερινή και µελλοντική ζήτηση (hm3/έτος)
Χρήση
Άρδευση
Κτηνοτροφία
Ύδρευση
ΒΙΠΕ
Ενέργεια ΑΗΣ
Σύνολο

Σηµερινή
Μεσοπρόθεσµη
Έτος
Ιούλιος
201
50.3
321
5
0.4
5
23
2.0
26
3
0.3
3
20
1.7
23
252
54.7
378

Μακροπρόθεσµη
471
5
26
3
23
528

Με βάση την ελάχιστη διαθεσιµότητα των επιφανειακών νερών, η ζήτηση και η απαίτηση για ελάχιστη διατηρητέα παροχή υπερκαλύπτονται σήµερα και µεσοπρόθεσµα.
Στην περίπτωση της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, και δίνοντας προτεραιότητα στη
χρήση των επιφανειακών αποθεµάτων, προκύπτει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν 100
hm3/έτος από τα υπόγεια νερά. Στην πραγµατικότητα όµως ήδη γίνεται απόληψη περίπου 50 hm3/έτος από τα υπόγεια αποθέµατα για τις ζητήσεις ύδρευσης και ενέργειας.
Εκτιµάται ότι το 40% των µελλοντικών αναγκών µπορεί να καλυφθεί µε τροφοδοσία
από επιφανειακά νερά. Από τις ανάγκες αυτές άµεσα είναι δυνατό να καλυφθεί το 45%
και το υπόλοιπο µε την προϋπόθεση να γίνουν µικρά φράγµατα και έργα διευθέτησης
στις ορεινές περιοχές. Το 60% των αναγκών θα καλυφθεί µε τροφοδοσία από υπόγεια
νερά. Από τις ανάγκες αυτές άµεσα είναι δυνατόν να καλυφθεί το 25% και το υπόλοιπο
µε την προϋπόθεση να προηγηθεί συµπληρωµατική υδρογεωλογική έρευνα, έλεγχος
ποιότητας υδάτων κλπ.
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου έχει προοπτικές ανάπτυξης στο γεωργικό τοµέα, µε την προϋπόθεση να γίνουν οι απαραίτητες συµπληρωµατικές έρευνες και
µελέτες.
Για την υλοποίηση των µελλοντικών έργων, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις
ακόλουθες έρευνες και έργα:
Πεδιάδα Τριφυλίας-Πυλίας. Κατασκευή φραγµάτων ανάσχεσης και εµπλουτισµού
των ασβεστόλιθων των Φιλιατρών.
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Λεκάνη Λούσιου. Υδρογεωλογικές έρευνες για την εκτίµηση υπόγειων εισροών από
γειτονικές λεκάνες, που εκτιµώνται σε 145 hm3/έτος.
Λεκάνη Ασέας Αρκαδίας. Υδρογεωλογικές έρευνες για την εκτίµηση αποθηκευµένων
ποσοτήτων υπόγειων νερών, που εκτιµώνται σε 12 hm3/έτος κατά την αρδευτική περίοδο.
Το σηµαντικότερο από τα έργα ύδρευσης του διαµερίσµατος που έχουν προγραµµατιστεί ή των οποίων έχει ξεκινήσει η υλοποίηση είναι η ύδρευση Μεγαλόπολης.
Τα σηµαντικότερα µελλοντικά έργα ύδρευσης είναι:
1. Κοινοτήτων Μεθυδρίου (40 000 κάτοικοι) από την πηγή Πιάνα (διαθέσιµα 4
hm3/έτος).
2. Κοινοτήτων Λεπρέου (12 000 κάτοικοι) από τις πηγές Λεπρέου (µέση παροχή 0.15
m3/s).
3. Ενίσχυση ∆ήµου Μεσσήνης (10 500 κάτοικοι) από πηγή Πηδήµατος (µέση παροχή
0.5 m3/s).
4. ∆ήµου Πύλου (20 000 κάτοικοι για πρόβλεψη µέχρι το έτος 2033) από την πηγή
Κουµπέ (µέση παροχή 0.2 m3/s).
Για τα µελλοντικά έργα ύδρευσης βασική πηγή τροφοδοσίας φαίνεται ότι θα είναι τα
υπόγεια νερά. Όλα σχεδόν τα έργα ύδρευσης συνοδεύονται από υδρογεωλογική έρευνα
και είναι δυνατό να κατασκευαστούν άµεσα. Για µερικά τοπικής σηµασίας έργα ύδρευσης (π.χ. κοινότητα Ίσαρη), απαιτούνται συµπληρωµατικές έρευνες ελέγχου ποιότητας
νερών.

1.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου είναι πλούσιο σε βροχοπτώσεις,
επιφανειακά και υπόγεια νερά. Συνολικά το φυσικά διαθέσιµο (επιφανειακό και υπόγειο) υδατικό δυναµικό εκτιµάται σε 4 400 hm3/έτος (δυνητικά αποθέµατα). Η διαθέσιµη απορροή κατά το µήνα Ιούλιο των επιφανειακών νερών (Αλφειός-Πάµισος) είναι
72.6 hm3. Η ελάχιστη ετήσια διαθέσιµη παροχή των υπόγειων νερών που είναι εκµεταλλεύσιµη είναι 250 hm3. Τα υπόγεια νερά υπό µορφή πηγών συµβάλλουν αποφασιστικά στη θερινή παροχή των ποταµών Αλφειού και Πάµισου. Στη θερινή απορροή
συµβάλλουν σε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% οι πηγές. Η λεκάνη τροφοδοσίας των
πηγών αυτών επεκτείνεται στα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Βόρειας Πελοποννήσου (300
km2) και Ανατολικής Πελοποννήσου (300 km2).
Το µέγιστο της ζήτησης σε µακροπρόθεσµη φάση ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει τα 850
hm3/έτος. Θα πρέπει να επανεκτιµηθεί η ελάχιστη διατηρητέα παροχή (Οδηγία
2000/60/ΕΚ) και να προταθούν εναλλακτικά σενάρια απορρύπανσης των νερών µετά
από τις χρήσεις.
Η γενικευµένη αυτή προσέγγιση της διαθεσιµότητας και της ζήτησης των υδατικών πόρων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησής τους,
αποφεύγοντας ακραίες περιπτώσεις εκµετάλλευσης που θα οδηγούσαν σε µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα (π.χ. υφαλµύριση, φαινόµενα ευτροφισµού).
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Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε
εξαίρεση ποιοτικά προβλήµατα τοπικής σηµασίας, που προέρχονται κυρίως από τις
ιδιαίτερες υδρογεωλογικές συνθήκες (παρουσία ιχνοστοιχείων, NO3, Cl) και κατά δεύτερο λόγο από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Οι παραπάνω γενικές εκτιµήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάγκη για τη συστηµατική παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων των επιφανειακών και
υπόγειων νερών και την ακριβέστερη εκτίµησή τους µέσω εφαρµογής συστηµατικού
προγράµµατος δειγµατοληψιών ή αναλύσεων.
Απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές (φαινόµενα υφαλµύρισης), καθώς και για τα καρστικά υδροφόρα συστήµατα που µεταφέρουν νερά από
άλλα υδατικά διαµερίσµατα. Επίσης, προκειµένου να γίνει σωστή εκτίµηση της µόλυνσης των υπόγειων νερών από τη γεωργική χρήση, απαιτείται πλήρης υδρογεωλογική
έρευνα των ελεύθερων και υπό πίεση υδροφορέων που αναπτύσσονται σε κλαστικές
αποθέσεις.
Επίσης, απαιτείται επανεξέταση των µελετών αξιοποίησης υδατικών πόρων, ιδιαίτερα
σε οριακές περιπτώσεις (πεδιάδα Τριφυλίας-Πυλίας) ή σε περιπτώσεις εκτροπών, καθώς και µελέτες φραγµάτων και υδροληψιών υπόγειων νερών σε ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές.
Προτεραιότητα για τη συλλογή και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων,
βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και µετά από αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, έχουν 7 οικισµοί του διαµερίσµατος µε πληθυσµό µεταξύ 2 000 και
10 000 κατοίκων και οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή
αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Σηµαντικές πηγές ρύπανσης των υδάτων του διαµερίσµατος, εκτός από τα αστικά λύµατα, αποτελούν οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επισηµανθεί η αναγκαιότητα να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία τα παραγόµενα λόγω εσταβλισµένης κτηνοτροφίας απόβλητα, καθώς και να
εφαρµόζονται ορθές γεωργικές πρακτικές.
Τέλος στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου υπάρχουν 13 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και µία ζώνη ειδικής προστασίας (SPA). Πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη της περιοχής Γαργαλιάνων-Κυπαρισσίας στις ευπρόσβλητες ζώνες.
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ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μελέτη-έρευνα για τη δηµιουργία δικτύου παρακολούθησης ρύπανσης υπόγειων νερών από νιτρικά, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 1994.
ΥΠΕΧΩ∆Ε – Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, ∆ίκτυο Νatura 2000, Αθήνα, 2000.
Yπουργείο Γεωργίας - Γενική ∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών
∆ιαρθρώσεων, Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων των ποταµών και λιµνών της χώρας,
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02 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
2.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου έχει έκταση 7 310 km2, από τα οποία
τα 1 309 km2 ανήκουν στα νησιά Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Το νότιο όριο του
διαµερίσµατος είναι ο υδροκρίτης που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκωλο, συνεχίζει
στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάµπεια, Ερύµανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολίγυρτου, Λύρκειου και Ονείων, και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι µέσω των κορυφών
Τραπεζώνα και Πολίτη. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 2.1.
Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 562 859
κάτοικοι και το 2001 ήταν 615 288 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 9.3% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών του 2001
και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991).
Στον Πίνακα 2.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό
συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα (1991).
Πίνακας 2.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Κεφαλληνίας
Ζακύνθου
Αχαΐας
Κορινθίας
Ηλείας
Αργολίδας
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

904
405
2 709
1 901
1 228
163
7 310

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
100.0%
82.8%
83.0%
46.9%
7.6%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

32 474
32 557
291 577
121 604
83 302
1 345
562 859

Ποσοστό
Πληθυσµός
πληθυσµού
τµήµατος που
που ανήκει στο ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(1991)
(2001)

100.0%
100.0%
97.0%
85.7%
46.4%
1.4%

39 488
39 015
313 105
132 513
89 686
1 481
615 288

Το διαµέρισµα περιλαµβάνει τµήµατα των Περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, και αποτελείται από τους Νοµούς Κεφαλληνίας και Ζακύνθου,
το µεγαλύτερο µέρος των Νοµών Κορινθίας και Αχαΐας, το µισό του Νοµού Ηλείας, και
µικρό µέρος του Νοµού Αργολίδας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας (µε
έδρα την Πάτρα), Πελοποννήσου (µε έδρα την Τρίπολη), και Ιονίων Νήσων (µε έδρα
την Κέρκυρα) για το νησιωτικό τµήµα.
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι, κατά
χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων του διαµερίσµατος (Πάτρας, Κορίνθου, Ζακύνθου, Αιγίου, Ξυλοκάστρου, Ρίου, Σικυωνίων (Κιάτο), Αµαλιάδας).

• Άρδευση






∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (Αργολίδας, Ηλείας) και ΤΟΕΒ
(Αργολίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας)·
Αυτονόµος Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων Στυµφαλίας Ασωπού Κορινθίας.

• Βιοµηχανία



ΒΙΠΕ Πάτρας, Αργοστολίου·
∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας, ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού.

• Ενέργεια


∆ΕΗ.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα τµήµατα Υδραυλικών Έργων και
Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
2.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το γεωµορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται γενικά ορεινό (600–2 400 m) και απότοµο στο εσωτερικό, ηµιορεινό (100–600 m) στην εξωτερική περίµετρό του, και πεδινό
(0–100 m) στην παράκτια ζώνη του. Οι µεγαλύτερες πεδινές εκτάσεις αναπτύσσονται
στις λεκάνες των ποταµών Πηνειού, Πύρρου και Γλαύκου, και στο εσωτερικό στις
κλειστές λεκάνες Φενεού και Στυµφαλίας. Παράκτιες λίµνες σχηµατίζονται µεταξύ
Αράξου και Κυλλήνης.
Η ευρύτερη περιοχή του διαµερίσµατος αποτελείται από ποικιλία γεωλογικών σχηµατισµών. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά απαντώνται οι εξής γεωτεκτονικές ζώνες:
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• Ιόνιος Ζώνη. Εµφανίζεται περιορισµένα στο ακρωτήριο του Άραξου και συνίσταται
από εναλλαγές ασβεστόλιθου και φλύσχη.
• Ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως. Καταλαµβάνει περιοχές νοτιοδυτικά της Πάτρας
(βουνό Σκολίς) και περιοχές της Ζήρειας. Συνίσταται από εναλλαγές ασβεστόλιθου
και φλύσχη.
• Ζώνη Ωλονού-Πίνδου. Καταλαµβάνει µεγάλο µέρος του διαµερίσµατος και
συνίσταται από εναλλαγές ασβεστόλιθων, κερατόλιθων, µαργών, ψαµµιτών και
φλύσχη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ζώνης είναι η ύπαρξη τεκτονικών λεπιών,
που καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη των υδροφόρων συστηµάτων.
• Ζώνη Κεντρικής Πελοποννήσου (στρώµατα Τυρού). Εµφανίζονται στο κεντρικό
τµήµα του διαµερίσµατος και συνίστανται από εναλλαγές σχιστόλιθων και φυλλιτών
στους οποίους παρεµβάλλονται τα µάρµαρα.
• Πελαγονική Ζώνη. Εµφανίζεται στην περιοχή Κορινθίας-Αργολίδας. Συνίσταται
από παλαιοζωικούς ασβεστόλιθους.
Σε όλο το διαµέρισµα αναπτύσσονται εκτεταµένες περιοχές σύγχρονων νεογενών και
πλειστοκαινικών αποθέσεων που αποτελούνται από µάργες, αργίλους, κροκαλοπαγή
και ψαµµίτες. Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται σε µεγάλο τµήµα του δυτικού τµήµατος
και σε µεγάλο τµήµα των βόρειων ακτών (Πάτρα-Κόρινθος). Ιδιαίτερη σηµασία στις
αποθέσεις αυτές έχουν οι εµφανίσεις συνεκτικών κροκαλοπαγών µε ανθρακικό συνδετικό υλικό (περιοχή Νεµέας, Κεφαλαρίου, Καλαβρύτων κλπ.).
Τέλος, στις παραλιακές πεδινές εκτάσεις συναντώνται σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ως υπόβαθρο νεογενείς και πλειστοκαινικούς σχηµατισµούς.
2.1.3 Κλίµα
Στο δυτικό τµήµα του διαµερίσµατος (ηπειρωτικό και νησιωτικό) επικρατεί θαλάσσιο
µεσογειακό κλίµα, στο ανατολικό τµήµα χερσαίο µεσογειακό, ενώ στο ορεινό τµήµα το
κλίµα εξελίσσεται σε ορεινό.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις και υπολογισµούς της ∆ΕΗ (1980) η µέση ετήσια τιµή της
βροχόπτωσης για το ηπειρωτικό τµήµα του διαµερίσµατος είναι 860 mm. Στο νησιωτικό τµήµα εκτιµάται ότι η µέση βροχόπτωση είναι 950 mm. Η ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται στα παράλια του ηπειρωτικού τµήµατος µεταξύ 500 και 800 mm, στο νησιωτικό µεταξύ 1 000 και 1 200 mm ενώ στις ορεινές περιοχές ξεπερνά τα 1 200 mm
(ΥΒΕΤ, 1989). Ο µέσος αριθµός ηµερών βροχής κυµαίνεται από 80 έως 110 το χρόνο.
Τα χαµηλότερα ύψη βροχής παρατηρούνται στις ανατολικές περιοχές.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία του διαµερίσµατος είναι 18–18.5°C στο ηπειρωτικό τµήµα
και 18–19°C στο νησιωτικό. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος κυµαίνεται από 16°C στα
δυτικά µέχρι 18°C στα ανατολικά και 18–20°C στα ορεινά. Στο νησιωτικό τµήµα το
ετήσιο θερµοµετρικό εύρος είναι λίγο πάνω από 15°C. (Παπαναστασίου & Συνεργάτες,
1989).
2.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το υδατικό διαµέρισµα αποτελεί τη νότια χερσαία πλευρά του Κορινθιακού και Πατραϊκού Κόλπου (Κορινθία, Αχαΐα) και το κέντρο του δυτικού µετώπου της χώρας στο
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Ιόνιο (Αχαΐα, βόρεια Ηλεία) µαζί µε δυο νησιωτικούς νοµούς του πελάγους αυτού (Κεφαλληνίας, Ζακύνθου). Περιέχει το τρίτο σε µέγεθος αστικοβιοµηχανικό κέντρο της
χώρας (Πάτρα), που όµως στο δευτερογενή τοµέα παρουσίασε σηµαντική µείωση δυναµικού στη δεκαετία 1981–1991. Χαµηλοί είναι και οι δείκτες ανάπτυξης και ευηµερίας της περιοχής. Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι η ανάπτυξη του διαµερίσµατος είναι
σε επίπεδο κατώτερο από αυτό που θα αναµενόταν µε βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, που είναι η θέση της περιοχής πάνω σε κύριο οδικό και σιδηροδροµικό άξονα,
η σύνδεση του λιµανιού της Πάτρας µε την Ιταλία, η σύνδεση µέσω Ρίου-Αντιρρίου µε
Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο, η ύπαρξη σηµαντικής αστικής και τεχνικής υποδοµής,
και η βιοµηχανική παράδοση Πάτρας και Αιγίου. Η Πάτρα αποτελεί την τρίτη σε
πληθυσµό πόλη της χώρας, παρουσιάζει τάσεις αύξησης του πληθυσµού, ενώ το παραγωγικό της πρότυπο αντιστοιχεί σε εκείνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τάσεις υποχώρησης της σηµασίας του πρωτογενή τοµέα. Η Πάτρα αποτελεί
βασικό σηµείο του υφιστάµενου άξονα ανάπτυξης της χώρας, αλλά και του
αναδυόµενου δυτικού άξονα ανάπτυξης , η ολοκλήρωση του οποίου συνδέεται µε τον
οδικό άξονα (Ιονία Οδός).
Στο ΑΕΠ συµµετείχαν το 1991 ο πρωτογενής τοµέας κατά 19%, ο δευτερογενής κατά
34% και ο τριτογενής κατά 47%, ενώ στην απασχόληση συµµετείχαν αντίστοιχα κατά
28.5%, 23% και 48.5%. Το διαµέρισµα παρουσιάζει σηµαντική δραστηριότητα στον
πρωτογενή τοµέα (τα ποσοστά απασχόλησης και ΑΕΠ στον τοµέα είναι µεγαλύτερα
των αντίστοιχων µέσων της χώρας). Στο διαµέρισµα παράγεται µεγάλο µέρος των
εσπεριδοειδών, του ελαιόλαδου, των σταφυλιών και των κηπευτικών επί συνόλου παραγωγής της χώρας. Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζεται επίσης στις καλλιέργειες υπό
κάλυψη.
Ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζεται µε ποσοστά µικρότερα των µέσων της χώρας,
πράγµα που δείχνει και τη σχετικά χαµηλή τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι
αλλοδαποί είναι σε µεγάλο ποσοστό διερχόµενοι µε µικρή περίοδο διαµονής, ενώ
υπάρχει έντονη παραθεριστική δραστηριότητα (ηµεδαπός τουρισµός) από κατοίκους
της πρωτεύουσας που κατέχουν ή νοικιάζουν σπίτια κατά µήκος της νότιας ακτής του
Κορινθιακού µέχρι και την Ακράτα.
Οι προοπτικές εξέλιξης για το διαµέρισµα είναι σηµαντικές, µε την αύξηση της σηµασίας του δυτικού µετώπου της χώρας, στο οποίο το λιµάνι της Πάτρας κατέχει κεντρική
θέση, την κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, την έναρξη κατασκευής του νέου
άξονα της Ιονίας Οδού, και την ύπαρξη της παρακαµπτηρίου της Πάτρας (ολοκληρώθηκε το 2002), που θα διευκολύνει την κίνηση προς νότο και την παραπέρα τουριστική
ανάπτυξη στη Βόρεια Ηλεία, της οποίας οι σηµαντικές αµµώδεις ακτές έχουν µείνει µέχρι σήµερα αναξιοποίητες.
Έµφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και τον
αναπροσανατολισµό του παραγωγικού δυναµικού σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
∆εδοµένων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων από πλευράς κλίµατος, γεωγραφικής θέσης, φυσικών και αρχαιολογικών-πολιτιστικών πόρων σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα αποτελέσει η ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις ειδικέςεναλλακτικές µορφές τουρισµού. Έµφαση, τέλος, θα δοθεί σε παρεµβάσεις προστασίας
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και βελτίωσης του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος (π.χ. ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών και υγρών αποβλήτων), αλλά και στην αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας.

2.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
2.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι η λεκάνη του Πηνειού και η
λεκάνη του Πύρρου. Το µεγαλύτερο νησί είναι η Κεφαλλονιά µε έκταση 808 km2.
Υδρολογικά στοιχεία για τις λεκάνες αυτές παρατίθενται στη συνέχεια.
Πηνειός
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη λεκάνη του διαµερίσµατος, µε έκταση 868 km2.
Αποστραγγίζεται από τον Πηνειό, που διασχίζει την ορεινή και ηµιορεινή Ηλεία
και καταλήγει σήµερα στην τεχνητή λίµνη του φράγµατος (τοποθεσία Κέντρο).
Στο φράγµα καταλήγει και ο παραπόταµος Πηνειακός Λάδωνας (θερινή παροχή
0.4 m3/s), που έχει ροή σε όλο το µήκος του. Ο Πηνειός και ο Πηνειακός Λάδωνας
τροφοδοτούνται από τις πηγές του καρστικού συστήµατος του νότιου Ερύµανθου.
Η µετρηθείσα ετήσια απορροή του ποταµού στη θέση Καβάσιλα (αντιστοιχεί σε
επιφάνεια λεκάνης 725 km2) είναι 427 hm3. Η δίαιτα του ποταµού στη θέση αυτή
διαµορφώνεται όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2.
Πίνακας 2.2 Μέσες µηνιαίες παροχές Πηνειού, 1961–1964 (m3/s)
Οκτ Νοε ∆εκ
Ιαν
7.04 15.61 38.70 13.46

Φεβ Μαρ Απρ
29.84 23.97 13.40

Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
11.43 5.91 1.46 0.33 1.17 13.52

Πηγή: ∆ΕΗ, µετρήσεις 1961–1964

Η ελάχιστη ετήσια µετρηµένη εισροή στην τεχνητή λίµνη του φράγµατος (εµβαδόν
λεκάνης 723 km2) είναι 160 hm3, και εµφανίστηκε το έτος 1980–81 (Παπαναστασίου & Συνεργάτες, 1989).
Πύρρος
Η λεκάνη του Πύρρου έχει έκταση 600 km2 και αναπτύσσεται στη δυτική Αχαΐα.
Αποστραγγίζεται από τον ποταµό Πύρρο, που πηγάζει από πηγές του καρστικού
συστήµατος βόρειου Ερύµανθου, και έχει ροή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στο
πεδινό τµήµα της λεκάνης (κάµπος Κάτω Αχαΐας) συµβάλλουν τρεις σχετικά µεγάλοι χείµαρροι.
Η εκτιµώµενη απορροή του ποταµού στην έξοδο της λεκάνης είναι 265 hm3 ετησίως. Η µέση παροχή θερινής περιόδου είναι περίπου 700 m3/h. (Ζερβογιάννης,
1982).
Νήσος Κεφαλλονιά
Η Κεφαλλονιά έχει έκταση 808 km2 και είναι ιδιαίτερα ορεινή. Μικρή πεδινή
έκταση διαµορφώνεται στον όρµο Σάµης-Αγίας Ευφηµίας, όπου καταλήγουν διά-
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φοροι µικροί χείµαρροι. Λόγω της γεωλογικής δοµής δεν εµφανίζει αξιόλογη επιφανειακή απορροή, αφού το σύνολο της ωφέλιµης βροχόπτωσης κατεισδύει στο
αναπτυγµένο και περίπλοκα δοµηµένο καρστικό σύστηµα του νησιού.
Άλλες λεκάνες
Η λεκάνη του Γλαύκου έχει έκταση 165 km2 και µέση ετήσια απορροή 39 hm3.
Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές του ποταµού στη θέση
Κουρνάµπελο για την περίοδο 1955–1966.
Η λεκάνη του Σελινούντα έχει έκταση 300 km2 και αναπτύσσεται κυρίως στους
ανθρακικούς σχηµατισµούς Ερύµανθου και Παναχαϊκού. Το καρστικό σύστηµα
που αναπτύσσεται στους σχηµατισµούς αυτούς αποτελεί την κύρια τροφοδοσία
του ποταµού. Η µέση ετήσια απορροή ανέρχεται σε 70 hm3. Στον Πίνακα 2.3
παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές του ποταµού στη θέση Μονή Μακελαριάς.
Η λεκάνη του Βουραϊκού έχει έκταση 233 km2 και αναπτύσσεται κυρίως στους
ανθρακικούς σχηµατισµούς Ερύµανθου και Παναχαϊκού. Το καρστικό σύστηµα
που αναπτύσσεται στους σχηµατισµούς αυτούς αποτελεί την κύρια τροφοδοσία
του ποταµού. Η µέση ετήσια απορροή ανέρχεται σε 117 hm3. Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές του ποταµού στη θέση Ζαχλωρού για την
περίοδο 1963–1968.
Η λεκάνη του Κράθι έχει έκταση 149 km2 και ένα µέρος της αναπτύσσεται στους
ασβεστόλιθους της Πίνδου. Το καρστικό σύστηµα Μαρµάτι, που αναπτύσσεται σε
αυτούς, αποτελεί την κύρια τροφοδοσία του ποταµού. Η µέση ετήσια απορροή
ανέρχεται σε 69 hm3. Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές
του ποταµού στη θέση Τσιβλός (αντιστοιχεί σε έκταση λεκάνης 78.9 km2) για την
περίοδο 1961–1967.
Η λεκάνη του Ασωπού έχει έκταση 286 km2 και µέση ετήσια απορροή 50 hm3
Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές του ποταµού. Στον
Ασωπό εκτρέπονται τα νερά του καρστικού συστήµατος Στυµφαλίας, τα οποία
κατά τη θερινή περίοδο χρησιµοποιούνται στην άρδευση εκτάσεων των κάµπων
Κιάτου και Βόχας.
Οι παροχές των ποταµών αυτών είναι σαφώς υποτιµηµένες λόγω απουσίας µετρήσεων των πληµµυρικών παροχών.
Πίνακας 2.3 Μέσες µηνιαίες παροχές διαφόρων ποταµών (m3/s)
Γλαύκος
Σελινούντας
Βουραϊκός
Κράθι
Ασωπός

Οκτ

Νοε

∆εκ

Ιαν

Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος

1.0

1.2

1.7

1.8

1.7

1.5

1.2

1.0

1.1

0.9

0.8

0.9

1.2

1.3

1.5

2.5

2.5

5.2

5.0

3.6

2.9

1.0

0.5

0.3

0.3

2.2

1.1

1.6

4.4

11.8

8.8

6.7

4.1

2.3

1.4

0.8

0.6

0.7

3.7

1.2

1.7

3.5

3.3

3.1

4.1

2.7

1.9

1.6

1.1

1.0

1.0

2.2

0.8

1.6

2.1

2.1

2.4

2.4

2.0

1.8

1.4

1.1

0.7

0.6

1.4

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)
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Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Στο Υδατικό διαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου υπάρχουν δύο κύρια υδατορεύµατα
µε τις αντίστοιχες λεκάνες απορροής, ο Πηνειός Ηλείας και ο Πύρρος, καθώς και µικρότερα υδατορεύµατα (Βέργας, Γλαύκος, Σελινούντας, Βουραϊκός).
H εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
έγινε µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για τα ποτάµια Πηνειό και Βέργα
που καλύπτουν τη περίοδο 1985–1997. Για τους ποταµούς Πηνειό και Πύρρο αξιολογήθηκαν επίσης επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002. Για
την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων όλων των παραµέτρων πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας
παρουσιάζονται στον Παράρτηµα Β, όπου για κάθε ποταµό και θέση δειγµατοληψίας
αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των
µετρήσεων. Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 στον Πηνειό (Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Πηνειός Ηλείας
Για τον ποταµό Πηνειό Ηλείας υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας στη θέση δειγµατοληψίας «Προσαγωγός Ταµιευτήρα» για τις περιόδους 1985–
1989 και 1991–1997. Ειδικότερα για τις σηµαντικές παραµέτρους των νιτρικών, αµµωνίας και φωσφόρου οι διαθέσιµες µετρήσεις περιορίζονται στην περίοδο 1985–1988.
Υπάρχουν επίσης στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε 4 θέσεις: έξοδος τεχνητής λίµνης, ανάντη
ρέµατος Μαργαρίτα, εκβολές και Καλέντζι για την περίοδο 2001–2002.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι κατ' αρχήν ο Πηνειός έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υφισταµένων χρήσεων. Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι την περίοδο 1985–1988 καταγράφηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών στο διάστηµα από 0.44 – 4.08 mg/L NO3 µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 1.31 mg/L NO3.
Αντίστοιχα η αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από 0.025 – 0.681 mg/L NH4 µε διάµεση
τιµή 0.025 mg/L NH4 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 0.56 mg/L NH4. Σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα οποία περιλαµβάνουν µετρήσεις σε
περισσότερες θέσεις δειγµατοληψίας, στον Πηνειό παρατηρούνται υψηλότερες τιµές νιτρικών. Συγκεκριµένα την περίοδο 2001–2002 στη θέση ανάντη του ρέµατος Μαργαρίτα, η συγκέντρωση νιτρικών στο 90% των δειγµάτων µετρήθηκε κοντά στα 30 mg/L
NO3, ενώ στις εκβολές η αντίστοιχη τιµή ήταν κοντά στα 20mg/L. Στις δύο αυτές θέσεις που φαίνονται να είναι οι πιο επιβαρυµένες, παρατηρούνται επίσης υψηλές τιµές
φωσφορικών µε το µέσο όρο να κυµαίνεται στα 1.46 mg/L και 0.55 mg/L µε το συνιστώµενο όριο της κατηγορίας Α1 για την παραγωγή πόσιµου νερού στα 0.4 mg/L P2O5.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στις δυο αυτές θέσεις η µέση τιµή του διαλυµένου οξυγόνου είναι κοντά στα 5 mg/L, ενώ στις δυο άλλες θέσεις δειγµατοληψίας
(έξοδος τεχνητής λίµνης και Καλέντζι) η αντίστοιχη τιµή βρίσκεται στα 10 mg/L.
Ωστόσο τα ανωτέρω αφορούν σε περιορισµένο αριθµό µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2001–2002 και συνεπώς ο χαρακτηρισµός της υδατοποιότητας
του ποταµού σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι εξαιρετικά επισφαλής. Κατά
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συνέπεια απαιτείται η διενέργεια ενός πληρέστερου προγράµµατος παρακολούθησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ποταµού.
Σύµφωνα µε παλαιότερες µετρήσεις ο Πηνειός παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα υψηλές
συγκεντρώσεις θειικών οι οποίες υπερβαίνουν τις επιτακτικές τιµές της Οδηγίας
75/440/ΕΟΚ προκειµένου ένα υδάτινο σώµα να είναι κατάλληλο για πρόσληψη νερού
για πόση (5.20 meq/L SO4).
Τέλος επισηµαίνεται το πολύ χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών ενώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις. Σε χαµηλό
επίσης επίπεδο κυµαίνονται οι συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων οι οποίες είναι µικρότερες από τις οριακές και συνιστώµενες από την ελληνική νοµοθεσία συγκεντρώσεις
(Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001).
Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι οι εκβολές του ποταµού ανήκουν στις περιοχές
Natura και έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΕ.
Ποταµός Βέργας
Για τον ποταµό Βέργα υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας για
την περίοδο 1990–1997 σε µία θέση δειγµατοληψίας, τη γέφυρα Μανολάδας. Σηµειώνεται ότι στις µετρούµενες παραµέτρους δεν περιλαµβάνονται κρίσιµες παράµετροι
όπως θρεπτικά και βαρέα µέταλλα.
Από την αξιολόγηση των κύριων αγρονοµικών παραµέτρων όπως τα χλωριόντα, ο βαθµός απορρόφησης νατρίου (SAR) και η αγωγιµότητα προκύπτει ότι η ποιότητα των
υδάτων του ποταµού καλύπτει τις απαιτήσεις για άρδευση γεωργικών εκτάσεων.
Για τον Βέργα δεν υπάρχουν µετρήσεις νιτρικών, αµµωνίας, φωσφόρου και βαρέων µετάλλων καθώς και άλλων σηµαντικών παραµέτρων µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή
η εκτίµηση της υδατοποιότητας του ποταµού σε σχέση µε τη δυνατότητα πρόσληψης
νερού για πόση.
Ποταµός Πύρρος
Σύµφωνα µε µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002 ο ποταµός Πύρρος
εµφανίζει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των υφισταµένων χρήσεων
(άρδευση, διαβίωση ψαριών), ενώ οι περιορισµένες διαθέσιµες συγκεντρώσεις θρεπτικών κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που καθορίζονται στην Οδηγία 75/440/ΕΟΚ για
την κατηγορία Α1.
Επισηµαίνεται ότι τα συµπεράσµατα για την ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών
υδάτων του διαµερίσµατος βασίζονται σε ιδιαίτερα ελλιπή δεδοµένα τα οποία θα πρέπει
να εµπλουτισθούν µε ένα συστηµατικότερο πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων που θα πρέπει να επεκταθεί εκτός από τον Πηνειό, τον Πύρρο και τον Βέργα και
στα άλλα ποτάµια του διαµερίσµατος. Θα πρέπει επιπλέον να επισηµανθεί η ανάγκη
συµπλήρωσης του προγράµµατος δειγµατοληψιών και αναλύσεων προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτό κρίσιµες παράµετροι όπως θρεπτικά (NO3, NH4, Ολικό-Ρ) και
βαρέα µέταλλα για να καταστεί δυνατή η πληρέστερη εκτίµηση της υδατοποιότητας
των ποταµών.
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2.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογική άποψη έχουν οι µεγάλες ανθρακικές ενότητες
που συναντώνται στους ορεινούς όγκους του Παναχαϊκού, Ερύµανθου, Αροανείων,
Κυλλήνης (Ζήρειας) και Όνειων στο ανατολικό τµήµα. Οι ασβεστολιθικοί αυτοί ορεινοί
όγκοι τροφοδοτούν µεγάλο αριθµό πηγών, η απορροή των οποίων συµµετέχει στην
τροφοδοσία των ποταµών. Στο δυτικό και κεντρικό τµήµα του διαµερίσµατος, όπου
έχουµε και υψηλές βροχοπτώσεις, έχουµε ανάπτυξη εκτεταµένων υπόγειων καρστικών
υδρογεωλογικών λεκανών που διακινούν νερά και εκτός του διαµερίσµατος. Τα συστήµατα αυτά είναι:
Καρστικό σύστηµα νότιου Ερύµανθου. Περιλαµβάνει τις νοτιοδυτικές παρυφές του
Ερύµανθου. Αναπτύσσεται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου και
έχει έκταση περίπου 400 km2. Ο υπόγειος υδροκρίτης του υπερβαίνει τα όρια του
διαµερίσµατος και εκφορτίζεται από πηγές που αναβλύζουν στην κοίτη του Πηνειού
και Πηνειακού Λάδωνα. Η πηγή Κακοταρίου είναι πηγή υπερχείλισης συνεχούς
ροής που, µαζί µε άλλες µικρότερες, εξασφαλίζει θερινή παροχή περίπου 0.7 m3/s. Η
µέση υπερετήσια παροχή του συστήµατος εκτιµάται σε περίπου 6 m3/s.
Καρστικό σύστηµα βόρειου Ερύµανθου και Παναχαϊκού. Αναπτύσσεται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς και
έχει συνολική έκταση περίπου 800 km2. Εκφορτίζεται κυρίως µέσω των πηγών που
εµφανίζονται στις κοίτες των κυριότερων ποταµών και χειµάρρων καθώς και από τις
πηγές βάσης των καρστικών συστηµάτων. Οι κυριότεροι ποταµοί που διασχίζουν τα
παραπάνω συστήµατα είναι οι Πύρρος, Γλαύκος, Σελινούς, Βουραϊκός. Η µέση υπερετήσια παροχή του συνόλου των καρστικών συστηµάτων υπερβαίνει τα 12.5 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Μαρµάτι. Αναπτύσσεται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους της
ζώνης Πίνδου και έχει έκταση περίπου 60 km2. Αποστραγγίζεται κυρίως από το χείµαρρο Κράθι, που έχει µέση υπερετήσια παροχή 2.2 m3/s. Το εκτιµώµενο δυναµικό
του καρστικού συστήµατος είναι περίπου 1.2 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Σωτήρα. Αναπτύσσεται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους της
ζώνης Πίνδου και έχει έκταση περίπου 30 km2. Αποστραγγίζεται από µικρά ρέµατα.
Πιθανόν να εκφορτίζεται και µε υποθαλάσσιες πηγές. Η µέση υπερετήσια παροχή
του συστήµατος εκτιµάται σε περίπου 0.5 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Φενεού. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου
και Γαβρόβου-Τριπόλεως και έχει έκταση περίπου 180 km2. Εκφορτίζεται κυρίως
στις πηγές Πλανητέρου και Λυκουρίας στη λεκάνη του Αλφειού (Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου). Η µέση υπερετήσια παροχή του συστήµατος εκτιµάται σε περίπου 3 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Στυµφαλίας. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της ζώνης Πίνδου και Γαβρόβου-Τριπόλεως του όρους Κυλλήνη και έχει έκταση περίπου 120 km2.
Παλαιότερα εκφορτιζόταν κυρίως µέσω των πηγών που εµφανίζονται στην πόλγη
της Στυµφαλίας και στη συνέχεια µέσω των καταβοθρών της στις πηγές του Αργολικού Κόλπου. Σήµερα, το µεγαλύτερο µέρος της παροχής του συστήµατος εκτρέπεται µέσω σήραγγας στη λεκάνη του Ασωπού. Η µέση υπερετήσια παροχή του συστήµατος εκτιµάται σε περίπου 2.5 m3/s. Το 15% περίπου από αυτό εξακολουθεί να
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κινείται νότια υπογείως προς τον Αργολικό Κόλπο (Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου).
Καρστικό σύστηµα Σκοτεινής-Αλέας. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της ζώνης
Πίνδου και Γαβρόβου-Τριπόλεως των βουνών Ολίγυρτου-Φαρµακά και έχει έκταση
περίπου 200 km2. Εκφορτίζεται προς τον Αργολικό Κόλπο (Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Ανατολικής Πελοποννήσου) µέσω των καταβοθρών Σκοτεινής-Αλέας. Η µέση υπερετήσια παροχή του συστήµατος εκτιµάται σε περίπου 4 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Όνειων. Αναπτύσσεται στους ασβεστόλιθους της Πελαγονικής
Ζώνης και έχει έκταση περίπου 300 km2. Εκφορτίζεται κυρίως προς τον Αργοσαρωνικό Κόλπο µέσω υποθαλάσσιων πηγών µε εκτιµώµενη παροχή περίπου 4 m3/s.
Στις νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις, λόγω των εναλλαγών διαπερατών και αδιαπέρατων σχηµατισµών, αναπτύσσονται υπό πίεση υπόγειες υδροφορίες στις χαµηλότερες µορφολογικά περιοχές. Τέτοιες υδρογεωλογικές ενότητες έχουµε στη λεκάνη Πηνειού, Κάτω Αχαΐας, Γλαύκου και στο µεγαλύτερο τµήµα των βόρειων ακτών της Πελοποννήσου. Στους υδροφορείς αυτούς έχει διαπιστωθεί αυξηµένη περιεκτικότητα του
νερού σε σίδηρο, µαγγάνιο και νιτρικά, που το καθιστούν σε ορισµένες περιπτώσεις
ακατάλληλο για ύδρευση.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες προέρχονται
από στοιχεία της έκθεσης του ΙΓΜΕ (1996).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου και συγκεκριµένα στους νοµούς
Ηλείας, Αχαίας και Κορίνθου αναπτύσσονται αρκετοί αξιόλογοι υδροφορείς στις λεκάνες των ποταµών Πηνειού, Πύρρου, Ασωπού και Σελούντα που τροφοδοτούνται κυρίως
από ποτάµια νερά και διήθηση επιφανειακών απορροών. Οι υδροφορείς δηµιουργούνται στις αµµοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς. Εντάσσονται στην κατηγορία των υδροπερατών σχηµατισµών και εµφανίζουν
ιδιαίτερη ευαισθησία σε ρυπαντικά φορτία καθώς ο χρόνος διαδροµής των ρύπων είναι
χαµηλός µε αποτέλεσµα οι µηχανισµοί αδρανοποίησης των ρύπων λόγω διήθησης και
προσρόφησης να είναι πολύ περιορισµένοι.
Καρστικοί υδροφορείς αναπτύσσονται στους κρητιδικούς ασβεστόλιθους των ορεινών
όγκων των νοµών Αχαίας και Κορινθίας. Η ευαισθησία των υδροφορέων σε ρυπαντικά
φορτία είναι αυξηµένη καθώς εµφανίζονται ζώνες επιφανειακών κατακερµατισµένων
πετρωµάτων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα δίκτυο ασυνεχειών που επιτρέπει την
διήθηση ρυπογόνων ουσιών. Παρά την απουσία µηχανισµών αδρανοποίησης των ρύπων η ποιότητα των καρστικών νερών είναι ικανοποιητική λόγω της απουσίας εντόνων
γεωργικών, αστικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και συχνά τα υπόγεια νερά
χρησιµοποιούνται για ύδρευση οικισµών. Σε ορεινές περιοχές όπου εµφανίζονται αυξηµένα ρυπαντικά φορτία οι καρστικοί υδροφορείς συχνά προστατεύονται από προσχωσιγενή επιφανειακά στρώµατα χαµηλής διαπερατότητας.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υπογείων υδάτων προέρχονται από εντατικές καλλιέργειες, αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες που εστιάζονται κυρίως γύρω από
µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Πάτρας, Κορίνθου). Τα περισσότερα αστικά κέντρα του
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διαµερίσµατος βρίσκονται στις ακτές της βόρειας Πελοποννήσου και διαθέτουν τα παραγόµενα αστικά απόβλητα στην θάλασσα. Έµµεσα επιβαρύνονται οι υδροφορείς από
τα επιφανειακά νερά που συχνά γίνονται αποδέκτες αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Σηµαντικό κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας των υπογείων νερών λόγω
υφαλµύρισης διατρέχουν οι περισσότεροι υδροφορείς που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα όπου γίνεται µη-ορθολογική εκµετάλλευση των υπογείων νερών.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις
της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 17 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Οι θέσεις δειγµατοληψίας βρίσκονται στους νοµούς Ηλείας, Αχαίας και Κορινθίας και έχουν επιλεχθεί µε στόχο την κάλυψη των δυσµενέστερων περιοχών από
άποψη παραγόµενων ρυπαντικών φορτίων.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 29 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 26 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999. Οι θέσεις δειγµατοληψίας βρίσκονται στους νοµούς Ηλείας, Αχαίας
και Κορινθίας και ειδικότερα κατά µήκος της ακτογραµµής µε στόχο την κάλυψη των
δυσµενέστερων περιοχών από άποψη παραγόµενων ρυπαντικών φορτίων. Αρκετές µετρήσεις έχουν γίνει σε χαρακτηριστικές θέσεις στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του
ποταµού Πηνειού Ηλείας, αφού η περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί, µε την Κοινή
Υπουργική Απόφαση 19652/1906/5-08-98, ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν σε µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειϊκών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 31 σταθµών, εκ των οποίων οι 23 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
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Στην λεκάνη του ποταµού Πηνειού στον Νοµό Ηλείας έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα
υψηλές τιµές NO3. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της περιόδου 1996–
1997 (Πανεπιστήµιο Πατρών, Γ. Καλλέργης, 1998) οι συγκεντρώσεις των νιτρικών σε
χαρακτηριστικές θέσεις στη λεκάνη του ποταµού κυµαίνονται µεταξύ 25–116 mg/L. Οι
συγκεντρώσεις αυτές αφορούν τόσο στις περιοχές νοτίως του ποταµού (Αµαλιάδα) όσο
και βορείως αυτού (Βαρθολοµιό, Ανδραβίδα). Την περίοδο 2004–2005 σύµφωνα µε
στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, παρατηρείται µια τάση βελτίωσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, καθώς οι µέγιστες τιµές νιτρικών σε 3 σταθµούς µέτρησης
(0204, 0227, 0238) δεν υπερβαίνουν τα 20 mg/L. Ωστόσο, στους υπόλοιπους 2 σταθµούς της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης του ποταµού Πηνειού, στη θέση 0228 στα
Λεχαινά και στη θέση 0217 στην περιοχή Καρδαµά, οι συγκεντρώσεις νιτρικών είναι
σηµαντικά µεγαλύτερες, µε τις µέσες τιµές να ανέρχονται στα 170 mg/L και 51 mg/L
NO3 αντίστοιχα. Με βάση τα στοιχεία αυτά αλλά και τα αποτελέσµατα αναλύσεων της
ρύπανσης των επιφανειακών νερών του ποταµού Πηνειού και ύστερα από συνεργασία
του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εξεδόθη η Κοινή
Υπουργική Απόφαση υπ’αριθµόν 19652/1906/5-08-98, σύµφωνα µε την οποία η λεκάνη του ποταµού Πηνειού Ηλείας χαρακτηρίστηκε ως ευπρόσβλητη ζώνη. Ένας άλλος
παράγοντας εξίσου απαγορευτικός αναφορικά µε την καταλληλότητα των υπογείων νερών για ύδρευση, είναι οι υψηλές τιµές ιόντων µαγγανίου και σιδήρου που παρατηρούνται σε ορισµένες θέσεις στον Νοµό Ηλείας, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν
καταστροφή του δικτύου ύδρευσης. Κύρια πηγή ρύπανσης των υπογείων νερών αποτελούν οι εντατικές καλλιέργειες της περιοχής καθώς και το πλήθος των σηµειακών ρυπαντών (αστικά απόβλητα). Η καταγραφή στην περιοχή αυτή αυξηµένων συγκεντρώσεων νιτρωδών και αµµωνιακών αλάτων σε κάποιες περιόδους, συνδέεται µε το φαινόµενο της εποχιακής διακύµανσης της συγκέντρωσής τους. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
στο σύστηµα ακόρεστη ζώνη-υδροφορέας, αναγωγικών ή οξειδωτικών συνθηκών ανάλογα µε την χρονική περίοδο και την έκταση των βροχοπτώσεων.
Στην περιοχή της πόλης των Πατρών έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για ύδρευση και αποδίδονται σε
ρυπαντικά φορτία της πόλης των Πατρών. Η ιδιαίτερα υψηλή τιµή νιτρωδών στο
σταθµό 0206 υποδηλώνει αρχικό στάδιο ρύπανσης και αποδίδεται στα βιοµηχανικά
απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Για τον ίδιο λόγο παρατηρούνται σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και στον σταθµό 0241 (34.3–58.5 mg/L NO3). Επισηµαίνεται,
ωστόσο, ότι οι υψηλές αυτές µετρήσεις είναι περιστασιακές και δεν επιτρέπουν την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την ποιότητα των υπογείων υδάτων
της περιοχής.
Στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος η υπόγεια υδροφορία είναι πιο περιορισµένη.
Λόγω έλλειψης σηµαντικών επιφανειακών υδάτων παρατηρείται υπερεκµετάλλευση
του υπογείου νερού και µικρή αραίωση των ρύπων. Οι περισσότερες δειγµατοληψίες
των προσχωµατικών υδροφορέων που καλύπτουν την περιοχή του Αίγιου (Ν. Αχαίας),
τις παραλιακές περιοχές µεταξύ Ξυλόκαστρου και Κορίνθου και την Νεµέα (Ν. Κορίνθου) εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών (0210, 0213, 0214, 0215, 0208, 0216,
0220, 0225) και νιτρωδών (0213) που ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπτό όριο για
ύδρευση. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις αποδίδονται κυρίως στις εντατικές καλλιέργειες
της περιοχής, σε αστικά απόβλητα - βοθρολύµατα και στην µικρή σχετικά δυναµικό186 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

τητα των υδροφορέων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ειδικά στην περιοχή των Σελιανίτικων (0209) οι αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρωδών οφείλονται σε µεγάλο βαθµό σε βοθρολύµατα, καθώς παλαιά πηγάδια έχουν µετατραπεί σε απορροφητικούς βόθρους.
Επιπρόσθετα, βέβαια, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι εντατικές καλλιέργειες
της περιοχής. Στην περιοχή του Ξυλόκαστρου (0213, 0233) τα υπόγεια νερά στην περιοχή της δειγµατοληψίας δέχονται επιπρόσθετα σηµαντικά ρυπαντικά φορτία από το γειτονικό νεκροταφείο. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που καταγράφονται στην περιοχή του Κιάτου (0215) µπορεί επίσης να αποδοθούν στην παρουσία σφαγείων κοντά
στην θέση δειγµατοληψίας. Στοιχεία της περιόδου 2004–2005 σε παραθαλάσσιες γεωτρήσεις στην περιοχή του Ξυλόκαστρου (0233) και του Κιάτου (0234) υποδεικνύουν,
επίσης, υψηλές τιµές θειϊκών µε τις µέγιστες τιµές να έχουν µετρηθεί στα 234 και 373
mg/L SO4 αντίστοιχα.
Στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος λόγω της µικρής δυναµικότητας των υδροφορέων και της υπερεκµετάλλευσης των υπογείων υδάτων παρουσιάζονται πολλά έντονα
προβλήµατα υφαλµύρωσης των υδροφορέων που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές,
όπως στο Ξυλόκαστρο, Σοφικό, Λουτρά Ωραίας Ελένης κ.α., µε συγκεντρώσεις χλωριόντων που ξεπερνούν τα 5000 mg/L.
Ιδιαίτερα αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί και στην πόλη της Κορίνθου και κυµαίνονται µεταξύ 52.8–54.6 mg/L στο σταθµό δειγµατοληψίας 0230 για
την περίοδο Ιουνίου-Νοεµβρίου 1999, ενώ φτάνουν και τα 103 mg/L NO3 και 4.8 mg/L
NH4 στον σταθµό 0237 νοτιοανατολικά της πόλης της Κορίνθου. Από νεότερες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005, παρατηρείται µια συνεχής αύξηση
των συγκεντρώσεων νιτρικών στους σταθµούς αυτούς. Ειδικότερα στο σταθµό 0230 η
µέση τιµή των νιτρικών ανέρχεται στα 83 mg/L και στον σταθµό 0237 στα 273 mg/L
NO3, ενώ και σε άλλους δυο σταθµούς της περιοχής (0231 και 0236) οι µέσες τιµές των
νιτρικών υπερβαίνουν το επιτακτικό όριο της Οδηγίας (50 mg/L NO3), φτάνοντας τα 58
mg/L και 152 mg/L NO3 αντίστοιχα. Οι τιµές αυτές αποδίδονται κυρίως στα ρυπαντικά
φορτία της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Κορίνθου, που είναι κυρίως λιπάσµατα
από αγροτικές δραστηριότητες, βοθρολύµατα και κτηνοτροφικές µονάδες (κυρίως πτηνοτροφία) και καθιστούν την ποιότητα του νερού της περιοχής απαγορευτική για
ύδρευση.
Για τις νήσους Κεφαλληνίας και Ζακύνθου δεν υπάρχουν συστηµατικές µετρήσεις
ποιότητας των υπογείων υδάτων. Έντονα προβλήµατα λόγω υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων παρουσιάζονται και στις δύο νήσους. Στην Κεφαλλονιά οι µόνοι υδροφορείς που προστατεύονται από εισροή θαλάσσιου νερού βρίσκονται στο ανατολικό
και νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού. Σύµφωνα µε περιορισµένης έκτασης δειγµατοληψίες (Kounis, 1986), στις περιοχές της Σάµης και του Αργοστολίου αναφέρονται συγκεντρώσεις ολικών διαλυµένων στερεών και ολικής σκληρότητας που κυµαίνονται µεταξύ 100 - 1000 mg/L και 500 -1500 mg/L, αντίστοιχα. Στην Ζάκυνθο σύµφωνα µε µετρήσεις που καλύπτουν το ανατολικό τµήµα τής νήσου, οι συγκεντρώσεις ολικών διαλυµένων στερεών κυµαίνονται µεταξύ 500 και 1500 mg/L και ολικής σκληρότητας από
500 µέχρι 1000 mg/L.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο
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οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της Βόρειας Πελοποννήσου.
2.2.3 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Ηπειρωτικό τµήµα
Με βάση την έκταση του ηπειρωτικού τµήµατος του διαµερίσµατος και το µέσο
ετήσιο ύψος βροχής, ο ετήσιος όγκος βροχής προκύπτει ίσος µε 5 160 hm3. Ο συντελεστής επιφανειακής απορροής εκτιµάται στο 34% και ευνοείται από τις µεγάλες κλίσεις των φυσικών πρανών. Ο συνολικός όγκος επιφανειακής απορροής για
το ηπειρωτικό τµήµα υπολογίζεται σε 1 760 m3.
Πίνακας 2.4 Γενικευµένο υδρολογικό ισοζύγιο ηπειρωτικού τµήµατος

Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
540
633
2 472
2 356
6 001
860
860
860
860
464
544
2 126
2 026
5 160
43%
43%
43%
43%
200
234
914
871
2 219
3%
15%
85%
17
182
982*
1 181
557
1 030
173
1 760

Πηγή: (Παπαναστασίου & Συνεργάτες, 1989)
* Εκτιµάται ότι από το σύνολο της ποσότητας που κατεισδύει, περίπου 370 hm3, είναι πηγαία
νερά.

Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή αποτελεί το 43% των βροχοπτώσεων. Η ενεργός
βροχόπτωση για επιφανειακή και υπόγεια απορροή εκτιµάται ότι αποτελεί το 57%
της συνολικής βροχόπτωσης. Η µέση κατείσδυση εκτιµάται σε 3% της ενεργού
βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών, 15% της
ενεργού βροχόπτωσης στους προσχωµατικούς και 85% της ενεργού βροχόπτωσης
στους υδροπερατούς σχηµατισµούς. Αντίστοιχα η επιφανειακή απορροή εκτιµάται
σε 97% της ενεργού βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών, 85% της ενεργού βροχόπτωσης στους προσχωµατικούς και 15% της
ενεργού βροχόπτωσης στους υδροπερατούς σχηµατισµούς.
Η εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου για το ηπειρωτικό τµήµα του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4.
Νησιωτικό τµήµα
Για την προσέγγιση του υδρολογικού ισοζυγίου των µεµονωµένων νησιών, έγινε η
εκτίµηση της κατείσδυσης µε διαφορετική κατηγοριοποίηση των υδροπερατών
σχηµατισµών, ανάλογα µε το είδος των υδροφορέων που αναπτύσσονται σε αυτά.
Έτσι η κατείσδυση για τους καρστικούς (Κ) εκτιµάται σε 97%, για τους κοκκώδεις
(Ι) σε 15%, και για τους µικτούς (Μ) σε 40%. Η απλοποίηση αυτή κρίθηκε ανα-
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γκαία κυρίως λόγω της µικρής έκτασής τους. Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται η
εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου για το νησιωτικό τµήµα.
Πίνακας 2.5 Γενικευµένο υδρολογικό ισοζύγιο νησιωτικού τµήµατος
2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Εξάτµιση (hm3)
Είδος υδροφορέα
Ποσοστό κάλυψης υδροπερατών σχηµατισµών
Επίγεια ροή (hm3)
Υπόγεια απορροή (hm3)

Κεφαλλονιά
808
950
768
368
K
85%
70
330

Ιθάκη
96
950
91
45
Κ
100%
3
43

Ζάκυνθος Σύνολο
405
1 309
950
385
1 244
192
605
Κ
Ι
50% 50%
85
158
93
14
480

Από τα υπόγεια αποθέµατα µικρό ποσοστό είναι αξιοποιήσιµο, λόγω δυναµικής
σχέσης µεταξύ αλµυρού και γλυκού νερού.
Οι πιο αξιόλογες πηγές στην Κεφαλλονιά είναι οι πηγές Αγίου Ιωάννη, µε παροχή
200 m3/h, και Παπαδάτου, µε παροχή 300 m3/h στη θέση Κούταβου, και η πηγή
Αβύθου-Άκωλης, µε παροχή 100 m3/h και ποιότητα νερού άριστη. Στον όρµο Σάµης εκδηλώνονται οι υφάλµυρες πηγές Καραβόµυλου και Αγίας Ευφηµίας. Στη
Ζάκυνθο αναβλύζει η παράκτια καρστική πηγή Κερί, µε παροχή 300 m3/h και νερά
υφάλµυρα (Παπαναστασίου & Συνεργάτες, 1989).
Εκτίµηση ρυθµιστικών αποθεµάτων
Από τον ταµιευτήρα του φράγµατος Πηνειού, που είναι µελετηµένος ως ταµιευτήρας υπερετήσιας εξίσωσης, αρδεύονται 237 500 στρέµµατα στην πεδινή Ηλεία.
Από το συνολικό όγκο απορροής του διαµερίσµατος ρυθµίζεται µόνο η απορροή
του Πηνειού (συνολική χωρητικότητα ταµιευτήρα στην ανώτατη στάθµη 420 hm3
και στην κατώτατη στάθµη 50 hm3). Μελλοντικά στον Πύρρο θα κατασκευαστούν
ταµιευτήρες (Αστερίου, Θεριανού, κλπ.), των οποίων το δυνατό απολήψιµο δυναµικό εκτιµάται σε 159 hm3/έτος (Παπαναστασίου & Συνεργάτες, 1989).
Στο Χάρτη 2.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

2.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 2.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
2.3.1 Γεωργία
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (1991), το σύνολο της γεωργικής γης είναι 2 075 964
στρέµµατα. Από αυτά, τα 679 293 εµφανίζονται να καλλιεργούνται µε ποτιστικές καλλιέργειες. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ οι καλλιεργούµενες εκτάσεις
(σε στρέµµατα) στους νοµούς του διαµερίσµατος ήταν: Κεφαλληνίας 111 650, Ζακύνθου 143 170, Αργολίδας 653 625, Ηλείας 1 238 659, Αχαΐας 714 900 και Κορινθίας
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628 962. Σύµφωνα µε την ίδια απογραφή οι αρδευόµενες εκτάσεις ήταν: Κεφαλληνίας
7 901, Ζακύνθου 7 722, Αργολίδας 252 449, Ηλείας 523 347, Αχαΐας 305 071 και Κορινθίας 260 841.
Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται αρδευόµενες για το ηπειρωτικό τµήµα του διαµερίσµατος είναι 586 686 στρέµµατα, και το 1991 αρδεύτηκαν 478 498 στρέµµατα µε 322.9
hm3. Για το νησιωτικό τµήµα τα αντίστοιχα µεγέθη είναι 10 061 στρέµµατα χαρακτηριζόµενα ως αρδευόµενα, και 9 506 στρέµµατα που αρδεύτηκαν το 1991 µε 5.8 hm3. Στον
Πίνακα 2.6 παρουσιάζονται τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά έργα άρδευσης στο
διαµέρισµα.
Πίνακας 2.6 Κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα

1

2

3
4
5
6

7

Περιοχή Πηγή
Αρδευτικό έργο
Λεκάνη Πηνειού
∆ιάφορα*
Φράγµα Πηνειού
Σκιαδά-Σκούρα
Εκτροπή θερινής παροχής Πηνειού ανάντη του φράγµατος
Σύνολο
Λεκάνη Βουραϊκού
Βουραϊκού Πεδίου
Γεωτρήσεις
Σιγουνίου-Λουσών
Γεωτρήσεις
Σύνολο
Λεκάνη Ασωπού
Βόχας-Κιάτου
Ασωπός, πηγή Στυµφαλίας
Λεκάνη Στυµφαλίας
Λαύκας-Καστανιάς
Άντληση από λίµνη Στυµφαλία
Λεκάνη Φοίνικα
Καµαρών-Ζήρειας
Φοίνικας
Λεκάνη Φενεού
Πηγή Σιβίστας και ταµιευτήρας ∆όξας
Σύνολο ηπειρωτικού τµήµατος
Νήσος Κεφαλλονιά
Άκολης-Σάµης
Χείµαρροι

Έκταση
(στρέµ.)
237 500
5 000
242 500
11 000
2 000
13 000
61 000
5 000
8 000
27 000
356 500
2 000

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989), Στοιχεία ΥΠΓΕ
*Πεδινής Ηλείας, δεξιάς όχθης Πηνειού, Γαστούνης-Ροβιάτας & Αµαλιάδας-Μανωλάδας

Η διαφορά που υπάρχει µεταξύ αρδευθείσας γης (478 498 στρέµµατα, ΕΣΥΕ 1991) και
καλυπτόµενης από αρδευτικά έργα (329 500 στρέµµατα) ισοκατανέµεται στις περιοχές
Αχαΐας και Κορινθίας. ∆ικαιολογείται µε την παραδοχή ότι το υπόλοιπο καλύπτεται
από ιδιωτικά υδροληπτικά έργα σε λεκάνες παραλιακών υδατορευµάτων και από γεωτρήσεις στους προσχωµατικούς υδροφορείς. Εκτιµάται ότι οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται ετησίως από τους προσχωµατικούς υδροφορείς, κυρίως στις περιοχές Αχαΐας
και Κορινθίας, είναι της τάξεως των 100 hm3, δηλαδή βρίσκονται σε οριακά επίπεδα
σύµφωνα µε τον πίνακα του υδρολογικού ισοζυγίου, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται
φαινόµενα υφαλµύρισης.
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Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζονται, στα πλαίσια µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης, τα
σηµαντικότερα αρδευτικά έργα που έχουν προγραµµατιστεί ή των οποίων έχει ξεκινήσει η υλοποίηση. Στον Πίνακα 2.8 παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αρδευτικά έργα
για µακροπρόθεσµη ανάπτυξη.
Πίνακας 2.7 Σηµαντικότερα προγραµµατισµένα ή κατασκευαζόµενα αρδευτικά έργα
Λεκάνη

Έργο

Έκταση
(στρέµ.)
Πηνειού Μεταφορά και εµπλουτισµός ταµιευτήρα Πηνειού από Ερύµανθο
70 000
Σύνολο
105 000
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1990), Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)

Πίνακας 2.8 Σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα
Λεκάνη

Έργο

Έκταση
(στρέµ.)
Σελινούντα
Αξιοποίηση Αιγιαλείας από υπόγεια αποθέµατα
20 000
Φράγµα Μονής Ταξιαρχών
7 500
Σύνολο
27 500
Στυµφαλίας
Αρδ. Λαύκας, τροφοδ. από Στυµφαλία & χείµαρρο Καστανιώτικο, µε καταιονισµό
30 000
Κράθι
Αρδευτικό Πλατάνου-Ακράτας από τεχνητή λίµνη Τσιβλού, µε καταιονισµό
33 000
Υπόλοιπα
Φράγµα Σκουπέικα
10 000
Γενικό σύνολο
130 500
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)

2.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση τους υπολογισµούς της Μελέτης η ετήσια ζήτηση σε νερό ανέρχεται σε 5.1
hm3/έτος για τα ζώα ελεύθερης βοσκής και σε 1.5 hm3/έτος για τα σταβλισµένα. Συνολικά δηλαδή η ετήσια ζήτηση σε νερό για την κτηνοτροφία ανέρχεται σε 6.6 hm3/έτος.
Από την ποσότητα αυτή 1.3 hm3/έτος είναι η ζήτηση των Νοµών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
2.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Μεγάλη ιχθυοπαραγωγή υπάρχει στις δυτικές ακτές µεταξύ Άραξου και Ακρωτηρίου
Κυλλήνης, όπου σχηµατίζονται παράκτιες λίµνες, µε σηµαντικότερες τις λίµνες Κοτύχι
και Λάπα. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική ετήσια ιχθυοπαραγωγή για το
διαµέρισµα σε γλυκά και υφάλµυρα νερά και για το έτος 1999, υπολογίζεται σε 430 t
περίπου.
2.3.4 Ύδρευση
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος είναι 615 288 κάτοικοι. Η ετήσια ζήτηση για ύδρευση
και τουρισµό ανέρχεται σε 41.7 hm3. Από την ποσότητα αυτή 2.2 hm3/έτος εκτιµάται
ότι είναι η ζήτηση ύδρευσης και τουρισµού στην Κεφαλλονιά, 0.3 hm3/έτος στην Ιθάκη
και 2.5 hm3/έτος στη Ζάκυνθο. Η ζήτηση κατά την περίοδο αιχµής για το σύνολο του
διαµερίσµατος ανέρχεται σε 17.7 hm3/έτος.
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Η ύδρευση καλύπτεται στα µεγάλα αστικά κέντρα από έργα των αντίστοιχων ∆ΕΥΑ.
Στα ηµιαστικά κέντρα και σε κοινότητες καλύπτεται από υδροληπτικά έργα υδρευτικών
συνδέσµων ή µεµονωµένα. Επίσης, έχει µελετηθεί και είναι σε εξέλιξη η ύδρευση της
Κορίνθου από πηγές και γεωτρήσεις της περιοχής Στυµφαλίας.
Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα έργα ύδρευσης του διαµερίσµατος είναι:
•
•
•
•

Ύδρευση Πάτρας, Αµαλιάδας και Ζακύνθου·
Ύδρευση δήµων και κοινοτήτων Ηλείας από φράγµα Πηνειού·
Ύδρευση κοινοτήτων Αχαΐας από πηγές Άµπουλας·
Ύδρευση Καλαµιάς-Πλατάνου.

2.3.5 Βιοµηχανία
20 χιλιόµετρα νότια-νοτιοδυτικά της Πάτρας βρίσκεται η ΒΙΠΕ Πάτρας, συνολικής
έκτασης 4 000 στρεµµάτων, µε ετήσιες ανάγκες σε νερό περίπου 2 hm3, που καλύπτονται από τα υπόγεια αποθέµατα του Πύρρου.
2.3.6 Ενέργεια
Στη ροή του ποταµού Γλαύκου, στην έξοδο από το φαράγγι, λειτουργεί µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός (στη ροή του ποταµού), εγκατεστηµένης ισχύος 22 MW µε δυνατότητα παραγόµενης ενέργειας 11.2 GWh ετησίως.
Σε µερικές περιοχές του διαµερίσµατος έχει διαπιστωθεί ανάπτυξη εκτεταµένων υδρογεωθερµικών πεδίων, που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για ενεργειακή χρήση.
2.3.7 Άλλες χρήσεις
Στην περιοχή Κυλλήνης υπάρχει υπόθερµη πηγή. Λόγω της προνοµιούχου τοποθεσίας
έχουν δηµιουργηθεί κέντρα υδροθεραπείας αλλά και παραθερισµού.

2.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου έχουν υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του
Κεφαλαίου III και δίδονται στους πίνακες 2.9–2.13. Ειδικότερα στον Πίνακα 2.9
αναγράφονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν
στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 2.10–2.13 παρουσιάζεται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 2 του Παραρτήµατος
Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, την
υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε
τον αποδέκτη.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων είναι:
•
•
•
•

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 20 982 tn/έτος
Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 23 040 tn/έτος
Oλικό άζωτο (Ν) = 13 001 tn/έτος
Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 221 tn/έτος
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Πίνακας 2.9 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος Αστικά
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Επιφανειακές
απορροές

10 292
9 794
3 396
848

9 083
332

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
κτηνοτροφία
10 588
102
20 982
12 945
301
23 040
507
16
13 001
39
2
1 221

Πίνακας 2.10 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ
Μη εξυπηρετούµενος
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

547 666
161 431
386 235
238 161

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

3321
2475
846
3 651
10 292

3267
2210
1057
3 260
9 794

1177
707
470
1 043
3 396

315
147
168
217
848

Πίνακας 2.11 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
23
8
1

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

91 866
243 800
212 000

-

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
-

23
8
1
40

ΙΠ
238 161
91 866
243 800
212 000
785 827

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
1
8
1
12

7 000
199 035
180 200
386 235

Πίνακας 2.12 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

889
267
9

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
4 625
2 313
231

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
1 606
6 423
80

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

117
59
12

181
22
0

7 418
9 083
332

Πουλερικά
2 736
3 332
88
12

Σύνολο
10 588
12 945
507
39

Πίνακας 2.13 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
5 501
6 698
248
5

Χοίροι
1 481
1 725
107
6

Ιπποειδή
304
511
4
0

Κουνέλια
566
679
60
15
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Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Τα αστικά λύµατα αποτελούν σηµαντικό τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών και φωσφόρου (43%, 45% και 58% αντίστοιχα), ενώ µικρότερη είναι
η συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (17%, Πίνακες 2.9–
2.10). Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία
συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 59%.
Στην περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου λειτουργούν όλες
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ), που εξυπηρετούν τις µεγαλύτερες πόλεις του υδατικού διαµερίσµατος. Ειδικότερα, οι πόλεις της Πάτρας, Κορίνθου, Αιγίου,
Κ. Αχαΐας, Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Αµαλιάδας, Ζακύνθου και Αργοστολίου, καθώς και
οι περιοχές Ληξουρίου, Βαρθολοµιού και Λεχαινών, διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες στο σύνολό τους εξυπηρετούν 386 235 κατοίκους (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού), ισοδύναµος πληθυσµός που αντιστοιχεί
στο 49% του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 2.11). Η παρεχόµενη επεξεργασία από τις υφιστάµενες ΕΕΛ περιλαµβάνει αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, στερεών και αζώτου, ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της πόλης των
Πατρών και της Ζακύνθου επιτελούν και αποµάκρυνση του φορτίου φωσφόρου.
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν 23 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000
και 10 000. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία
θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους 2005, καθώς και η ένταξή
τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Τέλος
ένα αξιόλογο κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (30%) βρίσκεται σε
περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα για το Υ.∆. αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων των 22
εκ των 23 προαναφερθέντων οικισµών, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, έτσι
ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου του υδατικού
διαµερίσµατος. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από
10 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς,
αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά
λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (51%) και φορτίου στερεών (56%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία (Πίνακας 2.13), ενώ περιορισµένη είναι η
συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (3–4%). Το 52% του
φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 49% του φορτίου αζώτου και το
14% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού
διαµερίσµατος λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας παράγεται στα βουστάσια, ενώ
σηµαντική είναι και η συµµετοχή των πτηνοτροφίων (26%, 17% και 30% αντίστοιχα).
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Oι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 2.12). Οι Νοµοί Αχαίας,
Κορινθίας και Ηλείας χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται κυρίως στις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι τα αµπέλια, τα κηπευτικά, τα ελαιόδενδρα και τα εσπεριδοειδή. Η τροφοδότηση των υδάτινων
αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από τις επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 27%
και 70% αντίστοιχα επί του συνόλου του φορτίου. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου
των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 62% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 22% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του Πίνακα 2.12, το 26% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 70% του
φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική
γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 71% και 24%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 0.5–1.3% του συνολικού οργανικού φορτίου και του φορτίου στερεών. Στην Βόρεια Πελοπόννησο στο Νοµό Αχαίας λειτουργεί
µία βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ. Πατρών) νοτιοδυτικά της πόλης των Πατρών που
διαθέτει βιολογικό καθαρισµό για την επεξεργασία των παραγοµένων αποβλήτων.
Γύρω από την πόλη των Πατρών υπάρχει πλήθος βιοµηχανιών που ανήκουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα οχλουσών βιοµηχανιών όπως: κλωστοϋφαντουργεία, βυρσοδεψία,
βιοµηχανίες παραγωγής αµιαντοτσιµέντου, αναγέννησης ορυκτελαίων, και επιµεταλλωτήρια. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις, φαινόλες, οργανικοί διαλύτες και αµίαντος. Επισηµαίνεται ότι ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών
φορτίων δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία
για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Στον υπόλοιπο Νοµό Αχαίας υπάρχει µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών συσκευασίας και
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως κονσερβοβιοµηχανίες φρούτων και λαχανικών
και βιοµηχανίες ποτών. Στους υπόλοιπους Νοµούς οι βιοµηχανικές δραστηριότητες
περιορίζονται σε βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στον Νοµό Ηλείας ο
µεγαλύτερος αριθµός γεωργικών βιοµηχανιών είναι συγκεντρωµένος στην περιοχή της
Αµαλιάδας. Σε διάσπαρτες θέσεις σε όλους τους νοµούς και στις νήσους Κεφαλληνίας
και Ζακύνθου λειτουργούν ελαιοτριβεία.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή, σε συνδυασµό µε το φορτίο των αστικών λυµάτων αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η σηµαντική συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας
και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ
σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η συνεισφορά των γεωργικών
δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών γεωργικών πρακτικών (όπως
περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).
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2.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 2.14 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Βόρειας Πελοποννήσου που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου υπάρχουν 40 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 9 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεκάνη του ποταµού Πηνειού Ηλείας, η οποία βάσει των διατάξεων της Οδηγίας
91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης, έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη.
Πίνακας 2.14 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα

Υδάτινα σώµατα
ΕΚΒΟΛΕΣ (∆ΕΛΤΑ)
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ
Παράκτιες περιοχές
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΗ
& ΑΡΠΥΙΑ
(ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ)
ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ
EΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΙΟΝΙΟΥ(MEΓΑΝΗΣΙ,
ΑΡΚΟΥ∆Ι, ΑΤΟΚΟΣ
ΒΡΟΜΟΝΑΣ)
Νερά Κολύµβησης
ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΙΓΕΙΡΑ
ΑΚΡΑΤΑ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΠΟΥΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΛΥΚΕΣ
ΑΙΓΙΟ
ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ(ΑΚΟΛΗ)
ΛΟΓΓΟΣ
ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ
ΛΑΜΠΙΡΙ
ΡΟ∆ΙΝΗ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ
ΡΙΟ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ
ΑΓΙΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Ηλείας

GR2330003

Κορινθίας

GR2530002

Ηλείας

GR2330006

Ζακύνθου
Ζακύνθου

GR2210003

Κεφαλ/νιάς

GR2220003

Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας

GR2320006

196 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2330006

GR2210004

GR2320006
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ
ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ
ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙ
ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΚΟΥΝΟΥΠΕΛΑΚΙ
ΜΑΝΩΛΑ∆Α-ΦΑΛΑΡΗ
ΛΕΧΑΙΝΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ-ΕΟΤ
ΚΥΛΛΗΝΗ
ΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΕΟΤ
ΚΑΣΤΡΟ
ΛΙΝΤΖΙ
ΑΡΚΟΥ∆Ι
ΓΛΥΦΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟ
(ΜΠΟΥΚΑ)
ΚΟΥΡΟΥΤΑ
ΠΑΛΟΥΚΙ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΗΛΙΑΣ
ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ
ΜΙΚΡΟ ΑΜΜΩΝΙ
ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΕΧΑΙΟ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΒΡΑΧΑΤΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΚΚΟΝΙΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΑ
ΚΙΑΤΟ
ΜΕΛΙΣΣΙ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
∆ΕΡΒΕΝΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΓΑΣΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΕΟΤ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΣΙΛΙΒΗ
ΜΠΟΥΚΑ
ΑΜΠΟΥΛΑ-ΤΡΑΓΑΚΙ
ΑΜΠΟΥΛΑΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας
Ηλείας

GR2320001
GR2320001
GR2330007

Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας

GR2330007
GR2330007
GR2330007
GR2330007
GR2330007
GR2330007

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2320001
GR2320001

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας

+
+
+
+
+
+

Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ζακύνθου

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΜΜΟΥ∆Ι
ΑΛΙΚΑΝΑΣ
ΑΛΥΚΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ
ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΑ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΙΟΥ ΑΓ.
ΣΩΣΤΗΣ
ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
ΛΑΓΑΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΓΕΡΑΚΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΡΟΜΑ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΗ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΟΝΙΟ
ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ
ΣΑΜΗ
ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ
ΕΜΠΛΙΣΗ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΥΡΤΟΣ
ΑΘΕΡΑΣ
ΠΕΤΑΝΟΙ
ΞΙ-ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ
ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΟΣ
ΛΕΠΕ∆Α
ΛΙΞΟΥΡΙ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΜΠΟΥΚΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ
ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΠΟ∆ΑΡΟ
ΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΑΜΜΕΣ
ΑΗ ΧΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΒΥΘΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΑ
ΛΟΥΡ∆ΑΤΑ
ΜΑΚΡΙΑ ΠΕΤΡΑ
ΚΟΡΟΝΙ
ΚΑΤΕΛΙΟΣ
ΣΚΑΛΑ
ΚΑΜΙΝΙΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Ζακύνθου
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
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Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR2210002

GR2210002

GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004
GR2220004

Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΠΟΤΑΜΑΚΙΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΑΛΑΣ
ΡΑΓΙΑ
ΠΟΡΟΣ
ΓΙ∆ΑΚΙ
ΣΧΟΙΝΟΣ
ΠΟΛΗ, ΤΑ ∆ΕΞΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
ΠΟΛΗ, ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΣ
ΠΟΛΗ, ΛΟΥΤΣΑ
Χερσαία τµήµατα
ΛΕΚΑΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
∆ΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΝΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΑΙΝΟΥ
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ ΚΑΙ
Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ΖΟΥΜΠΑΤΑ-ΑΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΠΑΡΜΠΑΣ-ΚΛΟΚΟΣ
ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖΗΡΕΙΑ)
ΚΑΙ ΧΑΡΑ∆ΡΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Κεφαλ/νιάς
Ιθάκης
Ιθάκης
Ιθάκης
Ιθάκης
Ιθάκης
Ιθάκης

Ηλείας
Αχαΐας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
GR2320001

Κεφαλ/νιάς

GR2220001

Κεφαλ/νιάς

GR2220002

Αχαΐας
Αχαΐας

GR2320002
GR2320003

Αχαΐας

GR2320004

Αχαΐας
Αχαΐας
Αχαΐας

GR2320005
GR2320007
GR2320008

Αχαΐας
Ηλείας

GR2330002

Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας

GR2530001
GR2530003
GR2530004

GR2320001

GR2220002

GR2320004

GR2320010

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

2.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Στον Πίνακα 2.15 παρουσιάζεται η συνολικά διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερών.
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Πίνακας 2.15 Συνολική διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερών (hm3) (µέση φυσική
απορροή) στο ηπειρωτικό τµήµα
Λεκάνη
Πύρρου
Πηνειού
Γλαύκου
Σελινούντα
Βουραϊκού
Κράθι
Ασωπού
Σύνολο

Έτος
Ιούλιος
265
0.5
427
40.0
39
2.4
70
1.3
117
2.1
69
2.9
50
2.9
1 037
52.1

Πηγή: Παπαναστασίου & Συνεργάτες (1989)

Στον Πίνακα 2.16 παρουσιάζεται η σηµερινή και µελλοντική ζήτηση.
Πίνακας 2.16 Σηµερινή και µελλοντική ζήτηση στο ηπειρωτικό τµήµα (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Κτηνοτροφία
Ύδρευση
ΒΙΠΕ
Σύνολο

Σηµερινή
Έτος
Ιούλιος
395.3
100.0
5.3
0.4
36.7
3.1
3.0
0.3
440.3
103.8

Μεσοπρόθεσµη
(έτος)
458.3
5.3
43.1
3.0
509.7

Μακροπρόθεσµη
(έτος)
536.3
5.3
43.1
3.0
587.7

Σε ετήσια βάση η διαθεσιµότητα των επιφανειακών νερών υπερκαλύπτει τη ζήτηση στο
ηπειρωτικό τµήµα του διαµερίσµατος. Το έλλειµµα που παρουσιάζεται στα επιφανειακά νερά κατά την περίοδο αιχµής σε σχέση µε τη ζήτηση από τα υφιστάµενα έργα καλύπτεται από τα υπόγεια νερά. Το διαµέρισµα είναι ήδη οριακό κατά την περίοδο αιχµής, κυρίως όσο επεκτείνεται κανείς προς τα ανατολικά. Συνεπώς γίνεται φανερό από
την υφιστάµενη κατάσταση ότι απαιτούνται έργα αποθήκευσης και µεταφοράς από λεκάνες πλεονασµατικές σε νερό προς λεκάνες όπου εµφανίζεται σηµαντική ζήτηση από
τη γεωργική χρήση.
Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 2.7 και 2.8, οι περισσότερες από τις µεσοπρόθεσµες
και µακροπρόθεσµες προτάσεις αξιοποίησης αφορούν σε έργα αποθήκευσης και διαχείρισης υδατικών πόρων.
Στον Πίνακα 2.17 παρουσιάζεται η ετήσια σηµερινή ζήτηση για το νησιωτικό τµήµα
του διαµερίσµατος.
Πίνακας 2.17 Ετήσια σηµερινή ζήτηση νησιωτικού τµήµατος (hm3)
Άρδευση
Κτηνοτροφία
Ύδρευση
Σύνολο

Κεφαλλονιά
2.9
1.0
2.2
6.1

Ιθάκη
0.3
0.3
0.6

Ζάκυνθος
3.0
0.3
2.5
5.8
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Σύνολο
6.2
1.3
5.0
12.5

Εκτιµάται ότι η συνολική µελλοντική ζήτηση σε νερό στο νησιωτικό τµήµα του διαµερίσµατος δεν θα ξεπεράσει τα 15 hm3/έτος.
Αν και το νησιωτικό τµήµα είναι πλούσιο σε βροχοπτώσεις, από τα υφιστάµενα στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει πρόβληµα στην κάλυψη των αναγκών, κυρίως της ύδρευσης,
λόγω υφαλµύρισής τους. Για την αξιοποίηση όµως των εκµεταλλεύσιµων επιφανειακών
και υπόγειων διαθέσιµων πόρων απαιτούνται έργα σύλληψης και αποθήκευσης. Για το
λόγο αυτό έχουν κατασκευαστεί λιµνοδεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 1 hm3 στην
Κεφαλλονιά και µεσοπρόθεσµα θα κατασκευαστεί λιµνοδεξαµενή χωρητικότητας
0.3 hm3 στην Ιθάκη. Μακροπρόθεσµα θα κατασκευαστούν λιµνοδεξαµενές συνολικής
χωρητικότητας 1.7 hm3 στην Κεφαλλονιά και 0.5 hm3 στη Ζάκυνθο. Εκτιµάται ότι µε
την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων αυτών, θα καλυφθεί το σύνολο των αναγκών.

2.7 Αξιολόγηση και ιεράρχηση νέων έργων, µελετών και ερευνών
Το σηµαντικότερο αρδευτικό έργο που θα αποδώσει σε µεσοπρόθεσµη ανάπτυξη είναι
το αρδευτικό της λεκάνης Φενεού από τα νερά της πηγής Συβίστα και τα αποθέµατα
του ταµιευτήρα ∆όξας, ωφέλιµης χωρητικότητας 7.5 hm3. Μεσοπρόθεσµα θα καλυφθούν επίσης και αρκετές ανάγκες σε νερό από την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, κυρίως στα νησιά Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, καθώς και φραγµάτων στην Κορινθία
(Ροζενών στη λεκάνη Κριού και Βελίνας στη λεκάνη Σίθα).
Τα σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα είναι η αξιοποίηση 20 000 στρεµµάτων
στην Αιγιαλεία µε γεωτρήσεις και η άρδευση 33 000 στρεµµάτων µε καταιονισµό στην
Ακράτα από την τεχνητή λίµνη Τσιβλού. Επειδή η διαθεσιµότητα των πόρων φαίνεται
να είναι οριακή σε σχέση µε τις µελλοντικές ανάγκες άρδευσης, είναι πιθανόν να απαιτηθεί ακριβής επαναπροσδιορισµός των αρδευτικών αναγκών και εκτάσεων που θα
αξιοποιηθούν µε τα νέα αρδευτικά έργα.
Για την υλοποίηση των µελλοντικών έργων προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα σε
πλήρη υδρογεωλογική έρευνα στους Νοµούς Αχαΐας και Κορινθίας για τον ακριβή
προσδιορισµό των περιοχών όπου υπάρχει ακόµη δυνατότητα χρήσης υπόγειων νερών
(λεκάνη Ιορδάνη, Άνω Βουραϊκός, Νεµέα κλπ.).
Το σηµαντικότερο έργο ύδρευσης από αυτά που έχουν προγραµµατιστεί ή των οποίων
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση είναι η αξιοποίηση του Γλαύκου για την ύδρευση της περιοχής Πατρών και η βελτίωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πάτρας. Στον τοµέα της ύδρευσης η επίλυση του υδρευτικού προβλήµατος της Κορίνθου είναι το σηµαντικότερο µελλοντικό έργο.
Λόγω της µορφολογίας του διαµερίσµατος και της χειµαρρώδους ροής των ρεµάτων
έχουν προγραµµατιστεί πολλά αντιπληµµυρικά έργα στις περιοχές Πάτρας, Αιγιαλείας,
Ασωπού, χειµάρρων Κορινθίας και στα νησιά Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.

2.8 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου διαθέτει τους απαιτούµενους υδατικούς πόρους, αλλά ήδη από τη σηµερινή φάση είναι φανερό ότι η χωρική και χρονική
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σχέση προσφοράς-ζήτησης γίνεται οριακή. Για το λόγο αυτό απαιτούνται έργα αποθήκευσης, µεταφοράς και διαχείρισης πόρων.
Το δυτικό τµήµα του διαµερίσµατος είναι πλούσιο σε υδατικούς πόρους, ενώ προς τα
ανατολικά οι βροχοπτώσεις µειώνονται. Ο όγκος βροχής του ηπειρωτικού τµήµατος
εκτιµάται σε 5 160 hm3/έτος. Η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 1 760 hm3/έτος. Η
φυσική επιφανειακή απορροή το µήνα Ιούλιο εκτιµάται σε 52.1 hm3. Η ελάχιστη διαθέσιµη παροχή των υπόγειων νερών που είναι δυνατόν να αποληφθεί από τους καρστικούς υδροφορείς εκτιµάται σε 400 hm3/έτος. Ο όγκος βροχής του νησιωτικού τµήµατος
εκτιµάται σε 1 244 hm3/έτος. Η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 158 hm3/έτος και τα
υπόγεια αποθέµατα σε 480 hm3/έτος, τα οποία είναι ποιοτικώς υποβαθµισµένα (υφαλµύριση). Το ποσοστό αξιοποίησης των υπόγειων αποθεµάτων είναι µικρό και απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα για να εκτιµηθεί ακριβώς.
Η απόκλιση που εµφανίζεται µεταξύ των εκτιµηµένων υπόγειων νερών (370 hm3) και
των δυνητικά εκτιµηµένων καρστικών νερών (982 hm3) δικαιολογείται από την υπόγεια
µετάγγιση προς τα γειτονικά διαµερίσµατα ∆υτικής και Ανατολικής Πελοποννήσου,
καθώς επίσης και από τις αναβλύσεις στις κοίτες των βασικών παραποτάµων Λούσιου
και Λάδωνα.
Προβλέπεται εντατική ανάπτυξη περιοχών παραθεριστικής κατοικίας στην παραλιακή
ζώνη του διαµερίσµατος, όπου ήδη συγκεντρώνονται 400 000 µόνιµοι κάτοικοι. Κατά
συνέπεια απαιτείται η κατασκευή έργων υποδοµής ώστε να αντιµετωπιστεί η εποχιακή
πίεση για ύδρευση και αποχέτευση που δηµιουργείται στους κλειστούς κόλπους της περιοχής (Κορινθιακός, Πατραϊκός).
Μετά την αντιµετώπιση της ύδρευσης της Πάτρας, προτεραιότητα στη µεσοπρόθεσµη
φάση ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί η επίλυση αντίστοιχων προβληµάτων της Κορίνθου και των νησιών. Το µέγιστο της ζήτησης σε µακροπρόθεσµη φάση ανάπτυξης
για το σύνολο του διαµερίσµατος εκτιµάται σε περίπου 600 hm3/έτος.
Η γενικευµένη προσέγγιση που έγινε για τη διαθεσιµότητα και τη ζήτηση των υδατικών
πόρων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, µελλοντικά, οι πόροι που είναι δυνατόν να
αξιοποιηθούν είναι τα επιφανειακά νερά µε την κατασκευή ταµιευτήρων, καθώς και το
δυναµικό των καρστικών υπόγειων υδροφορέων που αναπτύσσονται στο ορεινό τµήµα
του διαµερίσµατος. Με την προσέγγιση αυτή και µε στόχο την αποφυγή ακραίων περιπτώσεων εκµετάλλευσης που θα οδηγούσαν σε µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα, φαίνεται πως υπάρχουν ακόµη περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης των πόρων. Οι ποσότητες
που χρησιµοποιούνται ετησίως από τους προσχωµατικούς υδροφορείς, κυρίως στις περιοχές Αχαΐας και Κορινθίας, είναι της τάξεως των 100 hm3 και εκτιµάται ότι βρίσκονται σε οριακά επίπεδα.
Σοβαρά µέτρα πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη και αντιµετώπιση πληµµυρικών
φαινοµένων, κυρίως σε αστικές περιοχές (π.χ. Πάτρα), µετά από µελέτη για τον εντοπισµό των προβληµάτων και την κατάστρωση των σχεδίων και προγραµµάτων.
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, µε
εξαίρεση ποιοτικά προβλήµατα τοπικής σηµασίας, που προέρχονται κυρίως από τις
ιδιαίτερες υδρογεωλογικές συνθήκες, και κατά δεύτερο λόγο από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες. Ιδιαίτερα προβληµατική εµφανίζεται η κατάσταση στο νησιωτικό
202 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

τµήµα και στους παράκτιους προσχωµατικούς υδροφορείς της Κορινθίας και Αχαΐας,
λόγω υφαλµύρισης.
Είναι απαραίτητη η εκτίµηση της ελάχιστης διατηρητέας παροχής για το σύνολο του
διαµερίσµατος (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).
Η παροχή του Σελινούντα φαίνεται σηµαντικά υποεκτιµηµένη συγκριτικά µε γειτονικές
λεκάνες (σχέση βροχής-απορροής).
Το δυναµικό των υδροπερατών σχηµατισµών όπου αναπτύσσονται καρστικοί υδροφορείς θεωρείται επίσης υποεκτιµηµένο, δεδοµένου ότι αναπτύσσεται στην ορεινή περιοχή του διαµερίσµατος (µεγαλύτερες βροχοπτώσεις και µικρότερη εξατµισοδιαπνοή).
Αυτές οι γενικές εκτιµήσεις ενισχύουν την ανάγκη για συστηµατική παρακολούθηση
ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων των επιφανειακών και υπόγειων νερών για την
ακριβέστερη εκτίµηση των διαθέσιµων υδατικών πόρων του διαµερίσµατος.
Απαιτείται υδρογεωλογική έρευνα, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές και στα νησιά
(φαινόµενα υφαλµύρισης), καθώς και στα καρστικά υδροφόρα συστήµατα που µεταφέρουν νερά προς άλλα υδατικά διαµερίσµατα.
Απαιτείται επανεξέταση των µελετών αξιοποίησης υδατικών πόρων, ιδιαίτερα σε οριακές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις εκτροπών (Ασωπός κλπ.), καθώς και µελέτες φραγµάτων και υδροληψιών υπόγειων νερών σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές.
Είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µεταξύ
2 000 και 10 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (αριθµός
και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Εκτός από τα αστικά λύµατα, σηµαντικές πηγές ρύπανσης των υδάτων του διαµερίσµατος αποτελούν οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε
τα παραπάνω επισηµαίνεται η αναγκαιότητα να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία τα παραγόµενα λόγω εσταβλισµένης κτηνοτροφίας φορτία, καθώς και να εφαρµόζονται ορθές γεωργικές πρακτικές.
Τέλος στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου υπάρχουν 40 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και 9 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεκάνη του Ποταµού Ηλείας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη
ζώνη.
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03 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής
Πελοποννήσου
3.1 Γενικά χαρακτηριστικά
3.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου έχει όρια προς τα δυτικά τον Ταΰγετο και το Μαίναλο, βόρεια τον ορεογραφικό άξονα Ολύγιρτου-Λυρκείων-Ονείων,
ανατολικά τον Πάρνωνα, τον Αργολικό Κόλπο και τον Κόλπο της Επιδαύρου και νότια
το Λακωνικό Κόλπο. Στο διαµέρισµα υπάγονται και οι νήσοι Κύθηρα, Σπέτσες, Ύδρα
και Πόρος καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 3.1.
Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 8 477 km2.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 277 229 κάτοικοι και το 2001 ήταν 288 285 κάτοικοι, παρουσιάζοντας µικρή αύξηση 3.8% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό
των νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 3.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 3.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Αττικής
Κορινθίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Λακωνίας
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

681
95
1 991
2 280
3 430
8 477

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

17.9%
4.2%
92.4%
51.6%
94.3%

Πληθυσµός
Ποσοστό
Πληθυσµός
τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(1991)
(1991)
(2001)

20 791
1 051
96 291
68 259
90 837
277 229

0.6%
0.7%
98.6%
64.8%
94.9%

22 198
1 082
104 313
66 137
94 556
288 285

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου ανήκει διοικητικά εξ ολοκλήρου
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν των Νοµών Αργολίδας και Λακωνίας, το ήµισυ περίπου του Νοµού Αρκαδίας και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής και Κορινθίας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι η ∆ιεύθυνση Υδάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου (µε έδρα
την Τρίπολη).
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Άργους, Ασίνης, Ασκληπειίου,
Γυθείου, Επιδαύρου, Κρανιδίου, Μονεµβασιάς, Νέας Κίου, Ναυπλίου, Σπάρτης και Τρίπολης).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (Αργολίδας) και ΤΟΕΒ (π.χ.
Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
3.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα έχει ανάγλυφο σύνθετο: απότοµο και κρηµνώδες στην ορεινή
ζώνη (µε υψόµετρο 600–2 400 m) και οµαλό στην πεδινή και λοφώδη ζώνη. Οι οροσειρές του Ταΰγετου στα δυτικά και του Πάρνωνα στα νοτιοανατολικά χωρίζονται από την
κοιλάδα του ποταµού Ευρώτα. Στα βορειοδυτικά του διαµερίσµατος βρίσκονται οι πόλγες της Τρίπολης, του Λεβιδίου και της Κανδήλας, που οριοθετούνται δυτικά από το
Μαίναλο, ανατολικά από το Αρτεµίσιο-Κτενάς και βόρεια από τις οροσειρές του άξονα
Ολύγιρτου και Λυρκείων. Οι τελευταίες οροσειρές χωρίζουν το οροπέδιο µε τις πιο
πάνω πόλγες από τις βορειότερες πόλγες Φενεού, Στυµφαλίας, Σκοτεινής και Αλέας, οι
οποίες βρίσκονται εκτός διαµερίσµατος. Στα ανατολικά του διαµερίσµατος διακρίνονται τα ορεινά συγκροτήµατα Ονείων, Αραχναίου και ∆ιδύµου µεταξύ του Αργολικού
Κόλπου και του Κόλπου της Επιδαύρου (ΙΓΜΕ, 1996).
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Η κατανοµή των υψοµέτρων είναι η ακόλουθη: το 9% της έκτασης του διαµερίσµατος
έχει υψόµετρο πάνω από 1 000 m, το 66% µεταξύ 200 και 1 000 m, και το 26% έχει
υψόµετρο µικρότερο των 200 m.
Η περιοχή δοµείται (ΙΓΜΕ, 1996) εκ δυσµών προς ανατολάς από τους παρακάτω σχηµατισµούς των γεωτεκτονικών ζωνών Ιονίου, Πίνδου, Τριπόλεως και Πελαγονικής:
• αργιλικοί σχιστόλιθοι, µικροκροκαλοπαγή και ψαµµίτες Περµοτριαδικής ηλικίας·
• µάρµαρα, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι και
µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι·
• µεταµορφωµένα πετρώµατα·
• ηφαιστειακά πετρώµατα·
• οφιόλιθοι·
• σχηµατισµοί του φλύσχη.
Στις χαµηλές περιοχές οι πιο πάνω σχηµατισµοί καλύπτονται από θαλάσσιες, λιµναίες
και ποτάµιες αποθέσεις του Πλειο-πλειστοκαίνου και Ολοκαίνου. Επίσης έχουν υποστεί
πτυχώσεις, διαρρήξεις και µετακινήσεις λόγω τεκτονικών κινήσεων.
3.1.3 Κλίµα
Στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος, η θερµοκρασία κατά µέσο όρο κυµαίνεται
από 21 ως 33°C το καλοκαίρι και από 6 ως 15°C το χειµώνα. Στο βόρειο και κεντρικό
τµήµα η θερµοκρασία κυµαίνεται από 16 ως 30°C το καλοκαίρι και από 2 ως 10°C το
χειµώνα κατά µέσο όρο. Ελάχιστες είναι οι µέρες µε αρνητική θερµοκρασία. Ο πιο
θερµός µήνας είναι ο Ιούλιος και ο πιο ψυχρός ο Ιανουάριος. Η µέση ετήσια θερµοκρασία µεταβάλλεται από περίπου18°C στα παράλια ως 14°C στα ορεινά.
Το µέσο ετήσιο ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Ανατολικής Πελοποννήσου είναι 774 mm. Ως ενδεικτικές τιµές της ετήσιας σηµειακής
βροχόπτωσης αναφέρονται τα 489 mm στο σταθµό Άστρους και τα 780 mm στο σχετικά ορεινό σταθµό Τρίπολης. Οι περισσότερες βροχές πέφτουν κατά τη χειµερινή και
εαρινή περίοδο. Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισµένο φαινόµενο και λαµβάνουν χώρα
κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου-Απριλίου. Οι χαλαζοπτώσεις είναι σπάνιες.
Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται από 2.1 όγδοα στα παράλια ως 3.7 όγδοα στα
ορεινά.
Ο αριθµός των αίθριων ηµερών είναι από 100 ως 120 ετησίως, ενώ ο µέσος ετήσιος
αριθµός ηµερών βροχής είναι από 40 στα παράλια ως πάνω από 100 στα ορεινά. Ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χιονιού κυµαίνεται από τιµές µικρότερες της ηµέρας στα
παράλια ως πάνω από 9 στα ορεινά. Αντίστοιχα ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών οµίχλης κυµαίνεται από τιµές µικρότερες της ηµέρας στα παράλια ως πάνω από 30 στα
ορεινά.
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία λαµβάνει τιµές 65–75% το χειµώνα και 47–66 % το
καλοκαίρι στα ανατολικά. Στα κεντρικά και βόρεια οι αντίστοιχες τιµές είναι 45–50%
και 65–80%.
Στον Πίνακα 3.2 δίνονται κλιµατολογικά δεδοµένα για µετεωρολογικούς σταθµούς του
διαµερίσµατος.
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Πίνακας 3.2 Κλιµατολογικά δεδοµένα για µετεωρολογικούς σταθµούς του διαµερίσµατος
Περίοδος παρατηρήσεων
Τ (oC)
Tmax (oC)
Τmin (oC)
U (%)
n (όγδοα)
P (mm)
np
ns
nh
nf

Άστρος
1974–97
18.5
44.4
-4.0
60.9
2.1
489.3
40.1
0.8
0.1
0.8

Γύθειο Κύθηρα
1979–97 1955–97
18.4
41.6
-3.0
66.2
2.1
790.6
78.0
0.7
2.3
0.2

17.7
41.0
-4.3
66.2
3.1
529.3
80.0
0.5
1.7
2.8

Λεωνίδιο
1981–87

Πυργέλα
1980–97

18.3
41.4
-2.2
60.2
2.1
438.8
75.0
1.6
0.7
0.2

16.6
43.2
-6.0
67.6
3.8
485.3
89.9
1.0
0.8
0.6

Σπάρτη
1974–97
18.2
45.0
-5.0
60.4
2.7
752.1
72.5
1.4
0.0
0.3

Στεφάνια

13.4
39.6
-8.0
3.6
485.3
66.2
11.1
1.0
0.8

Τρίπολη
1957–97
14.1
43.0
-17.0
63.0
3.7
780.8
110.9
9.1
1.5
31.6

Τύρινθα
1975–91
17.7
43.5
-5.0
70.1
2.4
487.5
48.1
0.7
0.3
0.1

Φίχτια

17.5
44.0
-7.8
63.2
2.9
474.3
60.7
1.5
0.3
0.4

Πηγή: ΕΜΥ (1999)
T = Μέση ετήσια θερµοκρασία
Tmax = Απολύτως µέγιστη θερµοκρασία
Tmin = Απολύτως ελάχιστη θερµοκρασία
U = Μέση σχετική υγρασία
n = Νέφωση
P = Βροχόπτωση
np = Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών βροχής
ns = Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χιονόπτωσης
nh = Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χαλαζιού
nf = Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών οµίχλης

3.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Tο διαµέρισµα καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της Πελοποννήσου. Περιλαµβάνει
τµήµατα πέντε νοµών και αποτελεί µέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι περιοχή ιστορική, µε σηµαντικά µνηµεία όλων των εποχών (Μυκήνες, Αρχαία Σπάρτη,
Επίδαυρος, Μυστράς, Μάνη, Μονεµβασιά, Άστρος, Ναύπλιο), παραδοσιακά ορεινά
χωριά, χαρακτηριστικά τοπία και φυσικά στοιχεία, π.χ. Σπήλαιο ∆υρού.
Το διαµέρισµα διακρίνεται από µικρά µεγέθη πολλών διακριτών αστικών κέντρων και
οικονοµικών ζωνών. Οι προοπτικές για το µέλλον δεν προβλέπεται να αλλάξουν σηµαντικά την εικόνα αυτή και η πολιτική κατευθύνεται στην επίλυση των σηµερινών προβληµάτων, στα οποία κυριαρχεί αυτό της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των επιφανειακών και υπόγειων νερών της Αργολίδας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η οικονοµία της περιοχής βασίζεται στον πρωτογενή τοµέα
(οπωροκηπευτικά Αργολίδας, λαχανικά Λακωνίας, κτηνοτροφικά και οπωρικά Αρκαδίας), µε αρνητική όµως εξέλιξη στην απασχόληση και στο προϊόν την περίοδο 1981–
1991. Η συµµετοχή του δευτερογενούς τοµέα είναι χαµηλή µε απώλειες στην απασχόληση την ίδια δεκαετία. Σηµαντικός παρουσιάζεται για την περιοχή ο τριτογενής τοµέας, που παρουσίασε γενικά ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και ισορροπεί τη
µείωση που παρουσίασαν οι δύο προηγούµενοι τοµείς, χωρίς όµως να βελτιώνει το επίπεδο ανεργίας, που είναι υψηλό. Το είδος των τουριστικών πόρων και η διασπορά τους
στο χώρο δεν προσφέρεται για µαζικό τουρισµό αλλά για πολιτιστικό, που ενδιαφέρει
Έλληνες και αλλοδαπούς. Η ανάπτυξη του τουρισµού ευνόησε ορισµένα ηµιαστικά κέντρα, όπως το Ναύπλιο, που έγινε αστικός οικισµός τη δεκαετία 1981–1991.
Η αστική υποδοµή, εκτός από το Ναύπλιο, µοιράζεται σε τρεις µη παράλιες πόλεις,
Τρίπολη, Σπάρτη και Άργος, που αποτελούν µικρά αλλά ιστορικά καταξιωµένα αστικά
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κέντρα. Η Τρίπολη ευνοήθηκε από πλευράς υποδοµής από τον ορισµό της ως έδρας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και από την κατασκευή της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Τριπόλεως.
Οι δηµογραφικές µεταβολές στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου
υπήρξαν αρνητικές (1981–1991 µείωση 0.6%), µε µεγαλύτερα ποσοστά στους Νοµούς
Λακωνίας και Αργολίδας. Η πτώση άρχισε τις προηγούµενες δεκαετίες, µε αποτέλεσµα
την αύξηση του πληθυσµού άνω των 65 ετών. Η τάση αυτή φαίνεται να έχει αναστραφεί τη δεκαετία 1991–2001, κατά την οποία στο σύνολο του διαµερίσµατος εµφανίζεται
µικρή αύξηση (+3.8%). Παρόλα αυτά, στο Νοµό Αρκαδίας η µείωση συνεχίζεται
(πτώση κατά 3.8% το 1991–2001).
Η κατανοµή της απασχόλησης το 1991 στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι 43.5%, 15.2% και 41.3%, ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη του ΑΕΠ είναι 33.7%,
24.7% και 41.6% (µε βάση την απογραφή του 1991), µε µέσο όρο χώρας 16.8%, 27.8%
και 55.4%. Από τα µεγέθη αυτά γίνεται φανερό ότι η περιοχή διατηρεί ακόµα έµφαση
στον αγροτικό τοµέα. Άλλωστε, το 54.4% του πληθυσµού της (1991) είναι αγροτικός
(το αντίστοιχο µέγεθος χώρας είναι 27.8%).
Τα κυριότερα προβλήµατα στον πρωτογενή τοµέα είναι: (α) η ανεπάρκεια των αρδευτικών δικτύων, που προκαλεί και υποβάθµιση της γεωργικής γης, (β) η χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας (και λόγω της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού), και (γ) η
συνέχιση πολλών παραδοσιακών προβληµατικών καλλιεργειών. Στο δευτερογεvή
τoµέα, µεγαλύτερη συµµετοχή παρουσιάζουν ο Νοµός Αργολίδας µε µονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων και ο Νοµός Αρκαδίας, ενώ ο Νοµός Λακωνίας έχει τη χαµηλότερη συµµετοχή στη βιοµηχανία της Πελοποννήσου. Στον τριτoγεvή τoµέα η σηµαντική δραστηριότητα είναι ο τoυρισµός, δεδοµένου ότι η περιφέρεια διαθέτει αρκετούς φυσικούς και ιστορικούς πόλους έλξης, παρουσιάζονται όµως προβλήµατα λόγω
ελλείψεων στη βασική υποδοµή και χαµηλού επιπέδου παρεχόµενων υπηρεσιών.
Έτσι, οι αναπτυξιακές επιλoγές για το διαµέρισµα περιλαµβάvoυv την αναβάθµιση των
υποδοµών, τηv αξιοποίηση της ιστορικής και πoλιτιστικής κληρονοµιάς, την πρoστασία
τoυ περιβάλλovτoς, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τωv παραγωγικώv
κλάδων. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η βελτίωση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, η ολοκλήρωση σηµαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και η ολοκλήρωση
των έργων αναστήλωσης και αξιοποίησης του βυζαντινού οικισµού του Μυστρά.

3.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
3.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται πολλές υδρολογικές λεκάνες, οι κυριότερες
από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:
• Η λεκάνη του Ευρώτα, συµπεριλαµβανοµένου και του Βασιλοποτάµου.
• Η λεκάνη Βαρδούνια (Σµύνους), που τροφοδοτείται κυρίως από τις πηγές Αγίας
Μαρίνας.
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• Η λεκάνη Τρίπολης, που αποστραγγίζεται µέσω καταβοθρών στην παράκτια περιοχή
Άστρους-Κιβερίου. Μικρές ποσότητες διακινούνται δυτικά προς τη λεκάνη του Λάδωνα.
• Η λεκάνη του Ίναχου µε διαλείπουσα ροή.
Η έκταση των κύριων λεκανών του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3.
Πίνακας 3.3 Έκταση κυριότερων λεκανών (και υπόλοιπων τµηµάτων του διαµερίσµατος)
Λεκάνη
Ευρώτας
Ίναχος
Λεκάνη Τρίπολης
Υπόλοιπα (νότιο τµήµα)
Υπόλοιπα (ανατολικό τµήµα)
Σύνολο ηπειρωτικού τµήµατος
Κύθηρα
Υπόλοιπο νησιωτικού τµήµατος
Σύνολο νησιωτικού τµήµατος
Σύνολο

Έκταση (km2)
1 738
533
907
1 659
3 248
8 084
276
117
393
8 477

Ο Πίνακας 3.4 περιλαµβάνει τις µέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης των κυριότερων
λεκανών.
Πίνακας 3.4 Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση στις κυριότερες λεκάνες του διαµερίσµατος (mm)
Λεκάνη Υπόλοιπα ανατ.
Τρίπολης
τµήµατος
(Τρίπολη)
(Άστρος)
Οκτώβριος
69.3
61.2
Νοέµβριος
109.8
76.6
∆εκέµβριος
135.6
81.0
Ιανουάριος
111.1
79.4
Φεβρουάριος
89.5
75.8
Μάρτιος
74.8
43.3
Απρίλιος
58.5
27.5
Μάιος
38.6
16.0
Ιούνιος
23.3
6.8
Ιούλιος
19.9
8.4
Αύγουστος
22.1
5.3
Σεπτέµβριος
28.1
8.0
Έτος
780.6
489.3

Υπόλοιπα ανατ.
τµήµατος
(Πυργέλα)
55.2
78.5
62.9
73.1
55.4
49.8
36.8
23.0
10.7
11.0
15.6
13.3
485.3

Πηγή: ΕΜΥ (1999)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων πραγµατοποιήθηκε
µε βάση τα στοιχεία µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας για τον ποταµό Ευρώτα για
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τις περιόδους 1990–1997 και 1998–2001. Κατά την πρώτη περίοδο πραγµατοποιήθηκαν
µετρήσεις σε 4 χαρακτηριστικές θέσεις: στο στενό Βορδονίας, στη γέφυρα Λευκοχώµατος-Βροντάνα, στη θέση Τρινάσου Σκάλας και στο στραγγιστικό αντλιοστάσιο στην
θέση Τρινάσου Τρινίσα, ενώ την τελευταία περίοδο συµπεριλήφθηκαν και οι θέσεις
τάφρος Ωµέγα και Σκούρα. Ειδικότερα για τις σηµαντικές παραµέτρους των νιτρικών,
αµµωνίας και φωσφόρου οι διαθέσιµες µετρήσεις περιορίζονται στην περίοδο 1991–
1992 στις δύο πρώτες θέσεις δειγµατοληψίας, ενώ την περίοδο 1998–2001 υπάρχουν
µόλις 4 µετρήσεις νιτρικών. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων
πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της
οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 στον Ευρώτα (Παράρτηµα Β).
Από την αξιολόγηση των ανωτέρω δεδοµένων προκύπτει το συµπέρασµα ότι στο κύριο
τµήµα του ποταµού οι βασικές αγρονοµικές παράµετροι κυµαίνονται σε ικανοποιητικά
επίπεδα, µε εξαίρεση τη θέση του στραγγιστικού αντλιοστασίου Τρινάσου Τρινίσα,
όπου εµφανίζονται υπερβολικά υψηλές τιµές χλωριόντων, θειικών και αγωγιµότητας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1998–2001 η µέγιστη συγκέντρωση του 95%
των δειγµάτων κυµαίνεται στα 19.5 meq/L για τα θειικά, στα 59.9 meq/L για τα χλωριόντα και στα 7741 µmhos/cm για την ηλεκτρική αγωγιµότητα. Πολύ υψηλός εµφανίζεται επίσης στη θέση αυτή και ο δείκτης απορρόφησης νατρίου SAR µε τη µέγιστη
τιµή να ανέρχεται στις 15.1 µονάδες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού Ευρώτα
στις υπόλοιπες 5 θέσεις δειγµατοληψίας, τον καθιστούν κατ' αρχήν κατάλληλο για
πρόσληψη νερού προς πόση και τον κατατάσσουν στην κατηγορία Α1 (Οδηγία
75/440/ΕΟΚ). Χαρακτηριστικά στις θέσεις όπου υπάρχουν στοιχεία νιτρικών για την
περίοδο 1998–2001, η µέγιστη τιµή δεν υπερβαίνει τα 10 mg/L NO3, ενώ σε όλες τις
θέσεις οι τιµές της θερµοκρασίας, του pH και του ποσοστού κορεσµού σε διαλυµένο
οξυγόνο κρίνονται ικανοποιητικές και αντιπροσωπευτικές υδάτων που προορίζονται για
πόση.
Τέλος επισηµαίνεται το πολύ χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών ενώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις. Σε χαµηλό
επίσης επίπεδο κυµαίνονται οι συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων οι οποίες είναι µικρότερες από τις οριακές και συνιστώµενες από την ελληνική νοµοθεσία συγκεντρώσεις
(Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001).
Συµπερασµατικά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις βασίζονται σε
ιδιαίτερα ελλιπή δεδοµένα, τα οποία θα πρέπει να εµπλουτιστούν µε ένα συστηµατικό
πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων.
3.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται οι ακόλουθες κύριες καρστικές ενότητες µε
υδρογεωλογικό ενδιαφέρον:
Η ενότητα του Ταΰγετου, στο νότιο τµήµα, που περιλαµβάνει τα καρστικά συστήµατα Μάνης, κεντρικού Ταΰγετου και Πελάνας-Βιβαρίου-Κονιδίτσας µε συνο-
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λικά µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα 300 hm3 µαζί µε την παρακάτω ενότητα
του Πάρνωνα.
Η ενότητα του Πάρνωνα, επίσης στο νότιο τµήµα, που περιλαµβάνει τα καρστικά
συστήµατα Κεντρικού Πάρνωνα, Ζάρακα, Σκουταρίου-Άρνας, Βαλτακίου, Μονεµβασιάς και Καστανιάς-Βελανιδιών.
Οι ενότητες του Αρκαδικού Οροπεδίου, στο κεντρικό-ανατολικό τµήµα, που περιλαµβάνουν τα καρστικά συστήµατα Κανδήλας, Μεθοδίου-Πυργακίου-Πιάνας,
Σάγκα, Ραψωµατίου-Σκορτσίνου-∆υράχιου, Παλούµπα-Κόκορα, Κοσµά Κυνουρίας, Έλους Μουστού, και Μαρί-Πελέτα µε συνολικά µέσα ετήσια ρυθµιστικά
αποθέµατα 82 hm3
Η ενότητα των δυτικών παρυφών του Αργολικού Κόλπου, στο ανατολικό τµήµα,
που περιλαµβάνει τα καρστικά συστήµατα Ανάβαλου Άστρους, Ανάβαλου-Κιβερίου, Κεφαλαρίου-Λέρνης και Κρόης µε συνολικά µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα 1 200 hm3.
Άλλες ενότητες στο ανατολικό τµήµα (∆ιδύµων Λυγουριού, Αραχναίου) µε συνολικά µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα 60 hm3.
Στο υδατικό διαµέρισµα, εκτός των καρστικών ενοτήτων, αναπτύσσονται και προσχωµατικοί υδροφορείς:
• Στις λεκάνες Γυθείου, Ευρώτα, Μολάων και Νεάπολης στο νότιο τµήµα του
διαµερίσµατος, µε µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα της τάξης των 50 hm3/έτος
και κύρια συστήµατα τα εξής: λεκάνης Νεαπόλεως, λεκάνης Μολάων-ΑσωπούΓλυκόβρυσης, λεκάνης Απιδειάς, λεκάνης Κάτω και Μέσου Ρου Ευρώτα, λεκάνης
Μονεµβασίας-Αγιάννη, λεκάνης Γυθείου.
• Στο οροπέδιο Τρίπολης-Ασέας (κεντρικό τµήµα διαµερίσµατος) µε µικρή δυναµικότητα (µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα της τάξεως των 43 hm3/έτος)
• Στο Νοµό Αργολίδας (ανατολικό τµήµα διαµερίσµατος) µε τα κύρια επιµέρους
συστήµατα Αργολικού Πεδίου, Ερµιονίδας, Επιδαύρου, Ιρίων, Λεωνιδίου και Πελετών, µικρή συνολική δυναµικότητα (µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα της τάξης
των 40 hm3/έτος) και κύρια συστήµατα τα εξής: σύστηµα Άστρους, λεκάνης Πορτοχελίου-Κρανιδίου και λεκάνης Αργολικού.
Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά µε τις υδρογεωλογικές λεκάνες του υδατικού διαµερίσµατος λήφθηκαν από διάφορες µελέτες του ΙΓΜΕ. Στους Πίνακες 3.5 και 3.6
παρουσιάζονται αντίστοιχα τα συστήµατα καρστικών και προσχωµατικών υδροφορέων
του διαµερίσµατος.
Οι κυριότερες πηγές που εµφανίζονται στο υδατικό διαµέρισµα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.7. Στον ίδιο πίνακα δίνεται και µια εκτίµηση του δυναµικού των πηγών αυτών. Η συνολική µέση ετήσια παροχή τους είναι 316 hm3/έτος.
Το συνολικό δυναµικό και των δύο κατηγοριών των υπόγειων υδροφορέων προκύπτει,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, περίπου 1 795 hm3/έτος.
Ο επιφανειακός υδροκρίτης που καθορίζει τα όρια του διαµερίσµατος δεν συµπίπτει γενικά µε τον υπόγειο υδροκρίτη, και γι’ αυτό υπάρχει διακίνηση υπόγειου νερού έξω από
τα όρια του διαµερίσµατος. Πιο αναλυτικά:
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• Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου (03) δέχεται νερά από το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου (02) και συγκεκριµένα από τις πόλγες
Σκοτεινής και Αλέας (µε µέση ετήσια παροχή 4.0 m3/s), και το 15% των νερών της
λεκάνης Στυµφαλίας (µε µέση ετήσια παροχή 0.4 m3/s), δηλαδή συνολικά 4.4 m3/ s
το έτος.
• Από τις δυτικές παρυφές του υδατικού διαµερίσµατος εκρέουν νερά προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Πελοποννήσου (01) και συγκεκριµένα από την πόλγη Χωτούσας προς τη λεκάνη του Λάδωνα (µε µέση ετήσια παροχή 4.0 m3/s) και µέσω του
καρστικού συστήµατος της λεκάνης του Λούσιου (µε µέση ετήσια παροχή 1.0 m3/s),
δηλαδή συνολικά 5.0 m3/s το έτος.
Πίνακας 3.5 Καρστικά συστήµατα διαµερίσµατος
Καρστικό σύστηµα

Έκταση
(km2)

Ρυθµιστικά
αποθέµατα
(hm3/έτος)

Νότιο τµήµα
Μάνης
Κεντρικού Ταΰγετου

260
175

30
32

Πελάνας-Βιβαρίου-Κονιδίτσας
Κεντρικού Πάρνωνα

150
420

65
70

Ζάρακα
Σκουταρίου-Άρνας

375
100

60
17

37
50
87
1654

5.5
5.5
5.5
290.5

Βαλτακίου
Μονεµβασιάς
Καστανιάς-Βελανιδιών
Μερικό σύνολο
Κεντρικό - Ανατολικό τµήµα
Κανδήλας
Μεθοδίου-Πυργακίου-Πιάνους

30–35
5.8

Σάγκα
Ραψωµατίου-Σκορτσινού-∆υρραχίου
Παλαιοµίτα-Κόκορα
Κοσµά Κυνουρίας
Έλους Μουστού
Μαρί - Πελετά
Μερικό σύνολο
Ανατολικό τµήµα
∆ιδύµου Λυγουριού
Αραχναίου
∆υτικών παρυφών Αργ. Κόλπου

4.5
9.9
9
1
>20
1.5–2.0
81.7
130
2400

Μερικό σύνολο
Σύνολο

55
6–7
1 225

Εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα
(hm3/έτος)

Σηµεία εκφόρτισης

Λακωνικός Κόλπος, διάσπαρτες εκφορτίσεις
Πηγές Γοράνων-Τρύπης-Καστόµου-Ξηροµατίων
Πηγές Πελάνας, Κονιδίτσας
Πλευρικές µεταγγίσεις στις πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις του Ευρώτα (Άνω-Μέσος
Ρους)
Αιγαίο, διάσπαρτες εκφορτίσεις
∆ιάσπαρτες εκφορτίσεις, Λακωνικός Κόλπος

∆ιάσπαρτες εκφορτίσεις, Αιγαίο

40–50
6.5
6.7
12
13.5
1
15–20
2.5
97.2

Πηγές Κεφαλάρι, Κούρπα, Σιτάρι
Πηγές Μεθοδίου - Πιάνους, Βυτίνας, Πυργακίου
Πηγές Σάγκα
Πηγές Ραψωµάτη, Σκορτσινού, Σουλαρίου,
Καµάρας, Γιανναίικων
Πηγές Παναγιά, Κόκορα
Πηγές Πλατάνας, Σίταινα, Μάζια, Λουκούς,
Μελανούς, Νεύστου, Ορθόλιθος, Κρυονερίου
Πηγή Μαρί, πηγάδι

Άγιος Νικόλαος, Κάντια Ιρίων
Πηγές Ανάβαλου Άστρους (630), Ανάβαλου
Κιβερίου (410), Κεφαλαρίου (95), Κρόης
(10), Λέρνης (80)

1 280
1 652.2

Πηγή: ΙΓΜΕ (1996)
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Πίνακας 3.6 Συστήµατα κοκκωδών σχηµατισµών διαµερίσµατος
Κοκκώδες σύστηµα
Λεκάνη Νεαπόλεως
Λεκάνη Μολάων-Ασωπού-Γλυκόβρυσης
Λεκάνη Απιδειάς
Λεκάνη Κάτω και Μέσου Ρου Ευρώτα
Λεκάνη Άνω Ρου Ευρώτα
Λεκάνη Μονεµβασιάς-Αγιάννη
Λεκάνη Γυθείου
Οροπέδιο Τρίπολης
Προσχωµατικό σύστηµα Άστρους
Λεκάνη Πορτοχελίου-Κρανιδίου
Λεκάνη Αργολικού
Λοιπά µικροσυστήµατα νότιου τµήµατος
Λοιπά υπόλοιπων τµηµάτων
Σύνολο

Έκταση
(km2)
52
95
18
275
220
10
62
302
42
80
335

1491

Κατείσδυση
(hm3/έτος)
3.3
5.2
1.5
16.5
22.4
0.4
3.9
43.0
4.5
4.0
24.9
8.1
5.0
142.9

Πηγή: ΙΓΜΕ (1996)

Πίνακας 3.7 Κυριότερες πηγές του υδατικού διαµερίσµατος
Ονοµασία
Γοράνων-Τρύπης-Ξηροµατίων
Πελάνας-Κονιδίτσας
Κεφαλάρι-Κουρπιά-Σίντζι
Μεθοδίου, Πιάνας, Βυτίνας, Πυργακίου
Σάγκα
Ραψωµάτη, Σκορτσινού, Σουλαρίου, Καµάρι, Γιανναίικα
Παναγιά, Κόκορα, Γκολέµης
Πλατάνας-Σίταινα, Μάζια
Μάρι, Πηγάδι
Αγ. Νικόλαος, Μάντια Ιρίων
Ανάβαλος Άστρους
Ανάβαλος Κιβερίου
Κεφαλάρια
Κρόης
Λέρνης

Παροχή
(hm3/έτος)
32
65
40–50
6.5
6.7
12
13.5
15–20
2.5
55
630
410
95
10
80

Πηγή: ΙΓΜΕ (1996)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι υπόγειες εισροές και εκροές στο διαµέρισµα περίπου ισοσταθµίζονται, και συνεπώς δεν επηρεάζουν ουσιαστικά το υδρολογικό ισοζύγιο
του διαµερίσµατος.
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Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου και συγκεκριµένα στους Νοµούς
Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας αναπτύσσονται αρκετοί αξιόλογοι υδροφορείς. Ειδικότερα καρστικοί υδροφορείς σηµαντικής δυναµικότητας αναπτύσσονται στους
ασβεστολιθικούς ορεινούς όγκους κυρίως, στον Νοµό Αρκαδίας και Λακωνίας, ενώ και
στο Νοµό Αργολίδας απαντώνται στη λεκάνη του ποταµού Ινάχου. Στο Νοµό Αργολίδας δηµιουργούνται επίσης καρστικές πηγές µε µεγάλες παροχές οι οποίες έχουν ως
κυριότερο τροφοδότη τους ασβεστολιθικούς όγκους των Αρκαδικών λεκανοπεδίων.
Σηµαντικούς υδροφορείς στις λεκάνες των ποταµών Ινάχου-Μπέρµπακα στο Αργολικό
πεδίο και στον κάτω ρου του ποταµού Ευρώτα, συνιστούν τεταρτογενή αποτελούµενα
από άµµους, αδροµερείς αποθέσεις µε κροκάλες και χαλίκια µε ποσοστό αργιλικών
στοιχείων. Υπόγεια προσχωµατική υδροφορία του τεταρτογενούς και νεογενούς σχηµατίζεται στην περιοχή της Σπάρτης και στις εκβολές του ποταµού Ευρώτα στη θάλασσα. Μικρής δυναµικότητας υδροφορέας σχηµατίζεται στην περιοχή της κλειστής
λεκάνης της Τρίπολης, ενώ τέλος, µεγάλης δυναµικότητας υδροφόρο σύστηµα δηµιουργείται στις περιοχές του Λεωνιδίου και του Άστρους, όπου υπάρχουν, όµως, ενδείξεις βεβαρηµένης ποιότητας λόγω διείσδυσης της θάλασσας.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υπογείων υδάτων του διαµερίσµατος Ανατολικής
Πελοποννήσου προέρχονται από τις εντατικές καλλιέργειες, τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες που εστιάζονται κυρίως γύρω από µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Άργος, Ναύπλιο). Έµµεσα επιβαρύνονται οι υδροφορείς από τα επιφανειακά νερά που συχνά γίνονται αποδέκτες αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (περιοχή Τρίπολης,
κάµπος Μολάων).
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών
προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 12 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 12 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 8 είναι γεωτρήσεις, τα τρία πηγές και 1
πηγάδι.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεν-
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τρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 19 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 22 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 22 σταθµών, εκ των οποίων οι 21 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Στο Νοµό Αρκαδίας υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί στην περιοχή
της Τρίπολης, στο Άστρος και στο Λεωνίδιο. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της
Τρίπολης και συγκεκριµένα νοτίως της πόλης της Τρίπολης (σταθµός 0327) την περίοδο του Οκτωβρίου 1999 µετρήθηκε συγκέντρωση νιτρικών 80 mg/L καθώς και νιτρωδών 0.52 mg/L. Την περίοδο 2004–2005, στην ίδια περιοχή, οι τιµές νιτρικών είναι
ακόµα υψηλότερες, µε τη µέση τιµή της περιόδου να ανέρχεται πλέον στα 352 mg/L
NO3, ενώ η µέση τιµή της αγωγιµότητας βρίσκεται στα 2007 µS/cm. Οι υψηλές αυτές
συγκεντρώσεις θα πρέπει να αποδοθούν αφενός στην ΒΙΠΕ που βρίσκεται στα ΝΑ της
πόλης και αφετέρου στην ύπαρξη πολλών κτηνοτροφικών µονάδων στην περιοχή αυτή.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται σε καταβόθρα µε συνέπεια τη ρύπανση των υπογείων υδάτων της περιοχής κυρίως λόγω του καρστικού τύπου των υδροφορέων που σχηµατίζονται στις ορεινές περιοχές του νοµού Αρκαδίας.
Αξιόλογες συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφηκαν και ανατολικά της πόλης της Τρίπολης (σταθµός 0318), σύµφωνα µε τις οποίες παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών από 11.5 mg/L το Μάϊο του 1996 σε 52.4 mg/L τον Σεπτέµβριο του 1999, όπου και φαίνεται να σταθεροποιείται, αφού την περίοδο 2004–2005 η
µέση και µέγιστη τιµή νιτρικών κυµαίνεται στα 35 και 53 mg/L αντίστοιχα.
Οι ιδιαιτέρως υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που καταγράφηκαν στην περιοχή του
Λεωνιδίου (σταθµός 0310) το 1993 (157 mg/L) και του Άστρους (σταθµοί 0322 και
0323) την περίοδο 1996–1999 (30–92 mg/L µε τυπική τιµή τα 70 mg/L), θα πρέπει να
αποδοθούν τόσο στις εντατικές καλλιέργειες των ανάντη των σταθµών περιοχών, όσο
και στην σηµαντική κτηνοτροφία που λαµβάνει χώρα στις ορεινές περιοχές, τα ρυπαντικά φορτία της οποίας µεταφέρονται από τους ορεινούς καρστικούς όγκους του Νοµού
Αρκαδίας στην περιοχή του Άστρους µε τη µορφή υποθαλάσσιων πηγών. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι οι περιοχές του Λεωνιδίου και του Άστρους παρουσιάζουν επίσης σηµαντικά προβλήµατα υφαλµύρωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε δυο σταθµούς της
περιοχής αυτής (0323 και 0324) η µέση τιµή των χλωριόντων την περίοδο 2004–2005
ανέρχεται στα 2580 και 664 mg/L Cl-, ενώ στον πρώτο από αυτούς παρατηρούνται επιπρόσθετα υψηλές τιµές θειϊκών και ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε τις µέσες τιµές να
ανέρχονται στα 373 mg/L SO4 και 8618 µS/cm αντίστοιχα. Στην ίδια περιοχή στο
σταθµό 0322 (περιοχή Μύλων) η µέγιστη τιµή νιτρικών φτάνει τα 192 mg/L NO3, ενώ
η µέγιστη τιµή χλωριόντων τα 228 mg/L Cl-. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα είναι
σκόπιµη η λεπτοµερέστερη εξέταση της περιοχής Λεωνιδίου-Άστρους και η διερεύνηση της αναγκαιότητας ένταξης της στις ευπρόσβλητες περιοχές.
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Συγκεντρώσεις νιτρικών κοντά στα όρια των 50 mg/L και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερες από το ανώτατο συνιστώµενο όριο των 25 mg/L, καταγράφονται συστηµατικά
στα υπόγεια νερά των υδροφόρων των νεογενών και των αλουβίων της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Σπάρτης. Ειδικότερα, στους σταθµούς 0319 και 0320 (νοτίως της
πόλης της Σπάρτης) έχουν µετρηθεί συστηµατικά αυξηµένες τιµές νιτρικών, τόσο την
περίοδο 1996–1999 (µεταξύ 27–54 mg/L) όσο και την περίοδο 2004–2005 (µέσος όρος:
64 και 68 mg/L NO3), οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν τόσο στις πολλές διάσπαρτες
γεωργικές βιοµηχανίες που βρίσκονται στην περιοχή µεταξύ Σπάρτης και Γυθείου και
οι οποίες αποχετεύονται στον ποταµό Ευρώτα, όσο και στις εντατικές καλλιέργειες της
περιοχής και της διάθεσης των αστικών αποβλήτων των ανάντη των σταθµών πόλεων
(Σπάρτη) και οικισµών. Τα ίδια ισχύουν και για την ευρύτερη περιοχή του Γυθείου
(σταθµός 0328). Σε αντίθεση µε τις παραπάνω περιοχές, οι συγκεντρώσεις των νιτρικών
κοντά στις εκβολές του ποταµού Ευρώτα είναι αρκετά χαµηλές µε τιµές που σε ελάχιστες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα 10 mg/L. Το γεγονός των χαµηλών συγκεντρώσεων
παρά τις εντατικές καλλιέργειες που πραγµατοποιούνται στην περιοχή αυτή (πεδιάδα
Σκάλας Λακωνίας), θα πρέπει να αποδοθεί αφενός στην αραίωση που υφίστανται οι
ρύποι λόγω της µεγάλης δυναµικότητας των υδροφορέων και αφετέρου στο φαινόµενο
της αδρανοποίησης αυτών, το οποίο οφείλεται στην παρουσία αργιλικών στοιχείων
στους υδροφορείς του Ευρώτα. Τέλος χαµηλές συγκεντρώσεις ανόργανων αλάτων του
αζώτου έχουν καταγραφεί και στην περιοχή του κάµπου των Μολάων, παρά την εκεί
ύπαρξη µεγάλου αριθµού ελαιοτριβίων τα απόβλητα των οποίων έχουν ως τελικό αποδέκτη καταβόθρα.
Στο Νοµό Αργολίδας καταγράφονται συστηµατικά πολύ υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών, κυρίως γύρω από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα του Άργους και
του Ναυπλίου. Ειδικότερα, στην περιοχή του Ναυπλίου (σταθµοί 0313, 0314 και 0315)
στο διάστηµα 1996–1999 έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις νιτρικών που αυξάνονται µε
το χρόνο και σε κάθε περίπτωση είναι πολλαπλάσιες του ανώτατου επιτρεπτού ορίου
των 50 mg/L που ορίζεται από την Οδηγία 80/778/ΕΟΚ. Οι συγκεντρώσεις αυτές κυµαίνονται µεταξύ 45–500 mg/L µε τυπική τιµή τα 100–150 mg/L και συνοδεύονται σε
αρκετές περιπτώσεις από υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών αλάτων (της τάξης των
2.5–3 mg/L), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ρύπανση δεν βρίσκεται στο τελικό της
στάδιο αλλά εξελίσσεται και εποµένως µπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών. Τα ανωτέρω συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται και από πιο πρόσφατες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005). Στο Αργολικό πεδίο και κυρίως στην
περιοχή της πόλης του Άργους έχουν επίσης καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, µε δυσµενέστερες περιοχές αυτές στα βόρεια της πόλης και ευµενέστερες τις περιοχές νοτίως αυτής. Έτσι, στον σταθµό 0316 (βόρεια του Άργους) έχουν µετρηθεί συστηµατικά συγκεντρώσεις νιτρικών πολύ υψηλές, που κυµαίνονται µεταξύ 90–187
mg/L µε τυπική τιµή τα 140 mg/L. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στο σταθµό 0317
νοτίως της πόλης του Άργους, όπου την περίοδο 1996–1997 σηµειώνονται συγκεντρώσεις νιτρικών µεταξύ 17–85 mg/L µε τυπική τιµή τα 52 mg/L. Κύρια πηγή ρύπανσης
των υπογείων υδάτων όλων των παραπάνω περιοχών είναι η εντατική χρήση λιπασµάτων στις καλλιέργειες που αναπτύσσονται (κυρίως εσπεριδοειδή) και δευτερευόντως ο
µεγάλος αριθµός βιοµηχανιών συσκευασίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων
γύρω από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα του νοµού Αργολίδας (Ναύπλιο και Άργος).
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Επισηµαίνεται ότι το Αργολικό πεδίο έχει ήδη χαρακτηρισθεί ευπρόσβλητη περιοχή
κατά τις επιταγές της Οδηγίας 91/676 περί προστασίας των υδάτων από ρύπανση µε νιτρικά από γεωργικές πηγές.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο
οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Ανατολικής Πελοποννήσου.
3.2.3 Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση
Κύρια χρήση νερού στο υδατικό διαµέρισµα είναι η άρδευση.
Τα κυριότερα υφιστάµενα αρδευτικά έργα του διαµερίσµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8.
Πίνακας 3.8 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα
Περιοχή - Αρδευτικό έργο

Έκταση
(στρέµ.)

Περιοχή - Αρδευτικό έργο

Κεφαλόβρυσου
Αµυκλών Ευρώτα
ΤΟΕΒ Ν. Κίου
1 200 Φωκίωνα Ζαχαριά Ευρώτα
ΤΟΕΒ Πυργέλας
1 500 Μαγούλας
ΤΟΕΒ Κεφαλαρίου-Άργους
11 377 Μπαµπιώτη
Οµάδα ∆αλαµανάρας
3 150 Ματάλα
ΤΟΕΒ Λάλουλα
2 200 Σελλασίας
ΤΟΕΒ Αργολικού
2 570 Κονιδίτσας
ΤΟΕΒ Ν. Τίρυνθας
4 896 Πελλάνας
ΤΟΕΒ Λαναρίση
Βρονταµά
ΤΟΕΒ Μάνεση-Πουλακίδας
2 750 Καραβά
ΤΟΕΒ Ναυπλίου
5 624 Καστορείου
ΤΟΕΒ Αγ. Αδριανού-Ν. Ροεινού
Λογγονίκου-Σκορτσινού
ΤΟΕΒ Ασίνης-∆ρεπάνου
9 715 Κοτυλίου
Ιρίων
19 000 ∆όξας Καλλιανίου
Τρινάσου Ευρώτα
18 660 Βυζικίου-Τροπαίου
Ξηροκαµπίου Ευρώτα
3 800 Βουτσίου-Μοναστηρακίου
Παλαιοπαναγιάς Ευρώτα
4 000 Γουβών
Ανωγείων Ευρώτα
4 200 Βελιών
Καλυβίων Σοχάς Ευρώτα
2 500 Αναβάλου
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
Σηµείωση: Τα κενά στον πίνακα δείχνουν έλλειψη σχετικών δεδοµένων.
* Όταν ολοκληρωθούν τα έργα

Έκταση
(στρέµ.)
2 000
1 968
2 290
750
500
1 600
1 324
1 919
1 000
2 000
3 500
3 000
800
1 100
600
500
3 045
1 897
230 000*

Στο υδατικό διαµέρισµα δεν υπάρχουν σήµερα µεγάλοι ταµιευτήρες. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην απουσία σηµαντικών επίγειων ροών λόγω του έντονου καρστ και στην
απουσία κατάλληλων θέσεων δηµιουργίας έργων ταµίευσης σηµαντικών ποσοτήτων
νερού.
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3.2.4 Καταγραφή των σηµαντικότερων προτεινόµενων ή υπό κατασκευή έργων
Τα αρδευτικά έργα που έχουν προταθεί για κατασκευή είναι σύµφωνα µε το ΥΠΓΕ
αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.9.
Πίνακας 3.9 Αρδευτικά έργα προς κατασκευή
Περιοχή
Γράµµουσας
Κανδήλας
Φαλάνθου

Έκταση (στρέµ.)
4 000

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
Σηµείωση: Τα κενά στον πίνακα δείχνουν έλλειψη σχετικών δεδοµένων.

Τα αρδευτικά έργα που έχουν απλώς µελετηθεί είναι σύµφωνα µε το ΥΠΓΕ αυτά που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.10.
Πίνακας 3.10 Αρδευτικά έργα που έχουν µελετηθεί.
Περιοχή

Έκταση
(στρέµ.)

Αχλαδόκαµπος
Επαρχίας Ερµιονίδας
Γουβών (επέκταση)
Πελλάνας (επέκταση)
Ευάνδρου- Παλλαντίου-Μάκρης
Κορυθίου
Μαντίνειας
Κάτω ∆ολιανών
Λεωνιδίου
Κάµπου ∆άρα

1 200
200

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
Σηµείωση: Τα κενά στον πίνακα δείχνουν έλλειψη σχετικών δεδοµένων.

Στο υδατικό διαµέρισµα βρίσκεται υπό κατασκευή ο ταµιευτήρας Τάκας. Σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 3.11.
Πίνακας 3.11 Κύριοι ταµιευτήρες
Ταµιευτήρας
Τάκας
Σύνολο διαµερίσµατος

Ωφέλιµη
χωρητικότητα (hm3)
12.0
12.0

Πηγή: ΥΠΓΕ (2002)

Στον Πίνακα 3.12 δίνονται συνοπτικά στοιχεία για τα υπό µελέτη έργα ταµίευσης.
Πρόκειται γενικά για µικρά έργα που, όµως, σε τοπικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικά.
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Πίνακας 3.12 Κύριοι ταµιευτήρες υπό µελέτη
Νοµός ή νησί

Αρκαδίας

Θέση

Βούρβουρα
Ζώνη Παλαµάρι
Καµενίτσα
Τάνος
Χρυσοχώρι
Λακωνίας
Αγ. ∆ηµήτριος
Ανώγεια
Κύθηρα
Βασίλης
Καραβάς
Περιστεριώνας
Ύδρα
Βουκολιές
Μετόχι
Σύνολο διαµερίσµατος

Ταµιευτήρας ή
λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Ταµιευτήρας
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Ταµιευτήρας
Λιµνοδεξαµενή

Ωφέλιµη
χωρητικότητα
(hm3)
0.800
1.050
1.030
1.200
0.850
1.000
0.600
0.400
0.360
0.250
1.025
0.800
9.365

Πηγή: ΥΠΓΕ (2002)

3.2.5 Υδρολογικό ισοζύγιο
Το µέσο ετήσιο θεωρητικό υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος θεωρήθηκε ότι περιλαµβάνει προσεγγιστικά τα ακόλουθα αθροιστικά µεγέθη:
• την απορροή της λεκάνης του Ευρώτα·
• την απορροή της λεκάνης του Ίναχου·
• την απορροή των υπόλοιπων λεκανών του διαµερίσµατος (υπόλοιπα νότιου τµήµατος, ανατολικό τµήµα, Αρκαδικά Οροπέδια, νησιά)·
• τις εκροές υπόγειου νερού προς τη θάλασσα·
• ποσότητες νερού που διακινούνται από και προς άλλα υδατικά διαµερίσµατα (εισροή από Υδατικό ∆ιαµέρισµα 02, εκροή προς Υδατικό ∆ιαµέρισµα 01).
Οι εκτιµήσεις του συνολικού (επιφανειακού και υπόγειου) υδατικού δυναµικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.12. Οι εκτιµήσεις αυτές έγιναν µε βάση υδατικά ισοζύγια
κατά λεκάνη ή οµάδα λεκανών απορροής µε συνεκτίµηση µετρήσεων παροχής στις λεκάνες Ευρώτα και Ίναχου. Το µέσο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του Ιουλίου θεωρήθηκε ως το άθροισµα των ακόλουθων µεγεθών:
• µέση µετρηµένη απορροή του Ευρώτα στη θέση των πηγών Βιβαρίου Σελλασίας·
• µέση µετρηµένη απορροή της λεκάνης του Ίναχου (πρακτικά µηδενική)·
• υδατικό δυναµικό των καρστικών συστηµάτων και των προσχωµατικών υδροφορέων των υπόλοιπων λεκανών του διαµερίσµατος (υπόλοιπα νότιου τµήµατος, ανατολικό τµήµα, Αρκαδικά Οροπέδια, νησιά) µετά από κατάλληλη εκτίµηση του µέσου ετήσιου εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού τους και αναγωγή στο µήνα Ιούλιο.
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Τα υφιστάµενα ή προγραµµατισµένα έργα ταµίευσης δεν ελήφθησαν υπόψη, καθόσον
αυτά είναι µικρά και δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις φυσικές παροχές σε επίπεδο διαµερίσµατος.
Πίνακας 3.13 Συνολικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδατικό δυναµικό διαµερίσµατος από
µετρήσεις, εκτιµήσεις και υδατικά ισοζύγια κατά λεκάνη ή οµάδα λεκανών
Λεκάνη

Έκταση
(km2)

Ευρώτας (σύνολο)
Ίναχος (σύνολο)
Υπόλοιπα νότιου τµήµατος
Ανατολικό τµήµα
Αρκαδικά Οροπέδια
Καρστικά συστήµατα νότιου τµήµατος
Καρστικά συστήµατα κεντρικού τµήµατος
Καρστικά συστήµατα ανατολικού τµήµατος
Προσχωµατικοί υδροφορείς
Σύνολο (ηπειρωτικό τµήµα διαµερίσµατος)
Σύνολο (νησιωτικό τµήµα διαµερίσµατος)
Σύνολο διαµερίσµατος
Εισροή από Υδατικό ∆ιαµέρισµα 02
Εκροή προς Υδατικό ∆ιαµέρισµα 01
Σύνολο

1 738
533
1 659
3 247
907
****
****
****
****
8 084
393
8 477

8 477

Μέσο
Μέσο ετήσιο
εκµεταλλεύσιµο
θεωρητικό
υδατικό δυνα- υδατικό δυναµικό
Ιουλίου (hm3)
µικό (hm3)
760
1.60*
192
0**
689
0***
1 114
0***
421
0***
****
0
****
9
****
40
****
6
3 175
57
98
1
3 273
58
139
11
-158
-12
3 254
56

Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις έγιναν στο παρόν έργο.
*Από µετρήσεις για το τµήµα ανάντη Βιβαρίου Σελλασίας.
**Από µετρήσεις για τµήµα της λεκάνης.
***Εκτιµήσεις µόνο για τις πληµµυρικές απορροές. Η βασική ροή περιλαµβάνεται στις επόµενες
γραµµές του πίνακα που αφορούν στα υπόγεια νερά.
****Τα µεγέθη αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προηγούµενα.

Στον Πίνακα 3.14 δίνεται το υδρολογικό ισοζύγιο του ηπειρωτικού τµήµατος του
διαµερίσµατος σε ετήσια βάση. Από αυτό προκύπτει η εκτίµηση του θεωρητικού υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος, που είναι 3175 hm3/έτος. Ξεχωριστή εκτίµηση έγινε
για τα νησιά του διαµερίσµατος (Πίνακας 3.15). Το θεωρητικό δυναµικό στη συνολική
έκταση του διαµερίσµατος συµπεριλαµβανοµένων των νησιωτικών εκτάσεων ανέρχεται
σε 3273 hm3/έτος. Λαµβάνοντας υπόψη και την υπόγεια εισροή από το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 02 και την υπόγεια εκροή προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 01, το τελικό ετήσιο θεωρητικό δυναµικό του διαµερίσµατος διαµορφώνεται στα 3254 hm3/έτος. Το µέσο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του Ιουλίου είναι 56 hm3 (βλ. Πίνακα 3.12).
Στο Χάρτη 3.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.
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Πίνακας 3.14 Υδρολογικό ισοζύγιο ηπειρωτικού τµήµατος σε ετήσια βάση

Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Ωφέλιµη βροχόπτωση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
1 634
620
1 012
4 818
8 084
788
788
788
788
1 287
489
797
3 794
6 366
50%
50%
50%
50%
645
245
400
1 902
3 191
642
244
398
1 892
3 175
3%
10%
15%
90%
19
24
60
1 703
1 806
622
219
338
189
1 369

Πίνακας 3.15 Υδρολογικό ισοζύγιο νησιών σε ετήσια βάση
Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Ωφέλιµη βροχόπτωση (hm3)
Είδος υδροφορέα
Ποσοστό κάλυψης
ρατών σχηµατισµών

υδροπε-

Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Κύθηρα
Σπέτσες
276.0
18.0
529.3
487.5
146.1
8.8
50%
50%
73.2
4.4
72.9
4.4
Κ
Ι
Ι
60% 40%
100%
37.2
6.6

1.5
27.7

0.2
4.2

Ύδρα
40
487.5
19.5
50%
9.8
9.7
Ι
100%
0.5
9.2

Πόρος
Μέθανα Σύνολο
19
40
393.0
380.9
380.9
7.2
15.2
196.8
50%
50%
3.6
7.6
98.7
3.6
7.6
98.2
Κ
Ι
Ι
50% 50%
100%
1.5
0.3

0.1
1.7

0.4
7.2

41.3
56.8

Κ= καρστικός υδροφορέας
Ι = υδροφορέας µικτού τύπου

3.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 3.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
3.3.1 Γεωργία
Οι αρδευόµενες εκτάσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.14 για τους νοµούς που είτε
ολόκληροι είτε κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους περιλαµβάνονται στο υδατικό διαµέρισµα. Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα ποσοστά συµµετοχής της αρδευόµενης έκτασης του
τµήµατος του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα επί του συνόλου της αρδευόµενης
έκτασης του νοµού, οι συνολικές αρδευτικές ανάγκες του νοµού, και τέλος οι αρδευτικές ανάγκες για το τµήµα της αρδευόµενης έκτασης του νοµού που ανήκει στο υδατικό
διαµέρισµα. Για την εκτίµηση της ζήτησης σε κάθε νοµό έγινε λεπτοµερής ανάλυση
των αναγκών ανά είδος καλλιέργειας µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995). Παρατηρούµε ότι η συνολική αρδευόµενη έκταση στο διαµέρισµα είναι, σύµφωνα µε τον Πίνακα 3.16, 500 152 στρέµµατα.
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.16, η σηµερινή ζήτηση σε αρδευτικό νερό είναι, για το
σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 325 hm3 το χρόνο.
Πίνακας 3.16 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για άρδευση (από εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ)
Νοµός

Αρδευόµενη
έκταση νοµού
(στρέµ.)

Συµµετοχή
νοµού

Αττικής
Κορινθίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Λακωνίας
Σύνολο

73 783
0
228 682
109 237
202 565
614 267

3
0
99
65
99

Αρδευόµενη
έκταση νοµού
στο διαµέρισµα
(στρέµ.)
2 213
0
226 395
71 004
200 539
500 152

Αρδευτική
ζήτηση νοµού
στο διαµέρισµα
(hm3/έτος)

324.9

Πηγή: ΕΣΥΕ (1995)

Σύµφωνα µε την απoγραφή του 2001 της ΕΣΥΕ οι καλλιεργούµενες εκτάσεις (σε
στρέµµατα) στους νοµούς του διαµερίσµατος ήταν: Αργολίδας 653 625, Κορινθίας
628 962, Αρκαδίας 463 031 και Λακωνίας 822 354. Σύµφωνα µε την ίδια απογραφή οι
αρδευόµενες εκτάσεις ήταν: Αργολίδας 252 449, Κορινθίας 260 841, Αρκαδίας 115 505
και Λακωνίας 318 382.
3.3.2 Κτηνοτροφία
Στον Πίνακα 3.17 παρουσιάζεται για κάθε νοµό το ποσοστό συµµετοχής της κτηνοτροφίας του τµήµατος του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα επί του συνόλου της κτηνοτροφίας του νοµού. Στον ίδιο πίνακα δίνεται η συνολική ζήτηση νερού για κτηνοτροφία, όπως αυτή εκτιµήθηκε µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995).
Πίνακας 3.17 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για κτηνοτροφία
Νοµός

Συµµετοχή
στη
σταβλισµένη
κτηνοτροφία

Συµµετοχή
στην
ελεύθερη
κτηνοτροφία

Αττικής
Κορινθίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Λακωνίας
Σύνολο

0
0
100
50
100

0
0
100
50
100

Ζήτηση για
σταβλισµένη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)

1
0.3
0.2
0.5
0.4

Ζήτηση για
ελεύθερη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)

Ζήτηση στο
διαµέρισµα
(hm3/έτος)

1.1
1
1.4
1.9
1.5

0
0
1.6
1.2
1.9
4.7

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.17, η σηµερινή ζήτηση σε νερό για κτηνοτροφία είναι,
για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 4.7 hm3 το χρόνο.
3.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
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ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) για το έτος 1999 ανερχόταν σε 3 000 t
περίπου. Στη Μελέτη δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα,στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
3.3.4 Ύδρευση
Η εκτίµηση της ετήσιας ζήτησης νερού για ύδρευση γίνεται µε βάση πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2002) για το µόνιµο πληθυσµό των νοµών του υδατικού διαµερίσµατος, και τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τουριστών το 1996, αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό συµµετοχής του νοµού στο επίπεδο του υδατικού διαµερίσµατος. Οι σχετικοί
υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.18. Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό, οι
σηµερινές υδρευτικές ανάγκες είναι, για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 22
hm3 το χρόνο και 96 hm3 το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου.
Πίνακας 3.18 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για ύδρευση
Νοµός
Αττικής
Κορινθίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Λακωνίας
Σύνολο

Ετήσια
ζήτηση (hm3)
2.27
0.08
7.97
4.81
6.98
22.11

Ζήτηση από Μάιο
ως Σεπτ. (hm3)
1.16
0.03
3.47
2.03
2.95
9.64

3.3.5 Βιοµηχανική χρήση
Σε στοιχεία της ΕΤΒΑ σχετικά µε τις καταναλώσεις νερού των Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), φαίνεται ότι η µόνη ΒΙΠΕ του υδατικού διαµερίσµατος είναι αυτή της
Τρίπολης. Οι καταναλώσεις νερού καθώς και το κόστος του νερού της ΒΙΠΕ Τρίπολης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.19 Οι καταναλώσεις νερού είναι βέβαια ποσοτικά
ασήµαντες σε σχέση µε άλλες συνιστώσες της συνολικής κατανάλωσης (π.χ. για άρδευση) και γι’ αυτό δεν συνυπολογίζονται στα ισοζύγια που καταρτίζονται σε επόµενα
εδάφια.
Πίνακας 3.19 ∆εδοµένα κατανάλωσης νερού στις ΒΙΠΕ
ΒΙΠΕ
Τρίπολης
Σύνολο

Κατανάλωση νερού
(hm3/έτος)
0.03
0.03

Κόστος νερού
(€/m3)
2.10

3.3.6 Ενέργεια
Στο υδατικό διαµέρισµα δεν εντοπίστηκε κανένα υδροηλεκτρικό έργο αξιοποίησης των
υδατικών του πόρων.
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3.3.7 Άλλες χρήσεις
Τα τελευταία κυρίως χρόνια, τα ποτάµια του υδατικού διαµερίσµατος, και κυρίως ο
Αχελώος, χρησιµοποιούνται και για τουριστικούς-αθλητικούς σκοπούς (rafting). Επίσης
η κοιλάδα του Λούσιου έχει νοµοθετικά κατοχυρωθεί ως αρχαιολογικός χώρος και παράλληλα λειτουργεί µουσείο υδροκίνησης. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης
θερµοµεταλλικών πηγών στο διαµέρισµα για λουτροθεραπεία, πόση και λασπόλουτρα
(Κυλλήνη, Μέθανα, Σελιανίτικα, Κουνουπέλι).

3.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος της Ανατολικής Πελοποννήσου έχουν υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.20–3.24. Ειδικότερα
στον Πίνακα 3.20 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που
αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 3.21–3.24 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 3
του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των
2 000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 3.20 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

6 663
6 155
1 970
436

Επιφανειακές
Απορροές

7 939
391

Εσταβλισµένη Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
5 715
1 005
13 384
7 129
873
14 158
253
0
10 161
21
0
848

Πίνακας 3.21 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα

Οικισµοί >2000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2000 ΙΠ

ΙΠ

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

257 424
125 979
131 445
145 138

2 219
1 931
288
2 225
6 663

2 084
1 724
360
1 987
6 155

667
552
115
636
1 970

152
115
37
132
436

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου είναι:
•
•
•
•

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 13 384 tn/έτος
Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 14 158 tn/έτος
Oλικό άζωτο (Ν) = 10 161 tn/έτος
Ολικός φώσφορος (Ρ) = 848 tn/έτος

Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
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Πίνακας 3.22 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Σύνολο Υ∆
Αριθ.

14

69 424

14

ΙΠ
145 138
69 424

5

188 000

5
19

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
2

8 633

188 000

4

122 812

402 562

6

131 445

Πίνακας 3.23 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

712
214
7

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
6 403
3 201
320

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
1 119
4 475
56

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

73
37
7

102
12
0

8 409
7 939
391

Πίνακας 3.24 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
1 659
2 020
75
2

Χοίροι
1 098
1 279
79
5

Ιπποειδή
500
841
6
0

Κουνέλια
187
225
20
5

Πουλερικά
2 271
2 766
73
10

Σύνολο
5 715
7 129
253
21

Τα αστικά λύµατα αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του συνολικού οργανικού φορτίου
(40%), καθώς και του συνολικού φορτίου στερεών (44%) και φωσφόρου (51%). Αντίθετα η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο αζώτου είναι περιορισµένη (19%). Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία, συνδέεται
άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται σε 33%.
Στην περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Πελοποννήσου υπάρχουν και
λειτουργούν πέντε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ), οι οποίες εξυπηρετούν
τις πόλεις της Τρίπολης, Σπάρτης, Άργους, Ναυπλίου, Τολού, Πόρου και Γαλατά.
Επίσης σε λειτουργία βρίσκονται δύο µικρότερες µονάδες επεξεργασίας οι οποίες εξυπηρετούν τις περιοχές Λυγουρίου και Πόρτο Χέλι. Ο συνολικά εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός (συµπεριλαµβανοµένου και του φορτίου του θερινού πληθυσµού)
είναι 131 445. Η παρεχόµενη επεξεργασία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον αποµάκρυνση
οργανικού φορτίου και στερεών, ενώ οι ΕΕΛ Σπάρτης, Άργους-Ναυπλίου (κοινή ΕΕΛ)
και Πόρτο Χέλι έχουν σχεδιασθεί ώστε να αποµακρύνουν και το εισερχόµενο φορτίο
φωσφόρου.
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Πέραν των ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κατά κανόνα οικισµούς µε ισοδύναµο
πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000, υπάρχουν 14 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό
µεταξύ 2 000 και 10 000. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους
2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών
λυµάτων της περιοχής. Τέλος ένα αξιόλογο κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού
διαµερίσµατος (36%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000 (Πίνακας
3.23).
∆εδοµένου ότι η Τρίπολη δεν εξυπηρετείται από εγκατάσταση επεξεργασίας,
προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποκτά η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων της πόλης. Επιπλέον, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην συλλογή και
επεξεργασία των λυµάτων των 12 εκ των 14 προαναφερθέντων οικισµών µε ισοδύναµο
πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, έτσι ώστε
να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση των συνολικών ρυπαντικών φορτίων του υδατικού
διαµερίσµατος. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για την Τρίπολη και για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργα επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων,
από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (53%) και φορτίου στερεών (50%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία (Πίνακας 3.24), ενώ περιορισµένη είναι η
συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (2.5%). Περίπου το 40%
του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 29% του φορτίου αζώτου και
το 46% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού
διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα πτηνοτροφία,
ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των βουστάσιων (29%).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων µε θρεπτικά (Πίνακες 3.20 και 3.23). Ειδικά οι
Νοµοί Αργολίδος και Λακωνίας χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες
περιορίζονται στις πεδινές εκτάσεις (Αργολικό πεδίο, πεδιάδα Λακωνίας). Κύριες καλλιέργειες είναι τα εσπεριδοειδή, τα λαχανικά, τα σιτηρά, το καλαµπόκι, τα ελαιόδενδρα
και ο καπνός. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από
επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 46% και 78% αντίστοιχα των συνολικών φορτίων.
Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το
76% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 13% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3.23, το 40% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 82% του φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών απορροών
οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά
συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 56% και 14%.
Οι υπάρχουσες βιοµηχανίες παράγουν το 7.5% του συνολικού οργανικού φορτίου και
το 6% του φορτίου στερεών. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε
θρεπτικά (άζωτο και φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι εξαιρετικά περιορι-
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σµένη. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών είναι γεωργικές βιοµηχανίες συσκευασίας και
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (χυµοποιία, συσκευαστήρια εσπεριδοειδών, κονσερβοποιία κ.α.) και ελαιοτριβεία.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

3.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 3.25 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Πελοποννήσου που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Πίνακας 3.25 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΟΥΣΤΟΥ
Νερά Κολύµβησης
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ
ANTIKΥΘΗΡΑΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ ΚΑΙ
ΛΑΓΟΥΡΒΑΡ∆Ο
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ:
ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ,
∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ,
ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΜΗΡΤΩΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ:
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,
ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,
ΑΝΑΝΕΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ,
ΛΑΓΟΥΒΑΡ∆ΟΣ,
ΠΛΑΚΟΥΛΙΘΡΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Αρκαδίας

GR2520002

Αρκαδίας

GR2520003

Λακωνίας

GR2540002

Λακωνίας

Νερά
κολύµβησης
[5]

+
GR2540006

Αττικής

GR3000008

+

Αττικής

GR3000010

+

Αττικής

GR3000011

+

Αττικής
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GR3000012

+

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ:
ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ,
∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ,
ΑΝΤΙ∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ,
ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ
AKΡΟΝΑΥΠΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΛΑΜΙ∆Ι
ΚΙΒΕΡΙΟ
ΜΥΛΟΙ
ΠΑΡ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΗΜΕΝΙΟ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΤΟΛΟ
ΤΟΛΟ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΓΛΥΦΟΣ ΜΕΛΙΣΙΝΟΥ
ΠΛΑΚΑ
ΒΙΒΑΡΙ
ΚΟΝ∆ΥΛΙ
ΚΑΝΤΙΑ
ΙΡΙΑ
ΚΟΡΑΚΙΑ
ΛΕΠΙΤΣΑ
ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ
ΝΤΡΑΣΙΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΚΟΣΤΑ
ΚΟΥΒΕΡΤΑ
∆ΑΡ∆ΕΖΑ
ΜΠΙΣΤΙ
ΛΕΥΚΕΣ
ΠΛΕΠΗ-ΠΟΡΤΟ Υ∆ΡΑ
ΠΟΛΕΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣΒΑΓΙΩΝΑ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ-ΓΙΑΛΑΣΙ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΝΗΣΙ
ΝΕΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ
ΠΟΥΛΗΘΡΑ
ΛΑΚΚΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΓΚΡΙΖΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΘΙΟΠΑΥΣΤΟ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Αττικής
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR3000013
GR2510003

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ
ΛΙΒΑ∆Ι
ΤΥΡΟΣ
ΤΗΓΑΝΙ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΡΚΑ∆ΙΑ
ΜΕΛΙΓΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ
ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο
ΑΛΙΠΑ
ΣΚΟΥΤΑΡΙ
ΧΑΛΙΚΙΑ-ΒΑΤΑ
ΒΑΘΥ
ΚΟΤΡΩΝΑ
ΑΓ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΑΚΡΕΑ
ΓΥΘΕΙΟ
ΤΡΙΝΙΣΣΑ
ΛΕΙΜΩΝΑΣ
ΠΟΥΓΚΑ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΕΛΟΥΣ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΉ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΚΙΝΙΑ
ΕΛΑΙΑ
ΤΗΓΑΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΛΥΤΡΑ
ΧΑΡΑΚΙΑ
ΕΞΩ ΚΑΠΙ
ΜΑΡΑΘΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΠΟΡΙ
ΑΣΚΕΛΗ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΚΗ
ΜΙΚΡΟ ΝΕΟΡΙΟ
ΝΕΟΡΙΟ
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΑΝΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΑΓ. ΜΑΜΑΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΛΊΓΟΝΕΡΙ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αρκαδίας
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΖΟΓΓΕΡΙΑ
ΣΠΗΛΙΑ
ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ
ΜΙΚΡΟ ΚΑΜΙΝΙ
ΚΑΜΙΝΙΑ
ΒΛΥΧΟΣ
ΑΥΛΑΚΙ
ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΛΟΡΕΝΤΖΟ
∆ΙΑΚΟΦΤΙ
ΑΒΛΕΜΟΝΑ
ΦΙΡΙ ΑΜΜΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ
ΚΑΨΑΛΙ
ΧΑΛΚΟΣ
ΦΥΡΙ ΑΜΜΟΣ
ΑΠΟΝΗΣΟΣ
∆ΡΑΓΟΝΕΡΑ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΣΚΑΛΑ
ΧΑΛΙΚΙΑ∆Α
Χερσαία Τµήµατα
ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ
(ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΛΕΒΗΣ)
ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ
ΟΡΗ ΓΙ∆ΟΒΟΥΝΙ,
ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ,
ΓΑΙ∆ΟΥΡΟΒΟΥΝΙ,
ΚΟΡΑΚΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ
ΛΑΓΚΑ∆Α ΤΡΥΠΗΣ
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αργολίδας
Αρκαδίας

+
GR2520001

Αρκαδίας

GR2520005

Αρκαδίας
Κορινθίας

GR2520006
GR2530004

Λακωνίας

GR2540001

Λακωνίας
Μεσσηνίας

GR2540005
GR2550006

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου υπάρχουν 14 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και τρεις ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον
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παρουσιάζει η περιοχή του Αργολικού Πεδίου, η οποία βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης, έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη. ∆ιερευνητέα είναι η ένταξη της περιοχής Λεωνιδίου-Άστρους στις ευπρόσβλητες ζώνες.

3.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους καταναλωτικών χρήσεων. Η εκτίµηση φαίνεται στον Πίνακα 3.26 και δίνεται ως µέση ετήσια τιµή και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
Πίνακας 3.26 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Ετήσια βάση
324.9
22.1
4.7
351.7

Ιούλιος
63.8
3.0
0.6
67.4

Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙI) θα
έπρεπε να καταρτιστούν δύο σενάρια: (α) το µεσοπρόθεσµο σενάριο και (β) το µακροπρόθεσµο σενάριο. Από τις δύο µεθόδους υπολογισµού της ζήτησης για τα δύο σενάρια
εφαρµόστηκε µόνο αυτή µε τις εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ. Η προσέγγιση µε βάση τις εκτάσεις των έργων ήταν αδύνατο να γίνει λόγω έλλειψης δεδοµένων.
Η συνολική (για όλες τις χρήσεις) µελλοντική ζήτηση νερού στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.26.
Πίνακας 3.27 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Άρδευση από εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ
Έτος
Ιούλιος
324.9
22.1
4.7
351.7

63.8
3.0
0.6
67.4

811.2
32.0
6.0
849.2

159.0
3.0
0.6
162.6

Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά
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ΕΣΥΕ, η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις πάσης φύσεως απώλειες) είναι το
µήνα Ιούλιο 67 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση και το µεσοπρόθεσµο σενάριο, και 163
hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει
των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ, στο µεσοπρόθεσµο σενάριο θεωρείται ότι αρδεύεται το σύνολο των υφιστάµενων ποτιστικών καλλιεργειών. Τα υπό κατασκευή όµως έργα προβλέπεται να αρδεύσουν κατά βάση νέες εκτάσεις. Συνεπώς η εκτίµηση µε βάση δεδοµένα εκτάσεων έργων θα ήταν πιο ακριβής. Σε ό,τι αφορά το µακροπρόθεσµο σενάριο
η εκτίµηση βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ αντιστοιχεί στη µεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των υφιστάµενων καλλιεργειών και δίνει πολύ µεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού σε σχέση µε την προσέγγιση µέσω έργων.
Η προσφορά νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά είναι 56 hm3 (Πίνακας 3.12). Το
µέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος.
Κατά συνέπεια, οι ανάγκες σε νερό σήµερα δεν καλύπτονται από τους διαθέσιµους
υδατικούς πόρους του διαµερίσµατος και ουσιαστικά η άρδευση είναι ελλιπής. Το πρόβληµα αυτό είναι εξάλλου γνωστό και εντοπίζεται κυρίως στον κάµπο της Αργολίδας,
όπου επί πλέον υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα υφαλµύρισης των υπόγειων υδροφορέων. Για τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνθήκες, οι ανάγκες θα καλυφθούν
µόνο µε σηµαντικά νέα έργα ταµίευσης επιφανειακού νερού ή γεωτρήσεις (π.χ. για
αναρρύθµιση καρστικών συστηµάτων), ή και µεταφορά υδατικών πόρων από άλλο
υδατικό διαµέρισµα.

3.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου δεν έχει στις σηµερινές συνθήκες
αυτάρκεια σε νερό, και στο µέλλον θα έχει σοβαρά προβλήµατα επάρκειας αν δεν γίνουν µεγάλα έργα αξιοποίησης του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος ή και µεταφορά υδατικών πόρων από άλλο υδατικό διαµέρισµα.
Ο κύριος επιφανειακός υδατικός πόρος του διαµερίσµατος είναι ο ποταµός Ευρώτας.
Η κύρια χρήση νερού στο υδατικό διαµέρισµα είναι η άρδευση.
Η αξιοπιστία της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαµέρισµα είναι γενικά µέτρια. Θα πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη η δυσκολία των µετρήσεων στους εξαιρετικά
εκτεταµένους καρστικούς υδροφορείς του διαµερίσµατος, οι οποίοι, µάλιστα, εκφορτίζονται ως επί το πλείστον απευθείας στη θάλασσα.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού, το σοβαρότερο πρόβληµα είναι η υφαλµύριση
των καρστικών υδροφορέων µεγάλου δυναµικού που όµως έχουν ανοικτό µέτωπο προς
τη θάλασσα. Αυτό απαξιώνει µεγάλο τµήµα του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος.
Γενικά, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται
στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία
τα παραγόµενα από εσταβλισµένη κτηνοτροφία απόβλητα, καθώς και να εφαρµόζονται
ορθές γεωργικές πρακτικές.
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Είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 2 000 κατοίκους οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται σήµερα από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο
τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Πελοποννήσου υπάρχουν 14 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και τρεις ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η περιοχή του Αργολικού Πεδίου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη.
Πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη της περιοχής Άστρους-Λεωνιδίου στις ευπρόσβλητες
ζώνες.
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04 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
4.1 Γενικά χαρακτηριστικά
4.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας έχει όρια το όρος Λάκµος προς τα
βορειοδυτικά, τους ορεινούς όγκους της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας
προς τα ανατολικά, τα όρη Θύαµο, Μακρύ, Βάλτος και Αθαµανικά, τον Αµβρακικό
Κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα δυτικά, και τον Κορινθιακό Κόλπο προς τα νότια.
Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 4.1.
Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 10 199 km2, από τα οποία τα 303 ανήκουν
στη Λευκάδα και τα 53 σε άλλα, µικρά νησιά.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 305 512 κάτοικοι και το 2001 ήταν 312 516 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση
2.3% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των
νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 4.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού (1991) κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 4.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό
Νοµός

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Ευρυτανίας
Αιτωλ/νίας
Λευκάδας
Φωκίδας
Καρδίτσας
Τρικάλων
Άρτας
Φθιώτιδας
Σύνολο

1 869
5 362
356
1 219
472
676
241
4
10 199

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100%
98%
100%
58%
19%
20%
15%
0.0

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

24 307
226 697
21 111
16 678
7 380
4 931
3 808
0
305 512

Πληθυσµός
Ποσοστό
πληθυσµού που τµήµατος που
ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)

100.0%
99.4%
100.0%
37.7%
6.3%
3.5%
4.8%
0.0

32 053
222 858
22 506
18 251
7 513
4 832
3 750
0
312 516

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαµβάνει µέρος των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, µικρό µέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο µέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. Περιλαµβάνει τους
Νοµούς Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, το µισό περίπου του Νοµού
Φωκίδας και µικρά τµήµατα των Νοµών Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας και Φθιώτιδας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙ, ενότητα 2.1.
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Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας (µε
έδρα την Πάτρα), Ηπείρου (µε έδρα τα Ιωάννινα), Θεσσαλίας (µε έδρα τη Λάρισα), και
Ιονίων Νήσων (µε έδρα την Κέρκυρα) για το νησιωτικό τµήµα.
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι, κατά
χρήση:
• Ύδρευση







∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων του διαµερίσµατος (Αγρινίου, Μεσολογγίου,
Αντιρρίου, Καρπενησίου και Ναυπάκτου)·
η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ·
η Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ.

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, συγκεκριµένα ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αγρινίου
και 21 ΤΟΕΒ (Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Καρδίτσας ).

• Βιοµηχανία


∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας, ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού.

• Ενέργεια


∆ΕΗ.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα τµήµατα Υδραυλικών Έργων και
Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
4.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος ορεινό, µε τις κυριότερες
εξάρσεις στο ανατολικό τµήµα του. Οι µόνες πεδινές περιοχές εµφανίζονται στα παράλια του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα Αγρινίου και στην παραλιακή περιοχή της Βόνιτσας. Η κατανοµή των υψοµέτρων είναι η ακόλουθη: το 28% της έκτασης του διαµερί-
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σµατος έχει υψόµετρο πάνω από 1 000 m, το 57% µεταξύ 200 και 1 000 m, και µόνον
το 15% έχει υψόµετρο µικρότερο των 200 m (ΥΒΕΤ, 1989).
Στο διαµέρισµα αναπτύσσεται από βορρά προς νότο η οροσειρά της νότιας Πίνδου, η
οποία περιλαµβάνει τα Αθαµανικά, τα Άγραφα, τον Τυµφρηστό, το Παναιτωλικό και τα
Βαρδούσια. Τα υψόµετρα φτάνουν τα 2 416 m (Αθαµανικά) ως 1 924 m (Παναιτωλικό). Στα δυτικά εµφανίζονται χαµηλότερα βουνά (Βάλτου και Ακαρνανικά µε µέγιστα υψόµετρα 1 728 και 1 528 m αντίστοιχα). Τέλος, στα ανατολικά βρίσκεται η Οίτη,
µε υψόµετρο 2 325 m (ΥΒΕΤ, 1989).
Η µορφολογία των ακτών του διαµερίσµατος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και περιλαµβάνει κλειστές θάλασσες και πολλούς µικρούς κόλπους και νησιά. Στο νοτιοδυτικό
τµήµα, στις εκβολές του Αχελώου, σχηµατίζονται οι κλειστές λιµνοθάλασσες του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου και της Κλείσοβας.
Στο διαµέρισµα από δυτικά προς τα ανατολικά απαντώνται οι ακόλουθες γεωτεκτονικές
ζώνες:
• Ζώνη Παξών στο δυτικό τµήµα της Λευκάδας. Αποτελείται από φλύσχη και
µεσοζωικούς ασβεστόλιθους.
• Ιόνιος Ζώνη στο υπόλοιπο τµήµα της Λευκάδας και στο δυτικό τµήµα του
διαµερίσµατος, µε ανατολικό όριο τη γραµµή εκβολών Μόρνου και ορέων Βάλτου.
Αποτελείται από φλύσχη και µεσοζωϊκούς ασβεστόλιθους µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την ύπαρξη παρεµβολών πυριτιόλιθων και σχιστόλιθων, όπως επίσης και τριαδικών λατυποπαγών µε γύψους.
• Ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης στο κεντρικό ορεινό τµήµα του διαµερίσµατος.
Αποτελείται κυρίως από φλύσχη και ηωκαινικούς και κρητιδικούς ασβεστόλιθους
στα όρη Γαβρόβου, Βαράσοβας και Κλόκοβας.
• Ζώνη Πίνδου στα ανατολικά της γραµµής Ναυπάκτου-Τριχωνίδας-Κρεµαστών.
Αποτελείται από εναλλαγές λεπτοπλακωδών ασβεστόλιθων µε κερατόλιθους, σχιστόλιθους και φλύσχη υπό µορφή λεπιών.
Τέλος, στις µορφολογικές υφέσεις του διαµερίσµατος συναντώνται σύγχρονες τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις.
4.1.3 Κλίµα
Η µέση ετήσια θερµοκρασία εκτιµάται σε περίπου 14°C. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος
κυµαίνεται από 18 ως 19°C, ενώ στα ορεινά ξεπερνά τους 20°C. Οι πιο θερµοί µήνες
είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.
Το ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας είναι το δεύτερο στη χώρα µετά από εκείνο του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το διαµέρισµα βρίσκεται στην οµβροπλευρά της χώρας. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής ξεκινά από 800 έως 1 000 mm περίπου στα παράκτια και πεδινά και φτάνει τα 1 400 mm στα ορεινά, ενώ σε µεγάλα
υψόµετρα ξεπερνά τα 1 800 mm. Ως ενδεικτικές τιµές της ετήσιας βροχόπτωσης αναφέρονται τα 934 mm στο σταθµό Αγρινίου και τα 1 751 mm στον ορεινό σταθµό Μαυροµάτας. Η µέση ετήσια τιµή στο σύνολο του διαµερίσµατος εκτιµάται σε 1 370 mm.
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Η πιο βροχερή περίοδος είναι από το Νοέµβριο ως το Φεβρουάριο, ενώ οι πιο ξηροί
µήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Οι χιονοπτώσεις είναι έντονες στα ορεινά του
υδατικού διαµερίσµατος. Οι µέρες χιονόπτωσης αυξάνουν από τα παράλια προς το
εσωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χιονιού στο
Μεσολόγγι είναι 0.4, στη Ναύπακτο 0.5, στη Λευκάδα 0.6, στο Αγρίνιο 0.9, στο Λιδορίκι 4.9, ενώ στο Καρπενήσι το µέγεθος αυτό ανέρχεται σε 23. Οι χαλαζοπτώσεις είναι
επίσης συχνές κατά τους χειµερινούς και ανοιξιάτικους µήνες.
Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται από 4 ως 5 βαθµίδες, µε τις ψηλότερες τιµές να εµφανίζονται στην ενδοχώρα και τις χαµηλότερες στα παράκτια.
Ο αριθµός των αίθριων ηµερών κυµαίνεται από 120 ως 140 στα παράκτια (Μεσολόγγι
128) και από 80 ως 120 στο εσωτερικό.
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία κυµαίνεται από 65% στα παράκτια (65 και 68% για
τους σταθµούς της Ναυπάκτου και του Μεσολογγίου αντίστοιχα), ενώ στο εσωτερικό
παρατηρούνται ανάλογες τιµές (65% στο Λιδορίκι).
Στο νότιο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος εµφανίζεται ξηρή περίοδος 5 ως 6 µηνών,
η οποία όµως µειώνεται βαθµιαία προς τα ανατολικά (Πίνδος) σε 1 µήνα ή και λιγότερο, για να αυξηθεί πάλι σε 1 ως 2 µήνες προς την πλευρά της οµβροσκιάς (ΥΒΕΤ,
1989).
Στα παράκτια κατά την ξηρή περίοδο επικρατούν οι βορειοδυτικοί άνεµοι. Τους υπόλοιπους µήνες πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεµοι. Ειδικά
στην περιοχή του Μεσολογγίου, το καλοκαίρι επικρατούν οι βορειοδυτικοί άνεµοι και
τον υπόλοιπο χρόνο οι βορειοανατολικοί.
4.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας ανήκει στο δυτικό µέρος της Ελλάδας, που είναι αποµακρυσµένο από τον ανατολικό άξονα του ηπειρωτικού κορµού της
χώρας. Πρόκειται για γεωργική περιοχή, στην οποία ο δευτερογενής τοµέας είναι υποβαθµισµένος, και γενικά οι αναπτυξιακοί δείκτες του διαµερίσµατος είναι από τους χαµηλότερους της χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται οικονοµιική ανάκαµψη σε ορισµένες περιοχές, κυρίως τους Νοµούς Λευκάδας και Ευρυτανίας, λόγω
άνθησης του τουρισµού.
Το ΑΕΠ του διαµερίσµατος µόλις φθάνει το 75% του µέσου όρου της χώρας. Η κατανοµή του ΑΕΠ και της απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι 35%, 19%, 46%, και 43%, 17% και 40%, αντίστοιχα µε βάση την απογραφή
του 1991.
Ο πληθυσµός σε πολλές περιοχές (κυρίως ορεινές) παρουσιάζει φθίνουσα τάση σε
σχέση µε το 1981, ενώ το 2001 είχε µικρή αύξηση. Η πυραµίδα ηλικιών παρουσιάζει
επίσης ανησυχητική χειροτέρευση µε την επικράτηση του ηλικιωµένου πληθυσµού.
Κυριότερος αναπτυξιακός στόχος είναι η συγκράτηση του πληθυσµού και η προστασία
του περιβάλλοντος, που αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς πόρους της περιοχής. Συγκεκριµένα, ενισχύονται η δηµιουργία µονάδων βιοτεχνίας και οικοτεχνίας, καθώς και
οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού (ορεινός, οικοτουρισµός, αθλητικός κλπ).
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Η περιοχή έχει σηµαντικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους (µεγάλα
ποτάµια, λίµνες, λιµνοθάλασσες), σηµαντικά ιστορικά κέντρα (Ναύπακτος, Μεσολόγγι), αξιόλογα ορεινά τοπία, που δεν έχουν όµως αξιοποιηθεί, αναδειχθεί και προβληθεί, και σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποβαθµιστεί οικολογικά.
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που συνδέει άµεσα την περιοχή µε την Πελοπόννησο και
την πρωτεύουσα, και η βελτίωση των οδικών συνδέσεων της περιοχής βόρεια µέχρι τα
αλβανικά σύνορα και βορειοανατολικά µέχρι Θεσσαλία, έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές αναπτυξιακές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη όλων των τοµέων.

4.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
4.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Το υδατικό διαµέρισµα περιλαµβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου,
του Ευήνου και του Μόρνου. Ο ποταµός Αχελώος είναι ο µεγαλύτερος σε παροχή ποταµός που βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος. ∆ιαρρέει το υδατικό διαµέρισµα σε µήκος 220 km περίπου πριν την εκβολή του στο Ιόνιο πέλαγος. Εκτός από τις
τρεις κύριες λεκάνες, σηµαντικό τµήµα του διαµερίσµατος καταλαµβάνουν και οι λεκάνες των παραπόταµων του Αχελώου (Μέγδοβα, Τρικεριώτη, Αγραφιώτη και Ίναχου)
και άλλα µικρότερα υδατορεύµατα (π.χ. Ξηροπόταµος, Αράπης κλπ.). Επισηµαίνεται
ωστόσο ότι η υπολεκάνη του Ταυρωπού (Μέγδοβα), ανάντη του φράγµατος Πλαστήρα,
έκτασης 161 km2, αν και υδρολογικά ανήκει σε αυτή του Αχελώου, από διαχειριστική
σκοπιά εντάσσεται σε αυτή του Πηνειού (δηλαδή στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα 08), καθώς
το σύνολο, πρακτικά, των υδατικών πόρων της εκτρέπονται προς την πλευρά της Θεσσαλίας. Παρόµοια, το σύνολο των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του Μόρνου, ανάντη του οµώνυµου φράγµατος, και µέρος των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του
Ευήνου, ανάντη του φράγµατος Αγίου ∆ηµητρίου, εκτρέπονται προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής (06) για την ύδρευση της της Αθήνας.
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν επίσης οι φυσικές λίµνες Τριχωνίδα και Λυσιµαχία,
καθώς και µικρότερες λίµνες (Οζερός και Αµβρακία). Ακόµη, υπάρχουν και οι µικρότερες λεκάνες της Νήσου Λευκάδας, των υπόλοιπων νησιών και των παραλιακών ρεµάτων. Η έκταση των κύριων λεκανών του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα
4.2.
Τα όρια των κυριότερων λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρές:
Λεκάνη Αχελώου: ∆υτικά: Θύαµο, Μακρύ, Βάλτος, Αθαµάνια. Βορειοδυτικά: Λάκµος. Ανατολικά: Πίνδος, Τυµφρηστός, Οξιά, Παναιτωλικό.
Λεκάνη Ευήνου: Βόρεια, βορειοδυτικά: Παναιτωλικό. Βορειοανατολικά: Βαρδούσια.
Νοτιοανατολικά: όρη Ναυπακτίας και Αράκυνθος.
Λεκάνη Μόρνου: Γκιώνα, Οίτη.
Στοιχεία για υδρολογικά µεγέθη των παραπάνω λεκανών δίνονται στον Πίνακα 4.3.
Αυτά αφορούν στις θέσεις των φραγµάτων και των υδροµετρικών σταθµών, όπου
υπάρχουν µετρήσεις ή εκτιµήσεις απορροής, καθώς και στις εξόδους των αντίστοιχων
λεκανών, όπου δεν υπάρχουν µετρήσεις. Η αναγωγή από θέσεις µέτρησης στην έξοδο
των λεκανών Ευήνου και Μόρνου γίνεται µε βάση το λόγο των εκτάσεων των λεκανών
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στις δύο θέσεις. Για τη λεκάνη του Αχελώου δίνεται ακριβέστερη εκτίµηση από µελέτη
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995).
Πίνακας 4.2 Έκταση κυριότερων λεκανών
Λεκάνη
Αχελώου (χωρίς λ. Ταυρωπού)
Ευήνου
Μόρνου
Λίµνη Τριχωνίδα
Λίµνη Λυσιµαχία
Λίµνη Οζερός
Λίµνη Αµβρακία

Έκταση (km2)
4 670
1 163
974
402
254
57
121

Πηγή: Κουτσογιάννης & Μαρίνος (1995)

Πίνακας 4.3 Μέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Λεκάνη

Θέση

Αχελώου*

Καστράκι
Στράτος
Έξοδος
Φράγµα
Φράγµα
Πόρος Ρηγ.
Έξοδος
Φράγµα
Έξοδος
Έξοδος

Ταυρωπού
Ευήνου

Μόρνου
Σύνολα

Έκταση
(km2)
4 125
4 349
4 812
161
352
892
1 163
587
974
7 110

Βροχόπτωση
(mm)
1 398.6
1 398.6
1 344.0
1 300.0
1 250.0
1 282.3
1 085.1

ΒροχόΣυντελ.
Απορροή
3
πτωση
απορροής
(hm )
3
(hm )
5 769
4 014
0.70
6 083
4 215
0.69
6 467
4 383
0.68
209
147
0.70
439
281
0.64
1 116
718
0.64
1 492
917
0.61
637
237
0.37
1 310
404
0.31
9 478
5 851
0.62

Πηγή: Κουτσογιάννης & Μαρίνος (1995), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Ευστρατιάδης κ.ά. (2002), Ευστρατιάδης & Μαµάσης (2004), Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος (2005)
* ∆εν περιλαµβάνεται η υπολεκάνη Ταυρωπού, ανάντη του φράγµατος Πλαστήρα.

Ο συντελεστής απορροής του πίνακα εκφράζει το ποσοστό του όγκου των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων που εµφανίζεται να ρέει επιφανειακά στην έξοδο της θεωρούµενης λεκάνης, ανεξάρτητα από τη διαδροµή που το νερό έχει ακολουθήσει.
Το υδατικό δυναµικό της λίµνης Τριχωνίδας εκτιµάται σε 207 hm3/έτος σε όρους διαθέσιµου αποθέµατος στη λίµνη (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1995).
Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της φυσικής απορροής των
κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος. Εφόσον πρόκειται για θέσεις που βρίσκονται
κατάντη φραγµάτων, οι τιµές που αναγράφονται αναφέρονται στη φυσικοποιηµένη παροχή.
Ο Πίνακας 4.5 περιλαµβάνει τις µέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης των κυριότερων
λεκανών.
Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της ρυθµισµένης παροχής στη
θέση Καστράκι της λεκάνης του Αχελώου, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως βάση για την
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εκτίµηση του υδατικού δυναµικού του Αχελώου. Η ρυθµισµένη παροχή αποτελεί και
την ποσοτική εκτίµηση της προσφοράς επιφανειακού νερού, στην περίπτωση που η λεκάνη ενδιαφέροντος διαθέτει ταµιευτήρα. Τα ιστορικά δεδοµένα της ρυθµισµένης παροχής απεικονίζουν και τον τρόπο διαχείρισης που έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν,
αλλά πάντως αυτά είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων του υδατικού συστήµατος που
εξετάζεται.
Πίνακας 4.4 Μέση µηνιαία φυσική (ή φυσικοποιηµένη) απορροή κυριότερων λεκανών
του διαµερίσµατος (hm3)

Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Έτος

Αχελώος
Καστράκι Στράτος
148.1
155.5
368.3
386.7
628.9
660.3
567.8
596.2
529.4
555.9
512.9
538.5
485.7
510.0
330.8
347.3
172.6
181.2
110.4
115.9
80.4
84.4
78.8
82.7
4 014.1
4 214.8

Έξοδος
161.7
402.2
686.7
620.0
578.1
560.0
530.4
361.2
188.4
120.5
87.8
86.0
4 383.4

Εύηνος
Μόρνος
Φράγµα Έξοδος Φράγµα Έξοδος
6.9
21.6
6.7
11.4
27.1
89.7
22.2
37.8
53.7 174.6
39.2
66.6
40.2 127.6
31.1
52.9
43.5 145.8
32.2
54.7
38.1 132.1
31.7
54.0
33.3
99.3
28.7
48.8
19.3
57.5
20.2
34.3
7.7
24.6
9.8
16.7
4.6
14.3
6.4
10.9
3.3
9.9
4.5
7.7
3.4
9.8
4.5
7.7
281.1 917.1
237.4
403.5

Πηγή: Μαµάσης & Ναλµπάντης (1995), Ευστρατιάδης & Μαµάσης (2004)

Πίνακας 4.5 Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση στις κυριότερες λεκάνες του διαµερίσµατος (mm)
Αχελώος
Εύηνος
Μόρνος
(Αυλάκι) (Πόρος Ρηγ.) (Φράγµα)
Οκτώβριος
166.1
122.9
89.2
Νοέµβριος
271.7
211.0
187.2
∆εκέµβριος
306.9
207.0
182.3
Ιανουάριος
222.1
140.2
118.8
Φεβρουάριος
213.2
163.2
137.1
Μάρτιος
164.0
116.1
93.7
Απρίλιος
135.7
112.2
94.5
Μάιος
97.5
71.1
57.4
Ιούνιος
49.0
40.0
30.2
Ιούλιος
37.4
30.1
22.2
Αύγουστος
34.0
28.9
27.4
Σεπτέµβριος
66.7
39.8
45.0
Έτος
1 764.4
1 282.3
1085.1
Πηγή: Μαµάσης & Ναλµπάντης (1995), Ευστρατιάδης & Μαµάσης (2004)
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Πίνακας 4.6 Μέση µηνιαία ρυθµισµένη παροχή της λεκάνης του Αχελώου στη θέση Καστράκι (hm3)
Οκτ
Νοε
∆εκ
Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ
Σεπ
Έτος
285.7 312.6 378.2 394.7 347.6 307.2 249.7 272.6 270.8 298.4 265.4 275.0 3 657.9
Πηγή: Μαµάσης & Ναλµπάντης (1995)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διαθέσιµες µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του Υπουργείο Γεωργίας για τους ποταµούς Αχελώο, Εύηνο, Μόρνο και τις λίµνες Τριχωνίδας, Λυσιµαχίας, Αµβρακίας, Οζερού,
Βουλκαριάς και Μόρνου και του ΕΚΘΕ για τον ποταµό Αχελώο και τη λίµνη Τριχωνίδα. Για τους ποταµούς Αχελώο, Βιζάκο, Αγραφιώτη και Εύηνο, αξιολογήθηκαν επίσης
επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς
των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών.
Επιπλέον για τον Αχελώο λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 (Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Αχελώος
Για τον ποταµό Αχελώο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας σε
τρεις χαρακτηριστικές θέσεις: κατάντη του φράγµατος Καστρακίου, στη γέφυρα Στράτου και στη γέφυρα Νεοχωρίου-Κατοχής, για την περίοδο 1989–1997 και 1998–2001.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε αναφέρονται σε δυο χαρακτηριστικές θέσεις, τη γέφυρα
Στράτου όπου υπάρχουν µετρήσεις θρεπτικών, διαλυµένου οξυγόνου και οργανικού άνθρακα για την περίοδο 2001–2004 και τις εκβολές µε µετρήσεις για την περίοδο 2001–
2002.
Ο Αχελώος δέχεται τις επιφανειακές απορροές των καλλιεργούµενων πεδινών εκτάσεων της Αιτωλοακαρνανίας είτε άµεσα η έµµεσα µέσω της Τριχωνίδας και της Λυσιµαχίας. Οι επιφανειακές αυτές απορροές µεταφέρουν κυρίως θρεπτικά από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και ρυπαντικά φορτία από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Οι
επιπτώσεις είναι εµφανείς από τη σύγκριση των ποιοτικών παραµέτρων στους δύο
σταθµούς µέτρησης (κατάντη του φράγµατος Καστρακίου και κοντά στις εκβολές στη
γέφυρα Νεοχωρίου-Κατοχής) που δείχνουν αυξηµένες, πλην όµως όχι υψηλές, συγκεντρώσεις κυρίως νιτρικών στη δεύτερη θέση και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες.
Ενδεικτικά αναφέρουµε πως οι συγκεντρώσεις νιτρικών κατάντη του φράγµατος Καστρακίου κυµαίνονται στο διάστηµα από 0–9.48 mg/L µε ενδεικτική τιµή (διάµεση
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τιµή) 0.70 mg/L ενώ αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις στις εκβολές του ποταµού στη γέφυρα Νεοχωρίου-Κατοχής έχουν µετρηθεί στο διάστηµα από 0.1–17.7 mg/L µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 2.1 mg/L. Κατά την περίοδο 1998–2001 τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού δε δείχνουν να παρουσιάζουν αξιόλογη µεταβολή µε τη µέγιστη τιµή νιτρικών που έχει καταγραφεί και στις τρεις θέσεις να βρίσκεται στα 21.5
mg/L (θέση Καστράκι) και τη µέση τιµή να µην υπερβαίνει τα 6 mg/L. Χαµηλές είναι
επίσης οι τιµές των θρεπτικών και την περίοδο 2001–2004 σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε τις τιµές νιτρικών να βρίσκονται κάτω από τα 2 mg/L NO3.
Συµπερασµατικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού ακόµα και στη δυσµενέστερη θέση, επιτρέπουν την ασφαλή αξιοποίηση των νερών του ποταµού για τις διάφορες δυνατές χρήσεις περιλαµβανοµένης και της πρόσληψης νερού για πόση έπειτα από
επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Ειδικότερα σε σχέση µε τις σηµαντικές παραµέτρους των θρεπτικών (NO3, NH4, Ολικό-Ρ) αλλά και µε άλλες παραµέτρους που σχετίζονται µε την καταλληλότητα των επιφανειακών αποδεκτών για πρόσληψη νερού προς
πόση και για τις οποίες υπάρχουν µετρήσεις (π.χ. SO4), οι συγκεντρώσεις που έχουν καταγραφεί, κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που προδιαγράφονται για τα υδάτινα σώµατα
κατηγορίας Α1.
Επισηµαίνεται το πολύ χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών ενώσεων, οι περισσότερες από
τις οποίες βρίσκονται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις. Σε χαµηλό επίσης
επίπεδο κυµαίνονται οι συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων οι οποίες είναι µικρότερες
από τις οριακές και συνιστώµενες από την ελληνική νοµοθεσία συγκεντρώσεις (Πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001).
Επισηµαίνεται ότι το δέλτα του ποταµού Αχελώου καθώς και ο ποταµός Αχελώος
έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες σε εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων.
Ποταµοί Εύηνος, Μόρνος
Τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τους δύο άλλους ποταµούς (Εύηνο και
Μόρνο) είναι πολύ περιορισµένα (7 δειγµατοληψίες την περίοδο 1998–2001), φαίνεται
πάντως πως η ποιότητα τους είναι κατάλληλη για την εφαρµοζόµενη χρήση ως πηγής
πόσιµου νερού (κατηγορία Α1).
Λίµνη Μόρνου
Η λίµνη Μόρνου αποτελεί πηγή υδροδότησης της Αθήνας και προστατεύεται θεσµικά
από τη ρύπανση και τη µόλυνση µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999, σύµφωνα µε την οποία
απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων,
ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά τους απ’ ευθείας στη λίµνη.
Ως προς την τροφική κατάσταση, η λίµνη δεν φαίνεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα ευτροφισµού, καθώς οι συγκεντρώσεις φωσφόρου, αζώτου και διαλυµένου οξυγόνου κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ολικού Ρ) δεν παραβιάζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες
χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίµνη στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
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Λίµνη Τριχωνίδα
Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ολικού Ρ) που έχουν µετρηθεί δεν παραβιάζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη
νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίµνη στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Χαρακτηριστικά την περίοδο
1980–1997 τα νιτρικά έχουν µετρηθεί στο διάστηµα από 0–23.92 mg/L NO3, µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 0.44 mg/L NO3 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων
3.65 mg/L NO3. Αντίστοιχα η αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από 0–2.83 mg/L NH4,
µε διάµεση τιµή 0.034 mg/L NH4 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 0.248 mg/L
NH4. Σχετικά αυξηµένες παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις θειικών (µέγιστη τιµή 2.0
meq/L), οι οποίες όµως παραµένουν χαµηλότερες από τα όρια τιµών που καθορίζονται
από την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ. Σύµφωνα µε πιο πρόσφατες µετρήσεις του Υπουργείου
Γεωργίας την περίοδο 1998–2001 τόσο τα νιτρικά όσο και τα θειϊκά εξακολουθούν να
παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα µε µέγιστη τιµή τα 4.90 mg/L και τα 1.2 meq/L αντίστοιχα. Περιοριστικός παράγοντας ευτροφισµού είναι ο φωσφόρος, αλλά το επίπεδο
συγκεντρώσεων τόσο του φωσφόρου όσο και του αζώτου κυµαίνεται σε επίπεδα που
δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού (ΤΝ: 0.132 mg/L, ΤP: 0.01 mg/L). Ωστόσο θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε µετρήσεις του ΕΚΘΕ σε δέκα σταθµούς δειγµατοληψίας µέσα στη λίµνη Τριχωνίδα που πραγµατοποιήθηκαν το Μάρτιο και Νοέµβριο
του 2002, οι συγκεντρώσεις ολικού αζώτου σε όρους µέσων τιµών υπερβαίνουν το όριο
του 1 mg/L, ενώ οι συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου είναι οριακά µικρότερες από το
όριο των 30 µg/L. Κρίνεται, συνεπώς, αναγκαία η λεπτοµερέστερη εξέταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίµνης Τριχωνίδας για την διερεύνηση της αναγκαιότητας
χαρακτηρισµού της ως ευαίσθητης ως προς τον ευτροφισµό λίµνης.
Λίµνη Λυσιµαχία
Η Λυσιµαχία που αποτελεί τον αποδέκτη των υπερχειλίσεων της Τριχωνίδας, αποστραγγιστικών τάφρων αλλά και σηµαντικών ποσοτήτων αστικών λυµάτων, παρουσιάζει σχετικά µεγαλύτερες συγκεντρώσεις θρεπτικών και κυρίως νιτρικών. Για την περίοδο 1998–2001 στην είσοδο της Σήραγγας της Λυσιµαχίας τα νιτρικά έχουν µετρηθεί
στο διάστηµα από 1.0–8.0 mg/L, µε µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 7.8 mg/L.
Αντίστοιχα στη δεύτερη θέση δειγµατοληψίας (Ρυθµιστικό θυρόφραγµα ∆ιµηκού) για
την ίδια περίοδο, οι µετρήσεις νιτρικών κυµαίνονται στο διάστηµα από 3.6–16.4 mg/L,
µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 11.3 mg/L και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων
16.2 mg/L. Ωστόσο οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ολικού Ρ) δεν παραβιάζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη
νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίµνη στη κατηγορία Α1. Αξίζει να σηµειωθεί πως παρατηρείται µια πτωτική
τάση των συγκεντρώσεων αµµωνιακού αζώτου η οποία σε µεγάλο βαθµό εκτιµάται ότι
οφείλεται στη βελτίωση των όρων διάθεσης αστικών αποβλήτων από µεγάλες πόλεις
της περιοχής και των παρακείµενων παραλίµνιων οικισµών. Ως προς την τροφική κατάσταση, η λίµνη φαίνεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα ευτροφισµού κυρίως εξαιτίας
της αυξηµένης συγκέντρωσης ολικού φωσφόρου, η διάµεση τιµή του οποίου υπερβαίνει
τα 30 µg/L Ρ για την περίοδο 1980–1997 χωρίς όµως να υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία. Ο φωσφόρος είναι ο περιοριστικός παράγοντας ευτροφισµού.
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Λίµνη Αµβρακία
Από τις διαθέσιµες µετρήσεις, τα νερά της λίµνης Αµβρακίας παρουσιάζουν συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών χαµηλότερες από τις αντίστοιχες συνιστώµενες συγκεντρώσεις της κατηγορίας Α1. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της περιόδου 1980–1997, περιοριστικός παράγοντας ευτροφισµού είναι ο φωσφόρος, αλλά το επίπεδο συγκεντρώσεων τόσο του φωσφόρου όσο και του αζώτου κυµαίνεται σε επίπεδα τα οποία δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού (ΤΝ: 0.18 mg/L, ΤP: 0.018 mg/L). Την περίοδο 1998–
2001 τα νιτρικά έχουν µετρηθεί στο διάστηµα 2.1–9.7 mg/L NO3, µε ενδεικτική τιµή
(διάµεση τιµή) 4.2 mg/L NO3 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 7.7 mg/L NO3.
Παρόλα αυτά η λίµνη παρουσιάζει αυξηµένες συγκεντρώσεις θειικών µε τη µέγιστη
τιµή του 95% των δειγµάτων της περιόδου 1998–2001 να κυµαίνεται στα 7.6 meq/L,
υπερβαίνοντας την επιτακτική τιµή των 5.2 meq/L της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για παραγωγή πόσιµου νερού. Αυξηµένες είναι επίσης οι τιµές της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε
το 95% των τιµών της ίδιας περιόδου να βρίσκεται στα 1010 µmhos/cm υπερβαίνοντας
οριακά τη συνιστώµενη τιµή των 1000 µmhos/cm της Οδηγίας.
Λίµνη Οζερός
Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ολικού Ρ) που έχουν µετρηθεί είναι µικρότερες από τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις
(πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και
κατατάσσουν την λίµνη στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1981–1997, περιοριστικός παράγοντας
ευτροφισµού είναι ο φωσφόρος, αλλά το επίπεδο συγκεντρώσεων τόσο του φωσφόρου
όσο και του αζώτου κυµαίνεται σε επίπεδα τα οποία δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού (ΤΝ: 0.28 mg/L, ΤP: 0.022 mg/L).
Λίµνη Βουλκαρία
Από τις διαθέσιµες µετρήσεις της περιόδου 1980–1997 και 1998–2001, τα νερά της λίµνης Βουλκαρίας παρουσιάζουν συγκεντρώσεις νιτρικών χαµηλότερες από τις αντίστοιχες συνιστώµενες συγκεντρώσεις της κατηγορίας Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρώτης περιόδου, περιοριστικός παράγοντας ευτροφισµού είναι ο φωσφόρος, αλλά οι συγκεντρώσεις τόσο του φωσφόρου όσο και του αζώτου κυµαίνονται σε επίπεδα τα οποία δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού (ΤΝ: 0.23 mg/L,
ΤP: 0.018 mg/L). Ωστόσο στη λίµνη Βουλκαρία, την τελευταία περίοδο έχουν καταγραφεί υψηλές τιµές τόσο χλωριόντων όσο και αγωγιµότητας (12.4 meq/L Cl- και 1854
µmhos/cm αντίστοιχα για το 95% των δειγµάτων), οι οποίες παραβιάζουν τα προτεινόµενα όρια που καθορίζονται από την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτωτική τάση των συγκεντρώσεων αµµωνιακού αζώτου στις λίµνες Βουλκαρία
και Οζερός που εµφανίζεται µετά το 1989, γεγονός που υποδηλώνει µείωση των εισερχοµένων λυµάτων.
Συµπερασµατικά, µε εξαίρεση τις συγκεντρώσεις χλωριόντων και ηλεκτρικής αγωγιµότητας στις λίµνες Βουλκαρία και τις συγκεντρώσεις θειϊκών στη λίµνη Αµβρακία, σε
καµία λίµνη δεν παρατηρείται παραβίαση των µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία,
άρδευση, διαβίωση ψαριών). Παρότι µεταξύ τους παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές
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συγκεντρώσεων θρεπτικών, οι συγκεντρώσεις που έχουν µετρηθεί κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που προδιαγράφονται για τα υδάτινα σώµατα κατηγορίας Α1 (Οδηγία
75/440/ΕΟΚ).
Ως προς την τροφική κατάσταση η λίµνη Λυσιµαχία φαίνεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα ευτροφισµού. Αντίθετα το επίπεδο των συγκεντρώσεων φωσφόρου και αζώτου
στις λίµνες Μόρνος, Τριχωνίδα, Αµβρακία, Οζερός και Βουλκαρία κυµαίνεται σε επίπεδα τα οποία δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού.
4.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται τρεις κύριες καρστικές ενότητες µε υδρογεωλογικό ενδιαφέρον:
Η ενότητα των Ακαρνανικών Ορέων. Εκεί αναπτύσσονται τα ακόλουθα κύρια καρστικά συστήµατα σε ανθρακικά ιζήµατα της Ιόνιας Ζώνης:
Καρστικό σύστηµα Αµφιλοχίας-Λουτρού, που έχει συνολική έκταση λεκάνης περίπου 250 km2. Συνδέεται µε τη λίµνη Αµβρακία µέσω της διαλείπουσας πηγής
του Ριβίου, εκφορτίζεται βόρεια προς τον Αµβρακικό Κόλπο µε τις πηγές Πετρονίκου και Λουτρακίου και έχει συνολική εκτιµώµενη υπόγεια απορροή περίπου
3–4 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Μοναστηρακίου-Μύτικα, που έχει συνολική έκταση λεκάνης
περίπου 120 km2. Εκφορτίζεται βόρεια και ανατολικά από τις πηγές Μοναστηρακίου και Αχυρών (παροχής 1.0 m3/s), δυτικά εκφορτίζεται προς τη θάλασσα
και έχει συνολική εκτιµώµενη υπόγεια απορροή της τάξεως των 2 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Αστακού, που έχει συνολική έκταση λεκάνης περίπου 350
km2. Εκφορτίζεται νότια σε υποθαλάσσιες και παράκτιες υφάλµυρες πηγές και
έχει συνολική εκτιµώµενη υπόγεια απορροή της τάξεως των 5 m3/s.
Καρστικό σύστηµα τριαδικών λατυποπαγών, που έχει συνολική έκταση λεκάνης
περίπου 350 km2. Εκφορτίζεται βόρεια προς τον Αµβρακικό Κόλπο και προς
νότο στις πηγές Λάµπρας. Η µετρηµένη παροχή είναι 8 m3/s και πιθανόν τροφοδοτείται από νερά του Αχελώου. Το σύστηµα έχει συνολική εκτιµώµενη υπόγεια
απορροή της τάξεως των 5 m3/s.
Καρστικό σύστηµα Κεφαλόβρυσου-Αιτωλικού, που έχει συνολική έκταση λεκάνης περίπου 60 km2. Εκφορτίζεται από τις διαλείπουσες πηγές Κεφαλόβρυσου
και Μοσχανδρέα, µε συνολική παροχή περίπου 0.7 m3/s.
Η καρστική ενότητα Γαβρόβου, που αναπτύσσεται σε ανθρακικούς σχηµατισµούς της
ζώνης του Γαβρόβου, έχει συνολική έκταση λεκάνης περίπου 320 km2 και εκφορτίζεται
κατά κύριο λόγο από τις παραλίµνιες πηγές του Τρίκλινου, µε συνολική εκτιµηµένη
παροχή περίπου 6–7 m3/s.
Η ενότητα των ασβεστόλιθων της Πίνδου, που αναπτύσσεται σε ανθρακικούς σχηµατισµούς της ζώνης Πίνδου και έχει συνολική έκταση λεκάνης περίπου 3 500 km2. Στην
ενότητα αυτή εντάσσεται το καρστικό σύστηµα Λάκµου-Τζουµέρκων, που εκφορτίζεται στον Άραχθο και ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου (05). Κατά το υπόλοιπο
τµήµα, το σύστηµα εκφορτίζεται στις λεκάνες Αχελώου, Ευήνου και Μόρνου, τις πα-

248 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

ραλίµνιες και υπολίµνιες πηγές της Τριχωνίδας, και από παραθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες πηγές (π.χ. Ναυπάκτου). Η συνολική εκτιµώµενη υπόγεια απορροή είναι της τάξεως των 70 m3/s.
Στο υδατικό διαµέρισµα, εκτός των καρστικών ενοτήτων, αναπτύσσονται και προσχωµατικοί υδροφορείς: (α) στη λεκάνη του Αχελώου, κυρίως στην περιοχή Αγρινίου-Πενταλόφου-Νεοχωρίου, (β) στο ∆έλτα του Ευήνου (στην περιοχή Γαλατά-ΑιτωλικούΕυηνοχωρίου) και (γ) στο ∆έλτα του Μόρνου.
Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά µε τις υδρογεωλογικές λεκάνες του υδατικού διαµερίσµατος λήφθηκαν από διάφορες µελέτες του ΙΓΜΕ και του ΕΜΠ (Κουτσογιάννης &
Μαρίνος, 1995, Παπασπυρόπουλος, 1981, Κουρµούλης, 1984).
Οι κυριότερες πηγές που εµφανίζονται στο υδατικό διαµέρισµα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.7. Στον ίδιο πίνακα δίνεται και µια εκτίµηση του δυναµικού των πηγών αυτών.
Πίνακας 4.7 Κυριότερες πηγές του υδατικού διαµερίσµατος
Ονοµασία

Κοινότητα

Φοινικιά
Ριβίου
Κεφαλόβρυσο
Λάµπρας
Κορωπίου
Λεσινίου
Ναυπάκτου
Φοινικιά
Κεφαλόβρυσο
Λουτρακίου
Κεφαλόβρυσο
Κρυονέρι
Βλυχά
Πετρονίκου
Σύνολο

Φοινικιά
Κατούνας
Αχυρών
Λεσίνι
Βόνιτσα (Μοναστηράκι)
Λεσίνι
ακτή
Αγρινιά
Κατούνας
Λουτράκι
Ναύπακτος
Γαλατάς
Λιµένι
Αµφιλοχία

Παροχή
(m3/s)
0.6
0.1–2.5
0.18
4.5–10.0
0.6–2.0
5.0
0.5
1.9
0.2–0.9
0.2–0.6
0.30
0.34
0.3
1.0

Μέση παροχή
(m3/s)
0.60
1.30
0.18
7.25
1.30
5.00
0.50
1.90
0.55
0.40
0.30
0.34
0.30
1.00
20.92

Πηγή: Στουρνάρας και συνεργάτες (1988)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσονται σηµαντικοί καρστικοί και προσχωµατικοί υδροφορείς. Ειδικότερα οι σχηµατισµοί της ζώνης της Πίνδου, της ζώνης Γαβρόβου και της Ιόνιας ζώνης διαµορφώνουν µεγάλης έκτασης υδρογεωλογικές ενότητες καρστικών ασβεστόλιθων µε διαφορετική όµως υδρογεωλογική
συµπεριφορά. Παράλληλα µεγάλοι προσχωµατικοί υδροφορείς δηµιουργούνται στις
κοιλάδες και τα δέλτα των ποταµών Αχελώου, Μόρνου και Ευήνου, ενώ τέλος σχηµατίζονται και ψαµµιτικοί υδροφορείς και νεογενή ψαµµιτοκροκαλοπαγή (µεταξύ Βόνιτσας και Αµφιλοχίας).
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Οι καρστικές πηγές και γεωτρήσεις που εκµεταλλεύονται τους καρστικούς υδροφορείς
στους Νοµούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο
για την ύδρευση οικισµών. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (Γ. Στουρνάρας 1994), σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα η ποιότητα των
καρστικών υδάτων της ζώνης της Πίνδου είναι καλύτερη από εκείνη της Ιόνιας ζώνης
τόσο αναφορικά µε τις τιµές των διαλυµένων αλάτων όσο και την σκληρότητα.
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υπογείων υδάτων του διαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας προέρχονται από τις εντατικές καλλιέργειες που πραγµατοποιούνται στις
πεδινές εκτάσεις του διαµερίσµατος, οι οποίες περιορίζονται στο Νοµό Αιτ/νίας και
δευτερευόντως στο δέλτα του ποταµού Μόρνου στο Νοµό Φωκίδας, τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες που εστιάζονται κυρίως γύρω από µεγάλα αστικά κέντρα
(π.χ. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό) και έµεσα από τα επιφανειακά νερά τα οποία σε
αρκετές περιπτώσεις είναι αποδέκτες αστικών αποβλήτων.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις
της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ διαθέσιµα στοιχεία υπάρχουν
επίσης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 11 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 11 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 4 αφορούν σε καρστικούς υδροφορείς, το
1 σε λατυποπαγή που παρουσιάζουν καρστική συµπεριφορά και 6 σε προσχωµατικούς
υδροφορείς, γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονται οι περισσότερες πηγές ρύπανσης
(εντατικές καλλιέργειες, βιοµηχανική δραστηριότητα). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα
τα σηµεία ελέγχου βρίσκονται στους Νοµούς Αιτ/νίας και Φωκίδας.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999) το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 34 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 26 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999. Όπως και στην έρευνα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όλες οι θέσεις δειγµατοληψίας βρίσκονται στους Νοµούς
Αιτ/νίας και Φωκίδας και έχουν επιλεχθεί µε στόχο την κάλυψη των δυσµενέστερων
περιοχών από άποψη παραγόµενων ρυπαντικών φορτίων.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
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χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 37 σταθµών, εκ των οποίων οι 21 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Η ποιότητα όλων των υπογείων υδάτων του διαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας,
από άποψη ανόργανων αλάτων του αζώτου, κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Είναι
χαρακτηριστικό ότι για την περίοδο που καλύπτουν οι µετρήσεις των δύο ερευνητικών
προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Πανεπιστηµίου Πατρών (1993–1999)
δεν καταγράφηκαν τιµές των NO3, NO2 και NH4 που να υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο για το πόσιµο νερό. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η θέση 0408 νότια της
λίµνης Τριχωνίδας όπου καταγράφηκε συγκέντρωση NO3 το καλοκαίρι του 1993 ίση µε
65 mg/L για την οποία, ωστόσο, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα στοιχεία. H υψηλή συγκέντρωση νιτρικών θα πρέπει να αποδοθεί στην αυξηµένη χρήση λιπασµάτων στην
περιοχή λόγω των εντατικών καλλιεργειών και στον τρόπο άρδευσης, καθώς η λίµνη
Τριχωνίδα τροφοδοτεί µε νερό όλα τα αρδευτικά κανάλια της περιοχής και ταυτόχρονα
δέχεται τις απορροές από τις αποστραγγιστικές τάφρους. Συγκεντρώσεις νιτρικών υψηλότερες από το ανώτατο συνιστώµενο όριο των 25 mg/L σηµειώνονται επίσης στους
σταθµούς 0410 και 0417. Ο σταθµός 0410 βρίσκεται στην περιοχή Θυρίου νοτίως του
Αµβρακικού κόλπου και στα κατάντη περιοχών µε εντατικές καλλιέργειες, ενώ ο σταθµός 0417 βρίσκεται στην λεκάνη της Κανδήλας, της οποίας ο προσχωµατικός υδροφορέας τροφοδοτεί την ύδρευση µίας περιοχής µε έντονη τουριστική ανάπτυξη. Ο πρώτος
σταθµός µάλιστα (0410) φαίνεται να αντιµετωπίζει προβλήµατα υφαλµύρωσης, αφού
την περίοδο 2004–2005 οι µέσες τιµές χλωριόντων και ηλεκτρικής αγωγιµότητας βρέθηκαν ίσες µε 1165 mg/L Cl- και 2600 µS/cm αντίστοιχα.
Την ικανοποιητική ποιότητα των υπογείων νερών της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας επιβεβαιώνουν και οι µετρήσεις της περιόδου 2004–2005 όπου σε σύνολο 37 σταθµών δειγµατοληψίας δεν έχει µετρηθεί συγκέντρωση νιτρικών πάνω από τα 50 mg/L, ενώ οι µέγιστες µετρηθείσες τιµές νιτρικών υπερβαίνουν τo συνιστώµενο όριο των 25 mg/L µόνο
σε τέσσερεις σταθµούς. Πρόκειται για τους σταθµούς 0440 στη περιοχή της Λυσιµαχίας, το σταθµό 0446 στην περιοχή της Πάλαιρου και τους σταθµούς 0416 και 0417 στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Οι συγκεντρώσεις NO3, NO2 και NH4 στην περιοχή του ποταµού Αχελώου είναι χαµηλές τόσο για τους προσχωµατικούς όσο και για τους καρστικούς υδροφορείς παρά την
παρουσία εντατικών καλλιεργειών στην περιοχή. Αυτό αποδίδεται στην αραίωση των
ρύπων λόγω µεγάλης δυναµικότητας των υδροφορέων, καθώς και στην ύπαρξη αργιλικού στρώµατος πάχους 2 m στην επιφάνεια. Για τους ίδιους λόγους είναι µικρές οι συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών και στα δέλτα των ποταµών Ευήνου και Μόρνου.
Σύµφωνα µε παλαιότερα στοιχεία του ΙΓΜΕ (Kounis, 1986) τα υπόγεια νερά στην περιοχή του Αγρινίου που εκτείνεται µεταξύ των λιµνών Οζερού και Τριχωνίδας δεν εµφανίζουν ίχνη ρύπανσης και χαρακτηρίζονται από χαµηλή σκληρότητα κάτω από 300
mg/L ως ανθρακικό ασβέστιο και συγκεντρώσεις διαλυτών στερεών (TDS) που κυµαίνονται µεταξύ 100–300 mg/L. Σε µεµονωµένες µόνο θέσεις εµφανίζονται βόρεια των
λιµνών Τριχωνίδας και Οζερού υψηλότερες τιµές διαλυτών στερεών, σκληρότητας και
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νιτρικών. Βόρεια της λίµνης Οζερού οι τιµές σκληρότητας κυµαίνονται µεταξύ 300 500 mg/L και των διαλυτών στερεών ξεπερνούν τα 1500 mg/L, ενώ βορείως της λίµνης
Τριχωνίδας εµφανίζονται τιµές διαλυτών στερεών που κυµαίνονται µεταξύ 500 και
1000 mg/L.
Υψηλές τιµές σκληρότητας και διαλυτών στερεών παρατηρούνται και στις περιοχές µεταξύ Αιτωλικού και Νεοχωρίου που ξεπερνούν τα 1000 και 1500 mg/L, αντίστοιχα. Οι
τιµές αυτές συνοδεύονται από αύξηση των συγκεντρώσεων χλωριόντων και θειικών,
δείγµα υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων λόγω εισροής θαλασσινού νερού. Την περίοδο 2004–2005 στην περιοχή του Ευηνοχωρίου και συγκεκριµένα στο σταθµό 0423
έχουν καταγραφεί υψηλές τιµές χλωριόντων (296 mg/L Cl-) και αγωγιµότητας (1302
µS/cm), λόγω της πολύ µικρής απόστασης από τη θάλασσα. Υψηλές τιµές χλωριόντων
και αγωγιµότητας έχουν επίσης καταγραφεί στο σταθµό 0431 βόρεια της Αµφιλοχίας
όπου οι µέγιστες τιµές φτάνουν τα 470 mg/L Cl- και 2050 µS/cm αντίστοιχα.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο
οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
4.2.3 Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση
∆ύο είναι οι κύριες χρήσεις νερού στο υδατικό διαµέρισµα: η άρδευση και η παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Τα κυριότερα υφιστάµενα αρδευτικά έργα του διαµερίσµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8. Αυτά βρίσκονται στις περιοχές του Κάτω Αχελώου και των λιµνών Τριχωνίδας και Λυσιµαχίας.
Οι κύριοι ταµιευτήρες ρύθµισης της ροής των ποταµών του διαµερίσµατος έχουν στόχο
είτε την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (ταµιευτήρες Αχελώου), είτε την
ύδρευση της Αθήνας (ταµιευτήρες Μόρνου και Ευήνου).
Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί τέσσερα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Τρία από
αυτά βρίσκονται στην κύρια λεκάνη του Αχελώου (Κρεµαστά, Καστράκι, Στράτος) και
ένα στον παραπόταµο του Αχελώου Ταυρωπό ή Μέγδοβα. Ο Πίνακας 4.9 περιλαµβάνει
στοιχεία σχετικά µε την εγκατεστηµένη ισχύ των έργων, την ωφέλιµη χωρητικότητα
των αντίστοιχων ταµιευτήρων και τη συνολική µέση παραγωγή ενέργειας.
Πίνακας 4.8 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα
Περιοχή - Αρδευτικό έργο
1

Άνω Ρου Αχελώου (Ν. Ευρυτανίας)
Νέου Αργυρίου
Τοπόλιανων
Παλαιοκατούνας
Ραπτόπουλου
Σύνολο

Πηγή

Αχελώος
Γρανιτσιώτης
Αγραφιώτης
Αχελώος
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Έκταση
(στρέµ.)
2 000
1 600
1 000
1 000
5 600

Περιοχή - Αρδευτικό έργο
2

3

4

5

6

7

8

Άνω Ρου Αχελώου (Ν. Καρδίτσας)
Πεζούλας Φυλακτής
Κερασιάς
Ανθοχωρίου Κρυοπηγής
Βραγγιανών
Πετρύλων
Άλλα µικρά φράγµατα
Σύνολο
Μέσου Ρου Αχελώου
Παραβόλας
Παντάνασσας
Θέρµου
Μυρτιάς Νεροµάνας
Κατούνας
Χαλκιόπουλου
Καλλιθέας Λευκού
Πεδιάδας Αγρινίου
Σύνολο
Κάτω Ρου Αχελώου
Λεσινίου
Παλαιοµάνινας
Χρυσοβίτσας Αστακού
Πεδιάδας Μεσολογγίου
Σύνολο
Περιοχές ∆υτικά Αχελώου
Παλαίρου Πογωνιάς – Αγίου Νικολάου
Βόνιτσας Μοναστηρακίου
Θυρίου
Σπάρτου
Σύνολο
Λεκάνη Ευήνου
Αβαρίκου Ανάληψης
Πόριαρης Φαµίλας
Τρίκορφου
Γαλατά Ευηνοχωρίου
Σύνολο
Λεκάνη Μόρνου
Πεδιάδας Μόρνου
Υψηλής Ζώνης Μόρνου
Σύνολο
Περιοχή Λευκάδας
Κάµπου Βασιλικής
Κάµπου Νιδρίου
Σύνολο
Γενικό σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Πηγές & Ταυρωπός
Πηγές
Πηγές
Πηγές
Πηγές
Πηγές

2 200
1 200
750
1 500
2 300
8 500
16 450

Λίµνη Τριχωνίδα
Λίµνη Τριχωνίδα
Χείµαρρος Φιδάκια, Πηγές Κεφ/σου & γεωτρ.
Πηγές Αγ. Σοφίας & Νεροµάνας
Λίµνη Αµβρακία
Ίναχος Ποταµός & γεωτρήσεις
Πηγές Καλλιθέας
Αχελώος - Λ. Τριχωνίδα, Οζερός & Λυσιµαχία

6 000
3 000
6 000
2 500
3 000
3 100
3 200
207 650
234 450

Τριχωνίδα, Λυσιµαχία, πηγ. Λάµπρας
Αχελώος
Πηγές Λάµπρας
Λίµνες Τριχωνίδα, Λυσιµαχία

50 000
6 500
6 500
143 200
206 200

Λίµνη Βουλκαριά
Λ. Βουλκαριά & πηγές Μοναστηρακίου
Πηγές Θυρίου
Λίµνη Αµβρακία

6 000
19 000
4 000
1 300
30 300

Πηγές, γεωτρήσεις, Εύηνος
Εύηνος
Εύηνος
Εύηνος

6 000
2 200
1 800
14 000
24 000

Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

9 000
7 000
16 000

Πηγές & γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

1 750
1 000
2 750
535 750
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υδατικού διαµερίσµατος είναι ότι µέρος του υδατικού
δυναµικού του εκτρέπεται ήδη προς άλλα υδατικά διαµερίσµατα. Συγκεκριµένα, τα
έργα εκτροπής είναι τα ακόλουθα:
α. Ο ταµιευτήρας Αγίου ∆ηµητρίου στον Εύηνο, από τον οποίο εκτρέπεται νερό προς
τον ταµιευτήρα του Μόρνου.
β. Ο ταµιευτήρας Μόρνου, από τον οποίο λαµβάνεται νερό για την Αθήνα (Υδατικό
∆ιαµέρισµα Αττικής), το οποίο προέρχεται από την απορροή της ανάντη λεκάνης
του και τις εισροές από τον Εύηνο.
γ. Ο ταµιευτήρας Πλαστήρα, από τον οποίο λαµβάνεται νερό για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας, µε κύριες χρήσεις την ύδρευση, την άρδευση, και την παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Πίνακας 4.9 Κύριοι ταµιευτήρες ρύθµισης ροής στις σηµερινές συνθήκες µε ή χωρίς
υδροηλεκτρικά έργα
Ταµιευτήρας

Κρεµαστών
Καστρακίου
Στράτου Ι
Στράτου ΙΙ
Πλαστήρα
Αγ. ∆ηµητρίου
Μόρνου**
Σύνολο διαµ.

Ολική
Ωφέλιµη
Εγκατεστηµένη Συνολική ετήσια
χωρητικότητα χωρητικότητα
ισχύς (MW)
καθαρή
ταµιευτήρα
ταµιευτήρα
παραγωγή
(hm3)
(hm3)
ενέργειας (GWh)
4 750
3 300
437.0
1 300
1 000
165
320.0
900
80
11
150.0
578
6.6
16
362
286
130.0*
200
138
112
764
630
8.5
48
7 094
4 504
1 052.1
3 042

Πηγή: ∆ΕΗ (1995), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Ευστρατιάδης κ.ά. (2002), Ευστρατιάδης & Μαµάσης
(2004)
* Επειδή ο υδροηλεκτρικός σταθµός βρίσκεται στην πλευρά της Θεσσαλίας, τα µεγέθη του δεν
προσµετρώνται σε αυτά του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
**Περιλαµβάνει το υδροηλεκτρικό έργο της Γκιώνας.

4.2.4 Καταγραφή των σηµαντικότερων προτεινόµενων ή υπό κατασκευή έργων
Στο υδατικό διαµέρισµα έχει κατασκευαστεί το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας, ενώ
κατασκευάζεται και το έργο της Συκιάς. Αυτή τη στιγµή (Απρίλιος 2007) κανένα από
τα έργα αυτά δεν είναι σε λειτουργία (τα έργα στη Μεσοχώρα έχουν ολοκληρωθεί,
ωστόσο δεν γίνεται πλήρωση του ταµιευτήρα λόγω προσφυγών). Το έργο της Συκιάς
συνδέεται µε την εκτροπή των νερών του Άνω Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Πρόκειται
για το τέταρτο σηµαντικό έργο εκτροπής νερού προς άλλα υδατικά διαµερίσµατα, πέραν των έργων Μόρνου, Ευήνου και Μέγδοβα. Στον Πίνακα 4.10 δίνονται συνοπτικά
στοιχεία για τα σηµαντικότερα υπό κατασκευή ή και προτεινόµενα έργα.
Τα αρδευτικά έργα που έχουν προταθεί για κατασκευή είναι, σύµφωνα µε το ΥΠΓΕ,
αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11.
Τα αρδευτικά έργα που έχουν απλώς µελετηθεί είναι σύµφωνα µε το ΥΠΓΕ αυτά που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.12.
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Πίνακας 4.10 Κύριοι ταµιευτήρες (υπό κατασκευή ή µελέτη) και αντίστοιχα υδροηλεκτρικά έργα
Υδροηλεκτρικό
έργο

Ολική
χωρητικότητα
ταµιευτήρα
(hm3)

Ωφέλιµη
χωρητικότητα
ταµιευτήρα
(hm3)

358
590
948

228
502
730

Μεσοχώρας
Συκιά
Σύνολο διαµ.

Εγκατεστηµένη
ισχύς (MW)

160
220 (60)
380 (220)

Συνολική
ετήσια καθαρή
παραγωγή
ενέργειας
(GWh)

384
527 (154)
911 (538)

Πηγή: ∆ΕΗ (1995)
Σε παρένθεση δίνονται οι τιµές που θα ισχύσουν όταν θα λειτουργήσει η εκτροπή του Αχελώου
προς τη Θεσσαλία, στις οποίες δεν συνυπολογίζεται η ενέργεια που θα παραχθεί από το νερό του
Αχελώου µε τα έργα εκτροπής του.

Πίνακας 4.11 Αρδευτικά έργα προς κατασκευή

1
2

Περιοχή

Πηγή

Ξηρόµερου
Χαµηλή ζώνη Μόρνου
Σύνολο

Φράγµα Αχυρών
Μόρνος

Έκταση
(στρέµ.)
26 000
1 000
27 000

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Πίνακας 4.12 Αρδευτικά έργα που έχουν µελετηθεί
Περιοχή
1
2
3
4
5

Ζώνες

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)
35 000
15 000
25 000
23 700
11 800
110 500

Βάλτου
Αχελώος (φράγµα Στράτου)
Ξηρόµερου
Αχελώος (φράγµα Στράτου)
Κάτω Αχελώος
11Α + 11Β Τριχωνίδα-Λυσιµαχία
Περιοχή Βουλκαριάς
Λίµνη Βουλκαριά*
Χρυσοβίτσα-Αστακός-Βασιλόπουλο
Πηγές Λάµπρας
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
* Προτείνεται η ανύψωση της στάθµης της λίµνης, µε την κατασκευή περιµετρικού αναχώµατος,
ρυθµιστικών θυροφραγµάτων και άλλων συµπληρωµατικών έργων.

4.2.5 Υδρολογικό ισοζύγιο
Το υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος θεωρήθηκε ότι περιλαµβάνει προσεγγιστικά τα
ακόλουθα αθροιστικά µεγέθη:
• την απορροή του Αχελώου (πριν την έξοδο στην πεδιάδα του Αγρινίου), που θεωρήθηκε ίση µε τη µέση ρυθµισµένη απορροή στη θέση Καστράκι (στην οποία δεν προσµετράται η απορροή της υπολεκάνης του Ταυρωπού)·
• το απολήψιµο απόθεµα νερού από τη λίµνη Τριχωνίδα·
• το υδατικό δυναµικό των πηγών Λάµπρας-Λεσινίου·
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• την απορροή του Ευήνου στην έξοδο της λεκάνης του, µετά από αφαίρεση των
ποσοτήτων που εκτρέπονται από τον ταµιευτήρα Αγίου ∆ηµητρίου για την ενίσχυση
του υδατικού δυναµικού του ταµιευτήρα Μόρνου·
• την απορροή του Μόρνου στην έξοδο της λεκάνης του, µετά από προσθήκη των
εκροών του Ευήνου και αφαίρεση των ολικών ποσοτήτων που εκτρέπονται από τον
ταµιευτήρα Μόρνου για ύδρευση της Αθήνας.
Επισηµαίνεται ότι οι εκροές του Ευήνου προς τον Μόρνο αναρρυθµίζονται εντός του
υδατικού διαµερίσµατος, και για το λόγο αυτό προσµετρώνται στο υδατικό δυναµικό
του. Με τον τρόπο που γίνεται η εκτίµηση του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος,
θεωρείται ότι µε κατάλληλη διαχείριση των έργων διατηρείται η σηµερινή ρυθµισµένη
παροχή του Αχελώου. Η ένταξη, στο σύστηµα των έργων του Αχελώου, των ταµιευτήρων Μεσοχώρας και Συκιάς, αλλά και των έργων της εκτροπής προς Θεσσαλία, δεν µεταβάλλει τον πλεονασµατικό χαρακτήρα του διαµερίσµατος.
Στα πλαίσια της Μελέτης, έγινε και εκτίµηση του υδατικού δυναµικού της Νήσου Λευκάδας, η οποία είναι το µόνο νησί του υδατικού διαµερίσµατος που έχει σηµαντική
έκταση. Το επιφανειακό υδατικό δυναµικό του νησιού, µαζί µε τα µικρότερα νησιά Κάλαµος και Μεγανήσι, εκτιµήθηκε σε 46 hm3 το χρόνο. Οι σχετικοί υπολογισµοί φαίνονται στον Πίνακα 4.13. Το υδατικό δυναµικό της Λευκάδας δεν περιλήφθηκε τελικά
στο υδρολογικό ισοζύγιο του διαµερίσµατος, καθόσον: (α) η εκτίµηση του πραγµατικά
εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού απαιτεί την ύπαρξη µελετών συγκεκριµένων έργων, (β) αριθµητικά το µέγεθος του δυναµικού αυτού είναι µικρό σε σχέση µε τη συµβολή άλλων περιοχών του διαµερίσµατος (π.χ. λεκάνη Αχελώου), και (γ) οι εκτιµήσεις
δεν βασίζονται σε µετρήσεις παρά µόνο σε ό,τι αφορά τη βροχόπτωση. Πάντως, το
υδατικό δυναµικό της νήσου έχει ιδιαίτερη σηµασία για την κάλυψη τοπικών αναγκών,
ανεξάρτητα από το µέγεθος των αναγκών αυτών.
Πίνακας 4.13 Υδρολογικό ισοζύγιο Νήσων Λευκάδας, Καλάµου και Μεγανησίου σε ετήσια βάση
Λευκάδα
Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Όγκος εξάτµισης (hm3)
Είδος υδροπερατών σχηµατισµών
Ποσοστό υδροπερατών σχηµατισµών
Όγκος κατείσδυσης (hm3)
Όγκος επίγειας ροής (hm3)

294
1100
323
122
Κ
80%
156
45

Κάλαµος &
Μεγανήσι
45
980
44
18
Κ
100%
25
1

Σύνολο
339
367
140

181
46

Στην περίπτωση της λεκάνης του Μόρνου, η διαθέσιµη απορροή του µήνα Ιουλίου θεωρήθηκε ίση µε τη φυσική απορροή στην έξοδο της λεκάνης, από την οποία έχει αφαιρεθεί η απορροή που αντιστοιχεί στη λεκάνη ανάντη του φράγµατος. Αυτό σηµαίνει ότι
τα νερά του Ιουλίου κατακρατούνται πλήρως στον αντίστοιχο ταµιευτήρα και δεν
εκρέει από αυτόν καµία ποσότητα νερού. Αντίθετα, στην έξοδο της λεκάνης του Ευή-
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νου θεωρείται επιπλέον παροχή ίση µε 1.0 m3/s ή 2.7 hm3, που αφήνεται κατάντη του
ταµιευτήρα Αγίου ∆ηµητρίου για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας.
Η άθροιση του υδατικού δυναµικού των πηγών Λάµπρας-Λεσινίου µε την απορροή των
τριών κύριων λεκανών είναι επιτρεπτή, γιατί η λεκάνη τροφοδοσίας των πηγών είναι εξ
ολοκλήρου εκτός των θεωρούµενων λεκανών επιφανειακού νερού. Η τροφοδοσία των
πηγών γίνεται και από διηθήσεις του Αχελώου, αλλά οι διηθήσεις αυτές λαµβάνουν
χώρα κατάντη της θέσης Καστράκι, όπου θεωρείται το υδατικό δυναµικό του Αχελώου.
Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να εκτιµηθεί το υδατικό δυναµικό των πηγών τελείως ανεξάρτητα από τα νερά του Αχελώου. Η λεκάνη του Αχελώου, από το φράγµα Στράτου
ως τις εκβολές, έχει αξιόλογο δυναµικό επιφανειακών νερών που εκτιµάται από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995) σε 177 hm3 το χρόνο. Τα νερά αυτά όµως κατά το µεγαλύτερο ποσοστό αποστραγγίζονται προς τη θάλασσα και δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι αποτελούν µέρος του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος.
Οι εκτιµήσεις του συνολικού (επιφανειακού και υπόγειου) υδατικού δυναµικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.14.
Πίνακας 4.14 Συνολικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδατικό δυναµικό διαµερίσµατος
Έκταση
(km2)
Λεκάνη Αχελώου (Καστράκι)
Λεκάνη λίµνης Τριχωνίδας
Πηγές Λάµπρας-Λεσινίου
Λεκάνη Ευήνου
Λεκάνη Μόρνου
Σύνολο
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

4 125
300
350
1 163
974

Είδος
απορροής

Ετήσια απορροή
(hm3)

ρυθµισµένη
απολήψιµο απόθ.
φυσική
ρυθµισµένη
ρυθµισµένη

3 658[1](3 058)[2]
207
250
717[4]
154[5]
4 986 (4 386)[6]

Απορροή
Ιουλίου
(hm3)
298[3]
82
21
12
4
417

∆εν λαµβάνεται υπόψη το υδατικό δυναµικό της υπολεκάνης Ταυρωπού.
Με εκτροπή 600 hm3 προς Θεσσαλία
Θεωρείται ότι, µε κατάλληλη ρύθµιση, διατηρείται σταθερή και στην περίπτωση της εκτροπής προς Θεσσαλία.
Έχουν αφαιρεθεί 200 hm3 για ύδρευση της Αθήνας (εκτροπή προς Μόρνο).
Έχουν αφαιρεθεί 250 hm3 για ύδρευση της Αθήνας, που προκύπτουν θεωρώντας ετήσια απόληψη 450 hm3, εκ των οποίων τα 200 hm3 προέρχονται από τον Εύηνο.
Με εκτροπή 600 hm3 προς Θεσσαλία.

Οι απολήψεις νερού για ύδρευση της Αθήνας που καταγράφονται στον πίνακα αντιστοιχούν σε πιθανότητα µη πλήρους κάλυψης της ζήτησης ίση µε 1% το χρόνο, που
αποτελεί το αποδεκτό όριο αστοχίας για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήµατος
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1991). Οι απολήψεις από τους ταµιευτήρες Ευήνου και Μόρνου έχουν
προκύψει µε θεώρηση ετήσια ζήτησης νερού ίσης µε 400 hm3, λαµβάνοντας υπόψη
απώλειες νερού κατά τη µεταφορά µέχρι τα διυλιστήρια ίσες µε 10% καθώς και απολήψεις κατά µήκος του υδραγωγείου του Μόρνου για την ύδρευση παρακείµενων οικισµών (Κουτσογιάννης κ.ά., 2002). Η τιµή αυτή, που αντιστοιχεί σε εκροές της τάξης
των 450 hm3 από το σύστηµα Ευήνου-Μόρνου, είναι συµβατή µε τα ιστορικά δεδοµένα
των τελευταίων ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΥ∆ΑΠ,
κατά το υδρολογικό έτος 2005–06, η ετήσια κατανάλωση νερού στην Αθήνα ανήλθε σε
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406 hm3, ενώ οι απολήψεις από τον Μόρνο έφτασαν τα 453 hm3. Τα αντίστοιχα µεγέθη
του προηγούµενου έτους ήταν 398 και 452 hm3, αντίστοιχα.
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.14 προκύπτει ότι το εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος ανέρχεται στα 4986 hm3. Στην ποσότητα αυτή δεν συνυπολογίζονται η απορροή της λεκάνης του Ταυρωπού, που είναι 147 hm3 το χρόνο (Ευστρατιάδης κ.ά., 2002), καθώς και τα 450 hm3 που λαµβάνονται ετησίως για την ύδρευση ττης
Αθήνας. Αυτό σηµαίνει ότι, σε µέση ετήσια βάση, το ολικό δυναµικό του διαµερίσµατος φτάνει τα 4986 + 600 = 5586 hm3, εκ των οποίων µια ποσότητα της τάξης των 600
hm3, ήτοι ποσοστό 10.7%, διακινείται προς άλλα διαµερίσµατα.
Στον Πίνακα 4.15 δίνεται η εκτίµηση του θεωρητικού υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος, που είναι 8 663 hm3, από τα οποία 5 019 hm3 αντιστοιχούν σε επίγεια ροή. Το
θεωρητικό δυναµικό αναφέρεται στη συνολική έκταση του διαµερίσµατος (10 199 km2)
και περιλαµβάνει τις συνολικές ποσότητες νερού που διακινούνται στο διαµέρισµα.
Αντίθετα, ο Πίνακας 4.14 αναφέρεται στο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό που
βεβαιωµένα διατίθεται για κάλυψη υδατικών αναγκών µέσω συγκεκριµένων έργων διαχείρισης υδατικών πόρων. Το δυναµικό αυτό (4 986 hm3 το χρόνο) αναφέρεται σε
τµήµα µόνο (6 981 km2) της συνολικής έκτασης του διαµερίσµατος και είναι εποµένως
ποσοστό (58%) του θεωρητικού υδατικού δυναµικού.
Πίνακας 4.15 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος σε ετήσια βάση
Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
2
Επιφάνεια (km )
4 332
205
137
5 511 10 199
Ύψος βροχής (mm)
1 370
1 370
1 370
1 370
Όγκος βροχής (hm3)
5 921
315
187
7 549 13 973
Συντελεστής εξάτµισης
38%
38%
38%
38%
3
Εξάτµιση (hm )
2 250
120
71
2 869
5 310
3
Ωφέλιµη βροχόπτωση (hm )
3 671
195
116
4 681
8 663
Συντελεστής κατείσδυσης
3%
3%
15%
75%
Κατείσδυση (hm3)
110
6
17
3 511
3 644
3
Επίγεια ροή (hm )
3 561
189
99
1 170
5 019
Στο Χάρτη 4.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

4.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 4.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
4.3.1 Γεωργία
Οι αρδευόµενες εκτάσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.16 για τους νοµούς που είτε
ολόκληροι είτε το µεγαλύτερο τµήµα τους περιλαµβάνονται στο υδατικό διαµέρισµα.
Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα ποσοστά συµµετοχής της αρδευόµενης έκτασης του τµήµατος του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα, επί του συνόλου της αρδευόµενης έκτα-
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σης του νοµού, οι συνολικές αρδευτικές ανάγκες του νοµού και, τέλος, οι αρδευτικές
ανάγκες για το τµήµα της αρδευόµενης έκτασης του νοµού που ανήκει στο υδατικό διαµέρισµα. Για την εκτίµηση των αρδευτικών αναγκών σε κάθε νοµό έγινε λεπτοµερής
ανάλυση των αναγκών ανά είδος καλλιέργειας µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995). Παρατηρούµε ότι η συνολική αρδευόµενη έκταση στο διαµέρισµα είναι, σύµφωνα µε τον
Πίνακα 4.16, 556 406 στρέµµατα. Η έκταση αυτή περιλαµβάνει τα 535 750 στρέµµατα
των υφιστάµενων συλλογικών αρδευτικών δικτύων, και αποµένουν άλλα 20 656
στρέµµατα, τα οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν τα ιδιωτικά αρδευτικά έργα, που είναι κυρίως γεωτρήσεις.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.16, µε βάση την απογραφή του έτους 1995 (η οποία θεωρείται αντιπροσωπευτική των σηµερινών συνθηκών), οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό
εκτιµώνται, για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, σε 367 hm3 το χρόνο, από τα
οποία 79 hm3 αντιστοιχούν στο µήνα Ιούλιο. Η ετήσια αρδευτική ζήτηση, ανηγµένη σε
ισοδύναµο ύψος νερού, ανέρχεται σε 658 mm/στρέµµα, τιµή που κρίνεται εύλογη.
Πίνακας 4.16 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για άρδευση
Αρδευόµενη Συµµετο Αρδευόµενη έκτα- Συνολική αρδευτι- Αρδευτική ζήτηση νοέκταση νο- χή νοµού ση νοµού στο δια- κή ζήτηση νοµού µού στο διαµέρισµα*
(hm3/έτος)
µέρισµα (στρέµ.)
(hm3/έτος)
µού (στρέµ.)

Νοµός

Ευρυτανίας
Αιτωλ/νίας
Λευκάδας
Φωκίδας
Σύνολο

24 860
513 493
7 950
50 513

100.0%
100.0%
100.0%
20.0%

24 860
513 493
7 950
10 103
556 406

18.3
339.4
4.3
29.2
366.5

Πηγή: ΕΣΥΕ (1995)
* Η ανάλυση έγινε σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος.

4.3.2 Κτηνοτροφία
Στον Πίνακα 4.17 παρουσιάζονται για κάθε νοµό το ποσοστό συµµετοχής της
κτηνοτροφίας του τµήµατος του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα, επί του συνόλου
της κτηνοτροφίας του νοµού. Στον ίδιο πίνακα δίνονται οι συνολικές ανάγκες νερού για
κτηνοτροφία, όπως αυτές εκτιµήθηκαν µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995).
Πίνακας 4.17 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για κτηνοτροφία
Νοµός

Συµµετοχή
στη
σταβλισµένη
κτηνοτροφία

Συµµετοχή
στην
ελεύθερη
κτηνοτροφία

Ζήτηση για
σταβλισµένη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)

Ζήτηση για
ελεύθερη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)

Ζήτηση στο
διαµέρισµα
(hm3/έτος)

Ευρυτανίας
Αιτωλ/νίας
Λευκάδας
Φωκίδας
Άρτας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Σύνολο

100.0%
100.0%
100.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
100.0%
100.0%
40.0%
5.0%
40.0%
35.0%

0.1
0.9
0.1
0.2
0.5
1.1
0.7

0.7
4.9
0.2
1.1
1.3
2.2
1.6

0.8
5.8
0.3
0.5
0.1
0.9
0.6
9.0
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.17, οι σηµερινές ανάγκες σε νερό για κτηνοτροφία είναι,
για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 9.0 hm3 το χρόνο.
4.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) και για το έτος 1999 ανερχόταν σε 3 000
t. Στη Μελέτη δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
4.3.4 Ύδρευση
Η εκτίµηση της ετήσιας ποσότητας νερού για υδρευτικές ανάγκες γίνεται µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1994) για το µόνιµο πληθυσµό των νοµών του υδατικού διαµερίσµατος
και τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τουριστών (1 250 000 κατά τις εκτιµήσεις του
ΚΕΠΕ), αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό συµµετοχής του νοµού στο επίπεδο του υδατικού διαµερίσµατος. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.18. Όπως
φαίνεται στον πίνακα αυτό, οι σηµερινές υδρευτικές ανάγκες είναι, για το σύνολο του
υδατικού διαµερίσµατος, 22.4 hm3 το χρόνο και 8.5 hm3 το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου.
Πίνακας 4.18 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για ύδρευση
Νοµός
Ευρυτανίας
Αιτωλ/νίας
Λευκάδας
Φωκίδας
Καρδίτσας
Τρικάλων
Άρτας
Φθιώτιδας
Σύνολο

Ετήσιες
Ανάγκες από Μάιο
3
ανάγκες (hm )
ως Σεπτ. (hm3)
1.80
0.76
16.61
5.99
1.58
0.68
1.24
0.53
0.54
0.23
0.36
0.15
0.28
0.12
0.00
0.00
22.41
8.46

4.3.5 Βιοµηχανική χρήση
Η βιοµηχανική δραστηριότητα περιορίζεται περίπου στο 15% του προϊόντος και της
απασχόλησης και αφορά κυρίως βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων. Οι ετήσιες υδατικές ανάγκες των σχετικά µεγάλων µονάδων εκτιµώνται σε 350 000 m3.
4.3.6 Ενέργεια
Στα εδάφια 4.2.3 και 4.2.4 έχουν ήδη δοθεί στοιχεία σχετικά µε την εγκατεστηµένη
ισχύ των έργων και τη συνολική µέση παραγωγή ενέργειας των υφιστάµενων και των
προτεινόµενων υδροηλεκτρικών έργων (Πίνακες 4.9 και 4.10). Η παραγωγή ενέργειας
στο υδατικό διαµέρισµα είναι σηµαντική σε εθνικό επίπεδο. Πάντως, στη Μελέτη η
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υδροηλεκτρική ενέργεια δεν εξετάζεται περαιτέρω µε ποσοτικό τρόπο, γιατί αποτελεί
µη καταναλωτική χρήση και απαιτεί λεπτοµερή διερεύνηση σε επίπεδο υδρολογικής
λεκάνης.
4.3.7 Άλλες χρήσεις
Στο διαµέρισµα υπάρχουν αρκετές θερµοµεταλλικές πηγές, δηλαδή πηγές µε ιδιαίτερα
φυσικά ή και χηµικά χαρακτηριστικά του νερού (ΙΓΜΕ, 1996), που όµως αν και έχουν
δυνατότητες, δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά. Οι κύριες χρήσεις των σηµαντικότερων
από τις πηγές αυτές είναι η λουτροθεραπεία (Κρεµαστά, Αλευράδα, Χαλκιόπουλο) και
η ποσιθεραπεία (Κορπή).
Τα τελευταία κυρίως χρόνια, τα ποτάµια του υδατικού διαµερίσµατος, και κυρίως ο
Αχελώος και ο Εύηνος, χρησιµοποιούνται και για τουριστικούς-αθλητικούς σκοπούς
(rafting). Εφόσον αυτό επεκταθεί και σε τµήµατα ποταµών όπου υπάρχουν έργα, όπως
π.χ. σε ταµιευτήρες, τότε ασφαλώς θα επιβληθούν περιορισµοί στη διαχείριση των νερών των αντίστοιχων ποταµών. Ήδη στην περιοχή κατάντη του φράγµατος Στράτου
έχει διαµορφωθεί χώρος αναψυχής και αθληµάτων νερού.

4.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας έχουν υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία
του Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.19–4.23. Ειδικότερα στον
Πίνακα 4.19 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 4.20–4.23 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 4 του
Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000
κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 4.19 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

5 404
4 989
1 596
349

Επιφανειακές
Απορροές

7 389
401

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
14 967
20 371
18 290
23 279
739
9 724
34
784

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας είναι:
•
•
•
•

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 20 371 tn/έτος
Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 23 279 tn/έτος
Oλικό άζωτο (Ν) = 9 724 tn/έτος
Ολικός φώσφορος (Ρ) = 784 tn/έτος

Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
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Πίνακας 4.20 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

167 096
62 310
104 786
197 933

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

1 185
955
229
3 034
5 404

1 140
853
287
2 709
4 989

365
273
92
867
1 596

84
57
27
181
349

Πίνακας 4.21 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
5

14 576

1

21 200

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
8
3
1

27 320
34 000
70 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
13
3
2

ΙΠ
197 933
41 896
34 000
91 200

18

365 029

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
2
3
2

4 350
31 800
68 636

7

104 786

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

73
37
7

495
59
0

10 424
7 389
401

Πίνακας 4.22 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

2 486
746
25

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
6 552
3 276
328

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
818
3 272
41

Πίνακας 4.23 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
9 865
12 013
444
10

Χοίροι
3 150
3 668
227
13

Ιπποειδή
509
856
6
0

Κουνέλια
202
242
22
5

Πουλερικά
1 242
1 512
40
5

Σύνολο
14 967
18 290
739
34

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σηµαντικό τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα και στερεών (27% και 21% αντίστοιχα), ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των
αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (16%, Πίνακες 4.19 και 4.22). Αντίθετα
σηµαντική είναι η συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο φωσφόρου
(45%). Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία
συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 29%.
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Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας έχουν θεσµοθετηθεί ως ευαίσθητοι
αποδέκτες ο ποταµός Αχελώος, το ∆έλτα του Αχελώου, το Στενό Λευκάδος, η Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου και ο Αµβρακικός Κόλπος. Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, που
ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών, θα έπρεπε βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000. Ως αποτέλεσµα των προθεσµιών έχουν κατασκευασθεί σήµερα οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που εξυπηρετούν τις πόλεις του Αγρινίου, της Ναυπάκτου, της Λευκάδας, του Καρπενησίου
και του Μεσολογγίου. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις, παρέχουν δευτεροβάθµια επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, εκτός από τις
ΕΕΛ Ναυπάκτου και Αιτωλικού, που παρέχουν βιολογική επεξεργασία µε αποµάκρυνση αζώτου.
Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός από ΕΕΛ στο υδατικό διαµέρισµα είναι 104 786 κάτοικοι (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού και του πληθυσµού µικρών οικισµών που εξυπηρετείται από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 29% επί του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 4.21).
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, υπάρχουν 13 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του
έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών
λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (54%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων των 11 εκ των 13
προαναφερθέντων οικισµών που δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ και στους οποίους
περιλαµβάνονται και οικισµοί που ανήκουν σε λεκάνες απορροής των ευαίσθητων
γλυκών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των
αποχετευτικών δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, αναµένεται
µείωση του ρυπαντικού φορτίου που προέρχεται από αστικούς και ηµιαστικούς πληθυσµούς. Παράλληλα η κατασκευή και λειτουργία συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων
µικρής κλίµακας για µικρούς οικισµούς (µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 2 000)
αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισµό των φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (74%) και στερεών (79%) προέρχεται από
την εσταβλισµένη κτηνοτροφία (Πίνακα 4.23), ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή
της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (8% και 4.5% αντίστοιχα). Περίπου το
66% του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών και το 60% του φορτίου
αζώτου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των χοιροστασίων (20% του φορτίου οργανικού άνθρακα και στερεών και 31%
του φορτίου αζώτου ).
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Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων µε θρεπτικά (Πίνακες 4.19 και 4.22). Ειδικά ο
Νοµός Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζεται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται στις πεδινές εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι ο καπνός, τα σιτηρά, τα κηπευτικά, οι δενδροκαλλιέργειες και τα αµπέλια. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 51% και 76%
αντίστοιχα των συνολικών φορτίων P και N. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των
χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 63% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους, το 24% σε δασικές εκτάσεις και µόλις το 8% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 4.22, το 44% του συνολικά παραγόµενου φορτίου
αζώτου των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους και το 44% στις εντατικές καλλιέργειες. Τέλος το µεγαλύτερο ποσοστό του
συνολικού φορτίου φωσφόρου που µεταφέρεται µε τις επιφανειακές απορροές (82%)
παράγεται σε γεωργική γη και βοσκότοπους.
Στην ∆υτική Στερεά οι βιοµηχανικές µονάδες είναι περιορισµένης κλίµακας, συγκεντρώνονται στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και είναι εξαρτηµένες από τον πρωτογενή
τοµέα. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών είναι µονάδες συσκευασίας - µεταποίησης
αγροτικών προϊόντων και περιλαµβάνουν κλάδους όπως: κονσερβοβιοµηχανίες φρούτων, και λαχανικών, ορνιθοσφαγεία και υφαντουργεία. Κυριότερες πηγές τοξικών ουσιών αποτελούν τα κλωστοϋφαντουργεία που συγκεντρώνονται κυρίως στους Νοµούς
Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται
στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις,
φαινόλες και οργανικοί διαλύτες. Η εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων
της βιοµηχανίας δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν
στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού
των βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

4.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 4.24 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα υπάρχουν 39 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 5 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο Αµβρακικός κόλπος, το Στενό Λευκάδας, ο ποταµός Αχελώος, το δέλτα του Αχελώου, η λιµνοθάλασσα
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, και ο ποταµός Καρπενησιώτης, οι οποίοι βάσει των διατά264 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

ξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. Επίσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999 και την
Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/2280/1983 απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών και
βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά
τους απ’ ευθείας στο τµήµα του ποταµού Ευήνου, ανάντη της υδροληψίας, για την
υδροδότηση της πρωτεύουσας καθώς και στον Μόρνο. ∆εδοµένης της θεσµοθετηµένης
ευαισθησίας της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, διερευνητέα είναι και η
ένταξη της αντίστοιχης λεκάνης στις ευπρόσβλητες ζώνες. Με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να εξετασθεί και η περιοχή νότια του Αµβρακικού (Βόνιτσα-Αµφιλοχία). Τέλος
στους ευαίσθητους αποδέκτες θα πρέπει, ενδεχόµενα, να περιληφθεί η λίµνη Λυσιµαχία
και η αντίστοιχη λεκάνη απορροής της στις ευπρόσβλητες ζώνες.
Πίνακας 4.24 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Υδάτινα Σώµατα
Αχελώος Ποταµός
∆έλτα Αχελώου
Τριχωνίδα Λίµνη [6]
Λυσιµαχία Λίµνη [7]
Λ. Βουλκαρία & Σαλτίνη
Οζερός Λίµνη [8]
Αµβρακία Λίµνη
Εύηνος Ποταµός
Μόρνος
Ασπροπόταµος
Λ/θάλασσες Στενών [9]
Λ/θάλασσα Μεσολογ.
Εκβολές Ευήνου
Καρπενησιώτης Ποταµός
Παράκτιες Περιοχές
Αµβρακικός Κόλπος
Νερά Κολύµβησης
Γρίµποβο
Ψανή
Ακρωτήρι Κεφαλής
Όρµος Καλαµάκι
Κρυονέρι
Τουρλίδα
Λούρος
∆ιόνη
Μαραθιά
Ασπρογιάλι
Αστακός
Βέλα
Σχίνος
Σφίνα
Νεροκράτηµα
Βόνιτσα Παναγιά
Ακρωτήρι Γελάδας

Νοµός

Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Φωκίδας
Τρικάλων
Λευκάδας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Ευρυτανίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]
+
+

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR2310001
GR2310009
GR2310010
GR2310006
GR2310008
GR2310007

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2310001

+
+
+

GR1440001
GR2240001
GR2310001
GR2310001

GR2310001
GR2310001

+
+
GR2450004

+
+

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7

Παραλία Βόνιτσας
Παλιάµπελα
Σπάρτο Κοιν. Παραλία
Αµφιλοχία
Παραλία Μπούκας
Κατάφουρκο
Μενίδι
Στενό Λευκάδας
Λευκάδας-Γύρα
Μύλοι-Γύρα
Άη Γιάννης
Άη Γιάννης-Καµίνια
Πευκούλα-Ποτίσσιες
Άγ. Νικήτας
Κάθισµα
Παραλία Καλαµίτσι
Γιαλός ∆ράγανο
Πόρτο Κατσίκι
Πόντι
Πόρος-Ρούδα
Μικρός Γιαλός
∆εσσίµι
Νυδρί
Περιγιάλι
Νικιάνα
Λυγιά
Καριότες
Άγιοι Πάντες
Πάνορµο
Ερατινή
Τολοφώνας
Άγ. Νικόλαος
Άγ. Σπυρίδωνας
Σπηλιά
Γκλοβίνο
Χανιά
Σεργούλα-Πλατανιά
Σεργούλα 2 Παραλία
Γλυφάδα
Κάτω Μαραθιά
Μαραθιά
Μοναστηράκι
Χιλιαδού
Χερσαία Τµήµατα
Περιοχή Λ. Πλαστήρα
Άγραφα
Κερκέτιο Όρος
Όρη Αθαµανών
Κοιλάδα Αχελώου
Όρος Λάκµος
Περιοχή Χορτάτων

Νοµός

Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Λευκάδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

+
+
+
+
+
+
+
+

Καρδίτσας
Καρδίτσας
Τρικάλων
Άρτας
Άρτας
Ιωαννίνων
Λευκάδας
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Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR2450005
GR2450006
GR2450007
GR2450008
GR2450009
GR2450010
GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR2450004
GR1410001
GR1410002
GR1440002
GR2110002
GR2110005
GR2130007
GR2240002

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
8
9
10
11
12
13
14

Όρος Παναιτωλικό
Όρος Βαρασόβα
Όρ. Αράκυνθος [10]
Όρ. Τσέρεκας
Όρ. Τυµφηστός
Όρη Βαρδούσια
Όρος Γκιώνα

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Αιτωλ/νίας
Ευρυτανίας
Φωκίδας
Φωκίδας

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]
GR2310004
GR2310005
GR2310010
GR2310011
GR2430001
GR2450001
GR2450002

Νερά
κολύµβησης
[5]

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK
[6] (και θυρόφραγµα έναντι τάφρου)
[7] (και ρυθµιστικό θυρόφραγµα ∆ιµηκού και είσοδος σύραγγας)
[8] (και αντλιοστάσιο)
[9] (Παλιώνης-Αβλίµων) & Αλυκές
[10] και Στενά Κλεισούρας

4.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους καταναλωτικών χρήσεων. Η εκτίµηση φαίνεται στον Πίνακα 4.25 και δίνεται ως µέση ετήσια τιµή και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
Πίνακας 4.25 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Έτος
Ιούλιος
Άρδευση
366.5
79.2
Ύδρευση
22.4
2.3
Κτηνοτροφία
9.0
0.9
Σύνολο
397.9
82.4
Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της Μελέτης.
Όσον αφορά στη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό. Καταρτίστηκαν δύο σενάρια: (α) το µεσοπρόθεσµο
σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα θα
προστεθούν και οι εκτάσεις των έργων των οποίων η κατασκευή έχει ήδη προγραµµατιστεί, ενώ παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο µισό εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης· και (β) το µακροπρόθεσµο σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα προστίθενται και οι εκτάσεις των έργων που έχουν µελετηθεί πέραν όλων των παραπάνω, ενώ
παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο 1/4
εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης. Εφόσον οι παραδοχές της εξέλιξης των εκτάσεων που αρδεύονται από µη συλλογικά δίκτυα δίνουν, τελικά, µείωση της συνολικής
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έκτασης σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση, τότε στο σενάριο λαµβάνεται η σηµερινή
έκταση. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.26.
Πίνακας 4.26 Εκτίµηση σηµερινής και µελλοντικής ζήτησης για άρδευση από έργα

Σηµερινή κατάσταση
Πρόσθετα µεσοπ. σεναρίου
Σύνολο
Πρόσθετα µακρ. σεναρίου
Σύνολο

Αρδευόµενη
έκταση µε
συλλογικά
δίκτυα (στρ)
535 750
25 000
560 750
110 500
671 250

Αρδευόµενη
έκταση µε µη
συλλογ.
δίκτυα (στρ)
20 656
-10 328
10 328
-5 164
5 164

Ετήσια κατανάλωση συλλογ. δικτύων
(hm3)
353
16
369
72
441

Ετήσια κατ.
µη συλλογ.
δικτύων
(hm3)
14
-7
7
-3
3

Συνολική
ετήσια
κατανάλωση (hm3)
367
10
376
69
444

Συνολική
κατανάλωση Ιουλίου
(hm3)
79
2
81
15
96

Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, η συνολική (για όλες τις χρήσεις) µελλοντική ζήτηση νερού στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4.27.
Πίνακας 4.27 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)

Χρήση
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Άρδευση από εκτάσεις
κατά ΕΣΥΕ
Έτος
Ιούλιος

Άρδευση από έργα
Έτος

Ιούλιος

477
22
9
508

103
2
1
106

376
22
9
408

81
2
1
84

629
22
9
661

136
2
1
139

444
22
9
473

96
2
1
99

Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις κάθε είδους απώλειες) είναι το µήνα Ιούλιο: (α) σύµφωνα µε την προσέγγιση της άρδευσης
από εκτάσεις της ΕΣΥΕ 82 hm3, για τη σηµερινή κατάσταση, 106 hm3 για το µεσοπρόθεσµο σενάριο και 139 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο· (β) σύµφωνα µε την προσέγγιση της άρδευσης από εκτάσεις έργων, 82 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση, 84 hm3
για το µεσοπρόθεσµο σενάριο και 99 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο. Η προσφορά
νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά είναι 417 hm3 (Πίνακας 4.14). Κατά συνέπεια,
οι σηµερινές και οι µελλοντικές ανάγκες υπερκαλύπτονται από τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους του υδατικού διαµερίσµατος (και µε τις δύο προσεγγίσεις της ζήτησης για
άρδευση).
Σηµαντικό µέρος των νερών των λεκανών Ευήνου και Μόρνου, καθώς και το σύνολο
των υδατικών πόρων της υπολεκάνης Ταυρωπού (ποσοστό 10.7%), χρησιµοποιούται
για την ύδρευση της Αθήνας και την άρδευση της Θεσσαλικής πεδιάδας αντίστοιχα,
ενώ στο µέλλον έχει προβλεφθεί η εκτροπή άλλου 10.7% των νερών προς τη Θεσσαλία
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µέσω του έργου εκτροπής του Αχελώου. Τέλος, υπενθυµίζεται ότι στις παραπάνω αναλύσεις θεωρήθηκε η µέση ρυθµισµένη παροχή του Αχελώου που έχει παρατηρηθεί το
µήνα Ιούλιο. Η παροχή αυτή όµως αντανακλά τη µέχρι σήµερα διαχείριση του συστήµατος ταµιευτήρων του Αχελώου και, όπως είναι προφανές, µπορεί να αυξηθεί σε βάρος της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, πράγµα όµως για το οποίο δεν προκύπτει αναγκαιότητα.
Οι παραπάνω εκτιµήσεις επιτρέπουν να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το υδατικό διαµέρισµα είναι, τόσο στις σηµερινές όσο και στις µελλοντικές συνθήκες, πλεονασµατικό σε
ό,τι αφορά τους υδατικούς πόρους του.

4.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας είναι γενικά πλεονασµατικό σε νερό
και αυτό αναµένεται να ισχύει και στο µέλλον.
Οι κύριοι επιφανειακοί υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος είναι οι ποταµοί Αχελώος,
Εύηνος και Μόρνος, καθώς και η λίµνη Τριχωνίδα, ενώ υπάρχουν και σηµαντικοί υπόγειοι υδροφορείς, όπως εκείνοι του συστήµατος Αµφιλοχίας, που παραµένουν γενικά
ανεκµετάλλευτοι.
Στις σηµερινές συνθήκες, ένα µέρος (8.1% σε ετήσια βάση) του εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος και ειδικότερα των δύο λεκανών Μόρνου και Ευήνου, εκτρέπεται προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής για υδρευτικούς σκοπούς.
Ακόµη, ένα µικρότερο τµήµα (2.7% σε µέση ετήσια βάση) του εκµεταλλεύσιµου υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος εκτρέπεται προς τη Θεσσαλία µέσω του φράγµατος
Πλαστήρα.
Μέρος του υδατικού δυναµικού του Άνω Αχελώου, και συγκεκριµένα 600 hm3, προβλέπεται να εκτραπεί προς τη Θεσσαλία. Η τιµή αυτή κυµαίνεται στα επίπεδα των ποσοτήτων που ήδη εκτρέπονται για ύδρευση της Αθήνας και για άρδευση και ύδρευση
της Θεσσαλίας από τον ταµιευτήρα Πλαστήρα.
Οι κύριες χρήσεις νερού στο υδατικό διαµέρισµα είναι η παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας στο Μέσο Ρου του Αχελώου και η άρδευση των πεδινών περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας.
Αν και το διαµέρισµα είναι γενικά πλεονασµατικό σε νερό, εντούτοις παρουσιάζει προβλήµατα επάρκειας σε πολύ µικρές σε έκταση περιοχές, κυρίως σε περιοχές στο βορειοδυτικό τµήµα του και ειδικότερα στη Λευκάδα και τα γύρω µικρά νησιά. Το πρόβληµα
της ύδρευσης της Λευκάδας ήδη βαίνει προς λύση µε µεταφορά νερού από το Υδατικό
∆ιαµέρισµα Ηπείρου και ειδικότερα από τις πηγές Αγίου Γεωργίου της λεκάνης του
Λούρου.
Οι ποταµοί Αχελώος, Εύηνος και Μόρνος έχουν χαρακτηριστικά που πληρούν βασικά
κριτήρια για άρδευση και απόληψη πόσιµου νερού. Η λίµνη Μόρνου αποτελεί πηγή
υδροδότησης της Αθήνας, προστατεύεται θεσµικά από τη ρύπανση και τη µόλυνση, και
δεν φαίνεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα ευτροφισµού. Η λίµνη Λυσιµαχία φαίνεται να
είναι ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισµό, σε αντίθεση µε τις λίµνες Τριχωνίδα, Αµβρακία, Βουλκαρία και Οζερός. Όλες αυτές οι λίµνες µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία φαίνε-
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ται καταρχήν ότι έχουν νερό κατάλληλο για ύδρευση (µετά από επεξεργασία), άρδευση
και διαβίωση ψαριών. Η ποιότητα όλων των υπόγειων νερών του διαµερίσµατος (τόσο
για τους προσχωµατικούς όσο και για τους καρστικούς υδροφορείς), από άποψη ανόργανων αλάτων του αζώτου, κρίνεται ικανοποιητική.
Οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή αποτελούν την
κύρια πηγή ρύπανσης. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία τα παραγόµενα από εσταβλισµένη κτηνοτροφία απόβλητα, καθώς
και να εφαρµόζονται ορθές γεωργικές πρακτικές.
Είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων διαχείρισης αστικών λυµάτων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων.
Στο διαµέρισµα υπάρχουν 39 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 5 ζώνες ειδικής
προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο Αµβρακικός Κόλπος, το
Στενό Λευκάδας, ο ποταµός Αχελώος, το ∆έλτα του Αχελώου, η λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και ο ποταµός Καρπενησιώτης, που έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες.
∆εδοµένης της θεσµοθετηµένης ευαισθησίας της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού, πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη της αντίστοιχης λεκάνης απορροής στις ευπρόσβλητες ζώνες. Με το ίδιο σκεπτικό πρέπει να εξεταστεί η περιοχή του νότιου Αµβρακικού (Βόνιτσα-Αµφιλοχία). Τέλος, στους ευαίσθητους αποδέκτες πρέπει να περιληφθεί
η λίµνη Λυσιµαχία και να διερευνηθεί η ένταξη της αντίστοιχης λεκάνης απορροής στις
ευπρόσβλητες ζώνες.
Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη διατηρητέα παροχή του Αχελώου, στο µέλλον θα απαιτηθεί
ακριβέστερη εκτίµησή της όπως επιτάσσει η κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Η αξιοπιστία της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαµέρισµα είναι από µέτρια
ως ικανοποιητική. Ειδικά στη λεκάνη του Αχελώου, η ∆ΕΗ διαθέτει δεδοµένα που κρίνονται γενικά αξιόπιστα, ενώ ιδιαίτερα αξιόπιστα είναι τα στοιχεία των εισροών που
εκτιµώνται από το ισοζύγιο λειτουργίας των ταµιευτήρων.
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05 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου
5.1 Γενικά χαρακτηριστικά
5.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου έχει έκταση 10 026 km2, από τα οποία τα 641 km2
ανήκουν στην Κέρκυρα. Ο υδροκρίτης του διαµερίσµατος ορίζεται ανατολικά από τον
όρµο Κοπραίνης του Αµβρακικού Κόλπου, και συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Βάλτου, Αθαµανικών, οροσειράς βόρειας Πίνδου, Βόιου, και Γράµµου. Στη συνέχεια τα
όρια του διαµερίσµατος ορίζονται από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 5.1.
Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 445 658
κάτοικοι και το 2001 ήταν 464 093 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 4.1% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών του 2001
και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Η
έκταση και ο πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.1.
Πίνακας 5.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Θεσπρωτίας
Κέρκυρας
Πρέβεζας
Άρτας
Ιωαννίνων
Καστοριάς
Γρεβενών
Αιτωλ/νίας

1 515
641
1 036
1 421
4 934
214
166
99
10 026

Σύνολο

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
100.0%
100.0%
85.5%
98.9%
12.4%
7.2%
1.6%

Πληθυσµός
Ποσοστό
Πληθυσµός
τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα διαµέρισµα (1991) διαµέρισµα
(2001)
(1991)

44 188
107 592
58 628
74 911
157 589
982
285
1 483
445 658

100.0%
100.0%
100.0%
95.2%
99.6%
1.9%
0.8%
0.6%

46 091
111 975
59 356
74 354
169 558
997
304
1 459
464 093

Το διαµέρισµα περιλαµβάνει την Περιφέρεια Ηπείρου και πολύ µικρά τµήµατα των Περιφερειών ∆υτικής Μακεδονίας και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τα νησιά
Κέρκυρα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντίπαξοι, που ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αποτελείται από τους Νοµούς Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Πρέβεζας, το
µεγαλύτερο τµήµα των Νοµών Άρτας και Ιωαννίνων, και µικρότερα τµήµατα των Νοµών Καστοριάς, Γρεβενών, και Αιτωλοακαρνανίας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙ, ενότητα 2.1.
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Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών Ηπείρου (µε έδρα τα
Ιωάννινα), ∆υτικής Ελλάδας (µε έδρα την Πάτρα), και Ιονίων Νήσων (µε έδρα την
Κέρκυρα) για το νησιωτικό τµήµα.
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι, κατά
χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων του διαµερίσµατος (Ηγουµενίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Θιναλίων Κέρκυρας, Κασσωπαίων Κέρκυρας, Πρέβεζας, Φιλιππιάδος, Εσπερίων Κερκύρας, Αχιλλείων, Λευκιµµαίων Κερκύρας,
Μελιτειέων Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών Κερκύρας).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (Άρτας, Ιωαννίνων) και ΤΟΕΒ
(π.χ. Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Άρτας, Ιωαννίνων).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας, ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Πρέβεζας.

• Ενέργεια


∆ΕΗ.

• Περιβάλλον


Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα τµήµατα Υδραυλικών Έργων και
Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
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5.1.2 Γεωµορφολογικά – γεωλογικά χαρακτηριστικά
Από γεωµορφολογική άποψη, το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου είναι από τα πιο ορεινά
διαµερίσµατα της χώρας, δεδοµένου ότι οι ορεινές περιοχές της είναι το 70% της συνολικής έκτασης, ενώ οι πεδινές µόνο το 15%. Έχει έντονο ανάγλυφο µε µεγάλες κλίσεις
πρανών και βαθιές χαράδρες (π.χ. Βίκος, Άραχθος, Αχέροντας). Τα υψηλότερα βουνά
του είναι ο Σµόλικας (2 617 m), τα Τζουµέρκα (2 500 m), ο Γράµµος (2 500 m), η
Τύµφη (2 540 m), η Νεµέρτσκα (2 200 m), o Τόµαρος (2 100 m), η Μουργκάνα (1 900
m) κ.ά.
Το διαµέρισµα αναπτύσσεται κυρίως στις γεωτεκτονικές ζώνες Ιονίου, Ωλονού-Πίνδου
και εν µέρει στη ζώνη Γαβρόβου.
Η Ιόνιος Ζώνη σε γενικές γραµµές παρουσιάζει την παρακάτω στρωµατογραφική διάρθρωση:
•
•
•
•
•
•

σειρά των εβαποριτών και τριαδικών λατυποπαγών·
σειρά των ανθρακικών πετρωµάτων ανωτέρων τριαδικών – ανωτέρου ηωκαίνου·
φλύσχη ανωτέρου ηωκαίνου-ακουιτανίου·
ψαµµιτο-µαργαϊκές αποθέσεις του βουρδιγαλίου·
µειο-πλειοκαινικές αποθέσεις·
αλλουβιακές αποθέσεις.

Η τεκτονική της χαρακτηρίζεται από µια σειρά επάλληλων µεγασύγκλινων και µεγααντίκλινων, που επωθούνται και εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο προς τα δυτικά. Οι
άξονές τους παρουσιάζουν γενικά διεύθυνση Β∆-ΝΑ, αλλά νοτιότερα κάµπτονται και
γίνονται ΒΒ∆-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝ∆.
Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου χαρακτηρίζεται ως βαθειά αύλακα από στρωµατογραφική
άποψη, και αποτελείται από:
•
•
•
•

κλαστικούς τριαδικούς σχηµατισµούς·
εναλλαγές ανθρακικών-πυριτικών σχηµατισµών ανωτέρου τριαδικού-σενώνιου·
µεταβατικά στρώµατα µαιστριχτίου –παλαιοκαίνου·
φλύσχη ανωτέρου ηωκαίνου.

Από τεκτονική άποψη η ζώνη Ωλονού-Πίνδου στην περιοχή της µελέτης εµφανίζεται
σαν ένα τεκτονικό κάλυµµα επωθηµένο πάνω στην Ιόνιο Ζώνη. Τα τεκτονικά λέπια εµφανίζονται επωθηµένα το ένα στο άλλο µε κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά µε
άξονες διεύθυνσης από Β-Ν ως ΒΒ∆-ΝΝΑ. Χαρακτηριστικές τεκτονικές δοµές είναι οι
ορεινοί όγκοι των Τζουµέρκων και το Περιστέρι.
Οι οφιόλιθοι στην περιοχή µελέτης βρίσκονται επωθηµένοι πάνω στα τεκτονικά καλύµµατα της Πίνδου, τα οποία είναι πιθανόν ιουρασικής ηλικίας, µε πετρώµατα υπερβασικής κυρίως σύστασης.
Η ζώνη Γαβρόβου στην περιοχή εµφανίζεται στρωµατογραφικά µε δύο ενότητες: των
ανθρακικών σχηµατισµών του ορεινού όγκου του Γαβρόβου και του φλύσχη στην ανατολική πλαγιά των βουνών του Βάλτου. Η ενότητα στο σύνολό της αποτελεί αντίκλινο
µε άξονα ΒΒ∆-ΝΝΑ και χαρακτηρίζεται από βαρέως τύπου τεκτονική.
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5.1.3 Κλίµα
Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της πολυµορφίας του αναγλύφου, το διαµέρισµα παρουσιάζει ποικιλία κλίµατος. Στην Κέρκυρα και στις ακτές του διαµερίσµατος επικρατεί το θαλάσσιο µεσογειακό κλίµα, ενώ όσο προχωρούµε στο εσωτερικό το κλίµα αλλάζει και γίνεται ηπειρωτικό. Έτσι στο εσωτερικό το κλίµα είναι ενδιάµεσο του µεσογειακού και του µεσευρωπαϊκού. Στα ορεινά επικρατεί το ορεινό.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 10°C στα ορεινά τµήµατα έως 18°C στα
παράλια και νησιωτικά τµήµατα. Ο πιο θερµός µήνας της περιοχής είναι ο Αύγουστος
και οι πιο ψυχροί ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής του υδατικού διαµερίσµατος κυµαίνεται από 1 000 µέχρι
1 200 mm στα παράλια και φτάνει µέχρι 2 000 mm στα ορεινά τµήµατα. Ο αριθµός των
ηµερών βροχής του έτους κυµαίνεται µεταξύ 70 και 120 και είναι µεγαλύτερος στα παράκτια από ότι στο εσωτερικό του διαµερίσµατος. Οι ηµέρες χιονοπτώσεων αυξάνουν
από τα παράλια προς το εσωτερικό και κυµαίνονται από 0.6 ηµέρες το χρόνο στην
Κέρκυρα έως 4.8 ηµέρες στην Κόνιτσα.
Η µέση ετήσια νέφωση του διαµερίσµατος κυµαίνεται µεταξύ 3.5 και 5 βαθµίδων. Η
µέση ετήσια σχετική υγρασία µεταβάλλεται µεταξύ 70 και 75%.
5.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου αποτελείται ουσιαστικά από την Περιφέρεια Ηπείρου
και το Νοµό Κέρκυρας, συνδυασµό που έχει ανεβάσει τους αναπτυξιακούς δείκτες του
διαµερίσµατος, λόγω των υψηλών δεικτών της Κέρκυρας (τουρισµός-τέταρτη περιοχή
στη χώρα).
Ως προς τη µορφολογία του ανήκει στις προβληµατικές περιοχές της χώρας, που διακρίνονται από αναπτυξιακή υστέρηση και αποµόνωση (όχι µόνο του διαµερίσµατος από
τη λοιπή χώρα, αλλά και των χωριών από τις αστικές περιοχές) και από ορισµένα ελκυστικά χαρακτηριστικά, που διατηρήθηκαν στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές και
αναφέρονται στην κληρονοµιά, φυσική και ανθρωπογενή.
Ο πληθυσµός της Ηπείρου το 2001 ελάχιστα ξεπερνά αυτόν του 1950, ενώ η µεταβολή
1991–2001 είναι θετική (4.3%), µικρότερη όµως του συνόλου της χώρας. Ο πληθυσµός
της Κέρκυρας παρουσιάζει µεγαλύτερη αύξηση. Η οικονοµία παρουσιάζει γενικά αρνητικές εξελίξεις στον πρωτογενή τοµέα (κτηνοτροφία, δασοκοµία, σχετική µεταποίηση),
όπου βασίζεται κυρίως, και στο δευτερογενή, αλλά θετικές στον τριτογενή (τουρισµός).
Τα Ιωάννινα αποτελούν το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της ∆υτικής Ελλάδας µετά την
Πάτρα. ∆ιαθέτουν παενπιστήµιο µε επιρροή στη χώρα και τις γειτονικές χώρες των
Βαλκανίων. Αποτελούν, επίσης, κύριο στοιχείο του αναδυόµενου βόρειου άξονα ανάπτυξης της χώρας περί την Εγνατία Οδό, αλλά και τον κόµβο του νέου δυτικού άξονα
ανάπτυξης κατά µήκος της Ιονίας Οδού.
Βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η άρση της αποµόνωσης µε τη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής, και η συγκράτηση του πληθυσµού,
κυρίως στις παραµεθόριες περιοχές. Η κατάλληλη στρατηγική είναι η ανάπτυξη του
πρωτογενούς (κυρίως κτηνοτροφία) και του τριτογενούς τοµέα, κυρίως των τουριστι-
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κών δραστηριοτήτων στην Ήπειρο, καθώς και η βελτίωση της υποδοµής, για την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Ειδικότερα, ο τουρισµός παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικολογικός, πολιτιστικός, χειµερινός, ορεινός, ναυταθλητικός σε εσωτερικά και
θαλάσσια νερά).
Γενικότερα, οι προοπτικές εξέλιξης του διαµερίσµατος διαγράφονται, σε σύντοµη προοπτική, σηµαντικές, λόγω της προγραµµατισµένης σύνδεσης της περιοχής µε την ανατολική Ελλάδα (Εγνατία, σηµαντικό τµήµα της οποίας έχει ολοκληρωθεί, σύνδεση µε
Θεσσαλία), την ανάπτυξη της βορειοδυτικής πύλης στην Ηγουµενίτσα, τη βελτίωση της
οδικής σύνδεσης µε την Αλβανία, καθώς και τη βελτίωση της σύνδεσης προς νότο,
χάρη στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και την προγραµµατισµένη κατασκευή της Ιόνιας
Οδού.

5.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
5.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαµά, του Άραχθου, του Λούρου, του Αχέροντα, του ∆ρίνου, η κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων, η κλειστή λεκάνη Μαργαριτίου και η αυτοτελής γεωγραφική ενότητα της Κέρκυρας. Υδρολογικά στοιχεία για τις λεκάνες αυτές παρατίθενται στην συνέχεια.
Λεκάνη Αώου
Ο ποταµός Αώος, που πηγάζει από την Πίνδο, εισέρχεται σε αλβανικό έδαφος και
εκβάλλει στην Αδριατική Θάλασσα. Το µήκος του στο ελληνικό έδαφος είναι 70
km, ενώ το συνολικό µήκος του είναι 260 km. Η µέση παροχή του ποταµού στα
σύνορα, χωρίς το Σαραντάπορο, είναι 52 m3/s. Οι κυριότεροι παραπόταµοί του,
Σαραντάπορος και Βοϊδοµάτης, πηγάζουν ο µεν πρώτος από το Γράµµο και από τα
βόρεια του όρους Σµόλικας, ενώ ο δεύτερος από τα νότια του όρους Τύµφη. Η
µέση παροχή του Αώου και του Σαραντάπορου αθροιστικά στα σύνορα είναι 70
m3/s, που αντιστοιχεί σε όγκο απορροής 2200 hm3. Από το 1990 κατασκευάστηκε
και λειτουργεί το υδροηλεκτρικό έργο των πηγών Αώου, µέσω του οποίου εκτρέπεται ποσότητα 1.5 m3/s στον Άραχθο.
Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι υπολογισθείσες µέσες µηνιαίες παροχές του
Αώου στα σύνορα (λεκάνη 2 154 km2) και οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις στην
αντίστοιχη λεκάνη.
Πίνακας 5.2 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στους ποταµούς Αώο και
Σαραντάπορο, 1951–1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
25.8
151.8

Νοε
69.2
246.4

∆εκ
100.7
254.7

Ιαν
105.7
231.7

Φεβ
125.5
195.5

Μαρ
120.0
155.6

Απρ
116.2
129.2

Μαϊ
74.7
109.9

Ιουν
44.6
69.3

Ιουλ
26.8
33.1

Αυγ
20.6
39.9

Σεπ
15.5
78.4

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.
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Λεκάνη Καλαµά
Ο ποταµός Καλαµάς πηγάζει από το όρος ∆ούσκο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Το συνολικό µήκος του είναι 115 km και η µέση παροχή του στη θέση Κιοτέκι είναι 54.2 m3/s. Η συνολική έκταση της λεκάνης του Καλαµά είναι περίπου
1 900 km2 και σχεδόν το σύνολό της (>99%) ανήκει σε ελληνικό έδαφος, ενώ το
µέγιστο υψόµετρό της είναι 2 198 m. Παραπόταµοι του Καλαµά είναι οι Σµόλιτσας, Τύρια, Γορµός, Μέζερος, Βελτσιστικός, Κούτσης, Μπανιά, Λαγκαβίστα και
Καλπακιώτικο ρέµα. Μέσα στη λεκάνη του Καλαµά υπάρχει και η λίµνη Τζαραβίνα, έκτασης 22 km2, µέσης στάθµης 455 m και µέσου βάθους 35 m. Επίσης στον
Καλαµά οδηγούνται, µέσω της σήραγγας Λαψίστας, οι απορροές της κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων. Η σήραγγα Λαψίστας εκβάλλει στον παραπόταµο Βελτσίστικο,
που συµβάλλει στον Καλαµά κοντά στο Σουλόπουλο.
Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται οι υπολογισθείσες µέσες µηνιαίες παροχές του
Καλαµά στη θέση Κιοτέκι, που αντιστοιχεί σε έκταση λεκάνης 1 520 km2, και οι
µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις στη λεκάνη. Η µέση ετήσια παροχή του ποταµού
ανέρχεται σε 53.5 m3/s, που αντιστοιχεί σε ύψος απορροής 1 025 mm. Θεωρώντας,
50% µείωση του ύψους απορροής στην πεδινή λεκάνη του ποταµού (κατάντη της
θέσης Κιοτέκι), προκύπτει µια χονδρική εκτίµηση του µέσου ετήσιου όγκου απορροής της τάξης των 1900 hm3.
Πίνακας 5.3 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στον ποταµό Καλαµά, 1951–
1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
23.9
163.9

Νοε
66.1
271.4

∆εκ
93.2
274.1

Ιαν
96.1
232.8

Φεβ
105.5
211.2

Μαρ
84.2
157.9

Απρ
63.1
114.7

Μαϊ
37.3
89.9

Ιουν
24.6
55.1

Ιουλ
17.7
24.2

Αυγ
15.2
29.7

Σεπ
15.1
84

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.

Λεκάνη Άραχθου
Ο ποταµός Άραχθος κινείται µέσω αδιαπέρατων σχηµατισµών (φλύσχη), γεγονός
που δηµιουργεί τελείως διαφορετική δίαιτα, µε πολύ µεγάλες διακυµάνσεις της
παροχής του. Έτσι, ανάντη της γέφυρας Άρτας, η συνολική έκταση της λεκάνης
Αράχθου είναι 2 000 km2 και η µέση ετήσια απορροή περίπου 2 080 hm3 (66 m3/s).
Όµως το φράγµα Πουρναρίου, που βρίσκεται σε λειτουργία από το 1981, µε ρύθµιση ανάντη, µεταβάλλει σηµαντικά το υδατικό καθεστώς του ποταµού κατάντη.
Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται οι υπολογισθείσες µέσες µηνιαίες παροχές του
Άραχθου στη θέση του φράγµατος Πουρναρίου, που αντιστοιχεί σε έκταση λεκάνης 1 820.6 km2, και οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις στη λεκάνη. Στον Πίνακα 5.5
παρουσιάζονται οι ρυθµισµένες παροχές κατάντη του φράγµατος Πουρναρίου.
Θεωρώντας 50% µείωση του ύψους απορροής στην πεδινή λεκάνη του ποταµού
(κατάντη δηλαδή του ταµιευτήρα Πουρναρίου), προκύπτει µια χονδρική εκτίµηση
του µέσου ετήσιου όγκου απορροής της τάξης των 2280 hm3.
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Πίνακας 5.4 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στον ποταµό Άραχθο, 1951–
1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
24.8
170.1

Νοε
71.7
271.3

∆εκ
113.7
284.8

Ιαν
122.7
256.8

Φεβ
140.0
222.8

Μαρ
117.6
165.8

Απρ
100.3
136.9

Μαϊ
56.8
110.4

Ιουν
31.5
65.7

Ιουλ
19.0
37.5

Αυγ
14.3
39.2

Σεπ
13.4
79

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.

Πίνακας 5.5 Ρυθµισµένες µηνιαίες παροχές ποταµού Άραχθου, 1985 (m3/s)
Οκτ

Νοε

∆εκ

Ιαν

17.6

130.7
87.8
137.7
Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)

Φεβ

Μαρ

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

88.1

99.3

77.0

58.4

26.1

14.8

18.2

24.9

Λεκάνη Λούρου
Ο ποταµός Λούρος (έκταση λεκάνης 961 km2), σε αντίθεση µε τον Άραχθο, τροφοδοτείται από τον υπόγειο υδροφορέα, τον οποίο διασχίζει (παρόχθιες πηγές ή
αναβλύσεις στην κοίτη του), καθώς και από τις πηγές βάσης του συστήµατος Καµπής και Χανόπουλου (4 m3/s) στην ανατολική πλευρά και τις πηγές Πριάλας και
Σκάλας στη δυτική. Ο ποταµός αυτός παρουσιάζει την πλέον σταθερή δίαιτα, γεγονός που οφείλεται στο ότι το µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής του γίνεται µέσα
σε καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους.
Στη λεκάνη του ποταµού Λούρου σχηµατίζεται η λίµνη Ζηρός, που αποτελεί ένα
φυσικό πιεζόµετρο στο καρστικό σύστηµα που τροφοδοτεί τον ποταµό. Η λίµνη
έχει έκταση 0.25 km2, µέση στάθµη 49 m και µέγιστο βάθος 70 m.
Η µέση ετήσια παροχή του Λούρου στη γέφυρα Πέτρας είναι 24.8 m3/s. Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται οι υπολογισθείσες µέσες µηνιαίες παροχές του Λούρου
στη γέφυρα Πέτρας, που αντιστοιχεί σε έκταση λεκάνης 520 km2, και οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις στη λεκάνη. Θεωρώντας 50% µείωση του ύψους απορροής
στην πεδινή λεκάνη του ποταµού (κατάντη δηλαδή της γέφυρας Πέτρας), προκύπτει µια χονδρική εκτίµηση του µέσου ετήσιου όγκου απορροής της τάξης των
1100 hm3.
Πίνακας 5.6 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στον ποταµό Λούρο, 1951–1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
15.4
169.9

Νοε
23.4
272.9

∆εκ
30.0
294.4

Ιαν
33.5
261

Φεβ
38.2
224.1

Μαρ
33.4
163.7

Απρ
30.2
115.8

Μαϊ
24.4
92.1

Ιουν
21.1
52.1

Ιουλ
17.6
30.3

Αυγ
15.7
31.7

Σεπ
14.9
77.3

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.

Λεκάνη Αχέροντα
Ο ποταµός Αχέροντας (έκταση λεκάνης 720 km2) πηγάζει νότια του όρους Τόµαρου και δυτικά του Όρους Σουλίου και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Το συνολικό
µήκος του ποταµού είναι 52 km, η δε µετρηθείσα ελάχιστη και µέγιστη παροχή του
στη γέφυρα Γλυκής είναι 5 και 550 m3/s αντίστοιχα. Παραπόταµοι του Αχέροντα
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είναι ο Κωκυτός και το ρέµα Ντάλα που πηγάζουν από το Κεφαλόβρυσο Παραµυθιάς ο πρώτος, και µεταξύ ορέων Παραµυθιάς και Σουλίου ο δεύτερος.
Η µέση ετήσια παροχή του Αχέροντα στη γέφυρα Γλυκής είναι 12.5 m3/s. Στον
Πίνακα 5.7 παρουσιάζονται οι υπολογισθείσες µέσες µηνιαίες παροχές του Αχέροντα στη γέφυρα Γλυκής, που αντιστοιχεί σε έκταση λεκάνης 315 km2, και οι µέσες
µηνιαίες βροχοπτώσεις στη λεκάνη. Θεωρώντας 50% µείωση του ύψους απορροής
στην πεδινή λεκάνη του ποταµού (κατάντη δηλαδή της γέφυρας Γλυκής), προκύπτει µια χονδρική εκτίµηση του µέσου ετήσιου όγκου απορροής της τάξης των 650
hm3.
Πίνακας 5.7 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στον ποταµό Αχέροντα, 1951–
1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
5.4
185.1

Νοε
15.1
284.7

∆εκ
21.5
302.3

Ιαν
21.8
256.5

Φεβ
24.5
234.2

Μαρ
20.6
174.5

Απρ
16.5
122.5

Μαϊ
9.6
101

Ιουν
5.6
55

Ιουλ
3.6
28.6

Αυγ
2.8
32.9

Σεπ
2.8
91.8

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.

Άλλες λεκάνες
Στην κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων (531 km2), βρίσκεται η λίµνη Παµβώτιδα, µε
έκταση 22 km2, µέση στάθµη 470 m και µέσο βάθος 10.8 m. Η λίµνη βρίσκεται
κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων και τροφοδοτείται από τον καρστικό υδροφορέα
και την επιφανειακή απορροή. Παλαιότερα, η φυσική αποστράγγιση του οροπεδίου γινόταν από καταβόθρες, ενώ µετά την αποξήρανση της Λαµψίστας, την κατασκευή διώρυγας και τη σύνδεσή της µε τη λίµνη, οι υπερχειλίσεις εκτρέπονται
προς τον Καλαµά. Οι µέσες µετρηµένες παροχές στην έξοδο της λίµνης (τάφρος
Λαψίστας συµπεριλαµβανοµένων και των αντλήσεων), καθώς και οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις στη λεκάνη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8.
Πίνακας 5.8 Μέσες µηνιαίες παροχές και βροχοπτώσεις στη λίµνη Παµβώτιδα, 1951–
1988
Παροχή
Βροχή

Οκτ
1.99
152.8

Νοε
5.17
254.1

∆εκ
7.19
259.5

Ιαν
7.38
232.4

Φεβ
8.91
198.7

Μαρ
8.74
153.8

Απρ
8.35
115.0

Μαϊ
5.28
96.9

Ιουν
3.42
61.5

Ιουλ
2.29
31.8

Αυγ
1.74
33.6

Σεπ
1.50
76.2

Πηγή: ΥΒΕΤ (1993)
Η παροχή δίδεται σε m3/s και η βροχόπτωση σε mm.

Η κλειστή λεκάνη Μαργαριτίου, µε έκταση 180 km2, παροχετεύεται κατά ένα µέρος στις καταβόθρες του χωριού Καταβόθρα και το υπόλοιπο εκφορτίζεται απευθείας στην θάλασσα µε την υποθαλάσσια πηγή Αγίου Ιωάννη και µε την υφάλµυρη
πηγή Πλαταριάς.
Ο ποταµός ∆ρίνος πηγάζει δυτικά του όρους Κασιδιάρης και της Νεµέρτσκας, ρέει
σε µήκος 40 km σε ελληνικό έδαφος, και εισερχόµενος στο αλβανικό έδαφος συµβάλλει στον ποταµό Αώο µε µέση παροχή στα σύνορα 9 m3/s. Η λεκάνη του έχει
έκταση 254 km2.
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Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
H εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
έγινε µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για τα ποτάµια Λούρο, Αώο, Καλαµά, Σαραντάπορο, Βοϊδοµάτη, Αχέροντα, Άραχθο, καθώς και για την λίµνη Παµβώτιδα για τις περιόδους 1981–1997 και 1998–2001, τα επεξεργασµένα στοιχεία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002 και τα στοιχεία του ΕΚΘΕ για τους ποταµούς
Λούρο και Αώο που αφορούν στην περίοδο Καλοκαίρι 2000 - Άνοιξη 2001. Για την
αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων
των παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα
αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 στη λίµνη Παµβώτιδα (Παράρτηµα Β).
Ο Καλαµάς αποτελεί έµµεσο αποδέκτη των βιολογικών επεξεργασµένων λυµάτων της
πόλης των Ιωαννίνων, καθώς επίσης πολλών βιοµηχανικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο από τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο
Καλαµάς δεν παρουσιάζει ενδείξεις έντονης ρύπανσης αν και συγκριτικά µε τους υπολοίπους ποταµούς του υδατικού διαµερίσµατος είναι πιο επιβαρηµένος.
Για τον ποταµό Καλαµά υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας σε
πέντε χαρακτηριστικές θέσεις: τη γέφυρα Αρετής, τη γέφυρα Σουλοπούλου, τη γέφυρα
Νεράιδας, τη γέφυρα Βρυσσελών και το φράγµα Καλαµά, για την περίοδο 1988–1997.
Από την αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων προέκυψε ότι ο ποταµός έχει χαρακτηριστικά (χλωριόντα, SAR, αγωγιµότητα) που ικανοποιούν βασικά αγρονοµικά κριτήρια
για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία για τις παραµέτρους
των θρεπτικών, προκύπτει ότι δεν παρατηρείται υπέρβαση των µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων που καθορίζονται για τους υδάτινους επιφανειακούς αποδέκτες,
Κατηγορίας Α1, που είναι κατάλληλοι για πρόσληψη νερού για ύδρευση έπειτα από
επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά µήκος του ποταµού τα νιτρικά έχουν µετρηθεί στο διάστηµα από 1.95 – 6.44 mg/L NO3. Αντίστοιχα η
αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από 0.022 – 0.086 mg/L NH4 και ο φώσφορος σε επίπεδα από 0.01 - 0.052 mg/L ολικού-Ρ. Ο ποταµός Καλαµάς παρουσιάζει σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις θειϊκών, οι οποίες σε δύο θέσεις δειγµατοληψίας υπερβαίνουν τη
µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή (επιτακτική τιµή) που καθορίζεται στην Οδηγία
75/440/ΕΟΚ, προκειµένου ένα υδάτινο σώµα να είναι κατάλληλο για πρόσληψη νερού
για πόση. Σύµφωνα µε µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1998–2001
οι υψηλότερες τιµές έχουν καταγραφεί στις θέσεις «Γέφυρα Αρετής» και «Γέφυρα
Σουλοπούλου» όπου οι τιµές που µετρήθηκαν κυµαίνονται σε επίπεδα από 0.1 – 14.4
meq/L SO4 µε µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 14.2 meq/L και 6.8 meq/L SO4
αντίστοιχα.
Οι ποταµοί Αώος, Βοϊδοµάτης και Σαραντάπορος έχουν χαρακτηριστικά (χλωριόντα,
SAR, αγωγιµότητα) που ικανοποιούν βασικά αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωρ-
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γικών εκτάσεων. Επιπρόσθετα από τα περιορισµένα στοιχεία για τις παραµέτρους των
θρεπτικών, προκύπτει ότι σε κανένα από τους ποταµούς δεν παρατηρείται υπέρβαση
των µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων που καθορίζονται για τους υδάτινους
επιφανειακούς αποδέκτες, κατηγορίας Α1, που είναι κατάλληλοι για πρόσληψη νερού
για ύδρευση έπειτα από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Οι ποταµοί Αχέροντας, Άραχθος και Λούρος σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία της περιόδου 2000–2002 έχουν συγκεντρώσεις θρεπτικών οι οποίες πληρούν σε γενικές
γραµµές τις απαιτήσεις της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για την παραγωγή πόσιµου νερού.
Επισηµαίνεται ότι οι ποταµοί Λούρος και Αχέροντας παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές
τιµές θειϊκών, οι οποίες υπερβαίνουν συστηµατικά (σχεδόν σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας) τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή (επιτακτική τιµή) που καθορίζεται στην Οδηγία
75/440/ΕΟΚ προκειµένου ένα υδάτινο σώµα να είναι κατάλληλο για πρόσληψη νερού
για πόση (5.2 meq/L SO4). Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη θέση δειγµατοληψίας στη
γέφυρα Βόσσα στον ποταµό Λούρο οι συγκεντρώσεις θειϊκών που έχουν καταγραφεί
κυµαίνονται σε επίπεδα από 4.2 – 12.3 meq/L SO4 µε µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 11.9 meq/L SO4, ενώ και στις δυο θέσεις δειγµατοληψίας του ποταµού Αχέροντα
(γέφυρα Μεσσοποτάµου και γέφυρα Γλυκης) το 95% των δειγµάτων για την περίοδο
1998–2001 κυµαίνεται στα 9.0 meq/L SO4. Αντίστοιχα αυξηµένες είναι στον ποταµό
Λούρο οι τιµές των χλωριόντων και της αγωγιµότητας µε µέγιστη τιµή του 95% των
δειγµάτων για τη θέση Γέφυρα Βόσσα την περίοδο 1998–2001, να ανέρχεται σε 14.0
mg/L Cl- και 2648 µmhos/cm αντίστοιχα.
Η λίµνη των Ιωαννίνων αποτελεί τον αποδέκτη των µη σηµειακών πηγών (κυρίως λόγω
άρδευσης και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων) της λεκάνης απορροής. Η Παµβώτιδα
παρουσιάζει αυξηµένες συγκεντρώσεις θρεπτικών και ειδικότερα φωσφόρου που την
καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισµό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι την περίοδο 2001–2002 η µέση τιµή του ολικού φώσφορου ανήλθε στα 200 µg/L P.
Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τις χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου που έχουν καταγραφεί (µέση τιµή κοντά στο 30% της συγκέντρωσης κορεσµού). Ωστόσο παρά την επιβαρηµένη τροφική κατάσταση της λίµνης, οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ρ) φαίνεται ότι καταρχήν δεν παραβιάζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη νερού για
ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίµνη στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά
την περίοδο 2001–2002 έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών στο διάστηµα 0 –
18.2 mg/L NO3, ενώ αντίστοιχα η αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από 0 – 1.0 mg/L
NH4 µε µέση τιµή 0.28 mg/L NH4. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα των υδάτων της λίµνης θα πρέπει να αναβαθµισθεί, βάσει των κριτηρίων της νέας Οδηγίας Πλαίσιο, η
οποία καθορίζει ως αποδεκτή την «καλή ποιότητα» των υδάτων και η οποία, ενδεικτικά
αναφέρεται ότι αντιστοιχεί σε ύδατα µη ευτροφικά. Επισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο
µικροοργανικών ενώσεων οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται σε µη ανιχνεύσιµα
επίπεδα και καµία δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001. Σε χαµηλό επίπεδο βρίσκονται επίσης τα βαρέα µέταλλα που έχουν µετρηθεί στην λίµνη.
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5.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Οι ανθρακικοί σχηµατισµοί που βρίσκονται στα δυτικά του διαµερίσµατος είναι ο
κυριότερος παράγοντας για την ανάβλυση µιας σειράς καρστικών πηγών, που αποτελούν τη σηµαντικότερη τροφοδοσία των ποταµών της Ηπείρου.
Όσον αφορά στη ζώνη της Πίνδου, µια σειρά καρστικών πηγών υπερχείλισης που
εµφανίζονται στα Τζουµέρκα και τον Λάµκο οφείλονται στην επώθηση των ανθρακικών σχηµατισµών της ζώνης στον φλύσχη της Ιονίου Ζώνης.
Οι ανθρακικοί σχηµατισµοί της ζώνης Γαβρόβου εκδηλώνουν µικρή µόνο υπόγεια
απορροή προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου, αφού η κύρια αποστράγγισή τους γίνεται προς τη λεκάνη του Αχελώου. Σύµφωνα µε την απογραφή των καρστικών πηγών
του διαµερίσµατος, που πραγµατοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ (1980–1982), τα καρστικά
συστήµατα που αναπτύσσονται ανά υδρολογική λεκάνη είναι τα ακόλουθα.
Καρστικό σύστηµα Λούρου
Περιλαµβάνει το σύνολο των υδροφορέων που αναπτύσσονται στους ανθρακικούς
σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης της υδρογεωλογικής λεκάνης του ποταµού Λούρου. Οι κύριες εκφορτίσεις του συστήµατος εµφανίζονται στη θέση του φράγµατος
του υδροηλεκτρικού σταθµού Λούρου και στις πηγές βάσης στο επίπεδο της πεδιάδας της Άρτας (Χανόπουλου, Καµπής, Πριάλας, Σκάλας).
Το καρστικό σύστηµα της κύριας λεκάνης του ποταµού µέχρι τη γέφυρα Πέτρας
έχει υπολογισθείσα λεκάνη τροφοδοσίας 650 km2 και παροχή 25 m3/s, εκ των
οποίων τα 5 m3/s προέρχονται από τη λεκάνη Ιωαννίνων.
Κατάντη της γέφυρας Πέτρας προστίθενται τα νερά των πηγών βάσης της Σκάλας
του Λούρου και της Πριάλας, µε συνολική µέση παροχή 3.5 m3/s.
Καρστικά συστήµατα Άραχθου
Στον Άραχθο αναπτύσσονται δύο καρστικά συστήµατα:
Καρστικό σύστηµα αντικλίνου Άραχθου. Αναπτύσσεται στους ανθρακικούς
σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης στην περιοχή Τσίµοβου-Πλάκας και των ανατολικών πλαγιών Μιτσικελίου και Ξεροβουνίου, και εκφορτίζεται µέσω των
πηγών Κλίφτη και Πλατανούσας και διάσπαρτων αναβλύσεων στην κοίτη του
ποταµού. Η λεκάνη τροφοδοσίας του συστήµατος είναι 160 km2 και η υπολογισµένη παροχή περίπου 6 m3/s, εκ των οποίων 1.5 m3/s προέρχονται από τη λεκάνη Ιωαννίνων.
Καρστικό σύστηµα Τζουµέρκων. Αναπτύσσεται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου και έχει µέσο υψόµετρο τροφοδοσίας πάνω από
1 400 m. Τα υδρογεωλογικά του όρια καθορίζονται από το φλύσχη της Ιονίου
Ζώνης, στον οποίο έχει επωθηθεί η ζώνη της Πίνδου. Εκφορτίζεται µε µία
σειρά πηγών υπερχείλισης (Ανθοχωρίου, Μελισσουργών, Καταρράχτη κλπ). Η
λεκάνη τροφοδοσίας είναι 210 km2 και η υπολογισµένη παροχή είναι περίπου 8
m3/s.
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Καρστικά συστήµατα λεκάνης Καλαµά
Τα καρστικά συστήµατα της λεκάνης του ποταµού Καλαµά αναπτύσσονται στους
ανθρακικούς σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης. Με βάση τα γεωµορφολογικά στοιχεία της λεκάνης του ποταµού διακρίνουµε τον άνω, µέσο και κάτω ρου.
Στον άνω ρου αναπτύσσονται τα εξής:
• Καρστικά συστήµατα Νεµέρτσκας, Κασιδιάρη, Καλπακίου, Βροντισµένης. Η
λεκάνη τροφοδοσίας τους είναι περίπου 300 km2 και η συνολική παροχή τους
ελέγχεται στη γέφυρα Αρετής, όπου υπολογίζεται σε 10 m3/s.
• Καρστικό σύστηµα Ριάχοβου, Λίθινου και Αντικλινόριου Ιωαννίνων. Αυτό το
σύστηµα εκφορτίζεται από µια σειρά πηγών και από διάσπαρτες αναβλύσεις
στην κοίτη του ποταµού.
Η συνολική παροχή του άνω ρου ελέγχεται στη γέφυρα Σουλόπουλου και εκτιµάται σε 25 m3/s, από τα οποία τα 3 προέρχονται από το καρστικό σύστηµα αντικλινόριου Ιωαννίνων, που βρίσκεται εκτός του υδροκρίτη της λεκάνης.
Στο µέσο ρου αναπτύσσονται τα εξής:
• Καρστικό σύστηµα Κουρέντων, που εκφορτίζεται από τις πηγές Σουλόπουλου.
• Καρστικό σύστηµα Βελούνας, που εκφορτίζεται από τις πηγές Άσπρα Πηγάδια,
Αναβρυστικά.
• Καρστικό σύστηµα Ζουµπάνι, που εκφορτίζεται από την πηγή Νεράιδας.
Το συνολικό εµβαδόν των λεκανών τροφοδοσίας των καρστικών συστηµάτων είναι περίπου 120 km2, µε συνολική υπόγεια απορροή περίπου 3.5 m3/s.
Στον κάτω ρου αναπτύσσονται τα εξής:
• Καρστικό σύστηµα αντίκλινου Μεράγκας, που εκφορτίζεται από τις πηγές Μύ-

λοι.
• Καρστικά συστήµατα αντίκλινου Φαρµακοβουνίου, που εκφορτίζονται από τις
πηγές Οσίου Νείλου, Κύριου Γιόβιου και Γράβα-Φοινικίου.
• Στο πεδινό τµήµα της λεκάνης του ποταµού εµφανίζονται τα καρστικά συστήµατα του αντίκλινου της Σαρακίνας και της πηγής Ανάκολης.
Το συνολικό εµβαδόν των λεκανών τροφοδοσίας των καρστικών συστηµάτων είναι περίπου 70 km2, µε συνολική υπόγεια απορροή γύρω στα 2.5 m3/s.
Καρστικά συστήµατα λεκάνης Ιωαννίνων
Τα καρστικά συστήµατα της λεκάνης Ιωαννίνων αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης και είναι το καρστικό σύστηµα Μιτσικελίου,
που εκφορτίζεται από τις πηγές υπερχείλισης Στρουνίου, Κρυάς και Τούµπας, και
το καρστικό σύστηµα του αντικλινόριου Ιωαννίνων, µεγάλο µέρος του οποίου εκφορτίζεται προς την υδρολογική λεκάνη του Καλαµά.
Η πραγµατική ολική επιφάνεια της λεκάνης Ιωαννίνων είναι 508 km2. Από τον
υπολογισµό των ισοζυγίων στην έξοδο της λεκάνης στη Λαψίστα καθώς και από
τα ισοζύγια των λεκανών Λούρου, Άραχθου και Καλαµά, εκτιµάται ότι η επιφανειακή απορροή της λεκάνης, µαζί µε το νερό που χρησιµοποιείται για άρδευση,
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είναι περίπου 5.16 m3/s και αντιστοιχεί σε λεκάνη τροφοδοσίας 150 km2, ενώ οι
υπόγειες απορροές προς τις λεκάνες των ποταµών Λούρου, Άραχθου και Καλαµά
είναι 9.75 m3/s, ήτοι συνολική απορροή 14.91 m3/s.
Καρστικά συστήµατα λεκάνης Αώου
Αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Ιονίου και
εν µέρει στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Πίνδου. Στις τρεις υπολεκάνες
Αώου, Σαραντάπορου και Βοϊδοµάτη, αναπτύσσονται τα παρακάτω καρστικά συστήµατα:
• Στην υπολεκάνη του Σαραντάπορου, που κατά κύριο λόγο καλύπτεται από

αδιαπέρατους σχηµατισµούς, υπάρχουν τρία καρστικά συστήµατα: του Γράµµου (καρστική πηγή Αρένων), του Αµάραντου (πηγή Ίσβορου) και της Ιονίου
Ζώνης (υπόθερµες καρστικές πηγές των Καβάσιλων και της Πυξαριάς).
• Στην υπολεκάνη του Αώου, που καλύπτεται σε µεγάλο ποσοστό από αδιαπέρα-

τους σχηµατισµούς, υπάρχει ένα σχετικά µικρό µέρος της λεκάνης που καλύπτεται από ασβεστόλιθους, οι οποίοι εκφορτίζονται από τις καρστικές πηγές
Αρβανίτα, Μαγούλα, Αλάκου και Αγίας Τριάδας.
• Η υπολεκάνη του Βοϊοδοµάτη αποτελείται κατά 50% από ανθρακικούς σχη-

µατισµούς του ορεινού όγκου της Τύµφης, που εκφορτίζονται από τις καρστικές πηγές Γκαστρωµένης, Αρίστης και Φτέρης. Στο πεδινό τµήµα της λεκάνης,
στο τεκτονικό βύθισµα της Κόνιτσας, εµφανίζονται κατά µήκος του µεγάλου
ρήγµατος της Κόνιτσας οι καρστικές πηγές Καλλιθέας και Βωβού. Πριν την είσοδό του στην Αλβανία ο ποταµός δέχεται τις πλευρικές τροφοδοσίες της Νεµέρτσκας από τις καρστικές πηγές Μπορόγιας, Μπουραζάνι, και Μύλων Παναγιάς.
Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας των παραπάνω καρστικών συστηµάτων είναι περίπου 400 km2 και η µέση παροχή τους είναι περίπου 15 m3/s.
Καρστικά συστήµατα Αχέροντα
Αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης και έχουν σηµαντική συµβολή στη δίαιτα του ποταµού. Είναι τα ακόλουθα:
• το καρστικό σύστηµα αντικλίνου Παραµυθιάς, που εκφορτίζεται από τις πηγές

Στρούνι και Γλυκή.
• το καρστικό σύστηµα αντικλίνου Σουλίου, που εκφορτίζεται από την πηγή του

Αγίου ∆ονάτου.
• το καρστικό σύστηµα αντικλίνου Μαργαριτίου, που εκφορτίζεται από τις πηγές

Κορώνης (λεκάνη τροφοδοσίας 170 km2 και παροχή 5 m3/s) και Αµπούλας (λεκάνη τροφοδοσίας 50 km2 και παροχή 0.75 m3/s).
• το καρστικό σύστηµα αντικλίνου Καναλακίου, που εκφορτίζεται από την πηγή

της Χόχλας.
Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας των παραπάνω καρστικών συστηµάτων είναι περίπου 450 km2 και η µέση παροχή περίπου 15 m3/s.
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Καρστικά συστήµατα λεκάνης Μαργαριτίου
Το καρστικό σύστηµα της πόλγης Καλοδικίου εµφανίζει εποχιακές αναβλύσεις,
που µέσω της λεκάνης του Μαργαριτίου παροχετεύονται στις καταβόθρες του χωριού Καταβόθρα. Το καρστικό σύστηµα του αντικλίνου της Πάργας εκφορτίζεται
απευθείας στη θάλασσα, προς τα νότια µε την υποθαλάσσια πηγή Αγίου Ιωάννη
και προς τα βόρεια µε την υφάλµυρη πηγή της Πλαταριάς.
Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας των παραπάνω καρστικών συστηµάτων είναι περίπου 150 km2 και η µέση παροχή περίπου 5 m3/s.
Καρστικά συστήµατα βόρειας Κέρκυρας
Αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Ιονίου Ζώνης. Το κυριότερο
από αυτά είναι του Παντοκράτορα, που εκφορτίζεται βόρεια, στη λίµνη Κουνουφάδι. Η συνολική έκταση των συστηµάτων είναι περίπου 90 km2 και η συνολική
παροχή τους είναι περίπου 3.5 m3/s, των οποίων όµως η ποιότητα ελέγχεται ως
προς την παρουσία θειικών ιόντων και χλωριόντων.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου αναπτύσσονται σηµαντικοί καρστικοί και προσχωµατικοί υδροφορείς. Λόγω της µεγάλης εξάπλωσης των καρστικών ασβεστολιθικών
σχηµατισµών και µε το δεδοµένο της υψηλής βροχόπτωσης που παρατηρείται στα υψηλότερα όρη, οι σχηµατισµοί αυτοί είναι οι κατ’εξοχήν υδροφορείς των µεγάλων υδρολογικών ενοτήτων. Κάθε ασβεστολιθική οροσειρά του διαµερίσµατος εξασφαλίζει
πλούσια τροφοδοσία σε µεγάλες καρστικές πηγές, καθώς και συνεχή ροή στους ποταµούς Καλαµά, Αχέροντα, Λούρο και Άραχθο.
Σηµαντικής δυναµικότητας υδροφόροι ορίζοντες αναπτύσσονται και στις προσχωµατικές αποθέσεις του Τεταρτογενούς κυρίως στην πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας και στο δελταϊκό σύµπλεγµα Λούρου, Άραχθου όπου σηµειώνεται και αρτεσιανισµός. Στα βορειοδυτικά της πεδιάδας των Ιωαννίνων αναπτύσσεται σηµαντικής δυναµικότητας υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος τροφοδοτείται από την κατείσδυση των βρόχινων υδάτων από
το όρος Μιτσικέλι και από τις πλευρικές διηθήσεις των ασβεστολίθων του όρους αυτού.
Τέλος νεογενείς υδροφορείς σχηµατίζονται κυρίως στην παράκτια περιοχή µεταξύ
Πάργας και Πρέβεζας, οι οποίοι εξασφαλίζουν ποσότητες µη υφαλµυρωµένου νερού
για τοπικές ανάγκες σε µικρή απόσταση από την ακτή.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
περίοδο 2004–2005 σε 29 συνολικά σταθµούς.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 11 συνολικά θέσεις. Η
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πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 11 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 2 αφορούν σε καρστικούς υδροφορείς και
τα 9 σε προσχωµατικούς υδροφορείς γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονται οι περισσότερες πηγές ρύπανσης (εντατικές καλλιέργειες). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα
τα σηµεία ελέγχου βρίσκονται στους Νοµούς Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 30 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 28 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999. Στη µελέτη αυτή προστέθηκαν και 8 σταθµοί στο Νοµό Θεσπρωτίας ο
οποίος δεν συµπεριλαµβάνοταν στις δειγµατοληψίες του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 29 σταθµών, εκ των οποίων οι 24 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Από την εξέταση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων των δύο ερευνητικών προγραµµάτων συνάγεται ότι η πιο επιβαρηµένη ζώνη του υδατικού διαµερίσµατος είναι η πεδινή περιοχή στα βόρεια του Αµβρακικού κόλπου, που περιλαµβάνει τα δύο µεγάλα
αστικά κέντρα της Πρέβεζας και της Άρτας και το νότιο τµήµα των ποταµών Λούρου
και Άραχθου. Ειδικότερα βορειοδυτικά της πόλης της Πρέβεζας (σταθµός 0521) κατά
την περίοδο Ιουνίου 1998-Νοεµβρίου 1999 µετρήθηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών υπερδιπλάσιες του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου των 50 mg/L, που κυµαίνονται µεταξύ
100–120 mg/L. Παρόµοια είναι η κατάσταση στην ίδια περιοχή και την περίοδο 2004–
2005 όπου οι µέση και µέγιστη τιµή των νιτρικών ανήλθε στα 108 και 134 mg/L NO3
αντίστοιχα. Στην ίδια περιοχή και ειδικότερα στη θέση 0525 τον Νοέµβριο του 1999
καταγράφηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών της τάξης των 6.0 και 1.8 mg/L,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η ρύπανση δεν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο αλλά εξελίσσεται και εποµένως µπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών. Επίσης υψηλές συγκεντρώσεις τόσο νιτρικών όσο και αµµωνιακών σηµειώνονται
στην περιοχή Ωρωπού (σταθµός 0534) τόσο την περίοδο 1996–1999 όσο και την περίοδο 2004–2005 (µέση τιµή 113 mg/L και µέγιστη 146 mg/L NO3). Οι υψηλές συγκεντρώσεις των νιτρικών που έχουν καταγραφεί από τις δύο έρευνες θα πρέπει να αποδοθεί
στην έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα (εντατικές δενδροκαλλιέργειες και καλλιέργειες σιτηρών, αραβόσιτου, λαχανικών κ.λ.π.) που πραγµατοποιείται στις πεδινές εκτάσεις στα νότια του υδατικού διαµερίσµατος, καθώς και στην κτηνοτροφία. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι στους νοµούς Άρτας και Πρέβεζας υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός βι-
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οµηχανιών µεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων οι οποίες διοχετεύουν
τα απόβλητά τους χωρίς καµία επεξεργασία στους ποταµούς Λούρο και Άραχθο. Ταυτόχρονα τα νερά των δύο αυτών ποταµών χρησιµοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών στο πεδινό τµήµα Άρτας – Πρέβεζας. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε παρατηρείται µια τάση βελτίωσης της
ποιότητας των υπογείων υδάτων, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις νιτρικών. Επισηµαίνεται ότι η περιοχή της πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας έχει ήδη χαρακτηρισθεί ευπρόσβλητη
περιοχή κατά τις επιταγές της Οδηγίας 91/676 περί προστασίας των υδάτων από ρύπανση µε νιτρικά από γεωργικές πηγές.
Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί κατά την περίοδο 1996–1999 στην
περιοχή Ροδοτοπίου, µε ταυτόχρονα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρωδών και αµµωνιακών,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η νιτρορρύπανση δεν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο
αλλά εξελίσσεται και αναµένεται να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών. Η
σηµαντική νιτρορρύπανση που παρατηρείται στη θέση αυτή συνδέεται άµεσα µε τη
ΒΙ.ΠΕ που βρίσκεται στην περιοχή αυτή, καθώς και τις αγροτικές καλλιέργειες και τις
κτηνοτροφικές µονάδες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο πιο πρόσφατες
µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005) καταδεικνύουν µία σαφή τάση βελτίωσης των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων της περιοχής.
Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών και µάλιστα µε αυξητική τάση σηµειώνονται και στην περιοχή Κεραµαργιά Κόνιτσας.
Στις υπόλοιπες περιοχές του υδατικού διαµερίσµατος και ειδικότερα νοτίως της πόλης
της Ηγουµενίτσας και στις λεκάνες των ποταµών Αχέροντα και Καλαµά καθώς και στις
εκβολές των ποταµών Λούρου και Άραχθου, οι συγκεντρώσεις των νιτρικών, νιτρωδών
και αµµωνιακών αλάτων είναι ιδιαιτέρως χαµηλές. Το γεγονός αυτό κυρίως όσον
αφορά στις εκβολές του Λούρου και του Άραχθου θα πρέπει να συνδεθεί αφενός µε τη
µεγάλη παροχετευτικότητα των ποταµών και αφετέρου µε την αυτοπροστασία των
προσχωµατικών υδροφορέων από την παρουσία αργιλοπηλιτικών στρωµάτων σε µεγάλα τµήµατα των παλαιών πληµµυρικών πεδίων στις πεδιάδες.
Σύµφωνα µε παλαιότερα στοιχεία του ΙΓΜΕ (Kounis, 1986), τα υπόγεια νερά στην περιοχή της λεκάνης της λίµνης των Ιωαννίνων χαρακτηρίζονται από ολική σκληρότητα
που κυµαίνεται µεταξύ 300–500 mg/L ως ανθρακικό ασβέστιο και συγκεντρώσεις διαλυτών στερεών (TDS) που κυµαίνονται µεταξύ 500 -1000 mg/L. Σε µεµονωµένες
µόνο θέσεις εµφανίζονται υψηλότερες τιµές διαλυτών στερεών και σκληρότητας που
πλησιάζουν τα 1500 και 1000 mg/L, αντίστοιχα.
Στους προσχωµατικούς υδροφορείς που αναπτύσσονται στην λεκάνη του ποταµού Αχέροντα οι τιµές των συγκεντρώσεων ολικής σκληρότητας και διαλυτών στερεών κυµαίνονται µεταξύ 100 - 1000 mg/L και 500 -1500 mg/L, αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ στην Κέρκυρα, οι τιµές σκληρότητας και διαλυτών
στερεών κυµαίνονται µεταξύ 300–500 mg/L και 500–1500 mg/L, αντίστοιχα. Σε παράκτιες περιοχές, κυρίως στο νότιο, βόρειο και βορειοανατολικό τµήµα του νησιού, παρατηρείται αύξηση των συγκεντρώσεων των χλωριόντων, δείγµα υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων και εισροής θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης.
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Σύµφωνα µε τον διαχωρισµό του ΙΓΜΕ διακρίνουµε στην Κέρκυρα 5 υδρογεωλογικές
ενότητες. Όπως αναφέρεται σε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ (1994) µε στόχο
την διερεύνηση δυνατοτήτων ύδρευσης της Κέρκυρας τα συνολικά διαθέσιµα καλής
ποιότητας νερού ανέρχονται σε 8200000 m3 ετησίως και έχουν συγκεντρώσεις µικρότερες των κατωτέρω ορίων:
•
•
•
•
•
•

TDS = 1000 mg/L
SO4 = 200 mg/L
Cl = 200 mg/L
Ολική Σκληρότητα = 450 mg/L ως CaCO3
Ca = 100 mg/L
Mg = 50 mg/L

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Ηπείρου.
5.2.3 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Το υδρολογικό ισοζύγιο του διαµερίσµατος εκτιµήθηκε χωριστά για το ηπειρωτικό και
το νησιωτικό τµήµα (Κέρκυρα και άλλα νησιά). Υπολογίστηκαν ο ετήσιος όγκος βροχής του ηπειρωτικού τµήµατος σε 15 956 hm3, και του νησιωτικού τµήµατος σε 1 090
hm3, µε βάση την έκταση και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής, όπως φαίνεται στους Πίνακες 5.9 και 5.10. Ο συντελεστής απορροής ποικίλει σύµφωνα µε τους υδρογεωλογικούς
σχηµατισµούς και τις κλίσεις των εδαφών, ενώ ο όγκος επιφανειακής απορροής εκτιµάται σε 5 550 hm3/έτος για το ηπειρωτικό τµήµα και σε 388 hm3/έτος για το νησιωτικό
τµήµα.
Πίνακας 5.9 Υδρολογικό ισοζύγιο ηπειρωτικού τµήµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
3 688
643
1 233
3 821
1 700
1 700
1 700
7 364
2 096
6 496
40%
40%
40%
2 946
838
2 598
3%
15%
95%
133
189
3 703
4 286
1 069
195

Σύνολο
9 385
15 956
6 382
4 024
5 550

Η ενεργός βροχόπτωση για επιφανειακή και υπόγεια απορροή εκτιµάται ότι αποτελεί το
60% της συνολικής βροχόπτωσης, ενώ το 40% της συνολικής βροχόπτωσης αποτελεί
την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή. Η µέση κατείσδυση εκτιµάται σε 3% της ενεργού
βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών, 15% της ενεργού βροχόπτωσης στους προσχωµατικούς, και 95% της ενεργού βροχόπτωσης στους
υδροπερατούς σχηµατισµούς. Αντίστοιχα η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 97%
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της ενεργού βροχόπτωσης στο σύνολο αδιαπέρατων και ηµιπερατών σχηµατισµών,
85% της ενεργού βροχόπτωσης στους προσχωµατικούς, και 5% της ενεργού βροχόπτωσης στους υδροπερατούς σχηµατισµούς.
Πίνακας 5.10 Υδρολογικό ισοζύγιο νησιωτικού τµήµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Συντελεστής επιφ. απορροής
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
14
290
86
251
1 700
1 700
1 700
517
146
427
40%
40%
40%
207
58
171
3%
15%
95%
9
13
243
97%
85%
5%
301
75
13

Σύνολο
641
1 090
436
266
388

Εκτίµηση ρυθµιστικών αποθεµάτων
Οι ρυθµισµένες παροχές από το φράγµα Πουρνάρι Ι στον ποταµό Άραχθο παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.
Στο Χάρτη 5.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

5.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 5.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
5.3.1 Γεωργία
Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΥΒΕΤ (1993), κατά το 1990 αρδεύτηκαν 253 241 στρέµµατα, ενώ µε βάση πιο πρόσφατα στοιχεία της Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής &
∆υτικής Ελλάδος, που προέρχονται από καταγραφές της ΕΣΥΕ (2001), η συνολική αρδευθείσα γη φτάνει τα 305 000 στρέµµατα. Οι αρδευόµενες και αρδευθείσες εκτάσεις
ανά νοµό φαίνονται στον Πίνακα 5.11. Σύµφωνα µε τη µελέτη ΥΒΕΤ (1993) η αρδευτική ζήτηση του έτους 1991 ανέρχεται σε 127.4 hm3, Στις εκτιµήσεις έχουν περιληφθεί
οι απώλειες των δικτύων, που κρίνονται σηµαντικές, καθώς και η απόδοση των µεθόδων άρδευσης. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε µέση ζήτηση ανά στρέµµα ίση µε 503
mm. Προκειµένου να καταλήξουµε σε µια ρεαλιστική εκτίµηση µε βάση την πλέον επίκαιρη απογραφή της ΕΣΥΕ, θεωρούµε αύξηση των αρδευτικών αναγκών που υπολογίστηκαν στην προσέγγιση του ΥΒΕΤ κατά 20%, όση δηλαδή είναι η αύξηση της αρδευόµενης έκτασης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ετήσιες αρδευτικές ανάγκες, για το σύνολο
του υδατικού διαµερίσµατος, ανέρχονται σε 153.5 hm3, ενώ η αντίστοιχη τιµή για το
µήνα Ιούλιο είναι 33.7 hm3.
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Πίνακας 5.11 Αρδευόµενες και αρδευθείσες εκτάσεις ανά νοµό για το έτος 2001
(στρέµµατα)
Νοµός
Άρτας
Πρέβεζας
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Κερκύρας
Σύνολο

Αρδευόµενες
198 334
108 100
85 710
95 995
4 000
492 139

Αρδευθείσες
115 189
71 270
59 495
55 204
4 000
305 158

Το σηµαντικότερα αρδευτικά έργα βρίσκονται στην Πεδιάδα της Άρτας, στο τµήµα που
βρίσκεται µεταξύ Άραχθου και Λούρου, και καλύπτουν περιοχή 160 000 στρεµµάτων.
Τα έργα αυτά εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, εκτάσεις του Νοµού Άρτας (περίπου
135 000 στρέµµατα), αλλά και µικρές εκτάσεις του Νοµού Πρέβεζας. Για την υδροδότηση των έργων έχουν κατασκευαστεί τρία φράγµατα εκτροπής στον Άραχθο (Ιµαρέτ),
το Λούρο (Καµπή) και τη Βόσσα, παραπόταµο του Λούρου, ενώ τα τελευταία χρόνια,
εξαιτίας της κακής συντήρησης και ανεπάρκειας των αρδευτικών δικτύων, έχει ενταθεί
η χρήση των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
Το σύνολο των κύριων αρδευτικών έργων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος, ανά λεκάνη,
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.12.
5.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (2000), η Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής
Ελλάδος εκτιµά ότι οι ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 10.3 hm3, είναι δηλαδή
ελάχιστα αυξηµένες σε σχέση την προηγούµενη εκτίµηση (9.9 hm3), η οποία βασίζεται
σε στοιχεία του 1991. Από την ποσότητα αυτή, 0.4 hm3/έτος είναι οι ανάγκες στο Νοµό
Κέρκυρας.
5.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Σύµφωνα µε την µελέτη της Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος
(2005), στο τοµέα των ιχθυοκαλλιεργειών γλυκού νερού, το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου υστερεί σε σχέση µε τα γειτονικά υδατικά διαµερίσµατα. Ιχθυοτροφεία χελιών
απαντώνται στη λεκάνη Άραχθου (περιοχή Νεοχώρι), ενώ ιχθυοτροφεία πέστροφας
υπάρχουν κατά µήκος των ποταµών Λούρου, Βοϊδοµάτη και Καλαµά. Συνολικά, στο Ν.
Άρτας λειτουργούν 5 µονάδες, δυναµικότητας 1600 tn/έτος, στο Ν. Θεσπρωτίας λειτουργούν 4 µονάδες, δυναµικότητας 310 tn/έτος, και στο Ν. Πρέβεζας λειτουργούν 6
µονάδες, δυναµικότητας 1230 tn/έτος. Τέλος, εκκολαπτήρια ψαριών υπάρχουν και στη
λίµνη Ιωαννίνων, µε απόδοση 200 tn/έτος.
Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΥΒΕΤ (1993), οι συνολικές ανάγκες των ιχθυοτροφείων του
διαµερίσµατος ανέρχονται σε 5.5 hm3/έτος για το 1990, σε 9.5 hm3/έτος µεσοπρόθεσµα
και σε 10.9 hm3/έτος µακροπρόθεσµα.
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Πίνακας 5.12 Κυριότερα υφιστάµενα αρδευτικά έργα (ΕΣΥΕ, 2001)
α/α

Περιοχή – Αρδευτικό έργο

Πηγή

1

Λεκάνη Καλαµά
Κάτω Καλαµά

Καλαµάς

22 680

21 480

Λεκάνη Ιωαννίνων
Κρύας, Λαψίστας, Πόρου, Ανατολής

Λίµνη Ιωαννίνων, Λαψίστα

52 465

20 547

Λεκάνη Αχέροντα
Γλυκής
Πεδιάδα Παραµυθιάς

Αχέροντας, Γλυκή
Αχέροντας

57 000
33 000

43 500
14 500

Λεκάνη Άραχθου
Άραχθου

Άραχθος

44 350

27 700

Λούρος
Λούρος

25 000
89 800
324 295

10 500
72 300
210 527

2
3

4
5

Λεκάνη Λούρου
Λάµαρης
Λούρου (ζώνες Α, Β)
Σύνολο

Αρδεύσιµη
έκταση
(στρεµ.)

Αρδευθείσα
έκταση
(στρέµ.)

5.3.4 Ύδρευση
Οι ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.13.
Πίνακας 5.13 Ανάγκες ύδρευσης (hm3)
Ηπειρωτικό τµήµα
Κέρκυρα

Έτος
25
8.85

Μάιος-Σεπτέµβριος
14.58
4.04

Ιούλιος
3.00
1.00

Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα έργα ύδρευσης του διαµερίσµατος είναι:
• Ύδρευση Πρέβεζας-Άρτας-Φιλιππιάδας, µε µελλοντική εξυπηρέτηση και των αναγκών ύδρευσης της Λευκάδας·
• Ύδρευση Ιωαννίνων·
• Ύδρευση Ηγουµενίτσας·
• Ύδρευση Πόλης της Κέρκυρας.
Γενικά στο διαµέρισµα δεν υπάρχουν προβλήµατα όσον αφορά στην κάλυψη των µελλοντικών αναγκών ύδρευσης, παρά µόνο στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Πάργα.
Το πρόβληµα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία λόγω της σηµαντικής τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Για την επίλυση του υδρευτικού προβλήµατος της Κέρκυρας έχει εξεταστεί η περίπτωση µεταφοράς νερού από την Ήπειρο. Επίσης, έχει µελετηθεί η κατασκευή των φραγµάτων Ρεγγίνι και Σφακερών (συνολικής χωρητικότητας 3
hm3), τα οποία υπολογίζεται ότι θα λύσουν οριστικά το πρόβληµα της Κέρκυρας.
5.3.5 Βιοµηχανία
Οι βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι περιορισµένες στην Ήπειρο. Στη λεκάνη των
Ιωαννίνων υπάρχει η βιοµηχανική ζώνη της ΕΤΒΑ, η υδροδότηση της οποίας γίνεται
από τοπικές πηγές και εκτιµάται σε 0.73 hm3/έτος. Συνολικά στο διαµέρισµα, οι ετήσιες
292 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

βιοµηχανικές ανάγκες εκτιµώνται σε 4.3 hm3 (Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής &
∆υτικής Ελλάδος, 2005).
5.3.6 Ενέργεια
Η παραγόµενη ενέργεια στο διαµέρισµα στην παρούσα κατάσταση σύµφωνα µε τη µελέτη της Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος είναι 801 GWh ετησίως. Με βάση παλαιότερη µελέτη του ΥΒΕΤ (1993), στη µεσοπρόθεσµη φάση ανάπτυξης θα είναι 1 289 GWh και στη µακροπρόθεσµη 2 454 GWh ετησίως.
Οι παροχές που αφήνονται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας το µήνα Ιούλιο
είναι για το Πουρνάρι 20 m3/s, για το φράγµα του Λούρου 8 m3/s, και για τις πηγές
Αώου 1 m3/s.
Πίνακας 5.14 Κύριοι υδροηλεκτρικοί ταµιευτήρες
Ταµιευτήρας

Λούρου
Πηγών Αώου
Πουρνάρι Ι
Πουρνάρι ΙΙ
Σύνολο διαµ.

Ολική
Ωφέλιµη
Εγκατεστηµένη Συνολική ετήσια
χωρητικότητα χωρητικότητα
ισχύς (MW)
καθαρή
ταµιευτήρα
ταµιευτήρα
παραγωγή
3
3
(hm )
(hm )
ενέργειας (GWh)
0.7
0.7
5.3
52
300.0
260.0
220.0
200
750.0
400.0
300.0
504
4.8
4.8
33.0
45
1 055.5
665.5
558.3
801

Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα υδροηλεκτρικά έργα του διαµερίσµατος, των οποίων τα
χαρακτηριστικά φαίνονται στον Πίνακα 5.14, είναι:
• Υ/Η έργο Λούρου στο Λούρο·
• Υ/Η έργο Πουρνάρι I και Πουρνάρι II στον Άραχθο·
• Υ/Η έργο πηγών Αώου, µε εκτροπή νερών προς τον Άραχθο.
Τα σηµαντικότερα υδροηλεκτρικά έργα που σχεδιάζει η ∆ΕΗ να κατασκευάσει µεσοπρόθεσµα είναι:
• Υ/Η έργο Μετσοβίτικου, Αγίου Νικολάου στον Άραχθο·
• Υ/Η έργο Αγίας Βαρβάρας στο Σαραντάπορο µε εκτροπή νερών προς τον Καλαµά·
• Υ/Η έργο στη Γλύζιανη και µικρό Υ/Η έργο στην Κληµατιά στη λεκάνη του Καλαµά.
Τα σηµαντικότερα υδροηλεκτρικά έργα που σχεδιάζει η ∆ΕΗ να κατασκευάσει µακροπρόθεσµα είναι:
• Υ/Η έργο Στενού-Καλαρρίτικου, µε σταθµό ηλεκτροπαραγωγής στην Πλάκα στη λεκάνη του Άραχθου·
• Υ/Η έργο Πυρσόγιαννης στη λεκάνη του Σαραντάπορου·
• Υ/Η έργο στο Ελεύθερο µε εκτροπή νερών προς τον Καλαµά, και στη Βωβούσα στη
λεκάνη Αώου·
• Υ/Η έργο στις θέσεις Βροσίνα, Σουλόπουλο και Μινίνα στον Καλαµά.
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5.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Ηπείρου έχουν υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου III
και παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.15–5.19. Ειδικότερα στον Πίνακα 5.15 δίδονται
τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους
κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 5.16–5.19 παρουσιάζονται αναλυτικά τα
παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζονται οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, η υποδοµή
τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 5.15 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

8 077
7 471
2 759
605

Επιφανειακές
Απορροές

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
35 141
180
43 397
42 843
30
50 344
1 455
37
11 385
108
4
1 111

7 134
394

Πίνακας 5.16 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

2 101
1 737
364
3 875
8 077

2 006
1 551
455
3 460
7 471

826
496
330
1 107
2 759

187
103
84
231
605

340 602
113 286
227 316
252 797

Πίνακας 5.17 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
11
1
5

37 362
10 271
245 645

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
5

15 324

1

32 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
16
1
6

ΙΠ
252 797
52 686
10 271
277 645

23

593 399

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
3

9 937

6

217 379

9

227 316

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 43 397 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 50 344 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 11 385 tn/έτος
294 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 111 tn/έτος
Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 5.18 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

2 496
749
25

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
6 316
3 158
316

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
782
3 127
39

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

138
69
14

267
32
0

9 998
7 134
394

Πουλερικά
17 423
21 217
562
75

Σύνολο
35 141
42 843
1 455
108

Πίνακας 5.19 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
13 039
15 877
587
13

Χοίροι
3 997
4 654
288
17

Ιπποειδή
573
964
7
0

Κουνέλια
110
132
12
3

Τα αστικά λύµατα αποτελούν περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού
άνθρακα και αιωρούµενων στερεών και αζώτου (19%, 15% και 24% αντίστοιχα, Πίνακες 5.15–5.16). Αντίθετα σηµαντική είναι η συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο φωσφόρου στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου (54%). Η συµµετοχή των
αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του
συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 38%.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου ανήκουν οι ευαίσθητοι αποδέκτες ποταµός Λούρος,
Άραχθος και ο Αµβρακικός Κόλπος. Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ,
πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών θα έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η
αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000. Ως αποτέλεσµα των προθεσµιών έχουν κατασκευασθεί σήµερα οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που εξυπηρετούν τις πόλεις των
Ιωαννίνων, της Άρτας, της Κέρκυρας, της Ηγουµενίτσας, της Λευκίµµης και της Πρέβεζας, καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας µικρότερης κλίµακας οι οποίες εξυπηρετούν τους οικισµούς Μέτσοβο, Μοραΐτικα και Μπένιτσα. Οι περισσότερες από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις παρέχουν δευτεροβάθµια επεξεργασία των αστικών λυµάτων µε
αποµάκρυνση αζώτου, ενώ σε αρκετές από αυτές επιτελείται και αποµάκρυνση του
φορτίου φωσφόρου (ΕΕΛ Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Μετσόβου και Μοραΐτικων). Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων των πόλεων Ιωαννίνων και Πρέβεζας, επιτελείται και τριτοβάθµια επεξεργασία. Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός από ΕΕΛ
στο υδατικό διαµέρισµα είναι 227 316 κάτοικοι (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 38% επί του συνολικού πληθυσµού του
υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 5.17).
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Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, υπάρχουν 16 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του
έτους 2005, καθώς και η ένταξη τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών
λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (43%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο που θα εξυπηρετεί την πόλη της Πάργας, η οποία λόγω της τουριστικής κίνησης δέχεται σηµαντικό
πληθυσµό (µεγαλύτερο από 10 000), προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση των έργων της εν λόγω περιοχής, καθώς και στη διαχείριση των λυµάτων των 13
εκ των 16 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για τους ανωτέρω οικισµούς, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας
για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (81%) και φορτίου στερεών (85%), προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία (Πίνακες 5.15 και 5.19), ενώ περιορισµένη
είναι η συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (13% και 10% αντίστοιχα). Περίπου το 50% του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών που
απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης
κτηνοτροφίας, παράγεται στα πτηνοτροφία και το 37% στα βουστάσια (Πίνακας 5.19),
ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των χοιροστασίων (11%).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και συντελούν στην επιβάρυνση των επιφανειακών και
υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 5.18). Eντατικές καλλιέργειες εκτείνονται κυρίως στα νότια του διαµερίσµατος στις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις των Νοµών Άρτας και Πρέβεζας καθώς και στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Οι εντατικές αυτές καλλιέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα την µεγάλη κατανάλωση νερού και την
χρήση µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασµάτων. Η επιβάρυνση
των αποδεκτών από την ελεύθερη κτηνοτροφία και την γεωργία έγκειται, κυρίως, στην
τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές
απορροές και ανέρχεται σε 36% και 63% αντίστοιχα των συνολικών φορτίων P και N.
Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το
63% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους, το 25% σε δασικές εκτάσεις και µόλις το
8% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 5.18, το
44% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους και το 44% στις εντατικές καλλιέργειες. Τέλος το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού φορτίου φωσφόρου που µεταφέρεται µε τις επιφανειακές απορροές (80%) παράγεται σε γεωργική γη και βοσκότοπους.
Η περιοχή της µελέτης δεν έχει σηµαντικές οχλούσες βιοµηχανίες καθώς ο δευτερογενής τοµέας δεν είναι αναπτυγµένος. Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 0.3%
του συνολικού οργανικού φορτίου και φορτίου στερεών. Λίγο µεγαλύτερη είναι η συµ-
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µετοχή του βιοµηχανικού κλάδου στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (0.8%
και 2.7% αντίστοιχα). Στην Ήπειρο οι βιοµηχανικές µονάδες είναι εξαρτηµένες από
τον πρωτογενή τοµέα. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών είναι µονάδες συσκευασίας µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και περιλαµβάνουν κλάδους όπως: κονσερβοβιοµηχανίες φρούτων και λαχανικών, σφαγεία, ορνιθοσφαγεία και υφαντουργεία. Στο υδατικό διαµέρισµα λειτουργούν δύο βιοµηχανικές περιοχές, µία στο Ροδοτόπι (βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων) και µία στα βόρεια της Πρέβεζας. Τις κυριότερες πηγές
τοξικών ουσιών αποτελούν τα κλωστοϋφαντουργεία που συγκεντρώνονται κυρίως
στους Νοµούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και δυο επιµεταλλωτήρια του Νοµού Ιωαννίνων. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις, φαινόλες και οργανικοί διαλύτες.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και αναγκαιότητα να εφαρµοστούν ορθές
γεωργικές πρακτικές (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

5.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ηπείρου που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ,
µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Πίνακας 5.20 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΣ
(ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΡΑΧΘΟΥ)
∆ΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΡΑΧΘΟΥ
ΛΟΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ (∆ΕΛΤΑ)
ΚΑΛΑΜΑ
ΕΛΟΣ ΚΑΛΟ∆ΙΚΙΟΥ
ΛΙΜΝΗ
ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ

Νοµός

Ιωαννίνων
ΆρταςΙωαννίνων

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2130005
+

Ιωαννίνων
+
Άρτας
Πρέβεζας

GR2110001
+

Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας

GR2120001
GR2120002

Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας

GR2120003
GR2120004

GR2120002
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
(ΑΠΌ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ
ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ
ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΤΙΟΤΗ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
Παράκτιες περιοχές
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
Νερά Κολύµβησης
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ
ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ
ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ
ΠΡΑΣΟΥ∆Ι
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΠΌ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ
ΑΡΙΛΛΑΣ
ΣΥΒΟΤΑ-ΜΕΓΑΣ
ΑΜΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ
ΑΛΥΚΗ
∆ΡΕΠΑΝΟ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ
ΣΑΓΙΑ∆Α
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
ΜΥΤΙΚΑΣ
ΜΟΝΟΛΙΘΙ
ΒΑΣΣΙΛΑΚΙ
ΤΣΟΥΚΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΦΡΑΞΙΛΑ
ΦΡΑΞΙΛΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
ΛΙΘΑΡΙ ∆ΕΣΠΩΣ
ΑΚΤΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΓΧΙΑ
ΜΕΓΑΣ ΑΜΜΟΣ
ΛΟΥΤΣΑ ΜΥΛΟΣΦΛΕΒΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Πρέβεζας
GR2120004
Κέρκυρας

GR2230001

GR2230001

Κέρκυρας

GR2230002

GR2230007

ΆρταςΠρέβεζας

+

Κέρκυρας

GR2110004
GR2230004

Θεσπρωτίας
GR2120005

Πρέβεζας
GR2140003
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας

+
+

Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Θεσπρωτίας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Πρέβεζας

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΛΩΝΑΚΙ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ
ΛΙΧΝΟΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΠΑΡΓΑ
ΒΑΛΤΟΣ
ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ
ΑΛΥΚΗ-ΚΟΠΡΑΙΝΑ
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
ΡΑΜΜΑ ΣΑΛΑΩΡΑΣ
ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΛΑΩΡΑΣ
ΚΑΝΟΝΙ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΟΛΗ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
ΓΟΥΒΙΑ
ΓΟΥΒΙΑ-ΚΟΜΜΕΝΟ
∆ΑΣΙΑ
ΥΨΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-(ΠΥΡΓΙ)
ΑΥΛΑΚΙ
ΚΕΡΑΣΣΙΑ
ΝΗΣΑΚΙ
ΓΙΜΑΡΙ
ΚΑΛΑΜΙΟΝΕΣ
ΑΛΜΥΡΟΣ
ΑΠΡΑΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΡΟ∆Α
ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΙ∆ΑΡΙ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΡΙΛΛΑΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
ΕΡΜΟΝΕΣ
ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣΠΕΡΙΘΙΑ
ΑΓ. ΓΟΡ∆ΗΣ
ΑΓ. ΜΑΤΘΕΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΚΑΒΟΣ
ΛΕΥΚΙΜΜΗ
ΜΠΟΥΚΑ
ΑΛΥΚΕΣ

Νοµός

Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Πρέβεζας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Άρτας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR2140003

GR2230005

GR2220005

Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας

+
+
+

Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας

+
+
+
+
+
+

GR2230003

GR2230003
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΛΥΚΕΣ-ΑΤΤΙΚΑ
ΜΕΛΙΚΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Χερσαίοι σχηµατισµοί
ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΑΡΤΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ-ΒΑΛΙΑ
ΚΑΛΝΤΑ -ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ
ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ
(ΝΕΡΑΙ∆Α)
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΣΜΟΛΙΚΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Κέρκυρας
Άρτας –
Πρέβεζας
Γρεβενών

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

GR2230005
GR2230005
GR2230005

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+

GR2220005
GR2220005
GR2220005

+
GR1310001

Γρεβενών

GR1310002

Γρεβενών
GR1310003
Καστοριάς

GR1320002

Άρτας

GR2110002

Ιωαννίνων

GR2130001

Ιωαννίνων

GR2130002

Ιωαννίνων
Ιωαννίνων

GR2130004
GR2130006

Ιωαννίνων
Ιωαννίνων

GR2130007
GR2130008

GR2130001

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου υπάρχουν 27 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 8
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο Αµβρακικός κόλπος και οι ποταµοί Άραχθος, Μετσοβίτικος (παραπόταµος του Άραχθου) και
Λούρος, οι οποίοι βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας
αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. ∆ιερευνητέα είναι η
ένταξη της πεδινής περιοχής στα βόρεια του Αµβρακικού κόλπου (περιοχή ΠρέβεζαςΆρτας) στις ευπρόσβλητες ζώνες, καθώς και η πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας, η οποία, βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης, έχει χαρακτηρισθεί
ως ευπρόσβλητη ζώνη.
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5.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Το υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος λαµβάνεται κατά προσέγγιση ίσο µε την
απορροή εξόδου των πέντε µεγάλων ποταµών (Αώου, Καλαµά, Άραχθου, Λούρου και
Αχέροντα). Στο εν λόγω δυναµικό δεν προσµετράται το απολήψιµο απόθεµα νερού από
τη λίµνη Παµβώτιδα, παρόλο που τα νερά της λίµνης εξυπηρετούν την αρδευτική ζήτηση του οροπεδίου των Ιωαννίνων.
Η διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερών και η ζήτηση νερού παρουσιάζονται στους
Πίνακες 5.21 και 5.22. Όσον αφορά στην προσφορά νερού, οι εκτιµήσεις απορροής του
Ιουλίου βασίζονται, για λόγους ασφαλείας, στις µετρηµένες µέσες µηνιαίες παροχές,
παρόλο που αυτές αναφέρονται σε τµήµα µόνο των λεκανών των ποταµών. Ειδικά για
τον ποταµό Άραχθο θεωρείται η µέση ρυθµισµένη εκροή του Ιουλίου από το φράγµα
Πουρνάρι, που ανέρχεται σε 20 m3/s.
Πίνακας 5.21 Συνολική διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερών στο ηπειρωτικό τµήµα
(hm3)
Αώος
Καλαµάς
Άραχθος
Λούρος
Αχέροντας
Σύνολο

Έτος
2 200
1 900
2 280
1 100
650
8 130

Ιούλιος
50.0
47.0
52.6*
47.3
9.5
206.4

* Ρυθµισµένη εκροή από τον ΥΗΣ Πουρναρίου

Πίνακας 5.22 Ζήτηση νερού για τις διάφορες χρήσεις (hm3)
Άρδευση
Κτηνοτροφία
Ύδρευση
ΒΙΠΕ
Σύνολο

Έτος
153.5
10.3
33.9
4.3
202.0

Ιούλιος
33.7
1.1
4.0
0.4
39.2

Σε ετήσια βάση η φυσική διαθεσιµότητα υπερκαλύπτει κατά πολύ τη ζήτηση. Την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν τοπικά προβλήµατα επάρκειας για την ύδρευση, λόγω της
αυξηµένης τουριστικής κίνησης, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και την Πάργα.

5.7 Αξιολόγηση και ιεράρχηση νέων έργων, µελετών και ερευνών
Όσον αφορά στην άρδευση, σηµαντική ανάπτυξη προβλέπεται µόνο στην πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας µε την επέκταση των έργων Βλαχέρνας και την κατασκευή των νέων έργων Λάµαρη-Ελαιώνα και Μποϊδά-Μαυρή, µε τροφοδοσία από τις πηγές Πριάλας. Στο
µέλλον προβλέπεται επίσης και η άρδευση εκτάσεων στο λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα,
µε τροφοδοσία από γεωτρήσεις. Πρόσφατα δηµοπρατήθηκε το αρδευτικό δίκτυο της
πεδιάδας ανάµεσα στα χωριά Πέτα και Κοµπότι, έκτασης 45 745 στρεµµάτων.
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Το σηµαντικότερο έργο ύδρευσης από αυτά που έχουν προγραµµατιστεί ή των οποίων
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση είναι τα έργα µεταφοράς νερού για την ύδρευση της Λευκάδας (υπάγεται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα 04) από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας.
Η επίλυση του ποσοτικού προβλήµατος της Πάργας και του ποιοτικού προβλήµατος
της Κέρκυρας είναι τα σηµαντικότερα µελλοντικά έργα.

5.8 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου είναι ιδιαίτερα πλεονασµατικό σε νερό. Κάποια προβλήµατα έλλειψης είναι τοπικά και µπορούν να καλυφθούν µε ορθολογική διαχείριση
και µεταφορά πόρων. Ο συνολικός ετήσιος όγκος βροχής για το ηπειρωτικό τµήµα του
διαµερίσµατος είναι 15 956 hm3. Η ετήσια επιφανειακή απορροή είναι 5 550 hm3. Ο
ετήσιος όγκος βροχής για το νησιωτικό τµήµα του διαµερίσµατος είναι 1 090 hm3. Η
ετήσια επιφανειακή απορροή είναι 388 hm3 και τα υπόγεια αποθέµατα 266 hm3.
Οι µετρητικές υποδοµές χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές, καθώς το υδατικό διαµέρισµα διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο βροχοµετρικών και, κυρίως, υδροµετρικών σταθµών, που στη συντριπτική τους πλειονότητα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ∆ΕΗ.
Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη πολλών και σηµαντικών ποταµών µόνιµης ροής, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ενεργειακή τους αξιοποίηση.
Το ενεργειακό δυναµικό της περιοχής είναι εξαιρετικά σηµαντικό, µε µεγάλες δυνατότητες επιπλέον ανάπτυξης. Προς το παρόν, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας 16 µικρά
υδροηλεκτρικά έργα. Μακροπρόθεσµα το διαµέρισµα έχει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, µε την κατασκευή των φραγµάτων που
σχεδιάζει η ∆ΕΗ. Εξάλλου, από την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των ταµιευτήρων που προβλέπεται να κατασκευαστούν στον Άραχθο θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα γεωργικής ανάπτυξης της πεδιάδας της Άρτας. Η επιλογή για αύξηση του ενεργειακού οφέλους εξαρτάται και από την απόφαση για παρέµβαση στο ευαίσθητο ευρύτερο οικοσύστηµα της κοιλάδας του Αώου.
Μείζονος σηµασίας κρίνεται η οριοθέτηση του πεδινού τµήµατος του ποταµού Άραχθου. Ο Άραχθος, κατάντη των υδροηλεκτρικών φραγµάτων Πουρνάρι Ι και ΙΙ, βρίσκεται σε επαφή µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Άρτας. Η οριοθέτηση του ποταµού,
ιδιαίτερα στο τµήµα του παραπλεύρως της πόλης, έχει ουσιώδη σηµασία για την προστασία του πολεοδοµικού ιστού και των µνηµείων της περιοχής από πιθανή πληµµύρα
και, σε ακραία περίπτωση, αστοχία των φραγµάτων.
Ο γεωργικός τοµέας αποτελεί το µεγαλύτερο καταναλωτή νερού στο διαµέρισµα, αφού
ο ενεργειακός τοµέας απλώς χρησιµοποιεί το νερό και δεν το καταναλώνει. Αποτελεί
όµως και τη σηµαντικότερη οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή, µε δυνατότητες
ανάπτυξης και στο µέλλον. Οι δυνατότητες ανάπτυξης εστιάζονται στην πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας, όπου απαιτείται ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναµικού και
των έργων, και σταδιακή αντικατάσταση του παλαιωµένου αρδευτικού δικτύου. Για την
επέκταση των αρδευόµενων εκτάσεων στην πεδιάδα απαιτείται αποδέσµευση του Λούρου από την άρδευση της Α΄ και Β΄ Ζώνης Λούρου και ενίσχυση από τον Άραχθο.
Προβλήµατα επάρκειας νερού που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν από τοπικούς πόρους παρουσιάζονται στο αρδευτικό Λαψίστας και στα αρδευτικά του Αχέροντα. Προ-
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βλήµατα επάρκειας στο πόσιµο νερό εµφανίζονται στην Κέρκυρα (κυρίως στο κεντρικό
και νότιο τµήµα), τους Παξούς και την Πάργα. Το πρόβληµα αναµένεται να οξυνθεί
στο µέλλον, δεδοµένου ότι ποσοστό πάνω από 50% της ζήτησης θα καλύπτεται από
νερά επιβαρυµένα µε θειικά ιόντα. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί άµεση προτεραιότητα στην επίλυση των προβληµάτων ύδρευσης των παραπάνω περιοχών (τα σχετικά
έργα για την ύδρευση της Κέρκυρας έχουν ήδη ενταχθεί στο ∆΄ ΚΠΣ).
Λαµβάνοντας υπόψη και το πρόβληµα ρύπανσης που σχετίζεται µε τη λειτουργία ιχθυοτροφείων, είναι ανάγκη να ελεγχθεί λεπτοµερέστερα η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του τοµέα αυτού.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων
του διαµερίσµατος, που είναι ο Αµβρακικός Κόλπος και η κοιλάδα του Αώου. Σηµαντικό ρόλο στο θέµα αυτό θα παίξει η τήρηση ελάχιστης διατηρητέας περιβαλλοντικής
παροχής για τα οικοσυστήµατα αυτά.
Για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, απαιτείται ολοκληρωµένη υδρογεωλογική έρευνα
και η ανάληψη κατάλληλων διαχειριστικών µέτρων για τη λίµνη Παµβώτιδα, το υδατικό ισοζύγιο της οποίας έχει διαταραχθεί εξαιτίας των πολλαπλών ανθρωπογενών
επεµβάσεων. Επιπλέον, µε βάση την αξιολόγηση των διαθέσιµων στοιχείων, κρίνεται
επιβεβληµένη η ανάγκη αναβάθµισης της ποιότητας των υδάτων της λίµνης, που σήµερα εµφανίζουν συµπτώµατα ευτροφισµού, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που καθορίζει ως αποδεκτή την ποιότητα µη ευτροφικών υδάτων.
Οι ποταµοί του υδατικού διαµερίσµατος έχουν χαρακτηριστικά που ικανοποιούν βασικά αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Επιπρόσθετα από τα περιορισµένα στις περισσότερες περιπτώσεις στοιχεία για τις παραµέτρους των θρεπτικών
προκύπτει ότι ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια για απόληψη νερού προς πόση ύστερα
από επεξεργασία
Οι παραπάνω γενικές εκτιµήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την ανάγκη για τη συστηµατική παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων των επιφανειακών και
υπόγειων νερών και την ακριβέστερη εκτίµησή τους µέσω εφαρµογής συστηµατικού
προγράµµατος δειγµατοληψιών και αναλύσεων.
Οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν την κύρια πηγή
ρύπανσης στο υδατικό διαµέρισµα. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαίο να υποβάλλονται
σε κατάλληλη επεξεργασία τα παραγόµενα από εσταβλισµένη κτηνοτροφία απόβλητα
και να εφαρµόζονται ορθές γεωργικές πρακτικές.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυµάτων του υδατικού διαµερίσµατος και µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές
αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ηπείρου υπάρχουν 27 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 8
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο Αµβρακικός Κόλπος και οι ποταµοί Άραχθος, Μετσοβίτικος και Λούρος, οι οποίοι έχουν χαρα-
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κτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες, καθώς και η πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας, η οποία έχει
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη.
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06 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής
6.1 Γενικά χαρακτηριστικά
6.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής περιλαµβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νοµό Αττικής, τα
νησιά Αίγινα, Σαλαµίνα και Μακρόνησο, και µικρά τµήµατα της Στερεάς Ελλάδας και
της Πελοποννήσου. Η συνολική του έκταση είναι 3 207 km2. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 6.1. Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της
ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 3 502 724 κάτοικοι και το 2001 ήταν 3 737 959 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 6.7% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από
τον πληθυσµό των νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε
νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 6.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε
νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 6.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έκταση
Ποσοστό
Πληθυσµός
Ποσοστό
Πληθυσµός
τµήµατος που έκτασης νοµού τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(km2)
(1991)
(1991)
(2001)

Αττικής
Βοιωτίας
Κορινθίας
Κυκλάδων
Σύνολο

2 850
43
295
19
3 207

74.9%
1.4%
12.9%
0.7%

3 483 299
257
19 168
3 502 724

98.8%
0.2%
13.6%

3 716 668
262
21 029
3 737 959

Από άποψη διοικητικής δοµής, το υδατικό διαµέρισµα περιλαµβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Πρωτευούσης, καθώς και µικρά τµήµατα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας
και Πελοποννήσου. Σε σχέση µε τους νοµούς, το διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρο
το Νοµό Αττικής, το τµήµα του Νοµού Κορινθίας που υπάγεται στη Στερεά Ελλάδα,
καθώς και µικρά τµήµατα των Νοµών Βοιωτίας και Κυκλάδων (Μακρόνησος).
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙ, ενότητα 2.1.
Η περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων (Ν. 3199/2003) λειτουργεί στην Αθήνα, που είναι
και έδρα της Περιφέρειας Αττικής.
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση



Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ·
η Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ·
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∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Μεγάρων, Λουτρακίου).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΤΟΕΒ (π.χ. Αττικής).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Σχιστού.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·

• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
6.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Η γεωµορφολογική εικόνα του διαµερίσµατος χαρακτηρίζεται από ποικιλοµορφία αναγλύφου. Στο διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα βουνά µε υψόµετρο πάνω από 1 000
m (Πάρνηθα µε 1 413, Κιθαιρώνας µε 1 401, Πεντέλη µε 1 108, Υµηττός µε 1 025),
ενώ οι περισσότερες πεδινές εκτάσεις βρίσκονται στην παράκτια ζώνη. Το µέσο υψόµετρο του ηπειρωτικού τµήµατος είναι 115 µέτρα, ενώ των νησιών Αίγινας και Σαλαµίνας
60 και 20 µέτρα αντίστοιχα (Ζερβογιάννης, 1988).
Η περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής συνίσταται από πετρώµατα της πελαγονικής ζώνης, τα οποία αντιπροσωπεύονται από µάρµαρα, δολοµίτες, ασβεστόλιθους,
φυλλίτες, σχιστόλιθους και κροκαλοπαγή του φλύσχη, ηλικίας ΆνωΠαλαιοζωικού –
Παλαιογενούς. Στα µορφολογικά ταπεινωµένα τµήµατα του διαµερίσµατος τα προαναφερόµενα πετρώµατα καλύπτονται από αποθέσεις του Πλειο-πλειστοκαίνου, µέσα στις
οποίες διακρίνονται κροκαλοπαγή, άµµοι, άργιλοι, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, πηλοί,
ερυθροχώµατα καθώς και λοιποί σχηµατισµοί θαλάσσιας, λιµναίας και χερσαίας φάσης.
Οι λιθολογικοί σχηµατισµοί έχουν υποστεί την επίδραση αλλεπάλληλων τεκτονικών κινήσεων και βαθιάς διάβρωσης τόσο κατά την κατακόρυφη, όσο και κατά την οριζόντια
εξάπλωσή τους.
Η περιοχή τέµνεται από δύο κύρια συστήµατα ρηγµάτων (ΒΑ-Ν∆ και Α-∆). Η σηµερινή φυσιογραφική εικόνα του διαµερίσµατος, στην οποία διακρίνονται διάφορες γεωµορφολογικές µονάδες, όπως η οροσειρά Πατέρας-Πάρνηθα στα δυτικά, οι ορεινοί
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όγκοι Υµηττός-Πεντελικό στα ανατολικά και το τεκτονικό βύθισµα του λεκανοπεδίου
Αττικής µεταξύ των ορεινών συγκροτηµάτων, είναι αποτέλεσµα ενδογενούς και εξωγενούς δράσης. Το ανατολικότερο τµήµα του διαµερίσµατος καταλαµβάνεται από τη λεκάνη Μεσογείων και την οµαλή παράκτια ζώνη Ραφήνας-Μαραθώνα. Το Θριάσιο Πεδίο καλύπτει σχετικά µικρή έκταση µεταξύ των ορέων Αιγάλεω, Πάρνηθα και Πατέρας,
και του Σαρωνικού Κόλπου. Στο δυτικό τµήµα εντοπίζεται το τεκτονικό βύθισµα των
Μεγάρων και η λεκάνη του Λουτρακίου, επίσης µε οµαλό ανάγλυφο εδάφους.
6.1.3 Κλίµα
Το κλίµα µπορεί να χαρακτηριστεί µεσογειακό, µε εξαίρεση τα υψηλά σηµεία, όπου το
κλίµα είναι ορεινό. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται από 350 mm στο λεκανοπέδιο Αττικής µέχρι 1 000 mm στα ορεινά τµήµατα (Πάρνηθα), ενώ οι ηµέρες βροχής
κυµαίνονται από 50 µέχρι 100 ετησίως. Η χιονόπτωση είναι σπάνια στις παράκτιες περιοχές, ενώ αυξάνει σηµαντικά στο εσωτερικό του.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 16°C µέχρι 18°C, ανάλογα µε το υψόµετρο και την απόσταση από τη θάλασσα, ενώ το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος είναι περίπου 16°C. Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι µέσες ετήσιες τιµές των
µετεωρολογικών µεταβλητών στις θέσεις Αστεροσκοπείο και Κόρινθος (ανήκει στο
Υδατικό ∆ιαµέρισµα Βόρειας Πελοποννήσου, πολύ κοντά στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Αττικής).
Πίνακας 6.2 Μέσες ετήσιες τιµές µετεωρολογικών µεταβλητών
Θερµοκρασία (°C)
Βροχόπτωση (mm)
Ηλιοφάνεια (hr)
Σχετική υγρασία
Ηµέρες µε βροχή
Ηµέρες µε νέφωση
Ηµέρες µε χιόνι
Ηµέρες µε χαλάζι

Αστεροσκοπείο
17.7
402
2 899
62%
60
68
3.3
2.8

Κόρινθος
18.3
437
2 648
68%
45
53
0.4
0.2

6.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το υδατικό διαµέρισµα αποτελείται βασικά από την Αττική και ένα κοµµάτι του Νοµού
Κορινθίας µέχρι τον Ισθµό. Εδώ βρίσκεται η πρωτεύουσα της χώρας, στην οποία είναι
συγκεντρωµένο κατά τις επίσηµες στατιστικές το 30% (κατά τις εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ
το 40%) του πληθυσµού της χώρας και ανάλογα µεγάλα ποσοστά του παραγωγικού δυναµικού στο δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Έχει υψηλούς δείκτες ανάπτυξης
και ευηµερίας. Η συµµετοχή του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα
στην απασχόληση και στο ΑΕΠ είναι αντίστοιχα 1.6%, 27.8%, 70.6%, και 2.1%, 26.5%
και 71.4%.
Αναµφίβολα, η Αττική, και ιδαίτερα η πρωτεύουσα, αποτελεί ένα από τα σηµαντικά
ευρωπαϊκά κέντρα, λόγω της ιστορίας της και της καίριας θέσης της χώρας στον αναπτυσσόµενο βαλκανικό, παραευξείνιο και µεσογειακό χώρο. Επιπλέον έχει, περισσό-
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τερο από τις άλλες περιοχές της χώρας, την αναπτυξιακή βάση που απαιτείται για να
ενταχθεί και ως οικονοµικό κέντρο στον ευρύτερο διεθνή χώρο. Μάλιστα, αξιοσηµείωτη είναι η βελτίωση που παρουσίασαν οι υποδοµές της πόλης µέσα σε λίγα µόνο χρόνια, κυρίως µε αφορµή τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Γενικά, οι προοπτικές κοινωνικοοικονοµικής εξέλιξης της Αττικής προβλέπονται ευνοϊκές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο, πέρα από τα έργα και τις ρυθµίσεις που απαιτούνται
για το διεθνή και εθνικό ρόλο της Αττικής, να προβλεφθεί βελτίωση των συνθηκών
ζωής και πολεοδοµικής λειτουργίας στους δήµους, τις κοινότητες και τις ζώνες χρήσεων γης για τα τέσσσερα εκατοµµύρια κατοίκους που συγκεντρώνει η περιοχή. Παράλληλα, λόγω της υποβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος στις κεντρικές-δυτικές
περιοχές, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη των οδικών έργων και τη λειτουργία του νέου
αερολιµένα στα Σπάτα, έχει εξελιχθεί ραγδαία το φαινόµενο της προαστειοποίησης στα
βορειοανατολικά και της δηµιουργίας παραθεριστικών περιοχών, κυρίως στα νότια και
ανατολικά παράλια της Αττικής (σε µεγάλο βαθµό αυθαίρετη οικοπεδοποίηση και δόµηση). Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή στρατηγική για το διαµέρισµα είναι ακόµα
επικεντρωµένη στην κάλυψη των αναγκών βασικής υποδοµής (έργα µεταφορών,
ύδρευσης και αποχέτευσης, χώροι διάθεσης απορριµµάτων, κλπ.).

6.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
6.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Το διαµέρισµα περιλαµβάνει τις λεκάνες των ποταµών Κηφισού Αττικής, Σαρανταπόταµου και Χάραδρου, όλων των παραλιακών ρεµάτων που βρίσκονται νότια των ποταµών Αερόη και Ασωπού, καθώς και των ρεµάτων που βρίσκονται στα νησιά. Ακόµη,
στο διαµέρισµα υπάρχουν τρεις λίµνες: η τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα και οι φυσικές
λίµνες Βουλιαγµένης και Κουµουνδούρου. Οι δύο τελευταίες αποτελούν φυσικές εκφορτίσεις των υδροφορέων του Υµηττού και της νότιας Πάρνηθας αντίστοιχα. Καµία
από τις λεκάνες αυτές δεν είναι µεγαλύτερη από 600 km2. Οι µεγαλύτερες λεκάνες
απορροής του διαµερίσµατος είναι του Αττικού Κηφισού (και Ιλισού), του Σαρανταπόταµου και του Χάραδρου.
Ο Αττικός Κηφισός διασχίζει το λεκανοπέδιο Αττικής, και µαζί µε τον Ιλισό εκβάλλει
στο ∆έλτα Φαλήρου. Η λεκάνη απορροής του µαζί µε τον Ιλισό ορίζεται από τα όρη
Αιγάλεω, Πάρνηθα, Πεντέλη και Υµηττό, και έχει έκταση 420 km2. Συγκεκριµένα, το
λεκανοπέδιο χωρίζεται σε δύο τµήµατα από τη λοφοσειρά Τουρκοβούνια-Στρέφη-Λυκαβηττός-Ακρόπολη-Φιλοπάππου. Το βόρειο και δυτικό τµήµα απορρέει στον Αττικό
Κηφισό µέσω πολλών µικροχειµάρρων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα ρέµατα
της Χελιδονούς, του Κοκκιναρά, της Λαµπρινής και του Χαλανδρίου. Το ανατολικό
τµήµα, που ορίζεται από την παραπάνω λοφοσειρά και από τον Υµηττό απορρέει στον
Ιλισό. Το υδρογραφικό δίκτυο των δύο ποταµών έχει αλλοιωθεί από τα έργα διευθέτησης και αποχέτευσης, αλλά και από την έντονη οικοδοµική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών. Στη λεκάνη δεν υπάρχουν υδροµετρικά δεδοµένα.
Ο Σαρανταπόταµος διασχίζει την κοιλάδα της Οινόης και το Θριάσιο Πεδίο και χύνεται στον Κόλπο της Ελευσίνας. Η λεκάνη απορροής του ορίζεται από τα όρη Πατέρας,
Κιθαιρώνας, Πάστρα και Πάρνηθα και έχει έκταση 310 km2. Στον κύριο κλάδο συµ-
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βάλλουν και νερά άλλων χειµάρρων, µε µεγαλύτερο κλάδο αυτόν που πηγάζει από τα
όρη Πατέρας και Μακρό Όρος. Στη λεκάνη δεν υπάρχουν υδροµετρικά δεδοµένα.
Ο Χάραδρος πηγάζει από τις ανατολικές απολήξεις της Πάρνηθας, διασχίζει την πεδιάδα και χύνεται στον όρµο του Μαραθώνα. Η λεκάνη απορροής του ορίζεται από τα
όρη Πάρνηθα και Πεντέλη και έχει έκταση 185 km2. Το υδρογραφικό του δίκτυο είναι
πολύπλοκο, ιδιαίτερα στον άνω ρου, όπου δέχεται µεγάλο πλήθος από χειµάρρους. Στο
µέσο ρου έχει κατασκευαστεί από το 1931 ταµιευτήρας µε σκοπό την ύδρευση της
Αθήνας. Η χωρητικότητα του ταµιευτήρα είναι 41 hm3, ενώ η λεκάνη απορροής ανάντη
του φράγµατος είναι 118 km2. Η µέση ετήσια εισροή από τη λεκάνη του φράγµατος
εκτιµάται σε 14 hm3 (Ευστρατιάδης και Μαµάσης, 2004).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
έγινε µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για τη περίοδο 1988–1990, για τη
λίµνη του Μαραθώνα. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων όλων
των παραµέτρων πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα
αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων.
Η λίµνη αποτελεί πηγή υδροδότησης της Αθήνας και προστατεύεται θεσµικά από τη
ρύπανση και τη µόλυνση µέσω σειράς Υγειονοµικών ∆ιατάξεων. Συγκεκριµένα, µε την
Κ.Υ.Α 19661/1982/1999 απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών λυµάτων και
βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά
τους απ’ ευθείας στη λίµνη.
Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4 και Ολικού Ρ) δεν παραβιάζουν τις µέγιστες
επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση
µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν την λίµνη στη
κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
6.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής διακρίνονται συνολικά δέκα υδρογεωλογικές ενότητες, από τις οποίες έξι διαµορφώνονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς και τέσσερις
στις προσχώσεις. Οι ενότητες παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3, µε εκτίµηση της
συνολικής επιφάνειας, της µικτής απορροής και των ρυθµιστικών αποθεµάτων.
Το καρστικό σύστηµα της βορειοανατολικής Πάρνηθας αναπτύσσεται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της πελαγονικής ζώνης, δέχεται µέρος της επιφανειακής απορροής
του Ασωπού και εκφορτίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό (παράκτιες και υποθαλάσσιες πηγές
Αγίων Αποστόλων Καλάµου, παροχής 0.6–1 m3/s). Έχει έκταση 300 km2 περίπου, εκ
των οποίων τα 200 km2 υπάγoνται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή λειτουργούν οι γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας, που ανήκουν στην
ΕΥ∆ΑΠ και αποτελούν το σηµαντικότερο υπόγειο υδατικό πόρο του υδροσυστήµατος
της Αθήνας. Επιπλέον, οι εν λόγω γεωτρήσεις τροφοδοτούν µε υδρευτικό νερό την περιοχή Καλάµου-Αγίων Αποστόλων, που παρουσιάζει έντονη τουριστική κίνηση το κα-
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λοκαίρι. Σύµφωνα µε την ΕΥ∆ΑΠ (1996), η ασφαλής απόδοση των γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας ανέρχεται σε 50 hm3/έτος.
Πίνακας 6.3 Υδρογεωλογικές ενότητες
Ενότητα

Έκταση Συνολική
(km2)
απορροή
(hm3/έτος)

∆υνητικά
Εκφόρτιση
αποθέµατα
(hm3/έτος)

Καρστικές ενότητες σε ανθρακικούς σχηµατισµούς
Ν. Πάρνηθας-Α. Πατέρα-Αιγάλεω
510
157
120 Λίµνη Κουµουνδούρου, Σαρωνικός
Κιθαιρώνα
260
75
50–70 Κορινθιακός Κόλπος
Γερανίων
250
42
20 Πηγές Σκίνου, Λουτρακίου, Σκάλας
Πεντέλης
250
55
30 Πηγές Κεφαλαρίου Κηφισιάς, Ευβοϊκός
Υµηττού
110
15
30 Πηγές Λουµπάρδας
Βορειοανατολικής Πάρνηθας
300
95
60 Πηγές Αγίων Αποστόλων*
Σύνολο **
439
225–245
Προσχωµατικοί υδροφορείς
Αθήνας
440
30
5 Σαρωνικός Κόλπος
Μεσογείων
820
50
15 Ευβοϊκός Κόλπος
Μεγάρων
260
15
3 Ευβοϊκός & Σαρωνικός Κόλπος
Λουτρακίου
320
20
4 Κορινθιακός Κόλπος
Σύνολο
115
27
Πηγή: Κουτσογιάννης και Μαρίνος, 1995.
* Εκτός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής.
** Έχει συµπεριληφθεί και η ενότητα βορειοανατολικής Πάρνηθας, παρόλο που µέρος της εκφορτίζεται σε άλλο διαµέρισµα.

Οι καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες γενικά έχουν ανοιχτό µέτωπο στη θάλασσα, µε
αποτέλεσµα τα υπόγεια νερά να είναι ποιοτικώς υποβαθµισµένα λόγω υφαλµύρισης.
Στις περιπτώσεις αυτές, αν και είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν τα εκµεταλλεύσιµα
αποθέµατα υπόγειου νερού, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτά δεν υπερβαίνουν το
30% των ρυθµιστικών αποθεµάτων.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής αναπτύσσονται αξιόλογοι υδροφορείς στους ανθρακικούς σχηµατισµούς, σε χαλαρές αµµοχαλικώδεις αποθέσεις και στα κροκαλοπαγή του
Νεογενούς.
Ανθρακικοί σχηµατισµοί απαντώνται κυρίως στις ορεινές και ηµιορεινές ζώνες του
υδατικού διαµερίσµατος, ενώ κατάντη υπόκεινται των νεογενών και νεότερων σχηµατισµών. Η περατότητά τους ποικίλλει ανάλογα µε τον τεκτονισµό και την καρστικοποίηση και η εκφόρτισή τους γίνεται στη θάλασσα µε τη µορφή παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών, ενώ ταυτόχρονα κατά την κίνησή τους τροφοδοτούν και τις προσχώσεις.
Σηµαντικές καρστικές πηγές στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής είναι οι υφάλµυρες πηγές Καλάµου, τον υδροφορέα των οποίων εκµεταλλεύονται υδρογεωτρήσεις για την
ύδρευση της πρωτεύουσας.
Μεγάλη εξάπλωση έχουν τα ιζήµατα του νεογενούς, λόγω όµως της ποικίλης κοκκοµετρικής και πετρολογικής σύστασης η υδροφορία των σχηµατισµών αυτών είναι σχετικά
µικρής δυναµικότητας (περιοχή Παιανίας).
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Σηµαντικής δυναµικότητας υδροφορείς αναπτύσσονται στα Τεταρτογενή που παρουσιάζουν µεγάλη έκταση στις λεκάνες των ποταµών Κηφισού, Σαρανταπόταµου, Χάραδρου και στις πεδιάδες Μεγάρων, Ασπρόπυργου και Μαραθώνα. Ο προσχωµατικός
υδροφορέας στη λεκάνη του Σαρανταπόταµου είναι µικρής δυναµικότητας και αξιοποιείται από υδρογεωτρήσεις µικρής παροχής για την άρδευση των καλλιεργούµενων
εκτάσεων της περιοχής. Υδροφορία αναπτύσσεται και στην παράκτια πεδινή περιοχή
Μαραθώνα - Ν. Μάκρης. Στην περιοχή αυτή έχουν ανοιχθεί πηγάδια και γεωτρήσεις
για ύδρευση και άρδευση καλλιεργειών κηπευτικών.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ και το ΙΓΜΕ συγκεντρώνει στοιχεία για την ποιότητα των υπογείων υδάτων του λεκανοπεδίου από το 1976 (Kounis, 1986). ∆ιαθέσιµα
στοιχεία υπάρχουν επίσης από µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που
εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των παραπάνω
ρύπων την περίοδο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου του 1993 σε 9 συνολικά θέσεις. Η πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την περίοδο αυτή έχει διττό αποτέλεσµα: αφενός η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η
αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης ζώνης. Από τα 9 σηµεία
δειγµατοληψίας, τα 4 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς, τα 2 σε συνεκµετάλλευση προσχώσεων και νεογενών, το 1 σε γεώτρηση σε ρηγµατωµένο µέσο και τα 2 σε
κροκαλοπαγή του Νεογενούς. Συνολικά τα 5 σηµεία δειγµατοληψίας είναι υδρογεωτρήσεις και τα 4 πηγάδια.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 22 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 18 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999. Τα περισσότερα σηµεία ελέγχου βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών, στα Μεσόγεια (Κορωπί, Παιανία), στο Θριάσιο πεδίο (Ελευσίνα, Μάνδρα,
Ασπρόπυργος), στο Μαραθώνα και στα Μέγαρα.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 24 σταθµών, εκ των οποίων οι 18 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όλων των ανωτέρω προγραµµάτων παρακολούθησης, συνάγεται ότι το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής παρουσιάζει πολύ σοβαρή νιτρορρύπανση των υπογείων υδάτων, καθώς οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ξεπερνούν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για ύδρευση. Ιδιαίτερα σε αστικές
περιοχές µε πυκνή δόµηση ή σε περιοχές µε έντονη βιοµηχανική ή αγροτική ανάπτυξη
η συγκέντρωση των νιτρικών φθάνει ακόµα και τα 400–500 mg/L. Επίσης, έντονα προβλήµατα λόγω υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων εµφανίζονται στις περισσότερες
παράκτιες περιοχές ακόµη και σε θέσεις όπου δεν εκτελούνται συχνά αντλήσεις υπογείων υδάτων.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις υφιστάµενες µελέτες και καλύπτουν τις περιοχές της Αθήνας, Θριάσιου Πεδίου, Μεσόγειων,
Μαραθώνα, Μεγάρων και Βόρειας Αττικής.
Περιοχή Αθηνών
Η ποιότητα των υπογείων υδάτων στην περιοχή Αθηνών είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένη.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΓΜΕ οι συγκεντρώσεις των κυριότερων παραµέτρων
ποιότητας των υπογείων υδάτων έχουν ως ακολούθως:
•
•
•
•
•
•

Ολική Σκληρότητα: 500–1000 mg/L
Ολικά ∆ιαλυτά Στερεά: 500–1500 mg/L
Χλωριόντα: 50–400 mg/L
Θειϊκά: 50–1000 mg/L
Μαγνήσιο: 10–110 mg/L
Νιτρικά: 50–250 mg/L

Σε ορισµένες θέσεις οι υδροφορείς είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένοι από αστικά λύµατα βοθρολύµατα ή/και βιοµηχανικά απόβλητα µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται µέγιστες
συγκεντρώσεις νιτρικών που ξεπερνούν ακόµα και τα 500 mg/L. Τέτοιες περιοχές είναι
η Καισαριανή, η Ηλιούπολη , η Τερψιθέα, η Αγία Παρασκευή, ο Χολαργός, ο Κορυδαλλός και η Κάτω Κηφισιά. Εκτιµάται βέβαια ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης έχει ως αποτέλεσµα την αργή βελτίωση της ποιότητας των υπογείων υδάτων.
Σε συµφωνία µε τα στοιχεία του ΙΓΜΕ βρίσκονται οι µετρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο
των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων των Πανεπιστηµίων Αθηνών
και Πατρών. Ειδικότερα, στην περιοχή Αχαρνών παρατηρείται έντονη υποβάθµιση της
ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα µε συγκεντρώσεις νιτρικών που κυµαίνονται µεταξύ 27–144 mg/L (σταθµοί 0607, 0621 και 0622). Αντίστοιχα στην Ψυχικό σηµειώνονται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών και παράλληλα µεγάλος αριθµός κολοβακτηριδίων, γεγονός που υποδηλώνει την επιβάρυνση του υδροφορέα από αστικά
λύµατα – βοθρολύµατα, ενώ αποτελεί και ένδειξη ότι η νιτρορρύπανση δε βρίσκεται
στο τελικό της στάδιο αλλά εξελίσσεται και αναµένεται να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών.
Οι µετρήσεις βαρέων µετάλλων στα υπόγεια νερά είναι πολύ περιορισµένες και δεν
οδηγούν σε τελικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις των υπογείων
νερών. Σε ορισµένες περιοχές όπου παρουσιάζεται έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα
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χωρίς τα απαραίτητα έργα υποδοµής συναντώνται υψηλές τιµές βαρέων µετάλλων. Ενδεικτικά µόνο αναφέρεται ότι στην λεκάνη του Κηφισσού και του Ιλισσού έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις ψευδαργύρου που φθάνουν τα 5–6 mg/L. Στη λεκάνη του Κηφισσού τόσο ο προσχωµατικός όσο και ο µικρής δυναµικότητας υδροφόρος ορίζοντας
που αναπτύσσεται στο σύστηµα των Αθηναϊκών σχιστόλιθων είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένης ποιότητας.
Μεσόγεια
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών και άλλων παραµέτρων όπως ολική σκληρότητα, ολικά διαλυτά στερεά, κλπ. είναι ιδιαίτερα υψηλές κυρίως γύρω από τα αστικά κέντρα όπως
Κορωπί, Παιανία, Μαρκόπουλο και Σπάτα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ οι συγκεντρώσεις των κυριότερων παραµέτρων ποιότητας των υπογείων υδάτων έχουν ως ακολούθως:
•
•
•
•
•
•

Ολική Σκληρότητα: 300–500 mg/L
Ολικά ∆ιαλυτά Στερεά: 500–1000 mg/L
Χλωριόντα: 20–1500 mg/L
Θειϊκά: 50–300 mg/L
Μαγνήσιο: 10–110 mg/L
Νιτρικά: 50–250 mg/L

Κοντά στα αστικά κέντρα που αναφέρθηκαν προηγούµενα, εµφανίζονται οι µέγιστες
συγκεντρώσεις των ανωτέρω παραµέτρων. Για παράδειγµα οι συγκεντρώσεις ολικών
διαλυτών στερεών και σκληρότητας ξεπερνούν τα 1500 mg/L και 1000 mg/L, αντίστοιχα. Υψηλές τιµές ιόντων χλωρίου και θειϊκών παρατηρούνται κοντά στις ανατολικές παράκτιες περιοχές λόγω υφαλµύρωσης των υδάτων.
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών γύρω από τα αστικά κέντρα ξεπερνούν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και υποδηλώνουν ότι τα αστικά λύµατα - βοθρολύµατα αποτελούν
την σηµαντικότερη πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Στην περιοχή του Κορωπιού
και δυτικά αυτού οι συγκεντρώσεις νιτρικών κυµαίνονται µεταξύ 35–264 mg/L (θέσεις
0610, 0611, 0612, 0613, 0615 και 0616). Ταυτόχρονα στη θέση 0612 (Χαλιδού Κορωπίου) σηµειώνονται τιµές αµµωνιακών αλάτων που κυµαίνονται µεταξύ 0.2–1.6 mg/L,
γεγονός που υποδηλώνει ότι η νιτρορρύπανση δεν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο
αλλά εξελίσσεται και αναµένεται να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών.
Στην περιοχή της Παιανίας έχουν καταγραφεί χαµηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών
(29–113 mg/L στις θέσεις 0601 και 0619), οι οποίες, όµως, αρκετές φορές υπερβαίνουν
το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για ύδρευση. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών σηµειώνονται και στην περιοχή Καλυβίων Θορικού και ειδικότερα στη θέση 0617 (42–51
mg/L).
Στο βορειοδυτικό τµήµα της λεκάνης οι συγκεντρώσεις κυµαίνονται µεταξύ 50–300
mg/L και στην περιοχή της πόλης των Σπάτων µεταξύ 50–400 mg/L. Χαµηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών εµφανίζονται στις αγροτικές περιοχές στο κεντρικό τµήµα της
λεκάνης (περιοχή νέου αεροδροµίου Σπάτων) που κυµαίνονται µεταξύ 20–50 mg/L. Οι
περιοχές αυτές καλύπτονται από καλλιέργειες κυρίως αµπελιών και σε µικρότερη κλίµακα από οπωροκηπευτικά και ελαιώνες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας, η µέση χρήση αζωτούχων λιπασµάτων είναι κανο06 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής
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νική και δεν αναµένεται να προκαλούνται σηµαντικές διαφυγές νιτρικών στα υπόγεια
νερά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας των Λυµάτων της Ανατολικής Αττικής,
αναµένεται οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων των περιοχών αυτού.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005, η περιοχή
των Μεσογείων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη, αφού σε σύνολο 11 σταθµών οι µέσες τιµές των νιτρικών βρίσκονται µονίµως πάνω από τα 25 mg/L (29 – 262
mg/L). Παράλληλα ιδιαίτερα αυξηµένες είναι οι τιµές των χλωριόντων, των θειικών και
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (µεγαλύτερες από 300 mg/L Cl- , 150 mg/L SO4 και
1500 µS/cm αντίστοιχα).
Μαραθώνας
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ οι συγκεντρώσεις των κυριότερων παραµέτρων ποιότητας των υπογείων υδάτων στην περιοχή του Μαραθώνα έχουν ως ακολούθως:
• Ολική Σκληρότητα: 500–1500 mg/L
• Ολικά ∆ιαλυτά Στερεά: 500–5000 mg/L
• Χλωριόντα: 150–1600 mg/L
Οι υψηλές τιµές ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών απαντώνται κοντά
στις βορειοανατολικές παράκτιες περιοχές λόγω υφαλµύρωσης των υδάτων.
Κατά τις περιόδους 1996–1999 και 2004–2005 υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφονται συστηµατικά στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα, οι οποίες σε ορισµένες
περιπτώσεις φθάνουν και τα 345 mg/L. Επίσης καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις
χλωριόντων (µε τις µέσες τιµές σε όλους τους σταθµούς να είναι µεγαλύτερες από 759
mg/L Cl-) καθώς και τιµές θειϊκών και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (συστηµατικά µεγαλύτερες από 150 mg/L SO4 και 3000 µS/cm αντίστοιχα). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
περιοχή Μαραθώνα είναι µία περιοχή µε εντατικές καλλιέργειες οι οποίες συνοδεύονται
από χρήση αυξηµένων ποσοτήτων λιπασµάτων.
Θριάσιο Πεδίο
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των υπογείων υδάτων στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου προέρχονται από αστικά απόβλητα-βοθρολύµατα, αγροτικές δραστηριότητες και
από τον χώρο διάθεσης απορριµµάτων Άνω Λιοσίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΙΓΜΕ η ολική σκληρότητα και τα ολικά διαλυµένα στερεά κυµαίνονται µεταξύ 300–
1000 mg/L και 500–1500 mg/L. Στην περιοχή που εκτείνεται µεταξύ Ελευσίνας, Μαγούλας και Μάνδρας οι συγκεντρώσεις ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών ξεπερνούν αντίστοιχα τα 1000 και 6000 mg/L.
Οι συγκεντρώσεις µαγνησίου και χλωριόντων κυµαίνονται µεταξύ 100–450 mg/L και
200–3500 mg/L αντίστοιχα, µε υψηλότερες τιµές στις παράκτιες περιοχές λόγω υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων.
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στο νότιο µισό του Θριάσιου Πεδίου συχνά ξεπερνούν τα
50 mg/L. Ειδικά κοντά στα αστικά κέντρα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα) συχνά παρατηρούνται συγκεντρώσεις νιτρικών που ξεπερνούν τα 300 mg/L. Ειδικότερα στην περιοχή
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του Ασπρόπυργου και στη θέση 0605 καταγράφηκαν την περίοδο 1996–1999 συγκεντρώσεις νιτρικών µεταξύ 63.6–323.4 mg/L οι οποίες συνδέονται µε τις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής και την ύπαρξη ανάντη της χωµατερής Άνω Λιοσίων. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι το βόρειο µισό του Θριάσιου Πεδίου διαθέτει ικανοποιητικής ποιότητας
υπόγεια νερά κατάλληλα σχεδόν για κάθε χρήση, κυρίως, λόγω της απουσίας σηµαντικών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ολοκλήρωση του
αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυµάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου αναµένεται να οδηγήσει σταδιακά σε βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων της περιοχής.
Μέγαρα
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ οι συγκεντρώσεις των κυριότερων παραµέτρων ποιότητας των υπογείων υδάτων έχουν ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

Ολική Σκληρότητα: 100–1000 mg/L
Ολικά ∆ιαλυτά Στερεά: 100–1500 mg/L
Χλωριόντα: 250–4000 mg/L
Θειϊκά: 50–160 mg/L
Μαγνήσιο: 20–600

Οι υψηλές τιµές των συγκεντρώσεων των ανωτέρω παραµέτρων συναντώνται συνήθως
σε παράκτιες περιοχές όπου λόγω υφαλµύρωσης των υδάτων οι συγκεντρώσεις χλωριόντων και ολικών διαλυτών στερεών φθάνουν τα 4000 mg/L και 1500 mg/L, αντίστοιχα.
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 40 mg/L και 150 mg/L. Σε
ορισµένες ιδιαίτερα ρυπασµένες περιοχές κοντά στην πόλη των Μεγάρων, οι συγκεντρώσεις των νιτρικών φθάνουν µέχρι 350 mg/L.
Βόρεια Αττική
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΙΓΜΕ οι συγκεντρώσεις ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών κυµαίνονται µεταξύ 300–500 mg/L και 500–1000 mg/L, αντίστοιχα.
Στην περιοχή της Πάρνηθας συναντώνται συνήθως συγκεντρώσεις διαλυτών στερεών
µικρότερες των 500 mg/L. Υψηλότερες τιµές απαντώνται σε υδροφόρους ορίζοντες
που σχηµατίζονται από δολοµίτες όπως στο Πεντελικό, Υµηττό, Κιθαιρώνα, κλπ.
Την περίοδο 2004–2005 σε 3 σταθµούς µέτρησης στην περιοχή του Τατοΐου η µέση
τιµή των νιτρικών κυµαίνεται στο διάστηµα 71–150 mg/L NO3. Συγκεντρώσεις νιτρικών µεγαλύτερες των 50 mg/L έχουν παρατηρηθεί συνήθως κατάντη χωριών ή περιοχών µε έντονη βιοµηχανική ή γεωργική δραστηριότητα.
Για τις νήσους Σαλαµίνα, Αίγινα και Μακρόνησο δεν υπάρχουν µετρήσεις ποιότητας
των υπογείων υδάτων.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων του
υδατικού διαµερίσµατος της Αττικής.
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6.2.3 Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής είναι το µόνο που έχει την ύδρευση ως τη µεγαλύτερη
χρήση νερού. Επειδή, λόγω του µεγέθους του πληθυσµού, οι µόνιµες και εποχιακές
ανάγκες είναι σηµαντικές, σε συνδυασµό µε την σχεδόν πλήρη ανεπάρκεια των τοπικών
πόρων, απαιτείται η µεταφορά σηµαντικών ποσοτήτων νερού από τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα ∆υτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι ποσότητες αυτές προέρχονται από
τη λίµνη Υλίκη, τον ταµιευτήρα του Μόρνου και τον ταµιευτήρα Αγίου ∆ηµητρίου
στον Εύηνο. Εκτός από τα επιφανειακά νερά των ταµιευτήρων, για την ύδρευση της
Αθήνας χρησιµοποιούνται, εφεδρικά, και υπόγειοι υδατικοί πόροι. Οι υδρευτικές γεωτρήσεις είναι περίπου εκατό, και βρίσκονται στην περιοχή του µέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού, γύρω από την Υλίκη και στην περιοχή της ΒΑ Πάρνηθας.
Στο υδατικό διαµέρισµα δεν υπάρχουν µεγάλα αρδευτικά έργα, ενώ το σηµαντικότερο
υδρευτικό έργο είναι ο ταµιευτήρας Μαραθώνα, ωφέλιµης χωρητικότητας 32.2 hm3. Ο
εν λόγω ταµιευτήρας εντάσσεται στο ευρύτερο υδροδοτικό σύστηµα της ΕΥ∆ΑΠ, που
περιλαµβάνει τους προαναφερθέντες επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους,
καθώς και ένα εκτεταµένο δίκτυο εξωτερικών υδραγωγείων. Ο Μαραθώνας λειτουργεί
κυρίως ως αναρρυθµιστική διάταξη, και τροφοδοτείται από τις απορροές του Χάραδρου
καθώς και από νερά που µεταφέρονται από τον Μόρνο και την Υλίκη.
Στο διαµέρισµα υπάρχουν τέσσερις εγκαταστάσεις διύλισης του υδρευτικού νερού µε
συνολική µέγιστη δυνατότητα 1.95 hm3/ηµέρα. Συγκεκριµένα λειτουργούν:
• τα διυλιστήρια στο Γαλάτσι, που είναι σχεδιασµένα για 0.45 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη
δυνατότητα 0.54 hm3/ηµέρα·
• τα διυλιστήρια στο Μενίδι, που είναι σχεδιασµένα για 0.61 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη
δυνατότητα 0.80 hm3/ηµέρα·
• τα διυλιστήρια στα Κιούρκα, που είναι σχεδιασµένα για 0.20 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη
δυνατότητα 0.31 hm3/ηµέρα·
• τα νέα διυλιστήρια στη Μάνδρα, που είναι σχεδιασµένα για 0.20 hm3/ηµέρα, µε
µέγιστη δυνατότητα 0.30 hm3/ηµέρα.
Πέρα από την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού, η ανοργάνωτη διασπορά του
πληθυσµού απαιτεί σηµαντική έκταση δικτύων ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης, καθώς
και διάθεσης και καθαρισµού των λυµάτων. Στα πλαίσια µεσο-µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, τα κυριότερα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στα Προγράµµατα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και αφορούν σε υδατικούς πόρους είναι έργα βιολογικού καθαρισµού, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας κλπ., συνολικού προϋπολογισµού 300 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου.
6.2.4 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Στο υδατικό διαµέρισµα δεν υπάρχουν µετρηµένες απορροές, ενώ εκτίµηση της επιφανειακής απορροής έχει γίνει µόνο για τη λεκάνη απορροής της λίµνης του Μαραθώνα, η
οποία υπολογίζεται χονδρικά σε 120 mm (Ευστρατιάδης & Μαµάσης, 2004). Η ετήσια
βροχόπτωση υπολογίζεται σε 512 mm, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ισοϋέτιων καµπυλών (∆ΕΗ, 1980). Με βάση την περατότητα και την έκταση των γεωλογικών σχηµατισµών του διαµερίσµατος, καταρτίστηκε το συνολικό υδρολογικό ισοζύγιο
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που παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.4. Με βάση αυτό το ισοζύγιο, ο συνολικός όγκος
βροχής στην Αττική εκτιµάται σε 1 642 hm3 και η επίγεια ροή σε 251 hm3.
Πίνακας 6.4 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος σε ετήσια βάση
Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
2
Επιφάνεια (km )
567
818
446
1 376
Ύψος βροχής (mm)
512
512
512
512
3
Όγκος βροχής (hm )
290
419
228
705
Εξάτµιση (hm3)
203
293
160
494
Συντελεστής κατείσδυσης
2%
2%
10%
30%
3
Κατείσδυση (hm )
6
8
23
204
3
Επίγεια ροή (hm )
81
117
46
7

Σύνολο
3 207
1 642
1 150
241
251

Ειδικότερα το υδρολογικό ισοζύγιο για τα δύο βασικά νησιά του διαµερίσµατος (Σαλαµίνα, Αίγινα), παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.5.
Πίνακας 6.5 Υδρολογικό ισοζύγιο Σαλαµίνας-Αίγινας
2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Εξάτµιση (hm3)
Είδος υδροφορέα*
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επιφανειακή απορροή (hm3)

Σαλαµίνα
95
349
33.2
26.2
Κ
60%
4.1
2.9

Αίγινα
83
349
29.0
22.9
Μ
40%
1.0
5.1

Σύνολο
178
62.2
49.1

5.1
8.0

* Κ: Καρστικός, Μ: Μικτός

Στο Χάρτη 6.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

6.3 Χρήσεις – Ζήτηση νερού
Στο Χάρτη 6.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
6.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 695 km2. Από τις εκτάσεις
αυτές τα 136 km2 είναι αρδευόµενα, ενώ τα 119 km2 είχαν αρδευτεί το 1991. Με βάση
τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και την κατανοµή των καλλιεργειών στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ & ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 5 ως 8), η ζήτηση νερού για άρδευση υπολογίζεται σε 99 hm3. Η ζήτηση αυτή καλύπτεται κυρίως από υπόγεια νερά και, εν µέρει,
από το νερό της ΕΥ∆ΑΠ.
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6.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και την κατανοµή των ζώων στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ & ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 9, 10 και 11), η ζήτηση για κτηνοτροφία υπολογίζεται σε 2.5 hm3.
6.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) για το 1999 ανερχόταν σε 642 t. Στην παρούσα µελέτη δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και έτσι δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
6.3.4 Ύδρευση
Η ΕΥ∆ΑΠ υδροδοτεί σχεδόν το σύνολο του Νοµού Αττικής. Η περιοχή ευθύνης της
εταιρείας (που σχεδόν ταυτίζεται µε την Περιφέρεια Πρωτευούσης) αποτελείται από
δήµους και κοινότητες των οποίων τα δίκτυα διανοµής λειτουργεί και εκµεταλλεύεται η
ΕΥ∆ΑΠ. Οι δήµοι και κοινότητες των οποίων το δίκτυο διανοµής είναι δηµοτικό, αλλά
ενισχύεται από τους κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς της ΕΥ∆ΑΠ, αποτελούν την
περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ. Για το σύνολο της περιοχής αρµοδιότητας της
ΕΥ∆ΑΠ, οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού εκτιµώνται σε 400 hm3, ενώ αυτές του µήνα Ιουλίου σε 40 hm3. Για το υπόλοιπο τµήµα του διαµερίσµατος, που δεν
τροφοδοτείται από την ΕΥ∆ΑΠ (π.χ. περιοχή Λουτρακίου-Περαχώρας, µεµονωµένες
περιοχές της Ανατολικής Αττικής), θεωρούµε αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων κατά
5%, οπότε προκύπτει τελική εκτίµηση των σηµερινών ετήσιων υδρευτικών αναγκών σε
420 hm3 (42 hm3 τον Ιούλιο).
Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζεται η εξέλιξη της µέσης ετήσιας κατανάλωσης της Αθήνας
για κάθε δεκαετία, όπως έχει προκύψει από µετρήσεις στα διυλιστήρια. Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών µεταφέρονται σηµαντικές ποσότητες νερού από τη λίµνη
Υλίκη από το 1955, από τον ταµιευτήρα του Μόρνου από το 1980 και από τον ταµιευτήρα Ευήνου από το 1996 (αν και η πλήρης λειτουργία των έργων ξεκίνησε το 2000).
Στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζονται οι απολήψεις για την ύδρευση της Αθήνας οι οποίες
µετρήθηκαν στους ταµιευτήρες Μόρνου και Υλίκης για την περίοδο 1982–2005. Στην
Αθήνα δεν φτάνει το σύνολο των ποσοτήτων αυτών, γιατί υπάρχουν απώλειες στα
υδραγωγεία και απολήψεις για ύδρευση διαφόρων οικισµών, καθώς και παράνοµες
απολήψεις. Ειδικότερα, οι καθαρές απώλειες εκτιµώνται σε 40 hm3/έτος (Κουτσογιάννης κ.ά., 2002) Στον Πίνακα 6.7 παρουσιάζονται ακόµη και οι ποσότητες που αντλούνται από γεωτρήσεις, οι οποίες υπάρχουν κατά µήκος των υδραγωγείων και ενισχύουν
τις µεταφερόµενες ποσότητες προς Αθήνα. Οι γεωτρήσεις αυτές βρίσκονται στην περιοχή του µέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού (οι απολήψεις των οποίων µεταφέρονται
στο υδραγωγείο Μόρνου µέσω του καταθλιπτικού αγωγού ∆ιστόµου) και στο τµήµα
του υδραγωγείου Υλίκης µεταξύ Υλίκης και Μαραθώνα (οι σηµαντικότερες βρίσκονται
στην περιοχή της Μαυροσουβάλας). Ακόµη στον Πίνακα 6.7 φαίνονται και οι καταναλώσεις της Αθήνας για την ίδια περίοδο.
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Πίνακας 6.6 Εξέλιξη κατανάλωσης Αθηνών σε νερό
∆εκαετία
1930–40
1940–50
1950–60
1960–70
1970–80
1980–90
1990–00
2000–05

Μέση ετήσια
κατανάλωση (hm3)
17.2
21.6
39.6
98.6
191.4
306.5
316.0
402.0

Πηγή: Στοιχεία ΕΥ∆ΑΠ

Πίνακας 6.7 Εξέλιξη απολήψεων για την ύδρευση της Αθήνας (hm3)
Έτος Υλίκη Μόρνος Γεωτρήσεις Κατανάλωση
1982
98.6
239.8
273.9
1983
60.4
213.6
261.3
1984
42.6
253.2
275.0
1985
9.8
363.1
291.3
1986
13.3
358.2
306.4
1987
53.6
335.1
328.6
1988 149.9
241.9
361.7
1989 202.0
227.1
370.0
1990 149.8
207.9
326.5
1991 146.5
179.2
323.8
1992 147.0
164.5
28
330.9
1993
56.7
112.4
93
245.7
1994 119.8
46.5
94
260.8
1995 110.4
118.0
50
280.2
1996
13.1
277.1
307.4
1997
4.7
330.2
319.4
1998
2.9
340.4
339.7
1999
3.3
387.8
357.0
2000
2.6
434.4
385.8
2001
98.4
313.3
23
411.9
2002
24.8
381.4
409.7
2003
7.0
447.0
401.9
2004
2.9
451.8
397.6
2005
5.7
452.8
405.1
Πηγή: Στοιχεία ΕΥ∆ΑΠ

6.3.5 Βιοµηχανία
Η ετήσια κατανάλωση νερού για βιοµηχανική χρήση στην περιοχή της πρωτεύουσας
ήταν για το 1995 17.5 hm3, ενώ το µήνα Ιούλιο 1.5 hm3 (στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης).
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6.3.6 Ενέργεια
∆εν υπάρχουν υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ενέργειας στα όρια του υδατικού
διαµερίσµατος. Ο πετρελαϊκός σταθµός Λαυρίου χρησιµοποιεί για ψύξη θαλάσσιο
νερό, ενώ οι µικρές ποσότητες πόσιµου νερού προέρχονται από τα δίκτυα ύδρευσης ή
από γεωτρήσεις.
6.3.7 Άλλες χρήσεις
Υδροθερµική δραστηριότητα στο διαµέρισµα απαντάται στις περιοχές λίµνης Βουλιαγµένης (δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης για λουτροθεραπεία), Λουτρακίου (λουτροθεραπεία και εµφιάλωση), καθώς και στην Αίγινα (ανεκµετάλλευτη), όπως προκύπτει από µελέτες του ΙΓΜΕ (ΙΓΜΕ, 1988, 1996).
6.3.8 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως το άθροισµα των ζητήσεων όλων των χρήσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Οι ανάγκες ύδρευσης εκτιµήθηκαν µε βάση τις πρόσφατες καταναλώσεις και αναφέρονται, ως επί το πλείστον, στη ζήτηση νερού στα διυλιστήρια της ΕΥ∆ΑΠ. Στον Πίνακα 6.8 παρουσιάζονται οι εκτιµώµενες σηµερινές ανάγκες σε νερό των διάφορων ζητήσεων για το σύνολο του έτους και για το µήνα Ιούλιο.
Πίνακας 6.8 Ζήτηση νερού των σηµερινών χρήσεων (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση
Βιοµηχανία
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Έτος
99.0
420.0
17.5
2.5
539.0

Ιούλιος
20.0
42.0
1.5
0.5
64.0

6.3.9 Προσέγγιση µελλοντικών ζητήσεων
Οι µελλοντικές ζητήσεις στο υδατικό διαµέρισµα αφορούν βασικά στην κύρια χρήση,
που είναι η ύδρευση της Αθήνας. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.6, η µέση απόληψη για την ύδρευση της Αθήνας στη δεκαετία του 1970 διπλασιάστηκε σε σχέση µε
αυτήν της δεκαετίας του 1960, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 50% ακόµη στην δεκαετία του 1980. Από τον Πίνακα 6.7, όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης
τα τελευταία 20 έτη, είναι φανερή η συνεχής αύξηση της ζήτησης µε εξαιρέσεις τα έτη
1983, 1990 και 1993. Η µικρή µείωση στην κατανάλωση το 1983 συνδέεται µε την αύξηση της τιµής του νερού, ενώ η δραστική µείωση της περιόδου 1990–93 συνδέεται µε
την εκτεταµένη λειψυδρία και τα έκτατα µέτρα εξοικονόµησης νερού που επέβαλε η
ΕΥ∆ΑΠ. Πάντως η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε σχέση µε την συνετή χρήση
των υδατικών πόρων, η επισκευή των δικτύων διανοµής και η συνεχιζόµενη εκστρατεία
εξοικονόµησης νερού της ΕΥ∆ΑΠ πιστεύεται ότι θα συµβάλει στο µετριασµό της κατανάλωσης νερού. ∆εδοµένου ότι δεν προβλέπεται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού
τα επόµενα έτη (µετά τη σηµαντική αύξηση της δεκαετίας του 1990, που αποδίδεται
κυρίως στην εισροή των µεταναστών), και αναµένεται έλεγχος της ζήτησης νερού για
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ύδρευση, θεωρείται ότι η ετήσια ζήτηση νερού στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ
µελλοντικά δεν θα υπερβαίνει τα 420 hm3. (Κουτσογιάννης κ.ά., 2002).
Στην παραπάνω εκτίµηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα αναπτυξιακά σχέδια της ΕΥ∆ΑΠ,
που αφορούν στην ύδρευση περιοχών της Βοιωτίας, της Χαλκίδας, της παραλιακής ζώνης της ∆υτικής Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στη µεταφορά νερού σε νησιά του
Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων. Το σύνολο του µόνιµου πληθυσµού στις περιοχές
αυτές ανέρχεται σε περίπου 450 000 κατοίκους, ενώ οι διανυκτερεύσεις των επισκεπτών εκτιµώνται σε περίπου 1 500 000. Οι υδατικές ανάγκες των παραπάνω έχουν υπολογιστεί από 17.5 έως 66.5 hm3 ετησίως (Κουτσογιάννης κ.ά., 2002).
Οι µελλοντικές ζητήσεις στην άρδευση εκτιµώνται µε βάση τη διάρθρωση των ποτιστικών και αρδευόµενων εκτάσεων, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙIΙ). Έτσι, οι
ετήσιες ποσότητες που αναµένεται να ζητηθούν µελλοντικά για την άρδευση εκτάσεων,
στις οποίες καλλιεργούνται αροτραία και κηπευτικά, ανέρχονται µόλις σε 6.3 hm3.
Όσον αφορά στις δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια, υπολογίστηκε ότι απαιτούνται
221.1 hm3 για την άρδευση του συνόλου των καλλιεργειών αυτών, ποσότητα που θεωρείται άνω όριο, δεδοµένου ότι στον υπολογισµό έχουν περιληφθεί και καλλιέργειες
αυτού του είδους οι οποίες είναι ξηρικές.
Οι καταναλώσεις νερού των άλλων χρήσεων (βιοµηχανία-κτηνοτροφία) αποτελούν ποσοστό κάτω του 10% της συνολικής και για αυτό η προβολή τους στο µέλλον δεν έχει
πρακτική σηµασία.

6.4 Ρυπαντικά φορτία
Περίπου το ένα τρίτο του ανθρώπινου και βιοµηχανικού δυναµικού της χώρας είναι συγκεντρωµένο στο Λεκανοπέδιο Αθηνών και στο Θριάσιο Πεδίο. Λόγω της ιδιαίτερα
αυξηµένης συγκέντρωσης του πληθυσµού και των βιοµηχανιών στην περιοχή του Λεκανοπεδίου τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές
ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού εξυπηρετείται από το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο µε αποτέλεσµα το 80–90%
των παραγόµενων αστικών αποβλήτων να συγκεντρώνονται στο Κέντρο Επεξεργασίας
Λυµάτων της Ψυττάλειας και αφού υποστούν δευτεροβάθµια επεξεργασία να διατίθενται στην θάλασσα. Αντίστοιχα οι περισσότερες βιοµηχανίες του Λεκανοπεδίου διοχετεύουν τα απόβλητά τους στο αποχετευτικό δίκτυο και τελικά στην θάλασσα. Επίσης
αρκετές είναι οι βιοµηχανίες οι οποίες µέσω παρανόµων συνδέσεων διαθέτουν τα απόβλητα τους στην λεκάνη του Κηφισού ή σε άλλους χειµάρρους ή ξεροπόταµους. Βιοµηχανίες εγκατεστηµένες κατά µήκος των ακτών της ∆ραπετσώνας, Σκαραµαγκά,
Ασπροπύργου και Ελευσίνας διαθέτουν τα απόβλητά τους απ’ ευθείας στη θάλασσα ή
σε απορροφητικούς βόθρους. Με αυτό τον τρόπο έµµεσα µέσω διαρροών του αποχετευτικού δικτύου και των απορροφητικών βόθρων, είτε άµεσα µε απευθείας διάθεση
των αποβλήτων σε επιφανειακά υδάτινα σώµατα επέρχεται σηµαντική υποβάθµιση της
ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
Έντονα προβλήµατα ρύπανσης δηµιουργούνται και από τα παραγόµενα αστικά και βιοµηχανικά στερεά απόβλητα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των στερεών αποβλήτων διατίθεται στην χωµατερή των Άνω Λιοσίων, είτε θάβεται µέσα σε βιοµηχανικές εγκαταστά-
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σεις. Μέσω επιφανειακών απορροών και εδαφικής διήθησης πλήθος ρυπογόνων και τοξικών ουσιών καταλήγουν σε υπόγειους υδροφορείς µε αποτέλεσµα να προκαλείται
σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων.
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Αττικής παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.9–6.13. Ειδικότερα στον Πίνακα 6.9 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 6.10–6.13 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 6 του
Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000
κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και
πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 6.9 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

39 907
44 513
16 609
9 184

Επιφανειακές
Απορροές

Εσταβλισµένη Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
4 214
3 585
47 706
5 141
8 830
58 484
167
176
19 041
14
35
9 400

2 089
167

Πίνακας 6.10 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

6 153 248
475 894
5 677 354
29 339

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

19 729
7 295
12 433
450
39 907

22 056
6 514
15 542
402
44 513

8 240
2 084
6 156
129
16 609

4 579
434
4 144
27
9 184

Πίνακας 6.11 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
28
5
6
1

136 194
62 985
205 550
450 000

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
5

18 519

1
1

80 000
5 200 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
33
5
7
2
47

ΙΠ
29 339
154 713
62 985
285 550
5 650 000
6 182 587

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
3

17 993

1
2
6

9 361
5 650 000
5 677 354

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 47 706 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 58 484 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 19 041 tn/έτος
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• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 9 400 tn/έτος
Τα αστικά λύµατα, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα βιοµηχανικά απόβλητα και
η εσταβλισµένη κτηνοτροφία αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 6.12 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

410
123
4

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
1 953
976
98

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
176
703
9

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

561
280
56

51
6
0

3 150
2 089
167

Πίνακας 6.13 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
1 480
1 802
67
1

Χοίροι
260
303
19
1

Ιπποειδή
52
88
1
0

Κουνέλια
34
41
4
1

Πουλερικά
2 388
2 908
77
10

Σύνολο
4 214
5 141
167
14

Τα αστικά λύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών, αζώτου και φωσφόρου (84%, 76%, 87% και 98% αντίστοιχα).
Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία συνδέεται
άµεσα µε το γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσµού της χώρας συγκεντρώνεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής οι θεσµοθετηµένοι ευαίσθητοι αποδέκτες, είναι τα
παράκτια ύδατα του κόλπου της Ελευσίνας και η περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης των λυµάτων από την Ψυττάλεια, καθώς και η λίµνη του Μαραθώνα, που αποτελεί
µία από τις πηγές ύδρευσης της πρωτεύουσας. Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που
ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών θα έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000.
Η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, µε ισοδύναµο πληθυσµό 5.65 εκατοµµυρίων κατοίκων, εξυπηρετείται σήµερα από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας και της Μεταµόρφωσης. Στο ΚΕΛ Ψυττάλειας τα λύµατα υποβάλλονται σε
προεπεξεργασία, πρωτοβάθµια επεξεργασία, και δευτεροβάθµια επεξεργασία, µε βιολογική αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου.
Το ΚΕΛ Μεταµόρφωσης δέχεται µικρή ποσότητα αστικών λυµάτων και σηµαντική ποσότητα βοθρολυµάτων των περιοχών της Αττικής στις οποίες δεν έχει κατασκευασθεί
ακόµα δίκτυο αποχέτευσης, παρέχοντας δευτεροβάθµια επεξεργασία του µίγµατος των
λυµάτων.
Σε ό,τι αφορά το παραγόµενο φορτίο λόγω της βιοµηχανικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σηµαντικό µέρος βι06 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής
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οµηχανικών υγρών αποβλήτων πρακτικά υφίσταται επεξεργασία στις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, δεδοµένων των συνδέσεων των περισσότερων
βιοµηχανιών µε το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο. Τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα που
παράγονται στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου διατίθενται σε σηµαντικό βαθµό ανεπεξέργαστα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση του ΚΕΛ του Θριασίου Πεδίου, το οποίο θα δέχεται και οικιακά λύµατα της ευρύτερης περιοχής, ώστε να
επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του παραγόµενου στο υδατικό διαµέρισµα φορτίου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές, οι οποίες εξυπηρετούν περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 150 000, υπάρχουν 4 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό
µεταξύ 15 000 και 150 000 κατοίκων, οι οποίοι εντοπίζονται στο Νοµό Αττικής και
πρακτικά αποτελούν τα παραθεριστικά θέρετρα των κατοίκων της πρωτεύουσας (Κορωπί, Ραφήνα, Ν. Μάκρη και Αρτέµιδα), µε αποτέλεσµα κατά τους θερινούς µήνες να
συγκεντρώνεται σ’ αυτούς σηµαντικός πληθυσµός. Για τους οικισµούς αυτούς, και µε
βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, η προθεσµία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν
στο τέλος του 2000, µε αποτέλεσµα να πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα εν λόγω
έργα. Στα πλαίσια των έργων αυτών θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο συνολικής
διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των παραθεριστικών κέντρων της Ανατολικής Αττικής, µε την ένταξη στα έργα προτεραιότητας και άλλων οικισµών (π.χ. Π. Φώκαια, Σαρωνίδα, Λαγονήσι, Ανάβυσσος, Μαραθώνας κ.ά.).
Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων για τους οικισµούς της Ανατολικής Αττικής, της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, καθώς και για τους υπόλοιπους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 10 000
και 150 000, αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντικότατη µείωση των παραγόµενων, από
τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Περιορισµένες είναι οι ποσότητες φορτίου οργανικού άνθρακα (9%), στερεών (9%),
αζώτου (1%) και φωσφόρου (0.1%) οι οποίες προέρχονται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία (Πίνακας 6.13). Το 57% του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 46% του φορτίου αζώτου και το 75% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει
στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα πτηνοτροφία, ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των βουστάσιων
(35%, 40% και 11% αντίστοιχα).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 6.12). Οι εντατικές καλλιέργειες περιορίζονται στις πεδινές εκτάσεις µεταξύ Ελευσίνας-Ασπροπύργου (Θριάσιο Πεδίο), Μαραθώνα και Μεσογείων. Οι εντατικές αυτές καλλιέργειες έχουν σαν
αποτέλεσµα την χρήση µεγάλων ποσοτήτων λιπασµάτων. Η επιβάρυνση των αποδεκτών από την ελεύθερη κτηνοτροφία και την γεωργία έγκειται κυρίως στην τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές και
ανέρχεται σε 2% και 11% αντίστοιχα επί των συνολικών φορτίων P και N.
Η σηµαντική συµµετοχή των βιοµηχανικών αποβλήτων στο συνολικό φορτίο στερεών
(15%) οφείλεται κυρίως στις χηµικές και µεταλλουργικές βιοµηχανίες που σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις του ΠΕΡΠΑ διοχετεύουν τα απόβλητά τους απευθείας στην θάλασσα.
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Εκτιµάται ότι ένα ποσοστό περί το 20% του ανωτέρω οργανικού φορτίου δεν διατίθεται
στην θάλασσα και επιβαρύνει άµεσα ή έµµεσα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Η πλειονότητα των βιοµηχανικών µονάδων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της Αττικής,
βρίσκεται στο Λεκανοπέδιο Πρωτευούσης µε µόνη εξαίρεση µία σηµαντική βιοµηχανική µονάδα διύλισης πετρελαίου που βρίσκεται στους Άγιους Θεόδωρους, Κορινθίας.
Ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων δεν είναι δυνατή στα πλαίσια
αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την
απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Σύµφωνα µε στοιχεία της µελέτης του ΠΕΡΠΑ (1980) παρατηρείται σηµαντική συγκέντρωση βιοµηχανιών σε συνοικίες η ∆ήµους που βρίσκονται κατά µήκος του Κηφισού
(Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστέρι, κλπ.) ή παραποτάµων του (ρέµα Ποδονίφτη, Ν. Ιωνία). Οι
βιοµηχανίες αυτά συχνά µε παράνοµες συνδέσεις διοχετεύουν τα απόβλητά τους στον
Κηφισό ή σε παραποτάµους του µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας των
υδάτων. Σηµαντικός αριθµός βιοµηχανιών είναι συγκεντρωµένος σε παράκτιες περιοχές
της ∆υτικής Αττικής (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, ∆ραπετσώνα) που διοχετεύουν σηµαντικά ρυπαντικά φορτία απευθείας στην θάλασσα. Ανάλογα µε τον κλάδο της βιοµηχανίας σε πολλές περιπτώσεις τα βιοµηχανικά απόβλητα και οι παραγόµενες λάσπες περιέχουν σηµαντικές ποσότητες τοξικών ουσιών.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής οι θεσµοθετηµένοι ευαίσθητοι αποδέκτες, είναι τα
παράκτια ύδατα του κόλπου της Ελευσίνας και η περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης των λυµάτων από την Ψυττάλεια, καθώς και η λίµνη του Μαραθώνα, που αποτελεί
µία από τις πηγές ύδρευσης της πρωτεύουσας. Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, που
ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών, θα έπρεπε βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση
επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000.
Η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας µε ισοδύναµο πληθυσµό 5.6 εκατοµµυρίων κατοίκων, εξυπηρετείται σήµερα από τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας και της Μεταµόρφωσης. Στο ΚΕΛ Ψυττάλειας τα λύµατα υποβάλλονται σε
προεπεξεργασία, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια επεξεργασία µε βιολογική αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου.
Το ΚΕΛ Μεταµόρφωσης δέχεται µικρή ποσότητα αστικών λυµάτων και σηµαντική ποσότητα βοθρολυµάτων των περιοχών της Αττικής, στις οποίες δεν έχει κατασκευασθεί
ακόµα δίκτυο αποχέτευσης, παρέχοντας δευτεροβάθµια επεξεργασία του µίγµατος των
λυµάτων.
Σε ότι αφορά στο παραγόµενο φορτίο λόγω της βιοµηχανικής δραστηριότητας που
αναπτύσσεται στο υδατικό διαµέρισµα και κυρίως στην Αττική, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σηµαντικό µέρος βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων πρακτικά υφίσταται επεξεργασία στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, δεδοµένων των συνδέσεων των περισσότερων βιοµηχανιών µε το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο. Τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα που παράγονται στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου διατίθενται
σε σηµαντικό βαθµό ανεπεξέργαστα µε αποτέλεσµα να καθίσταται επιτακτική η υλο-
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ποίηση του ΚΕΛ του Θριασίου Πεδίου, το οποίο θα δέχεται και οικιακά λύµατα της ευρύτερης περιοχής ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του παραγόµενου στο υδατικό
διαµέρισµα φορτίου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές οι οποίες εξυπηρετούν περιοχές µε ισοδύναµο
πληθυσµό µεγαλύτερο από 150 000, υπάρχουν 17 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 15 000 και 150 000 κάτοικοι. Οι οικισµοί αυτοί, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως στο
Νοµό Αττικής, πρακτικά αποτελούν τα παραθεριστικά θέρετρα των κατοίκων της πρωτεύουσας (Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Ραφήνα, Μαρκόπουλο, Σαρωνίδα, Π. Φώκαια,
Ωρωπός κλπ.), µε αποτέλεσµα κατά τους θερινούς µήνες να συγκεντρώνεται σηµαντικός πληθυσµός. Για τους οικισµούς αυτούς και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία η προθεσµία, όπως έχει ήδη αναφερθεί ήταν στο τέλος του 2000, µε αποτέλεσµα
να πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα εν λόγω έργα, τα οποία θα εξυπηρετούν ι.π. της
τάξης των 500 000 κατοίκων.
Το τµήµα του πληθυσµού που ανήκει σε οικισµούς µεταξύ 2 000 και 15 000 κατοίκων
είναι ιδιαίτερα χαµηλό (περίπου 1%) και κατά συνέπεια τα απαιτούµενα έργα αποτελούν δεύτερη προτεραιότητα.
Πίνακας 6.14 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΛΙΜΝΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Νερά Κολύµβησης
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΣΧΟΙΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΡΛΑ
ΖΟΥΜΠΕΡΙ
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΑΤΙ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΛΟΥΤΣΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ
ΛΟΥΤΣΑΣ
ΒΡΑΥΡΩΝΑ
ΑΓΡΙΛΙΟΝΑΣΧΑΜΟΛΙΑ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ
ΑΥΛΑΚΙ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νοµός

Αττικής

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

+

Αττικής

GR3000006

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
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+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR3000004

+
+
+
+
+
+

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΛΟΜΒΑΡ∆Α
ΚΑΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
∆ΑΣΚΑΛΙΟΥ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΙΛΙΣΤΡΑ
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΙΑ
ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑ
ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ
ΣΟΥΝΙΟ -ΝΗΣΙ∆Α
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
ΛΕΓΡΑΙΝΑ
ΘΥΜΑΡΙ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
ΣΑΡΩΝΙ∆Α
ΛΑΓΟΝΗΣΙ
ΒΑΡΚΙΖΑ
ΛΙΜ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΙ
ΒΟΥΛΑ Β-ΑΛΚΥΟΝΗ
ΒΟΥΛΑ Α
ΑΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΑΜΑΝΤΙ
ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ
ΑΛΙΜΟΣ ΕΟΤ
ΜΠΑΤΙ
ΠΑΛΜΥΡΑ
ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Ε∆ΕΜ
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ
ΦΡΕΑΤΥ∆Α
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΡΑΜΑ
ΚΙΝΕΤΤΑ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΨΑΘΑ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΚΥΡΙΖΑ
∆ΗΜΗΤΡΑΝΙ
ΜΠΛΕ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΠΑΤΣΙ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+

Αττικής

+

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής

+
+
+
+

Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Αττικής
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας

GR3000005

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Σαλαµίνας

+

+

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΑΚΙΑ ΒΙΓΛΑ
ΓΥΑΛΑ
ΠΕΡΑΝΙ
∆ΟΥΛΑΠΙ
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΣΕΛΙΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΚΟΛΩΝΕΣ
ΣΑΤΕΡΛΙ
∆ΕΗ
ΕΑΣ ΚΛΑΜΠ
ΚΑΝΑΚΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΙ
ΝΑΤΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΙΩΤΗ
ΣΟΥΒΑΛΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΡ∆ΙΚΑ
ΚΟΛΩΝΑ
ΑΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΥΣΑΚΙ
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Χερσαίοι σχηµατισµοί
ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
ΥΜΗΤΤΟΣΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ A17

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Σαλαµίνας
Σαλαµίνας

+
+

Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Σαλαµίνας
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
Αίγινας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας
Κορινθίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Κορινθίας
Αττικής

GR2530005
GR3000001

Αττικής

GR3000006

GR3000001

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

6.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 6.14 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
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του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ,
µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής υπάρχουν 6 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και µία
ζώνη ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο κόλπος της
Ελευσίνας καθώς και µικρό µέρος του εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου, οι οποίοι βάσει
των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων, έχουν
χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. Επίσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ
19661/1982/1999 απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά τους απ’ ευθείας στη
λίµνη Μαραθώνα. Παρά την ιδιαίτερη επιβάρυνση των υπογείων υδάτων µε νιτρικά
δεν έχει νόηµα ο χαρακτηρισµός της περιοχής ως ευπρόσβλητης ζώνης καθώς η προέλευση του αζώτου δεν σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε αγροτικές δραστηριότητες (εκτός
ίσως σε ορισµένες περιοχές των Μεσογείων) αλλά µε αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες και διάθεση των αποβλήτων σε βόθρους.

6.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Οι αυξανόµενες ανάγκες για ύδρευση της Αθήνας οδήγησαν για πρώτη φορά το 1955
στην αναζήτηση υδατικών πόρων εκτός του διαµερίσµατος, και για το σκοπό αυτό λειτούργησε το υδραγωγείο Υλίκης. Το µικρό υδατικό δυναµικό των λεκανών σε σχέση µε
την τότε ραγδαία διογκούµενη ζήτηση, και η αστικοποίηση και η υποβάθµιση των υπόγειων υδροφορέων, ήταν ορισµένοι από τους παράγοντες που οδήγησαν στη µεταφορά
του νερού από άλλα υδατικά διαµερίσµατα. Πάντως, µε βάση τους Πίνακες 6.4 και 6.8
προκύπτει ότι σε ετήσια βάση οι ανάγκες των διαφόρων χρήσεων (539 hm3) είναι µεγαλύτερες από την επιφανειακή απορροή (251 hm3), ενώ είναι κοντά στη µικτή απορροή
(492 hm3). Βεβαίως, η σύγκριση αυτή δεν έχει πρακτικό νόηµα, αφού πολύ µικρό ποσοστό των εν λόγω υδατικών πόρων είναι αξιοποιήσιµο.

6.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, και
για το σκοπό αυτό σηµαντικές ποσότητες νερού µεταφέρονται από τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα ∆υτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ταµιευτήρες Μόρνου, Ευήνου και
Υλίκης). Το µεγαλύτερο ποσοστό των ποσοτήτων αφορά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών της Αθήνας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια
της ΕΥ∆ΑΠ για εξοικονόµηση νερού (κίνητρα, βελτίωση δικτύων κλπ.). Πάντως είναι
θετικό ότι, στην περιοχή αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ, η κατανάλωση νερού την τελευταία πενταετία έχει σταθεροποιηθεί στα επίπεδα των 400 hm3. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι τις ηµέρες αιχµής η κατανάλωση κυµαίνεται κοντά στο φυσικό όριο της
υφιστάµενης µεταφορικής ικανότητας των εξωτερικών υδραγωγείων.
Τα δυνητικά αποθέµατα των υδροφορέων του υδατικού διαµερίσµατος εκτιµώνται σε
περίπου 250 hm3 και επαρκούν για την κάλυψη σηµαντικού ποσοστού των αρδευτικών
κυρίως αναγκών. ∆εν συζητείται η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, λόγω της σηµαντικής ποιοτικής υποβάθµισης των υπόγειων νερών, και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται κάτω από αστικές περιοχές. Η διαχείριση των αποθεµάτων υπόγειου νερού στις
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παράκτιες περιοχές µπορεί να γίνει ύστερα από ολοκληρωµένες υδρογεωλογικές έρευνες και µόνιµη παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υδατικού
δυναµικού.
Η εικόνα του υδατικού ισοζυγίου της Αττικής στηρίζεται αποκλειστικά σε βροχοµετρικά δεδοµένα. Η υδροµετρική πληροφορία είναι ανύπαρκτη και δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιµήσεις για τις παροχές των ποταµών. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως σοβαρότατη παράλειψη του δηµοσίου, όχι τόσο γιατί η εκτίµηση των υδατικών πόρων είναι αναξιόπιστη, αλλά γιατί είναι εντελώς αναξιόπιστη η εκτίµηση των
πληµµυρών.
Ιδιαίτερα κρίσιµη για το διαµέρισµα είναι η διάσταση των πληµµυρών, κυρίως στις
αστικές περιοχές. Επισηµαίνεται, ότι η ως τώρα αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι
αποσπασµατική και χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό. Η προστασία των περιοχών αυτών
από τις πληµµύρες και ιδιαίτερα των λεκανών Κηφισού και Ιλισού θεωρείται δράση
πρώτης προτεραιότητας. Σε πρώτη φάση απαιτείται συνολική θεώρηση του προβλήµατος, µε χρήση νέων τεχνολογιών (ΣΓΠ, µαθηµατικά µοντέλα πληµµυρών) και επανεξέταση των κριτηρίων σχεδιασµού.
Θεωρείται ακόµη µείζονος σηµασίας η λειτουργία δικτύου παρακολούθησης των µετεωρολογικών και υδρολογικών παραµέτρων, µε σύγχρονες µεθόδους (ραντάρ, αισθητήρες στάθµης-παροχής, τηλεµετρία), µε στόχο την απόκτηση της αναγκαίας πληροφοριακής υποδοµής, αλλά και την ανάπτυξη συστήµατος προειδοποίησης. Ήδη, στα πλαίσια
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αλλά και στα πλαίσια διαφόρων ερευνητικών προγραµµάτων, έχει εγκατασταθεί σηµαντικός αριθµός αυτόµατων υδροµετεωρολογικών
σταθµών, που πρέπει να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά.
Πέραν των παραπάνω, έµφαση πρέπει να δοθεί και σε διαχειριστικά µέτρα, για τη αποµείωση του πληµµυρικού κινδύνου. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η αξιοποίηση
των ανοιχτών χώρων (ιδιωτικών και δηµόσιων) για τη συγκράτηση των οµβρίων. Σε
αυτούς περιλαµβάνονται οι ακάλυπτοι χώρων των πολυκατοικιών, για τους οποίους
πρέπει να προβλεφθεί σχετική ρύθµιση στο ΓΟΚ. Τα µέτρα αυτά όχι µόνο θα βοηθήσουν στην αποφόρτιση του ανεπαρκούς, σε αρκετές περιοχές, αποχετευτικού δικτύου,
αλλά και θα συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα.
Παρά τη σηµαντική ενίσχυση που προσέφερε η ένταξη των έργων του Ευήνου στο
υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας, και παρά τη σταθεροποίηση της κατανάλωσης την
τελευταία πενταετία, απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου λειψυδρίας. Οι πρακτικές του παρελθόντος, για αναζήτηση υδατικών πόρων σε
όλο και πιο αποµακρυσµένες περιοχές, δεν είναι πια ρεαλιστικές για πολλούς λόγους.
Εποµένως, ως µόνη ρεαλιστική λύση για τη βιωσιµότητα της υδροδότησης της Αθήνας
προσφέρεται η διαχείριση της ζήτησης. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η προώθηση των
έργων ενίσχυσης των υδραγωγείων, τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικές καθυστερήσεις
στην υλοποίησή τους, κάτι που όχι µόνο θα επιτρέψει στο σύστηµα να µεταφέρει αρκετά µεγαλύτερες ποσότητες νερού στο µέλλον, αλλά και θα βελτιώσει την ασφάλειά
του έναντι βλαβών ή άλλων έκτακτων περιστατικών. Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί η
δυνατότητα χρήσης µη συµβατικών υδατικών πόρων, µε έµφαση στις αναπτυσσόµενες
περιοχές και την αρδευτική χρήση (κυρίως πότισµα δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων).
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Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα της Αττικής, και ιδιαίτερα των πλέον υποβαθµισµένων
περιοχών της, παρά τις όποιες προσπάθειες, εξακολουθούν να αποτελούν µείζον ζήτηµα, που επιβάλλει τη λήψη µέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα
πρέπει να δοθεί στην προστασία και ανάδειξη των αστικών και περιαστικών ρεµάτων,
µε έµφαση στο πρόβληµα του Κηφισού, που, παρά τον καθορισµό ζωνών προστασίας
το 1994 και τη δηµιουργία φορέα προστασίας το 2002, παρουσιάζει απαράδεκτη εικόνα, τόσο σχετικά µε τη ρύπανση των νερών του από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, όσο και σχετικά µε το παρόχθιο τοπίο στην ανάντη κοίτη του.
Τα υπόγεια ύδατα του υδατικού διαµερίσµατος παρουσιάζουν σηµαντική επιβάρυνση
µε νιτρικά, η προέλευση των οποίων δεν σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε αγροτικές δραστηριότητες (εκτός ίσως σε ορισµένες περιοχές των Μεσογείων) αλλά µε αστικές και
βιοµηχανικές δραστηριότητες και διάθεση των αποβλήτων σε βόθρους.
Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η επεξεργασία των βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων και
των αστικών λυµάτων του Θριασίου Πεδίου. Έργα άµεσης προτεραιότητας τα οποία
δεν πρέπει να καθυστερήσουν περαιτέρω αποτελούν και τα έργα διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων στους οικισµούς – παραθεριστικά θέρετρα των κατοίκων της πρωτεύουσας,
που συγκεντρώνουν σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού και εντοπίζονται κυρίως στην
Ανατολική Αττική.
Τέλος, είναι αναγκαίος ο έλεγχος των ανεξέλεγκτων και παράνοµων αποβλήτων στο
αποχετευτικό δίκτυο της πρωτεύουσας, καθώς και η διάθεσή τους σε παράκτια ύδατα
ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής υπάρχουν 6 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και µία
ζώνη ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο Κόλπος της
Ελευσίνας καθώς και µέρος του εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου, που έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες.
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07 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας
7.1 Γενικά χαρακτηριστικά
7.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας περιλαµβάνει τµήµα της Στερεάς Ελλάδας, την Εύβοια, και τα νησιά Βόρειες Σποράδες και Σκύρος. Η συνολική του
έκταση είναι 12 341 km2. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 7.1. Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 560 924 κάτοικοι και το 2001 ήταν 577 955 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 3.0% (ο πληθυσµός
του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών του 2001 και
σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Το σύνολο του πληθυσµού του διακρίνεται σε αστικό κατά 24.2%, ηµιαστικό κατά 28.4%,
και αγροτικό κατά 47.4%. Στον Πίνακα 7.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό,
παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού
στο διαµέρισµα.
Πίνακας 7.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Μαγνησίας
Φθιώτιδας
Φωκίδας
Βοιωτίας
Ευβοίας
Αττικής
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

393
3 700
889
2 917
4 167
274
12 341

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

14.9%
83.1%
41.9%
98.5%
100.0%
7.2%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

15 676
156 239
27 505
133 851
208 408
19 317
560 924

Ποσοστό
Πληθυσµός
πληθυσµού νοµού τµήµατος που
που ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(1991)
(2001)

7.9%
91.2%
62.2%
99.8%
100.0%
0.6%

16 353
163 039
30 033
130 823
215 136
22 571
577 955

Από άποψη διοικητικής διαίρεσης, το διαµέρισµα περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και µικρά µέρη των περιφερειών Θεσσαλίας και Αττικής. Όσον αφορά στους νοµούς, το διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρους τους Νοµούς Ευβοίας (και τη Σκύρο) και Βοιωτίας, µεγάλα τµήµατα των Νοµών Φθιώτιδας και
Φωκίδας, και µικρά τµήµατα των Νοµών Αττικής, Μαγνησίας (Σποράδες) και Ευρυτανίας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙ, ενότητα 2.1.
Η περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων (Ν. 3199/2003) λειτουργεί στη Λαµία, που είναι
και έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση







∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Λαµίας, Χαλκίδας, Θήβας, Ερέτριας, Λιβαδειάς, Κηρέως, Μεσσαλίων, Στυλίδας, Αλιβερίου, Ελυµνίων και
Αµαρύνθου)·
η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε·
η Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ.

• Άρδευση






∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΤΟΕΒ (π.χ. Μαγνησίας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας)·
ο Οργανισµός Κωπαΐδας.

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Θίσβης, Άµφισσας, Χαλκίδας, Λαµίας.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·

• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
7.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα χαρακτηρίζεται µορφολογικά ορεινό έως ηµιορεινό. Στο διαµέρισµα περιλαµβάνονται τέσσερα ορεινά συγκροτήµατα µε υψόµετρο πάνω από 2 000 m
(Γκιώνα 2 510 m, Παρνασσός 2 457 m, Βαρδούσια 2 437 m και Οίτη 2 152 m), και
άλλα εννέα ακόµη µε υψόµετρα από 1 000 έως 2 000 m. Οι κυριότερες πεδινές περιοχές
του διαµερίσµατος είναι οι κοιλάδες του Σπερχειού και του Βοιωτικού Κηφισού – Κωπαΐδας, ενώ µικρότερες είναι οι πεδιάδες της Ιστιαίας και της Αρτάκης στην Εύβοια. Το
µέσο υψόµετρο του ηπειρωτικού τµήµατος είναι 271 m και της Εύβοιας 146 m (Ζερβογιάννης, 1988).
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Από γεωτεκτονική άποψη το διαµέρισµα βρίσκεται στις ζώνες Πίνδου, Παρνασσού,
Πελαγονική και Κυκλάδων. Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που απαντώνται στις παραπάνω ενότητες είναι κυρίως µεσοζωικοί ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, οφιόλιθοι, µάρµαρα,
σχιστόλιθοι, φλύσχης και φλυσχοειδείς σχηµατισµοί. Οι πεδιάδες και οι κοιλάδες καλύπτονται από νεογενή, πλειστοκαινικά και ολοκαινικά ιζήµατα.
7.1.3 Κλίµα
Η γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο του διαµερίσµατος συµβάλλουν στη µεγάλη κλιµατική ποικιλία, που περιλαµβάνει από θαλάσσιο µεσογειακό µέχρι ορεινό κλίµα. Το
µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται από 500 mm στη λεκάνη του Ασωπού µέχρι 1 200
mm στα ορεινά τµήµατα της λεκάνης του Σπερχειού και της Εύβοιας, ενώ οι ηµέρες
βροχής κυµαίνονται από 50 µέχρι 100 ετησίως. Οι βροχοπτώσεις στις λεκάνες απορροής του Σπερχειού και του Βοιωτικού Κηφισού εκτιµώνται σε 905 mm και 765 mm
αντίστοιχα.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 11°C µέχρι 18°C, ανάλογα µε το υψόµετρο και την απόσταση από τη θάλασσα. Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι
µέσες ετήσιες τιµές των µετεωρολογικών µεταβλητών στις θέσεις Σκύρος, Λαµία, Χαλκίδα και Κάρυστος.
Πίνακας 7.2 Μέσες ετήσιες τιµές µετεωρολογικών µεταβλητών
Μετεωρολογικές
µεταβλητές
Θερµοκρασία (°C)
Βροχόπτωση (mm)
Ηλιοφάνεια (hr)
Σχετική υγρασία
Ηµέρες µε βροχή
Ηµέρες µε νέφωση
Ηµέρες µε χιόνι
Ηµέρες µε χαλάζι

Λαµία

Χαλκίδα

Κάρυστος

Σκύρος

17.2
582
2 693
64%
85
75
3.6
0.4

18.1
436
2 452
67%
63
70
2.8
1.1

17.9
576
72%
50
54
3.2
0.8

17.3
573
2 689
73%
74
74
3.3
3.3

Πηγή: ΕΜΥ

7.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το διαµέρισµα βρίσκεται στον ανατολικό αναπτυγµένο άξονα της χώρας. ∆ιαθέτει σηµαντικούς φυσικούς πόρους (ορυκτά, νερά, ιαµατικές πηγές κλπ.), µεγάλο µήκος ακτών
και µερικά από τα σηµαντικότερα ανθρωπογενή µνηµεία.
∆ιακρίνεται από τη σχετικά ισόρροπη ανάπτυξη των τριών παραγωγικών τοµέων, και
συγκεκριµένα: το 24% του ΑΕΠ παράγεται από τον πρωτογενή, το 43% από το δευτερογενή και το 33% από τον τριτογενή τοµέα, ενώ η απασχόληση αποτελεί αντίστοιχα
το 26%, 29% και το 45% της συνολικής.
Το κύριο όµως χαρακτηριστικό του διαµερίσµατος είναι η γειτνίασή του µε την Αττική,
γεγονός µε πολλαπλές θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Συνολικό αποτέλεσµα αυτής
της ισχυρής και µακρόχρονης εξάρτησης είναι να µην έχει αναπτυχθεί ενδογενής δυναµική στην περιοχή, ενώ έχουν παλαιωθεί εγκαταστάσεις και δίκτυα, και έχει ρυπανθεί
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σηµαντικά το περιβάλλον, αν και έγιναν αρκετά έργα εκσυγχρονισµού. Έτσι, παρατηρείται από τη µια µεριά αύξηση του ΑΕΠ και από την άλλη µείωση της απασχόλησης
και µεγάλη αύξηση της ανεργίας.
Τα προγράµµατα ανάπτυξης επικεντρώνουν την προσπάθεια στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς. Συγκεκριµένα, αναφέρονται
στην καλύτερη ρύθµιση των χώρων συγκέντρωσης της βιοµηχανίας µε προγράµµατα
εξυγίανσης, τη δηµιουργία νέων ή συµπλήρωση παλαιών βιοµηχανικών περιοχών, τη
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την προστασία από την αυθαίρετη οικοδοµική
δραστηριότητα, την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των µεγάλων αρτηριών
(π.χ. πέταλο Μαλιακού), την κατασκευή έργων διευθέτησης της κοίτης των ποταµών,
τον καθαρισµό των ακτών, την ανάδειξη µνηµείων και χώρων, κλπ. Ειδικότερα, στο ∆΄
ΚΠΣ προβλέπεται η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τοµείς, κλάδους και
υπηρεσίες.

7.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
7.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες λεκάνες του διαµερίσµατος (µεγαλύτερες από 600 km2) είναι αυτές του Βοιωτικού Κηφισού (1 956 km2), του Σπερχειού (1 830 km2) και του Ασωπού (724 km2).
Άλλες αξιόλογες λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, είναι το συγκρότηµα λιµνών Υλίκης και Παραλίµνης (494 km2), οι λεκάνες των ποταµών Πλείστου-Σκίτσα,
Περµισού, Αρεόη, Πλατανιά, και των ρεµάτων Αταλάντης, Κυριακίου και Αγνάντης.
Τέλος, στο διαµέρισµα περιλαµβάνονται οι λεκάνες των ρεµάτων της Εύβοιας και των
νησιών που προαναφέρθηκαν.
Βοιωτικός Κηφισός
Περιγραφή
Η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού εκτείνεται στο κεντρικό τµήµα του υδατικού
διαµερίσµατος και ορίζεται δυτικά από τα όρη Οίτη και Γκιώνα, βόρεια από το
Καλλίδροµο και το Χλωµό, και νότια από τον Παρνασσό και τον Ελικώνα. Ο ποταµός διέρχεται από δύο µεγάλες χαράδρες στις περιοχές Μοδίου-Αµφίκλειας και
Ανθοχωρίου-Μαυρονερίου, µέσω των οποίων διαµορφώνονται τρεις χαρακτηριστικές υδρογεωλογικές ενότητες, του άνω, µέσου και κάτω ρου. Μετά το αναρρυθµιστικό φράγµα ΒΟΟΤ, ο ποταµός ακολουθεί πλέον την τεχνητή του κοίτη,
που διανοίχτηκε στα πλαίσια των έργων αποξήρανσης της Κωπαΐδας, για να καταλήξει στην Υλίκη, µέσω της σήραγγας Καρδίτσας. Η διώρυγα και η παλαιά σήραγγα Καρδίτσας κατασκευάστηκαν το 1886 για την αποστράγγιση της λίµνης
Κωπαΐδας, ενώ το 1968 κατασκευάστηκε η νέα σήραγγα. Η έκταση της λεκάνης
στη θέση αυτή είναι 1 956 km2 και το µέσο υψόµετρο 481 m.
Λόγω της ιδιόµορφης γεωλογικής και υδρογεωλογικής της δοµής, που οφείλεται
στην κυριαρχία των ασβεστολιθικών πετρωµάτων, η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού διαθέτει πολύ αξιόλογο υπόγειο και πηγαίο υδατικό δυναµικό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η συνεισφορά της βασικής απορροής στο συνολικό επι-
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φανειακό υδατικό δυναµικό της λεκάνης ξεπερνά το 50%, ενώ σηµαντικό µέρος
του υπόγειου δυναµικού εκφορτίζεται εκτός λεκάνης, είτε επιφανειακά (µέσω πηγών) είτε υποθαλάσσια. Τα µέτωπα των υποθαλάσσιων διαφυγών είναι ιδιαίτερα
εκτενή, µε κατεύθυνση προς το Μαλιακό και το Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, ενώ επιφανειακές εκφορτίσεις εµφανίζονται στις περιοχές Τραγάνας και Λάρυµνας. Επιπλέον, είναι αρκετά πιθανό µέρος των υπόγειων εκροών να τροφοδοτεί την Υλίκη
όταν η στάθµη της λίµνης είναι χαµηλά. Για το λόγο αυτό, η λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού θεωρείται ενιαίο υδρογεωλογικό σύστηµα µε τις λεκάνες των λιµνών
Υλίκης και Παραλίµνης. Οι εκτάσεις των τελευταίων είναι 418 km2 και 76 km2,
ενώ τα µέσα υψόµετρά τους είναι 212 m και 237 m, αντίστοιχα.
Ισοζύγιο
Με βάση τα δεδοµένα 13 βροχοµετρικών σταθµών έχει καταρτιστεί δείγµα βροχόπτωσης στη λεκάνη για την περίοδο των υδρολογικών ετών 1970–71 έως 1991–92
(Ευστρατιάδης κ.ά., 2004). Οι µέσες µηνιαίες επιφανειακές βροχοπτώσεις της λεκάνης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3 σε mm και hm3. Η επιφανειακή απορροή
της λεκάνης εκτιµάται µε βάση ηµερήσιες παρατηρήσεις στάθµης ανάντη της εισόδου της σήραγγας Καρδίτσας (πρόκειται για τον παλαιότερο υδροµετρικό
σταθµό της Ελλάδας, καθώς λειτουργεί από το 1907). Το τελικό δείγµα που καταρτίστηκε για την περίοδο 1906–07 έως και 2002–03 περιλαµβάνει 96 πλήρη
υδρολογικά έτη και η µέση ετήσια απορροή της περιόδου αυτής προκύπτει 206.0
mm ή 386.5 hm3 (Ευστρατιάδης & Μαµάσης, 2004). Το δείγµα παρουσιάζει πτωτική τάση από το 1920–21 και µετά (Κουτσογιάννης & Μαρίνος, 1995) και κατά
συνέπεια είναι πιο αντιπροσωπευτική η θεώρηση µόνο των πρόσφατων υδρολογικών ετών (η πτωτική αυτή τάση αποδίδεται στην αντίστοιχη µείωση των βροχοπτώσεων, αλλά και στην αύξηση των χρήσεων νερού στη λεκάνη). Για το λόγο
αυτό, στις εκτιµήσεις των υδρολογικών µεγεθών λαµβάνεται υπόψη µόνο η περίοδος 1970–71 έως 2002–03, τα µηνιαία στατιστικά µεγέθη της οποίας φαίνονται
στον Πίνακα 7.3.
Επισηµαίνεται ότι, κατά τους µήνες της αρδευτικής περιόδου, η παροχή του ποταµού εµποδίζεται (µε πρόχειρα αναχώµατα) να περάσει από τη σήραγγα, διότι το
νερό αυτό δίδεται απευθείας για άρδευση σε γειτονικές εκτάσεις. Προφανώς, το
γεγονός αυτό αλλοιώνει τη φυσική δίαιτα της λεκάνης. Επιπλέον, ένα µέρος των
αρδευτικών αναγκών καλύπτονται µε άντληση νερού από την Υλίκη τους θερινούς
µήνες (η ποσότητα αυτή ανήλθε, σε µέση ετήσια βάση, στα 95 hm3, για την περίοδο 1976–2003).
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 7.3, η επιφανειακή απορροή στη σήραγγα Καρδίτσας
ανέρχεται σε 285.9 hm3 ετησίως, που ισοδυναµεί µε 146.1 mm κατανεµηµένα στο
σύνολο της λεκάνης. Ωστόσο, το συνολικό υδατικό δυναµικό της λεκάνης του
Βοιωτικού Κηφισού είναι σαφώς µεγαλύτερο. Πράγµατι, η λεκάνη περιλαµβάνει
πλούσιους υπόγειους υδροφορείς (βλ. ενότητα 7.2.2), των οποίων τα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα µπορεί να φτάνουν, κατά τις εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ (1996), τα
500 hm3. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται τόσο στην κατάρτιση του ισοζυγίου του
Βοιωτικού Κηφισού µε το µαθηµατικό προσδιοριστικό µοντέλο (BEMERMHN),
για την περίοδο 1982–1993 (Παγούνης & Σµυρνιώτης, 1993), όσο και στην αξιο07 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
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ποίηση των υδραυλικών παραµέτρων που υπολογίστηκαν µε δοκιµαστικές αντλήσεις (Παγούνης & Σµυρνιώτης, 1993). Για τους παραπάνω υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν επίσης οι µελέτες των Παγούνη κ.ά. (1986), Παγούνη κ.ά. (1994) και
Παγούνη (1994). Το µεγαλύτερο µέρος (260 hm3) των αποθεµάτων των υπόγειων
υδροφορέων εκφορτίζεται σε πηγές εντός της λεκάνης, και κατά συνέπεια συνυπολογίζεται στα 285.9 hm3 της απορροής στη σήραγγα Καρδίτσας (αφού αφαιρεθεί
κάποιο τµήµα που καταναλώνεται στα αρδευτικά έργα εντός της λεκάνης). Από τα
υπόλοιπα υπόγεια νερά ένα µέρος διαφεύγει προς άλλες περιοχές (Ευβοϊκός Κόλπος, προσχωµατικός υδροφορέας Θήβας-Βαγίων) ή αντλείται µέσω των γεωτρήσεων της περιοχής.
Πίνακας 7.3 Μέσες µηνιαίες επιφανειακές βροχοπτώσεις (υδρολογικά έτη 1966–67 έως
2002–03) και απορροές (υδρολογικά. έτη 1970–71 έως 2002–03) της λεκάνης Βοιωτικού
Κηφισού στη σήραγγα Καρδίτσας
Μήνας
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Έτος

Επιφανειακή
Βροχόπτωση Βροχόπτωση Επιφανειακή
3
απορροή (mm) απορροή (hm3)
(mm)
(hm )
88.7
173.5
7.4
14.4
127.0
248.4
10.9
21.3
144.9
283.4
16.3
31.9
122.3
239.2
23.3
45.5
110.7
216.6
24.6
48.1
101.4
198.4
29.0
56.7
57.1
111.8
20.1
39.4
39.3
76.8
8.5
16.6
20.2
39.5
2.0
4.0
16.9
33.0
0.3
0.5
20.8
40.7
0.5
0.9
25.2
49.3
3.3
6.4
874.5
1710.6
146.1
285.7

Η ύπαρξη εκτεταµένων µετώπων διαφυγών, σε συνδυασµό µε τις µη ελεγχόµενες
απολήψεις κατά µήκος του Βοιωτικού Κηφισού, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη
την κατάρτιση ενός αξιόπιστου υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης. Στην προσέγγιση
των ΥΠΑΝ κ.ά. (2003), η οποία βασίστηκε στη συγκριτική συµπεριφορά των λεκανών του Βοιωτικού Κηφισού και Σπερχειού, καθώς και σε ορισµένες εύλογες
παραδοχές σχετικά µε τις επιφανειακές αρδευτικές απολήψεις, προέκυψε µια εκτίµηση του µέσου ετήσιου ολικού δυναµικού της λεκάνης της τάξης των 560 hm3, οι
διαφυγές εκτιµήθηκαν στα 180 hm3, ενώ το ποσοστό των απωλειών λόγω εξατµοδιαπνοής υπολογίστηκε στο 62%.
Πρόσφατες εκτιµήσεις, που βασίζονται στη χρήση του ηµικατανεµηµένου µοντέλου Υδρόγειος (Ευστρατιάδης κ.ά., 2006), επαληθεύουν τα παραπάνω µεγέθη. Tο
µοντέλο αυτό αναπαριστά τον πλήρη υδρολογικό κύκλο στη λεκάνη και τον υδροφορέα, καθώς και τη λειτουργία του υδροσυστήµατος, και έχει βαθµοµονηθεί για
τη δεκαετία 1984–1994, µε βάση αναλυτικά υδρολογικά δεδοµένα (µετρηµένες
παροχές ποταµών και πηγών) (Efstratiadis, 2006). Με δεδοµένο το ισοζύγιο της
λεκάνης για την παραπάνω δεκαετία ελέγχου, υπολογίστηκαν τα βασικά υδρολογικά µεγέθη της λεκάνης για την περίοδο 1970–2002, µε βάση την αντίστοιχη τιµή
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της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης (1710 hm3). Συγκεκριµένα, εκτιµήθηκε ότι η τροφοδοσία του υδροφορέα λόγω κατείσδυσης φτάνει τα 535 hm3, οι απώλειες λόγω
διαφυγών ανέρχονται στα 185 hm3, ενώ οι απώλειες λόγω εξατµοδιαπνοής φτάνουν στα 1085 hm3 ή ποσοστό 63.5% επί της βροχόπτωσης. Αφαιρώντας από τη
βροχή (1710 hm3) τις απώλειες λόγω διαφυγών (185 hm3) και εξατµοδιαπνοής
(1085 hm3), προκύπτει µια ποσότητα 440 hm3, που αποτελεί ασφαλή εκτίµηση του
θεωρητικού υδατικού δυναµικού της λεκάνης.
Όσον αφορά στο επιφανειακό υδατικό δυναµικό της λεκάνης της Υλίκης, έκτασης
424 km2, σύµφωνα µε τους Κουτσογιάννη κ.ά. (1990) και Ευστρατιάδη κ.ά.
(2004), εκτιµάται στο 6% της αντίστοιχης απορροής του Βοιωτικού Κηφισού στη
σήραγγα Καρδίτσας ή περίπου 20 hm3 ετησίως. Κατά το ΙΓΜΕ (1996) τα ετήσια
ρυθµιστικά αποθέµατα των υπόγειων υδροφορέων της Υλίκης είναι 55 hm3. Κατά
συνέπεια το συνολικό ετήσιο δυναµικό του συστήµατος Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης εκτιµάται σε 515 hm3.
Σπερχειός
Περιγραφή
Η λεκάνη του Σπερχειού εκτείνεται στο βόρειο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος
και ορίζεται δυτικά από τον Τυµφρηστό, βόρεια από την Όθρυ και νότια από τα
Βαρδούσια, την Οίτη και το Καλλίδροµο. Οι απορροές του Σπερχειού καταλήγουν
στο Μαλιακό Κόλπο και η έκταση της λεκάνης στην έξοδο είναι 1 830 km2, ενώ το
µέσο υψόµετρο είναι 626 m.
Η κοίτη του Σπερχειού τροφοδοτείται από χειµάρρους µόνιµης και περιοδικής
ροής, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι ο Ρουστιανίτης, η Βίστριτσα, ο Γοργοπόταµος, ο Ασωπός και ο Ξηριάς Λαµίας. Κατά τα δύο τρίτα του µήκους της, η
κοιλάδα του εµφανίζει έντονες κλίσεις, που δίνουν στον ποταµό χαρακτήρα
ορεινό-χειµαρρικό, µε οξείες αιχµές πληµµυρών και πολύ έντονη στερεοπαροχή.
Αντίθετα, κατά το τελευταίο τρίτο της διαδροµής του, ο Σπερχειός µετατρέπεται
σταδιακά σε πεδινό ποταµό και διασχίζει χαµηλές περιοχές, όπου προκαλεί συχνά
σηµαντικές πληµµύρες. Το δελταϊκό προσχωσιγενές τµήµα της κοιλάδας έχει
έκταση σχεδόν 200 km2 και διαµορφώνεται συνεχώς, µε ρυθµό µοναδικό σε δυναµικότητα σε όλη την Ελλάδα. Ο ρυθµός αυτός φαίνεται ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία 150–200 χρόνια και εκτιµάται σε 130 στρέµµατα ετησίως (Μαρουκιάν και
Παυλόπουλος, 1995).
Ισοζύγιο
Με βάση τα δεδοµένα 14 βροχοµετρικών σταθµών έχει καταρτιστεί δείγµα µηνιαίας επιφανειακής βροχόπτωσης στη λεκάνη για την περίοδο των υδρολογικών
ετών 1966–67 έως 1993–94 (Κουτσογιάννης κ.ά., 2003). Οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις της λεκάνης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4 σε mm και hm3. Για την
εκτίµηση του όγκου απορροής της λεκάνης στην έξοδο, έγινε αναγωγή µε βάση
αφενός το δείγµα απορρoών στη θέση Κοµποτάδες (έκταση λεκάνης 1 112 km2)
και αφετέρου τα δύο δείγµατα βροχόπτωσης στη θέση Κοµποτάδες και την έξοδο.
Η αναγωγή βασίστηκε στην εύλογη παραδοχή ότι ο συντελεστής απορροής της
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συνολικής λεκάνης είναι µειωµένος κατά 15% σε σχέση µε τη λεκάνη ανάντη Κοµποτάδων. Ο µέσος ετήσιος συντελεστής απορροής στην έξοδο της λεκάνης εκτιµήθηκε σε 0.42. Το τελικό δείγµα που καταρτίστηκε για την περίοδο 1949–50 έως
και 2001–02, και οι µέσες µηνιαίες παροχές της περιόδου αυτής, φαίνονται στον
Πίνακα 7.4 σε mm και hm3.
Πίνακας 7.4 Μέσες µηνιαίες επιφανειακές βροχοπτώσεις και απορροές της λεκάνης
Σπερχειού στην έξοδο, περιόδου 1949–50 έως 2001–02
Μήνας

Βροχόπτωση Βροχόπτωση Επιφανειακή
Επιφανειακή
3
(mm)
(hm )
απορροή (mm) απορροή (hm3)
Οκτώβριος
91.0
166.5
17.7
32.3
Νοέµβριος
125.9
230.3
35.3
64.6
∆εκέµβριος
136.2
249.2
42.6
77.9
Ιανουάριος
111.3
203.6
54.4
99.5
Φεβρουάριος
112.6
206.0
56.2
102.8
Μάρτιος
97.4
178.2
72.5
132.6
Απρίλιος
73.7
134.8
43.8
80.1
Μάιος
53.8
98.4
23.8
43.5
Ιούνιος
31.3
57.3
13.5
24.7
Ιούλιος
23.0
42.1
8.7
15.9
Αύγουστος
23.4
42.8
5.4
9.8
Σεπτέµβριος
26.0
47.6
5.1
9.4
Έτος
905.6
1656.8
378.8
693.1
Πηγή: Κουτσογιάννης κ.ά., 2003

Ασωπός
Περιγραφή
Η λεκάνη του Ασωπού εκτείνεται στο νότιο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος
και ορίζεται νότια από το όρος Πάστρα και την Πάρνηθα, βόρεια από µικρούς λόφους που τη χωρίζουν από τη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, ανατολικά από τον
Ευβοϊκό Κόλπο και δυτικά από τον υδροκρίτη της λεκάνης του Αερόη. Οι απορροές του Ασωπού καταλήγουν στον Ευβοϊκό Κόλπο και η έκταση της λεκάνης
στην έξοδο είναι 718 km2, ενώ το µέσο υψόµετρο είναι 356 m.
Ισοζύγιο
Με βάση τα ηµερήσια δεδοµένα τεσσάρων αξιόπιστων βροχοµετρικών σταθµών
έχει καταρτιστεί δείγµα βροχόπτωσης στη λεκάνη για την περίοδο των υδρολογικών ετών 1962–63 έως 1991–92 (Χριστοφίδης & Μαµάσης, 1995). Οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις της λεκάνης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.5 σε mm και
hm3. Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΓΜΕ (1996) ο συντελεστής επιφανειακής απορροής
της λεκάνης εκτιµάται σε 0.19, ενώ ο συντελεστής κατείσδυσης σε 0.25. Με βάση
το συντελεστή επιφανειακής απορροής υπολογίστηκαν οι µέσες µηνιαίες παροχές,
οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.5 σε hm3.

344 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Πίνακας 7.5 Μέσες µηνιαίες επιφανειακές βροχοπτώσεις και απορροές της λεκάνης
Ασωπού, περιόδου 1970–1990
Μήνας

Βροχόπτωση Βροχόπτωση Επιφανειακή
(mm)
(hm3)
απορροή (hm3)
Οκτώβριος
64.5
46.7
8.9
Νοέµβριος
60.5
43.8
8.3
∆εκέµβριος
86.1
62.3
11.8
Ιανουάριος
74.2
53.7
10.2
Φεβρουάριος
60.8
44.0
8.4
Μάρτιος
58.6
42.4
8.1
Απρίλιος
32.8
23.7
4.5
Μάιος
22.1
16.0
3.0
Ιούνιος
15.7
11.4
2.2
Ιούλιος
6.2
4.5
0.9
Αύγουστος
8.9
6.4
1.2
Σεπτέµβριος
19.7
14.2
2.7
Έτος
510.0
369.2
70.1
Πηγή: Μαµάσης και Ναλµπάντης, 1995

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
έγινε µε βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, που καλύπτουν τους ποταµούς
Βοιωτικό Κηφισό και Σπερχειό και τις λίµνες Υλίκη και Παραλίµνη. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας όλων των παραµέτρων πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς
των µετρήσεων. Επίσης για τους ποταµούς Βοιωτικό Κηφισό, Σπερχειό και Ασωπό
λήφθηκαν υπόψη επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002,
ενώ για τον τελευταίο αξιολογήθηκαν και οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τον Ασωπό την περίοδο 1998–1999 (Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Β. Κηφισός
Για τον ποταµό Βοιωτικό Κηφισό υπάρχουν πολύ περιορισµένα διαθέσιµα στοιχεία σε
δύο χαρακτηριστικές θέσεις: στη γέφυρα Κηφισού και στη θέση Μελάς για τα έτη 1988
και 1995. Στην περίοδο αυτή, έχουν πραγµατοποιηθεί 3 συνολικά µετρήσεις 15 περίπου
φυσικοχηµικών παραµέτρων, χωρίς όµως να περιλαµβάνονται σε αυτές µετρήσεις σηµαντικών παραµέτρων όπως θρεπτικά (άζωτο και φώσφορος) και βαρέα µέταλλα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο ποταµός Βοιωτικός Κηφισός έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν βασικά αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Σύµφωνα µε επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–
2002 στις θέσεις ανάντη Κωπαΐδας και Υλίκης, οι τιµές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ποταµού που έχουν καταγραφεί, κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που προδιαγράφονται για τα υδάτινα σώµατα κατηγορίας Α1.
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Ποταµός Σπερχειός
Ο Σπερχειός αποτελεί τον αποδέκτη των απορροών του µεγαλύτερου µέρους των γεωργικών εκτάσεων του νοµού Φθιώτιδας. Στο Σπερχειό καταλήγουν επίσης τα λύµατα της
Λαµίας µετά από προχωρηµένη επεξεργασία µε αποµάκρυνση άνθρακα και αζώτου,
καθώς και τα επεξεργασµένα λύµατα της Βιοµηχανικής Περιοχής Λαµίας.
Τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον Σπερχειό είναι ιδιαίτερα περιορισµένα
και αφορούν σε δύο θέσεις δειγµατοληψίας: τη γέφυρα Γοργοποτάµου και την Προσαγωγό διώρυγα για την περίοδο 1988–1995. Στην περίοδο αυτή, έχουν πραγµατοποιηθεί
περιορισµένες µετρήσεις αγρονοµικών κυρίως παραµέτρων, χωρίς να περιλαµβάνονται
σε αυτές µετρήσεις βασικών παραµέτρων όπως θρεπτικά (άζωτο και φώσφορος) και
βαρέα µέταλλα. Από περιορισµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–
2001 στις θέσεις Φτέρη-Βίτολη, γέφυρα Γοργοποτάµου και εκβολές, τα οποία περιλαµβάνουν και µετρήσεις θρεπτικών, προκύπτει ότι ο Σπερχειός δεν παρουσιάζει σηµαντική ρύπανση και δεν παρατηρείται υπέρβαση των µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων που καθορίζονται για τους υδάτινους επιφανειακούς αποδέκτες, κατηγορίας
Α1, που είναι κατάλληλοι για πρόσληψη νερού για ύδρευση έπειτα από επεξεργασία
(Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Ποταµός Ασωπός
Στοιχεία για την περίοδο 2000–2002 του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις θέσεις γέφυρα Εθνικής Οδού
και ανάντη Οινοφύτων, υποδεικνύουν υψηλές τιµές φωσφορικών και νιτρικών µε τους
µέσους όρους να κυµαίνονται στα 4.28 mg/L και 39.5 mg/L και τις µέγιστες τιµές στα
12.6 mg/L P2O5 και 114.7 mg/L NO3. Το γεγονός αυτό καθιστά τα νερά του ποταµού
ακατάλληλα προς πόση. Ωστόσο οι µετρήσεις περιορίζονται σε δύο θέσεις και για µία
σχετικά µικρή περίοδο και συνεπώς η εκτίµηση της υδατοποιότητας του ποταµού σε
σχέση µε τη δυνατότητα πρόσληψης νερού για πόση απαιτεί περισσότερα στοιχεία. ∆εδοµένου όµως ότι ο ποταµός δέχεται τις απορροές από τις καλλιεργούµενες περιοχές
της λεκάνης του αλλά και αξιόλογες ποσότητες βιοµηχανικών αποβλήτων της περιοχής
Οινοφύτων, Τανάγρας, θα πρέπει να αναµένεται σηµαντική ρύπανσή του, κάτι που έχει
επισηµανθεί σε προηγούµενες µελέτες. Όσον αφορά τις µικροοργανικές ενώσεις και τα
µετάλλα, τα περισσότερα βρίσκονται σε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα και κανένα δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ.
2/1-2-2001.
Λίµνες Υλίκη, Παραλίµνη
Η λίµνη Υλίκη αποτελεί τον αποδέκτη του Β. Κηφισσού (µέσω της σήραγγας Καρδίτσας) ενώ δέχεται και τις απορροές της γύρω λεκάνης και τις γεωτρήσεις γύρω από την
περιοχή της λίµνης. Η Υλίκη αποτελεί την κύρια πηγή υδροδότησης της Αθήνας και
προστατεύεται θεσµικά από τη ρύπανση και τη µόλυνση µέσω σειράς Υγειονοµικών
∆ιατάξεων. Συγκεκριµένα, µε την Κ.Υ.Α 19661/1982/1999 απαγορεύεται η διάθεση
κάθε είδους αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό
καθαρισµού ή την καθαρότητά τους απ’ ευθείας στη λίµνη. Παρά τις διατάξεις δεν αποτρέπεται η εισροή ρυπαντικών ουσιών είτε έµµεσα από αστικά, κτηνοτροφικά και βιοµηχανικά απόβλητα µέσω των νερών του Β. Κηφισού, είτε άµεσα µέσω της απορροής
των καλλιεργούµενων εκτάσεων στις λεκάνες της λίµνης. Εκτός της ύδρευσης το νερό
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της Υλίκης χρησιµοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς (κυρίως στην Κωπαίδα και τη
Θηβαϊκή πεδιάδα). Το νερό της λίµνης επίσης, µέσω υπερχείλισης τροφοδοτεί την Παραλίµνη από την οποία υδροδοτείται η Χαλκίδα.
Παρά την εισροή των προαναφερθέντων ρύπων τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο
λιµνών (Υλίκη και Παραλίµνη) είναι αποδεκτά για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν
τις δύο λίµνες στη κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Ως προς την τροφική τους κατάσταση πάντως, τόσο η Υλίκη όσο και η Παραλίµνη φαίνεται να αντιµετωπίζουν πρόβληµα ευτροφισµού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην
Υλίκη την περίοδο 1988–1990, η συγκέντρωση του ολικού αζώτου και του ολικού φωσφόρου είναι της τάξεως των 0.17 mg/L και 60 µg/L αντίστοιχα. Στο ίδιο επίπεδο κυµαίνεται η συγκέντρωση ολικού αζώτου και ολικού φωσφόρου στην Παραλίµνη (ΤΝ:
0.17 mg/L ΤΡ: 60 µg/L). Η ευτροφική αυτή κατάσταση των δύο λιµνών οφείλεται κατά
κύριο λόγο στις απορροές των καλλιεργούµενων περιοχών είτε έµµεσα (µέσω Β. Κηφισού), είτε άµεσα µέσω της απορροής των καλλιεργούµενων εκτάσεων στις λεκάνες της
λίµνης. Σε αυτές θα πρέπει να συµπεριληφθούν και περί τα 5000 στρέµµατα που έχουν
αποκαλυφθεί λόγω της πτώσης της στάθµης και τα οποία καλλιεργούνται µε σιτηρά και
κηπευτικά κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ως αποτέλεσµα των αγροτικών
απορροών στα νερά της Υλίκης καταλήγουν και φυτοφάρµακα, οι συγκεντρώσεις των
οποίων πάντως σύµφωνα µε µετρήσεις της ΕΥ∆ΑΠ, δεν είναι ανησυχητικές, ιδίως αν
ληφθεί υπόψιν η αραίωση που επιτυγχάνεται µε τα νερά του Μόρνου πριν από την
υδροδότηση της πρωτεύουσας. Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιµη η ενηµέρωση των
αγροτών και η εφαρµογή ορθολογικών µεθόδων γεωργικής πρακτικής, ώστε να ελεγχθεί σε µεγαλύτερο βαθµό η εισροή ρυπαντικών ουσιών γεωργικής προέλευσης που
αποτελούν και την κύρια πηγή ρύπανσης των δύο λιµνών.
7.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν ορισµένες υδρογεωλογικές ενότητες µε σηµαντικό
υδατικό δυναµικό, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι ενότητες αυτές αποτελούνται από άλλες µικρότερες, που διακινούν ποσότητες νερού, µέσα όµως στα πλαίσια
της ευρύτερης ενότητας. Όλες οι ενότητες αναπτύσσονται στους ασβεστόλιθους της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Καρστικό σύστηµα Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης-Παραλίµνης
Το σύστηµα αυτό αποτελείται από πέντε υδρογεωλογικές ενότητες, οι οποίες είναι
τοποθετηµένες κλιµακωτά κατά µήκος της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού.
Υδρογεωλογικές ενότητες Άνω Ρου. Βρίσκονται στους ασβεστόλιθους του βορειοδυτικού Παρνασσού, της βορειοδυτικής Γκιώνας και της νότιας Οίτης, και
η συνολική τους έκταση εκτιµάται σε 370 km2. Η εκφόρτιση των ενοτήτων αυτών γίνεται κυρίως µέσω των πηγών Λιλαίας-Πολύδροσου, µέσης ετήσιας παροχής 1.7 m3/s. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα υπολογίζονται σε 80 hm3 το χρόνο
και τα γεωλογικά σε 590 hm3.
Υδρογεωλογικές ενότητες Μέσου Ρου. Σε αυτές περιλαµβάνονται δύο µεγάλες
ενότητες, συνολικής έκτασης 690 km2: του κεντρικού βορειοανατολικού Παρ07 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
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νασσού και του ανατολικού Καλλιδρόµου. Οι ενότητες αυτές θεωρείται ότι επικοινωνούν µεταξύ τους και αποτελούν ενιαίο υδροφορέα, που εκφορτίζεται στις
πηγές Μαυρονερίου, µέσης ετήσιας παροχής 2.5 m3/s, και στο σύστηµα πηγών
Μέλανα-Πολυγύρας, µέσης ετήσιας παροχής 4.3 m3/s. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα υπολογίζονται σε 260 hm3 το χρόνο και τα γεωλογικά σε 2 800 hm3.
Υδρογεωλογικές ενότητες Κάτω Ρου. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι υδροφορείς
του βόρειου Ελικώνα και του Κάστρου, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι µεταξύ
τους. Ο υδροφορέας του Βόρειου Ελικώνα εκφορτίζεται µέσω των πηγών Κρύα
Λιβαδειάς, Αγίου Ιωάννη Λαφυστίου, Πέτρας Υψηλάντη, και Αλιάρτου, µέσης
ετήσιας παροχής 1.4 m3/s. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα εκτιµώνται σε 115 hm3 το
χρόνο, ενώ µεγάλες ποσότητες νερού µεταγγίζονται στη πεδιάδα της Κωπαΐδας
και τους υδροφόρους σχηµατισµούς της περιοχής Βαγίων-Θηβών. Ο καρστικός
υδροφορέας του Κάστρου αποστραγγίζεται στις πηγές της Λάρυµνας, µέσης
ετήσιας παροχής 0.8 m3/s, στις πηγές Σκoρπονερίων και της ενδιάµεσης παράκτιας περιοχής. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα υπολογίζονται σε 45 hm3 το χρόνο.
Υδρογεωλογικές ενότητες Υλίκης-Παραλίµνης. Οι ενότητες αυτές αποτελούνται
από ασβεστόλιθους που βρίσκονται στην περιοχή των λιµνών Υλίκης και Παραλίµνης. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η µεγάλη υδροπερατότητα και η
άµεση τροφοδοσία τους από τις λίµνες. Οι ενότητες αυτές εκφορτίζονται στις
παράκτιες πηγές του Ευβοϊκού Κόλπου, αλλά και µε υποθαλάσσιες αναβλύσεις,
γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτίµηση της παροχής. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα υπολογίζονται σε 55 hm3 το χρόνο και τα γεωλογικά σε 485 hm3.
Υδρογεωλογικές ενότητες κλαστικών σχηµατισµών. Αυτές σχηµατίζονται στις
ποτάµιες και λιµναίες αποθέσεις των πεδινών τµηµάτων του Βοιωτικού Κηφισού και της πεδιάδας Θηβών-Βαγίων. Αποτελούνται από στρώµατα άµµων και
κροκάλων, µε µεγάλη υδροπερατότητα. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα εκτιµώνται
σε 40 hm3.
Καρστική ενότητα Ν∆ Παρνασσού
Η ενότητα αυτή αποτελείται από την υδρογεωλογική λεκάνη της νοτιοδυτικής
πλευράς του Παρνασσού. Εκφορτίζεται στο βόρειο Κορινθιακό Κόλπο µέσω των
υφάλµυρων πηγών Κίρρας και Αγίου Ισιδώρου, ενώ τα ρυθµιστικά αποθέµατα
εκτιµώνται σε 200 hm3/έτος.
Καρστική ενότητα Γκιώνας
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει µία υδρογεωλογική λεκάνη που εντοπίζεται στην
περιοχή κάτω από το βουνό Γκιώνα. Η λεκάνη εκφορτίζεται µέσω υφάλµυρων πηγών και υποθαλάσσιων αναβλύσεων στον Κόλπο της Ιτέας. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα της λεκάνης εκτιµώνται σε 200–250 hm3/έτος.
Καρστικό σύστηµα νότιας Όθρυος
Το σύστηµα αυτό, που βρίσκεται στη λεκάνη του Σπερχειού, εκφορτίζεται µέσω
των πηγών Αγίας Παρασκευής. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα του συστήµατος εκτιµώνται σε 50 hm3/έτος.
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Καρστικές ενότητες Σπερχειού
Σε αυτές περιλαµβάνονται η ενότητα κεντρικής Οίτης µε ρυθµιστικά αποθέµατα
65 hm3/έτος, η ενότητα Οίτης Καλλιδρόµου µε αποθέµατα 21 hm3/έτος και η ενότητα βορειοδυτικής Όθρυος µε αποθέµατα 50 hm3/έτος.
Στον Πίνακα 7.6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ρυθµιστικά αποθέµατα των υδροφορέων του διαµερίσµατος.
Πίνακας 7.6 Εκτίµηση ρυθµιστικών αποθεµάτων υδροφορέων
Υδροφορέας

Bοιωτικού Κηφισού, σύστηµα
Υλίκης-Παραλίµνης

Εισροή από
άλλο
υδροφορέα
Υπόγειες
διαφυγές από
Υλίκη

Εκφόρτιση

Πηγές, Ευβοϊκός Κόλπος,
προσχωµατικός υδροφορέας
Θήβας-Βαγίων

Ετήσια
ρυθµιστικά
αποθέµατα (hm3)
555*

Νοτιοδυτικής πλευράς
Παρνασσού

Κορινθιακός Κόλπος µέσω
υφάλµυρων πηγών

200

Γκιώνας

Κόλπος Ιτέας µέσω
υφάλµυρων πηγών

200

Σύστηµα Νότιας Όθρυος

Πηγές

50

Προσχωµατικός Σπερχειού

Μαλιακός Κόλπος

50

Καρστικές ενότητες Σπερχειού
Σύνολο

136
1191

Πηγή: ΙΓΜΕ (1996)
* 500 από Βοιωτικό Κηφισό και 55 από Υλίκη

Τα ρυθµιστικά αποθέµατα των υδροφορέων έχουν εκτιµηθεί µε βάση τις παροχές των
πηγών που εκφορτίζουν το κάθε σύστηµα. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας
που αναφέρεται έχει ήδη υπολογιστεί στο επιφανειακό υδατικό δυναµικό, και ουσιαστικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για ρυθµιστικούς σκοπούς.
Οι ποσότητες που διαφεύγουν προς τη θάλασσα από τα συστήµατα Υλίκης-Παραλίµνης, νοτιοδυτικής πλευράς Παρνασσού και προσχωµατικού υδροφορέα Σπερχειού
εκτιµώνται σε 210 hm3.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσονται σηµαντικοί
υδροφορείς στα ασύνδετα κλαστικά ιζήµατα του Τεταρτογενούς, στα νεογενή ιζήµατα
και στους καρστικοποιηµένους ανθρακικούς σχηµατισµούς.
Μεγάλη έκταση καταλαµβάνουν οι τεταρτογενείς αποθέσεις στις λεκάνες του Β. Κηφισσού, του Ασωπού, του Σπερχειού και των υπόλοιπων µικρών υδρορεµάτων του διαµερίσµατος. Στα αδροµερή της Θήβας αναπτύσσεται σηµαντικής δυναµικότητας υδροφορέας (λόγω της τροφοδοσίας από τη λίµνη Υλίκη) τον οποίο εκµεταλλεύεται µεγάλος
αριθµός υδρογεωτρήσεων. Στη λεκάνη του ποταµού Σπερχειού διαµορφώνονται στις
προσχώσεις επάλληλοι υδροφόροι ορίζοντες.
07 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
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Μεγάλη διακύµανση από άποψη δυναµικότητας παρουσιάζουν οι σχηµατιζόµενοι στα
Νεογενή υδροφόροι ορίζοντες, η οποία εξαρτάται άµεσα από το ποσοστό των κροκαλοπαγών, ψαµµιτών και µαργαϊκών ασβεστόλιθων.
Μέσα στους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς διαµορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες µε
πλούσια αποθέµατα υπογείων υδάτων, µε αποτέλεσµα τόσο οι πηγές που σχηµατίζονται
όσο και οι δηµιουργούµενες γεωτρήσεις να εµφανίζουν πολύ υψηλές παροχές. Σηµαντικοί καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες εκφορτίζονται στη θάλασσα µε τη µορφή παράκτιων πηγών µε υψηλές παροχές. Οι καρστικές πηγές αποτελούν το βασικό τροφοδότη
της επιφανειακής απορροής (Σπερχειός), ενώ πολλές από αυτές χρησιµοποιούνται για
ύδρευση και άρδευση των παρακείµενων πεδινών περιοχών.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών
προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 17 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 17 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 15 είναι υδρογεωτρήσεις, το ένα πηγάδι
και το ένα πηγή. Κατά κύριο λόγο τα σηµεία ελέγχου (11) βρίσκονται σε προσχωµατικούς υδροφορείς, αφού σ’αυτούς συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των εντατικών καλλιεργειών καθώς και η µεγαλύτερη βιοµηχανική δραστηριότητα.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 22 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Νοέµβριος 1999. Τα περισσότερα από τα σηµεία ελέγχου βρίσκονται στη χαµηλότερη ζώνη των υδρολογικών λεκανών των υδρορευµάτων τα οποία
στην πλειονότητά τους είναι οι αποδέκτες πάσης φύσεως αποβλήτων και ιδιαίτεροι τόποι συγκέντρωσης µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 24 σταθµών, εκ των οποίων οι 22 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.

350 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Καταρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το Κωπαϊδικό πεδίο έχει επισήµως αναγνωριστεί
και οριοθετηθεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθµόν 19652/1906/5-08-98 ως
ευπρόσβλητη ζώνη, τόσο λόγω των έντονων καλλιεργειών, όσο και επειδή τροφοδοτεί
την λίµνη Υλίκη το νερό της οποίας χρησιµοποιείται για την ύδρευση της Αθήνας, της
Χαλκίδας κ.λ.π.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία εντός του Κωπαϊδικού πεδίου έχουν καταγραφεί περιστασιακά συγκεντρώσεις νιτρικών υψηλότερες από το συνιστώµενο όριο των 25
mg/L, ιδιαίτερα στις περιοχές Ελαιώνα και Αγ. Σπυρίδωνα. Κύρια πηγή ρύπανσης αποτελούν οι εντατικές καλλιέργειες που πραγµατοποιούνται στην περιοχή.
Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφονται επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας µε µέσες τιµές µεταξύ 39–167 mg/L NO3. Τα ίδια ισχύουν και για περιοχές στις υδατικές λεκάνες του Β. Κηφισού και του Ασωπού.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρωδών και αµµωνιακών στην περιοχή της Ανθήλης
(σταθµός 0709), στις προσχώσεις του ποταµού Σπερχειού, αποδίδονται κυρίως στις αυξηµένες γεωργικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, καθώς ανάντη της δειγµατοληψίας βρίσκονται βιοµηχανικές και κτηνοτροφικές µονάδες που έχουν σαν τελικό αποδέκτη των αποβλήτων τους τον Σπερχειό. Αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών (30–45
mg/L) παρατηρήθηκαν επίσης σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΓΜΕ στους υπόγειους προσχωµατικούς υδροφόρους ορίζοντες του Σπερχειού.
Στην περιοχή των Ψαχνών Ν.Ευβοίας (σταθµός 0714) καταγράφονται την περίοδο
1993–1999 αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 44–108
mg/L καθώς και σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρωδών (1.35 mg/L) και αµµωνιακών
(0.5–0.7 mg/L) που οφείλονται στις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής και στην µικρή
σχετικά δυναµικότητα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Επισηµαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις νιτρικών στην ίδια περιοχή για την περίοδο 2004–2005, έχουν υπερδιπλασιαστεί µε τη µέση τιµή να φτάνει πλέον τα 234 mg/L και τη µέγιστη τα 370 mg/L. Υψηλές τιµές νιτρικών και συστηµατικά αυξηµένες συγκεντρώσεις αµµωνιακών τόσο για
την περίοδο 1996–1999 (NO3: 6–70 mg/L, NH4: 0.5–1.0 mg/L), όσο και την περίοδο
2004–2005 (NO3 µέσος όρος: 79 mg/L, µέγιστη τιµή 94 mg/L) καταγράφονται επίσης
στην θέση Βέλους (σταθµός 0713), οι οποίες δεν σχετίζονται µε καλλιέργειες (σχετικά
περιορισµένες στην περιοχή), αλλά οφείλονται σε σηµειακές πηγές ρύπανσης και ενδεχοµένως και στην λειτουργία του θερµοηλεκτρικού εργοστάσιου της ∆ΕΗ στο Αλιβέρι.
Σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών έχουν καταγραφεί και βορείως
της πόλης της Χαλκίδας στα Βασιλικά Ευβοίας µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 8–92
mg/L και 0.4–2.0 mg/L αντίστοιχα. Στην βόρεια Εύβοια µεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών (της τάξης των 86 mg/L) καταγράφονται στο Μαντούδι. Τέλος στο σταθµό 0715
(Ξοδάκτυλο) εκτός από τις αυξηµένες τιµές νιτρικών (185 mg/L) σηµειώνονται και αρκετά αυξηµένες τιµές χλωριόντων (639 mg/L Cl-) και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (2735
µS/cm).
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Στις υπόλοιπες θέσεις δειγµατοληψίας οι συγκεντρώσεις είναι σχετικά χαµηλές και
σύµφωνα µε τις υπάρχουσες µετρήσεις, η ποιότητα των υπογείων υδάτων κρίνεται ικανοποιητική για ύδρευση.
Στις παράκτιες περιοχές και πιο έντονα στην Εύβοια και τα νησιά των Β.Σποράδων
υφίσταται πρόβληµα ποιότητας των υπογείων υδάτων λόγω διείσδυσης θαλάσσιου νερού στους υπόγειους υδροφορείς. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην
ύδρευση όσο και στην άρδευση.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
7.2.3 Περιγραφή του υδατικού διαµερίσµατος στη σηµερινή κατάσταση
Η κυριότερη χρήση νερού στο διαµέρισµα είναι η άρδευση, ενώ σηµαντικές είναι και οι
ποσότητες που αντλούνται από την Υλίκη για την ύδρευση της Αθήνας, ιδιαίτερα σε
περιόδους χαµηλής υδροφορίας, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερεκµετάλλευση των
αποθεµάτων των ταµιευτήρων Μόρνου και Ευήνου (βλ. 7.3.4). Η ολική χωρητικότητα
της Υλίκης, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από τις επιφανειακές απορροές της λεκάνης
του Βοιωτικού Κηφισού και σε µικρό ποσοστό (6%) από τις απορροές της ιδίας της λεκάνης, φτάνει τα 595 hm3, ενώ η ωφέλιµη τα 585 hm3. Εκτός από την υδρευτική χρήση,
η λίµνη χρησιµοποιείται για την υδροδότηση της Κωπαΐδας µε αρδευτικό νερό. Τα τελευταία χρόνια, οι ποσότητες που αντλούνται κατά τη θερινή περίοδο κυµαίνονται στα
επίπεδα των 20 hm3, αν και στα µέσα της δεκαετίας του 1980 είχαν φτάσει κοντά στα
50 hm3. Η παρακείµενη λίµνη Παραλίµνη, χωρητικότητας περί τα 800 hm3, χρησιµοποιείται σήµερα για την ύδρευση της Χαλκίδας. Λόγω της έντονης καρστικοποίησης, οι
γεωλογικοί σχηµατισµοί των τοιχωµάτων τόσο της Υλίκης όσο και της Παραλίµνης δεν
είναι στεγανοί, µε αποτέλεσµα τη διαφυγή σηµαντικών ποσοτήτων νερού. Εκτιµάται
ότι όταν η στάθµη της Υλίκης είναι ψηλά, οι απώλειες λόγω διαφυγών φτάνουν στο
50% του όγκου της.
Σηµαντικές απολήψεις νερού, κυρίως το καλοκαίρι, γίνονται και από γεωτρήσεις στην
περιοχή Βοιωτικού Κηφισού – Υλίκης.
Οι σηµαντικότερες αρδευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού ανήκουν στο ΥΠΓΕ και διανοίχτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κυρίως στην περιοχή του µέσου και κάτω ρου (µε εξαίρεση αυτές της Σφάκας και του Προφήτη Ηλία).
Ορισµένες καλύπτουν τοπικές αρδευτικές ανάγκες, ενώ οι υπόλοιπες διοχετεύουν τα
νερά τους στο Υδραγωγείο Κωπαΐδας. Επιπλέον, στο µέσο ρου του Βοιωτικού Κηφισού, στην περιοχή Βασιλικών-Παρορίου, έχουν διανοιχθεί υδρευτικές γεωτρήσεις, που
συνδέονται µε τον υδαταγωγό του Μόρνου, µέσω του ενωτικού υδραγωγείου ∆ιστόµου.
Το τελευταίο έχει δυνατότητα αµφίδροµης λειτουργίας. Στην κανονική του λειτουργία,
µεταφέρει νερό από τις γεωτρήσεις Βασιλικών-Παρορίου και το ρέµα Μαυρονερίου για
την ύδρευση της Αθήνας, ενώ στην ανάστροφη λειτουργία εκτρέπει µικρό µέρος των
απολήψεων του Μόρνου (της τάξης των 4–6 hm3) για την ενίσχυση των αρδευτικών
αναγκών στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού. Πρόκειται για µια από τις πλέον ενδια352 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

φέρουσες περιπτώσεις (πλην όµως µικρής σε σηµασία) ενδοδιαµερισµατικών ανταλλαγών νερού, στην οποία εµπλέκονται τρία Υδατικά ∆ιαµερίσµατα (4, 6 και 7). Εκτός από
τις γεωτρήσεις του ΥΠΓΕ και της ΕΥ∆ΑΠ, υπάρχει ακόµη ένας αδιευκρίνιστος αριθµός γεωτρήσεων µικρότερης δυναµικότητας που εξυπηρετούν τοπικές χρήσεις νερού,
πολλές από τις οποίες είναι παράνοµες. Οι περισσότερες ανήκουν σε ιδιώτες και
αντλούν νερό από τον προσχωµατικό υδροφορέα, υπάρχουν ωστόσο και ορισµένες κοινοτικές, που υδροµαστεύουν καρστικούς υδροφορείς.
Στην λεκάνη της Υλίκης έχουν διανοιχτεί τέσσερις οµάδες γεωτρήσεων, στις περιοχές
Μουρικίου-Υπάτου, Ούγγρων-Παραλίµνης, Ν∆ Υλίκης και Ταξιαρχών. Οι γεωτρήσεις
διανοίχτηκαν την περίοδο 1990–1991 από την ΕΥ∆ΑΠ, µε σκοπό να εξασφαλίσουν
επιπλέον υδατικούς πόρους για την ύδρευση της Αθήνας. Οι γεωτρήσεις αξιοποιήθηκαν
εντατικά την περίοδο 1991–1994, έκτοτε όµως έχουν λειτουργήσει σε ελάχιστες περιπτώσεις, µε εξαίρεση αυτές των Ούγγρων, που χρησιµοποιούνται συστηµατικά για
ύδρευση της Χαλκίδας. Η σκοπιµότητα της χρήσης των γεωτρήσεων Ταξιαρχών, Μουρικίου-Υπάτου και Ν∆ Υλίκης είναι αµφισβητούµενη, δεδοµένου ότι φαίνεται να αντλούν, στην ουσία, από τα επιφανειακά νερά της Υλίκης.
Τα κυριότερα υφιστάµενα αρδευτικά βρίσκονται στις λεκάνες του Σπερχειού και Βοιωτικού Κηφισού, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.7.
7.2.4 Καταγραφή των σηµαντικότερων προτεινόµενων ή υπό κατασκευή έργων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα έχουν προταθεί διάφορες επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων καθώς και νέα αρδευτικά έργα σε περιοχές που δεν αρδεύονται σήµερα. Ορισµένα έχουν
προχωρήσει σε µελετητικό στάδιο µε ικανοποιητικό βαθµό ωριµότητας, ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της δηµοπράτησης. Συγκεκριµένα, έχουν ήδη συνταχθεί µελέτες
που αποσκοπούν στη βελτίωση της άρδευσης της πεδιάδας της Κωπαΐδας, και περιλαµβάνουν: (α) την κατασκευή νέου πλωτού αντλιοστασίου στην Υλίκη, (β) την αναβάθµιση του υφισταµένου χερσαίου αντλιοστασίου και (γ) την κατασκευή νέου χερσαίου
αντλιοστασίου. Όσον αφορά στην περιοχή του Βίστριτσα, έχει µελετηθεί το ανατολικότερο τµήµα του αρδευτικού δικτύου, συνολικής έκτασης 23 590 στρεµµάτων, το οποίο
θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον οµώνυµο παραπόταµο του Σπερχειού. Στην περιοχή του Ορχοµενού προβλέπεται η κατασκευή ενός αρδευτικού έργου 15 500 στρεµµάτων, από τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα 3 500. Τέλος στο ∆ήµο Αλιάρτου έχει προβλεφθεί ένα ακόµη µικρό αρδευτικό έργο, έκτασης 2 500 στρεµµάτων, πλησίον του οικισµού Σωληνάριο (Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος, 2006).
Στον Πίνακα 7.8 παρουσιάζουνται τα έργα ταµίευσης, τα οποία βρίσκονται σε φάση
κατασκευής ή µελέτης.
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Πίνακας 7.7 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα
Περιοχή - Αρδευτικό έργο
1

2

3

4

5

6

Πηγή

Άνω Ρου Βοιωτικού Κηφισού
Λιλαίας-Πολυδρόσου*
Πηγές και γεωτρήσεις
Εξάρχου
Πηγές και γεωτρήσεις
Κάτω Τιθορέας
Πηγές και γεωτρήσεις
Γραβιάς
Γεωτρήσεις
Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού
Αγίου Βλασίου-Χαιρώνιας**
Β. Κηφισός-γεωτρήσεις
Αµφίκλειας-Ελάτιας
Γεωτρήσεις
Ανθοχωρίου-Προφ. Ηλία-Μαυρονερίου-∆αύλειας-∆ιστόµου Γεωτρήσεις
Λιβαδειάς-Έρκυνας
Πηγές
Κάτω Ρου Βοιωτικού Κηφισού
Κωπαϊδικού πεδίου**
Υλίκη-Β. Κηφισός-γεωτρήσεις
Κάστρου
Υλίκη
Σπερχειού
Βίστριζα
Βίστριζας και γεωτρήσεις
Εκβολών Σπερχειού (Ανθήλη)
Σπερχειός
∆ιάφορων κοινοτήτων
Γεωτρήσεις
Μεξιάτων-Κοµποτάδων
Γεωτρήσεις
Ζηλευτού-Αµουρίου-Λιανοκλαδίου
Σπερχειός και γεωτρήσεις
Αρχανίου-Μάκρης
Γεωτρήσεις
Τυµφρηστού-Παλαιοχωρίου
Πηγές
Σύκας
Βίστριζας
Άλλων περιοχών
Θήβας
Γεωτρήσεις
Στυλίδας
Πηγές Σαπουνά και γεωτρήσεις
∆αµασίου-Καλυβίων-Κωσταλεξίου-Θερµοπυλών***
Μουσοχωρίου***
Σπαρτιάς-Νεράιδας Φθιώτιδας
Πηγές
Λάρυµνας Φθιώτιδας
Γεωτρήσεις
Μύλων Φθιώτιδας
Γεωτρήσεις
Εύβοιας
Περιοχής Λήλαντα*
Ποταµός Λήλας
Ιστιαίας
Γεωτρήσεις
Μαντουδίου
Γεωτρήσεις
Ψαχνών
Πηγές και πηγάδια
Πολιτικών
Πηγές και γεωτρήσεις
Λήλα
Πηγές
Αετού
Πηγές
Μύλων
Πηγές
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
* Πληµµελής άρδευση
** Πρόχειρα δίκτυα (η συνολική έκταση υπολογίζεται σε 350 000 στρέµµατα)
*** Στραγγιστικό
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Έκταση
(στρέµ.)
10 000
5 000
4 000
3 500
50 000
30 000
20 000
16 000
180 000
23 000
42 000
40 000
38 000
14 000
11 000
5 000
2 500
2 000
70 000
20 000
15 000
9 500
7 500
4 000
1 300
15 000
5 000
2 500
2 300
2 000
1 350
1 100
800
653 350

Πίνακας 7.8 Έργα σε φάση κατασκευής ή µελέτης
Έργο

Χωρητικότητα
(hm3)
Φράγµα Φερέκαµπου Σκύρου
0.90
Λιµενοδεξαµενή Πανόρµου Σκοπέλου 0.15
Λιµενοδεξαµενή Κασιανάς Αλοννήσου 0.50
Φράγµα Αγίου Βλασίου Βοιωτίας
220.2
Φράγµα Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας
109.8
Φράγµα Αµπελοχωρίου Βοιωτίας
19.3
Φράγµα Ασωπού (Κλειδί) Βοιωτίας
18.2
Λιµενοδεξαµενή Παραδείσου Ευβοίας 0.30
Λιµενοδεξαµενή Λειχάδας Ευβοίας
0.18
Φράγµα Καρύστου
1.00
Φράγµα Ψαχνών
5.70
Άρδευση Ελαιώνα Άµφισσας (35 000
στρέµµατα)

Μελέτη-Κατασκευή

Θα κατασκευαστεί
Θα κατασκευαστεί
Θα κατασκευαστεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Έχει µελετηθεί
Μελετάται η κατασκευή ταµιευτήρα στη λεκάνη του Μόρνου
είτε η απευθείας τροφοδοσία
του Ελαιώνα, µέσω του
υδραγωγείου του Μόρνου.

Πηγή: ΥΠΓΕ

7.2.5 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Το ισοζύγιο του διαµερίσµατος διακρίνεται σε αυτό του ηπειρωτικού τµήµατος, της Εύβοιας, που λόγω µεγέθους και γειτνίασης µε το ηπειρωτικό τµήµα έχει µια αυτοτέλεια,
και στα ισοζύγια των νησιών Σποράδες και Σκύρος, που λόγω της αυτοτελούς υδρολογικής-υδρογεωλογικής ενότητάς τους εξετάζονται µεµονωµένα. Τα ισοζύγια αυτά παρουσιάζονται στους Πίνακες 7.9 και 7.10 και 7.11 αντίστοιχα.
Πίνακας 7.9 Υδρολογικό ισοζύγιο ηπειρωτικού τµήµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
1 970
847
1 978
3 100
780
780
780
780
1 537
661
1 543
2418
830
357
833
1306
3.0%
3.0%
15.0%
95.0%
21
9
106
1 057
686
295
603
56

Σύνολο
7 895
6 158
3 325
1 194
1 639

Με βάση το ισοζύγιο του Πίνακα 7.9, ο συνολικός όγκος βροχής του ηπειρωτικού τµήµατος εκτιµάται σε 6 158 hm3 και ο όγκος επιφανειακής απορροής σε 1 639 hm3. Η
µέση κατείσδυση εκτιµάται σε 1 194 hm3.
Το υδρολογικό καθεστώς της Εύβοιας παρουσιάζει σηµαντική ετερογένεια, καθώς το
βορεινό της τµήµα χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ το νότιο τµήµα
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προσοµοιάζει το ξηρό καθεστώς της Αττικής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η µέση
ετήσια βροχόπτωση στη Χαλκίδα φτάνει τα 347 mm, έναντι 713 mm στην Ιστιαία. Με
βάση το ισοζύγιο του Πίνακα 7.10, ο συνολικός όγκος βροχής της Εύβοιας εκτιµάται σε
3 225 hm3, ο όγκος επιφανειακής απορροής σε 908 hm3, ενώ ο συντελεστής επιφανειακής απορροής υπολογίζεται σε 0.28. Η µέση κατείσδυση εκτιµάται σε 479 hm3, και το
µεγαλύτερο µέρος από αυτή την ποσότητα καταλήγει σε καρστικούς υδροφορείς που
παρουσιάζουν µεγάλο µέτωπο επαφής µε τη θάλασσα, µε αποτέλεσµα το υπόγειο νερό
να εµφανίζει προβλήµατα υφαλµύρισης. Γνωστότερη καρστική πηγή στην οποία εκφορτίζονται οι υδροφορείς είναι αυτή του Αλµυροπόταµου.
Πίνακας 7.10 Υδρολογικό ισοζύγιο Εύβοιας

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Όγκος εξάτµισης (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Προσχωµ.
Καρστ.
2 519
285
1 363
774
774
774
1 950
220
1 055
1 111
126
601
3%
15%
97%
25
14
440
813
81
14

Σύνολο
4 167
3 225
1 838
479
908

Για την προσέγγιση του υδρολογικού ισοζυγίου των µεµονωµένων νησιών η εκτίµηση
της κατείσδυσης έγινε µε διαφορετική κατηγοριοποίηση των υδροπερατών σχηµατισµών, ανάλογα µε το είδος των υδροφορέων που αναπτύσσονται σε αυτά. Έτσι η κατείσδυση για τους καρστικούς (Κ) εκτιµάται σε 97%, για τους κοκκώδεις (Ι) σε 15%,
και για τους µικτούς (Μ) σε 40%.
Πίνακας 7.11 Υδρολογικό ισοζύγιο νησιών
Επιφάνεια
Βροχή (mm)
Βροχή (hm3)
Εξάτµιση (hm3)
Είδος υδροφορέα
Ποσοστό κάλυψης
Επίγεια ροή (hm3)
Υπόγ. απορροή (hm3)

Σκιάθος
32
477
15.4
10.9
Ι
25%
0.2
4.3

Σκόπελος
64
477
30.4
21.6
Κ
60%
5.1
3.7

Αλόννησος
43
477
20.5
14.5
Κ
70%
4.0
1.9

Σκύρος
140
477
66.9
47.5
Κ
65%
12.2
7.2

Σύνολο
279
133
94

22
17

Με βάση τις µετρηµένες βροχοπτώσεις και απορροές στις τρεις κύριες λεκάνες απορροής προκύπτει ότι ο συνολικός όγκος των εκτιµηµένων ετήσιων επιφανειακών απορροών των λεκανών αυτών είναι 1 110.7 hm3, ενώ το συνολικό εµβαδόν είναι 4 510 km2.
Το υδατικό δυναµικό του ηπειρωτικού τµήµατος του διαµερίσµατος εκτιµάται ως το
άθροισµα της απορροής των τριών µεγάλων ποταµών (Σπερχειός, Βοιωτικός Κηφισός,
Ασωπός), ενώ το δυναµικό των νησιών εκτιµάται µε βάση την προηγούµενη µεθοδολογία. Στον Πίνακα 7.12 παρουσιάζεται συνοπτικά το επιφανειακό υδατικό δυναµικό του
διαµερίσµατος για το έτος και το µήνα Ιούλιο.
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Στο Χάρτη 7.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

7.3 Χρήσεις – Ζήτηση νερού
Στο Χάρτη 7.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
7.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 3 495 km2. Από τις εκτάσεις
αυτές τα 1 079 km2 είναι αρδευόµενα, ενώ τα 819 km2 έχουν αρδευτεί σύµφωνα µε την
απογραφή του 1991. Η διαφορά µεταξύ των εκτάσεων που έχουν αρδευτεί (819 km2)
και των εκτάσεων που αρδεύονται από υφιστάµενα δίκτυα (653 km2) δείχνει ότι σηµαντικό ποσοστό των εκτάσεων που αρδεύονται καλύπτεται από ιδιωτικά έργα και γεωτρήσεις. Με βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και την κατανοµή των καλλιεργειών
στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ καιΥΠΑΝ, 2003) η ζήτηση σε νερό υπολογίζεται σε
773.7 hm3.
7.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο ΙΙΙ και την κατανοµή των
ζώων στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003), η ζήτηση για την κτηνοτροφία
υπολογίζεται σε 9.9 hm3.
Πίνακας 7.12 Επιφανειακό υδατικό δυναµικό διαµερίσµατος
Λεκάνη
Σπερχειός (Έξοδος)
Βοιωτικός Κηφισός (∆ιώρυγα Καρδίτσας)
Ασωπός
Σύνολο ηπειρωτικού τµήµατος
Νήσος Εύβοια
Νήσοι Σποράδες και Σκύρος
Σύνολο νησιωτικού τµήµατος

Ετήσια
Απορροή
Έκταση
(km2) απορροή (hm3) Ιουλίου (hm3)
1 830
693.1
15.9
1 956
285.7*
19.3**
724
70.1
0.9
4 510
1 048.9
36.1
4 167
908.0
17.8
279
22.0
0.4
4 446
930.0
18.2

* Επιφανειακά και υπόγεια νερά που µετά από χρήσεις καταλήγουν, µέσω της σήραγγας
Καρδίτσας, στην Υλίκη.
** Αθροιστική απορροή πηγών Παρνασσού, Μαυρονερίου, Μέλανα, Πολυγύρας και Έρκυνα, η
οποία δεν καταλήγει στην Υλίκη, καθώς δεσµεύεται για άρδευση (Ευστρατιάδης κ.ά., 2004).
Με πλάγια γράµµατα παρουσιάζονται οι τιµές που έχουν εκτιµηθεί.

7.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) και για το έτος 1999 ανερχόταν σε 5 500
t. Στην παρούσα Μελέτη, δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται
τα δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των
δεδοµένων αυτών.
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7.3.4 Ύδρευση
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος είναι 577 000 κάτοικοι (2001). Με βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ), οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού εκτιµώνται σε 41.6
hm3/έτος, ενώ οι αντίστοιχες ανάγκες για το µήνα Ιούλιο εκτιµώνται σε 4.2 hm3.
Το σύστηµα Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πηγές
του υδροδοτικού συστήµατος της πρωτεύουσας. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τα
επιφανειακά νερά της λίµνης, καθώς και υπόγεια νερά που προέρχονται από τις υδρευτικές γεωτρήσεις Βασιλικών-Παρορίου και γύρω από την Υλίκη.
Κατά την περίοδο 1977–2003, για την υδροδότηση της Αθήνας αντλήθηκαν από τη λίµνη Υλίκη 94.9 hm3 ανά έτος (8.4 hm3 τον Ιούλιο), κατά µέσο όρο. Επισηµαίνεται
ωστόσο ότι µετά την ολοκλήρωση των έργων του Ευήνου, οι υδατικοί πόροι της Υλίκης χρησιµοποιούνται µόνο εφεδρικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τελευταία
τρία έτη (2003–2006), οι απολήψεις από την Υλίκη κυµάνθηκαν στα επίπεδα των 2.9–
7.0 hm3, τα οποία προορίζονται κυρίως για την ύδρευση οικισµών και βιοµηχανιών
κατά µήκος του υδραγωγείου. Βεβαίως, την περίοδο 2001–02, οπότε επικράτησαν συνθήκες χαµηλής υδροφορίας, οι αντλήσεις έφτασαν στα επίπεδα των 86.7 hm3. Όσον
αφορά στις γεωτρήσεις, η χρήση τους για ενίσχυση του υδροδοτικού συστήµατος της
Αθήνας είναι ακόµη πιο σπάνια, και µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Για την εκτίµηση των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από το διαµέρισµα για την
ύδρευση της Αθήνας, θεωρούµε τη µέση ετήσια απόληψη από την Υλίκη από το 2000
και έπειτα, δηλαδή µετά την πλήρη ένταξη των έργων του Ευήνου στο υδροσύστηµα
της ΕΥ∆ΑΠ. Η εν λόγω απόληψη ανέρχεται σε 23.6 hm3, εκ των οποίων 2.8 hm3 τον
µήνα Ιούλιο. Βεβαίως, τα παραπάνω αναφέρονται σε µέσα µεγέθη, και δεν µπορούν να
θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά µιας ξηρής χρονιάς, οπότε οι απολήψεις από την Υλίκη
αυξάνουν σηµαντικά, λόγω µείωσης των αποθεµάτων των ταµιευτήρων Μόρνου και
Ευήνου.
7.3.5 Βιοµηχανία
Στον Πίνακα 7.13 παρουσιάζονται οι ΒΙΠΕ του διαµερίσµατος, µαζί µε τις εκτιµώµενες
υδατικές ανάγκες και την πηγή τροφοδοσίας τους.
Πίνακας 7.13 Ζήτηση ΒΙΠΕ
ΒΙΠΕ
Λαµία
Χαλκίδα
Θήβα
Τανάγρα (ΕΑΒ)
Μετόχι
Σύνολο

Κατανάλωση
(hm3/έτος)
3.5
3.3
1.0
2.0
2.8
12.6

Πηγή τροφοδοσίας
Μ. Βρύση και Μαυροµαντήλα
Παραλίµνη
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7.3.6 Ενέργεια
∆εν υπάρχουν σηµαντικές µονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του
υδατικού διαµερίσµατος. Ο πετρελαϊκός σταθµός Αλιβερίου χρησιµοποιεί για ψύξη θαλάσσιο νερό, ενώ οι µικρές ποσότητες πόσιµου νερού προέρχονται από τα δίκτυα
ύδρευσης ή από γεωτρήσεις. Μελλοντικά, εξετάζεται η κατασκευή θερµοηλεκτρικών
σταθµών στις περιοχές Ορχοµενού-Χαιρώνειας, που θα χρησιµοποιούν ως καύσιµο το
φυσικό αέριο.
7.3.7 Άλλες χρήσεις
Στο διαµέρισµα, και ειδικότερα στο Νοµό Φθιώτιδας, υπάρχει µεγάλος αριθµός θερµοµεταλλικών πηγών, δηλαδή πηγές µε ιδιαίτερα φυσικά ή και χηµικά χαρακτηριστικά
του νερού (Σφέτσος, 1988· ΙΓΜΕ, 1996), αρκετές από τις οποίες είναι αξιοποιηµένες
και ιδιαίτερα σηµαντικές για την ιαµατική τους δράση. Συγκεκριµένα:
α. Στο Νοµό Φθιώτιδας: Καµένα Βούρλα (µε πλήθος αναβλύσεων, θερµοκρασία νερού
21–40°C, ορισµένες µε ραδιενεργές ιδιότητες), Θερµοπυλών, ∆αµάστας Υπάτης.
β. Στο Νοµό Εύβοιας: Λουτρά Αιδηψού (µε θερµοκρασία νερού έως 78.5°C), Κύµης
(χρησιµοποιείται για ποσιθεραπεία).
7.3.8 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως το άθροισµα των ζητήσεων όλων των χρήσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Στον Πίνακα 7.14 παρουσιάζονται οι εκτιµώµενες σηµερινές ανάγκες σε νερό των
διαφόρων ζητήσεων για το σύνολο του έτους και για το µήνα Ιούλιο.
Πίνακας 7.14 Ζήτηση νερού των σηµερινών χρήσεων (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση (και τουρισµός)
Βιοµηχανία
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Έτος
773.7
41.6
12.6
9.9
837.8

Ιούλιος
170.2
4.2
1.0
1.0
176.4

Σηµείωση: Στο διαµέρισµα διατίθενται, κατά µέσο όρο, 23.6 hm3/έτος και 2.8 hm3/Ιούλιο για
την ύδρευση της Αθήνας από την Υλίκη.

7.3.9 Προσέγγιση µελλοντικών ζητήσεων
Οι µελλοντικές ζητήσεις στο υδατικό διαµέρισµα αφορούν βασικά στην άρδευση, µε
στόχο την πλήρη αξιοποίηση των ποτιστικών εκτάσεων. Με βάση τη διάρθρωση των
καλλιεργούµενων ποτιστικών και των αρδευόµενων εκτάσεων, προκύπτει ότι σήµερα
αρδεύεται σχεδόν το σύνολο των ποτιστικών εκτάσεων, στις οποίες καλλιεργούνται
αροτραία και κηπευτικά. Έτσι, µε βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ), οι ετήσιες ποσότητες νερού που αναµένεται να ζητηθούν µελλοντικά για την άρδευση των καλλιεργειών αυτών (αροτραίων και κηπευτικών) εκτιµήθηκαν µόλις σε 8.7 hm3. Όσον αφορά
στις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αµπέλια, υπολογίστηκε ότι απαιτούνται 460 hm3
για την άρδευση του συνόλου των καλλιεργειών αυτών, ποσότητα όµως που µπορεί να
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θεωρηθεί ως άνω όριο των µελλοντικών ζητήσεων, δεδοµένου ότι σε αυτήν περιλαµβάνεται και η άρδευση καλλιεργειών που ενδεχοµένως είναι ξηρικές.
Η επέκταση στο µέλλον των άλλων χρήσεων (ύδρευση του διαµερίσµατος, βιοµηχανία,
κτηνοτροφία) δεν έχει νόηµα, δεδοµένου ότι οι χρήσεις αυτές συνολικά αποτελούν ποσοστό µικρότερο από 10% από την άρδευση.

7.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 7.15–7.19. Ειδικότερα στον
Πίνακα 7.15 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 7.16–7.19 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 7 του
Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000
κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 7.15 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

9 636
8 959
3 125
743

Επιφανειακές
Απορροές

14 169
536

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
15 136
7 958
32 729
18 496
8 586
36 042
661
9
17 964
58
1
1 338

Πίνακας 7.16 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

432 271
172 039
260 232
219 401

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

3 136
2 637
499
3 363
9 636

2 978
2 355
623
3 003
8 959

1 082
754
328
961
3 125

271
157
114
200
743

Πίνακας 7.17 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
43
2
4

181 488
24 287
166 000

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
3

14 496

2

46 000
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Σύνολο Υ∆
Αριθ.
46
2
6

ΙΠ
219 401
195 984
24 287
212 000

54

651 672

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
11
2
6

44 255
18 197
197 780

19

260 232

Πίνακας 7.18 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

1 905
572
19

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
7 449
3 725
372

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
2 433
9 731
122

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

227
114
23

236
28
0

12 250
14 169
536

Πίνακας 7.19 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
2 919
3 555
131
3

Χοίροι
3 265
3 802
235
14

Ιπποειδή
522
878
6
0

Κουνέλια
217
260
23
6

Πουλερικά
8 213
10 002
265
35

Σύνολο
15 136
18 496
661
58

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας είναι:
•
•
•
•

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD5) = 32 729 tn/έτος
Ολικά απαιτούµενα στερεά (TSS) = 36 042 tn/έτος
Ολικό άζωτο (Ν) = 17 964 tn/έτος
Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 328 tn/έτος

Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα καθώς και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Τα αστικά λύµατα αποτελούν σχετικά περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα και στερεών (29% και 25% αντίστοιχα), ενώ ακόµα µικρότερη είναι η
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (17%). Ωστόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο φωσφόρου (56%). Παρά την σχετικά
µικρή συµµετοχή τους στα φορτία οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου, τα οφειλόµενα σε αστικά λύµατα φορτία που παράγονται στο υδατικό διαµέρισµα δεν είναι
αµελητέα, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του
υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων,
το οποίο περιορίζεται στο 40%.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ως ευαίσθητοι αποδέκτες έχουν
χαρακτηρισθεί ο Βοιωτικός Κηφισός και η λίµνη Υλίκη, στην οποία µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών ή στερεών αποβλήτων.
Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών
θα έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο
αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για
περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000.
Ως αποτέλεσµα των προθεσµιών έχουν κατασκευασθεί σήµερα οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που εξυπηρετούν τις πόλεις της Λαµίας, της Χαλκίδας, των Οινο-
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φύτων, της Θήβας, της Λιβαδειάς, των Καµµένων Βούρλων, των Λουτρών Αιδηψού
και της Σκιάθου, παρέχοντας αρκετές από αυτές βιολογική επεξεργασία µε αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Επίσης έχουν κατασκευασθεί και βρίσκονται σε λειτουργία και µικρότερες µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες εξυπηρετούν και άλλες περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο από 10 000. Συνολικά ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός από ΕΕΛ στο υδατικό διαµέρισµα είναι 260 232 κάτοικοι (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού και του πληθυσµού µικρών οικισµών, που
εξυπηρετείται από ΕΕΛ) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% επί του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 7.17).
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, υπάρχουν 46 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κάτοικοι. Για τους οικισµούς αυτούς, βάσει της εθνικής
και κοινοτικής νοµοθεσίας, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους
2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, ένα τµήµα του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (34%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποκτά η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων των 35 εκ των 46 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από
ΕΕΛ. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται
να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (46%) και φορτίου στερεών (51%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ αντίθετα περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (4%). Το 54% του φορτίου του
οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 40% του φορτίου αζώτου και το 61% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω
της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα πτηνοτροφία, ενώ σηµαντική είναι η
συµµετοχή και των βουστάσιων (21%, 36% και 24% αντίστοιχα).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 7.18). Οι Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας και λιγότερο ο Νοµός Εύβοιας χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται κυρίως στις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι τα σιτηρά, το κριθάρι, το βαµβάκι, τα ελαιόδενδρα, τα αµπέλια και οι
δενδροκαλλιέργειες. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο
από τις επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 40% και 79% αντίστοιχα επί του συνόλου
του φορτίου. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 61% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 20% σε περιοχές
εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 7.18, το 26% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 70% του φορτίου φωσφόρου των επιφανεια-
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κών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 69% και 23%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν το 24% του συνολικού οργανικού φορτίου και του
φορτίου στερεών. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε θρεπτικά
(άζωτο, φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι εξαιρετικά περιορισµένη (0.1%).
Στην Ανατολική Στερεά και κυρίως στους Νοµούς Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας
παρατηρείται σε ορισµένες περιοχές έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών δεν είναι αγροτικές (µονάδες συσκευασίας - µεταποίησης αγροτικών προϊόντων) και περιλαµβάνουν κλάδους που ανήκουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα οχλουσών βιοµηχανιών όπως υφαντουργεία, εργοστάσια παραγωγής µπαταριών,
ανάκτησης µολύβδου, αναγέννησης ορυκτελαίων, παραγωγής χάλυβα, παραγωγής συνθετικών υλών, ρητινών και τεχνητών ινών και βιοµηχανίες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, αµίαντος, ανόργανα οξέα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις,
φαινόλες και οργανικοί διαλύτες.
Στον Νοµό Βοιωτίας οι περισσότερες βιοµηχανίες είναι εγκαταστηµένες στην περιοχή
Οινοφύτων - Σχηµαταρίου - Τανάγρας κατά µήκος του εθνικού οδικού δικτύου και της
σιδηροδροµικής γραµµής καθώς επίσης στα µεγάλα αστικά κέντρα (Λειβαδιά, Ορχοµενό, Θήβα). Στον Νοµό Φθιώτιδας η βιοµηχανική ζώνη τοποθετείται στην περιοχή µεταξύ Λαµίας -Στυλίδος και διαθέτει γενικό βιολογικό καθαρισµό.
Το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο της ∆ΕΗ στην Εύβοια επιβαρύνει σηµαντικά την περιοχή µε συµβατικούς ρύπους όπως αιωρούµενα στερεά και µε τοξικές ουσίες όπως βαρέα µέταλλα (Cd, Cr, Νi, Ζn) και χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (ΡCΒ).
Επισηµαίνεται ότι η ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων δεν είναι
δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

7.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 7.20 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο
για τα νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν 24 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και 7 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του Κωπαιδικού Πεδίου, η οποία βάσει των διατάξεων της Οδη07 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
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γίας 91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης, έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη, καθώς
και οι ποταµοί Βοιωτικός Κηφισός, Μέλανας και Έρκυνας, οι οποίοι βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. Επίσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 19661/1982/1999, απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα
από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητά τους απ’ευθείας στις λίµνες Παραλίµνη
και Υλίκη.
Πίνακας 7.20 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΣΚΙΑΘΟΣ :
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ KAI
ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ
- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ –
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΕΡΚΥΝΑ
(ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ)
ΜΕΛΑΝΑΣ
(ΠΑΡΑΠΟΜΑΤΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ)
ΛΙΜΝΗ ∆ΥΣΤΟΣ
Παράκτιες περιοχές
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Νερά Κολύµβησης
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΩΣ
ΙΤΕΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Μαγνησίας

GR1430003

Μαγνησίας

GR1430004

Βοιωτίας
Βοιωτίας

+
+

Βοιωτίας

+

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2410001
GR2410002

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

ΦθιώτιδαςΕύβοιας

ΦθιώτιδαςΕύβοιας
Εύβοιας

GR2440002

GR2420008

+

+

Φθιώτιδας

GR2440002
+

Φωκίδας
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GR2450004

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΦΗΡΕΥΣ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ
ΕΚΒΟΛΩΝ (∆ΕΛΤΑ)
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΓΛΥΦΑ
ΠΕΛΑΣΓΙΑ
ΑΧΛΑ∆Ι
ΑΧΛΑ∆Ι-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ
ΡΑΧΕΣ
ΡΑΧΕΣ-ΦΑΡΟΣ
ΑΚΤΗ-ΓΟΥΝΑΡΗ
ΚΟΥΒΕΛΑ
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
ΜΟΤΕΛ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝ. ΑΚΤΗ
ΚΕ∆ΡΟΣ
ΛΙΒΡΙΧΙΟ
ΣΟΥΒΑΛΑ
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΛΑΤΣΕΣ
ΛΙΜΝΙΟΝΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΑΜΟΣ
ΚΟΡΑΣΣΙ∆Α
ΠΕΥΚΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΠΕΥΚΙ ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΛΙΑ

Νοµός

Εύβοιας

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2420001

GR2440005
+
+
+

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

+
+
+
+
+
+
+

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

+
+

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

+
+
+
+

Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

+
+
+
+

Εύβοιας

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΠΕΥΚΙ ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗΜΕΙΟ Β
ΠΕΥΚΙ
ΚΑΝΑΤΑ∆ΙΚΑ
ΝΗΣΣΙΩΤΙΣΑ
ΩΡΕΟΙ
Ν. ΠΥΡΓΟΣ
ΛΙΧΑ∆Α
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ∆ΗΨΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΒΙΕΣ'
ΚΟΧΥΛΙ
ΡΟΒΙΕΣ - ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ
ΚΑΛΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
ΧΑΛΚΙ∆Α-ΑΣΤΕΡΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆Α-ΚΟΥΡΕΝΤΙ
ΡΟ∆ΙΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΟΥΚΙΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΧΑΛΚΙ∆Α
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΥΒΑΛΑ
ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ
ΑΓ. ΜΗΝΑΣ
(ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙ∆ΑΣ
ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΕΟΤ
ΟΡΜΟΣ ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΜΑΛΑΚΟΝΤΑ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΝΕΑ ΣΤΕΙΡΑ-VENOS
ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΑΒΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΙ
ΜΙΚΡΟ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΦΥΛΙΑΣ
Ρ. ΠΙΘΑΡΙ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΑΛΛΙ∆Α

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR2420004

Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

+
+
+
+
+
+
+
+

Εύβοιας

+

Εύβοιας

+

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

+
+
+

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΦΛΕΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΙ
ΚΑΚΟΛΙΜΑΝΟ
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΣΙΤΣΑ
ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΑΓ. ΦΩΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ
ΠΕΥΚΟ
ΑΧΕΡΩΝΕΣ
ΑΧΙΛΛΙ
ΑΣΠΟΥΣ
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
∆ΗΛΕΣΙ
ΑΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ
ΑΓ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΙΤΕΑ
ΚΙΡΡΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΡΡΑΣ
ΑΚΤΗ ΚΙΡΡΑΣ
ΑΚΤΗ ΒΡΑΧΑΚΙΑ
ΜΑΙΑΜΙ
ΤΡΟΚΑ∆ΕΡΟ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΑΜΜΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ
ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙ
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι
Χερσαία Τµήµατα
ΚΩΠΑΪ∆ΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΟΥ
ΟΡΟΣ ΟΧΗ – ΚΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΟΤΑΜΙ
– ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΑΦΗΡΕΥΣ
∆ΙΡΦΥΣ : ∆ΑΣΟΣ
ΣΤΕΝΗΣ – ∆ΕΛΦΙ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Σκύρου
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Βοιωτίας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Φωκίδας
Βοιωτίας

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR2450004

GR2410002
+

Βοιωτίας

GR2410002

Εύβοιας

GR2420001

Εύβοιας

GR2420002
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ
ΛΙΒΑΡΙ – ∆ΕΛΤΑ
ΞΗΡΙΑ – Υ∆ΡΟΧΑΡΕΣ
∆ΑΣΟΣ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΚΥΡΟΣ : ΟΡΟΣ
ΚΟΧΥΛΑΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ
ΛΙΒΑΡΙ – ∆ΕΛΤΑ
ΞΗΡΙΑ
Υ∆ΡΟΧΑΡΕΣ ∆ΑΣΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
(ΒΕΛΟΥΧΙ)
ΚΟΙΛΑ∆Α
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΦΑΡΑΓΓΙ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΟΙΤΗΣ
ΟΡΗ ΒΑΡ∆ΟΥΣΙΑ
ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ∆ΑΣΟΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Εύβοιας

GR2420004

Εύβοιας

GR2420006

Εύβοιας

GR2420004

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR2420007

Εύβοιας
Ευρυτανίας

GR2430001

Φθιώτιδας

GR2440002

Φθιώτιδας

GR2440003

Φθιώτιδας
Φωκίδας
Φωκίδας

GR2440004
GR2450001
GR2450002

Φωκίδας
Αττικής

GR2450005
GR3000001

GR2440004

GR2440004

GR3000001

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

7.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Όπως προκύπτει από τους Πίνακες 7.12 και 7.14, σε ετήσια βάση οι ανάγκες σε νερό
των διαφόρων χρήσεων (861 hm3) υπερκαλύπτονται από την προσφορά επιφανειακού
νερού, που στο σύνολο του ηπειρωτικού τµήµατος εκτιµάται σε 1049 hm3. Όµως, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙΙΙ), η σύγκριση προσφοράς και ζήτησης νερού γίνεται για το µήνα Ιούλιο, στον οποίο παρουσιάζεται η αιχµή των αναγκών σε νερό. Η
ζήτηση του νερού το µήνα αυτό για την κάλυψη του συνόλου των χρήσεων εκτιµάται
σε 179 hm3. Η προσφορά επιφανειακού νερού το µήνα αυτό είναι µόλις 36.1 hm3 από
τις τρεις κύριες λεκάνες. Κατά συνέπεια οι σηµερινές υδατικές ανάγκες δεν µπορούν να
καλυφθούν από την αρρύθµιστη επιφανειακή απορροή για το µήνα Ιούλιο. Εκτός από
τη χρήση των υπόγειων αποθεµάτων, η κάλυψη µέρους των αναγκών του Ιουλίου και
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γενικά της αρδευτικής περιόδου γίνεται από τα αποθέµατα των φυσικών ταµιευτήρων
της Υλίκης και της Παραλίµνης, συνολικής χωρητικότητας 1 400 hm3. Αν και σε ετήσια
βάση η αντίστοιχη ζήτηση φαίνεται να υπερκαλύπτεται από την προσφορά επιφανειακών νερών, οι θερινές ανάγκες καλύπτονται χρησιµοποιώντας και τους υπόγειους
υδροφορείς. Τα συνολικά ρυθµιστικά αποθέµατα του ηπειρωτικού τµήµατος του διαµερίσµατος εκτιµώνται σε 1 190 hm3, ενώ του νησιωτικού τµήµατος σε 496 hm3. Πάντως,
τα ρυθµιστικά αποθέµατα των υδροφορέων έχουν εκτιµηθεί µε βάση τις παροχές των
πηγών που εκφορτίζει το κάθε σύστηµα, και έτσι ένα σηµαντικό ποσοστό έχει ήδη υπολογιστεί στο επιφανειακό υδατικό δυναµικό.
Κρίσιµη συνιστώσα του ισοζυγίου προφοράς-ζήτησης αποτελούν οι απολήψεις που γίνονται από την Υλίκη και τους υπόγειους υδροφορείς για την ύδρευση της Αθήνας. Οι
απολήψεις αυτές δεν καλύπτουν συστηµατικές ανάγκες, δεδοµένου ότι, µετά την
ένταξη των έργων του Ευήνου στο υδροδοτικό σύστηµα, οι σχετικοί υδατικοί πόροι,
όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, θεωρούνται εφεδρικοί. Παρόλα αυτά, σε συνθήκες χαµηλής υδροφορίας είναι δυνατό να ληφθούν σηµαντικές ποσότητες από αυτούς, εντείνοντας το έλλειµµα του ισοζυγίου κατά τη θερινή περίοδο.

7.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος, ενώ σε ετήσια βάση ξεπερνούν αρκετά την αντίστοιχη ζήτηση, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες κατά την αρδευτική περίοδο. Στη ζήτηση λαµβάνονται υπόψη και οι ποσότητες νερού που µεταφέρονται από
την Υλίκη και τις υδρευτικές γεωτρήσεις που έχουν διανοιχθεί στο µέσο ρου του Βοιωτικού Κηφισού, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Αττικής. Οι ποσότητες
αυτές είναι κατά κανόνα µικρές, µε εξαίρεση περιόδους χαµηλών αποθεµάτων των ταµιευτήρων Ευήνου και Μόρνου, οπότε αντλούνται νερά από την Υλίκη και, πιο σπάνια,
τις γεωτρήσεις, για την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήµατος. Αντίθετα, σε συνήθεις
συνθήκες, µεταφέρονται νερά από το υδραγωγείο του Μόρνου, για την κάλυψη µέρους
των αρδευτικών αναγκών της Κωπαϊδας.
Οι υδρολογικές λεκάνες του Βοιωτικού Κηφισού και του Σπερχειού είναι οι περισσότερο σηµαντικές όσον αφορά στους διαθέσιµους υδατικούς πόρους, και διαθέτουν οργανωµένα αρδευτικά δίκτυα, που σε µεγάλο ωστόσο βαθµό είναι πεπαλαιωµένα. Tόσο
εκεί όσο και σε άλλες περιοχές µε σηµαντικό υδατικό δυναµικό απαιτείται η κατασκευή
έργων συλλογής και µεταφοράς των υδατικών πόρων. Έτσι, σε περιοχές όπως η Εύβοια
και οι Βόρειες Σποράδες, είναι απαραίτητη η έρευνα των υπόγειων νερών, αλλά και η
κατασκευή µικρών φραγµάτων σε χειµάρρους, για την αντιµετώπιση των θερινών αρδευτικών αναγκών.
Από τη Μελέτη Αποδελτίωσης (Ζερβογιάννης, 1988) δεν προκύπτει σαφής εικόνα για
το υδατικό ισοζύγιο του διαµερίσµατος. Η µεγάλη πλειονότητα των µελετητών δεν έχει
χρησιµοποιήσει αξιόπιστα υδρολογικά δεδοµένα για την εκτίµηση παροχών σχεδιασµού, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών δεν περιλαµβάνει υδρολογικά, µετεωρολογικά και υδρογεωλογικά δεδοµένα.
Η διαθέσιµη υδροµετεωρολογική πληροφορία δεν είναι επαρκής. Ενώ στο διαµέρισµα
λειτουργεί σηµαντικός αριθµός βροχοµετρικών και µετεωρολογικών σταθµών, ορι-
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σµένα από τα δεδοµένα τους έχουν περιορισµένη αξιοπιστία. Υδροµετρικοί σταθµοί µε
αξιοποιήσιµα δεδοµένα υπάρχουν µόνο στις λεκάνες του Σπερχειού και Βοιωτικού Κηφισού. Ειδικά στο Βοιωτικό Κηφισό, σηµαντικές είναι οι υποδοµές του ΙΓΜΕ, που
αφορούν τόσο σε υδροµετρικούς σταθµούς κατά µήκος του Βοιωτικού Κηφισού και
κατάντη των κύριων καρστικών πηγών του, όσο και σε ερευνητικές γεωτρήσεις, όπου
είναι εγκατεστηµένα πιεζόµετρα. Ωστόσο, επειδή οι υδροµετρήσεις δεν είναι συστηµατικές και δεν υπάρχουν τουλάχιστον καθηµερινές µετρήσεις στάθµης του ποταµού, τα
στοιχεία που έχουν συλλεχθεί είναι σε περιορισµένο µόνο βαθµό αξιοποιήσιµα. Στη λεκάνη του Ασωπού, παρά το αξιόλογο υδατικό δυναµικό της, δεν υπάρχουν καθόλου
υδροµετρικά στοιχεία. Τέλος, όσον αφορά στο νησί της Εύβοιας, που είναι το δεύτερο
µεγαλύτερο της Ελλάδας, οι µετρητικές υποδοµές της είναι ανύπαρκτες. Μάλιστα, σε
όλο το νησί υπάρχει ένας µόνο βροχογράφος (στην πόλη της Χαλκίδας), η λειτουργία
του οποίου έχει σταµατήσει από το 1980.
Το σύστηµα Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, που είναι το σηµαντικότερο του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος από πλευράς χρήσεων νερού, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο όσον αφορά
στην εκτίµηση του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναµικού του. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται αναγκαία η συστηµατική παρακολούθηση των υδρολογικών µεγεθών της
λεκάνης σε πολλαπλές θέσεις, µε αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου του ΙΓΜΕ. Ένα
ζήτηµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι η µελέτη των επιπτώσεων των απολήψεων από
επιφανειακά και υπόγεια νερά στο εν λόγω δυναµικό, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη διαχειριστική πολιτική, που να µεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του εν λόγω υδροσυστήµατος, σε αντιδιαστολή µε πρακτικές του παρελθόντος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
αλόγιστη χρήση των υδρευτικών γεωτρήσεων του µέσου ρου του ποταµού κατά την περίοδο 1993–1994, που είχε ως αποτέλεσµα (σε συνδυασµό µε τις χαµηλές βροχοπτώσεις) τη στείρευση των γειτονικών πηγών Μαυρονερίου, και συνακόλουθα τη µείωση
των εισροών της Υλίκης.
Όσον αφορά στη λεκάνη του Σπερχειού, το µείζον πρόβληµα είναι η αντιπληµµυρική
προστασία της πεδινής του κοίτης, λαµβάνοντας υπόψη τις συχνές καταστροφές κυρίως
των παρόχθιων αρδευτικών εκτάσεων. Τα σηµαντικότερα αντιπληµµυρικά έργα, όπως ο
εγκιβωτισµός της φυσικής κοίτης µέχρι το χωριό Κόµµα, η διώρυγα εκτροπής (γνωστή
ως νέα κοίτη), η τάφρος Λαµίας, κ.ά., κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1950 και
απαιτούν αναβάθµιση.
Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, υπάρχουν ενδείξεις σηµαντικής υποβάθµισης
του νερού (επιφανειακού και υπόγειου) από την υφαλµύριση (στην Εύβοια και τα νησιά
των Β. Σποράδων), τα βιοµηχανικά απόβλητα, και τη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.
Η ακριβέστερη αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων προϋποθέτει την εφαρµογή συστηµατικών προγραµµάτων παρακολούθησης (δειγµατοληψίες και αναλύσεις), κυρίως σε περιοχές όπου τα διαθέσιµα στοιχεία είναι πολύ περιορισµένα (Βοιωτικός Κηφισός, Ασωπός). Ειδικά στην περιοχή του Βοιωτικού Κηφισού,
κρίνεται επιβεβληµένη η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, δεδοµένου ότι οι
υδατικοί πόροι της λεκάνης προορίζονται για την ύδρευση της Αθήνας.
Προτεραιότητα για τη συλλογή και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων,
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µενης κατάστασης, έχουν οι οικισµοί του διαµερίσµατος µε πληθυσµό µεταξύ 2 000 και
10 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός
και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Τέλος, είναι αναγκαίος ο έλεγχος των βιοµηχανικών εκροών στον ποταµό Ασωπό, µε
την πιστοποίηση εφαρµογής κατάλληλης προεπεξεργασίας των βιοµηχανικών υγρών
αποβλήτων.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν 24 τόποι κοινοτικής
σηµασίας (SCI) και 7 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του Κωπαϊδικού Πεδίου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη,
καθώς και οι ποταµοί Βοιωτικός Κηφισός, Μέλανας και Έρκυνα, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες.
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08 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας
8.1 Γενικά χαρακτηριστικά
8.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας συµπίπτει σχεδόν µε το αντίστοιχο γεωγραφικό διαµέρισµα. Μικρά µόνο τµήµατα του γεωγραφικού διαµερίσµατος Θεσσαλίας, κυρίως
προς τα νότια και νοτιοδυτικά, ανήκουν σε γειτονικά υδατικά διαµερίσµατα. Τα όρια
του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 8.1.
Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 13 377 km2.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 730 945 κάτοικοι και το 2001 ήταν 750 445 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση
2.7% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των
νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 8.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού (1991) κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 8.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό
Νοµός

Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Πιερίας
Γρεβενών
Φθιώτιδας
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

5 283
2 242
2 667
2 163
113
167
742
13 377

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

98%
85%
79%
82%
7%
7%
17%

270 612
182 830
134 015
118 874
4 488
5 091
15 035
730 945

Πληθυσµός
Ποσοστό
πληθυσµού που τµήµατος που
ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)

100%
92%
97%
94%
4%
14%
9%

279 305
190 642
133 215
121 380
4 934
5 237
15 732
750 445

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας περιλαµβάνει το Νοµό Λάρισας, σχεδόν στο σύνολό του, πολύ µεγάλο µέρος των Νοµών Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, και
µικρά τµήµατα των Νοµών Πιερίας, Γρεβενών και Φθιώτιδας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο IΙ, ενότητα 2.1.
Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών Θεσσαλίας (µε έδρα
τη Λάρισα), Κεντρικής Μακεδονίας (µε έδρα τη Θεσσαλονίκη), Στερεάς Ελλάδας (µε
έδρα τη Λαµία) και ∆υτικής Μακεδονίας (µε έδρα την Κοζάνη).
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Αγιάς, Αλοννήσου, Βόλου,
Καρδίτσας, Λάρισας, Λιλαντίων, Τρικάλων, Καλαµπάκας, Μελίροιας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Φερών, Αιθήκων, Ελασσόνας, Αλµυρού, Εστιαιώτιδας, Μουλασίου, Μουρεσίου, Παλαµά, Πύλης, Φαρσάλων, Αµπελών, Γόµφων, Πελινναίων, Πολυδάµαντα, Σοφάδων, Τύρναβου, Φαλάνης, Φαρκαδόνας).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (π.χ. Λάρισας) και ΤΟΕΒ (π.χ.
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Βόλου, Λάρισας και Καρδίτσας.

• Υδροηλεκτρική ενέργεια


∆ΕΗ.

• Περιβάλλον


Αναπτυξιακή Καρδίτσας.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
8.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το διαµέρισµα παρουσιάζει απλή γεωµορφολογική εικόνα, µε τα ορεινά τµήµατά του
περιµετρικά και τα πεδινά στις κεντρικές περιοχές. Υπάρχουν πέντε ορεινοί όγκοι, µεταξύ των οποίων ο Όλυµπος, µε υψόµετρο 2 917 m, το ψηλότερο στην Ελλάδα. Το πε-
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δινό τµήµα σε ανατολική και δυτική περιοχή από τα χαµηλά Χαλκηδόνια Όρη. Οι δύο
αυτές περιοχές είναι ανεξάρτητες από υδρογεωλογική άποψη.
Το µέσο υψόµετρο του διαµερίσµατος είναι 285 m.
Το Θεσσαλικό Πεδίο είναι τεκτονικό βύθισµα που περιβάλλεται από τις οροσειρές
Ολύµπου-Καµβουνίων στα βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Όθρυος στα νότια και ΠηλίουΌσσας στα ανατολικά.
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται από τα ανατολικά προς τα δυτικά οι ακόλουθες
γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες:
• Ενότητα Όσσας, που συναντάται στο οµώνυµο βουνό και στον Όλυµπο. Αποτελεί
τεκτονικό παράθυρο και συνίσταται από φυλλίτες, µάρµαρα και δολοµίτες.
• Πελαγονική Ζώνη, που συναντάται στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος και συνίσταται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και µάρµαρα, καθώς επίσης και από
γνεύσιους, σχιστόλιθους και αµφιβολίτες.
• Υποπελαγονική Ζώνη, που συναντάται στην κεντρική Θεσσαλία, µε κύριο χαρακτηριστικό την εκτεταµένη ανάπτυξη των οφιολιθικών υπερβασικών πετρωµάτων, του
φλύσχη και των σχιστοκερατόλιθων.
• Ζώνη της Πίνδου, που αναπτύσσεται στα δυτικά όρια της πεδιάδας προς την οροσειρά της Πίνδου και αποτελείται από λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους σε εναλλαγές
µε σχιστοκερατόλιθους και φλύσχη.
Στο δυτικό τµήµα της Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται τα µολασσικά ιζήµατα της
µεσοελληνικής αύλακας, που στη συγκεκριµένη θέση αποτελούνται κυρίως από µεγάλου πάχους συνεκτικά κροκαλοπαγή. Το πεδινό τµήµα του διαµερίσµατος, όπως επίσης
και οι λόφοι που παρεµβάλλονται µεταξύ δυτικής και ανατολικής Θεσσαλίας, καλύπτονται από σύγχρονα τεταρτογενή και νεογενή ιζήµατα.
8.1.3 Κλίµα
Το υδατικό διαµέρισµα διαιρείται σε τρεις περιοχές:
• την ανατολική παράκτια και ορεινή, µε µεσογειακό κλίµα·
• την κεντρική πεδινή, µε ηπειρωτικό κλίµα·
• τη δυτική ορεινή, µε ορεινό κλίµα.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 16 ως 17°C. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος ξεπερνά τους 22°C. Οι πιο θερµοί µήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι πιο
ψυχροί ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο ∆εκέµβριος. Οι παγετοί είναι συχνοί και εµφανίζονται κατά την περίοδο Νοεµβρίου-Απριλίου. Οι ηµέρες παγετού κυµαίνονται
από 9.2 στο Βόλο σε 35.5 στη Λάρισα και 33.8 στα Τρίκαλα σε µέση ετήσια βάση.
Το ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στο διαµέρισµα είναι σχετικά µεγάλο
στα δυτικά, στη συνέχεια µειώνεται στο πεδινό τµήµα και αυξάνεται πάλι στο ορεινό
ανατολικό τµήµα. Ενδεικτικές τιµές της ετήσιας βροχόπτωσης είναι 468 mm στο
σταθµό Λάρισας, 550 mm στο σταθµό Τυρνάβου και 1 142 mm στον πιο ορεινό σταθµό
του Μουζακίου (Κουτσογιάννης, 1988). Στο σύνολο του διαµερίσµατος, η µέση ετήσια
επιφανειακή βροχόπτωση εκτιµάται σε 678 mm (Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής &
∆υτικής Ελλάδος, 2005).
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Οι πιο βροχεροί µήνες είναι από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο, ενώ οι πιο ξηροί οι
Ιούλιος και Αύγουστος. Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισµένες, ιδιαίτερα στα ορεινά του
διαµερίσµατος, και γίνονται πιο έντονες από τα νότια προς τα βόρεια και από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Οι περισσότερες χιονοπτώσεις παρατηρούνται τους µήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο. Στα δυτικά και ορεινά τµήµατα του διαµερίσµατος, αρχίζουν
το Σεπτέµβριο και φτάνουν µέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο
µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χιονιού στο Βόλο είναι 3.4, στη Λάρισα 4.0 και στα
Τρίκαλα 6.2. Οι χαλαζοπτώσεις είναι επίσης συχνές, κυρίως κατά τους µήνες Μάιο και
Ιούνιο στα βόρεια του διαµερίσµατος και κατά τους µήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο στο
νοτιοανατολικό τµήµα.
Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται από 4 ως 5 βαθµίδες, µε τις ψηλότερες τιµές να εµφανίζονται στα δυτικά και τις χαµηλότερες στα ανατολικά.
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία κυµαίνεται από 67% µέχρι 72%.
Στο διαµέρισµα εµφανίζεται ξηρή περίοδος 4 ως 5 µηνών στα ανατολικά, η οποία όµως
µειώνεται βαθµιαία σε 2 ως 4 µήνες στα κεντρικά-δυτικά πεδινά και 1 ως 2 µήνες στα
δυτικά ορεινά.
Η επικρατούσα φορά των ανέµων στα διαµέρισµα ποικίλει (βορειοδυτικοί και νότιοι
στο Βόλο, ανατολικοί στη Λάρισα, δυτικοί στα Τρίκαλα).
8.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας συµπίπτει σχεδόν µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
που είναι µια από τις κεντρικές περιοχές της χώρας, σχετικά αναπτυγµένη.
Στο διαµέρισµα υπάρχει η µεγαλύτερη πεδινή περιοχή της χώρας, που όµως έχει ανεπαρκείς υδατικούς πόρους. Σε αυτό βρίσκεται επίσης το ιστορικό βιοµηχανικό κέντρο
Βόλου, µε ειδίκευση στη µεταλλουργική βιοµηχανία (σε κρίση σήµερα) και η βιοµηχανική περιοχή Βόλου, από τις µεγαλύτερες και παλιότερες στη χώρα, ένα σηµαντικό
αστικό κέντρο που προσφέρει ανώτερου βαθµού υπηρεσίες και διεθνούς επιπέδου τεχνική υποδοµή (οδικός και σιδηροδροµικός άξονας, λιµάνι). Επίσης η περιοχή διαθέτει
σηµαντικά µνηµεία όλων των εποχών (Όλυµπος, παραδοσιακοί οικισµοί Πηλίου,
Αµπελάκια, Μετέωρα, ορεινές περιοχές και κέντρα ανάπτυξης της νεότερης ελληνικής
ιστορίας), σηµαντικά τοπία και αξιόλογες αλλά περιορισµένης µέχρι σήµερα προσπελασιµότητας ακτές.
Από πλευράς ρύπανσης και αλλοιώσεων των στοιχείων της φυσικής κληρονοµιάς, το
µεγάλο πρόβληµα είναι η ρύπανση του Πηνειού και του Παγασητικού Κόλπου, ενώ αισθητικά οι οικολογικές αλλοιώσεις στα τουριστικώς αναπτυγµένα σηµεία της περιοχής
δεν έχουν καταστεί ακόµη κρίσιµες. Κρίσιµο ήταν πάντα και γίνεται όλο και πιο επιτακτικό το πρόβληµα έλλειψης νερού στο υδατικό διαµέρισµα.
Πέρα από τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της Λάρισας και του Βόλου, που αποτελούν
µια σηµαντική αγορά 300 000 κατοίκων, σηµαντικής εισοδηµατικής στάθµης, η Θεσσαλία έχει και µικρότερα δυναµικά αστικά κέντρα (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος) και
32 ηµιαστικά, άµεσα συνδεδεµένα µε τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο.

378 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Στο ΕΣΠΑ 2007–2013 περιλαµβάνεται ως πόλος ανάπτυξης η Λάρισα-Βόλος, που αποτελείται από δύο σηµαντικού πληθυσµιακοού µεγέθους αστικά κέντρα, που βρίσκονται
σε µικρή απόσταση µεταξύ τους και παρουσιάζουν συµπληρωµατικές υποδοµές. Ο πόλος αυτός µπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό αναπτυξιακό πόλο της χώρας και να λειτουργήσει εξισορροπητικά ανάµεσα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η κατανοµή της απασχόλησης και του ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι 32.4%, 7.6%, 50%, και 33.5%, 26.1%, 40.3% αντίστοιχα.
Λόγω της κεντρικής του θέσης, το διαµέρισµα συνδέεται άµεσα, εκτός από την κεντρική και τη δυτική Μακεδονία, και µε την Ήπειρο, και µέσω αυτών και µε τις όµορες
βαλκανικές χώρες. Οι συνδέσεις αυτές, µε την προβλεπόµενη βελτίωση στην υποδοµή
των µεταφορών, θα συντελέσουν στη δηµιουργία νέων αναπτυξιακών αξόνων της χώρας και θα αυξήσουν την αναπτυξιακή σηµασία του διαµερίσµατος.
Το σωρευµένο δυναµικό στο διαµέρισµα και οι σηµαντικές δυνατότητες για παραπέρα
αξιοποίηση και εκσυγχρονισµό συγκεντρώνουν σχετικά υψηλό ποσοστό επενδύσεων
πάγιου κεφαλαίου, δηµόσιων αλλά και ιδιωτικών, παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλία δεν
βρίσκεται στη ζώνη ισχυρών αναπτυξιακών κινήτρων.
Η Θεσσαλία, παρά τις σηµαντικές δυνατότητές της, δεν έχει αναπτυχθεί στο επιθυµητό
και εφικτό επίπεδο µέσα στον ελληνικό χώρο και µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαµηλότερο από το µέσο της χώρας και οπωσδήποτε από
τα χαµηλότερα της ευρωπαϊκής ένωσης, και δεν είναι ψηλοί οι δείκτες ευηµερίας. Ο
τουρισµός, µε εξαίρεση το Πήλιο και τη λίµνη Πλαστήρα, δεν είναι αναπτυγµένος και η
γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή δεν έχει πλήρως προσαρµοστεί στις σύγχρονες
δυνατότητες. Η σχετικά περιορισµένη διάθεση των κατοίκων για ανάληψη δυναµικών
πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της προώθησης αλλαγών (χαρακτηριστικό των
πεδινών πληθυσµών και αυτών που δεν έχουν αντιµετωπίσει ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες στην ιστορική εξέλιξή τους) και η µόνιµα δευτερεύουσα θέση ή θέση δορυφόρου
σε σχέση µε την πρωτεύουσα προς νότο και τη Θεσσαλονίκη προς βορρά ίσως εξηγούν
την υστέρηση αυτή. Σύµφωνα µε το ∆΄ ΚΠΣ, για την περίοδο 2007–2013 το αστικό
σύστηµα Λάρισας-Βόλου χαρακτηρίζεται ως ένας από τους 10 πόλους ανάπτυξης της
χώρας, που θα λειτουργήσει, ως ένα σηµείο, εξισορροπιστικά µεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Οι προοπτικές είναι ευνοϊκές για ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και των λοιπών τοµέων, λόγω της ύπαρξης πόρων και της προβλεπόµενης αντιµετώπισης σχετικών
αναγκών (νερό, βελτίωση της προσπελασιµότητας ακτών και ορεινών περιοχών), του
ικανοποιητικής στάθµης διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και των αστικών
εξυπηρετήσεων. Η ύπαρξη πανεπιστηµίου και ερευνητικής-τεχνολογικής υποδοµής θα
συντελέσει στην παραπάνω ευνοϊκά διαµορφούµενη προοπτική.
Οι άξονες ανάπτυξης για την περιοχή είναι η προώθηση της εντατικής, αρδευόµενης
γεωργίας (στροφή προς την καλλιέργεια προϊόντων για τα οποία προβλέπεται αυξηµένη
ζήτηση, αξιοποίηση των προϊόντων µε την επιτόπου µεταποίηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων έρευνας αγοράς) και του βιώσιµου, µε γνώµονα τη διαφύλαξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, τουρισµού. Στους στρατηγικούς στόχους περιλαµ-
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βάνεται η βελτίωση του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, µε έµφαση στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

8.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
8.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη
του Πηνειού, µε έκταση περίπου 9 500 km2. Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα
δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πλιούρης (ή Πάµισος), ο Πορταϊκός και το Μουργκάνι, και στο
βόρειο µέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Στο υδατικό διαµέρισµα βρίσκεται ακόµη και η κλειστή λεκάνη της Κάρλας, καθώς και άλλα µικρότερα ρέµατα. Η
έκταση των κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.2.
Πίνακας 8.2 Έκταση κυριότερων λεκανών
Λεκάνη
Έκταση (km2)
Πηνειού (εκβολές)
9 500
Κλειστή λεκάνη Κάρλας
1 050
Υπόλοιπες λεκάνες
2 827
Σύνολο
13 377
Πηγές: Μελισσάρης (1990), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995)

Στη λεκάνη του Πηνειού υπάρχει πυκνό δίκτυο υδροµετρικών σταθµών για τη µέτρηση
των παροχών των κύριων υδατορευµάτων και των πηγών. Ωστόσο, πολλοί από τους
σταθµούς δεν έχουν την απαιτούµενη αξιοπιστία, ενώ κατά κανόνα τα δεδοµένα τους
βρίσκονται σε µορφή δύσκολα επεξεργάσιµη. Σύµφωνα µε πρόσφατη διερεύνηση της
Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος (2005), ακόµα και οι υδροµετρικοί σταθµοί. των οποίων η λειτουργία ήταν στο παρελθόν από σχετικά αξιόπιστη
έως υποδειγµατική, τα τελευταία 10–15 χρόνια παρουσιάζουν σαφή υποβάθµιση της
ποιότητας λειτουργίας τους, κυρίως λόγω της κατασκευής πρόχειρων φραγµάτων πολύ
κοντά στον υδροµετρικό σταθµό, ώστε να είναι δυνατή η απόληψη νερού για άρδευση
κατά τη θερινή περίοδο. Γενικά, οι δεσµεύσεις νερού κατά µήκος του υδρογραφικού δικτύου, µε σκοπό την κάλυψη των τοπικών αρδευτικών αναγκών, καθιστά εξαιρετικά
δύσκολη την κατάρτιση υδατικού ισοζυγίου, ακόµη και µε βάση τα περιορισµένης αξιοπιστίας υδροµετρικά στοιχεία. Τα υδρολογικά µεγέθη των κυριότερων λεκανών συνοψίζονται στον Πίνακα 8.3.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιχειρήθηκε µια προσέγγιση του επιφανειακού
υδατικού δυναµικού της λεκάνης, µε την παραδοχή ότι η παροχή του Πηνειού στην
έξοδο της λεκάνης του είναι άθροισµα των ακόλουθων παροχών:
• Παροχή στη Λάρισα, όπως προέκυψε από το άθροισµα των µετρηµένων παροχών
στους σταθµούς γέφυρας Γιαννούλη και Αλκαζάρ (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1995).
• Παροχή Τιταρήσιου, όπως προέκυψε από το άθροισµα των µετρηµένων παροχών
στις θέσεις Καλούδα και Παλιοµονάστηρο (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1995) και της παροχής της
ενδιάµεσης λεκάνης, έκτασης 1 230 km2, µέχρι τη συµβολή µε τον κύριο κλάδο του
Πηνειού. Για την εκτίµηση της τελευταίας θεωρήθηκε ο συντελεστής απορροής των
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λεκανών Καλούδας και Παλιοµονάστηρου (0.26) και η ετήσια βροχόπτωση στη Λάρισα (468 mm).
• Παροχή της λεκάνης του Πηνειού κατάντη της Λάρισας (πλην της λεκάνης Τιταρήσιου) έκτασης 1 063 km2, µε θεώρηση του συντελεστή απορροής των λεκανών Καλούδας και Παλιοµονάστηρου (0.26) και της ετήσιας βροχόπτωσης στη Λάρισα (468
mm).
Γίνεται η παραδοχή ότι οι ποσότητες µε τις οποίες οι ποταµοί Τιταρήσιος και Πηνειός
(κατάντη της Λάρισας ο τελευταίος) τροφοδοτούν τα υπόγεια νερά είναι περίπου ίσες
µε τις ποσότητες που επανεµφανίζονται ως πηγαία νερά.
Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της απορροής του Πηνειού
στη θέση Λάρισα, καθώς και στην έξοδο της λεκάνης. Οι τελευταίες προκύπτουν από
τις πρώτες µε αναγωγή µέσω του λόγου των υπερετήσιων τιµών της παροχής στις δύο
θέσεις που δίνονται στον Πίνακα 8.3.
Πίνακας 8.3 Μέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών

Πηνειού

Πύλη

137.2

Βροχόπτωση
(mm)
1 672.7

Πηνειού

Μουζάκι

143.3

1 351.1

Πηνειού

Γάβρος

227.9

Πηνειού

Σαρακίνα

Λεκάνη

Θέση

Πηνειού

Σκοπιά

Πηνειού

Αλή Εφέντη

Έκταση
(km2)

Βροχόπτωση
(hm3)
229.5

Απορροή
(hm3)

Συντελ.
απορροής

129.3

0.56

193.6

97.8

0.50

756.1

172.3

37.8

0.22

1 068.9

1 147.1

1 226.1

271.2

0.22

438.4

634.1

278.0

59.6

0.21

2 789.1

923.5

2 575.7

1 236.2

0.48

Πηνειού
Λάρισα
6529.7
872.1
5 694.6
2 132.0
0.37
Πηνειού
Έξοδος
9 500.0
780.0
7 410.0
2 557.8
0.35
Κάρλας
1050.0
533.0
559.7
38.0
0.07**
Ταυρωπού*
Φρ. Πλαστήρα
161.0
1 300.0
209.3
147.0
0.70
Σύνολα
Έξοδος
10 711.0
8 179.0
2 742.8
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος (2005)
* Από τη λίµνη Πλαστήρα (καθαρές εισροές υπολεκάνης).
** Μικρή τιµή, που δικαιολογείται στη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995).

Πίνακας 8.4 Μέση µηνιαία φυσική απορροή λεκάνης Πηνειού (hm3)
Λάρισα
Έξοδος

Οκτ Νοε
∆εκ
Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
61.8 117.7 241.9 277.7 342.9 456.1 293.0 150.5 89.8 40.3 26.3 33.9 2132.0
80.8 162.1 365.1 373.1 409.3 496.2 301.9 160.7 85.6 53.4 28.8 40.8 2 557.8
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Κουτσογιάννης κ.ά. (2001)

Ο Πίνακας 8.5 περιλαµβάνει τις µέσες µηνιαίες και ετήσιες τιµές της βροχόπτωσης στη
λεκάνη του Πηνειού στις θέσεις Λάρισα και Πυργετός (πολύ κοντά στις εκβολές στη
θάλασσα).
Στον Πίνακα 8.6 παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις της εισροής στη λίµνη Κάρλα από τη
δική της λεκάνη. Οι εισροές αυτές θεωρούνται ρυθµισµένες, καθώς επηρεάζονται από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην περιοχή (π.χ. αρδεύσεις).
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Πίνακας 8.5 Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση στη λεκάνη του Πηνειού (mm)
Οκτ Νοε
∆εκ
Ιαν
Φεβ
Λάρισα
96.0 112.2 121.2
94.2
93.0
Πυργετός 76.2 91.4
95.0
74.8
72.3
Πηγή: Κουτσογιάννης κ.ά. (2001)

Μαρ
91.9
74.7

Απρ
74.2
60.6

Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ
64.2 36.8 27.3 23.9 37.2
56.8 33.4 26.4 22.3 32.7

Έτος
872.1
716.5

Πίνακας 8.6 Μέση µηνιαία ρυθµισµένη παροχή λεκάνης Κάρλας (hm3)
Οκτ Νοε ∆εκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ
5.84 3.25 2.56 3.15 5.90 3.08 3.49 3.39

Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ
1.92 0.73 0.66 4.02

Έτος
37.99

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωµάτων του υδατικού διαµερίσµατος πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διαθέσιµες µετρήσεις ποιοτικών
χαρακτηριστικών του Υπουργείου Γεωργίας για τους ποταµούς Πηνειό και Λιθαίο
(1980–1997 και 1998–2001) και για τη λίµνη Πλαστήρα (1980–1997) και του ΕΚΘΕ
για τους ποταµούς Τιταρήσο (παραπόταµο του Πηνειού), Σκαµνιά και Ενιπέα. Αξιολογήθηκαν επίσης επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005,
που αναφέρονται στους ποταµούς Πηνειό, Λιθαίο, Τιταρήσιο και Ενιπέα. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των
παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 στον Πηνειό (Παράρτηµα
Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Πηνειός
Ο Πηνειός µε τους παραποτάµους του είναι ο µόνος αξιόλογος ποταµός που διαρρέει το
Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας και τα νερά του χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο
για άρδευση και πρόσληψη πόσιµου νερού. ∆εδοµένα ποιοτικών χαρακτηριστικών για
τον ποταµό Πηνειό από το Υπουργείο Γεωργίας υπάρχουν σε τέσσερις χαρακτηριστικές
θέσεις: στον υδατόπυργο Λαρίσης, στη γέφυρα Τρικάλων – Καρδίτσας, στη γέφυρα
Εφέντη- Κεραµίδι και στη γέφυρα Τρικάλων Πύλης, ενώ για την περίοδο 1998–2001
υπάρχουν επιπλέον µετρήσεις στις θέσεις Α, Β, ∆ και Ε αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πηνειού.
Υπάρχουν επίσης επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2003
στις γέφυρες Φωτάδας, Μεγάλων Καλυβίων, Πηνειάδας και Πυργετού καθώς επίσης
και στις θέσεις ∆ΕΥΑΛ, Κουλούρι και Καλαµπάκα.
Από την αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι ο Πηνειός έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν κατ’ αρχήν βασικά αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωργι382 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

κών εκτάσεων. Επιπρόσθετα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού καλύπτουν τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας Α2 της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για τα επιφανειακά ύδατα
που είναι κατάλληλα για πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία. Ωστόσο
πρέπει να γίνουν οι παρακάτω επισηµάνσεις:
• Σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας έχουν καταγραφεί σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις
νιτρικών που περιστασιακά παραβιάζουν την µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ (50 mg/L NO3). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την περίοδο 1980–
1997 στη θέση του υδατόπυργου ∆.Λαρίσης έχει καταγραφεί συγκέντρωση νιτρικών
της τάξης των 53.51 mg/L, ενώ αντίστοιχες τιµές έχουν καταγραφεί στις θέσεις γέφυρας Τρικάλων – Καρδίτσας (32.78 mg/L NO3) και γέφυρας Εφέντη – Κεραµίδι
(27.64 mg/L NO3). Πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1998–2001 στον υδατόπυργο ∆. Λαρίσης καταδεικνύουν τιµές νιτρικών της τάξης των 54 mg/L NO3, µε τη µέγιστη τιµή του 95% των τιµών (48.6 mg/L σε σύνολο
23 µετρήσεων) να βρίσκεται οριακά κάτω από την επιτακτική τιµή της Οδηγίας για
την παραγωγή πόσιµου νερού (50 mg/L NO3). Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών παρατηρούνται κυρίως κατά τους θερινούς µήνες και εκτιµάται ότι οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην απορροή από τις εκτεταµένες καλλιεργούµενες εκτάσεις
της λεκάνης του ποταµού και των παραποτάµων του. Στις υπόλοιπες θέσεις δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, έχουν καταγραφεί την περίοδο
2000–2003 τιµές νιτρικών της τάξης των 15 mg/L που δεν υπερβαίνουν όµως τα
συνιστώµενα όρια της Οδηγίας για την κατηγορία Α1.
• Τόσο ο Πηνειός όσο και οι παραπόταµοί του αποτελούν τον αποδέκτη των αστικών
λυµάτων αξιόλογων οικιστικών περιοχών (ο Πηνειός είναι άµεσος αποδέκτης λυµάτων της Λάρισας, ο Καλέντζης της Καρδίτσας, ο Ληθαίος των Τρικάλων, ο Ενιπέας
των Φαρσάλων, ο Σοφαδίτης των Σποράδων και ο Τιταρίσσιος του Τυρνάβου και
της Ελασσόνας). Παρά το γεγονός αυτό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη ρύπανση από λύµατα (του αµµωνιακού αζώτου, κολοβακτηρίδια) είναι
ικανοποιητικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συγκέντρωση αµµωνιακών (µέγιστη
τιµή του 95% των µετρηµένων δειγµάτων) αν και είναι υψηλότερη από την συνιστώµενη για την κατηγορία Α1 τιµή (0.05 mg/L NH4), σε καµία περίπτωση δεν
υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή για την κατηγορία Α2 (1.0 mg/L NH4). Αυτό κατά
πάσα πιθανότητα οφείλεται στην επιτυχηµένη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων των κυριοτέρων πόλεων της περιοχής (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Εξαίρεση αποτελεί η θέση Κουλούρι όπου εκτός από τις υψηλές τιµές νιτρικών (29.6 mg/L NO3) έχουν επίσης καταγραφεί πολύ υψηλές τιµές αµµωνίου (9.04
mg/L NH4) και φωσφορικών (11.43 mg/L P2O5).
• Ο Πηνειός παρουσιάζει σχετικά επιβαρηµένη εικόνα ως προς τη συγκέντρωση ορισµένων βαρέων µετάλλων όπως το χρώµιο, το νικέλιο και ο χαλκός, τα οποία έχουν
µετρηθεί σε συγκεντρώσεις που παραβιάζουν τις οριακές τιµές ποιότητας των υδάτων που καθορίζονται από την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 2/1-22001. Σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιµές ποιότητας των υδάτων (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 2/1-2-2001) έχουν µετρηθεί επίσης τα µέταλλα µαγγάνιο και αργίλιο. Σε σχέση µε τις οριακές τιµές που καθορίζονται στην Οδηγία 75/440/ΕΟΚ για ορισµένα από τα παραπάνω µέταλλα, ο χαλκός
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κυµαίνεται στο επίπεδο τιµών της κατηγορίας Α2 (η µέγιστη τιµή του 95% των
δειγµάτων είναι υψηλότερη από την επιτακτική τιµή των 50 µg/L που καθορίζεται
για τη κατηγορία Α1), ενώ κρίσιµος παράγοντας για την υδατοποιότητα του ποταµού είναι και το χρώµιο το οποίο έχει µετρηθεί σε συγκεντρώσεις (79µg/L, 137µg/L)
που παραβιάζουν την επιτακτική τιµή των 50µg/L.
• Eπισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών που για τις περισσότερες από τις
εξεταζόµενες ουσίες βρίσκεται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµα επίπεδα και για καµία
δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές ποιότητας των υδάτων που καθορίζονται από την
ελληνική νοµοθεσία (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 2/1-2-2001).
Ποταµός Ληθαίος
Για τον ποταµό Ληθαίο υπάρχουν στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας σε τρεις θέσεις
δειγµατοληψίας, τη Γέφυρα Σωτηρίας, τη Γέφυρα Τρικαιόγλου και τη θέση διάθεσης
των αποβλήτων του Εργοστασίου Γάλακτος Τρικάλων για την περίοδο 1986–1997, από
όπου προκύπτει ότι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ικανοποιούν κατ’ αρχήν βασικά
αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Ωστόσο δεδοµένα βασικών
παραµέτρων όπως θρεπτικά και οργανικός άνθρακας υπάρχουν µόνο από στοιχεία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2003, στις θέσεις Θεόπετρα και Καλαµάκι, από όπου
φαίνεται ότι ο Ληθαίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας Α1 της Οδηγίας
75/440/ΕΟΚ για τα επιφανειακά ύδατα που είναι κατάλληλα για πρόσληψη νερού για
ύδρευση µετά από επεξεργασία. Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι στον ποταµό εµφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών ειδικά στη θέση Καλαµάκι, όπου ο µέσος
όρος των 10 µετρήσεων της περιόδου 2000–2003 είναι 0.86 mg/L P2O5 (µε µέγιστη
τιµή 1.99 mg/L) και υπερβαίνει τη συνιστώµενη τιµή των 0.7 mg/L της Οδηγίας για την
παραγωγή πόσιµου νερού.
Ποταµός Ενιπέας
Για τον ποταµό Ενιπέα υπάρχουν επεξεργασµένα στοιχεία από µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε την περίοδο 2000–2003 στις θέσεις Βλοχός, Υπέρεια και Μακρυχώρι. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών φαίνεται ότι καταρχήν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού ικανοποιούν τα ποιοτικά όρια της κατηγορίας Α1 της Οδηγίας
75/440/ΕΟΚ. Ωστόσο επισηµαίνεται η καταγραφή περιστασιακά υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών µε τιµές της τάξης των 17–32 mg/L. Ειδικά στην θέση Μακρυχώρι παρόλο που οι τιµές των νιτρικών κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα, υψηλές είναι οι συγκεντρώσεις των αµµωνιακών, των νιτρωδών και των φωσφορικών.
Ποταµός Τιταρήσιος
Για τον ποταµό Τιταρήσιο υπάρχουν επεξεργασµένα στοιχεία από µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε την περίοδο 2000–2003 στις θέσεις Ελασσώνα και Κουτσόχερο, από όπου προκύπτει ότι οι τιµές των νιτρικών παρότι αυξηµένες δεν ξεπερνούν τα 16 mg/L NO3 και
στις δυο θέσεις. Ωστόσο οι µέσες τιµές των φωσφορικών (0.41 mg/L και 2.58 mg/L
P2O5) υπερβαίνουν τις συνιστώµενες τιµές της κατηγορίας Α1 Οδηγίας για την παραγωγή πόσιµου νερού (0.4 mg/L P2O5), ενώ περιστασιακά έχουν καταγραφεί ακόµα µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, µε τις µέγιστες τιµές στις δυο θέσεις να ανέρχονται στα 1.08
και 1.67 mg/L P2O5, αντίστοιχα. Συµπερασµατικά η ποιότητα των υδάτων του ποταµού
384 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Τιταρήσου σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2003 φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτει τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α2
για πρόσληψη νερού για πόση µετά από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Τέλος ο ποταµός Σκαµνιάς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα περιορισµένων µετρήσεων
του ΕΚΘΕ, µπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α1.
Λίµνη Πλαστήρα
Στη λίµνη Πλαστήρα δεν παρατηρείται παραβίαση των µέγιστων επιτρεπόµενων συγκεντρώσεων για τις διάφορες χρήσεις (πρόσληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών). Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (NO3, NH4, Ρ) που
έχουν µετρηθεί κυµαίνονται στα επίπεδα τιµών που προδιαγράφονται για τα υδάτινα
σώµατα κατηγορίας Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Ως προς τη τροφική κατάσταση η λίµνη
δε φαίνεται να αντιµετωπίζει πρόβληµα ευτροφισµού. Τόσο οι συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζώτου όσο και το ποσοστό κορεσµού κυµαίνονται σε επίπεδα τα οποία δεν
συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού.
Επισηµαίνεται ότι τα συµπεράσµατα για την ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών
υδάτων του διαµερίσµατος βασίζονται σε ιδιαίτερα ελλιπή δεδοµένα τα οποία θα πρέπει
να εµπλουτισθούν µε ένα πιο συστηµατικό πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων.
Θα πρέπει επιπλέον να επισηµανθεί η ανάγκη συµπλήρωσης του προγράµµατος δειγµατοληψιών και αναλύσεων προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτό κρίσιµες παράµετροι όπως θρεπτικά (NO3, NH4, Ολικό-Ρ) και βαρέα µέταλλα για να καταστεί δυνατή η
πληρέστερη και ακριβέστερη εκτίµηση της υδατοποιότητας των ποταµών.
8.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας αναπτύσσονται σηµαντικοί προσχωµατικοί υδροφορείς, αλλά και µεγάλες καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες. Όσον αφορά στην
πρώτη κατηγορία υδροφορέων, η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο κύριες
υδρογεωλογικές λεκάνες, της δυτικής και της ανατολικής Θεσσαλίας. Οι δύο λεκάνες
διαχωρίζονται µε λοφώδη περιοχή νεογενών αποθέσεων (Ταουσάνη), που θεωρείται ξεχωριστή υδρογεωλογική ενότητα.
Στη δυτική Θεσσαλία αναπτύσσονται οι ακόλουθες προσχωµατικές υδροφορίες (Καλλέργης, 1970):
Κώνοι Πηνειού-Πορταϊκού-Πάµισου, στο δυτικό-βορειοδυτικό τµήµα της πεδιάδας,
µε υψηλού δυναµικού φρεάτιο υδροφορέα, που τροφοδοτείται από τις διηθήσεις των
τριών ποταµών αλλά και από την κατείσδυση της βροχής, ενώ µέρος των διηθήσεων
επανέρχεται στην επιφάνεια µέσω µεγάλων αλλουβιακών πηγών.
Κώνος Σοφαδίτη, στον οµώνυµο ποταµό, µε υψηλού δυναµικού φρεάτιο υδροφορέα,
που µεταπίπτει σε υπό πίεση και τροφοδοτείται από τις διηθήσεις του ποταµού.
Υπόλοιπο δυτικής πεδιάδας, µε πολλούς επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς, που τροφοδοτούνται κυρίως από τους κώνους των παραποτάµων του Πηνειού, µε βραδύτατο όµως ρυθµό, πράγµα που δυσχεραίνει την επαναπλήρωση των ποσοτήτων νερού που αντλούνται.
Στην ανατολική Θεσσαλία αναπτύσσονται οι ακόλουθες προσχωµατικές υδροφορίες:
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Λεκάνη Τυρνάβου, που σχηµατίστηκε από τις αδροµερείς αποθέσεις του ποταµού Τιταρήσιου και εµφανίζει ένα φρεάτιο υδροφορέα, ο οποίος στα ανατολικά µεταπίπτει
σε υπό πίεση, ενώ η κύρια τροφοδοσία γίνεται µέσω των διηθήσεων του Τιταρήσιου
και δευτερευόντως από την κατείσδυση της βροχόπτωσης.
Υπόλοιπη λεκάνη ανατολικής Θεσσαλίας (Λάρισα-Κάρλα), µε βαθείς υπό πίεση
υδροφορείς µε βραδεία τροφοδοσία, κυρίως από τις υπόγειες πλευρικές µεταγγίσεις
του κώνου του Τιταρήσιου.
Στη λοφώδη περιοχή Ταουσάνης αναπτύσσονται µόνο ανοµοιογενή και ασυνεχή υδροφόρα στρώµατα µε εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες τροφοδοσίας, η οποία γίνεται κυρίως από την κατεισδύουσα βροχόπτωση.
Στην περίµετρο των δύο τµηµάτων της Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται κατά τόπους σηµαντικές καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες που σήµερα αποδίδουν µεγάλες
ποσότητες νερού. Οι ενότητες αυτές αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς
των γεωτεκτονικών ζωνών υπερπινδική, πελαγονική και υποπελαγονική. Οι κυριότερες
καρστικές ενότητες είναι (ΙΓΜΕ, 1996):
Καρστική ενότητα Κόζιακα. Αναπτύσσεται σε λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους έκτασης περί τα 200 km2. Εκφορτίζεται µέσω πηγών που τοποθετούνται στο ανατολικό
τµήµα της ενότητας, προς τη Θεσσαλική Πεδιάδα, κυριότερες από τις οποίες είναι
της Γκούρας, του Γοργορυγίου και του Ξυνοπάροικου, µέσης παροχής 1.0 m3/s. Η
συνολική µέση υπόγεια απορροή είναι περίπου 3–4 m3/s και εµφανίζεται στις κοίτες
των ποταµών Πορταϊκού και Πάµισου.
Καρστική ενότητα κρυσταλλικών ασβεστόλιθων κεντρικής Θεσσαλίας. Περιλαµβάνει τους καρστικούς σχηµατισµούς Κουτσόχερου-∆αµασίου-Τυρνάβου και τα
καρστικά τµήµατα Βούλας και Κεραµιδίου. Έχει έκταση περί τα 400 km2. Η κύρια
καρστική ενότητα Τυρνάβου εκφορτίζεται από τις πηγές Μάτι Τυρνάβου και Αγίας
Άννας προς βορρά και Αµυγδαλιάς προς τα στενά Καλαµακίου του Πηνειού. Οι µικρές καρστικές ενότητες εκφορτίζονται από τις πηγές Βούλας, Κλοκωτού, Κεραµιδίου και Μεταµόρφωσης. Η µέση παροχή των παραπάνω πηγών ανέρχεται σε 3.2
m3/s.
Καρστική ενότητα Μαυροβουνίου-Πηλίου (Κάρλας). Περιλαµβάνει τα κράσπεδα
της παλιάς λίµνης Κάρλας και αποτελείται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους. Έχει
έκταση περί τα 350 km2. Η καρστική ενότητα εκφορτίζεται προς το Αιγαίο Πέλαγος
στα ανατολικά, µε υποθαλάσσιες πηγές, και προς νότο µέσω της µεγάλης υφάλµυρης παράκτιας πηγής Μπουρµπουλήθρας Βόλου. Το νοτιοδυτικό τµήµα της ενότητας παρουσιάζει έντονα φαινόµενα υφαλµύρισης. Η συνολική µέση υπόγεια απορροή είναι περίπου 2–3 m3/s.
Καρστική ενότητα Όσσας – Κάτω Ολύµπου. Περιλαµβάνει τους ασβεστόλιθους του
τεκτονικού παραθύρου Όσσας και Ολύµπου. Έχει έκταση περί τα 170 km2. Η καρστική ενότητα εκφορτίζεται κυρίως από τις πηγές των Τεµπών, που αναβλύζουν στις
δύο κοίτες του ποταµού Πηνειού (πηγές Αφροδίτης, Αγίας Παρασκευής, Νυµφών
κλπ.). Ένα µέρος του Κάτω Ολύµπου εκφορτίζεται προς τα βόρεια, στο πεδινό παράκτιο τµήµα της Κατερίνης. Οι µετρήσεις των κύριων πηγών των Τεµπών δίνουν
µέση τιµή 1.0 m3/s.
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Καρστική ενότητα νότιων ασβεστολιθικών εµφανίσεων πεδιάδας Θεσσαλίας. Περιλαµβάνει επιµέρους µικρές καρστικές ενότητες, που εκφορτίζονται µέσω µικρών
πηγών στην περίµετρό τους. Εδώ συναντώνται οι µικρές καρστικές µάζες Φαρσάλων, Κρατών, Ορφανών, Εκκάρας-Βελεσιωτών, Μύρων και Βελεστίνου. Η έκταση
των ανθρακικών αυτών εµφανίσεων είναι περί τα 280 km2.
Καρστικό σύστηµα βόρειας Όθρυος. Περιλαµβάνει τις βόρειες απολήξεις του οµώνυµου βουνού. Οι νότιες απολήξεις εκφορτίζονται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, στην περιοχή Λαµίας και Στυλίδας. Ένα µικρό τµήµα ανθρακικών εµφανίσεων της βόρειας Όθρυος, που ανήκει στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας, πρέπει να εκφορτίζεται εκτός διαµερίσµατος προς νότο. Η έκταση του καρστικού συστήµατος είναι 260–300 km2. Η εκφόρτιση του συστήµατος, εκτός του
τµήµατος που κινείται προς τα νότια, γίνεται µέσω µικρών πηγών στα βόρεια και
ανατολικά (Πλάτανου, Σούρπης, Αγίας Τριάδας). Οι πηγές Πλάτανου και Σούρπης
είναι υφάλµυρες. Οι πηγές Σούρπης είναι παράκτιες. Στον Όρµο της Σούρπης εξέρχονται επίσης υποθαλάσσιες πηγές.
Καρστικό σύστηµα Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας. Αποτελείται από κρυσταλλικούς
ασβεστόλιθους, µε έκταση περί τα 100 km2, και εκφορτίζεται µέσω της πηγής Κεφαλόβρυσου στο νότιο τµήµα της ανθρακικής εµφάνισης, µέσης παροχής περί τα 1.2
m3/s.
Καρστικό σύστηµα Ολύµπου. Περιλαµβάνει το τµήµα του όρους Όλυµπος που ανήκει
στη Θεσσαλία και έχει έκταση περί τα 70–80 km2. Η εκφόρτισή του πραγµατοποιείται προς τα βορειοανατολικά στην πεδιάδα της Κατερίνης.
Καρστικό σύστηµα Πίνδου. Περιλαµβάνει τους λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους της
Πίνδου στην περιοχή Τρικάλων. Η έκταση της εµφάνισης εντός του διαµερίσµατος
είναι 75–80 km2. Η κύρια εκφόρτιση του συστήµατος γίνεται προς νότο και δυσµάς,
εκτός του διαµερίσµατος, ενώ ένα τµήµα προς τα ανατολικά εκφορτίζεται µέσω µικρών πηγών εντός της κοίτης των ρεµάτων του Πηνειού.
Εκτιµήσεις σχετικά µε το υδατικό δυναµικό των υδρογεωλογικών λεκανών του διαµερίσµατος δίνονται στον Πίνακα 8.7.
Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση της στάθµης σε περίπου 250 γεωτρήσεις και
πιεζόµετρα, τα τελευταία 20–25 χρόνια, στο σύνολο σχεδόν των υπόγειων υδροφορέων
της Θεσσαλίας (µε εξαίρεση τη ζώνη Τρικάλων-Καλαµπάκας και το καρστ του Τυρνάβου), οι ποσότητες που αντλούνται είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που µπορούν να
ανανεωθούν. Σύµφωνα µε στοιχεία µελετών, το σύνολο της ποσότητας του νερού που
αντλήθηκε κατά την εικοσαετία 1974–1994 εκτιµάται σε 1000 hm3, εκ των οποίων τα
800 hm3 αφορούν µόνο την δεκαετία 1984–1994. Η αντίστοιχη πτώση στάθµης, σε
σχέση µε τα µέσα της δεκαετίας του 1970, ανέρχεται σε 15–20 m στην περιοχή Σοφάδων-Παλαµά-Ανάβρας, 15–40 m στην περιοχή των Φαρσάλων, 30–50 m στην περιοχή
Χάλκης-Ζαπείου-Κιλελέρ, και 50–100 m στην περιοχή Μύλων-Ορφανού (Γκούµας,
2006).
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Πίνακας 8.7 Εκτίµηση υπόγειου υδατικού δυναµικού
Λεκάνες
∆υτική πεδιάδα
Τρικάλων
Λυγαριάς
Μ. Καλυβίων
Σελλάνων
Πηνειού
Καλλίθηρου
Ματαράγκας-Ορφανών
Θεσσαλιώτιδας
Φαρσάλων
Υπόλοιπο δυτικής πεδιάδας
Σύνολο δυτικής πεδιάδας
Ανατολική πεδιάδα
∆αµασίου
Τυρνάβου
Χάλκης
Βορειοανατολικού ορίου
Στεφανοβικίου
Υπόλοιπης ανατολικής πεδιάδας
Σύνολο ανατολικής πεδιάδας
Κάρλας
Αλµυρού
∆υτικού Πηλίου
Ανατολικού Πηλίου
Σύνολο υδατικού διαµερίσµατος

Ετήσιο υδατικό
δυναµικό (hm3)
46.6
13.2
53.9
69.1
23.8
3.7
14.6
46.3
46.3
67.0
384.6
2.7
75.3
7.0
1.1
9.7
25.6
121.4
5.0
70.0
6.0
2.0
589.0

Πηγή: Μελισσάρης (1990)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας αναπτύσσονται σηµαντικοί υδροφορείς στους
πρόσφατους γεωλογικούς σχηµατισµούς του Τεταρτογενούς (προσχώσεις) και στους
καρστικοποιηµένους σχηµατισµούς.
Οι µεγάλης δυναµικότητας υδροφορείς βρίσκονται στην περιφέρεια της πεδιάδας, κοντά στις εκβολές των κυριότερων ποταµών και αντιστοιχούν σε χονδρόκοκκης σύστασης
αλλουβιακές αποθέσεις.
Στην υπολεκάνη της Καλαµπάκας η παρουσία αργιλικών στρωµάτων δηµιουργεί υδροφορείς υπό πίεση, ενώ στην περιοχή των Τρικάλων οι εναλλαγές αδροµερών και λεπτόκοκκων υλικών δηµιουργούν επάλληλους υπό πίεση ορίζοντες.
Στην περιοχή της Φαρακαδώνας ο ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, υφίσταται άµεση
επίδραση από τον ποταµό Πηνειό. Στην περιοχή των Φαρσάλων κοντά στην κοίτη του
ποταµού Εννιπέα αναπτύσσονται αξιόλογοι υδροφορείς.
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Στη δυτική Θεσσαλία η τροφοδοσία των προσχωµατικών υδροφορέων πραγµατοποιείται από τα δυτικά και νότια όρια της λεκάνης, καθώς και από τα επιφανειακά νερά. Στο
νότιο τµήµα της δυτικής Θεσσαλίας το υλικό των προσχώσεων είναι λεπτόκοκκο και οι
απολήψιµες ποσότητες νερού σχετικά µικρές.
Στην ανατολική Θεσσαλία και ειδικότερα στη λεκάνη του Τυρνάβου, οι προσχώσεις είναι ιδιαίτερα αδρόκοκκες, µε συνέπεια να δηµιουργούνται υδροφορείς µεγάλης δυναµικότητας, ενώ στη λεκάνη της Κάρλας η υδροφορία των προσχώσεων είναι µικρή. Για
τη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί γεωτρήσεις
µεγάλου βάθους οι οποίες εκµεταλλεύονται υδροφορείς του ρηγµατωµένου σχιστολιθικού υπόβαθρου.
Τέλος καρστικοί υδροφορείς, εκτός των περιµετρικών ζωνών της βόρειας και ανατολικής πεδιάδας, διαµορφώνονται σποραδικά στο εσωτερικό της και υπόκεινται των αλλουβίων. Το σύνολο των καρστικών σχηµατισµών, λόγω της παρουσίας στεγανού υπόβαθρου, εκφορτίζεται µε τη µορφή πηγών, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζουν
πολύ υψηλές παροχές. Σηµαντικός αριθµός πηγών σηµειώνεται στο Νοµό Μαγνησίας.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής
κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που
ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για
την περίοδο 2004–2005 σε 20 σταθµούς.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 19 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 19 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 15 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς, τα 2 σε συνεκµετάλλευση προσχώσεων και του υποκείµενου υπόβαθρου, 1 σε συνεκµετάλλευση τεταρτογενών και πλειοκαινικών ιζηµάτων και 1 σε υδροφορέα διαρρηγµένου µέσου µικρής δυναµικότητας. Και τα 19 σηµεία ελέγχου είναι υδρογεωτρήσεις.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 30 σηµεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 17 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του Νοεµβρίου του 1999. Η επιλογή των σηµείων ελέγχου πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε αυτά
να βρίσκονται στη χαµηλότερη ζώνη των υδρολογικών λεκανών και των υδρορευµάτων, έγινε δε προσπάθεια να καλυφθεί όλη η πεδινή έκταση του διαµερίσµατος. Οι θέσεις δειγµατοληψίας καλύπτουν υδροφορείς που αναπτύσσονται σε προσχώσεις καθώς
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σε αυτούς συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των γεωργικών και κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων όπως επίσης οι περισσότερες βιοµηχανικές µονάδες. Αποτελούν τα
σηµαντικότερα υδάτινα αποθέµατα από όπου αρδεύεται το µεγαλύτερο τµήµα της Θεσσαλικής πεδιάδος.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 33 σταθµών, εκ των οποίων οι 17 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Καταρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η περιοχή της ∆υτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας έχει επισήµως αναγνωριστεί και οριοθετηθεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’αριθµόν 19652/1906/5-08-98 ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Στο νοµό Λαρίσης υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών παρουσιάζονται συστηµατικά στην
περιοχή Αργυροπούλειο, ενώ περιστασιακά έχουν καταγραφεί σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρικών (υψηλότερες από το συνιστώµενο όριο των 25 mg/L) και στις περιοχές
Αγιά και Πλατύκαµπο. Κύρια πηγή ρύπανσης είναι οι µη σηµειακές απορροές από τις
αγροτικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στα πεδινά του νοµού Λαρίσης και
δευτερευόντως η πληθώρα κτηνοτροφικών µονάδων και βιοµηχανιών συσκευασίας και
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Αντίστοιχα υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών
έχουν καταγραφεί και στις περιοχές Βασίλη, Μαυροβούνι και ∆ένδρα οι οποίες θα πρέπει επιπροσθέτως να αποδοθούν και στα επιβαρυµένα επιφανειακά νερά του ποταµού
Πηνειού ο οποίος είναι αποδέκτης κτηνοτροφικών, γεωργικών και βιοµηχανικών αποβλήτων.
Η µοναδική θέση του νοµού Τρικάλων στην οποία καταγράφηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών που να πλησιάζουν το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για ύδρευση των 50 mg/L,
τόσο την περίοδο 1993–1999 όσο και την περίοδο 2004–2005 είναι στην περιοχή Φαρακαδώνας. Ταυτόχρονα την περίοδο 1993–1999 στη θέση 0805 σηµειώνονται µέγιστες συγκεντρώσεις αµµωνιακών και νιτρωδών της τάξης των 0.5 και 1 mg/L αντίστοιχα. Υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών και νιτρωδών εµφανίζονται και στον Πλάτανο (σταθµός 0802), στα Μεγάλα Καλύβια (σταθµός 0803), στο Πετροπόρο (σταθµός
0804), στο Καστράκι (σταθµός 0801) και στην Κάτω Ελάτη (σταθµός 0818) του νοµού
Τρικάλων. Ειδικότερα για την περιοχή Πετροπόρου (σταθµός 0804) η ιδιαίτερα υψηλή
συγκέντρωση νιτρωδών που παρατηρήθηκε (5.52 mg/L), ενδεχοµένως οφείλεται στην
παρουσία του σκουπιδότοπου των Τρικάλων ανάντη της θέσης δειγµατοληψίας.
Στο Νοµό Καρδίτσας και ειδικότερα στη Ματαράγκα (θέση 0809) έχουν καταγραφεί
συστηµατικά υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, αµµωνιακών και νιτρωδών, οι οποίες θα
πρέπει να αποδοθούν στην παρουσία πλήθους κτηνοτροφικών µονάδων στην περιοχή.
Ιδιαίτερα επιβαρυµένη δείχνει η ποιοτική κατάσταση στο σταθµό 0821 στην περιοχή
των Σοφάδων. Παρόλο που η µέγιστη τιµή νιτρικών δεν ξεπερνά τα 21 mg/L, έχουν καταγραφεί υψηλότατες τιµές χλωριόντων και θειικών µε τις µέγιστες τιµές να ξεπερνούν
τα 1600 mg/L Cl- και 950 mg/L SO4, ενώ η µέση τιµή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας
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ξεπερνά τα 4000 µS/cm. Τέλος στο σταθµό 0831 στην περιοχή του Αγναντερού, η µέση
τιµή των θειϊκών είναι της τάξης των 250 mg/L (µέγιστη τιµή 300 mg/L SO4).
Συγκεντρώσεις νιτρικών υψηλότερες από το ανώτατο συνιστώµενο όριο των 25 mg/L,
στο Νοµό Μαγνησίας εµφανίζονται στον Αλµυρό (σταθµός 0810) και στην Καναπίτσα
(σταθµός 0808).
Στο Νοµό Φθιώτιδας αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών οι οποίες υπερβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 50 mg/L έχουν καταγραφεί στις περιοχές Οµβριακή, Αγ. Γεωργίου και Μπαρούκα.
Οι συγκεντρώσεις στα υπόλοιπα σηµεία ελέγχου του υδατικού διαµερίσµατος Θεσσαλίας είναι χαµηλές και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν ένδειξη ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων. Οι µικρές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων που παρατηρούνται
παρά την παρουσία εντατικών καλλιεργειών καθώς και πλήθους σηµειακών ρυπαντών,
αποδίδονται στους µεγάλης δυναµικότητας υδροφορείς. Στην προστασία των υπογείων
υδάτων συντελεί επίσης η παρουσία αργιλικών πετρωµάτων στις προσχώσεις που
απορροφούν τµήµα των ρυπαντικών φορτίων.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Θεσσαλίας.
8.2.3 Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση
Η σηµαντικότερη χρήση νερού στη Θεσσαλία είναι η άρδευση. Από µεγάλα έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδατικών πόρων, µέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί οι ταµιευτήρες Πλαστήρα και Σµοκόβου (ο τελευταίος τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον
Ιούλιο του 2003). Τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο ταµιευτήρων δίνονται στον Πίνακα
8.8. Από το φράγµα Πλαστήρα εκτρέπονται τα νερά του Ταυρωπού (παραπόταµου του
Αχελώου) από το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας προς το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας, για άρδευση, ύδρευση αλλά και παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα Σµοκόβου, που περιλαµβάνουν το φράγµα στον ποταµό Σοφαδίτη (παραπόταµος του Πηνειού) και τη σήραγγα εκτροπής Λεονταρίου, κατασκευάστηκαν µε
σκοπό την εξασφάλιση νερού για την άρδευση 252 000 στρεµµάτων στους Νοµούς
Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας, την ύδρευση οικισµών και την παραγωγή ενέργειας. Επισηµαίνεται ότι ένα µέρος των εισροών του ταµιευτήρα Σµοκόβου προέρχεται
από τις απορροές του οροπεδίου της Ξυνιάδας, έκτασης 80 km2 (η συνολική λεκάνη
τροφοδοσίας του ταµιευτήρα έχει έκταση 376.5 km2).
Στα δύο τµήµατα της πεδιάδας Θεσσαλίας έχει κατασκευαστεί, για αρδευτικούς σκοπούς, πλήθος υδρογεωτρήσεων, είτε από την τοπική ΥΕΒ, στα πλαίσια του Προγράµµατος Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων Θεσσαλίας (ΠΑΥΥΘ), είτε από ιδιώτες. Στον Πίνακα 8.9 δίνονται οι αρδευόµενες εκτάσεις για κάθε νοµό του διαµερίσµατος. Τα δεδοµένα αυτά λήφθηκαν από µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995). Τα υφιστάµενα αρδευτικά
έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8.10, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΓΕ.
∆εδοµένου ότι οι διαφορές µεταξύ του υδατικού και του γεωγραφικού διαµερίσµατος
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εντοπίζονται γενικά στις περιµετρικές ορεινές περιοχές, όπου δεν γίνονται αρδεύσεις, η
κατάταξη των αρδευόµενων εκτάσεων κατά νοµό δεν δηµιουργεί καµία σύγχυση.
Πίνακας 8.8 Τεχνικά χαρακτηριστικά ταµιευτήρων Πλαστήρα και Σµοκόβου
Πλαστήρας Σµόκοβο
Ολική χωρητικότητα ταµιευτήρα (hm )
362
238
3
Ωφέλιµη χωρητικότητα ταµιευτήρα (hm )
286
209
Εγκατεστηµένη ισχύς (MW)
141
10
Συνολική ετήσια καθαρή παραγωγή ενέργειας (GWh)
220
29*
3

Πηγή: Ευστρατιάδης κ.ά. (2002), Κουκουβίνος κ.ά. (2006)
* Εκτίµηση από τη µελέτη του φράγµατος.

Πίνακας 8.9 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα (συνοπτικά στοιχεία κατά νοµό)
Νοµός
1
2
3
4
5

Λάρισας
Καρδίτσας
Φθιώτιδας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Σύνολο

Έκταση
(στρέµ.)
1 108 475
78 800
8 000
175 000
270 000
1 640 275

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995)

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η κατασκευή µικρής κλίµακας έργων
αξιοποίησης των επιφανειακών νερών. Συγκεκριµένα, έχουν κατασκευαστεί 13 πεδινοί
ταµιευτήρες σε ακαλλιέργητες εκτάσεις του ∆ηµοσίου, που εξυπηρετούν µέχρι 60 000
στρέµµατα, κυρίως στις παρακάρλιες περιοχές του ΤΟΕΒ Πηνειού. Επιπλέον, έχουν
κατασκευαστεί 85 µόνιµα και 60 πρόχειρα φράγµατα και λιµνοδεξαµενές σε συλλεκτήρες ή ποταµούς. Σηµαντικότερα είναι το φράγµα Αγιονερίου στο Ν. Λάρισας, χωρητικότητας 14.0 hm3, και το φράγµα Παναγιώτικο στο Ν. Μαγνησίας, χωρητικότητας 1.63
hm3 (Γκούµας, 2006). Ακόµη, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των έργων της Κάρλας, καθώς και του ρουφράκτη Γυρτώνης στον Πηνειό.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΓΕ, από τη λίµνη Πλαστήρα αρδεύονται πάνω από
150 000 στρέµµατα, ενώ από ιδιωτικές γεωτρήσεις αρδεύονται 600 000 στρέµµατα.
Από τα προβλεπόµενα έργα του Σµοκόβου, µικρό µόνο µέρος έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριµένα, σήµερα αρδεύονται 18 000 στρέµµατα µέσω σωληνωτών αγωγών και άλλα
37 000 στρέµµατα από προσωρινά έργα (ρουφράκτες). Τέλος, από τα προσωρινά χωµάτινα φράγµατα αρδεύονται, αν και πληµµελώς, σηµαντικές εκτάσεις των νοµών Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, και συγκεκριµένα πάνω από 500 000 στρέµµατα. Σε επίπεδο διαµερίσµατος σήµερα αρδεύονται συνολικά, µέσω οργανωµένων δικτύων,
769 500 στρέµµατα (Πίνακας 8.10), ενώ από ιδιωτικά έργα αρδεύονται 1 124 500
στρέµµατα.. Έτσι, η συνολική αρδευόµενη έκταση φθάνει τα 1 894 000 στρέµµατα. Η
εκτίµηση της αρδευόµενης έκτασης από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), που φαίνεται στον Πίνακα 8.9, είναι πολύ κοντά στην παραπάνω εκτίµηση µε στοιχεία του ΥΠΓΕ, αν ληφθεί
υπόψη ότι υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα στην εκτίµηση των εκτάσεων εκτός των
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συλλογικών δικτύων. Τελικά, για τις ανάγκες του παρόντος έργου, υιοθετήθηκε η εκτίµηση µε βάση στοιχεία του ΥΠΓΕ.
8.2.4 Σύστηµα έργων µεταφοράς νερού από τον Αχελώο
Τα έργα µεταφοράς νερού από τον Αχελώο, µε µερική εκτροπή του υδατικού δυναµικού του άνω ρου του, εντάσσονται σε ένα σύστηµα πολλαπλού σκοπού, το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει πληθώρα προβληµάτων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας.
Το µέγεθος της εκτροπής έχει οριστεί σε 600 hm3 ετησίως, και αποτελεί µικρό σχετικά
ποσοστό, της τάξης του 10%, του αξιοποιήσιµου υδατικού δυναµικού του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας ή 14% της µέσης ετήσιας απορροής της
λεκάνης του Αχελώου, η οποία µετά από ρύθµιση στους υφιστάµενους ταµιευτήρες και
υδροηλεκτρική αξιοποίηση καταλήγει κατά το µεγαλύτερο τµήµα της στις εκβολές του
ποταµού.
Τα υπό κατασκευή ή µελέτη έργα εντάσσονται σε ένα ενιαίο υδροσύστηµα, που στην
πλήρη ανάπτυξή του περιλαµβάνει:
• τους υφιστάµενους υδροηλεκτρικούς ταµιευτήρες Κρεµαστών, Καστρακίου και
Στράτου στον µέσο ρου του Αχελώου·
• τους νέους υδροηλεκτρικούς ταµιευτήρες Μεσοχώρας και Συκιάς, καθώς και τη
συνδετήρια σήραγγα Γλίστρας, στον άνω ρου του Αχελώου·
• τη σήραγγα εκτροπής, µέσω του ταµιευτήρα Συκιάς, και την υδροηλεκτρική µονάδα
Πευκοφύτου·
• τις υδροηλεκτρικές µονάδες κατάντη των θέσεων Μουζάκι και Μαυροµάτι·
• τον ταµιευτήρα Μουζακίου στον ποταµό Πάµισο, τον ταµιευτήρα Πύλης στον ποταµό Πορταϊκό και τη συνδετήρια σήραγγα Πύλης-Μουζακίου·
• την αναρρυθµιστική δεξαµενή Μαυροµατίου.
Σήµερα, εκτός από τους υφιστάµενους ταµιευτήρες Κρεµαστών, Καστρακίου και Στράτου στο µέσο ρου του Αχελώου, έχουν κατασκευαστεί τα έργα Μεσοχώρας (χωρίς
ωστόσο να έχει γίνει πλήρωση του ταµιευτήρα) και, σε ένα σηµαντικό βαθµό, τα έργα
της σήραγγας εκτροπής. Σε σύντοµο χρονικό ορίζοντα αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί το φράγµα Συκιάς και η σήραγγα εκτροπής. Μεσοπρόθεσµα, προβλέπεται να κατασκευαστούν οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί και τα υπόλοιπα έργα στην πλευρά της Θεσσαλίας. Το σύστηµα αυτό θα είναι το σηµαντικότερο του ελληνικού χώρου, όσον αφορά
στην ενεργειακή του συνιστώσα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα ένα πλήθος καταναλωτικών και περιβαλλοντικών χρήσεων, τόσο στην πλευρά του Αχελώου όσο και στην
πλευρά της Θεσσαλίας. Επισηµαίνεται ότι οι υδροηλεκτρικοί ταµιευτήρες Μεσοχώρας
και Συκιάς, λόγω των σηµαντικών δυνατοτήτων τους για παραγωγή ενέργειας, θα κατασκευάζονταν και ως αυτόνοµα έργα (ανεξαρτήτως δηλαδή της προώθησης των έργων
εκτροπής).
Η µεταφορά νερού από τον Αχελώο στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας αναµένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
(α) Ενίσχυση ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας είναι το πλέον ελλειµµατικό, σε απόλυτα µεγέθη, του ελληνικού χώρου, καθώς εµφανίζει τη µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ ζήτησης
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και προσφοράς νερού το µήνα αιχµής (Ιούλιος). Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τις
αναλύσεις του υποκεφαλαίου 8.6, στις σηµερινές συνθήκες το έλλειµµα για το µήνα
Ιούλιο εκτιµάται σε 337 – 223 = 114 hm3 ή ποσοστό 34% επί της ζήτησης. Η ενίσχυση
του υδατικού δυναµικού της Θεσσαλίας από τα νερά του Αχελώου αναµένεται να καλύψει µεγάλο ποσοστό των ελλειµµάτων και µε µικρό, αναλογικά, κόστος, δεδοµένου ότι
σηµαντικό µέρος των απαιτούµενων έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί.
(β) Βελτίωση κατάστασης υδροφορέων
Η ποσοτική αλλά και ποιοτική υποβάθµιση των υδροφορέων, κυρίως στις περιοχές ανατολικής Καρδίτσας και Λάρισας, ως αποτελέσµατα της ανεπάρκειας επιφανειακών υδατικών πόρων και έργων αξιοποίησής τους, αποτελεί µείζον περιβαλλοντικό πρόβληµα
στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας. Ειδικότερα, εξαιτίας της υπεράντλησης, δηλαδή
της εξάντλησης των ανανεώσιµων (ρυθµιστικών) αποθεµάτων των υδροφορέων, παρατηρείται δραµατική ταπείνωση της στάθµης, που σε ορισµένες περιοχές έχει φτάσει µέχρι και τα 100 m, σε διάστηµα 30 ετών, δηµιουργώντας κίνδυνο ερηµοποίησης. Η ενίσχυση του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος µε επιφανειακά νερά από τον Αχελώο αναµένεται
να συµβάλει στην ανάκαµψη της παραπάνω έντονα αρνητικής κατάστασης, όχι µόνο επειδή θα µειωθούν οι αντλήσεις, αλλά και επειδή θα αυξηθεί η τροφοδοσία των υπόγειων νερών από διηθήσεις. Μεσοπρόθεσµα, ο στόχος είναι η πλήρης ανάκαµψη του συστήµατος, µε περιορισµό των αντλούµενων ποσοτήτων κάτω από το όριο των ρυθµιστικών αποθεµάτων. Επιπλέον, σηµαντικά πλεονεκτήµατα από την αναµενόµενη ανάκαµψη θα είναι:
• το όφελος στην εξοικονόµηση ενέργειας, δεδοµένου ότι θα µειωθούν όχι µόνο οι
αντλούµενες ποσότητες αλλά και τα βάθη άντλησης, ως συνέπεια της ανόδου της
στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα·
• η βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης (σε ποσότητα, ποιότητα και αξιοπιστία) σε
περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, ως αποτέλεσµα της µείωσης των πιέσεων
στους υδροφορείς και της προσφοράς πολλαπλών διαχειριστικών επιλογών (π.χ.
συνδυασµένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών.
(γ) Βελτίωση ποιοτικής κατάστασης Πηνειού
Κατά τους θερινούς µήνες, ο συνδυασµός της µειωµένης, λόγω των απολήψεων, παροχής του Πηνειού και της εισροής ρυπαντικών φορτίων, δηµιουργεί σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν και µε την ενίσχυση του υδατικού δυναµικού του ποταµού, ενώ ιδιαίτερα θετικές αναµένεται να είναι οι επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, αφού προβλέπεται ότι, µε αξιοποίηση των νερών
της εκτροπής, θα διατηρείται στον Πηνειό περιβαλλοντική ροή 10 m3/s κατ’ ελάχιστο.
(δ) Ενεργειακό όφελος
Όπως αναλύεται στο εδάφιο 8.3.6, οι σχετικές µελέτες έχουν αναδείξει την ενεργειακή
σκοπιµότητα του υδροσυστήµατος Αχελώου-Θεσσαλίας. Αν και, εξαιτίας της εκτροπής, µειώνεται η παραγόµενη ενέργεια στο υφιστάµενο σύστηµα Κρεµαστών-Καστρακίου-Στράτου, το ολικό ενεργειακό ισοζύγιο, µε την προϋπόθεση κατασκευής των προβλεπόµενων έργων στην πλευρά της Θεσσαλίας, είναι θετικό. Η σκοπιµότητα των εν
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λόγω έργων ενισχύεται από τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς τοπογραφικούς παράγοντες (πολύ
µεγάλα ύψη πτώσης, αντίστοιχα της περίπτωσης του ταµιευτήρα Πλαστήρα) και τη µεγάλη παροχετευτικότητα της σήραγγας εκτροπής, που περιορίζει δραστικά τις υδραυλικές απώλειες. Περαιτέρω ενίσχυση της παραγόµενης ενέργειας και της οικονοµικής της
αξίας µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη χρήση αντιστρεπτών µονάδων που θα λειτουργούν
κατά τη χειµερινή περίοδο, οπότε και δεν θα πραγµατοποιούνται εκροές προς την
πλευρά της Θεσσαλίας.
Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και στην πρόσφατη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2006), που
αναφέρεται στην κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τις λεκάνες απορροής του
Αχελώου και του Πηνειού. Στα πλαίσια αυτών εξετάστηκαν διάφορα σενάρια ανάπτυξης των έργων υποδοµής και των χρήσεων νερού στις δύο περιοχές. Στην περιοχή της
Θεσσαλίας, ως περιβαλλοντικές δεσµεύσεις τέθηκαν η τήρηση µιας µόνιµης ροής στις
εκβολές του Πηνειού, ίσης µε 10 m3/s, και η αποφυγή άντλησης των µόνιµων αποθεµάτων των υπόγειων υδροφορέων. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι µε την υφιστάµενη
κατάσταση, προκειµένου να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθµιση των υπόγειων υδροφορέων, θα πρέπει οι αρδευόµενες εκτάσεις να µειωθούν κατά 800 000 στρέµµατα.
Αντίθετα, µε την ένταξη των έργων εκτροπής, την εκµετάλλευση των τοπικών επιφανειακών υδατικών πόρων και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, είναι δυνατό να
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, µε επαρκή αξιοπιστία. Όσον αφορά στη λεκάνη
του Αχελώου, τα σενάρια που εξετάστηκαν συγκρίθηκαν ως προς την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Αιτωλοακαρνανίας, την ετήσια παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, την διατήρηση περιβαλλοντικής ροής κατάντη των φραγµάτων Μεσοχώρας, Συκιάς και Στράτου, καθώς και τη διατήρηση µιας ελάχιστης στάθµης απολήψεων στους
ταµιευτήρα Πλαστήρα και τη λίµνη Τριχωνίδα. Με κατάλληλη διαχείριση καλύπτονται
πλήρως οι αρδευτικοί στόχοι του υδροσυστήµατος, οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις
(ελάχιστες παροχές και στάθµες) τηρούνται µε υψηλή αξιοπιστία, ενώ και ως προς το
ενεργειακό αποτέλεσµα οι επιπτώσεις είναι θετικές.
8.2.5 Άλλα προτεινόµενα ή υπό κατασκευή έργα
Στον Πίνακα 8.11 δίνονται συνοπτικά στοιχεία των ταµιευτήρων που έχουν µελετηθεί
στη Θεσσαλία. Οι ταµιευτήρες Μουζακίου και Πύλης είναι διασυνδεδεµένοι και σχεδιάζονται έτσι ώστε να δεχτούν τα νερά του Αχελώου. Η κατασκευή του ταµιευτήρα
Κρύας Βρύσης θεωρείται σήµερα ότι είναι εκτός των µελλοντικά προγραµµατιζόµενων
έργων, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για τεχνικούς λόγους. Αντ’ αυτού είναι πιθανή η αξιοποίηση των υπόγειων αποθεµάτων της περιοχής του ταµιευτήρα, χωρίς
όµως να υπάρχει εκτίµηση των απολήψιµων ποσοτήτων νερού. Για το λόγο αυτό, στην
παρούσα µελέτη, διατηρείται ο ταµιευτήρας Κρύας Βρύσης µε τις απολήψιµες ποσότητες νερού από αυτόν, όπως αυτές είχαν εκτιµηθεί κατά τη µελέτη του.
Στον Πίνακα 8.12 παρουσιάζονται τα αρδευτικά έργα που προγραµατίζεται να κατασκευαστούν, ενώ στον Πίνακα 8.13 παρουσιάζονται τα αρδευτικά έργα που έχουν µελετηθεί. Το γεγονός ότι τα αρδευτικά έργα Ράξας, Μοσχάτου και Αγιονερίου έχουν ήδη
κατασκευαστεί δεν επηρεάζει ουσιαστικά τους υπολογισµούς, καθόσον η συνολική
έκτασή τους (31 000 στέµµατα) αποτελεί µόνο το 4% της έκτασης των υφιστάµενων το
1996 έργων και το 6.5% των πρόσθετων εκτάσεων του µεσοπρόθεσµου σεναρίου.
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Πίνακας 8.10 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα (αναλυτικά στοιχεία)
Αρδευτικό έργο
1 Λεκάνη Σοφαδίτη
ΠΑΥΥΘ Θεσσαλιώτιδας
ΠΑΥΥΘ (άλλα µικρά)
Μοναστηρακίου
ΓΟΕΒ Ξυνιάδας
Σύνολο
2 Λεκάνη Πηνειού
ΠΑΥΥΘ Σελλάνων
ΠΑΥΥΘ Τιτανίου
ΠΑΥΥΘ (άλλα µικρά)
ΠΑΥΥΘ Τρικάλων
ΠΑΥΥΘ Λάρισας
ΠΑΥΥΘ Μαγνησίας
Μεγάλων Καλυβίων
Ρογγίων ∆ιποτάµου
Πηνειού Λάρισας (Πλατύκαµπου)
ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου
Αργυροπουλίου
∆αµασίου
Βερδικούσας
Παλαιοκάστρου-Πραιτωρίου Συκιάς
Βλαχογιάννη
Ραψάνης
Σκλήθρου
Καρυάς Ολύµπου
Ποταµιάς Αγιάς
Μύρων
Λουτρού
Πηλίου
Καναλίων
ΤΟΕΒ Κάρλας
Αγχιάλου
Βελεστίνου
Λεχώνια
Γελάνθης
Λαζαρίνας
Φρ. & δίκτυα λόφου Ελασσόνας
Πεύκης, Κρύας Βρύσης, Μεγ. Κερασιάς

Πευκόφυτου
Βατσουνίας
∆ρακότρυπας
Σύνολο

Νοµός

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Καρδίτσας
Καρδίτσας
Φθιώτιδας
Φθιώτιδας

Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

52 000
3 000
4 000
3 500
62 500

Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Τρικάλων
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Τρικάλων
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λάρισας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας

Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηνειός

36 000
16 500
3 500
120 000
125 000
1 000
16 000
5 000
110 000
15 000
1 000
3 000
3 000
2 500
4 500
2 500
1 700
2 300
400
4 000
2 000
72 000
3 000
4 000
500
4 000
3 500
2 700
5 500
1 500
6 200
1 200
1 350
1 150
581 500

Πηγές Μάτι Τυρνάβου & Α. Άννας

Πηγές Μάτι Τυρνάβου
Τιταρήσιος
Τιταρήσιος
Τιταρήσιος
Τιταρήσιος & γεωτρήσεις
Πηνειός
Πηγές
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές
Πηγές
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Χείµαρρος Μπαλού
Πηγές
Πηγές
Πηγές
Πηγές

396 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Αρδευτικό έργο

Νοµός

3 Από λίµνη Πλαστήρα*
Ταυρωπού
Μεσενικόλα
Α Ζώνης Καναλίων
Σύνολο
Γενικό σύνολο

Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Λίµνη Πλαστήρα
Λίµνη Πλαστήρα
Λίµνη Πλαστήρα

120 000
3 000
2 500
125 500
769 500

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
*Σήµερα αρδεύει πάνω από 150 000 στρέµµατα

Πίνακας 8.11 Κύριοι προτεινόµενοι ταµιευτήρες
Ταµιευτήρας

Παλιοδερλί
Μουζάκι
Πύλη
Κρύα Βρύση
Θεόπετρα
Νεοχώριο
Καλούδα
Παλιοµονάστηρο
Ταµιευτήρας Κάρλας*
Σύνολο

Ποταµός

Ενιπέας
Πάµισος
Πορταϊκός
Πηνειός
Ληθαίος
Νεοχωρίτης
Τιταρήσιος
Τιταρήσιος

Συνολική
Ωφέλιµη
Έκταση
χωρητικότητα
χωρητικότητα
λεκάνης
(km2) ταµιευτήρα (hm3) ταµιευτήρα (hm3)
427.6
136
129
146.8
580
530
133.8
20
15
952.7
619
587
127.8
92
87
170.7
75
65
466.5
175
174
209.8
103
99
1 050.0
148
135
2 185
2 053

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε(1995)
* Το έργο έχει ξεκινήσει.

Πίνακας 8.12 Προγραµµατισµένα αρδευτικά έργα
Αρδευτικό έργο
1
2
3
4
5

Ράξας
Μοσχάτου
Φράγµα & αρδευτικό Αγιονερίου
Ταµιευτήρας Κάρλας**
Σµοκόβου***
Σύνολο

Νοµός
Τρικάλων
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας-Λάρισας
Καρδίτσας-Λάρισας

Πηγή
Γεωτρήσεις
Ταυρωπός

Σοφαδίτης

Έκταση
(στρέµ.)
8 000
4 000
19 000
180 000
253 000
464 000

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
* Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1999) στην περιοχή Λ. Κάρλας προβλέπεται να
αρδευτούν 155 000 στρέµµατα (έκταση περιµέτρου), από τα οποία 131 500 καθαρή καλλιεργήσιµη γη. Σήµερα αρδεύονται πληµµελώς 92 500 στρέµµατα.
** Στις εκτιµήσεις της παρούσας έκθεσης ελήφθη η τιµή που δόθηκε από το ΥΠΓΕ το 1996.
*** Στην παρούσα φάση προβλέπεται να ενταχθούν µόνον τα 18 000 στρέµµατα, ενώ τα υπόλοιπα θα αρδεύονται µέσω των φυσικών ρεµάτων µε χρήση των αποστραγγιστικών τάφρων µετά
από κατασκευή κατάλληλων έργων.

08 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας

397

Πίνακας 8.13 Αρδευτικά έργα που έχουν µελετηθεί

1
2
3
4
5
6

Ονοµασία αρδευτικού

Νοµός

Μάτι Τυρνάβου
Θυρόφραγµα Τιτανίου
Θυρόφραγµα Γυρτώνης
∆ίκτυο Πλατύκαµπου
Λιµνοδεξαµενή Ρίζωµα
Λιµνοδεξαµενή Ξηριά
Σύνολο

Λάρισας
Τρικάλων
Τρικάλων
Λάρισας
Τρικάλων
Μαγνησίας

Πηγή

Πηνειός
Πηνειός
Πηνειός

Έκταση
(στρέµ.)
50 000
20 000
8 000
85 000
1 000
6 000
170 000

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

8.2.6 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Το υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος στις σηµερινές συνθήκες θεωρήθηκε ότι περιλαµβάνει προσεγγιστικά τα ακόλουθα αθροιστικά µεγέθη:
•
•
•
•

την απορροή του Πηνειού στην έξοδο της λεκάνης του·
την ποσότητα που λαµβάνεται από τη λίµνη Πλαστήρα·
το υδατικό δυναµικό της υδρογεωλογικής λεκάνης της δυτικής Θεσσαλίας·
το υδατικό δυναµικό της υδρογεωλογικής λεκάνης της ανατολικής Θεσσαλίας.

Οι ποσότητες των υπόγειων νερών, που προστίθενται σε εκείνες των επιφανειακών νερών, εκτιµώνται από πραγµατικές απολήψεις από γεωτρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος
που είναι δυνατή η πρόσθεση.
Μεσοπρόθεσµα θεωρείται ότι στο δυναµικό του υδατικού διαµερίσµατος θα προστεθούν:
• τα νερά της εκτροπής του Αχελώου·
• οι απολήψεις από τον ταµιευτήρα Κάρλας (τα κύρια έργα διαµόρφωσης του ταµιευτήρα έχουν ολοκληρωθεί και τα συµπληρωµατικά έργα βρίσκονται στη φάση δηµοπράτησης).
Η κατασκευή του φράγµατος Σµοκόβου έχει περατωθεί, αλλά αυτή τη στιγµή το έργο
δεν είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ πολύ µικρό µέρος του αρδευτικού δικτύου
έχει ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό, το φράγµα εντάσσεται στο σενάριο των µεσοπρόθεσµων έργων.
Με την κατασκευή του ταµιευτήρα Σµοκόβου, αλλά και µακροπρόθεσµα, µε την κατασκευή των ταµιευτήρων στα ορεινά τµήµατα του διαµερίσµατος, διαφοροποιείται η δίαιτα της απορροής του Πηνειού ως προς τις θερινές τιµές της, λόγω της ρύθµισης που
εισάγουν τα φράγµατα στους παραπόταµους του Πηνειού. Η ετήσια απορροή του Πηνειού παραµένει αµετάβλητη. Η τροποποίηση της παροχής του Ιουλίου γίνεται ως εξής:
α. Μειώνεται η παροχή του Πηνειού κατά το ποσοστό συµµετοχής του Ιουλίου στην
ετήσια απορροή (βλ. Πίνακα 8.14).
β. Προστίθενται οι απολήψεις από τα φράγµατα και το ποσοστό συµµετοχής του Ιουλίου.
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Οι απολήψεις των ταµιευτήρων έχουν υπολογιστεί στη µελέτη των Κουτσογιάννη κ.ά.
(2001), και αναφέρονται στην ετήσια ονοµαστική ζήτηση και την αντίστοιχη τιµή του
Ιουλίου, όπως εκτιµήθηκε για επίπεδο αξιοπιστίας 90%, µε βάση το κανονικό σενάριο
εισροών (δηλαδή το πλήρες ιστορικό δείγµα απορροής).
Πίνακας 8.14 Υδρολογικά µεγέθη λεκανών ανάντη ταµιευτήρων
Ταµιευτήρας

1
2
3
4
5
6
7

Παλιοδερλί
Σµόκοβο
Κρύα Βρύση
Θεόπετρα
Νεοχώρι
Καλούδα
Παλαιοµονάστηρο
Σύνολο

Έκταση
λεκάνης
(km2)
427.6
376.5
952.7
127.8
170.7
466.5
209.8
2731.6

Μέση
Μέση
ετήσια απορροή
απορροή Ιουλίου
(hm3)
(hm3)
69.1
1.1
174.4
2.1
418.5
3.1
58.7
3.9
28.4
0.6
61.5
2.2
29.6
1.1
840.1
14.3

Πηγή: Κουτσογιάννης κ.ά. (2001), µετά από επεξεργασία

Σχετικά µε το υδατικό δυναµικό της λίµνης Κάρλας, θεωρήθηκε ως ασφαλής εκτίµηση
του δυναµικού της λίµνης η ποσότητα που µπορεί να ληφθεί για άρδευση όπως αυτή
προέκυψε κατά την κατάρτιση των ισοζυγίων της λίµνης από τη µελέτη για την επαναδηµιουργία της λίµνης (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1999, 2002). Η ποσότητα αυτή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και τη «ρυθµισµένη» παροχή. Έτσι, το υδατικό δυναµικό της Κάρλας ανέρχεται σε 68 και 19.5 hm3 για το έτος και το µήνα Ιούλιο αντίστοιχα.
Από τον Πίνακα 8.15 προκύπτει ότι, στις σηµερινές συνθήκες, το Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Θεσσαλίας δέχεται νερά από την εκτροπή του Ταυρωπού που είναι µόνο 2.4% του συνολικού δυναµικού του διαµερίσµατος σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό, µε την προϋπόθεση κατασκευής των έργων εκτροπής του Αχελώου, θα αυξηθεί σηµαντικά κατά τα
επόµενα χρόνια και θα φτάσει τα 18%.
Στον Πίνακα 8.16 δίνεται η εκτίµηση του θεωρητικού υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος, που είναι 4 175 hm3, από τα οποία 3 202 hm3 αντιστοιχούν σε επίγεια απορροή.
Το θεωρητικό δυναµικό αναφέρεται στη συνολική έκταση του διαµερίσµατος (13 377
km2) και περιλαµβάνει τις συνολικές ποσότητες νερού στο διαµέρισµα. Αντίθετα, ο Πίνακας 8.15 αναφέρεται στο υδατικό δυναµικό σε τµήµα του διαµερίσµατος, αφαιρώντας τις περιοχές που οι υδατικοί πόροι τους δεν είναι εκµεταλλεύσιµοι πρακτικώς. Το
δυναµικό αυτό (3 140 hm3 στη σηµερινή κατάσταση) είναι τµήµα µόνο (75%) του θεωρητικού υδατικού δυναµικού.
Από την εκτίµηση των υπόγειων νερών προκύπτει υδατικό δυναµικό 590 hm3 στους
υδροφορείς κόκκων, καθώς και 210 hm3 στα καρστικά συστήµατα (Ολύµπου, βόρειας
Όθρυος, Μαυροβουνίου-Πηλίου), που δεν εκφορτίζεται εντός του διαµερίσµατος και
του οποίου γίνεται πολύ µικρή αξιοποίηση, δεδοµένης της υφαλµύρισης των δύο συστηµάτων (Όθρυος, Μαυροβουνίου).
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Πίνακας 8.15 Συνολικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδατικό δυναµικό
Σενάριο

Σηµερινή κατάσταση
Λεκάνη Πηνειού (συνολική)
Απόληψη από φράγµα Πλαστήρα*
Υπόγεια νερά δυτικής Θεσσαλίας
Υπόγεια νερά ανατολικής Θεσσαλίας
Σύνολο
Μεσοπρόθεσµο σενάριο***
Λεκάνη Πηνειού (µερική)
Απόληψη από φράγµα Πλαστήρα*
Υπόγεια νερά δυτικής Θεσσαλίας
Υπόγεια νερά ανατολικής Θεσσαλίας
Πρόσθετη εισροή από εκτροπή Αχελώου
Απόληψη από φράγµα Σµοκόβου*
Απολήψιµο απόθεµα ταµιευτήρα Κάρλας**
Σύνολο
Μακροπρόθεσµο σενάριο****
Λεκάνη Πηνειού (µερική)
Απόληψη από φράγµα Πλαστήρα*
Υπόγεια νερά δυτικής Θεσσαλίας
Υπόγεια νερά ανατολικής Θεσσαλίας
Πρόσθετη εισροή από εκτροπή Αχελώου
Απόληψη από φράγµα Σµοκόβου*
Απολήψιµο απόθεµα ταµιευτήρα Κάρλας**
Απόληψη από φράγµα Παλιοδερλί*
Απόληψη από φράγµα Κρύας Βρύσης*
Απόληψη από φράγµα Θεόπετρας*
Απόληψη από φράγµα Νεοχωρίου*
Απόληψη από φράγµα Καλούδας*
Απόληψη από φράγµα Παλαιοµονάστηρου*
Σύνολο

Έκταση
λεκάνης
(km2)
9 500
161

9 661
8 073
161

377
1 050
9 661
5 718
161

376
1 050
428
953
128
171
467
210
9 661

Ετήσια
απορροή
(hm3)

Απορροή
Ιουλίου (hm3)

2 558
144
385
121
3 208

54
43
96
30
223

2 384
144
256
81
600
157
68
3 690

52
43
64
20
125
47
20
372

1 718
144
128
40
600
157
68
52
190
15
23
57
27
3 219

38
43
32
10
125
47
20
16
57
5
7
17
8
425

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), Κουτσογιάννης κ.ά. (2001)
* Ονοµαστική ετήσια απόληψη, µε επίπεδο αξιοπιστίας 90% και µε βάση το κανονικό σενάριο
εισροών (Κουτσογιάννης κ.ά., 2001).
** Η εκτίµηση βασίστηκε στη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1999)
*** Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι θεωρήθηκαν µειωµένοι στα 2/3.
**** Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι θεωρήθηκαν µειωµένοι στο 1/3.

Στο Χάρτη 8.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.
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8.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 8.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση των κυριότερων χρήσεων
του διαµερίσµατος.
Πίνακας 8.16 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος σε ετήσια βάση

Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
5 254
1 720
4 195
2 168
13 377
780
780
780
780
4 098
1 365
3 272
1 691
10 426
60%
60%
60%
60%
3 277
1 963
1 015
6 255
3%
25%
85%
66
327
580
973
2 119
982
101
3 202

8.3.1 Γεωργία
Οι αρδευόµενες εκτάσεις στο διαµέρισµα παρουσιάζονται κατά νοµό στον Πίνακα 8.17.
Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα ποσοστά συµµετοχής του νοµού στην αρδευόµενη έκταση
του διαµερίσµατος, οι συνολικές αρδευτικές ανάγκες για κάθε νοµό και τέλος οι αρδευτικές ανάγκες για το τµήµα της αρδευόµενης έκτασης του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα. Για την εκτίµηση των αρδευτικών αναγκών για κάθε νοµό έγινε λεπτοµερής
ανάλυση των αναγκών ανά είδος καλλιέργειας σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995).
Πίνακας 8.17 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για άρδευση µε βάση το σύνολο των δυνάµενων να αρδευτούν εκτάσεων
Νοµός

Συνολική
αρδευόµενη
έκταση στο
νοµό (στρέµ.)

Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Πιερίας
Γρεβενών
Φθιώτιδας
Σύνολο

972 852
184 585
410 456
756 939
233 488
22 735
523 042

Συνολική
Συµµετοχή Αρδευόµενη
Αρδευτική
αρδευτική
νοµού
έκταση στο
ζήτηση στο
διαµέρισµα ζήτηση νοµού διαµέρισµα
(hm3/έτος)
(στρέµ.)
(hm3/έτος)

100%
95%
100%
100%
1%
5%
8%

972 852
175 356
410 456
756 939
2 334
1 137
41 843
2 360 917

632.7
111.4
289.7
510.1
144.5
14.6
353.3

632.7
105.8
289.7
510.1
1.4
0.7
28.3
1 568.7

Πηγή: ΕΣΥΕ (1995)

Η συνολική αρδευόµενη έκταση εκτιµάται κατά ΕΣΥΕ σε 2 360 917 στρέµµατα (Πίνακας 8.17) και η αρδευθείσα κατά το 1991 σε 1 935 291 στρέµµατα (Πίνακας 8.18). Οι
εκτιµήσεις του ΥΠΓΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1 894 000 και 1 640 275 στρέµµατα αντίστοιχα) είναι κοντά στην εκτίµηση της αρδευθείσας έκτασης, ενώ η αρδευόµενη έκταση
(ή ακριβέστερα, η δυνάµενη να αρδευτεί έκταση) είναι σαφώς µεγαλύτερη κατά την
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ΕΣΥΕ, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.18. Τελικά για την εκτίµηση των αναγκών σε
αρδευτικό νερό έγιναν δεκτά τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ενώ για τις εκτάσεις που αρδεύονται από συγκεκριµένα συλλογικά δίκτυα, χρησιµοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις του ΥΠΓΕ
(Πίνακας 8.10).
Πίνακας 8.18 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για άρδευση µε βάση τις αρδευθείσες εκτάσεις το 1991
Συνολική
Αρδευθείσα Συµµετοχή Αρδευθείσα
αρδευτική
νοµού
έκταση στο
έκταση
διαµέρισµα ζήτηση νοµού
(στρέµ.)
(hm3/έτος)
(στρέµ.)
Λάρισας
759 983
100%
759 983
494.2
Μαγνησίας
167 948
95%
159 551
101.4
Τρικάλων
330 341
100%
330 341
233.1
Καρδίτσας
649 297
100%
649 267
437.5
Πιερίας
173 151
1%
1 732
107.1
Γρεβενών
20 221
5%
1 011
13.0
Φθιώτιδας
415 954
8%
33 276
281.0
Σύνολο
1 935 291
Νοµός

Αρδευτική
ζήτηση στο
διαµέρισµα
(hm3/έτος)
494.2
96.3
233.1
437.5
1.1
0.7
22.5
1 285.4

Πηγή: ΕΣΥΕ (1995)

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.17, οι σηµερινές ανάγκες σε αρδευτικό νερό είναι, για
το σύνολο του διαµερίσµατος, 1 569 hm3 το χρόνο. Η τιµή αυτή είναι πολύ κοντά σε
πρόσφατες εκτιµήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που υπολογίζουν την αρδευόµενη
έκταση στα 2 634 000 στρέµµατα, και τις ετήσιες ανάγκες στα 1 618 hm3 (Γκούµας,
2006), καθώς και στις εκτιµήσεις της µελέτης του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2006), που υπολογίζουν
τις αρδευτικές ανάγκες στα 1 621 hm3.
8.3.2 Κτηνοτροφία
Στον Πίνακα 8.19 παρουσιάζεται η εκτίµηση των σηµερινών αναγκών για κτηνοτροφία
(σταβλισµένη και ελεύθερη) στους νοµούς του διαµερίσµατος. Στον ίδιο πίνακα δίνονται οι συνολικές ανάγκες νερού για κτηνοτροφία, όπως αυτές εκτιµήθηκαν µε βάση
στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995).
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.19, οι σηµερινές ανάγκες σε νερό για κτηνοτροφία είναι, για το σύνολο του διαµερίσµατος και σύµφωνα µε τα δεδοµένα του έτους 1995,
11.8 hm3 το χρόνο. Με βάση νεότερα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2000), η εκτίµηση των κτηνοτροφικών αναγκών σε νερό είναι ελαφρά αυξηµένη, φτάνοντας τα 12.8 hm3 (Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος, 2006).
8.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) για το 1999 ανερχόταν σε 146 t. Λόγω
της αδυναµίας εντοπισµού των υδάτινων σωµάτων στα οποία γίνεται η ιχθυοκαλλιέργεια, τα στοιχεία αυτά δεν αξιοποιήθηκαν περαιτέρω.
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Πίνακας 8.19 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για κτηνοτροφία
Νοµός

Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Πιερίας
Γρεβενών
Φθιώτιδας
Σύνολο

Συµµετοχή Συµµετοχή
στη σταβλι- στην ελεύσµένη κτηθερη κτηνοτροφία
νοτροφία
100%
99%
95%
95%
100%
60%
100%
65%
1%
3%
5%
15%
8%
15%

Ζήτηση για
σταβλισµένη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)
1.1
0.6
1.1
0.7
0.4
0.2
0.4

Ζήτηση για
ελεύθερη
κτηνοτροφία
(hm3/έτος)
4.4
1.2
2.2
1.6
0.7
0.7
1.9

Ζήτηση
στο
διαµέρισµα
(hm3/έτος)
5.5
1.7
2.4
1.7
0.1
0.1
0.3
11.8

8.3.4 Ύδρευση
Στην προσέγγιση των ΥΠΑΝ κ.ά. (2003), η εκτίµηση της ετήσιας ποσότητας νερού για
υδρευτικές ανάγκες είχε γίνει µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1994) για το µόνιµο πληθυσµό των νοµών του υδατικού διαµερίσµατος και τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τουριστών (3 250 000 κατά την εκτίµηση του ΚΕΠΕ), αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό συµµετοχής του νοµού στο επίπεδο του διαµερίσµατος. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα
8.20, οι υδρευτικές ανάγκες υπολογίστηκαν για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος,
σε 53.7 hm3 το χρόνο και 22.6 hm3 το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου. Η αντίστοιχη
εκτίµηση της ΜΠΕ του Αχελώου ανεβάζει την υδρευτική ζήτηση στα 80 hm3, ενώ η
Κ/Ξ ∆ιαχείρισης Υδάτων Κεντρικής & ∆υτικής Ελλάδος (2006), µε βάση τα πληθυσµιακά δεδοµένα της απογραφής 2001, εκτιµά τη ζήτηση στα 64.3 hm3.
Πίνακας 8.20 Εκτίµηση σηµερινής ζήτησης για ύδρευση (hm3)
Νοµός
Λάρισας
Μαγνησίας
Τρικάλων
Καρδίτσας
Πιερίας
Γρεβενών
Φθιώτιδας
Σύνολο

Ετήσιες Ανάγκες Μαΐουανάγκες
Σεπτεµβρίου
25.49
10.70
17.40
7.31
12.16
5.11
11.08
4.65
0.45
0.19
0.48
0.20
1.44
0.60
68.48
28.76

Με βάση στοιχεία πραγµατικής κατανάλωσης του Συνδέσµου Ύδρευσης Καρδίτσας
(Μαµάσης κ.ά., 2006), η κατά κεφαλή ζήτηση νερού στο Νοµό ξεπερνά τα 600 L/µέρα,
και σε ορισµένες περιπτώσεις φτάνει ακόµη και στα επίπεδα των 1000 L/µέρα (βεβαίως, η κατανάλωση περιλαµβάνει όχι µόνο οικιακές αλλά και βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές χρήσεις). Γενικά, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα υψηλές απώλειες λόγω
της παλαιότητας των εσωτερικών δικτύων διανοµής, θεωρείται ρεαλιστική µια µέση ειδική κατανάλωση για το σύνολο του διαµερίσµατος ίση µε 250 L/µέρα, που για πληθυ08 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας
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σµό 750 000 κατοίκων αντιστοιχεί σε ετήσιο όγκο νερού 68.5 hm3. Οι εν λόγω ποσότητες αυξάνουν κατά 1.0 hm3, αν λάβουµε υπόψη και τις ανάγκες των τουριστών.
8.3.5 Βιοµηχανική χρήση
Όπως αναφέρεται στην ενότητα 8.1.1, ΒΙΠΕ έχουν ο Βόλος, η Λάρισα και η Καρδίτσα.
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΤΒΑ για τη ΒΙΠΕ Λάρισας, αυτή υδροδοτείται από τρεις
γεωτρήσεις, που κατασκευάστηκαν το 1985. Η συνολική κατανάλωση της ΒΙΠΕ εκτιµάται από την ΕΤΒΑ σε 150 m3/ηµέρα, ή 0.054 hm3/έτος. Μικρότερες οπωσδήποτε είναι οι καταναλώσεις των άλλων δύο ΒΙΠΕ. Εποµένως η συνολική κατανάλωση είναι
πολύ µικρή σε σχέση µε τα µεγέθη των άλλων χρήσεων και γι’ αυτό δεν λαµβάνεται
υπόψη στις αναλύσεις της παρούσας µελέτης.
8.3.6 Ενέργεια
Στο υδατικό διαµέρισµα λειτουργεί σήµερα το υδροηλεκτρικό έργο Πλαστήρα, ενώ έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός ακόµα µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού στην έξοδο
της σήραγγας Λεονταρίου, µέσω της οποίας εκτρέπονται τα νερά του ταµιευτήρα Σµοκόβου. Τα χαρακτηριστικά των δύο σταθµών δίνονται στον Πίνακα 8.8. Το υδροηλεκτρικό έργο Πλαστήρα είναι το µοναδικό αξιόλογο του διαµερίσµατος, και παράγει
ενέργεια 220 GWh ετησίως. Ωστόσο, η σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα του έργου από
ενεργειακό σε αρδευτικό είχε ως αποτέλεσµα να αλλάξει σηµαντικά η µηνιαία κατανοµή των απολήψεων, οι οποίες ενώ µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρουσίαζαν
σχετική οµοιοµορφία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έκτοτε πραγµατοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά κατά τη θερινή περίοδο. Προφανώς, η ανισοκατανοµή των εκροών
και η πλήρης εξάρτησή τους από τις αρδευτικές ανάγκες έχει συνέπεια τη µείωση της
αξίας της παραγόµενης ενέργειας. Στο µέλλον προβλέπεται η κατασκευή των έργων της
εκτροπής του Αχελώου µε παράλληλη υδροηλεκτρική αξιοποίηση. Η εγκατεστηµένη
ισχύς και η αναµενόµενη µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.21.
Πίνακας 8.21 Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων εκτροπής Αχελώου
Υδροηλεκτρική Εγκατεστηµένη
εγκατάσταση
ισχύς (MW)
Πευκόφυτου
160
Μαυροµατίου
30
Μουζακίου
270
Σύνολο
460

Ετήσια παραγωγή
ενέργειας (GWh)
486
100
578
1 164

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995)

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η µέση ολική ετήσια παραγωγή ενέργειας από
τα έργα της εκτροπής Αχελώου εκτιµάται σε 1 064 GWh. Σε επόµενη µελέτη (Κουτσογιάννης, 1996) εκτιµάται ότι, µε την προϋπόθεση χρήσης αντιστρεπτών µονάδων
(αντλιοστροβίλων) στους ΥΗΣ Πευκοφύτου και Μουζακίου, η ετήσια παραγωγή πρωτεύουσας ενέργειας θα ανέλθει στα επίπεδα των 1100 GWh, ενώ η δευτερεύοσα ενέργεια εκτιµάται σε 600 GWh (έχει αφαιρεθεί η ποσότητα ενέργειας που διατίθεται για
άντληση). Βεβαίως, η εκτροπή του Αχελώου θα επιφέρει εύλογη µείωση της παραγωγής ενέργειας από τα έργα του Αχελώου κατάντη της εκτροπής. Σε κάθε περίπτωση, το
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ολικό ενεργειακό ισοζύγιο διατηρείται έντονα θετικό, καθώς η µείωση έχει υπολογιστεί
από 220 (Κουτσογιάννης, 1996) έως 300 GWh ετησίως (Γεωργακάκος κ.ά., 1995).

8.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου
III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 8.22–8.26. Ειδικότερα στον Πίνακα 8.22 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 8.23–8.26 παρουσιάζονται αναλυτικά
τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, Ο Πίνακας 8 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον
αποδέκτη..
Πίνακας 8.22 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

10 634
10 055
3 218
829

Επιφανειακές
Απορροές

24 259
595

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
30 317
387
41 338
36 982
1 185
48 222
1 450
57
28 984
61
7
1 492

Πίνακας 8.23 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

520 080
161 865
358 215
267 581

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

3 266
2 481
784
4 102
10 634

3 196
2 216
981
3 663
10 055

1 023
709
314
1 172
3 218

292
148
144
244
829

Πίνακας 8.24 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
29
3
4

113 887
31 193
375 000

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
29
3
4

ΙΠ
267 581
113 887
31 193
375 000

36

787 661

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
1
3
4

2 078
26 557
329 580

8

358 215

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 41 338 tn/έτος
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• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 48 222 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 28 984 tn/έτος
• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 492 tn/έτος
Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία και οι γεωργικές δραστηριότητες, και, δευτερευόντως, τα
αστικά λύµατα, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 8.25 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

1 795
539
18

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
5 793
2 897
290

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
5 167
20 666
258

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

290
145
29

104
12
0

13 149
24 259
595

Πίνακας 8.26 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
21 426
26 090
964
21

Χοίροι
4 993
5 813
359
21

Ιπποειδή
720
1 211
9
0

Κουνέλια
201
241
21
5

Πουλερικά
2 978
3 626
96
13

Σύνολο
30 317
36 982
1 450
61

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σχετικά περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα και στερεών (26% και 21% αντίστοιχα), ενώ ακόµα µικρότερη είναι η
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (11%). Ωστόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο φωσφόρου (56%). Παρά την σχετικά
µικρή συµµετοχή τους στα φορτία οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου, τα οφειλόµενα σε αστικά λύµατα φορτία που παράγονται στο υδατικό διαµέρισµα δεν είναι
αµελητέα, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του
υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων,
το οποίο περιορίζεται στο 45%.
Στην περιοχή του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας λειτουργούν εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) που εξυπηρετούν τις µεγαλύτερες πόλεις. Ειδικότερα, οι
πόλεις της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Τρικάλων και του Βόλου διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και µικρότεροι οικισµοί όπως ο Αλµυρός, το Γιαννούλη, η Καλαµπάκα και ο Τύρναβος, οι οποίες στο σύνολό τους εξυπηρετούν
358 215 κατοίκους (συµπεριλαµβανοµένου και του θερινού πληθυσµού και του πληθυσµού µικρών οικισµών, που εξυπηρετείται από ΕΕΛ), ισοδύναµος πληθυσµός που
αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας
8.24). Η παρεχόµενη επεξεργασία από τις υφιστάµενες ΕΕΛ (µε εξαίρεση τις ΕΕΛ Λαµίας και Τυρνάβου) περιλαµβάνει αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, στερεών, αζώτου
και φωσφόρου.
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν επίσης 29 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ
2 000 και 10 000. Για τους οικισµούς αυτούς, και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους 2005, καθώς και η
406 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής.
Τέλος αξιόλογο κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (34%) βρίσκεται
σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000 (Πίνακας 8.24).
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία των
λυµάτων των 28 εκ των 29 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται
από ΕΕΛ, έτσι ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου του υδατικού διαµερίσµατος. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από
τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (73%) και φορτίου στερεών (74%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο
συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (5% και 4% αντίστοιχα). Το 71% του φορτίου
του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 67% του φορτίου αζώτου και το 35% του
φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος,
λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ σηµαντική είναι
η συµµετοχή και των χοιροτροφείων (16%, 25% και 35% αντίστοιχα).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 8.25). Η Θεσσαλική πεδιάδα αποτελεί την µεγαλύτερη πεδινή έκταση στην Ελλάδα. Το µεγαλύτερο τµήµα καλύπτεται από εντατικές καλλιέργειες που έχουν σαν αποτέλεσµα την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµάτων. Eντατικές καλλιέργειες εκτείνονται σε όλες
τις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και
Λαρίσης. Κύριες καλλιέργειες είναι το βαµβάκι, ο αραβόσιτος, ο καπνός, τα τεύτλα, τα
κηπευτικά, οι δενδροκαλλιέργεις, τα σιτηρά και τα αµπέλια. Οι εντατικές αυτές καλλιέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα την µεγάλη κατανάλωση νερού και την χρήση µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων κυρίως λιπασµάτων. Η επιβάρυνση των αποδεκτών από την
ελεύθερη κτηνοτροφία και την γεωργία έγκειται κυρίως στην τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές και ανέρχεται σε
40% και 84% αντίστοιχα επί των συνολικών φορτίων P και N. Επισηµαίνεται ότι επί
του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 44% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 39% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Πίνακα 8.25, το 12% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και
το 49% του φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές
από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 85% και 43%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 1% του συνολικού οργανικού φορτίου, το
3% του συνολικού φορτίου στερεών, το 0.2% του συνολικά παραγόµενου αζώτου και
το 0.5% του συνολικά παραγόµενου φωσφόρου. Στο διαµέρισµα της Θεσσαλίας λειτουργούν δύο βιοµηχανικές περιοχές µία δυτικά του Βόλου και µία βορειοανατολικά
της Λάρισας. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών είναι βιοµηχανίες συσκευασίας-µετα-
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ποίησης αγροτικών προϊόντων (κονσερβοβιοµηχανίες, τυροκοµία, οινοποιία), κάποιες
µεταλλουργικές βιοµηχανίες και βιοµηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίων στο Νοµό Μαγνησίας και µερικές υφαντουργικές µονάδες που βρίσκονται στους Νοµούς Τρικάλων,
Λαρίσης, Καρδίτσας και Μαγνησίας. Το µεγαλύτερο ρυπαντικό φορτίο παράγεται στις
δύο βιοµηχανίες ζαχάρεως και χάρτου που βρίσκονται στο Νοµό Λαρίσης. Οι κυριότερες πηγές τοξικών ουσιών προέρχονται από κλωστοϋφαντουργεία, τις µεταλλουργικές
βιοµηχανίες, τις βιοµηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίων και µερικά πολύ µικρής δυναµικότητας βυρσοδεψία. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των βιοµηχανιών αυτών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις,
φαινόλες και οργανικοί διαλύτες. Επισηµαίνεται ότι ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν
υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή, σε συνδυασµό µε το φορτίο των αστικών λυµάτων αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η σηµαντική συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας
και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ
σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η συνεισφορά των γεωργικών
δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών γεωργικών πρακτικών (όπως
περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

8.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 8.27 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ,
µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας υπάρχουν 23 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και
6 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή
του Θεσσαλικού πεδίου, η οποία βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί
νιτρορρύπανσης, έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη.
Πίνακας 8.27 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Υδάτινα Σώµατα
ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΑΧΕΛΩΟΣ)
Παράκτιες περιοχές
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ

ΚαρδίτσαςΛάρισας
Τρικάλων

Μαγνησίας

+
+

GR1440005
GR1440001

+
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Νερά
κολύµβησης
[5]

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΝΗΣΙΑ ΚΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΙΠΕΡΙ,
ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
ΝΗΣΙ∆Α
Νερά Κολύµβησης
Ν. ΜΕΣΣΑΓΑΛΑ
ΣΤΟΜΙΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
ΒΕΛΙΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ
ΚΑΜΑΡΙ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΛΥΚΕΣ
ΧΟΡΕΦΤΟ
ΠΛΑΚΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ
ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΡΙΣ
ΚΑΣΤΡΙ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΙΚΡΟ
ΜΗΛΟΣ (ΑΓ.
ΚΥΡΙΑΚΗ)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΜΜΟΣ
ΑΦΕΝΤΙΚΑ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΟΡΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΦΥΣΟΣ
ΑΜΠΟΒΟΣ
ΚΑΛΛΙΦΤΕΡΗ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΣΥΚΙΑ
ΜΑΛΑΚΙ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΛΑΤΑΝΙ∆ΙΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Μαγνησίας

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR1430005

Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας

+
+
+

Λάρισας

+

Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Λάρισας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001
GR1430001

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+
+
+
+
+
+

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+
+
+
+
+
+
+

Μαγνησίας

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΓΡΙΑ
ΣΟΥΤΡΑΛΙ
ΒΟΛΟΣ-ΑΝΑΒΡΟΣ
∆ΗΜ. ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΝΓΚΕΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΗΣΙ ΚΙΚΥΝΘΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΝΗΕΣ
ΛΕΥΚΙ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΒΟΤΣΑΚΙΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΗΓΑ∆Ι
ΛΟΥΤΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΑ
ΑΣΣΕΛΙΝΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ
ΣΚΛΙΘΡΙ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ'
ΤΡΟΥΛΛΟΣ
ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ
ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΓΛΥΣΤΕΡΙ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΗ
ΑΛΜΥΡΟΠΕΤΡΑ
ΧΟΒΟΛΟ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΑ
ΒΕΛΑΝΙΟ
ΜΗΛΙΑ
ΑΝ∆ΡΙΝΕΣ
ΠΑΝΟΡΜΟΣ
ΚΑΛΥΒΕΣ
ΕΛΙΟΣ
ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ
ΑΓΝΩΝΤΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΟΣ
ΓΛΥΦΑ ΣΤΕΝΗΣ
ΒΑΛΑΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+
+
+
+

Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας

+
+
+
+
+
+

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου
Σκιάθου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Σκιάθου
Σκόπελου

+
+

Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου
Σκόπελου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Αλόνησσου

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΟΥΡΤΙΑΣ
ΜΑΥΡΗ ΠΟΥΝΤΑΜΑΡΠΟΥΝΤΑ
ΧΡΥΣΗ ΜΗΛΙΑ
ΒΟΤΣΙ
ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
ΑΚΤΗ Ν. ΠΟΡΩΝ
Χερσαία Τµήµατα
ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ
ΤΑΥΡΩΠΟΥ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗΜΕΤΕΩΡΑ
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ,
ΚΑΛΛΗ ΠΕΥΚΗ
ΑΙΣΤΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΟΣΣΑΣ
ΚΑΡΛΑΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΝΈΟ
ΑΙΣΤΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΟΥΡΙ ΑΡΜΥΡΟΥΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ
(ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
ΣΤΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
(ΑΝΗΛΙΟ-ΚΑΤΑΡΑ)

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Αλόνησσου
Αλόνησσου

+
+

Αλόνησσου
Αλόνησσου
Αλόνησσου
Αλόνησσου
Πιερίας
Πιερίας

+
+
+
+
+
+

+
+

GR1410001

+

GR1440003
GR1250001
GR1250003

+

GR1420001

GR1440005
GR1250001

GR1420003

GR1420004
+

GR1420005

GR1420005
GR1420006

GR1430001
GR1430002
GR1440002
GR1440004
GR2130006

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK
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8.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους χρήσεων. Η εκτίµηση φαίνεται στον Πίνακα 8.28 και δίνεται σε µέση ετήσια βάση και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
Πίνακας 8.28 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Έτος
1 550*
69
13
1 632*

Ιούλιος
329*
7
1
337*

* Στην περίπτωση αυτή η εκτίµηση της ζήτησης για άρδευση γίνεται µε βάση τις αρδευόµενες
εκτάσεις.
Στην περίπτωση που η εκτίµηση γίνει µε βάση τις αρδευθείσες εκτάσεις, τα αντίστοιχα µεγέθη
είναι: έτος 1270 hm3, Ιούλιος 269 hm3, σύνολο έτους 1336 hm3, σύνολο Ιουλίου 276 hm3.

Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό. Καταρτίστηκαν δύο σενάρια: (α) το µεσοπρόθεσµο
σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα θα
προστεθούν και οι εκτάσεις των έργων των οποίων η κατασκευή έχει ήδη προγραµµατιστεί, ενώ παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο µισό εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης· και (β) το µακροπρόθεσµο σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα προστίθενται και οι εκτάσεις των έργων που έχουν µελετηθεί πέραν όλων των παραπάνω, ενώ
παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο 1/4
εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης. Εφόσον οι παραδοχές της εξέλιξης των εκτάσεων που αρδεύονται από µη συλλογικά δίκτυα δίνουν, τελικά, µείωση της συνολικής
έκτασης σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση, τότε στο σενάριο λαµβάνεται η σηµερινή
έκταση. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.29.
Πίνακας 8.29 Εκτίµηση σηµερινής και µελλοντικής ζήτησης για άρδευση από έργα
Αρδευόµενη
έκταση µε
συλλογ.
δίκτυα (στρ)

Αρδευόµενη
έκταση µε
µη συλλογ.
δίκτυα (στρ)

Ετήσια κατανάλωση συλλογ. δικτύων
(hm3)

Ετήσια
καταν. µη
συλλογ. δικτύων (hm3)

Σηµερινή κατάσταση
769 500 1 591 417
505
Πρόσθετα µεσοπ. σεναρίου
471 000 -471 000**
309
Σύνολο
1 240 500 1 120 417
815
Πρόσθετα µακρ. σεναρίου
170 000 -170 000**
112
Σύνολο
1 410 500
950 417
926
*Για συλλογικά και µη συλλογικά δίκτυα άρδευσης.
**∆εν ισχύει η παραδοχή της µείωσης των ιδιωτικών έργων κατά
πλήρης αντικατάσταση των ιδιωτικών από δηµόσια δίκτυα.
***Προκύπτουν ίσα λόγω του προηγούµενου (**).
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1045
-309
736
-112
624

Συνολική Συνολική*
* ετήσια κατανοµή
κατανοµή
Ιουλίου
(hm3)
(hm3)

1550
0
1550
0
1550

329***
0
329***
0
329***

ένα ποσοστό αλλά θεωρείται

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα, η συνολική (για όλες τις χρήσεις) µελλοντική ζήτηση νερού στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.30.
Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά
ΕΣΥΕ, η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις πάσης φύσεως απώλειες) είναι το
µήνα Ιούλιο 337 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση και το µεσοπρόθεσµο σενάριο και
367 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα εκτάσεων των έργων, η ζήτηση του Ιουλίου διαµορφώνεται στα 337 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση και
τα δύο µελλοντικά σενάρια. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ, στο µεσοπρόθεσµο σενάριο θεωρείται ότι αρδεύεται το σύνολο των
υφιστάµενων ποτιστικών καλλιεργειών. Αυτές όµως δίνονται µικρότερες των αρδευόµενων και γι’ αυτό η σηµερινή κατάσταση θεωρείται ότι δεν αλλάζει µεσοπρόθεσµα.
Τα υπό κατασκευή έργα προβλέπεται να αρδεύσουν κατά βάση νέες εκτάσεις. Συνεπώς
η εκτίµηση µε βάση δεδοµένα εκτάσεων έργων θα πρέπει να θεωρηθεί πιο ακριβής. Σε
ό,τι αφορά το µακροπρόθεσµο σενάριο η εκτίµηση βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ
αντιστοιχεί στη µεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των υφιστάµενων καλλιεργειών και
δίνει µεγαλύτερες ποσότητες αρδευτικού νερού σε σχέση µε την προσέγγιση µέσω έργων. Η προσέγγιση µέσω εκτάσεων έργων θεωρείται πιο ρεαλιστική και επιλέγεται για
τις τελικές εκτιµήσεις. Η προσφορά νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά είναι 223
hm3 στη σηµερινή κατάσταση, 372 hm3 για το µεσοπρόθεσµο σενάριο και 425 hm3 για
το µακροπρόθεσµο σενάριο (Πίνακας 8.15).
Πίνακας 8.30 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Έτος
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
Ύδρευση
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Ιούλιος

1 550*
69
13
1 632

329
7
1
337

1 693
69
13
1 775

359
7
1
367

*Ίσες µε τις εκτιµήσεις µέσω αρδευόµενων εκτάσεων, λόγω του ότι η έκταση των ποτιστικών
καλλιεργειών δίνεται από την ΕΣΥΕ µικρότερη της συνολικής αρδευόµενης.

Ο Πίνακας 8.31 περιλαµβάνει την προσφορά και τη συνολική ζήτηση νερού για κάθε
σενάριο. Η σύγκριση κατά το µήνα Ιούλιο δείχνει τα ακόλουθα:
• Η ζήτηση νερού δεν καλύπτεται στις σηµερινές συνθήκες και το έλλειµµα νερού είναι µεγάλο.
• Στις σηµερινές συνθήκες φαίνεται ότι δεν καλύπτεται ούτε η ζήτηση των γεωργικών
εκτάσεων που βεβαιωµένα αρδεύθηκαν το 1991. Βέβαια, στην πραγµατικότητα, η
άρδευση πραγµατοποιήθηκε έστω και πληµµελώς, µε υπεράντληση, όµως, των απο-
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θεµάτων υπόγειου νερού, αλλά χωρίς περιθώρια περαιτέρω επέκτασης των αρδευόµενων εκτάσεων.
• Με την εισροή 600 hm3/έτος από τον Αχελώο, σε συνδυασµό µε τα έργα Σµοκόβου,
και, µακροπρόθεσµα, µε την κατασκευή όλων των µελετηµένων φραγµάτων στους
παραπόταµους του Πηνειού, η ζήτηση νερού καλύπτεται πλήρως, και υπάρχει µικρό
πλεόνασµα νερού (της τάξεως των 50 hm3) για περαιτέρω αξιοποίηση.
Πίνακας 8.31 Σύγκριση προσφοράς και συνολικής ζήτησης νερού για καταναλωτικές
χρήσεις το µήνα Ιούλιο (hm3)
Σηµερινές συνθήκες
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Μακροπρόθεσµο σενάριο

Προσφορά
223
372
425

Ζήτηση
337 (278)*
337
367

*Με βάση τις αρδευθείσες εκτάσεις το 1991

8.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας, που έχει ως µείζονα χρήση την άρδευση, είναι σήµερα το πιο ελλειµµατικό διαµέρισµα της ηπειρωτικής χώρας σε νερό. Οι κύριοι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος είναι ο ποταµός Πηνειός και οι υπόγειοι υδροφορείς της
δυτικής και της ανατολικής Θεσσαλίας. Οι τοπικοί υδατικοί πόροι, επιφανειακοί και
υπόγειοι, παρά την ενίσχυσή τους από τις εκροές του ταµιευτήρα Πλαστήρα, δεν επαρκούν για την κάλυψη των απαιτήσεων σε αρδευτικό νερό των υφιστάµενων καλλιεργειών. Η έλλειψη υποδοµών σε έργα ταµίευσης, σε συνδυασµό µε τον µη ορθολογικό
προγραµµατισµό των καλλιεργειών, έχει οδηγήσει σε σηµαντικό περιορισµό της θερινής ροής των ποταµών και δραµατική υποβάθµιση των υδροφορέων, εξαιτίας της εντατικής χρήσης των γεωτρήσεων, τη στιγµή που η χρήση των, κατά κανόνα, χωµάτινων
καναλιών ως έργων µεταφοράς έχει ως συνέπεια απαράδεκτα υψηλές απώλειες νερού.
Το κύρια έργα αξιοποίησης των επιφανειακών υδατικών πόρων είναι οι ταµιευτήρες
Πλαστήρα και Σµοκόβου. Ο πρώτος εκτρέπει τα νερά του Ταυρωπού, παραπόταµου του
Αχελώου, µε κύριες χρήσεις των νερών αυτών την άρδευση και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή της λίµνης παρουσιάζει έντονη
τουριστική ανάπτυξη. Η ανάγκη προστασίας του τοπίου, σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις διατήρησης καλής ποιοτικής κατάστασης των νερών του ταµιευτήρα, έχουν εισαγάγει επιπρόσθετους περιορισµούς στη χρήση του ταµιευτήρα. Σε πρόσφατη µελέτη
του ΕΜΠ (2002), καθορίστηκαν διαχειριστικά µέτρα που επιβάλλουν τη διατήρηση
ενός ορίου ελάχιστης στάθµης, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποίηση των απολήψεων,
που σήµερα είναι πρακτικά ανεξέλεγκτες. Ωστόσο, οι προτάσεις της µελέτης έµειναν
ανεφάρµοστες, µε συνέπεια τη συνέχιση της πλήρους εξάρτησης του απολήψιµου δυναµικού του ταµιευτήρα από τις εκάστοτε υδρολογικές εισροές.
Όσον αφορά στον ταµιευτήρα Σµοκόβου, πρόκειται για ένα νέο έργο πολλαπλού σκοπού (άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ενέργειας αλλά και εµπλουτισµός κώνου Σοφαδίτη),
που τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον Ιούλιο του 2003. Η αξιοποίηση του ταµιευτήρα
είναι άµεσα συνυφασµένη µε την ανάπτυξη των κατάντη αρδευτικών δικτύων. Από τα
252 000 στρέµµατα που προβλέπεται να αρδεύονται µέσω σωληνωτών δικτύων υψηλής
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αξιοπιστίας, σήµερα αρδεύονται µόλις 18 000, ενώ 37 000 στρέµµατα αρδεύονται από
προσωρινά έργα. Στην παρούσα φάση, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η δηµιουργία ενός φορέα, που θα αναλάβει τη λειτουργία του φράγµατος και των συναφών έργων, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά, το
ΕΜΠ έχει µελετήσει και προτείνει εναλλακτικά σχήµατα του εν λόγω φορέα (Μαµάσης
κ.ά., 2006), το τελικό νοµικό πλαίσιο του οποίου πρόκειται σύντοµα να αποσαφηνιστεί
από την Περιφέρεια.
Πέρα από την προώθηση των έργων του Σµοκόβου, που θα ανακουφίσουν ένα µέρος
των ελλειµµάτων, το αρνητικό ισοζύγιο του νερού στο σύνολο του διαµερίσµατος µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τα έργα εκτροπής από τον Αχελώο. Εκτός από την κάλυψη
των ελλειµµάτων και τον εµπλουτισµό του κώνου του Πηνειού (µε ταυτόχρονη εξασφάλιση µόνιµης παροχής 10 m3/s στις εκβολές), η εκτροπή του Αχελώου αναµένεται
να συµβάλει θετικά και στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, εφόσον όµως γίνουν τα απαραίτητα έργα στην πλευρά της Θεσσαλίας (σύστηµα Πύλης-Μουζακίου-Μαυροµατίου)
και επιλεγεί, τελικά, η χρήση µονάδων αντιστρεπτής λειτουργίας.
Επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν υλοποιηθεί αρκετά από τα έργα, όλα προς την
πλευρά του Αχελώου. Ειδικότερα, έχει κατασκευασθεί σχεδόν πλήρως το έργο Μεσοχώρας, µεγάλο µέρος της σήραγγας εκτροπής, καθώς και σηµαντικά έργα στο φράγµα
Συκιάς. Τα έργα αυτά, άρα και τα κονδύλια που διατέθηκαν (τα οποία εκτιµώνται σε
500 εκατ. ευρώ) δεν αποδίδουν σήµερα κανένα απολύτως όφελος στην εθνική οικονοµία, διότι τα έργα δεν λειτουργούν.
Στην κατεύθυνση της ορθολογικής αντιµετώπισης των προβληµάτων νερού στο υδατικό
διαµέρισµα, ιδιαίτερα επωφελής κρίνεται η κατασκευή φραγµάτων στα ορεινά τµήµατα
της λεκάνης του Πηνειού. Ωστόσο, λίγα από τα προτεινόµενα έχουν κριθεί οικονοµικά
βιώσιµα, ενώ άλλα αναµένεται να έχουν σηµαντικές τεχνικές αλλά και κοινωνικές δυσχέρειες στην υλοποίησή τους. Για τους παραπάνω λόγους, η προώθηση των εν λόγω
έργων εντάσσεται σε πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα.
Ανεξάρτητα από την πρόοδο των έργων, η αντιµετώπιση των ελλειµµάτων πρέπει να
εστιαστεί στη διαχείριση της ζήτησης, ιδιαίτερα της αρδευτικής. Ειδικότερα, πρέπει να
προωθηθεί η αναδιάρθρωση των υφιστάµενων καλλιεργειών (βαµβάκι, καπνός, σιτάρι,
µηδική) που, πέρα από το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα υδροβόρες, παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Άλλωστε, στο ∆΄ ΚΠΣ προβλέπεται ότι «έµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, πιστοποιηµένης ποιότητας». Στην κατεύθυνση του περιορισµού της κατανάλωσης αρδευτικού νερού εντάσονται, ακόµη, η εκπαίδευση των νέων αγροτών, η βελτίωση των µεθόδων άρδευσης και η χρήση µη συµβατικών υδατικών πόρων.
Μέχρι σήµερα, εξαιτίας των παραγόντων που αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω, γίνεται
υπερεκµετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων, µε αποτέλεσµα την πτώση της στάθµης
των υδρογεωτρήσεων, την υφαλµύριση παράκτιων υδροφορέων και καθιζήσεις του
εδάφους. Η κατάσταση αυτή αναµένεται να βελτιωθεί, καταρχήν µε τη σταδιακή ανάπτυξη των αρδευτικών έργων Σµοκόβου (αυτό αφορά στην περιοχή Ανάβρας-Σοφάδων) και, σε µεταγενέστερο στάδιο, µε τη λειτουργία των έργων εκτροπής του Αχελώου. Τα παραπάνω αναµένεται να αντιστρέψουν την έντονα αρνητική εικόνα των τελευταίων δεκαετιών και να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις ορθολογικής εκµετάλλευ08 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας
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σης των υπόγειων νερών, µε αξιοποίηση αποκλειστικά των ρυθµιστικών αποθεµάτων.
Πάντως, όπως προκύπτει και από τη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2006), η πλήρης ανάκαµψη των υδροφορέων προϋποθέτει συνδυασµό κατασκευαστικών (εκτροπή Αχελώου, φράγµατα Θεσσαλίας) και µη κατασκευαστικών µέτρων (π.χ. αναδιάρθρωση
καλλιεργειών), καθώς µεµονωµένες και αποσπασµατικές δράσεις, µικρής µάλιστα κλίµακας, δεν είναι δυνατό να δώσουν λύση στο πρόβληµα.
Αν και η ζήτηση νερού για ύδρευση αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής ζήτησης, η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών απαιτεί επίσης σηµαντικά έργα. Σήµερα, είναι
υπό κατασκευή έργα στα δύο µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Λάρισας και του
Βόλου, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 44 εκατοµµυρίων ευρώ. Επιπλέον, έχει
εξεταστεί, σε βαθµό προµελέτης (Μπουλούγουρης και Τσίτσης, 2002), η υδροδότηση
του ανατολικού τµήµατος του Ν. Καρδίτσας, στην ευρύτερη περιοχή των Σοφάδων, µε
πληθυσµό σχεδιασµού 55 000 κατοίκους, από το φράγµα Σµοκόβου. Όσον αφορά στα
υδρευτικά έργα, σηµαντικό είναι το ζήτηµα των απωλειών των εσωτερικών δικτύων,
που αποτελεί έναν επιπρόσθετο παράγοντα άσκοπης σπατάλης νερού.
Η αξιοπιστία της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαµέρισµα είναι από µέτρια
ως µικρή. Επιπλέον, υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις σε υδροµετρικά δεδοµένα, καθώς
τα τελευταία 10–15 έτη παρατηρείται εγκατάλειψη των σχετικών υποδοµών. Η συστηµατική παρακολούθηση της παροχής του Πηνειού και των κύριων παραποτάµων του,
καθώς και της στάθµης του υδροφορέα, αποτελεί αναγκαίο βήµα για την αξιόπιστη
εκτίµηση του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος, επιφανειακού και υπόγειου, και
τη λήψη των αναγκαίων διαχειριστικών µέτρων. Η έρευνα των υδατικών πόρων πρέπει
να εστιαστεί στις περιοχές όπου υπάρχει η µεγαλύτερη αβεβαιότητα, όπως στα καρστικά συστήµατα των υδροφορέων και στη λεκάνη του Τιταρήσιου.
Τα νερά του Πηνειού είναι από ποιοτική άποψη κατάλληλα για άρδευση, ενώ σε ό,τι
αφορά την ύδρευση, παρότι περιστασιακά έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις, κυρίως νιτρικών, αµµωνίας, ολικού φωσφόρου και βαρέων µετάλλων, πάνω από τις επιτρεπόµενες, το 95% των δειγµάτων κυµαίνεται στα επίπεδα τιµών που καθορίζονται για την κατηγορία Α2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποταµών Λιθαίου, Τιταρήσιου, και Σκαµνιά, πληρούν βασικά κριτήρια για άρδευση και απόληψη νερού για πόση µετά από κατάλληλη επεξεργασία. Η λίµνη Πλαστήρα φαίνεται ότι έχει νερό κατάλληλο για
ύδρευση (µετά από επεξεργασία), άρδευση και διαβίωση ψαριών, ενώ οι συγκεντρώσεις
αζώτου και φωσφόρου κυµαίνονται σε επίπεδα που δεν συνιστούν πρόβληµα ευτροφισµού.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, στο Νοµό Λάρισας εµφανίζονται
υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών (συστηµατικά στην περιοχή Αργυροπούλειο και περιστασιακά στις περιοχές Αγιά και Πλατύκαµπος) και αµµωνιακών (περιοχές Βασίλη,
Μαυροβούνι και ∆ένδρα). Στο Νοµό Τρικάλων, περιστασιακά µόνον και σε ελάχιστες
θέσεις, καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου, και συνεπώς η ποιότητα των
υπόγειων υδάτων του νοµού, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ικανοποιητική.
Στο Νοµό Καρδίτσας έχουν συστηµατικά καταγραφεί αξιόλογες συγκεντρώσεις αµµωνιακών στην περιοχή Ματαράγκα. Γενικά, οι µικρές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων που παρατηρούνται στο διαµέρισµα, παρά την παρουσία εντατικών καλλιεργειών
και πλήθους σηµειακών ρυπαντών, αποδίδονται στους µεγάλης δυναµικότητας υδροφο-
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ρείς και την παρουσία αργιλικών πετρωµάτων στις προσχώσεις, που απορροφούν
τµήµα των ρυπαντικών φορτίων.
Κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων του διαµερίσµατος αποτελούν οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε συνδυασµό µε το φορτίο των αστικών λυµάτων. Επισηµαίνεται η σηµαντική συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της σταβλισµένης
κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης και η επιβάρυνση από γεωργικές δραστηριότητες,
κυρίως ως προς το άζωτο, και εποµένως κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτικών.
Προτεραιότητα για τη συλλογή και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων,
βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας και µετά από αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, έχουν οι οικισµοί του διαµερίσµατος µε πληθυσµό µεταξύ 2 000 και
10 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός
και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο διαµέρισµα υπάρχουν 23 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 6 ζώνες ειδικής
προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του Θεσσαλικού
πεδίου (∆υτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας), η οποία βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη διατηρητέα παροχή του Πηνειού, στο µέλλον θα απαιτηθεί
ακριβής εκτίµησή της, όπως επιτάσσει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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09 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας
9.1 Γενικά χαρακτηριστικά
9.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνει το δυτικό τµήµα του γεωγραφικού διαµερίσµατος Μακεδονίας και η συνολική του έκταση είναι 13 441 km2. Τα
όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 9.1. Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 569 684 κάτοικοι και το 2001 ήταν 596 891
κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 4.8% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’
εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 9.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 9.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Φλώρινας
Κοζάνης
Γρεβενών
Ηµαθίας
Καστοριάς
Πέλλας
Πιερίας
Ιωαννίνων
Λάρισας
Τρικάλων

Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

1 924.6
3 515.9
1 957.6
1 263.4
1 506.5
1 675.5
1 403.6
54.6
98.2
40.9
13 440.6

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
100.0%
85.5%
74.3%
87.6%
66.9%
92.6%
1.1%
1.8%
1.2%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

53 147
150 386
31 421
98 971
51 703
71 177
112 275
604

569 684

Πληθυσµός
Ποσοστό
πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)

100.0%
100.0%
85.4%
70.7%
98.1%
51.3%
96.2%
0.4%

54 768
155 324
32 407
101 538
52 467
74 794
124 912
681

596 891

Το µεγαλύτερο µέρος του υδατικού διαµερίσµατος βρίσκεται στην Περιφέρεια Μακεδονίας και µικρότερα τµήµατα στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Το διαµέρισµα περιλαµβάνει ολόκληρους τους Νοµούς Φλώρινας και Κοζάνης, µεγάλα τµήµατα
των Νοµών Γρεβενών, Ηµαθίας, Καστοριάς, Πέλλας και Πιερίας και µικρά τµήµατα
των Νοµών Ιωαννίνων, Λάρισας και Τρικάλων.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδιες για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των περιφερειών ∆υτικής Μακεδονίας
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(µε έδρα την Κοζάνη), Θεσσαλίας (µε έδρα τη Λάρισα), Κεντρικής Μακεδονίας (µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη) και Ηπείρου (µε έδρα τα Ιωάννινα).
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Νάουσας, Βέροιας, Πτολεµαΐδας, Κατερίνης, Αν. Ολύµπου, Αριδαίας,
Γρεβενών, Έδεσσας, Αιγινίου, Ανθεµίων, Ειρηνούπολης, Εξαπλατάνου, Κορινού και Νεοχωρίου).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (π.χ. ΤΟΕΒ Γρεβενών, Ηµαθίας, Πέλλας,
Πιερίας).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας, Πέλλας-Ηµαθίας, Έδεσσας.

• Ενέργεια


∆ΕΗ (ΑΗΣ Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου, ΥΗΣ Πολύφυτου, Σφηκιάς, Ασωµάτων).

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
9.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα συνολικά έχει τα µεγαλύτερα υψόµετρα της χώρας και περιλαµβάνει εννέα βουνά µε ύψος µεγαλύτερο από 2 000 µέτρα. ∆ύο ορεινά συγκροτήµατα µε
διεύθυνση βορρά-νότου διαπερνούν το διαµέρισµα διαχωρίζοντας τρεις µεγάλες πεδινές
εκτάσεις. Το πρώτο ορεινό συγκρότηµα αποτελείται από τα Όρη Βέρνον (2 128 µέτρα),
Άσκιον (2 111 µέτρα) και Βούρινος (1 688 µέτρα), ενώ το δεύτερο από τα όρη Βόρρας
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(2 524 µέτρα), Βέρµιο (2 052 µέτρα) και Πιέρια (2 180). Στα δυτικά του διαµερίσµατος
διακρίνονται οι πεδινές εκτάσεις της Καστοριάς και των Γρεβενών, στο κέντρο οι πεδινές εκτάσεις της Πτολεµαΐδας, και στα ανατολικά οι πεδιάδες Έδεσσας, Νάουσας, Βέροιας και Πιερίας. Ακόµη στα βόρεια υπάρχει η πεδιάδα της Φλώρινας, η οποία εκτείνεται και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Η γεωτεκτονική δοµή του υδατικού διαµερίσµατος είναι πολυσύνθετη. Από δύση προς
ανατολή συναντώνται οι ζώνες της Πίνδου, Πελαγονική, Αλµωπίας και Πάικου και οι
γεωλογικές ενότητες Καστοριάς, Βόρειων Κυκλάδων και Ολύµπου. Από λιθολογική
άποψη η περιοχή δοµείται από µεσοζωικά ανθρακικά πετρώµατα, γνεύσιους, φυλλίτες,
σχιστόλιθους, οφιόλιθους, φλύσχη, γρανίτες, µολασσικά κλαστικά ιζήµατα της µεσοελληνικής αύλακας, νεογενείς σχηµατισµούς, και πλειστοκαινικές και αλλουβιακές αποθέσεις στις χαµηλότερες τοπογραφικά περιοχές.
9.1.3 Κλίµα
Το µεγαλύτερο µέρος του διαµερίσµατος έχει ηπειρωτικό κλίµα, ενώ τα παράκτια και
τα ορεινά τµήµατα έχουν θαλάσσιο και ορεινό κλίµα αντίστοιχα. Η γεωγραφική θέση
και το ανάγλυφο του διαµερίσµατος συµβάλλουν στη µεγάλη κλιµατική ποικιλία του.
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται από 600 µέχρι 1 000 mm, ενώ στα ορεινά τµήµατα ξεπερνάει και τα 1 200 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισµένες κατά το
διάστηµα Σεπτεµβρίου-Απριλίου.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 14.5 και 17°C, µε ψυχρότερο µήνα τον
Ιανουάριο και θερµότερο τον Ιούλιο.
Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζονται οι τιµές των µετεωρολογικών µεταβλητών στις θέσεις
Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά και Έδεσσα.
Πίνακας 9.2 Μέσες ετήσιες τιµές µετεωρολογικών µεταβλητών
Θερµοκρασία (οC)
Ελάχιστη θερµοκρασία (οC)
Μέγιστη θερµοκρασία (οC)
Βροχόπτωση (mm)
Σχετική Υγρασία (%)
Νέφωση (όγδοα)
Ηµέρες µε βροχή
Ηµέρες µε χιόνι
Ηµέρες µε χαλάζι
Ηµέρες µε οµίχλη

Φλώρινα(1)
12.1
-21.4
40.8
645.7
69.2
3.9
85.3
27.2
0.4
16.3

Κοζάνη(2)
12.9
-16.8
42.2
507.6
63.8
3.8
91.2
18.7
0.4
22.4

Καστοριά(3)
12.5
-22.4
41.6
555.5
65.0
3.8
93.4
19.6
0.9
13.0

Έδεσσα(4)
14.8
-9.0
37.8
540.0
64.3
3.7
59.8
5
0.1
5.6

(1) Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1961–1997
(2) Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1955–1997
(3) Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1980–1997
(4) Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1975–1996

9.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Τo Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδoνίας ανήκει στο βορειοδυτικό µέρος της Ελλάδας και είναι κατεξοχήν ορεινό µε δριµύ ηπειρωτικό κλίµα. Οι ιδιαίτερες γεωµορφο09 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας
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λογικές και κλιµατολογικές συνθήκες σε συνδυασµό µε το ανεπαρκές οδικό και αεροπορικό δίκτυο έχουν αποτέλεσµα τη µειωµένη προσπελασιµότητα και τη σχετική αποµόνωσή του από την υπόλοιπη χώρα. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής είναι οι
φυσικοί πλουτοπαραγωγικοί της πόροι και οι εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες του
πληθυσµού της.
Οι σηµαντικότεροι πόροι του διαµερίσµατος, δηλαδή το πλούσιο υπέδαφος, τα υπόγεια
υδατικά αποθέµατα, οι δασικές εκτάσεις και οι βοσκότοποι, είναι άνισα κατανεµηµένοι
µε αποτέλεσµα τις διαφορετικές παραγωγικές δυνατότητες και τη διαφορετική οικονοµική ανάπτυξη κάθε περιοχής. Ο Νοµός Κοζάνης διαθέτει το 70% των αποθεµάτων λιγνίτη της χώρας, όπως και χρωµίτες, µαγγάνιο, αµίαντο, δολοµίτες και µάρµαρα. Πλούσιο υπέδαφος έχει επίσης ο Νοµός Φλώρινας, ενώ ο Νοµός Γρεβενών είναι αγροτικός
µε εξειδίκευση στην κτηνοτροφία. Ο Νοµός Καστοριάς είναι ορεινός και ηµιορεινός σε
ποσοστό 90%, µε δάση που καλύπτουν το 35% της έκτασής του και αξιόλογο υδατικό
δυναµικό (ποτάµια, λίµνες).
Στο διαµέρισµα βρίσκονται, εκτός από αξιόλογους φυσικούς τουριστικούς πόρους
(υγρότοποι, αλπικά τοπία, δάση κλπ.) και σηµαντικά µνηµεία ελληνιστικής εποχής, µερικές από τις σηµαντικότερες πόλεις µε αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, καθώς και βυζαντινά µνηµεία µεγάλης αξίας. Όλα αυτά έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί τουριστικά λόγω
της δυσκολίας πρόσβασης, ενώ αντίθετα έχουν µέχρι κορεσµού αναπτυχθεί οι ακτές της
Πιερίας.
Στην περιοχή έχει κατά παράδοση αναπτυχθεί ο πρωτογενής τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία). Η ενεργειακή αξιοποίηση κοιτασµάτων λιγνίτη, η λειτουργία των υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Αλιάκµονα και η επεξεργασία της γούνας της Καστοριάς,
που επεκτάθηκε και σε άλλα σηµεία της περιοχής, συντέλεσαν στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα, µε φθίνουσες όµως τάσεις στην απασχόληση (η ανεργία είναι από τις
υψηλότερες της χώρας). Παρουσιάζεται επίσης ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, κυρίως λόγω της τουριστικής κίνησης στις ακτές της Πιερίας.
Η κατανοµή της απασχόλησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα είναι
αντίστοιχα 33.5%, 28.5% και 38%, ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη του ΑΕΠ είναι 25.9%,
37.0% και 37.1%, µε µέσο όρο χώρας 16.8%, 27.8% και 55.4%, µεγέθη από τα οποία
γίνεται φανερό ότι η περιοχή διατηρεί ακόµα την έµφαση στον αγροτικό τοµέα. Άλλωστε, το 46.9% του πληθυσµού της (1991) είναι αγροτικός (το αντίστοιχο µέγεθος χώρας
είναι 27.8%). Σήµερα, αλλά και µε προοπτική, µετά την ανάπτυξη του δευτερογενούς
τοµέα τα τελευταία χρόνια, η περιοχή θεωρείται βιοµηχανική, παρόλο που η βιοµηχανική της ανάπτυξη αφορά περιορισµένο αριθµό δραστηριοτήτων και γεωγραφικά αφήνει
το µεγαλύτερο µέρος της ανεπηρέαστο.
Τα κυριότερα πρoβλήµατα στoν πρωτoγενή τoµέα είναι τo χαµηλό επίπεδo των αρδεύσεων, παρά τo πλoύσιo υδατικό δυναµικό πoυ διαθέτει η περιοχή, και οι δυσκολίες
σύνδεσής της µε τις δυτικοευρωπαΐκές αγορές για τις εξαγωγές φρούτων, τα οποία συγκεντρώνονται και συσκευάζονται εκεί. Επίσης, η υπoβάθµιση των βoσκoτόπων, η
oπoία σε συνδυασµό µε τα γενικότερα πρoβλήµατα της κτηνoτρoφίας δηµιoυργεί τάσεις µείωσης τoυ ζωικoύ κεφαλαίoυ στην αιγoπρoβατoτρoφία και την oικόσιτη βooτρoφία. Η βooτρoφία επιχειρηµατικής µoρφής (σταβλισµένη) είναι αναπτυγµένη στo Νoµό
Φλώρινας. Καλές προοπτικές ανάπτυξης έχει η αλιεία εσωτερικών υδάτων, καθώς και η
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εκτροφή γουνοφόρων ζώων, ενώ µέριµνα πρέπει να δοθεί στην καλλιέργεια του κρόκου, που είναι εξαγώγιµο προϊόν.
Ο δευτερoγενής τoµέας, εκτός τoυ ότι αφoρά περιoρισµένες περιoχές, παρoυσιάζει
πρoβλήµατα υπoαπασχόλησης και περιβαλλoντικά. Το περιβάλλον έχει υποστεί κρίσιµες αλλοιώσεις. µε βασικό υπεύθυνο τη θερµοηλεκτρική παραγωγή µε χρήση του τοπικού λιγνίτη. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων έχει προ
πολλού ξεπεράσει τα όρια ασφάλειας για την υγεία του πληθυσµού.
Από τoν τριτoγενή τoµέα, τάσεις ανάπτυξης παρoυσιάζει o τoυρισµός, κυρίως o χειµερινός, παρά τα πρoβλήµατα τoυ τoµέα µεταφoρών.
Οι αναπτυξιακές επιλoγές για το διαµέρισµα περιλαµβάνoυν τη µείωση τoυ βαθµoύ
εξάρτησης της oικoνoµικής ανάπτυξης από δύo συγκεκριµένoυς κλάδoυς (παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και γoυνoπoιία), την άµβλυνση των ενδoπεριφερειακών ανισoτήτων και τη σταδιακή αποκατάσταση των διασυνδέσεων µε τις δυτικοευρωπαϊκές αγορές, αλλά και τις βαλκανικές χώρες, όπως και µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της Βόρειας
Ελλάδας και της λοιπής χώρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αναµενόµενες εξελίξεις
στην ανάπτυξη του διαµερίσµατος θα επηρεαστούν από τη δηµογραφική πορεία του,
που παρουσιάζει φθίνουσες τάσεις. ΄Εµφαση δίνεται στην πoλιτική πρoστασίας και
απoκατάστασης τoυ περιβάλλoντoς, καθώς και στην πρoστασία των παραγωγικών πόρων από υπερβoλική εκµετάλλευση στις βιoµηχανικές ζώνες της περιοχής.
Ειδικότερα, στο διαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας έµφαση θα δοθεί στην αύξηση της
προστιθέµενης αξίας του τοµέα της ενέργειας, ενώ εξαιρετικής σηµασίας θεωρείται και
η δηµιουργία µόνιµης δοµής Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας για την Ενέργεια. Τέλος, θα επιδιχωθούν η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων µε την παράλληλη
υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών αξιοποίησης και επανάχρησής τους, η διαχείριση
των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και η αποκατάσταση της ποιότητας
του ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος.
Οι πόλεις Κοζάνη και Πτολεµαΐδα αντιµετωπίζονται από κοινού ως πόλος ανάπτυξης
και ενεργειακό κέντρο της χώρας (ΕΣΠΑ 2007–2013). Το διάστηµα αυτό βρίσκονται σε
φάση µετασχηµατισµού του παραγωγικού τους προτύπου, όπου ειδικά στον τοµέα της
ενέργειας προσανατολίζονται προς διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής της.
Η ολοκλήρωση της Εγνατίας, καθώς και των δύο κάθετων αξόνων (ΚρυσταλλοπηγήΚαστοριά-Γρεβενά και Νίκη-Κοζάνη) θα συµβάλει σηµαντικά στην άρση της αποµόνωσης της περιοχής.

9.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
9.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι αυτές του Αλιάκµονα
(8 813 km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεµαΐδας (2 133 km2), της λεκάνης του Αξιού
στο Νοµό Φλώρινας (863 km2) και της λεκάνης του ποταµού Αίσωνα ή Μαυρονερίου
(815 km2). Άλλες αξιόλογες λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, είναι αυτές
των λιµνών Καστοριάς (περιλαµβάνεται στη λεκάνη του Αλιάκµονα), Βεγορίτιδας,
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Χειµαδίτιδας και Πετρών (που περιλαµβάνονται στη λεκάνη της Πτολεµαΐδας), καθώς
και οι λεκάνες Πρεσπών και του ποταµού Χελοποτάµου.
Τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων κύριων υδρολογικών λεκανών παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
Λεκάνη Αλιάκµονα
Ο ποταµός Αλιάκµονας χαρακτηρίζεται από πολυσχιδές υδρογραφικό δίκτυο και
είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός σε ελληνικό έδαφος (314 km). Η λεκάνη
του εκτείνεται στο δυτικό και νότιο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος και ορίζεται βόρεια από τα Όρη Βέρνον και Βέρµιο, δυτικά από τη Βόρεια Πίνδο, νότια από
τα Χάσια και τα Καµβούνια, και ανατολικά από τα Πιέρια Όρη. Οι κυριότερες
υπολεκάνες είναι αυτές της Περιφερειακής Τάφρου (1 443 km2), Βενέτικου (871
km2), Προµόρτσα (386 km2), της κλειστής λίµνης Καστοριάς (353 km2), Εδεσσαίου (292 km2), Τριπόταµου (252 km2), Αραπίτσα (178 km2) και του Γρεβενίτικου (117 km2).
Στον Αλιάκµονα έχουν κατασκευαστεί τεχνητοί ταµιευτήρες, των οποίων τα κυριότερα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.3.
Πίνακας 9.3 Χαρακτηριστικά ταµιευτήρων Αλιάκµονα
2

Λεκάνη απορροής (km )
Επιφάνεια λίµνης (km2)
Συνολικός όγκος (hm3)
Ωφέλιµος όγκος (hm3)
Ανώτατη στάθµη (m)
Εγκατεστηµένη ισχύς (ΜW)

Ιλαρίων
5 005
21.9
520
412
403
180

Πολύφυτο
5 800
74
2200
1500
291
360

Σφηκιά
6 000
4.3
103
16
146
315

Ασώµατα Βαρβάρες
6 100
6 150
2.6
0.4
63
1.25
10
1.25
85
42
108

Πηγή: ∆ΕΗ

Λεκάνη Πτολεµαΐδας
Η λεκάνη αυτή είναι κλειστή και βρίσκεται στο κέντρο του διαµερίσµατος, µεταξύ
των βουνών Βέρνον και Βέρµιον, και αποστραγγίζεται στη λίµνη Βεγορίτιδα. Οι
κυριότερες υπολεκάνες είναι των λιµνών Βεγορίτιδας (346 km2), Χειµαδίτιδας
(229 km2) και Πετρών (114 km2), καθώς και της κλειστής λεκάνης Σαριγκιόλ (431
km2).
Λεκάνη Αξιού
Πρόκειται για την υδρολογική λεκάνη παραποτάµου του Αξιού, που συµβάλλει
στον Αξιό στο έδαφος της ΠΓ∆Μ. Η λεκάνη περιλαµβάνει την πεδιάδα της Φλώρινας και περιβάλλεται από τα όρη Βέρνον και Βόρας.
Λεκάνη Αίσωνα (Μαυρονέρι)
Η λεκάνη βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος και καταλαµβάνει
όλη την πεδινή περιοχή από τα Πιέρια Όρη και τον Όλυµπο µέχρι την θάλασσα.
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Στον Πίνακα 9.4 παρουσιάζονται βασικά υδρολογικά µεγέθη σε θέσεις όπου διατίθενται αξιόπιστα υδροµετρικά δεδοµένα. Για τις ίδιες θέσεις παρατίθενται στον Πίνακα 9.4
οι µέσες µηνιαίες απορροές.
Πίνακας 9.4 Μέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος
α/α

Λεκάνη

1

Αλιάκµονα

2
3

Βενέτικου
Αξιού

Θέση υδροµετρικού σταθµού
Σιάτιστα
Ιλαρίωνα
Γέφυρα Γρεβενών
Σιδηροδροµική γέφυρα Καυκάσου

Έκταση
(km2)
2 724
5 005
817
815

Μέση ετήσια
παροχή (m3/s)
23.4
49.8
18.3
3.5

Πηγή: ∆ΕΗ

Πίνακας 9.5 Μέση µηνιαία φυσική (ή φυσικοποιηµένη) απορροή κυριότερων λεκανών
του διαµερίσµατος (m3/s)
Αλιάκµονας
Σιάτιστα
Ιλαρίωνα
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Έτος

6.3
16.3
29.0
33.7
44.9
50.6
44.2
30.7
14.2
5.5
3.1
3.9
23.4

14.2
41.7
72.8
74.0
94.5
100.8
91.8
60.3
25.8
10.1
6.1
6.8
49.8

Βενέτικος Σακουλέβας
Γέφυρα
Σιδ. Γεφ.
Γρεβενών
Καυκάσου
5.8
1.2
18.4
2.2
34.8
5.1
27.3
3.8
33.4
8.5
33.6
8.1
33.2
5.8
20.8
6.5
6.8
2.3
2.6
0.7
1.6
0.3
2.0
0.4
18.3
3.5

Πηγή: ∆ΕΗ,ΥΠΕΧΩ∆Ε

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Ο ποταµός Αλιάκµονας αποτελεί τον µεγαλύτερο σε µήκος και όγκο υδάτων ποταµό
της χώρας και συνεπώς και τον κύριο άξονα αποστράγγισης. Τα περισσότερα από τα
επιφανειακά ρέµατα του υδατικού διαµερίσµατος είναι παραπόταµοι του Αλιάκµονα
(Βενέτικος, Τριπόταµος, Γρεβενίτης κ.α.), ενώ το διαµέρισµα αποστραγγίζεται και από
τους ποταµούς Αξιό, Μαυρονέρι και Χελοπόταµο, καθώς και δεκαεννέα ρέµατα µεταξύ
των οποίων και το ρέµα Σουλού.
Σε βυθίσµατα των πεδινών εκτάσεων, στα βόρεια του διαµερίσµατος, υπάρχουν οι λίµνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη, ενώ στα βορειοδυτικά βρίσκονται,
µορφολογικά αποµονωµένες από τον γύρο χώρο, οι λίµνες των Πρεσπών (Μικρή και
Μεγάλη Πρέσπα).
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Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διαθέσιµες µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του Υπουργείο Γεωργίας για τον ποταµό Αλιάκµονα, το ρέµα Σουλού και τις
λίµνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη, Καστοριάς, Μεγάλη και Μικρή
Πρέσπα και του ΕΚΘΕ για τον ποταµό Αλιάκµονα. Για όλα τα παραπάνω υδάτινα σώµατα αξιολογήθηκαν επίσης επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο
2000–2002 που αφορούν µετρήσεις θρεπτικών, διαλυµένου οξυγόνου και οργανικού
άνθρακα. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου
Γεωργίας, όλων των παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου
για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων,
µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπλέον για τον ποταµό Αλιάκµονα και τις λίµνες Βεγορίτιδα, Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και
µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 (Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Αλιάκµονας
Για τον ποταµό Αλιάκµονα υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων 30 παραµέτρων για την περίοδο 1981–1997 από το Υπουργείο Γεωργίας σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις, κατάντη του Άργους Ορεστικού, στη γέφυρα Γρεβενών – Κοζάνης και στη µονή Ιλαρίωνα
και για την περίοδο 1998–2001 επιπλέον στις θέσεις Νεάπολη και σιδηροδροµική γέφυρα Αιγινίου. Υπάρχουν επίσης µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα έτη 2000–2002 στις θέσεις Άργος Ορεστικό, εκβολές Γρεβενίτικου,
Μονή Ιλαρίωνος και στις εκβολές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαίνεται ότι σε γενικές γραµµές ο Αλιάκµονας έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των υφιστάµενων χρήσεων (άρδευση, ύδρευση), αφού οι τιµές των συγκεντρώσεων όλων των µετρούµενων ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι χαµηλότερες
από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις –οδηγούς της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για παραγωγή
πόσιµου ύδατος. Παρόλα αυτά την περίοδο 2000–2003 σε ορισµένες θέσεις έχουν καταγραφεί τιµές νιτρικών µεγαλύτερες από 25 mg/L (θέσεις Άργος Ορεστικό 38.1 mg/L
NO3 και Γρεβενίτικος 59.8 mg/L) που είναι το συνιστώµενο όριο της Οδηγίας για την
παραγωγή πόσιµου νερού. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του
ποταµού έχουν βελτιωθεί σηµαντικά παρά την έντονη γεωργική δραστηριότητα που
πραγµατοποιείται στις γύρω από αυτόν περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό κορεσµού σε οξυγόνο από 85–90% κατά την περίοδο 1981–85, ανέβηκε στο 103%
κατά την περίοδο 1993–2001. Για τον ποταµό Αλιάκµονα υπάρχουν διαθέσιµα αποτελέσµατα µετρήσεων διαφόρων επικίνδυνων ουσιών που πραγµατοποιήθηκαν από το
Πανεπιστήµιο Αιγαίου την περίοδο Οκτωβρίου 1998 – Σεπτεµβρίου 1999 για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στον ποταµό Αλιάκµονα πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία σε
δύο σηµεία και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων φαίνεται ότι καµία από τις εξεταζόµενες ουσίες (πτητικές οργανικές ενώσεις, φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα) δεν παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώ-
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σεις από τα όρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου
υπ’αριθµόν 2/1-2-2001, µε την οποία έγινε ο καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Kατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.
Ρέµα Σουλού
Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας για το ρέµα Σουλού κατά τις περιόδους 1982–1997 και 1998–2000 παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Στην περίοδο αυτή έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις 30 παραµέτρων σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις του ρέµατος: στον ΑΗΣ Καρδιάς, στη γέφυρα Πενταβρύσου και στον ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων αυτών, φαίνεται ότι στο ρέµα Σουλού παρουσιάζονται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, αµµωνιακών, φωσφορικών και θειικών, (υψηλότερες από τις
συγκεντρώσεις οδηγούς της Οδηγίας 75/440 και τις παραµετρικές τιµές της Οδηγίας
98/83). Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 1998–2001 καταγράφηκαν και στις 3
θέσεις δειγµατοληψίας (Κόµανος, ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου και Πεντάβρυσσος) τιµές θειικών πάνω από τα 5.2 meq/L που είναι το επιτακτικό όριο της Οδηγίας για παραγωγή
πόσιµου νερού, ενώ στην τελευταία θέση σύµφωνα µε επεξεργασµένα στοιχεία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2001–2002 οι µέγιστες τιµές των αµµωνιακών και των
φωσφορικών ανήλθαν στα 8.7 mg/L NH4 και 9.8 mg/L P2O5. Το ρέµα Σουλού δέχεται
τις επιφανειακές απορροές των γεωργικών εκτάσεων των γύρω περιοχών καθώς και τα
απόβλητα των µεγάλων βιοµηχανιών της περιοχής Πτολεµαίδας, των δηµοτικών σφαγείων της Πτολεµαίδας και τα αστικά απόβλητα 40 περίπου οικισµών των ∆ήµων Βερµίου, Πτολεµαίδας, Υψηλάντη, Μουρικίου, Κοζάνης, Αγ. Παρασκευής και Ελλησπόντου. Το ρέµα Σουλού αποτελεί τον σηµαντικότερο τροφοδότη ρυπαντικών φορτίων για τη Λίµνη Βεγορίτιδα στην οποία και απορρέει. Το ρέµα Σουλού όπως και οι
ποταµοί Γρεβενίτης και Σακουλέβας και η λίµνη Πετρών έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα υδάτινα σώµατα σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’αριθµόν 19661/1982/31-08-1999.
Παράλληλα για την εναρµόνιση µε την Οδηγία 76/464/ΕΟΚ αναφορικά µε την ρύπανση από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον, η Ελληνική Κυβέρνηση µε την υπ’αριθµόν 15782/1849/20-06-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε την εκπόνηση ειδικού προγράµµατος µείωσης της ρύπανσης των υδάτων των
λιµνών Βεγορίτιδας, Πετρών και του ρέµατος Σουλού από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί οι απαιτούµενοι περιβαλλοντικοί ποιοτικοί
στόχοι τόσο για τις δύο λίµνες όσο και για το ρέµα Σουλού. Αξίζει να σηµειωθεί
πάντως πως από το 1988 έχει αρχίσει να διαφαίνεται µια ελαφριά τάση µείωσης των
συγκεντρώσεων των νιτρικών στο ρέµα Σουλού.
Σύµφωνα µε µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων που έχουν πραγµατοποιηθεί από
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε την περίοδο Φεβρουαρίου
1999 - Σεπτεµβρίου 1999, φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών είναι
σηµαντικά περιορισµένες και στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται σε χαµηλότερα από το όριο ανίχνευσης επίπεδα. Παράλληλα και οι συγκεντρώσεις των βαρέων
µετάλλων που έχουν µετρηθεί παρόλο που είναι µεγαλύτερες από αυτές της λίµνης Βεγορίτιδας (που είναι και ο αποδέκτης των υδάτων του ρέµατος Σουλού), σε κάθε περίπτωση είναι χαµηλότερες από τα όρια που έχουν θεσπιστεί από τους ποιοτικούς στό-
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χους της λίµνης. Αυτό καταδεικνύει ότι οι περισσότερες από τις βιοµηχανικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής του ρέµατος δεν παράγουν σηµαντικά τοξικά φορτία.
Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε σκόπιµη η εφαρµογή των ίδιων ποιοτικών στόχων ως
προς τις µικροοργανικές ενώσεις και τα βαρέα µέταλλα τόσο για το ρέµα Σουλού όσο
και για τις λίµνες Βεγορίτιδα και Πετρών. Αντίθετα τα όρια που τέθηκαν για τους συµβατικούς ρύπους καθορίστηκαν µε βάση και την επίδρασή τους στη λίµνη Βεγορίτιδα
(υιοθετώντας κατάλληλο βαθµό αραίωσης στον ποταµό). Παρόλο που η χρήση των
υδάτων του ποταµού είναι σαφώς περιορισµένη στο να µεταφέρει αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα στη λίµνη, θα πρέπει για λόγους αισθητικής και οικολογίας να διατηρείται µία ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα υδάτων, η οποία παράλληλα θα οδηγήσει στον περιορισµό της ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων σε αυτόν.
Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
και σχετίζονται αφενός µε την ΕΕΛ της Πτολεµαίδας και τη συσχέτισης της λειτουργίας της µε τους ποιοτικούς στόχους που έχουν θεσπιστεί για το ρέµα Σουλού και αφετέρου µε την κατασκευή συστηµάτων επεξεργασίας σε µικρούς οικισµούς και σε κτηνοτροφικές µονάδες και τον έλεγχο των ορίων εκποµπής των βιοµηχανιών στον ποταµό, αναµένεται να έχουν θετική επίδραση στην εκπλήρωση των ποιοτικών στόχων
και εποµένως στην ποιότητα των υδάτων.
Λίµνη Βεγορίτιδα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαίνεται ότι η λίµνη Βεγορίτιδα, (η
τρίτη σε επιφάνεια λίµνη στην Ελλάδα) παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών
και νιτρωδών. Κυριότερη πηγή εισόδου νερού για τη λίµνη αποτελούν τα υπόγεια νερά
και οι επιφανειακές απορροές της υδρολογικής λεκάνης της λίµνης, οι οποίες καταλήγουν σε αυτήν µέσω του ρέµατος Σουλού, άλλων µικρών χειµάρρων και της σήραγγας
που τη συνδέει µε τη λίµνη Πετρών. Τα νερά της λίµνης χρησιµοποιούνται για άρδευση, διαβίωση ιχθύων, αλιεία, κολύµβηση και για βιοµηχανικές χρήσεις. Η ανάπτυξη
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη της λίµνης Βεγορίτιδας (και της λίµνης Πετρών) και κυρίως τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα και η
υπέρµετρη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες ρύπανσης των δύο λιµνών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η λειτουργία της ΕΕΛ
Πτολεµαίδας και το κλείσιµο του εργοστασίου λιπασµάτων της ΑΕΒΑΛ έχουν συντελέσει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της λίµνης Βεγορίτιδας, γεγονός
που επιβεβαιώνεται τόσο από τις µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2000–2002) όσο και από
τις µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας (1998–2001) όπου η µέγιστη µετρηθείσα τιµή
νιτρικών είναι 9.7 mg/L NO3 σε σύνολο 33 µετρήσεων.
Σύµφωνα µε µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων που έχουν πραγµατοποιηθεί από
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Πίνακας 9.9) φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των επικίνδυνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ για τη ρύπανση από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον, βρίσκονται στις
περισσότερες περιπτώσεις σε επίπεδα χαµηλότερα από το όριο ανίχνευσης.
Στόχοι του προγράµµατος δράσεων που έχει αναληφθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
αναφορικά µε τις λίµνες Βεγορίτιδα και Πετρών είναι: α) η διατήρηση των υφιστάµενων χρήσεων (κολύµβηση, αλιεία) και η αναβάθµιση της αισθητικής αξίας των λιµνών,
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β) η βελτίωση της τροφικής κατάστασής τους και του επιπέδου του διαλυµένου οξυγόνου που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, γ) η διατήρηση των ιδιαίτερα χαµηλών συγκεντρώσεων µικροοργανικών ουσιών και βαρέων µετάλλων, δ) η δυνατότητα άντλησης νερού προς επεξεργασία για την παραγωγή πόσιµου νερού στο µέλλον, βάσει του
οποίου τα νερά των δύο λιµνών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των επιφανειακών υδάτων της κατηγορίας Α2 (βλέπε Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί ποιότητας επιφανειακών υδάτων) και ε) η µείωση της εισροής των θρεπτικών τουλάχιστον κατά 30% και η
αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυµένου οξυγόνου κατά 25%, µέσω κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών, κτηνοτροφικών και βιοµηχανικών λυµάτων και µε εφαρµογή
ορθών γεωργικών πρακτικών και κατάλληλων τεχνικών έργων.
Λίµνη Πετρών
Η λίµνη Πετρών ανήκει γεωγραφικά στο Νοµό Φλώρινας και δέχεται τις επιφανειακές
απορροές µέσω του ρέµατος Αµύντα το οποίο µεταφέρει και τα πλεονάζοντα νερά της
λίµνης Χειµαδίτιδας. Η λίµνη χρησιµοποιείται ως χώρος αναψυχής, για αλιεία ενώ
πραγµατοποιούνται και αντλήσεις για την άρδευση του κάµπου (εντατικές καλλιέργειες). Μέσω του ρέµατος του Αµύντα εισέρχονται στη λίµνη τα ανεπεξέργαστα λύµατα αρκετών οικισµών, καθώς και τα βιοµηχανικά απόβλητα των µονάδων της περιοχής. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1983–1997
οι συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών είναι αρκετά χαµηλές, σε αντίθεση µε τις συγκεντρώσεις των αµµωνιακών οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές (ειδικά στη θέση Άκρη), και τις συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου οι οποίες σε επίπεδο
µέσων και διάµεσων τιµών είναι ικανοποιητικές, σε αρκετές όµως περιπτώσεις έχουν
καταγραφεί ελάχιστες τιµές µέχρι και 2 mg/L. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από
πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1998–2001 και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 1998–2002, σύµφωνα µε τα οποία καταγράφονται περιστασιακά πολύ χαµηλές τιµές διαλυµένου οξυγόνου της τάξης του 5% της συγκέντρωσης κορεσµού, µε τις µέσες τιµές ωστόσο να είναι αρκετά υψηλότερες και να βρίσκονται κοντά στο 80% της συγκέντρωσης κορεσµού. Επίσης σύµφωνα µε περιορισµένες µετρήσεις νιτρικών της ίδιας περιόδου η µέγιστη τιµή τους φτάνει τα 16.3 mg/L
NO3.
Λίµνη Χειµαδίτιδα
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1984–1997 και 1998–
2001 στη λίµνη καταγράφονται περιστασιακά πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου
οξυγόνου (7% της συγκέντρωσης κορεσµού), ενώ επίσης έχουν καταγραφεί τιµές νιτρικών της τάξης των 25 mg/L. Επίσης και στις δυο θέσεις δειγµατοληψίας κατά την περίοδο 1998–2001 (Ίτσκος και φράγµα) η µέγιστη τιµή θειικών του 95% των δειγµάτων
ανέρχεται σε 13.8 και 13.2 meq/L SO4 αντίστοιχα, τιµές υπερδιπλάσιες από τη µέγιστη
επιτρεπόµενη τιµή της Οδηγίας για την παραγωγή ποσίµου νερού (5.2meq/L SO4). Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές αγωγιµότητας που παρατηρούνται στη
λίµνη και κυµαίνονται κοντά στα 1600 µS/cm και στις δυο θέσεις (για το 95% των
δειγµάτων), καθιστούν τα νερά της λίµνης ακατάλληλα προς πόση ύστερα από επεξεργασία.
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Μικρή Πρέσπα
Για τη Μικρή Πρέσπα υπάρχουν µετρήσεις αγρονοµικών παραµέτρων κυρίως, του
Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1998–2001 στο µέσο της λίµνης, καθώς επίσης
και επεξεργασµένα στοιχεία µετρήσεων θρεπτικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε για το έτος 2000
στο χωριό Άγιος Βασίλειος. Σύµφωνα τα διαθέσιµα στοιχεία τα νερά της λίµνης δεν
παραβιάζουν τις µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για την πρόσληψη νερού προς
πόση µετά από επεξεργασία και κατατάσσουν τη λίµνη στην κατηγορία Α1. Επισηµαίνεται ότι περιστασιακά έχουν καταγραφεί αρκετά χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου
οξυγόνου (2.7 mg/L O2) και υψηλές τιµές φωσφορικών (0.7 mg/L P2O5) µε τους µέσους
όρους όµως να βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Μεγάλη Πρέσπα
Σύµφωνα µε µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας την περίοδο 1998–2001 καθώς και
περιορισµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για το έτος 2002, η λίµνη δε φαίνεται να αντιµετωπίζει προβλήµατα ποιότητας και κατατάσσεται στην κατηγορία Α1.
Λίµνη Καστοριάς
Από µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας κατά την περίοδο 1998–2001 και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2001–2002, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λίµνης φαίνονται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την παραγωγή πόσιµου νερού και
την κατατάσσουν στην κατηγορία Α1. Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες συγκεντρώσεις θρεπτικών (ΤΝ=0.6 mg/L N και TP=30 µg/L P), περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισµού στη λίµνη είναι ο φώσφορος.
Ως προς την τροφική κατάσταση, εκτός από τις λίµνες Πετρών και Βεγορίτιδα και οι
λίµνες Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη και Καστοριά χαρακτηρίζονται ευαίσθητες ως προς το ευτροφισµό, ενώ η Μικρή Πρέσπα και η Μεγάλη Πρέσπα ως λίµνες που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ευαισθησίας ως προς τον ευτροφισµό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισµού είναι ο φώσφορος για τις λίµνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Μικρή Πρέσπα, Μεγάλη Πρέσπα και Καστοριάς, ενώ για τις λίµνες Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη το άζωτο.
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων που
πραγµατοποιήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου σε διάφορα σηµεία των υδάτων των
λιµνών Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα (Πίνακες 9.10–9.11), φαίνεται ότι στην µεγάλη
τους πλειοψηφία οι συγκεντρώσεις των µικροοργανικών και των µετάλλων βρίσκονται
κάτω από τα όρια ανίχνευσης.
9.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες µε σηµαντικό
υδατικό δυναµικό, το σύνολο των ρυθµιστικών αποθεµάτων των οποίων εκτιµάται σε
1 076 hm3. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι:
Η ενότητα Νοτιοδυτικού Βερµίου και Ασκίου όρους, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 350
hm3, που εκφορτίζεται στις πηγές Νεράιδας (µέσης παροχής 2.8 m3/s).
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Η ενότητα Ολύµπου Πιερίων, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 250 hm3, που εκφορτίζεται
σε µια σειρά πηγών στην περιοχή Βροντού Λιτοχώρου, µε µετρηµένες παροχές
0.3 m3/s.
Η ενότητα ανατολικού Βερµίου, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 220 hm3, που εκφορτίζεται
στις πηγές Νάουσας (3.0 m3/s), Βέροιας (2.3 m3/s), Έδεσσας (1.2 m3/s) και Σεβαστιανών Πέλλας (0.5 m3/s).
Η ενότητα βορειοδυτικού Βερµίου, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 130 hm3, που εκφορτίζεται στις πηγές Βόδα (1.5–2 m3/s)
Μικρότερα ρυθµιστικά αποθέµατα έχουν οι ενότητες Τρικλαρίου όρους Καστοριάς (45
hm3), δυτικού κεντρικού Βερµίου (31 hm3), Κορησού-Βογατσικού Καστοριάς (20 hm3),
Πρεσπών (15 hm3) και βορειοανατολικού Βόρα-Πινόβου (15 hm3).
Ακόµα, στο διαµέρισµα υπάρχουν υδρογεωλογικές ενότητες κοκκωδών αποθέσεων µικρότερης δυναµικότητας σε σχέση µε τους καρστικούς σχηµατισµούς. Τα συνολικά
ρυθµιστικά αποθέµατά τους εκτιµώνται σε 278 hm3. Οι σηµαντικότερες ενότητες είναι
οι ενότητες Κατερίνης (115 hm3), Άνω Ρου Αλιάκµονα-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας (70
hm3), Αλµωπίας (63 hm3), και Κάτω Ρου Αλιάκµονα (30 hm3).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σηµαντικοί υδροφορείς
στις αµµοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς, στους καρστικοποιηµένους ανθρακικούς σχηµατισµούς, στους ψαµµίτες και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς.
Οι τραβερτινοειδείς σχηµατισµοί, παρά την µεγάλη περατότητα, σχηµατίζουν υδροφορείς περιορισµένης δυναµικότητας που εκδηλώνονται µε τη µορφή πηγών. Τα τεταρτογενή που καλύπτουν τις κοίτες των ποταµών, χειµάρρων και τις παραλίµνιες περιοχές,
δηµιουργούν υδροφορείς σηµαντικής δυναµικότητας µε µεγάλη εξάπλωση στις λεκάνες
Αλµωπίας, Πτολεµαίδας, και Φλώρινας. Εκτός των ελευθέρων υδροφορέων, λόγω της
παρεµβολής λεπτόκοκκων αργιλικών υλικών, σχηµατίζονται και υδροφορείς υπό πίεση.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η λεκάνη της Αριδαίας στη Φλώρινα, όπου τον
υπό πίεση υδροφορέα εκµεταλλεύονται υδρογεωτρήσεις µε αξιόλογες παροχές που
χρησιµοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή της Φλώρινας.
Μεγάλος αριθµός υδρογεωτρήσεων και φρεάτων εκµεταλλεύονται τους προσχωµατικούς υδροφορείς όλων των ποταµών και των λιµνών του υδατικού.
Εκτεταµένοι υδροφορείς µε τεράστια ανανεώσιµα αποθέµατα, οι οποίοι παρουσιάζουν
µεγάλη καρστικοποίηση, δηµιουργούνται στα ανθρακικά πετρώµατα της ∆υτικής Μακεδονίας.
Οι καρστικές πηγές που δηµιουργούνται στο υδατικό διαµέρισµα τροφοδοτούν τους µεγάλης παροχής επιφανειακούς άξονες αποστράγγισης και τις λίµνες (φυσικές ή τεχνητές), ενώ αρκετές από αυτές χρησιµοποιούνται για την ύδρευση δήµων και κοινοτήτων.
Οι πιο αξιόλογες πηγές είναι αυτές της Νεράϊδας οι οποίες έχουν κατακλυστεί από τα
νερά της τεχνητής λίµνης του φράγµατος Πολυφύτου Κοζάνης.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της
ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµά-
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των που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και
στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999). Επιπλέον, υπάρχουν µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 13 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 13 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 10 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς, 1 σε συνεκµετάλλευση προσχώσεων και κροκαλοπαγών του Νεογενούς, 1 σε ψαµµίτες και 1 σε καρστικό υδροφορέα. Τα 12 από τα 13 σηµεία είναι υδρογεωτρήσεις και
το 1 πηγή.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 26 σηµεία ελέγχου για την
περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 31 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του
Νοεµβρίου του 1999. Οι θέσεις δειγµατοληψίας καλύπτουν στην µεγάλη τους πλειοψηφία υδροφορείς που αναπτύσσονται σε προσχώσεις και είναι υδρογεωτρήσεις.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 48 σταθµών, εκ των οποίων οι 27 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Επισηµαίνεται, καταρχήν, ότι η περιοχή του κάµπου Θεσσαλονικής – Πέλλας – Ηµαθίας έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 20419/2522/2001 και σε εφαρµογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών
προγραµµάτων σηµαντικές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων στο Νοµό Φλώρινας
παρουσιάζονται στις περιοχές Πελαργός και Κάτω Καλλινίκης. Ωστόσο σύµφωνα µε
πιο πρόσφατες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005) καταγράφεται µία σαφής τάση
βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων των περιοχών αυτών.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που σηµειώνονται στο βόρειο τµήµα του νοµού
Φλώρινας και ειδικότερα στον προσχωµατικό υδροφορέα, ο οποίος υφίσταται εκµετάλλευση µέσω γεωτρήσεων, οφείλονται στη διοχέτευση αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (γειτνίαση του σταθµού 0905 µε τη ΒΙ.ΠΕ Φλώρινας) στα επιφανειακά νερά.
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Επιπρόσθετα, ο µικρότερης δυναµικότητας υδροφορέας προσχώσεων-νεογενών στην
περιοχή Υδρούσας (σταθµός 0904), αντιµετωπίζει µεγαλύτερο κίνδυνο ρύπανσης αφενός λόγω των µικρών του παροχών και αφετέρου λόγω της παρουσίας σηµαντικών ρυπαντών ανάντη, της έντονης καλλιεργητικής δραστηριότητας αλλά και της σχετικά
ανεπτυγµένης κτηνοτροφίας της περιοχής. Στο Νοµό Φλώρινας υψηλές συγκεντρώσεις
νιτρικών καταγράφονται επίσης στο χωριό Φιλώτας καθώς και στην περιοχή Μαυροδενδρίου.
Στο νοµό Κοζάνης υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων έχουν καταγραφεί στη
κλειστή λεκάνη της Πτολεµαϊδας και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Ποντοκώµης
όπου σηµειώνονται συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών οι οποίες φθάνουν έως τα
200 mg/L και 2.7 mg/L αντίστοιχα. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών αποδίδονται κυρίως στην αυξηµένη χρήση λιπασµάτων (περιοχή Ποντοκώµης) καθώς και στα υπάρχοντα λιγνιτικά πεδία και τα υποπροϊόντα του εργοστασίου του ΑΗΣ
Πτολεµαίδας και Καρδιάς.
Στο νοµό Πέλλης οι συγκεντρώσεις των νιτρικών κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα και µόνο στη περιοχή Φλαµουριάς σηµειώνονται συγκεντρώσεις νιτρικών µεγαλύτερες του ανώτατου συνιστώµενου ορίου των 25 mg/L. Βορείως της λίµνης Βεγορίτιδας οι αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρωδών (0.45 mg/L) που παρουσιάζει ο σχετικά µεγάλης δυναµικότητας προσχωµατικός υδροφορέας, αποδίδονται στις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής (δενδροκαλλιέργειες) και στην βιοµηχανική δραστηριότητα που
λαµβάνει χώρο στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης.
Στο νοµό Ηµαθίας συγκεντρώσεις νιτρικών µεγαλύτερες από το ανώτατο συνιστώµενο
όριο για ύδρευση των 25 mg/L, έχουν καταγραφεί στην περιοχή Μελίκης και στην Νάουσα. Αντίστοιχα στο νοµό Καστοριάς υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν καταγραφεί στη περιοχή της πόλης της Καστοριάς όπου έχουν καταγραφεί µέγιστες συγκεντρώσεις νιτρικών της τάξης των 67 mg/L. Στο νοµό Πιερίας αξιόλογες συγκεντρώσεις νιτρικών παρουσιάζονται στις περιοχές Κορινού και Αιγινίου (30–47 mg/L και 71–
90 mg/L αντίστοιχα). Τέλος στο νοµό Γρεβενών υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών (της
τάξης των 140 mg/L) καταγράφονται στην περιοχή Καµήλα (σταθµός 0932), ενώ χαµηλότερες συγκεντρώσεις (της τάξης των 25 mg/L) έχουν καταγραφεί στην περιοχή Ταξιάρχου.
Στις υπόλοιπες περιοχές των νοµών Ηµαθίας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πιερίας, οι συγκεντρώσεις όλων των µορφών του αζώτου είναι αρκετά χαµηλές και σε κάθε περίπτωση µικρότερες από τα ανώτατα συνιστώµενα και επιτρεπτά όρια για ύδρευση και
συνεπώς δεν υπάρχει καµία ένδειξη ρύπανσης των υπογείων υδάτων των περιοχών αυτών.
Θα πρέπει, βέβαια, να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο
οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων του
υδατικού διαµερίσµατος της ∆υτικής Μακεδονίας.
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Πίνακας 9.6 Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα
Περιοχή

Πηγή

Λεκάνη Σακουλέβα (Νοµός Φλώρινας)
∆ίκτυα πεδιάδας Φλώρινας
Γεωτρήσεις
Γεροπόταµος, γεωτ., λ/µενή Αχλ -Σκοπού
Αχλάδας-Σκοπού-Νεοχωρακίου και Μελήτης
Καλλινίκης
Γεωτρήσεις
Μεσοχωρίου
Γεωτρήσεις
Ν. Καυκάσου
Γεωτρήσεις
Λεκάνη Πρεσπών
Χαµηλής και υψηλής ζώνης Πρεσπών
Μικρή Πρέσπα & πηγές Αγ. Γερµανού
Λεκάνη Λιµνών Ζάζαρης – Χειµαδίτιδας – Πετρών
Λιµνοχωρίου Α & Β Φλώρινας
Λίµνη Ζάζαρη
Πετρών Φλώρινας
Λίµνη Πετρών
Σκλήθρου Φλώρινας
Γεωτρήσεις
∆υτικής Εορδαίας Κοζάνης
Γεωτρήσεις
Μηλοχωρίου Κοζάνης
Γεωτρήσεις
Μεσόβουνου Κοζάνης
Πηγές
Εµπορίου Κοζάνης
Γεωτρήσεις
Πύργων Εορδαίας Κοζάνης
Πηγές και γεωτρήσεις
Λεκάνη Αλιάκµονα ανάντη φράγµατος Πολυφύτου
Βελβενδού Κοζάνης
Λίµνη Πολυφύτου
Νεάπολης Κοζάνης
Αλιάκµονας
Νότιας ζώνης Πολυφύτου (Σέρβια) Κοζάνης
Λίµνη Πολυφύτου
Κλήµατος Κοζάνης
Χείµαρρος
Πολυµήλου Κοζάνης
Πηγές
Λευκοπηγής Κοζάνης
Γεωτρήσεις
Πυλωρίου Κοζάνης
Γεωτρήσεις
Καλαµιάς
Γεωτρήσεις
Χρωµίου
Πηγές και γεωτρήσεις
Πεπονιάς Κοζάνης
Αλιάκµονας
Εράτυρας Καλονερίου
Αλιάκµονας
Μπουζακίων (Σαριγκιόλ)
Νερό τάφρου απαγωγής ΑΗΣ ∆ΕΗ
Καµπερού ∆ήµητρας Ν. Γρεβενών
Αλιάκµονας
Κιβωτού Κοκκινιάς Ν. Γρεβενών
Αλιάκµονας
Κνίδης Πόρου Γρεβενών
Γεωτρήσεις
Βατόλακκου
Γεωτρήσεις
Παλαιοχωρίου Γρεβενών
Πηγές
Ταξιάρχη Γρεβενών
Αλιάκµονας
∆ίκτυα Νοµού Καστοριάς
Πηγές και Αλιάκµονας
Βασιλειάδας Βέργας Μελισσότοπου Καστοριάς Πηγές και γεωτρήσεις
Κορεστίων Α&Β Καστοριάς
Αλιάκµονάς
Κοροµηλιάς Μεσοποταµίας Λεύκης Καστοριάς Αλιάκµονας
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Έκταση
(στρέµ.)
20 000
9 000
3 000
4 000
2 000
20 000
4 000
3 500
3 000
20 000
1 700
2 000
700
2 500
12 000
2 300
25 000
500
2 500
1 500
1 000
600
1 200
2 500
6 000
15 000
17 000
14 000
600
1 200
1 500
1 500
20 000
5 500
5 500
6 500

Περιοχή

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Λεκάνη Αλιάκµονα-Βεργίνας-Αιγινίου-Κίτρους (Νοµός Πιερίας)
∆ίκτυα Κολυνδρού
Γεωτρήσεις
Παλαιού Ελευθεροχωρίου
Γεωτρήσεις
Καταχά
Γεωτρήσεις
Σφενδάµης
Γεωτρήσεις
Στραγγιστικό Αιγινίου
Μέρος αρδεύεται µε γεωτρήσεις
Λεκάνη Αίσονα (Μαυρονερίου), Ενιπέα & παράκτιων χειµάρρων
Ενιπέα-Λιτόχωρου
Ενιπέας
Ράχης
Χείµαρρος
Ρητίνης
Πηγές και γεωτρήσεις
Ελατοχωρίου
Πηγές και γεωτρήσεις
Παλαιού Κεραµιδίου
Γεωτρήσεις
Μηλιάς
Χείµαρρος
Σφενδάµης
Γεωτρήσεις
Πεδιάδας Κατερίνης
Γεωτρήσεις
Λεκάνη Αξιού-Αλιάκµονα (∆ιαµέρισµα 9–10)
Κεντρικής περιοχής πεδιάδας Θεσσαλονίκης
Τέως λίµνης Γιαννιτσών*
Αλιάκµονας

260 000
185 000

Ανατολικού Βερµίου
Ζώνη Τριποτάµου Ηµαθίας
Ζώνη Αραπίτσας Ηµαθίας
Ζώνη Εδεσσαίου Πέλλας

98 850
114 000
80 200

Αρδευτικό Ροδοχωρίου Ηµαθίας
Λεκάνη Αλµωπίας
Προσωρινά δίκτυα πεδιάδας Αλµωπίας
∆ικτύου Βορεινού Νεοχωρίου
Αρδευτικά δίκτυα από υπόγεια νερά
Σύνολο
Σύνολο µόνο διαµερίσµατος 9

2 900
2 300
1 500
3 000
23 000
4 300
1 800
6 500
2 500
1 050
2 500
3 000
90 000

Πηγές
Πηγές
Πηγές
Γεωτρήσεις

4 000
95 000
11 000
10 000
948 150
503 150

* 65 000 στρέµµατα στην Ηµαθία, 120 000 στρέµµατα στην Πέλλα
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

9.2.3. Περιγραφή του υδατικού διαµερίσµατος στη σηµερινή κατάσταση
Τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα βρίσκονται στη λεκάνη του
Αλιάκµονα και παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.6, ενώ στον Πίνακα 9.7 παρατίθενται τα
προγραµµατισµένα αρδευτικά έργα.
9.2.4 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για την κατάρτιση του υδρολογικού ισοζυγίου στο
διαµέρισµα περιγράφεται στο Κεφάλαιο III, ενότητα 2.5. Η ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση υπολογίζεται σε 779 mm, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ισοϋέτιων
καµπυλών (∆ΕΗ, 1980). Με βάση τη διαπερατότητα και την έκταση των γεωλογικών
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σχηµατισµών του διαµερίσµατος καταρτίστηκε το υδρολογικό ισοζύγιο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.8.
Στο Χάρτη 9.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

9.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 9.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων
χρήσεων του διαµερίσµατος.
9.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 3 844 km2. Από τις εκτάσεις
αυτές τα 1 420 km2 είναι αρδευόµενα, ενώ τα 1209 km2 έχουν αρδευτεί, σύµφωνα µε
στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή του 1999/2000. Με βάση τη µεθοδολογία που
αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο III και την κατανοµή των καλλιεργειών στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ & ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 5 ως 8), η συνολική ζήτηση υπολογίζεται σε 609
hm3, ενώ η ζήτηση του Ιουλίου εκτιµάται σε 128 hm3.
Πίνακας 9.7 Προγραµµατισµένα αρδευτικά έργα
Περιοχή
Λεκάνη Σακουλέβα (Νοµός Φλώρινας)
1α. Φράγµα Τριανταφυλλιάς για ταµίευση 13.2 hm3 *
1β. Φράγµα Κλεινών για ταµίευση 13.1 hm3 και διώρυγα Κρατερού
για ταµίευση 4.4 hm3 **
Λεκάνη Αλιάκµονα - ανάντη φράγµατος Πολυφύτου
1α. Φράγµα Βράχου Καστοριάς για ταµίευση 1.9 hm3
1β. Αρδευτικά δίκτυα Βράχου Καστοριάς
2. Αρδευτικό έργο βόρειας ζώνης Πολυφύτου***
3. Αρδευτικό έργο Σταυροποτάµου Καστοριάς
4. Αρδευτικό έργο Γέρµας Καστοριάς
5. Αρδευτικό έργο Κορησού Λιθίας Καστοριάς
6. Επέκταση αρδευτικού έργου Βελβενδού
7. Επέκταση αρδευτικού έργου Βατόλακκου Γρεβενών
8. Αρδευτικό έργο Αγάπης Γρεβενών
9. Φράγµα Σισανίου Κοζάνης για ταµίευση 0.6 hm3
10. Μεσοβούνου Κοζάνης για ταµίευση 0.6 hm3
11. Φράγµα & δίκτυα Φελίου Γρεβενών για αποθήκευση περ. 3 hm3
12. Φράγµα και δίκτυα Κνίδης Γρεβενών για αποθήκευση 6 hm3
Σύνολο

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)
30 000
40 000

Γεωτρήσεις
Χείµαρρος Γέρµα
Υπόγεια νερά
Λίµνη Πολυφύτου

70 000
70 000
46 000
1 000
3 000
6 500
40 000
1 500
1 200
1 200
6 000
12 000
328 400

* Άρδευση και ύδρευση της πόλης της Φλώρινας.
** Άρδευση. Στην πενταετία προβλέπεται η κατασκευή του ενός εκ των δύο φραγµάτων για τα
οποία έχει εκπονηθεί µόνο η προµελέτη.
*** Στην α΄ φάση θα κατασκευαστεί τµήµα περ. 22 000 στρ.
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
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9.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο ΙIΙ και την κατανοµή των
ζώων στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ & ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 9, 10 και 11), η ζήτηση
για κτηνοτροφία υπολογίζεται σε 7.9 hm3.
Πίνακας 9.8 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Συντελεστής εξάτµισης
Όγκος βροχής (hm3)
Όγκος εξάτµισης (hm3)
Ωφέλιµη βροχή (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατοι Ηµιπερατοί Προσχωµ.
Καρστ.
3 668
3 329
3 714
2 730
779
779
779
779
54.0%
54.0%
54.0%
54.0%
2 857
2 593
2 893
2 127
1 543
1 400
1 562
1 148
1 314
1 193
1 331
978
3.0%
10.0%
15.0%
90.0%
39
119
200
880
1 275
1 074
1 131
98

Σύνολο
13 441

10 470
5 654
4 816
1 239
3 578

9.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι, ψάρια
υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) και για το έτος 1999 ανερχόταν σε 881 τόνους.
Στη Μελέτη δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και έτσι δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
9.3.4 Ύδρευση
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος εκτιµάται σε 596 891 κατοίκους (Πίνακας 9.1). Με
βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο IΙΙ, οι ετήσιες ανάγκες ύδρευσης
και τουρισµού εκτιµώνται σε 43.7 hm3, ενώ για το µήνα Ιούλιο εκτιµώνται σε 4.4 hm3.
9.3.5 Βιοµηχανία
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν οι ΒΙΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας, Πέλλας-Ηµαθίας, και
Έδεσσας. Οι απολήψεις νερού για τη βιοµηχανία έχουν εκτιµηθεί στις εκθέσεις διαχείρισης υδάτων για το έτος 1995 σε 30 hm3 ανά έτος. Οι ηµερήσιες ανάγκες σε νερό για
κάθε νοµό σε m3 είναι: Γρεβενά 1420, Καστοριά 1845, Κοζάνη 5150 και Φλώρινα
2895.
9.3.6 Ενέργεια
Στο διαµέρισµα παράγονται σηµαντικά ποσά ενέργειας (τα µεγαλύτερα από όλα τα διαµερίσµατα της χώρας) από τους τεχνητούς ταµιευτήρες της ∆ΕΗ, που έχουν εγκατεστηµένη ισχύ σχεδόν 1 000 MW.
Οι ταµιευτήρες Αλιάκµονα (Πολύφυτο, Σφηκιά, Ασώµατα), µε ωφέλιµη χωρητικότητα
1 334 hm3 (∆ΕΗ, 2002), κάλυψαν το 2001, µε 400–600 hm3, τις αρδευτικές ανάγκες της
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πεδιάδας Θεσσαλονίκης, ενώ πολύ σύντοµα θα καλύψουν και τις ανάγκες ύδρευσης της
πόλης.
Οι 12 λιγνιτικές µονάδες της περιοχής Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου καταναλώνουν περίπου
80–90 hm3 νερού το χρόνο, κυρίως για ψύξη. Όλο σχεδόν το νερό προέρχεται από τον
Αλιάκµονα (ταµιευτήρας Πολυφύτου), ενώ ένα µικρό ποσοστό από γεωτρήσεις της περιοχής Πτολεµαΐδας.
Τέλος, το νερό ψύξης των νέων λιγνιτικών µονάδων Φλώρινας θα εξασφαλιστεί µε την
ολοκλήρωση του φράγµατος της Παπαδιάς, που θα ρυθµίζει την απορροή του ρέµατος
Αχλάδας.

9.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του
Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 9.9–9.13. Ειδικότερα στον Πίνακα
9.9 αναγράφονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 9.10–9.13 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 9 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 9.9 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

12 750
11 717
3 842
828

Επιφανειακές
Απορροές

17 485
521

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
31 797
1 542
46 088
38 737
616
51 070
1 460
8
22 795
48
2
1 399

Πίνακας 9.10 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

489 241
246 360
242 881
278 069

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

4 243
3 777
467
4 263
12 750

3 956
3 372
583
3 806
11 717

1 312
1 079
233
1 218
3 842

287
225
62
254
828

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας είναι:
•
•
•
•

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 46 088 tn/έτος
Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 51 070 tn/έτος
Oλικό άζωτο (Ν) = 22 795 tn/έτος
Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 399 tn/έτος
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Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 9.11 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
19

71 474

7

353 800

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
1
1
2

4 467
10 500
49 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
20
1
9

ΙΠ
278 069
75 941
10 500
402 800

30

767 310

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
3

14 176

7

228 705

10

242 881

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

292
146
29

356
43
0

13 582
17 485
521

Πίνακας 9.12 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

3 875
1 162
39

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
5 744
2 872
287

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
3 315
13 262
166

Πίνακας 9.13 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
27 115
33 017
1 220
27

Χοίροι
2 245
2 614
162
9

Ιπποειδή
301
506
4
0

Κουνέλια
76
91
8
2

Πουλερικά
2 060
2 509
66
9

Σύνολο
31 797
38 737
1 460
48

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σχετικά περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα και στερεών (28% και 23% αντίστοιχα), ενώ ακόµα µικρότερη είναι η
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (17%). Ωστόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο φωσφόρου (59%). Παρά την σχετικά µικρή συµµετοχή τους στα φορτία οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου τα
οφειλόµενα σε αστικά λύµατα φορτία που παράγονται στο υδατικό διαµέρισµα δεν είναι αµελητέα, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού
του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 32%.
Στο υδατικό διαµέρισµα έχουν θεσµοθετηθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες το Ρέµα Σουλού
και η Λίµνη Πετρών. Mε βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί
µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής
ευαίσθητων αποδεκτών θα έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία,
να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998. Η προθεσµία αυτή είχε ως αποτέλεσµα την προώθηση αρκετών έργων
στην περιοχή, και ειδικότερα σήµερα οι πόλεις της Πτολεµαΐδας και της Φλώρινας που
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ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών, καθώς και οι πόλεις της Βέροιας, της Καστοριάς, της Κοζάνης, του Λιτόχωρου, της Νάουσας, του Αιγινίου, του
Κολινδρού και της Κρύας Βρύσης (κανονικοί αποδέκτες), εξυπηρετούνται από δίκτυα
αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ), καλύπτοντας το 32%
του ισοδύναµου πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 9.11).
Όλες οι ΕΕΛ έχουν σχεδιασθεί ώστε να αποµακρύνουν αποτελεσµατικά το φορτίο του
οργανικού άνθρακα, των στερεών και του αζώτου, ενώ ειδικά στις ΕΕΛ της Πτολεµαΐδας και της Φλώρινας, λόγω της ευαισθησίας του αποδέκτη, γίνεται πρόσθετη αποµάκρυνση φωσφόρου, η οποία πραγµατοποιείται και στις ΕΕΛ της Κοζάνης, της Βέροιας,
της Νάουσας και της Καστοριάς.
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι περισσότερες από τις οποίες εξυπηρετούν περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000, υπάρχουν 20 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς, και
µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το
τέλος του έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού
του υδατικού διαµερίσµατος (36%) βρίσκεται σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές
µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν ακόµη περιοχές µε µεγάλο σχετικά
ι.π. στις οποίες είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ, είτε οι
υφιστάµενες εγκαταστάσεις παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη λειτουργία τους, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση των έργων αυτών των µεγάλων πόλεων
(Γρεβενά, Κατερίνη), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προγραµµατισθεί και η διαχείριση
των λυµάτων των 17 εκ των 20 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ. Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω έργων αναµένεται µείωση των
συνολικών ρυπαντικών φορτίων του υδατικού διαµερίσµατος. Επιπλέον η κατασκευή
και λειτουργία µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα,
φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (69%) και φορτίου στερεών (76%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ αντίθετα περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (6% και 3% αντίστοιχα). Το 85%
του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 84% του φορτίου αζώτου και
το 57% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή των χοιροστασίων (7%, 11% και 20% αντίστοιχα).
Oι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 9.12). Οι Νοµοί Πέλλας,
Ηµαθίας και Πιερίας χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται κυρίως στις πεδινές εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι ο καπνός, το βαµβάκι,
τα τεύτλα, καθώς και οι δενδροκαλλιέργειες (κυρίως στους Νοµούς Ηµαθίας και Πέλλας). Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από τις επιφα442 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

νειακές απορροές ανέρχεται σε 37% και 77% αντίστοιχα επί του συνόλου του φορτίου.
Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το
42% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους, το 29% σε δασώδεις εκτάσεις και το
24% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 9.12, το
16% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 55% του φορτίου φωσφόρου
των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 76%
και 32%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 3% του συνολικού οργανικού φορτίου, το
1% του συνολικού φορτίου στερεών, ενώ σχεδόν µηδενική είναι η συµµετοχή τους στα
συνολικά φορτία αζώτου και φωσφόρου. Η πλειονότητα των ευρισκόµενων στo Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας βιοµηχανιών είναι βιοµηχανίες χαµηλής και µέσης όχλησης και κυρίως µονάδες συσκευασίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων
(κονσερβοβιοµηχανίες φρούτων και λαχανικών), παραγωγής αλεύρου, ζάχαρης, λαδιού,
ιχθύων και ιχθυρών, γαλακτοκοµικών προϊόντων, αλλαντικών, ορνιθοσφαγεία και µονάδες έκθλιψης ελαίων. Λειτουργούν επίσης υφαντουργικές µονάδες παραγωγής νηµάτων κυρίως από βαµβάκι, βιοµηχανίες ξύλου (παραγωγή µοριοσανίδων), µονάδες παραγωγής απορρυπαντικών, µικρές µονάδες βυρσοδεψίας (κυρίως στην Καστοριά), ενώ
τέλος στο Νοµό Κοζάνης λειτουργούν 4 λιγνιτορυχεία και 2 ΑΗΣ. Οι σηµαντικότερες
τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα,
αµίαντος, ανόργανα οξέα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις, φαινόλες και οργανικοί
διαλύτες. Επισηµαίνεται ότι η ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων
δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τον
τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα στο Νοµό Φλώρινας
λειτουργεί οριοθετηµένη µία βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) στα βόρεια του Νοµού. Οι
ΑΗΣ Πτολεµαίδας και Καρδιάς λόγω της έκτασης που καταλαµβάνουν και της φύσης
των απορροών από τους σωρούς αποθήκευσης λιγνίτη, αποτελούν µία ειδική περίπτωση ρύπανσης και απαιτούν ειδική διερεύνηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η λειτουργία των δύο αυτών θερµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ενέργειας
επιβαρύνει σηµαντικά την περιοχή µε συµβατικούς ρύπους όπως αιωρούµενα στερεά
και µε τοξικές ουσίες όπως βαρέα µέταλλα (Cd, Cr, Ni, Zn) και χλωριωµένες οργανικές
ενώσεις (PCB).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).
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9.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 9.14 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχουν 22 τόποι κοινοτικής σηµασίας
(SCI) και 5 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι ποταµοί Γρεβενίτης και Σακουλέβας, το ρέµα Σουλού και η λίµνη Πετρών, οι οποίοι
βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων,
έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή του κάµπου της Πέλλας – Ηµαθίας, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη
ζώνη από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σε εφαρµογή της Οδηγίας
91/676/ΕΟΚ. ∆ιερευνητέα είναι η ένταξη στους ευαίσθητους αποδέκτες και των λιµνών
Βεγορίτιδας, Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης και Καστοριάς και στις ευπρόσβλητες ζώνες των
αντίστοιχων λεκανών απορροής.
Πίνακας 9.14 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
(ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)
ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥ∆ΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ –
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ
ΑΓΡΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΣ
(ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α
ΣΟΥΛΟΥ ΡΕΜΑ
ΛΙΜΝΗ
ΧΕΙΜΑ∆ΙΤΙ∆Α
ΛΙΜΝΗ ΖΑΖΑΡΗ
ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Γρεβενών

+

Φλώρινας

+

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Ηµαθίας

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR1210002

Ηµαθίας

GR1220010

Ηµαθίας
Πέλλας

GR1240004

Πέλλας

GR1240006

Καστοριάς

GR1320001

Καστοριάς
Φλώρινας
ΦλώριναςΠέλλας
Φλώρινας

GR1320003
+

GR1340004
GR1340004

+

Φλώρινας

GR1340005

Φλώρινας
Φλώρινας

GR1340005
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Νερά
κολύµβησης
[5]

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ
Νερά Κολύµβησης
ΜΕΘΩΝΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΠΥ∆ΝΑ
ΚΟΡΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΠΛΑΚΑ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
ΣΚΟΤΙΝΑ-ΕΟΤ
Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
Χερσαία Τµήµατα
ΚΑΜΠΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΒΟΡΑΣ
ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
ΟΡΟΣ ΠΑΙΚΟ
ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΙΝ∆ΟΥ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ
ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ
(ΚΟΡΥΦΗ
ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
(ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Φλώρινας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Πέλλας –
Ηµαθίας
Ηµαθίας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
GR1210001

Πέλλας

GR1240001

Πέλλας
Πέλλας

GR1240003

Πέλλας

GR1240005

Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας

GR1250001
GR1250002
GR1250003

Πιερίας

GR1250004

Γρεβενών

GR1310001

GR1240002

Γρεβενών

GR1310002

Καστοριάς

GR1320002

Κοζάνης

GR1330001

Φλώρινας

GR1340001

Φλώρινας

GR1340003

Φλώρινας

GR1340006

Ιωαννίνων

GR2130006

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

09 Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας

445

9.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους χρήσεων. Η εκτίµηση παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.15
και δίνεται ως µέση ετήσια τιµή και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
Πίνακας 9.15 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση
Βιοµηχανία
Κτηνοτροφία
Ενέργεια
Σύνολο

Ετήσια βάση
609.4
43.7
30.0
7.9
80
771.0

Ιούλιος
128.5
4.4
2.5
0.8
7.0
143.2

Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της Μελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 9.15. Καταρτίστηκαν δύο
σενάρια:
α. το µεσοπρόθεσµο σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε
συλλογικά δίκτυα θα προστεθούν και οι εκτάσεις των έργων των οποίων η κατασκευή έχει ήδη προγραµµατιστεί, ενώ παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από
µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο µισό εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης·
β. το µακροπρόθεσµο σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε
συλλογικά δίκτυα προστίθενται και οι εκτάσεις των έργων που έχουν µελετηθεί πέραν όλων των παραπάνω, ενώ παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη
συλλογικά έργα θα µειωθούν στο 1/4 εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης. Εφόσον
οι παραδοχές της εξέλιξης των εκτάσεων που αρδεύονται από µη συλλογικά δίκτυα
δίνουν, τελικά, µείωση της συνολικής έκτασης σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση,
τότε στο σενάριο λαµβάνεται η σηµερινή έκταση. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.16.
Πίνακας 9.16 Εκτίµηση σηµερινής και µελλοντικής ζήτησης για άρδευση από έργα
Αρδευόµενη έκταση
µε συλλογικά δίκτυα (στρ)

ΑρδευόµεΕτήσια
Ετήσια
Συνολική* Συνολική*
νη έκταση κατανάκαταετήσια κα- κατανοµή
µε µη συλ- λωση συλ- νάλωση
µήνα Ιουτανοµή
λογικά δίλογ. δι- µη συλλογ.
λίου (hm3)
(hm3)
κτυα (στρ)
κτύων
δικτύων
(hm3)
(hm3)

Σηµερινή κατάσταση
503 150
499 850
305.5
Πρόσθετα µεσοπ. σεναρίου
328 400 –249 925
199.4
Σύνολο
831 550
249 925
504.9
Πρόσθετα µακρ. σεναρίου
0
0
0
Σύνολο
831 550
249 925
504.9
*Για συλλογικά και µη συλλογικά δίκτυα άρδευσης
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303.5
–151.7
151.7
0
151.7

609
47.6
656.6
0
656.6

128.5
10.1
138.6
0
138.6

Με βάση τα δεδοµένα του Πίνακα 9.16, η συνολική (για όλες τις χρήσεις) µελλοντική
ζήτηση νερού στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9.17.
Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά
ΕΣΥΕ, η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις κάθε είδους απώλειες) είναι το
µήνα Ιούλιο 136.2 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση, 154.2 hm3 για το µεσοπρόθεσµο
σενάριο, και 177.6 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα εκτάσεων των έργων, η ζήτηση του Ιουλίου διαµορφώνεται στα 146.3 hm3 και για τα δύο
µελλοντικά σενάρια. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων
κατά ΕΣΥΕ, στο µεσοπρόθεσµο σενάριο θεωρείται ότι αρδεύεται το σύνολο των υφιστάµενων ποτιστικών καλλιεργειών. Τα υπό κατασκευή όµως έργα προβλέπεται να αρδεύσουν κατά βάση νέες εκτάσεις. Συνεπώς, η εκτίµηση µε βάση δεδοµένα εκτάσεων
έργων θα πρέπει να θεωρηθεί πιο ακριβής. Όσον αφορά στο µακροπρόθεσµο σενάριο, η
εκτίµηση βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ αντιστοιχεί στη µεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των υφιστάµενων καλλιεργειών και δίνει πολύ µεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού σε σχέση µε την προσέγγιση µέσω έργων. Η προσέγγιση µέσω εκτάσεων έργων θεωρείται πιο ρεαλιστική και επιλέγεται για τις τελικές εκτιµήσεις.
Πίνακας 9.17 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις
Άρδευση από εκτάσεις κατά
ΕΣΥΕ
Χρήση
Έτος (hm3) Ιούλιος (hm3)
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
695
146.5
Ύδρευση
43.7
4.4
Βιοµηχανία
30
2.5
Κτηνοτροφία
7.9
0.8
Σύνολο
776.6
154.2
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
806
169.9
Ύδρευση
43.7
4.4
Βιοµηχανία
30
2.5
Κτηνοτροφία
7.9
0.8
Σύνολο
887.6
177.6

Άρδευση από έργα
Έτος (hm3)

Ιούλιος (hm3)

656.6
43.7
30
7.9
738.2

138.6
4.4
2.5
0.8
146.3

656.6
43.7
30
7.9
738.2

138.6
4.4
2.5
0.8
146.3

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα των Πινάκων 9.5 και 9.8, η προσφορά νερού από
επιφανειακές πηγές υπερκαλύπτει σε ετήσια βάση τη ζήτηση για όλα τα σενάρια. Η
προσφορά νερού κατά το µήνα Ιούλιο εκτιµάται για το σύνολο του διαµερίσµατος σε 61
hm3 (όπως προκύπτει από αναγωγή των µετρηµένων απορροών) και υπολείπεται κατά
πολύ της σηµερινής ζήτησης (136 hm3). Βέβαια η χρήση των υπόγειων υδροφορέων,
αλλά και των ταµιευτήρων που υπάρχουν στο διαµέρισµα (συνολικής χωρητικότητας
περίπου 2 000 hm3), έχει αποτέλεσµα την πλήρη κάλυψη των αναγκών νερού του διαµερίσµατος όλο το χρόνο, αλλά και την εξαγωγή νερού στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης.
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Κατά συνέπεια, οι ανάγκες σε νερό υπερκαλύπτονται από τους διαθέσιµους υδατικούς
πόρους του υδατικού διαµερίσµατος για τις σηµερινές, τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνθήκες.

9.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε ετήσια
βάση, ενώ ποσότητες νερού του ποταµού Αλιάκµονα χρησιµοποιούνται εκτός του διαµερίσµατος για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Θεσσαλονίκης.
Στο διαµέρισµα έχουν κατασκευαστεί τεχνητοί ταµιευτήρες µε σηµαντικό ωφέλιµο
όγκο (2 000 hm3), που εκτός από την παραγωγή ρεύµατος συµβάλλουν στην καλύτερη
αξιοποίηση των υδατικών πόρων ειδικά κατά την θερινή περίοδο.
Ο κύριος υδατικός πόρος του διαµερίσµατος, ο ποταµός Αλιάκµονας, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της άρδευσης. Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του ποταµού, που σχετίζονται µε την καταλληλότητά του για την
ύδρευση της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρεχόµενη επεξεργασία είναι υψηλού επιπέδου, µε αποτέλεσµα το τελικό προϊόν να είναι υψηλής ποιότητας.
Η διαθέσιµη υδροµετεωρολογική πληροφορία είναι σχετικά επαρκής. Στο διαµέρισµα
λειτουργεί σηµαντικός αριθµός βροχοµετρικών και µετεωρολογικών σταθµών, ενώ η
επιφανειακή απορροή εκτιµάται από τα δεδοµένα µιας σειράς υδροµετρικών σταθµών,
καθώς και από τα δεδοµένα της λειτουργίας των ταµιευτήρων.
Κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων του διαµερίσµατος αποτελούν οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, σε συνδυασµό µε το φορτίο των αστικών λυµάτων. Επισηµαίνεται η σηµαντική συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της σταβλισµένης
κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης και η επιβάρυνση από γεωργικές δραστηριότητες,
κυρίως ως προς το άζωτο, και εποµένως κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτικών.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυµάτων του υδατικού διαµερίσµατος και µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση
των έργων διαχείρισης των λυµάτων των µεγάλων πόλεων στις οποίες δεν λειτουργούν
ΕΕΛ, ενώ είναι σκόπιµη και η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί
ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχουν 22 τόποι κοινοτικής σηµασίας
(SCI) και 5 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι ποταµοί Γρεβενίτης και Σακουλέβας, το ρέµα Σουλού και η λίµνη Πετρών, που
έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες, καθώς και η περιοχή του κάµπου Πέλλας – Ηµαθίας, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη.
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Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη στους ευαίσθητους αποδέκτες και των λιµνών
Βεγορίτιδα, Χειµαδίτιδα, Ζάζαρη και Καστοριά και η ένταξη των αντίστοιχων λεκανών
απορροής στις ευπρόσβλητες ζώνες.
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10 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας
10.1 Γενικά χαρακτηριστικά
10.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τµήµα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η συνολική του έκταση είναι 10 390 km2. Περιλαµβάνει ολόκληρο το Νοµό Χαλκιδικής, µεγάλα τµήµατα των Νοµών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ηµαθίας και Πέλλας, και µικρό τµήµα του Νοµού Σερρών. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο Χάρτη 10.1. Ο πληθυσµός του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ,
το 1991 ήταν 1 225 840 κάτοικοι και το 2001 ήταν 1 362 190 κάτοικοι, παρουσιάζοντας
αύξηση 11.1% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο
διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 10.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο
διαµέρισµα.
Πίνακας 10.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Χαλκιδικής
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς
Ηµαθίας
Πέλλας
Σερρών
Σύνολο

3 253.5
3 415.5
2 421.6
437.4
830.3
31.7
10 390.0

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
92.7%
96.1%
25.7%
33.1%
0.8%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

93 653
941 543
81 291
40 963
67 584
806
1 225 840

Πληθυσµός
Ποσοστό
πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)

100.0%
99.5%
99.5%
29.3%
48.7%
0.4%

107 156
1 052 536
88 611
42 080
71 003
804
1 362 190

Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Η περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων (Ν. 3199/2003) λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, που
είναι και έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε χωρική αρµοδιότητα τα
Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας.
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση


∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
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οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Κασσάνδρας, Λαγκαδά, Αξιού,
Κιλκίς, Αλεξάνδρειας, Γιαννιτσών, Αγ. Γεωργίου, Ηρακλείας, Σκύδρας, Κουφαλίων, Κρύας Βρύσης, Χαλάστρας, Μεγ. Αλεξάνδρου-Μενπίδος)·
η Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων, που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (π.χ. Θεσσαλονίκης) και ΤΟΕΒ
(π.χ. Θεσσαλονίκης, Κιλκίς).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·

• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·

• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
10.1.2 Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα περιλαµβάνει εκτεταµένες πεδιάδες κυρίως στο δυτικό τµήµα,
οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, των Γιαννιτσών, του
Λαγκαδά και της Χαλκιδικής. ∆εν είναι ιδιαίτερα ορεινό, αφού περιλαµβάνει χαµηλά
βουνά στην περιφερειακή ζώνη, ενώ υψόµετρο πάνω από 2 000 µέτρα έχουν το όρος
Άθως (2 033 m) και το όρος Κερκίνη (2 031 m).
Από δύση προς ανατολή οι γεωτεκτονικές ζώνες που απαντώνται στο χώρο του υδατικού διαµερίσµατος είναι η Πελαγονική, του Αξιού, η Περιροδοπική, η Σερβοµακεδονική µάζα και η µάζα της Ροδόπης.
Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που συναντώνται στο διαµέρισµα συνίστανται από ανθρακικά πετρώµατα, σχιστόλιθους, φυλλίτες. οφιόλιθους, γρανίτες και γρανοδιορίτες, ενώ
στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται νεογενή ιζήµατα και προσχώσεις, καθώς και παράκτιες αποθέσεις στις περιοχές των µεγάλων ποταµών και λιµνών.
10.1.3 Κλίµα
Το διαµέρισµα χαρακτηρίζεται από ποικιλία κλιµάτων, όπως το µεσογειακό στη περιοχή της Χαλκιδικής, το θαλάσσιο στις παράκτιες περιοχές, το ηπειρωτικό στο εσωτερικό και το ορεινό στις περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο.
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Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής κυµαίνεται από 400 µέχρι 800 mm, ενώ στα ορεινά τµήµατα ξεπερνάει τα 1 000 mm. Οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συνηθισµένες κατά το διάστηµα Σεπτεµβρίου-Απριλίου.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 14.5oC και 17oC µε ψυχρότερο µήνα
τον Ιανουάριο και θερµότερο τον Ιούλιο. Στον Πίνακα 10.2 παρουσιάζονται οι τιµές
των µετεωρολογικών µεταβλητών στις θέσεις Θεσσαλονίκη, Σέδες και Πολύγυρος.
Πίνακας 10.2 Μέσες ετήσιες τιµές µετεωρολογικών µεταβλητών
Μετεωρολογικές µεταβλητές
Θερµοκρασία (οC)
Ελάχιστη θερµοκρασία (οC)
Μέγιστη θερµοκρασία (οC)
Βροχόπτωση (mm)
Σχετική υγρασία
Νέφωση (όγδοα)
Ηµέρες µε βροχή
Ηµέρες µε χιόνι
Ηµέρες µε χαλάζι
Ηµέρες µε οµίχλη

Θεσσαλονίκη(1)
15.7
-14.0
42.0
448.7
67.0%
3.9
108.9
6.6
0.4
21.9

Σέδες(2)
16.1
-12.8
43.2
446.5
65.0%
4.0
109.3
7.7
0.7
33.1

Πολύγυρος(3)
14.3
-9.8
36.2
402.4
67.4%
2.8
43.0
8.6
0.5
30.2

(1)

Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1959–1997
Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1955–1972
(3)
Με βάση δεδοµένα της ΕΜΥ για τη χρονική περίοδο 1979–1992
(2)

10.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το διαµέρισµα χαρακτηρίζει η παρουσία της συµπρωτεύουσας, µε πληθυσµό που ξεπερνάει το εκατοµµύριο και µε πρωταρχικό ρόλο στη διακρατική ενότητα των Βαλκανίων, του Εύξεινου Πόντου και των κεντρικών-ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς
και η ύπαρξη µιας από τις πιο αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές της χώρας, της Χαλκιδικής.
Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει κέντρο διεθνούς εµβέλειας, ωθούµενη από την ύπαρξη σηµαντικών φυσικών πόρων, τη χερσαία και θαλάσσια υποδοµή διασυνδέσεων και την κοµβική της θέση, τον ιστορικό της ρόλο, παράλληλα µε το ρόλο της ως σηµαντικότερου
κέντρου της βόρειας Ελλάδας, και τη συγκέντρωση δυναµικού πληθυσµού, σε µεγάλο
βαθµό προσφυγικού. Η συσσώρευση όµως πληθυσµού και δραστηριοτήτων έχει δηµιουργήσει έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα στην πόλη, το Θερµαϊκό Κόλπο και τις
ακτές σε µεγάλη έκταση.
Το διαµέρισµα είναι πλούσιο σε φυσικούς πόρους, µε εύφορη γεωργική γη, αξιοποιήσιµα δάση, αξιόλογο ορυκτό πλούτο (κυρίως στη Χαλκιδική) και σηµαντικούς υδατικούς πόρους. Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό γεωργικής γης
και αρδευόµενων εκτάσεων στο σύνολο της χώρας. ∆ιαθέτει, επίσης, σηµαντικούς τουριστικούς φυσικούς πόρους (ακτές, ορεινά και παράκτια δάση, ιαµατικές πηγές). Ειδικότερα, ο Νοµός Χαλκιδικής είναι ορεινός, µε δάση, πλούσιο υπέδαφος, ήπιο κλίµα και
µεγάλο µήκος ακτών κατάλληλων για τουριστικές δραστηριότητες.
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Κατά τη δεκαετία 1981–1991, ο πληθυσµός (που κατά 65.3% είναι αστικός) αυξήθηκε
ταχύτερα από το µέσο όρο της χώρας, ενώ κατά τη δεκαετία 1991–2001 οι τρεις κύριοι
νοµοί του διαµερίσµατος (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής) είχαν αύξηση περίπου
διπλάσια του µέσου όρου της χώρας. Το εργατικό δυναµικό είναι υψηλού επιπέδου από
την άποψη της σύνθεσης ηλικιών και της εκπαίδευσης.
Το ΑΕΠ του διαµερίσµατος είναι λίγο µεγαλύτερο του µέσου όρου της χώρας και η κατανοµή του στους παραγωγικούς τοµείς είναι 14.9% στον πρωτογενή, 30.5% στο δευτερογενή και 54.6% στον τριτογενή (τα αντίστοιχα του µέσου όρου χώρας είναι 16.8%,
27.8% και 55.4%). Η κατανοµή της απασχόλησης είναι αντίστοιχα 14.9%, 30.5% και
54.6% και γενικά παρατηρείται εικόνα ισόρροπης ανάπτυξης µεταξύ των τοµέων παραγωγής.
Η προοπτική για το µέλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή και αφορά σε όλους τους τοµείς για
το σύνολο του διαµερίσµατος. Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στη διασφάλιση και
συνέχιση της αναπτυξιακής προσπάθειας, µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος
και ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
Κεντρική κατεύθυνση είναι η ενίσχυση του ρόλου του διαµερίσµατος ως κόµβου µεταφορών (εσωτερικών και διεθνών), όπως και η ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης
ως κέντρου οικονοµικού και πολιτιστικού, και συνδέσµου της χώρας µε τον ευρύτερο
χώρο της ανατολικής Ευρώπης. Η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και των κάθετων
αξόνων της θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη πραγµατικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας,
ενώ στον ευρύτερο διακρατικό χώρο ο ρόλος της θα καταστεί σηµαντικός, ως κόµβος
των διεθνών και εθνικών αξόνων µεταφορών βορρά-νότου και ανατολής-δύσης, ως
ισχυρό οικονοµικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο και ως κέντρο
παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στη Βόρειο Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της περιοχής µπορεί να στηριχθεί και στην
αξιοποίηση του δικτύου των άλλων µικρότερων αστικών της κέντρων, σύµµετρα κατανεµηµένων στο χώρο του διαµερίσµατος, που µπορούν να λειτουργήσουν σαν δυναµικοί πόλοι και βάση περαιτέρω ανάπτυξης των περιοχών τους. Τέλος, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η προστασία του περιβάλλοντος (ρύπανση Θερµαϊκού, ατµοσφαιρική ρύπανση Θεσσαλονίκης). Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναληφθεί µια σειρά
από έργα και δράσεις (µετρό, καθαρισµός λυµάτων, παράκαµψη πόλης κλπ.).

10.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
10.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες λεκάνες του διαµερίσµατος είναι αυτές των λιµνών Θεσσαλονίκης (2 161
km2), του Αξιού (1 636 km2), του Λουδία (1 251 km2) και του Γαλλικού (1 055 km2).
Άλλες αξιόλογες λεκάνες, µε έκταση µικρότερη των 600 km2, είναι αυτές των ποταµών
Χαβριά, Ανθεµούντος, Ολύνθιου και της λίµνης ∆οϊράνης.
Τα χαρακτηριστικά των κύριων υδρολογικών λεκανών παρουσιάζονται συνοπτικά στη
συνέχεια.
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Λεκάνη λιµνών Θεσσαλονίκης
Το σύστηµα των λιµνών Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει τις φυσικές λίµνες Βόλβη,
Λαγκαδά (Κορώνεια) και Μαυρόβου µε συνολική έκταση λεκανών απορροής
2 161 km2. Οι λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά συνδέονται µεταξύ τους. Με βάση σποραδικές µετρήσεις παροχής σε υδατορεύµατα που εκβάλλουν στις λίµνες καθώς
και άλλα υδρολογικά δεδοµένα, η µέση ετήσια επιφανειακή απορροή στις δύο λίµνες εκτιµάται σε 85 hm3.
Τα αποθέµατα της λίµνης Λαγκαδά µειώνονται συνεχώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν µηδενικά, αποτελώντας έτσι ένα από τα
βασικά περιβαλλοντικά προβλήµατα του διαµερίσµατος. Για τη διάσωση των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης προβλέπεται από το Υπουργείο Γεωργίας επιδότηση
των αγροτών για να αλλάξουν τις καλλιέργειες από ποτιστικές σε ξηρικές ή να
προχωρήσουν σε αγρανάπαυση. Στόχος της προσπάθειας αυτής, εκτός από την
εξοικονόµηση νερού, είναι ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων, η µείωση
των λιπασµάτων και της ρύπανσης, και η ορθολογική διαχείριση των εδαφών της
περιοχής.
Λεκάνη Αξιού
Ο ποταµός Αξιός πηγάζει από την ορεινή ζώνη µεταξύ Αλβανίας και ΠΓ∆Μ και η
συνολική λεκάνη απορροής του είναι 22 250 km2. Από την έκταση αυτή, σε ελληνικό έδαφος βρίσκονται 2 513 km2, από τα οποία 1 636 km2 αντιστοιχούν στο τελευταίο τµήµα πριν την εκβολή του στη θάλασσα και 901 km2 αντιστοιχούν σε
παραπόταµο ο οποίος βρίσκεται στην πεδιάδα της Φλώρινας (Σακουλέβας) και
συµβάλλει µε τον Αξιό στο έδαφος της ΠΓ∆Μ. Οι κυριότερες υπολεκάνες του
Αξιού στο ελληνικό έδαφος είναι του Αγιάκ (360 km2), του Γυναικοκάστρου (150
km2) και του Κοτζά Ντερέ (140 km2).
Η παροχή του ποταµού όταν εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος εξαρτάται από τη
διαχειριστική πολιτική στην ΠΓ∆Μ. Σύµφωνα µε µετρήσεις η µέση ετήσια παροχή
στις δεκαετίες 1950 και 1960 υπολογίζονταν σε 170 m3/s, ενώ µε βάση στοιχεία
της δεκαετίας 1985–1995 η παροχή εκτιµάται σε 90 m3/s. Η ελάχιστη συµφωνηµένη µέση παροχή του Αξιού στα σύνορα το µήνα Ιούλιο ανέρχεται σε 29.5 m3/s.
Οι σποραδικές µετρήσεις που εκτελέστηκαν κατά καιρούς σε διάφορες θέσεις της
λεκάνης συνηγορούν σε µια εκτίµηση της απορροής του ελληνικού τµήµατος της
λεκάνης της τάξεως των 6 m3/s.
Λεκάνη Λουδία
Ο ποταµός Λουδίας βρίσκεται µεταξύ των ποταµών Αλιάκµονα και Αξιού και παροχετεύει λεκάνη απορροής έκτασης 1251 km2. Σύµφωνα µε σποραδικές µετρήσεις η απορροή προς τη θάλασσα εκτιµάται σε περίπου 10 m3/s, από τα οποία τα 3
m3/s περίπου αποτελούν την απορροή της λεκάνης, ενώ τα υπόλοιπα 7 m3/s είναι
πλεονάζοντα αρδευτικά νερά, που εκτρέπονται από τον Αλιάκµονα και τον Αξιό.
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Λεκάνη Γαλλικού
Ο ποταµός Γαλλικός, µε λεκάνη απορροής 1 055 km2, πηγάζει από τα όρη Μαυροβούνιο και Κρούσια και αφού διασχίσει το ανατολικό τµήµα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης εκβάλλει δυτικά της πόλης. Στην περιοχή διατίθενται σποραδικές µετρήσεις απορροής, µε βάση τις οποίες η τάξη µεγέθους της συνολικής ετήσιας απορροής του ποταµού εκτιµάται σε 1.7 m3/s.
Στον Πίνακα 10.3 παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτιµήσεις για την απορροή των κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος
Πίνακας 10.3 Μέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος
Λεκάνη
1
2
3
4
5

Λιµνών Θεσσαλονίκης
Αξιού (ελληνικό τµήµα)
Αξιού
Λουδία
Γαλλικού

Έκταση (km2)
2 161
1 636
1 251
1 055

Μέση ετήσια
απορροή (m3/s)*
2.7
6.0
90.0
3.0
1.7

* Εκτιµήσεις µε βάση σποραδικές µετρήσεις σε διάφορες θέσεις

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διαθέσιµες µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του Υπουργείου Γεωργίας για τους ποταµούς Αξιό, Λουδία και τις λίµνες
∆οϊράνη, Λαγκαδά και Βόλβη και του ΕΚΘΕ για τον ποταµό Λίγκο (παραπόταµο του
Αξιού). Για τους ποταµούς Αξιό, Λουδία και Γαλλικό αξιολογήθηκαν επίσης επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2002. Για την αποκωδικοποίηση
της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των παραµέτρων,
πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της
οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπλέον για τον ποταµό Αξιό και τη λίµνη ∆οϊράνη λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999
(Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Αξιός
Για τον ποταµό Αξιό υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων 29 παραµέτρων για την περίοδο
1981–1997 από το Υπουργείο Γεωργίας σε πέντε χαρακτηριστικές θέσεις: την οδογέφυρα Πολυκάστρου-Αξιούπολης, τη γέφυρα Προχώµατος-Κουφαλίων, τη γέφυρα Χαλάστρας, το φράγµα Αξιού και τη σιδηροδροµική γραµµή Θεσσαλονίκης – Ειδοµένης.
Για τις τρεις πρώτες θέσεις υπάρχουν, επίσης, µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για
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την περίοδο 1998–2001, καθώς και επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την
περίοδο 2000–2002.
Ο ποταµός Αξιός πηγάζει από τα όρη Ρουντόσκα-Γιαµαβίστρα-Σουχαγκούρα και
ύστερα από µία διαδροµή 300 km (220 km στη Γιουγκοσλαβία-FYROM και 80 km
στην Ελλάδα) εκβάλλει στον Θερµαϊκό κόλπο, 20 km δυτικά της Θεσσαλονίκης. Ο
Αξιός πριν εισέλθει στην Ελλάδα γίνεται αποδέκτης βιοµηχανικών αποβλήτων από τις
ευρισκόµενες κατά µήκος του βιοµηχανίες τροφίµων, χάρτου, χηµικών προϊόντων,
υφαντουργίας, οικοδοµικών υλικών, µεταλλουργίας και διυλιστηρίων πετρελαίου. Παράλληλα είναι αποδέκτης των αστικών λυµάτων και των επιφανειακών απορροών των
περιοχών της κοιλάδας του Αξιού.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας για την περίοδο 1998–2001 στις θέσεις γέφυρα Πολύκαστρου, γέφυρα Χαλάστρας και γέφυρα
Κουφαλίων, φαίνεται ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού Αξιού τον καθιστούν καταρχήν κατάλληλο για πρόσληψη νερού προς πόση αν και οι συγκεντρώσεις
νιτρικών και αµµωνιακών που έχουν καταγραφεί σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας εµφανίζονται περιστασιακά ιδιαίτερα υψηλές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι µέγιστες
τιµές του 95% των δειγµάτων κυµαίνονται από 22.6 µέχρι 30.5 mg/L NO3 ενώ στη γέφυρα Κουφαλίων έχουν περιστασιακά καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών κοντά στα
80 mg/L NO3. Αρκετά υψηλές είναι επίσης και οι τιµές των φωσφορικών στον ποταµό
Αξιό, αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2000–2002) σε όλες τις θέσεις
έχουν καταγραφεί τιµές µεγαλύτερες από τη συνιστώµενη τιµή της Οδηγίας για την κατηγορία Α3 (0.7 mg/L P2O5) µε τις µέσες τιµές να φτάνουν τα 1.7 mg/L P2O5 (µέγιστη
3.94 mg/L P2O5) στη γέφυρα Αξιούπολης, τα 1.24 mg/L P2O5 στη γέφυρα Χαλάστρας
και τα 0.39 mg/L P2O5 στη γέφυρα Κουφαλίων. Στον ποταµό Λίγκο (παραπόταµοτου
Αξιού) σύµφωνα µε παλαιότερες µετρήσεις, ιδιαίτερα αυξηµένες είναι οι συγκεντρώσεις φωσφόρου, ενώ στη θέση Τριπόταµου οι συγκεντρώσεις αµµωνιακών υπερβαίνουν
τα 4 mg/L µε συνέπεια να καθίσταται ο ποταµός Λίγκος ακατάλληλος για πόση. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπόταµοι του Αξιού, Βαρδαρόβασης και Πόροια έχουν
χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα υδάτινα σώµατα σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’αριθµόν
19661/1982/31-08-1999.
Για τον ποταµό Αξιό υπάρχουν διαθέσιµα αποτελέσµατα µετρήσεων διαφόρων επικίνδυνων ουσιών που πραγµατοποιήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου την περίοδο
Οκτωβρίου 1998 – Σεπτεµβρίου 1999 για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στον ποταµό
Αξιό πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία σε δύο σηµεία και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων φαίνεται ότι καµία
από τις εξεταζόµενες ουσίες (πτητικές οργανικές ενώσεις, µέταλλα, φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα) δεν παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα όρια όπως αυτά έχουν
καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’αριθµόν 2/1-2-2001, µε την
οποία έγινε ο καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών
από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Kατάλογο ΙΙ της
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.
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Λουδίας
Για το Λουδία υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις από το Υπ. Γεωργίας για την περίοδο
1998–2001 σε δυο θέσεις δειγµατοληψίας και από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα έτη 2000–2002
στα σύνορα Πέλλας-Ηµαθίας και στις εκβολές. Την περίοδο 1998–2001 στη θέση «∆ιεθνής δρόµος» έχουν καταγραφεί τιµές θειϊκών που υπερβαίνουν σηµαντικά τη µέγιστη
επιτακτική τιµή της Οδηγία για την παραγωγή πόσιµου νερού (5.2 meq/L SO4), µε τη
µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων να φτάνει τα 18.8 meq/L. Ιδιαίτερα αυξηµένες είναι και οι τιµές των χλωριόντων και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε τη µέγιστη τιµή
του 95% των δειγµάτων να ανέρχεται σε 125.4 meq/L Cl- και 16952 µmhos/cm, τη
στιγµή που οι προτεινόµενες τιµές της Οδηγίας είναι 5.6 meq/L και 1000 µmhos/cm
αντίστοιχα. Όσον αφορά τα νιτρικά και στις δύο θέσεις έχουν καταγραφεί τιµές µεγαλύτερες από 25 mg/L (70.9 mg/L NO3 στη θέση διεθνής δρόµος και 39.9 mg/L στη
Ν.Ζωή) ενώ την περίοδο 2000–2002 η µέγιστη τιµή έφτασε τα 25.7 mg/L NO3 στα σύνορα Πέλλας-Ηµαθίας. Εποµένως σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία τα νερά του ποταµού Λουδία κρίνονται καταρχήν ακατάλληλα προς πόση. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι
για την ασφαλή εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης του ποταµού, απαιτείται η υλοποίηση ενός πληρέστερου προγράµµατος παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.
Λίµνες ∆οϊράνη, Λαγκαδά και Βόλβη
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αναφορικά µε την ποιοτική κατάσταση
των υδάτων των λιµνών ∆οϊράνης, Λαγκαδά και Βόλβης, φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών και αµµωνιακών και στις τρεις λίµνες είναι χαµηλές σε αντίθεση µε
τις συγκεντρώσεις του φωσφόρου οι οποίες ειδικά στην λίµνη Λαγκαδά παρουσιάζουν
συνεχή αυξητική τάση. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία και οι τρεις λίµνες χαρακτηρίζονται ευαίσθητες ως προς τον ευτροφισµό, ενώ περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισµού είναι ο φώσφορος. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις θρεπτικών στις τρεις λίµνες για την περίοδο 1994 - 1997 είναι περιορισµένες ενώ για την περίοδο 1998–2001 δεν υπάρχουν µετρήσεις φωσφορικών και συνεπώς η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την τροφική τους κατάσταση είναι εξαιρετικά επισφαλής.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας (1998–2001) οι λίµνες ∆οϊράνη και
Βόλβη, φαίνεται καταρχήν να πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγία για την παραγωγή
πόσιµου νερού ύστερα από επεξεργασία και τις κατατάσσουν στην κατηγορία Α1. Θα
πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι και στις δυο λίµνες παρατηρούνται περιστασιακά
χαµηλές τιµές διαλυµένου οξυγόνου (έως και 10% της συγκέντρωσης κορεσµού) και
σχετικά αυξηµένες τιµές χλωριόντων, µε τους µέσους όρους όµως να µην υπερβαίνουν
τα όρια της Οδηγίας. Τέλος υψηλές συγκεντρώσεις θειϊκών έχουν καταγραφεί περιστασιακά στη λίµνη ∆οϊράνη.
Αντιθέτως η λίµνη Λαγκαδά, η οποία φαίνεται να είναι και η πιο επιβαρυµένη από τις
τρεις, εµφανίζει υψηλές τιµές χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας, και δείκτη SAR, οι οποίες υπερβαίνουν συστηµατικά τα όρια της Οδηγίας για την παραγωγή
πόσιµου νερού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο 95% των δειγµάτων οι µέγιστες τιµές
για τις παραπάνω παραµέτρους ανήλθαν στα 86.6 meq/L Cl-, 17.7 meq/L SO4, 12160
µS/cm και 51.9 µονάδες αντίστοιχα, ενώ η µέση τιµή του διαλυµένου οξυγόνου κυµαί-
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νεται στο 10% της συγκέντρωσης κορεσµού. Συµπερασµατικά τα νερά της λίµνης κρίνονται ακατάλληλα προς πόση.
Ειδικά για τη λίµνη Λαγκαδά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πτώση της στάθµης της, η οποία σε πολλά σηµεία είναι κατώτερη
του ενός µέτρου, µε συνέπεια την επιβάρυνση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’αριθµόν 19661/1982/31-08-1999, οι
λίµνες Λαγκαδά και Βόλβη έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα υδάτινα σώµατα.
Τέλος, για τη λίµνη ∆οϊράνη υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων που πραγµατοποιήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου την περίοδο Οκτωβρίου
1998 – Σεπτεµβρίου 1999, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων φαίνεται ότι αναφορικά µε τις εξεταζόµενες πτητικές οργανικές ενώσεις, τα µέταλλα, τα φυτοφάρµακα και τα ζιζανιοκτόνα οι
συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν είναι χαµηλότερες από τα όρια που έχουν καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’αριθµόν 2/1-2-2001, µε την οποία έγινε
ο καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Kατάλογο ΙΙ της Οδηγίας
76/464/ΕΟΚ. Καταγράφονται, ωστόσο, πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού οι
οποίες είναι υψηλότερες από το άνω όρο των 10 µg/L. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
των αναλύσεων η µέση συγκέντρωση αρσενικού (στο σύνολο των τεσσάρων µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν) είναι 57.3 µg/L, ενώ ακόµα και η ελάχιστη τιµή είναι
υπερτριπλάσσια από το όριο των 10 µg/L. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν αναφορές (Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1999) σύµφωνα µε τις οποίες οι υψηλές συγκεντρώσεις
αρσενικού στη λίµνη οφείλονται κατά κύριο λόγο στα γεωµορφολογικά της χαρακτηριστικά και δευτερευόντως στη ρύπανσή της.
10.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο διαµέρισµα υπάρχουν υδρογεωλογικές ενότητες κοκκωδών αποθέσεων µε συνολικά ρυθµιστικά αποθέµατα που εκτιµώνται σε 1 260 hm3. Οι σηµαντικότερες ενότητες
είναι οι εξής:
Η πεδιάδα Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στη λεκάνη του Λουδία, εκτείνεται δυτικά
µέχρι τον Κάτω Ρου του Αλιάκµονα, ανατολικά µέχρι τον Αξιό και βόρεια µέχρι την
πόλη της Έδεσσας. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα εκτιµώνται σε 400 hm3.
Η λεκάνη Μυγδονίας, µε ρυθµιστικά αποθέµατα περίπου 200 hm3.
Το δυτικό τµήµα της λεκάνης του Αξιού, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 50 hm3. Για την
ενότητα αυτή έχουν εκτιµηθεί τα γεωλογικά και εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα σε
1 077 hm3 και 170 hm3 αντίστοιχα.
Το ανατολικό τµήµα της λεκάνης του Αξιού, κοντά στο Κιλκίς, µε ρυθµιστικά αποθέµατα 40 hm3.
Στην περιοχή της Χαλκιδικής υπάρχουν µια σειρά λεκάνες µε κοκκώδεις αποθέσεις.
Σηµαντικότερες σε ρυθµιστικά αποθέµατα είναι της Επανωµής-Μουδανιών (32 hm3),
Κασσάνδρας (22 hm3) και Ανθεµούντας (20 hm3).
Μικρότερα ρυθµιστικά αποθέµατα έχουν οι ενότητες Ολύνθιου (8 hm3), Γαλλικού (5
hm3), Σιθωνίας (4 hm3) και Βόρειας Παράκτιας Χαλκιδικής (3 hm3).
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Το καρστικό δυναµικό του διαµερίσµατος είναι περιορισµένο και τα ρυθµιστικά αποθέµατα εκτιµώνται σε 100 hm3. Η σηµαντικότερη καρστική υδρογεωλογική ενότητα είναι
του νοτιοδυτικού Πάικου (60 hm3), που αποστραγγίζεται στις πηγές Αραβησσού (1.5–6
m3/s). Λιγότερο σηµαντικές είναι οι καρστικές ενότητες του ανατολικού Πάικου (26
hm3), Πετραλώνων (7 hm3) και Γκρόπης (6 hm3).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σηµαντικοί υδροφορείς στις χαλαρές αµµοχαλικώδεις αποθέσεις του Τεταρτογενούς, στους καρστικοποιηµένους ανθρακικούς σχηµατισµούς, στους χονδρόκοκκους ψαµµίτες και στα κροκαλοπαγή του Νεογενούς.
Αξιόλογους υδροφορείς µε µεγάλη εξάπλωση στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης (λεκάνες Αξιού, κάτω ρους Γαλλικού και Λουδία), των Γιαννιτσών (Γαλλικός) και γύρω από
τις λίµνες Λαγκαδά και Βόλβης, σχηµατίζουν τα Τεταρτογενή που αποτελούνται από
άµµους, αργιλοµιγείς άµµους, αδροµερείς αποθέσεις µε κροκάλες και χαλίκια µε χαµηλό ποσοστό αργιλικών στοιχείων. Οι χαλαροί αυτοί σχηµατισµοί τροφοδοτούνται
κυρίως από τα επιφανειακά νερά στους βασικούς άξονες αποστράγγισης (ποταµοί
Αξιός, Γαλλικός και Λουδίας) και µέσω πλευρικής διήθησης από τους καρστικούς σχηµατισµούς των περιθωρίων της λεκάνης. Λόγω της παρεµβολής αργιλικών στρωµάτων
µεγάλους πάχους, εκτός από τον φρεάτιο, διαµορφώνονται και υδροφορείς υπό πίεση,
οι οποίοι υφίστανται εντατική εκµετάλλευση από γεωτρήσεις.
Υπό πίεση υδροφορείς αναπτύσσονται στις προσχώσεις της λεκάνης των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης, ενώ στις προσχώσεις όλων των ρεµάτων του υδατικού διαµερίσµατος αναπτύσσεται υδροφορία σηµαντικής δυναµικότητας, την οποία εκµεταλλεύεται
ένας µεγάλος αριθµός υδρογεωτρήσεων. Λόγω της υπεράντλησης αυτής, παρουσιάζεται
υφαλµύρωση σε αρκετές περιοχές της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης (εκβολές Γαλλικού
ποταµού). Μεγάλη περιεκτικότητα σε υδρόθειο παρουσιάζονται σε αρκετές θέσεις στις
ιλυώδεις αποθέσεις της λεκάνης του ποταµού Αξιού και των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης, λόγω της σήψης των οργανικών υπολειµµάτων.
Στα νεογενή, η ανάπτυξη των υδροφορέων εξαρτάται από το ποσοστό των κροκαλοπαγών, των ψαµµιτών και την τεκτονική τους καταπόνηση. Σε πολλές θέσεις βαθιές υδρογεωτρήσεις εκµεταλλεύονται τον συνδυασµό προσχωµατικών και υδροφορέων του
Νεογενούς.
Τα ανθρακικά καρστικοποιηµένα πετρώµατα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε µεγάλο βαθµό εγκιβωτισµένα σε στεγανούς σχηµατισµούς και εκφορτίζονται µε τη µορφή
πηγών από τις οποίες οι κυριότερες είναι αυτές των Μύλων – Μεγάλων Λειβαδιών. Οι
καρστικές πηγές στην µεγάλη τους πλειοψηφία χρησιµοποιούνται για την ύδρευση οικισµών.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της
ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και
στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999), ενώ υπάρχουν επίσης µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2004–2005.
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Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 13 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 13 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 11 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς και 2 σε νεογενή σχηµατισµούς. Και τα 13 σηµεία ελέγχου είναι υδρογεωτρήσεις
και κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην χαµηλότερη ζώνη των υδρολογικών λεκανών των
ρεµάτων.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 31 σηµεία ελέγχου για την
περίοδο Απρίλιος 1996 – Νοέµβριος 1999. Τα 30 σηµεία ελέγχου αφορούν γεωτρήσεις
σε τεταρτογενή και/ή νεογενή και το 1 πηγή επαφής σε ασβεστόλιθους. Οι θέσεις δειγµατοληψίας καλύπτουν τις λεκάνες των λιµνών Λαγκαδά, Βόλβη και ∆οϊράνη, του ποταµού Γαλλικού, το δέλτα των ποταµών Αξιού και Λουδία καθώς και τις πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 39 σταθµών, εκ των οποίων οι 26 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών
προγραµµάτων υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων παρατηρούνται σε αρκετά
σηµεία ελέγχου του νοµού Θεσσαλονίκης και κυρίως στις λεκάνες των ποταµών Αξιού,
Γαλλικού και Λουδία, καθώς και των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης. Οι µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις την περίοδο 1996–1999 καταγράφονται στους σταθµούς 1016 (µεταξύ
των ποταµών Λουδία και Αξιού), 1019 (περιοχή Γερακάρου), 1005 (περιοχή Αγχίαλου), 1010 (περιοχή Θέρµης), 1008 (περιοχή Ασκού), 1014 (περιοχή Ανατολικού),
1001 (περιοχή Ν. Απολλωνίας), 1006 (περιοχή Πύργου) και 1015 (περιοχή Παρθένι).
Πιο πρόσφατα στοιχεία για το σταθµό 1010 στην περιοχή της Θέρµης, δείχνουν ότι η
µέγιστη τιµή νιτρικών από 30 mg/L την περίοδο 1996–1999 έφτασε τα 430 mg/L NO3
την περίοδο 2004–2005. Την ίδια περίοδο, στις περιοχές Ανατολικού και Παρθένι σηµειώνονται υψηλές τιµές χλωριόντων που σε όρους µέσων τιµών ξεπερνούν τα 440
mg/L και 260 mg/L Cl- αντίστοιχα. Στην περιοχή του Πύργου καταγράφονται οι υψηλότερες τιµές νιτρωδών του υδατικού διαµερίσµατος της Κεντρικής Μακεδονίας για
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την περίοδο 2004–2005 (ΥΠΕΧΩ∆Ε) µε τις µέγιστες τιµές στους σταθµούς 1006, 1021
και 1035 και 1014 να ανέρχονται σε 1.2 mg/L, 2.3 mg/L, 2.9 mg/L και 7.9 µg/L NO2
αντίστοιχα, ενώ οι τιµές των νιτρικών παρότι υψηλές δεν υπερβαίνουν το όριο των
50mg/L. Επίσης στο σταθµό 1035 εµφανίζονται και οι υψηλότερες τιµές χλωριόντων
και ηλεκτρικής αγωγιµότητας του διαµερίσµατος, µε τις µέγιστες τιµές να ανέρχονται
στα 483 mg/L Cl- και 2200 µS/cm αντίστοιχα. Όλα αυτά τα σηµεία ελέγχου βρίσκονται
πλησίον των δελταϊκών αποθέσεων των ποταµών Λουδία και Αξιού και η ρύπανσή τους
θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στην έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα που λαµβάνει
χώρα στις περιοχές αυτές, όσο και στα εξαιρετικά επιβαρηµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποταµών αυτών (από βιοµηχανικά και αστικά λύµατα, καθώς και από τη
χρήση αζωτούχων λιπασµάτων στις καλλιέργειες της περιοχής). Επισηµαίνεται ότι η
περιοχή του κάµπου της Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων των λεκανών των ποταµών Αλιάκµονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης, έχει
χαρακτηρισθεί σύµφωνα µε την ΚΥΑ 20419/2522/2001 ως ευπρόσβλητη ζώνη λόγω
νιτρορρύπανσης γεωργικής προέλευσης, σε εφαρµογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
Στις λεκάνες των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και
θειικών κατά την περίοδο 2004–2005 σηµειώνονται στις θέσεις 1001 (περιοχή Ανατολικού – λεκάνη λίµνης Βόλβη) και 1019.2 (περιοχή Γερακόρου – λεκάνη λίµνης Λαγκαδά). Οι συγκεντρώσεις αυτές θα πρέπει να αποδοθούν στην έντονη καλλιεργητική
δραστηριότητα που πραγµατοποιείται, καθώς και στην ύπαρξη µεµονωµένων βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων και θερµοκηπίων στην ευρύτερη περιοχή των δύο λιµνών.
Την περίοδο 1996–1999 στο Νοµό Κιλκίς και ειδικότερα νοτίως της πόλης του Κιλκίς
καταγράφονται σηµαντικές συγκεντρώσεις των αζωτούχων ενώσεων στις περιοχές
Νέου Γυναικοκάστρου, Μικρόκαµπου και Αξιοχωρίου (θέσεις 1028, 1029 και 1030
αντίστοιχα). Κατά την περίοδο 2004–2005 οι µέγιστες τιµές νιτρικών στους σταθµούς
αυτούς φτάνουν τα 76 mg/L, 106 mg/L και 64 mg/L NO3 αντίστοιχα, ενώ στην περιοχή
Αξιοχωρίου καταγράφονται επίσης υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων (µέση τιµή 230
mg/L). Και οι τρεις αυτοί σταθµοί ελέγχου βρίσκονται στην λεκάνη του ποταµού Γαλλικού και η ρύπανσή τους θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων στις εντατικές καλλιέργειες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή, όσο και στον αξιοσηµείωτο αριθµό κτηνοτροφικών µονάδων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και αµµωνιακών σηµειώνονται και στο Νοµό Χαλκιδικής και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή της Καλλικράτειας. Στην περιοχή του Αγ.
Παύλου (σταθµός 1025) η µέγιστη τιµή νιτρικών έφτασε κατά την περίοδο 2004–2005
τα 176 mg/L ενώ αρκετά αυξηµένες είναι και οι τιµές χλωριόντων και ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε µέσες τιµές 178 mg/L Cl- και 1554 µS/cm αντίστοιχα. Και στους υπόλοιπους σταθµούς (1011, 1023, 1024) της περιοχής Καλλικράτειας οι µέγιστες τιµές νιτρικών είναι αυξηµένες και φτάνουν τα 52 mg/L NO3. Όλες οι προαναφερθείσες θέσεις
δειγµατοληψίας στο Νοµό Χαλκιδικής, κατανέµονται στα χαµηλά σηµεία των πεδινών
περιοχών που αρδεύονται αποκλειστικά από υπόγεια νερά και στις οποίες καλλιεργούνται σιτηρά, βαµβάκι, κηπευτικά και αµπέλια.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι ο κάµπος της Θεσσαλονίκης που περιλαµβάνει τις λεκάνες των ποταµών Αξιού, Γαλλικού,
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Λουδία και Αλιάκµονα και των λιµνών Λαγκαδά και Βόλβης παρουσιάζει δυσµενή
ποιότητα υπογείων υδάτων, αφενός λόγω της εντατικής καλλιεργητικής δραστηριότητας και αφετέρου λόγω της σηµαντικής ρύπανσης που υφίστανται τα επιφανειακά νερά
(κυρίως ο Αξιός).
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η αναγκαιότητα ενός συστηµατικού προγράµµατος
δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος της Κεντρικής Μακεδονίας.
10.2.3 Περιγραφή του υδατικού διαµερίσµατος στη σηµερινή κατάσταση
Τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα παρουσιάζονται στον Πίνακα
10.4.
10.2.4 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε για την κατάρτιση του υδρολογικού ισοζυγίου στο
υδατικό διαµέρισµα περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙIΙ. Η ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση υπολογίζεται σε 584 mm, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των ισοϋέτιων
καµπυλών (∆ΕΗ, 1980). Με βάση τη διαπερατότητα και την έκταση των γεωλογικών
σχηµατισµών του διαµερίσµατος, καταρτίστηκε το υδρολογικό ισοζύγιο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.5.
Στο Χάρτη 10.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

10.3 Χρήσεις – Ζήτηση νερού
Στο Χάρτη 10.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων χρήσεων του διαµερίσµατος.
10.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 4 444 km2. Από τις εκτάσεις
αυτές τα 1752 km2 είναι αρδευόµενα, ενώ τα 1 531 km2 έχουν αρδευτεί σύµφωνα µε
την απογραφή του 1999/2000. Με βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙIΙ) και την κατανοµή των καλλιεργειών στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 5
έως 8), η ετήσια ζήτηση νερού υπολογίζεται σε 527.6 hm3, ενώ για το µήνα Ιούλιο
εκτιµάται σε 112.9 hm3.
10.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση την µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙIΙ) και την κατανοµή των ζώων στο υδατικό διαµέρισµα (ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, 2003, Πίνακες 9, 10 και 11), η ζήτηση για κτηνοτροφία
υπολογίζεται σε 8.0 hm3.
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Πίνακας 10.4 Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα
Περιοχή
Λεκάνη Αξιού
∆ίκτυα πεδιάδας Θεσσαλονίκης
Αρδευτικό Γουµένισσας Κιλκίς
Γοργόπη Κιλκίς
Αρδευτικό Αξιούπολης Κιλκίς
Αρδευτικό Άσπρου Κιλκίς
Αρδευτικό Ευρώπου Κιλκίς
Αρδευτικό Αγίου Πέτρου Κιλκίς
Αρδευτικό Αξιοχωρίου Κιλκίς
Υπολεκάνη ∆οϊράνης
Αρδευτικό Σουρµένων Μουρίων
Αρδευτικό Αµαράντων Κιλκίς
Αρδευτικό Χέρσου Κιλκίς
Περιοχή Γαλλικού ποταµού
Αρδευτικό Μάνδρας Κιλκίς
Λεκάνη Μυγδονιάς-Βρωµολιµνών
Αρδευτικό Νυµφόπετρας
Αρδευτικό Ευαγγελισµού
Αρδευτικό Βαγιοχωρίου
Αρδευτικό Σουρωτής
Αρδευτικό Νέας Ραιδεστού
Αρδευτικό Αγίας Παρασκευής
Αρδευτικό Τσαγκαράδων
Αρδευτικό Ανάληψης
Αρδευτικό Αδραµέρι
Λεκάνες περιοχής Χαλκιδικής
Αρδευτικό Ορµυλιάς
Αρδευτικό Κοιν. Ζωγράφου
Αρδευτικό ∆ουµπίων
Αρδευτικό Σανών
Αρδευτικό Μαραθούσας
Αρδευτικό Ριζών
Άλλα µικρά έργα
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Πηγή
Αξιός
Χείµαρρος Γοργόπης
Χείµαρρος Γοργόπης
Χείµαρρος Κοτζά Ντερέ
Τοπικά νερά
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές και γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

Έκταση (στρέµ.)
336 000
5 500
6 000
9 000
1 000
1 000
1 500
1 000
18 000
2 000
1 500

Γεωτρήσεις

1 250

Λίµνη
Λίµνη
Λίµνη
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

4 000
4 000
4 000
5 000
1 500
3 000
4 000
2 000
4 000

Πηγές
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις

2 000
1 500
500
300
1 900
1 300
5 000
427 750

10.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) για το έτος 1999 ανερχόταν σε 244 t.
Στην παρούσα µελέτη, δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται τα
παραπάνω δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και έτσι δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
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Πίνακας 10.5 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Συντελεστής εξάτµισης
Όγκος βροχής (hm3)
Όγκος εξάτµισης (hm3)
Ωφέλιµη βροχή (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ.
Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
4 471
1 969
3 629
322
584
584
584
584
50%
50%
50%
50%
2 611
1 150
2 119
188
1 305
575
1 060
94
1 305
575
1 060
94
4%
13%
20%
95%
52
75
212
89
1 253
500
848
5

Σύνολο
10 390

6 068
3 034
3 034
428
2 606

10.3.4 Ύδρευση
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος εκτιµάται σε 1 362 190 κατοίκους (περιλαµβάνονται
και οι αλλοδαποί). Με βάση τη µεθοδολογία (Κεφάλαιο IΙΙ), η ετήσια ζήτηση για
ύδρευση και τουρισµό εκτιµάται σε 99.8 hm3, ενώ για το µήνα Ιούλιο εκτιµάται σε 10.0
hm3. Ειδικότερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η παραγωγή νερού από την ΕΥΑΘ
την τελευταία εικοσαετία αυξάνεται κατά περίπου 1.5% ανά έτος και το 2000 ήταν 95
hm3. Η ποσότητα αυτή τα τελευταία χρόνια κατανέµεται σε οικιακή (48–51%), δηµοτική (7–8%), βιοµηχανική (17–18%) και µη τιµολογηµένη (25–29%). Οι ποσότητες αυτές προέρχονται κυρίως από τις πηγές Αραβησσού και από γεωτρήσεις κατά µήκος του
Αξιού και δευτερευόντως από τις γεωτρήσεις Νάρρες, Σίνδου, Καλοχωρίου και Μίκρας. Αν και το µέγιστο δυναµικό των παραπάνω πηγών εκτιµάται σε 380 hm3, κατασκευάστηκαν έργα, ώστε οι απαιτήσεις σε νερό της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης
να καλύπτονται εν µέρει από τα νερά του ποταµού Αλιάκµονα. Η µεταφορά νερού σε
πρώτη φάση είναι της τάξης των 300 000 m3/ηµέρα, ενώ σε επόµενη φάση θα µεταφέρονται 600 000 m3/ηµέρα.
10.3.5 Βιοµηχανία
Στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν οι ΒΙΠΕ Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Οι απολήψεις
νερού για τη βιοµηχανία έχουν εκτιµηθεί (Ecos, 2001) για το έτος 1995 σε 100 hm3 ανά
έτος. Από αυτά τα 20 hm3 καταναλώνονται στη περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυο
της ΕΥΑΘ, µε µεγαλύτερο καταναλωτή την ΕΚΟ (9 hm3/έτος). Οι ηµερήσιες ανάγκες
σε νερό για κάθε νοµό σε m3 είναι: Ηµαθία 72285, Θεσσαλονίκη 148510, Κιλκίς 10795,
Πέλλα 37900, Πιερία 11535, Σέρρες 20855 και Χαλκιδική 6550.

10.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του
Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 10.6–10.10. Ειδικότερα στον Πίνακα
10.6 αναγράφονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 10.7–10.10 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 10 του Πα10 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας
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ραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες
σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 10.6 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

16 137
15 521
6 146
2 448

Επιφανειακές
Απορροές

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
38 536
7 789
62 462
46 882
19 128
81 531
1 681
155
27 595
69
13
2 970

19 613
439

Πίνακας 10.7 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

1 559 913
329 644
1 230 269
190 102

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

6 611
5 053
1 558
2 914
16 137

6 459
4 512
1 947
2 602
15 521

2 657
1 444
1 213
833
6 146

1 137
301
837
173
2 448

Πίνακας 10.8 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
51
6
5

207 221
69 800
140 685

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
3

16 206

1
1

26 000
1 100 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
54
6
6
1
67

ΙΠ
190 102
223 427
69 800
166 685
1 100 000
1 750 015

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
16
5
6
1
28

65 914
58 692
115 663
990 000
1 230 269

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

321
160
32

316
38
0

10 138
19 613
439

Πίνακας 10.9 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

1 704
511
17

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
3 511
1 755
176

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
4 287
17 148
214

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 62 462 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 81 531 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 27 595 tn/έτος
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• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 2 970 tn/έτος
Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα βιοµηχανικά
απόβλητα, τα αστικά απόβλητα, και οι γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 10.10 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
29 444
35 852
1 325
29

Χοίροι
1 524
1 775
110
6

Ιπποειδή
84
142
1
0

Κουνέλια
52
62
5
1

Πουλερικά
7 433
9 051
240
32

Σύνολο
38 536
46 882
1 681
69

Τα αστικά λύµατα δεν αποτελούν αξιόλογο τµήµα του συνολικά παραγόµενου φορτίου
οργανικού άνθρακα (26%), στερεών (19%) και αζώτου (22%), γεγονός που σχετίζεται
άµεσα µε το υψηλό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος
που εξυπηρετείται από δίκτυα συλλογής και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων
(70%). Αντίθετα τα αστικά λύµατα επιφέρουν σηµαντική επιβάρυνση αναφορικά µε το
συνολικό φορτίο φωσφόρου (82%), γεγονός που συνδέεται µε τη λειτουργία των µεγαλύτερων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων ως συστήµατα αποµάκρυνσης οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου.
Στο υδατικό διαµέρισµα έχουν θεσµοθετηθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες οι παραπόταµοι
του Αξιού Πόροια και Βαρδαρόβασης, και οι Λίµνες ∆οϊράνη και Λαγκαδά. Mε βάση
τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών θα
έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000. Ως
αποτέλεσµα των προθεσµιών ήταν η προώθηση αρκετών έργων στην περιοχή. Ειδικότερα, σήµερα οι πόλεις της Θεσσαλονίκης, των Γιαννιτσών, του Κιλκίς, της Καλλιθέας
Χαλκιδικής, της Νέας Καλλικράτειας, της Αλεξάνδρειας, καθώς και άλλοι µικρότεροι
οικισµοί, εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, παρέχοντας οι περισσότερες δευτεροβάθµια επεξεργασία µε αποµάκρυνση θρεπτικών. Επιπλέον οι ΕΕΛ Θεσσαλονίκης, τουριστικών
περιοχών Θεσσαλονίκης, και Γιαννιτσών επιτελούν και πρόσθετη τριτοβάθµια επεξεργασία. Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός από ΕΕΛ σήµερα είναι πάνω από 1.2 εκατοµµύρια, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% επί του συνολικού πληθυσµού του διαµερίσµατος.
Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στην υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων η οποία εξυπηρετεί την πόλη της Θεσσαλονίκης και στην οποία κατοικεί το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος.
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000, υπάρχουν 54 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς, και µε βάση την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του
έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών
λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, ένα µικρό κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού
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διαµερίσµατος (11%) βρίσκεται σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν πόλεις µε ι.π. µεγαλύτερο από 15 000 χωρίς επεξεργασία,
προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία των
λυµάτων των 38 εκ των 54 προαναφερθέντων οικισµών (στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και παράκτιες περιοχές που παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση) οι οποίοι
δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, έτσι ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου του υδατικού διαµερίσµατος. Επισηµαίνεται ότι µε την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική µείωση στο φορτίο του
φωσφόρου, µείωση η οποία, ωστόσο, προϋποθέτει την αποµάκρυνση του φωσφόρου
κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων µέσω πρόσθετης κατάλληλης επεξεργασίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη στις περιπτώσεις διάθεσης των λυµάτων σε γλυκά
ύδατα.
Η µεγαλύτερη ποσότητα φορτίου οργανικού άνθρακα (62%) και στερεών (58%)
προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ αντίθετα περιορισµένη είναι η
συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (6% και 4% αντίστοιχα).
Το 76% του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 79% του φορτίου
αζώτου και το 43% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του
υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ σηµαντική είναι η συµµετοχή και των πτηνοτροφίων (19%, 14% και 46%
αντίστοιχα).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων µε θρεπτικά (Πίνακας 10.9). Ο Νοµός Θεσσαλονίκης και ο Νοµός Πέλλης χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται κυρίως στις πεδινές εκτάσεις. Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη
σε έκταση πεδιάδα της χώρας στην οποία καλλιεργούνται κυρίως βαµβάκι, ρύζι, καλαµπόκι, σιτηρά, τεύτλα και καπνά. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές ανέρχεται σε 15% και 71% αντίστοιχα
των συνολικών φορτίων P και N. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης
του υδατικού διαµερίσµατος, το 35% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το
42% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 10.9, το
87% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 49% του φορτίου φωσφόρου
των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από εκτάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται εντατικές καλλιέργειες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των βοσκοτόπων και της υπόλοιπης γεωργικής γης είναι 9% και 40%.
Οι υπάρχουσες βιοµηχανίες παράγουν το 13% του συνολικού παραγόµενου φορτίου
οργανικού άνθρακα και το 24% του φορτίου στερεών. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε θρεπτικά (άζωτο και φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι εξαιρετικά περιορισµένη (0.6% και 0.4% αντίστοιχα). Ένα µεγάλο ποσοστό των βιοµηχανιών ανήκουν στις βιοµηχανίες υψηλής όχλησης (βαφεία, φινιριστήρια), ενώ σηµαντικός είναι και ο αριθµός των βιοµηχανιών χαµηλής και µέσης όχλησης όπως βιοµηχανίες συσκευασίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (τυροκοµεία, κονσερβοποιία, κ.α.).
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

10.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 10.11 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κεντρικής Μακεδονίας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Πίνακας 10.11 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥΛΟΥ∆ΙΑΑΛΙΑΚΜΟΝΑΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥΛΟΥ∆ΙΑΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΑΛΥΚΗ
ΚΙΤΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΟΡΟΙΑ (ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΞΙΟΥ)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΒΟΛΒΗ ΛΙΜΝΗ
ΒΑΡ∆ΑΡΟΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ
(ΛΥΓΚΟΣ)
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΞΙΟΥ
∆ΟΪΡΑΝΗ ΛΙΜΝΗ
ΛΑΓΚΑ∆Α ΛΙΜΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΞΥΛΟΚΕΡΑΤΕΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Θεσσ/νίκης

GR1220002

Θεσσ/νίκης

GR1220005

Θεσσ/νίκης

Πέλλας

GR1220005

GR1220010

+

Θεσσ/νίκης

GR1220011

Θεσσ/νίκης

+

Πέλλας

+

Θεσσ/νίκης

+

Κιλκίς
Θεσσ/νίκης
Κιλκίς

+

Κιλκίς

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR1220011

GR1230003
GR1230001
GR1230004
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΟΡΥΦΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ,
ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
Νερά Κολύµβησης
ΟΡΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
AKΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ-ΣΥΚΙΑ:
ΑΚΡ. ΡΙΓΑΣ-ΑΚΡ.
Α∆ΟΛΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣΟΡΜΟΣ ΚΥΨΑΣΜΑΛΑΜΟ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΝΕΑΣ
ΦΩΚΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α
ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ
ΒΙΝΑ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΝΕΑ ΡΟ∆Α
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΜΠΟΥ∆Η
ΑΛΥΚΕΣ
ΓΛΑΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΕΒΕΛΙΚΙ
ΠΥΡΓΑ∆ΙΚΙΑ
ΚΑΜΠΟΣ
ΑΚΤΗ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙ
ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ
ΛΙΒΡΟΧΙΟ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ
ΣΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΡΩΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ - Κ.
ΠΛΑΖ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Σερρών

GR1260001

Χαλκιδικής

GR1270004

Θεσσ/νίκης

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR1270004

+

Χαλκιδικής

GR1270007

Χαλκιδικής

GR1270009

Χαλκιδικής

GR1270010

Χαλκιδικής

GR1270013

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

+
+
+
+
+
+
+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΛΑΓΟΜΑΝ∆ΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ
ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΓΑ∆Α
ΚΑΛΟΓΡΙΑ
ΑΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΗ - Κ. ΠΛΑΖ
ΝΙΚΗΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΒΑΤΟΠΕ∆Ι-ΣΙΘΟΝ
ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΛΥΜΠΙΚΟ
ΨΑΚΟΥ∆ΙΑ
ΓΕΡΑΚΙΝΙ
Ν. ΦΩΚΕΑ
ΑΦΥΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ-Κ. ΠΛΑΖ
ΚΡΥΟΠΗΓΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
ΧΑΝΙΩΤΗ - Κ. ΠΛΑΖ
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ-Κ. ΠΛΑΖ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ-Κ. ΠΛΑΖ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΡΤΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ
ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ-Κ.
ΠΛΑΖ
ΚΑΛΛΑΝ∆ΡΑ
ΠΟΣΕΙ∆Ι-ΚΑΜΠΙΝΓΚ
ΕΟΤ
ΦΟΥΡΚΑ, ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΑΝΗ (ΣΙΒΗΡΗ)
ΣΑΝΗ Α
ΣΑΝΗ Β
ΣΑΝΗ Γ
Ν. ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΩΝΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΙΑ
ΦΛΟΓΙΤΑ
ΕΠΑΝΩΜΗ-ΕΟΤ
ΕΠΑΝΩΜΗΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΗΛΙΕΣ
Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΟ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής

+
+
+
+
+
+

Χαλκιδικής

+

Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Χαλκιδικής
Θεσσ/νίκης

+
+
+
+

Θεσσ/νίκης

+

Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης

+
+
+

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α-Κ. ΠΛΑΖ
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α-ΠΙΚΠΑ
Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ-Κ. ΠΛΑΖ
ΠΕΡΑΙΑ
Χερσαία τµήµατα
ΚΑΜΠΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Υ∆ΡΟΧΑΡΕΣ ∆ΑΣΟΣ
ΜΟΥΡΙΩΝ
ΟΡΟΣ ΠΑΙΚΟ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΟΡΥΦΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ,
ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ
ΟΡΟΣ ΧΟΛΩΜΟΝΤΑΣ
ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣΣΙΘΩΝΙΑ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ
ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΝΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΜΝΙ
ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Νοµός

Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης

+
+

+
+

Θεσσ/νίκης

+

+

Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης

+
+
+

+
+
+
+

Θεσσ/νίκης

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Νερά
κολύµβησης
[5]

+

Θεσσ/νίκης

GR1220003

Κιλκίς

GR1230002

Πέλλας

GR1240003

Σερρών

GR1260001

Χαλκιδικής

GR1270001

Χαλκιδικής

GR1270002

Χαλκιδικής

GR1270003

Χαλκιδικής

GR1270005

Χαλκιδικής

GR1270008

Χαλκιδικής

GR1270012

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 17 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 9 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραπόταµοι του Αξιού Πόροια και Βαρδαρόβασης, οι λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά, οι οποίες βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας
αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες, και η περιοχή του
κάµπου της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη. Θα
πρέπει να εξετασθεί η κατάταξη της λίµνης ∆οϊράνη στους ευαίσθητους αποδέκτες και
της λεκάνης απορροής της λίµνης στις ευπρόσβλητες ζώνες.

10.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους καταναλωτικών χρήσεων. Η εκτίµηση φαίνεται στον Πίνακα 10.12 και δίνεται ως µέση ετήσια τιµή και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
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Πίνακας 10.12 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Ύδρευση
Βιοµηχανία
Κτηνοτροφία
Σύνολο

Ετήσια βάση
527.6
99.8
80.0
8.0
715.4

Ιούλιος
112.9
10.0
6.7
0.8
130.4

Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό και νερό ύδρευσης, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες
καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό. Η συνολική (για όλες τις χρήσεις)
µελλοντική ζήτηση νερού στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.13. Η µόνη προσέγγιση που έγινε, σε ό,τι αφορά την άρδευση,
ήταν αυτή µέσω των εκτάσεων που δίνει η ΕΣΥΕ. Η προσέγγιση µέσω εκτάσεων έργων
ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης δεδοµένων.
Πίνακας 10.13 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις
Χρήση
Έτος (hm3) Ιούλιος (hm3)
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση*
625.7
133.9
Ύδρευση
105.0
10.5
Βιοµηχανία
80.0
6.7
Κτηνοτροφία
8.0
0.8
Σύνολο
818.7
151.9
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση*
781.9
167.4
Ύδρευση
130.0
13.0
Βιοµηχανία
80.0
6.7
Κτηνοτροφία
8.0
0.8
Σύνολο
999.9
187.9
*Με βάση τις εκτάσεις από ΕΣΥΕ

Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά
ΕΣΥΕ, η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις κάθε είδους απώλειες) είναι το
µήνα Ιούλιο 112.9 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση, 151.9 hm3 για το µεσοπρόθεσµο
σενάριο και 187.9 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο.
Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα των Πινάκων 10.3 και 10.5, η προσφορά νερού από
επιφανειακά νερά υπερκαλύπτει σε ετήσια βάση τη ζήτηση για όλα τα σενάρια. Η προσφορά νερού από επιφανειακά νερά κατά το µήνα Ιούλιο εκτιµάται για το σύνολο του
διαµερίσµατος σε περίπου 100 hm3 και υπολείπεται ελάχιστα της σηµερινής ζήτησης
(113 hm3). Η συνολική προσφορά νερού (από επιφανειακά και υπόγεια νερά) το µήνα
Ιούλιο δεν ήταν δυνατό να εκτιµηθεί. Στη σηµερινή κατάσταση γίνεται χρήση µέρους
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της πιο πάνω ποσότητας των 100 hm3, ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης καλύπτεται από
υπόγεια νερά. Η µεγάλη αύξηση της ζήτησης στις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
συνθήκες σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση αναµένεται να καλυφθεί µε εντατικότερη εκµετάλλευση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών του ίδιου του διαµερίσµατος, αλλά και µεταφορά νερών από άλλο υδατικό διαµέρισµα. Για αυτό όµως,
απαιτούνται κατάλληλα έργα και διαχειριστικά µέτρα: έργα ταµίευσης, έργα εκτροπής
από άλλο υδατικό διαµέρισµα, τροποποίηση της λειτουργίας των ταµιευτήρων, νέες
γεωτρήσεις. Υπενθυµίζεται η εξάρτηση του διαµερίσµατος από τα διακρατικά νερά του
Αξιού, χωρίς τα οποία αυτό θα ήταν σαφώς ελλειµµατικό. Συνεπώς, η συνολική διαχείριση της λεκάνης του Αξιού (συνδυασµένα από την Ελλάδα και την ΠΓ∆Μ) αναµένεται να παραµείνει κρίσιµη για το διαµέρισµα και στο µέλλον. Η σηµασία της όµως,
τουλάχιστον από την άποψη της ποσότητας νερού, ασφαλώς θα µειωθεί, καθόσον ήδη
προχωρεί η ενίσχυση του υδατικού δυναµικού του διαµερίσµατος από το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 9, µε την εκτροπή των νερών του Αλιάκµονα για ύδρευση της Θεσσαλονίκης,
αλλά και άλλες χρήσεις.

10.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε ετήσια
βάση, εφόσον σε αυτούς περιλαµβάνονται και τα νερά που εισέρχονται στη χώρα από
τον ποταµό Αξιό. Όµως εξαιτίας της απουσίας µεγάλων ταµιευτήρων, τους θερινούς
µήνες είναι απαραίτητη η µεταφορά νερού από τον ποταµό Αλιάκµονα για άρδευση.
Στο διαµέρισµα υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα στην εκτίµηση των υδρολογικών ισοζυγίων δεδοµένου ότι (α) το µεγαλύτερο ποσό επιφανειακών υδάτων έρχεται από την
ΠΓ∆Μ και εξαρτάται από τη διαχειριστική πολιτική της χώρας αυτής, (β) µεγάλες ποσότητες νερού µεταφέρονται για άρδευση από τον Αξιό και Αλιάκµονα και τελικά αποστραγγίζονται στη λεκάνη του Λουδία και (γ) η διαχείριση των υδατικών πόρων του
διαµερίσµατος είναι αρκετά πολύπλοκη και επιτρέπει µόνο την κατά προσέγγιση εκτίµηση των υδρολογικών συνιστωσών.
Ο ποταµός Αξιός αποτελεί σήµερα το πιο σηµαντικό θέµα σε ό,τι αφορά τις συµφωνίες
σχετικά µε τα διακρατικά νερά. ∆ιαχρονικά, κύριος άξονας της πολιτικής είναι η εξασφάλιση ελάχιστων παροχών αποδεκτής ποιότητας στα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ.
Η διαθέσιµη υδροµετεωρολογική πληροφορία είναι ανεπαρκής. Στο διαµέρισµα λειτουργεί περιορισµένος αριθµός αξιόπιστων βροχοµετρικών και µετεωρολογικών σταθµών, ενώ η επιφανειακή απορροή εκτιµάται από τα δεδοµένα σποραδικών υδροµετρικών σταθµών.
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος κρίνεται ικανοποιητική. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταµού Αξιού τον καθιστούν καταρχήν κατάλληλο για απόληψη νερού προς πόση, παρά τα αυξηµένα ρυπαντικά φορτία τα οποία δέχεται. Παράλληλα, οι λίµνες ∆οϊράνη και Βόλβη εµφανίζονται καταρχήν κατάλληλες
για απόληψη νερού προς πόση, παρά τον χαρακτηρισµό τους ως ευαίσθητες ως προς
τον ευτροφισµό. Ειδικότερα η λίµνη ∆οϊράνη εµφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού.
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Οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της σταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων
αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης και η επιβάρυνση από
γεωργικές δραστηριότητες, κυρίως ως προς το άζωτο, και εποµένως κρίνεται αναγκαία
η εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτικών.
Είναι επιτακτική η εξεύρεση λύσης για τη λίµνη Λαγκαδά, της οποίας τα αποθέµατα είναι σήµερα σχεδόν µηδενικά.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυµάτων του υδατικού διαµερίσµατος και µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς (παράκτιους και µη) µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι
οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 17 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 9 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραπόταµοι του Αξιού Πόροια και Βαρδαρόβασης, οι λίµνες Βόλβη και Λαγκαδά, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες, καθώς και η περιοχή
του κάµπου της Θεσσαλονίκης η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη.
Πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη των λεκανών απορροής των ποταµών Αξιού, Γαλλικού
και Λουδία, και των λιµνών Βόλβης και Λαγκαδά στις ευπρόσβλητες ζώνες. Επίσης,
πρέπει να εξεταστεί η κατάταξη της λίµνης ∆οϊράνης στους ευαίσθητους αποδέκτες και
να διερευνηθεί η ένταξη της λεκάνης απορροής της λίµνης στις ευπρόσβλητες ζώνες.

10.8 Αναφορές
Γάµµα-4 ΕΠΕ, Αποδελτίωση και αξιολόγηση των υφιστάµενων µελετών και έργων των
σχετικών µε τους υδατικούς πόρους της χώρας, Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας, YBET, 1986.
∆ΕΗ, Ισοϋέτιες καµπύλες της Ελλάδος για τη χρονική περίοδο 1950–74, Αθήνα, 1980.
Ecos Μελετητική ΑΕ, Γ. Καφετζόπουλος, ∆. Μπενάκης, Ι. Πριντάτκο και ΣΙΑ Ε.Ε.,
Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, Αθήνα, 2001.
ΕΚΘΕ, Μετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων, 2000–2001.
ΕΜΠ και ΥΠΑΝ, Σχέδιο προγράµµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας,
Παράρτηµα 1, Υπολογισµός Μεγεθών, Αθήνα, Ιανουάριος 2003.
ΕΜΥ, Κλιµατικά στοιχεία των σταθµών της ΕΜΥ, Τεύχη Α΄ και Β΄, Αθήνα, 1999.
ENM Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Σχέδια διαχείρισης των υδατικών διαµερισµάτων
∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
2006
ΕΣΥΕ, Πραγµατικός πληθυσµός της Ελλάδος κατά την απογραφή της 17ης Μαρτίου
1991, Αθήνα, 1994.
10 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας

475

ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 1992–93, Αθήνα, 1995.
ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής βιοµηχανίας-βιοτεχνίας, εµπορίου και άλλων υπηρεσιών, Τεύχη Α΄ και Β΄, Αθήνα, 1998.
ΕΣΥΕ, Στατιστική του τουρισµού για τα έτη 1994–1996, Αθήνα, 1999.
ΕΣΥΕ, Αναλυτικοί πίνακες αλιείας εσωτερικών υδάτων, Αθήνα, 1999.
ΕΣΥΕ, Πραγµατικός πληθυσµός της Ελλάδος κατά νοµούς, δήµους, δηµοτικά διαµερίσµατα και οικισµούς (αποτελέσµατα απογραφής 2001), Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (http://www.statistics.gr/), Αθήνα, 2002.
ΚΕΠΕ, Υδατικοί πόροι, Αθήνα, 1989.
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, Monitoring results for substances of
List II 76/464/EEC Directive in the lakes and rivers of Greece during 1998–1999.
ΥΒΕΤ, Συνοπτική έκθεση για τους υδατικούς πόρους, ∆ιεύθυνση Υδατικού ∆υναµικού
και Φυσικών Πόρων, Αθήνα, 1989.
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μελέτη-έρευνα για τη δηµιουργία δικτύου παρακολούθησης ρύπανσης υπόγειων νερών από νιτρικά, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 1994.
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ευπρόσβλητες ζώνες της Ελλάδος από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ), Πανεπιστήµιο Πατρών, Αθήνα, 1999.
ΥΠΕΧΩ∆Ε – Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, ∆ίκτυο Νatura 2000, Αθήνα, 2000.
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Εφαρµογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυµάτων
στον ελληνικό χώρο, ΕΜΠ – Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 2002.
Yπουργείο Γεωργίας – Γενική ∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών
∆ιαρθρώσεων, Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτων των ποταµών και λιµνών της χώρας,
Τόµοι Α΄ και Β΄, Αθήνα, 2001.

476 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

11 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας
11.1 Γενικά χαρακτηριστικά
11.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας έχει όρια τα όρη Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια και Μπέλες στα δυτικά, το Φαλακρό και τα Όρη Λεκάνης στα ανατολικά-νοτιοανατολικά, τους Κόλπους του Ορφανού (ή Στρυµονικό) και της Καβάλας
προς νότο, και προς βορρά την οροσειρά Μπέλες. Η συνολική έκταση του διαµερίσµατος είναι 7281 km2 και τα όριά του φαίνονται στο Χάρτη 11.1.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 390 848 κάτοικοι και το 2001 ήταν 412 732 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση
5.6% (ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των
νοµών του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το 1991). Στον Πίνακα 11.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού (1991) κάθε νοµού στο
διαµέρισµα.
Πίνακας 11.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

∆ράµας
Καβάλας
Σερρών
Θεσσ/νίκης
Κιλκίς
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

1 880
1 099
3 937
267
98
7 281

54.2%
52.0%
99.2%
7.3%
3.9%

Ποσοστό
Πληθυσµός
Πληθυσµός
τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
που ανήκει στο
ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα διαµέρισµα (1991) διαµέρισµα
(1991)
(2001)

92 398
100 688
192 022
5 321
419
390 848

95.6%
74.1%
99.6%
0.5%
0.5%

99 400
100 485
200 112
5 289
445
412 732

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας ανήκει διοικητικά κατά το ήµισυ περίπου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κατά το υπόλοιπο ήµισυ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν του Νοµού
Σερρών, το ήµισυ περίπου των Νοµών ∆ράµας και Καβάλας, και µικρά τµήµατα των
Νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι η ∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (µε έδρα την Καβάλα).
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (∆ράµας, Ελευθερών, Καβάλας
Κερκίνης, Πρώτης, Σερρών, Αγ. Γεωργίου, Αµφίπολης, Ηρακλείας, Κορµίστας και Ροδολίβους).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (π.χ. Σερρών) και ΤΟΕΒ (π.χ.
∆ράµας, Καβάλας, Σερρών).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ ∆ράµας, Καβάλας και Σερρών.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
11.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το υδατικό διαµέρισµα είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος πεδινό και κατά το µικρότερο
τµήµα του ορεινό και ηµιορεινό. Οι πεδιάδες των Σερρών και της ∆ράµας αποτελούν το
µεγαλύτερο τµήµα του διαµερίσµατος. Η κατανοµή των υψοµέτρων είναι η ακόλουθη:
το 10% της έκτασης του διαµερίσµατος έχει υψόµετρο πάνω από 1 000 m, το 49% µεταξύ 200 και 1 000 m, και το 41% έχει υψόµετρο µικρότερο των 200 m.
Tο διαµέρισµα περιλαµβάνει τους ορεινούς όγκους των Κερδυλίων (1 091 m), του Βερτίσκου (1 103 m), των Κρουσίων (1 179 m) και του Μπέλες (2 031 m) στο δυτικό όριο,
τον Όρβηλο (2 212 m) στο κεντρικό τµήµα, και το Φαλακρό (2 111 m), τα Όρη Λεκάνης (1 298 m) και το Παγγαίο (1 956 m) στα ανατολικά-νοτιοανατολικά (ΥΒΕΤ, 1989,
ΙΓΜΕ, 1996).
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Η µορφολογία των ακτών του διαµερίσµατος είναι ιδιαίτερα οµαλή και περιλαµβάνει
τους ανοικτούς Κόλπους του Ορφανού (ή Στρυµονικό) στα δυτικά και της Καβάλας στα
ανατολικά, καθώς και πολλούς µικρούς κόλπους.
Η γεωλογική δοµή του διαµερίσµατος είναι η ακόλουθη: οι πεδιάδες καλύπτονται από
αλλουβιακές αποθέσεις και τα κράσπεδά τους από διλλουβιακές αποθέσεις µε µέγιστο
πάχος 400 m. Υπάρχουν επίσης νεογενείς αποθέσεις µέγιστου πάχους 3 000 m. Οι σχηµατισµοί του υποβάθρου ανήκουν κατά το δυτικό ήµισυ στη Σερβοµακεδονική Μάζα
και κατά το ανατολικό στη Μάζα της Ροδόπης. Οι δύο µάζες διαχωρίζονται από το
Στρυµόνα ποταµό. Η Μάζα της Ροδόπης περιλαµβάνει δύο σειρές πετρωµάτων: την κατώτερη των γνευσίων και την ανώτερη των µαρµάρων. Η Σερβοµακεδονική µάζα περιλαµβάνει επίσης δύο σειρές πετρωµάτων: την κατώτερη (των Κερδυλίων), µε µάρµαρα,
γνεύσιους και αµφιβολίτες και την ανώτερη (του Βερτίσκου), µε γνεύσιους, µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους και στρώµατα µαρµάρων. Στη δοµή της περιοχής µετέχουν,
ακόµη, εκρηξιγενή πετρώµατα.
11.1.3 Κλίµα
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 14.5 ως 16.0°C. Το ετήσιο θερµοµετρικό
εύρος ξεπερνά τους 21°C. Ο πιο θερµός µήνας είναι ο Ιούλιος και ο πιο ψυχρός ο Ιανουάριος.
Το µέσο ετήσιο ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα
Ανατολικής Μακεδονίας είναι 675 mm. Μεταβάλλεται από 500 έως 600 mm περίπου
στα παράκτια και πεδινά, 600 ως 1 000 mm στο εσωτερικό και υπερβαίνει τα 1 000 mm
στα ορεινά. Ως ενδεικτικές τιµές της ετήσιας βροχόπτωσης στο πεδινό τµήµα του διαµερίσµατος αναφέρονται τα 508 mm στο σταθµό ∆ράµας και τα 576 mm στο σταθµό
Αµυγδαλεώνα Καβάλας. Οι περισσότερες βροχές πέφτουν κατά τη χειµερινή και εαρινή
περίοδο. Σποραδικές βροχές παρατηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε σχέση
µε νοτιότερα υδατικά διαµερίσµατα της χώρας, αυξηµένο παρουσιάζεται το ποσοστό
συµµετοχής στην ετήσια βροχόπτωση της βροχόπτωσης της θερινής περιόδου. Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισµένο φαινόµενο και λαµβάνουν χώρα κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου-Απριλίου. Οι χαλαζοπτώσεις είναι σπάνιες.
Η µέση ετήσια νέφωση είναι περίπου 4.5 βαθµίδες.
Ο αριθµός των αίθριων ηµερών κυµαίνεται από 100 ως 120.
Η µέση ετήσια σχετική υγρασία κυµαίνεται από 65% ως 70%.
Σε ό,τι αφορά την ξηρασία, στο νότιο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος εµφανίζεται
ξηρή περίοδος 2 ως 4 µηνών η οποία όµως µειώνεται βαθµιαία προς τα βόρεια σε 1 ως
2 µήνες (ΥΒΕΤ, 1989).
Στο υδατικό διαµέρισµα επικρατούν οι βόρειοι άνεµοι το χειµώνα και οι νότιοι το καλοκαίρι. Χαρακτηριστικός βόρειος και ψυχρός άνεµος είναι ο Ρουπελιώτης που πνέει
στην πεδιάδα των Σερρών. Στον Πίνακα 11.2 δίνονται κλιµατολογικά δεδοµένα για µετεωρολογικούς σταθµούς του διαµερίσµατος.
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Πίνακας 11.2 Κλιµατολογικά δεδοµένα για µετεωρολογικούς σταθµούς του διαµερίσµατος
∆ράµα

Καβάλα
(Αµυγδαλεών)
Περίοδος παρατηρήσεων
1975–97
1956–84
Μέση ετήσια θερµοκρασία (oC)
15.7
14.4
o
Απολύτως µέγιστη θερµοκρασία ( C)
41.6
38.1
o
Απολύτως ελάχιστη θερµοκρασία ( C)
-13.6
-23.6
Μέση σχετική υγρασία
66.3%
70%
Νέφωση (όγδοα)
3.7
3.7
Μέση ετήσια βροχόπτωση (mm)
508.8
575.5
Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών βροχής
88.7
89.8
Μέσος ετ. αριθµός ηµερών χιονόπτωσης
3.9
6.2
Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών χαλαζιού
0.7
0.2
Μέσος ετήσιος αριθµός ηµερών οµίχλης
3.8
37.1

Καβάλα
(πόλη)
1986–97
15.8
38.0
-5.8
65.5%
2.7
403.2
85.9
3.1
1.2
11.0

Πηγή: ΕΜΥ (1999)

11.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας έχει µεγάλη διαφορά από τη ∆ιοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της οποίας καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα. Πρόκειται για σχετικά µικρό, από πλευράς πληθυσµού και λοιπών µεγεθών, υδατικό διαµέρισµα, µε χαµηλές αναπτυξιακές επιδόσεις. Η ύπαρξη της Καβάλας,
που αποτελεί ένα από τα σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας, δεν προσθέτει δυναµισµό στο διαµέρισµα, λόγω της κρίσης αποβιοµηχανοποίησης που περνά η πόλη. Πράγµατι, το άλλοτε ακµαίο διοικητικό κέντρο της Καβάλας χάνει σταδιακά τα προνόµιά
του, αντιµετωπίζοντας σοβαρά προβλήµατα ανεργίας, µετεγκατάστασης επιχειρήσεων
και έλλειψης υποδοµών (τα έργα ανάπλασης του λιµένος Καβάλας καθυστερούν, η σιδηροδροµική γραµµή εξαιρεί την Καβάλα, το νέο λιµάνι στη Νέα Καρβάλη ολοκληρώθηκε πρόσφατα). Τα ισχυρά κίνητρα για τη Θράκη λειτούργησαν ανασταλτικά για την
Καβάλα, γεγονός που δεν προβλέπεται να µεταβληθεί ριζικά κατά τα επόµενα χρόνια.
Οι φυσικοί πόροι της περιοχής (δασικοί και ορυκτοί στο Νοµό ∆ράµας, καπνά στο
Νοµό Σερρών), καθώς και οι παραδοσιακές ειδικεύσεις (αλιεία και αλίπαστα στο Νοµό
Καβάλας, εξορύξεις στο Νοµό ∆ράµας), δεν αποτελούν βάση σηµαντικού αναπτυξιακού δυναµισµού.
Ο τουρισµός είναι ο τοµέας που έχει προοπτικές θετικής εξέλιξης, λόγω κυρίως της αυξανόµενης εισροής τουριστών από τις πρώην κοµµουνιστικές χώρες, αλλά στα περιορισµένα µεγέθη που επιτρέπουν οι όχι ιδιαίτερα σηµαντικοί αντίστοιχοι πόροι. Υπάρχουν
δυνατότητες ανάπτυξης και άλλων µορφών τουρισµού, πέραν του παραδοσιακού παραθεριστικού, όπως ιστορικός, θρησκευτικός, ιαµατικός, οικολογικός κλπ.
Το ΑΕΠ του διαµερίσµατος είναι λίγο µικρότερο του µέσου όρου της χώρας και η κατανοµή του στους παραγωγικούς τοµείς είναι 31.8% στον πρωτογενή, 27.3% στο δευτερογενή και 40.9% στον τριτογενή µε βάση την απογραφή του 1991 (τα αντίστοιχα
του µέσου όρου χώρας είναι 16.8%, 27.8% και 55.4%). Η κατανοµή της απασχόλησης
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είναι αντίστοιχα 27.6%, 32.5% και 39.8%. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη µεγάλη
συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στην ανάπτυξη του διαµερίσµατος.
Με τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην περιοχή, λόγω των καλών σχέσεων µε
τους βόρειους γείτονες, το διαµέρισµα µπορεί, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και προετοιµασία, να αποτελέσει πόλο έλξης για την εγκατάσταση ποικίλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε στόχο όχι µόνο την εγχώρια αλλά και την αγορά του ευρύτερου βαλκανικού χώρου.
Οι άξονες πολιτικής στους οποίους επικεντρώνονται οι απαραίτητες παρεµβάσεις για
την οικονοµική ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας είναι η δηµιουργία και ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών, η ανάδειξη και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η βελτίωση και το άνοιγµα της αγοράς προς τις βαλκανικές χώρες.

11.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
11.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Η κύρια υδρολογική λεκάνη του υδατικού διαµερίσµατος είναι εκείνη του Στρυµόνα ή,
ακριβέστερα, το κατάντη τµήµα της ευρύτερης λεκάνης του Στρυµόνα, της οποίας το
ανάντη τµήµα βρίσκεται σε βουλγαρικό έδαφος. Ο ποταµός Στρυµόνας έχει δύο κλάδους: (α) τον κύριο κλάδο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, και
(β) τον παραπόταµο Αγγίτη. Μετά την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ο ποταµός συναντά
τον Αγγίτη, ο οποίος δέχεται και τα νερά της στραγγιστικής τάφρου των Τεναγών των
Φιλίππων. Στη συνέχεια, ο ποταµός εκβάλλει στον Κόλπο Ορφανού ή αλλιώς Στρυµονικό Κόλπο. Εκτός από το Στρυµόνα, στο διαµέρισµα υπάρχουν και πολλά µικρά υδατορεύµατα, κυρίως παραλιακά, από τα οποία τα σηµαντικότερα είναι ο Μαρµαράς, που
αποχετεύει τα νερά της Πιερίας Κοιλάδας (µεταξύ Παγγαίου και Συµβόλου Όρους) και
το ρέµα Νέας Καρβάλης στο ανατολικό πεδινό τµήµα του διαµερίσµατος. Άξια λόγου
είναι ακόµη η ιδιόµορφη κλειστή λεκάνη Οχυρού στα βόρεια του διαµερίσµατος. Στο
υδατικό διαµέρισµα σχηµατίζονται επίσης οι µικρές φυσικές λίµνες των Μαγγάνων και
της Χρυσούπολης, ενώ σηµαντικό ρόλο έχει η τεχνητή λίµνη Κερκίνη στον άνω ρου
του Στρυµόνα, η οποία έχει κατασκευαστεί µε κύριο στόχο την ανάσχεση των πληµµυρών του ποταµού και σήµερα αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους υγρότοπους της
χώρας.
Η έκταση των κύριων λεκανών του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.3.
Τα όρια των κυριότερων λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρές:
• Λεκάνη Στρυµόνα (µαζί µε τον Αγγίτη): Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια, Μπέλες
στο δυτικό όριο, Φαλακρό, Όρη Λεκάνης και Παγγαίο στα ανατολικά-νοτιοανατολικά.
• Λεκάνη Μαρµαρά: Παγγαίο προς τα βόρεια και Σύµβολο προς νότο.
Στοιχεία για υδρολογικά µεγέθη των παραπάνω λεκανών δίνονται στον Πίνακα 11.4.
Στον Πίνακα 11.5 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της απορροής της λεκάνης
του Αγγίτη, κατάντη της θέσης Κρηνίδα, όπου υπάρχει φράγµα.
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Πίνακας 11.3 Έκταση κυριότερων λεκανών
Λεκάνη
Στρυµόνας (σύνορα)
Στρυµόνας (σύνολο ανάντη εξόδου λίµνης Κερκίνης)
Αγγίτης (Κρηνίδες)
Αγγίτης (Κρηνίδες ως τη συµβολή µε κύριο κλάδο)
Αγγίτης (σύνολο)
Στρυµόνας (κύριος κλάδος κατάντη εξόδου λίµνης Κερκίνης)
Κλειστή λεκάνη Οχυρού
Μαρµαράς
Υπόλοιπα (µαζί µε το ρέµα Νέας Καρβάλης)
Σύνολο
Σύνολο επί ελληνικού εδάφους

Έκταση (km2)
10 797
11 457
1 866
369
2 234
3 095
472
234
586
18 078
7 281

Πηγή: Παρόν έργο, ΥΒΕΤ (1989), ΥΠΕΧΩ∆Ε (1994)

Πίνακας 11.4 Μέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών του διαµερίσµατος
Λεκάνη
1 Στρυµόνας
2 Αγγίτης

Θέση
Σύνορα*
Κρηνίδα**

Έκταση Βροχόπτωση Βροχόπτωση
(mm)
(hm3)
(km2)
10 797
1 859
725
1 348

Απορροή
(hm3)
2 613
547

* εισροή από Βουλγαρία
** κατάντη φράγµατος

Πίνακας 11.5 Μέση µηνιαία απορροή λεκάνης Αγγίτη στη θέση Κρηνίδα (hm3) (έτη
παρατηρήσεων 1970–71 ως 1973–74)
Οκτ Νοε
34.9
32

∆εκ Ιαν Φεβ
33 37.1 50.5

Μαρ Απρ Μαϊ
79.2 87.4 67.4

Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
45.3 34.6 18.7 26.8 546.8

Πηγή: ∆ΕΗ

Ο Πίνακας 11.6 περιλαµβάνει τις µέσες µηνιαίες τιµές βροχόπτωσης σε δύο σταθµούς
του διαµερίσµατος.
Πίνακας 11.6 Μέση µηνιαία και ετήσια βροχόπτωση σε σταθµούς του διαµερίσµατος
(mm)
Καβάλα
Σέρρες

Οκτ Νοε ∆εκ Ιαν Φεβ
49.4 58.1 81.9 53.9 66.3
37.7 49.3 49.9 40.6 52.1

Μαρ Απρ Μαϊ
53.5 43.7 36.2
40.9 32.8 43.0

Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Έτος
32.7 39.6 23.3 24.8 563.2
46.6 30.0 27.1 23.2 473.3

Πηγή: ΕΜΥ (1999)

Στον Πίνακα 11.7 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της ρυθµισµένης παροχής
του Αγγίτη στη θέση Κρηνίδα.
Στην περίπτωση του Αγγίτη, η ρυθµισµένη παροχή αναφέρεται σε θέση έργου ρύθµισης
της ροής µε σκοπό την απόληψη αρδευτικού νερού. Λόγω των σηµαντικών απολήψεων
νερού ανάντη του έργου αλλά και λόγω της αποθήκευσης έστω και µικρού όγκου νερού
στο έργο αυτό, δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα συγκεκριµένα δεδοµένα ρυθ-
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µισµένης παροχής για οποιαδήποτε εκτίµηση της προσφοράς νερού στη λεκάνη του
Αγγίτη. Αναφέρονται µόνον ενδεικτικά, καθόσον δίνουν µια αίσθηση των ποσοτήτων
νερού που παραµένουν στην κοίτη του ποταµού στο κατάντη τµήµα του.
Πίνακας 11.7 Μέση µηνιαία ρυθµισµένη παροχή της λεκάνης του Αγγίτη στη θέση Κρηνίδα (hm3) (έτη παρατηρήσεων 1987–88 και 1997–98)
Οκτ
16.0

Νοε
18.7

∆εκ
36.4

Ιαν
40.2

Φεβ
42.2

Μαρ
47.4

Απρ
49.0

Μαϊ
36.2

Ιουν
21.8

Ιουλ
7.8

Αυγ
6.7

Σεπ
10.7

Έτος
333.1

Πηγή: ∆ΕΗ

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας πραγµατοποιήθηκε µε βάση στοιχεία µετρήσεων
του Υπουργείου Γεωργίας για τους ποταµούς Στρυµόνα, Αγγίτη και Μαρµαρά και του
ΕΚΘΕ για τον ποταµό Πόροια (παραπόταµος του Στρυµόνα). Επίσης για τους ποταµούς Στρυµόνα και Αγγίτη αξιολογήθηκαν επεξεργασµένα στοιχεία µετρήσεων θρεπτικών και οργανικού άνθρακα του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των
παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπλέον για τον ποταµό Στρυµόνα λήφθηκαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη περίοδο 1998–1999 (Παράρτηµα Β).
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Στρυµόνας
Για τον ποταµό Στρυµόνα υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων 29 παραµέτρων για την περίοδο 1980–1997 σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις, τη σιδηροδροµική γέφυρα Σιδηροκάστρου, τη γέφυρα Λυγαριάς και το αρδευτικό αντλιοστάσιο Μυρκίνου. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων της περιόδου αυτής, οι συγκεντρώσεις των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών είναι αρκετά χαµηλές ώστε να καθιστούν τον ποταµό κατ΄ αρχήν κατάλληλο για πρόσληψη νερού προς πόση και τον κατατάσσουν στην κατηγορία
Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Σχετικά αυξηµένες σε σχέση µε ιστορικά παλαιότερα στοιχεία εµφανίζονται οι συγκεντρώσεις φωσφόρου που σε ορισµένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τα συνιστώµενα όρια της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. Μετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε
για την περίοδο 2000–2004 υποδεικνύουν ελαφρώς αυξηµένες συγκεντρώσεις BOD. Σε
όλες τις θέσεις (Ρούπελ, συµβολή Μπελίτσα και εκβολές) έχουν καταγραφεί τιµές µεγαλύτερες από 25 mg/L, ενώ και στις τρεις θέσεις η µέση τιµή κυµαίνεται γύρω στα 6.5
mg/L BOD.
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Για τον ποταµό Στρυµόνα υπάρχουν, επίσης, αποτελέσµατα µετρήσεων µικροοργανικών και µετάλλων που πραγµατοποιήθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου την περίοδο
Οκτωβρίου 1998 – Σεπτεµβρίου 1999 σε δύο σηµεία δειγµατοληψίας, τα αποτελέσµατα
των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων
φαίνεται ότι αναφορικά µε τις εξεταζόµενες πτητικές οργανικές ενώσεις, τα φυτοφάρµακα, τα µέταλλα και τα ζιζανιοκτόνα οι συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν είναι χαµηλότερες από τα όρια που έχουν καθοριστεί µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου
υπ’αριθµόν 2/1-2-2001, µε την οποία έγινε ο καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον Kατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. Εξαίρεση αποτελούν το αρσενικό, το αργίλιο, ο σίδηρος και το µαγγάνιο οι συγκεντρώσεις των οποίων υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια που έχουν καθορισθεί από την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’αριθµόν 2/1-2-2001. Αναλυτικότερα έχουν καταγραφεί στη µία θέση δειγµατοληψίας συγκεντρώσεις αρσενικού υψηλότερες από το άνω όρο των 10 µg/L (µέση
τιµή 11.6 µg/L).
Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι ο ποταµός Στρυµόνας έχει χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητος σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ’αριθµόν 19661/1982/31-08-1999.
Ποταµός Αγγίτης
Για τον ποταµό Αγγίτη υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων 20 παραµέτρων για την περίοδο
1980–1997 και 1998–2001 σε τέσσερις χαρακτηριστικές θέσεις: 4000 m, 3500 m, 600
m και 300 m κατάντη των εκβολών αποβλήτων, σύµφωνα µε τα οποία τα νερά του ποταµού καλύπτουν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. Θα
πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι µε εξαίρεση τη δεύτερη θέση έχουν καταγραφεί περιστασιακά χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου. Επίσης σε όλες τις θέσεις οι
τιµές των νιτρικών υπερβαίνουν τα 25 mg/L (για το 95% των δειγµάτων), όχι όµως και
την επιτακτική τιµή των 50 mg/L. Θα πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι µε την ΚΥΑ
υπ’αριθµόν 19661/1982/31-08-1999 ο ποταµός Αγγίτης έχει χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητος.
Ποταµός Μαρµαράς
Για τον ποταµό Μαρµαρά υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων 20 παραµέτρων για την περίοδο 1989–1997 από το Υπουργείο Γεωργίας σε δύο χαρακτηριστικές θέσεις: το Μονόλιθο Ποδοχωρίου και τη γέφυρα Λουτρών Ελευθέρων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων της περιόδου αυτής για την πρώτη θέση (Μονόλιθος Ποδοχωρίου) τα
χαρακτηριστικά του ποταµού είναι ικανοποιητικά και οι τιµές όλων των παραµέτρων
βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζονται για την κατηγορία Α1. Ωστόσο σηµαντική διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών παρατηρείται στη δεύτερη θέση
(Λουτρά Ελευθερών), η οποία λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται κοντά στις εκβολές
του ποταµού στη θάλασσα, εµφανίζει υψηλές τιµές αγωγιµότητας και χλωριόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 95% των τιµών για την ηλεκτρική αγωγιµότητα και τα χλωριόντα ανέρχεται σε 3008 µmhos/cm και 16.5 mg/L, ενώ οι τιµές των νιτρικών βρίσκονται στο διάστηµα 9.7 – 26.6 mg/L.
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Λίµνη Κερκίνη
Για τη λίµνη Κερκίνη υπάρχουν επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2003 που αφορούν µετρήσεις θρεπτικών, οργανικού άνθρακα, διαλυµένου
οξυγόνου κ.ά. Οι τιµές όλων των παραµέτρων βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα και
κατατάσσουν τη λίµνη στην κατηγορία Α1. Εξαίρεση αποτελεί τo BOD, µε τη µέση
τιµή όλων των δειγµάτων της περιόδου να ανέρχεται σε 8.8 mg BOD/L, ενώ έχουν µετρηθεί και συγκεντρώσεις της τάξης των 33 mg/L BOD. Ως προς την τροφική κατάσταση η λίµνη φαίνεται να αντιµετωπίζει προβλήµατα ευτροφισµού καθώς η µέση συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου, ο οποίος φαίνεται να είναι και ο περιοριστικός παράγοντας, βρίσκεται στα 150 µg/L P.
Συµπερασµατικά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για την εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας,
τα ελλιπή δεδοµένα θα πρέπει να εµπλουτιστούν µε ένα συστηµατικό πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των νιτρικών,
νιτρωδών, αµµωνιακών και φωσφόρου.
11.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται τρεις κύριες καρστικές ενότητες µε υδρογεωλογικό ενδιαφέρον:
Η ενότητα λεκάνης Σερρών, που περιλαµβάνει τα µάρµαρα που δοµούν τους ορεινούς
όγκους του Άγκιστρου και του Μενοικίου. Εκεί αναπτύσσονται τα ακόλουθα κύρια
καρστικά συστήµατα:
α. Καρστικό σύστηµα Μενοικίου, που αποστραγγίζεται µέσω των πηγών Αγ. Ιωάννη,
µε µέση παροχή 0.51 m3/s ή σε όγκο απορροής 16 hm3/έτος (µε βάση δεδοµένα της
περιόδου 1987–91).
β. Καρστικό σύστηµα Αγκίστρου, που εκφορτίζεται µέσω των πηγών Μύλοι και
Ντελι-Κράβα, µε µέση παροχή 0.61 και 1.15 m3/s αντίστοιχα (συνολικός όγκος
απορροής 55 hm3/έτος).
Η καρστική ενότητα λεκάνης ∆ράµας (Αγγίτης), που εκφορτίζεται από σειρά πηγών,
οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 11.8, µε συνολική εκτιµηµένη µέση ετήσια απορροή
240 hm3/έτος.
Η καρστική ενότητα λεκάνης Μαρµαρά, που εκφορτίζεται από δύο σειρές πηγών µε
συνολική εκτιµηµένη µέση ετήσια απορροή 11 hm3/έτος.
Στο υδατικό διαµέρισµα, εκτός από τις καρστικές ενότητες, αναπτύσσονται και προσχωµατικοί υδροφορείς:
α. στη λεκάνη Σερρών, µε έκταση 1 000 km2 και µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα
περίπου 165 hm3/έτος·
β. στη λεκάνη ∆ράµας (Αγγίτη) µε έκταση 620 km2 και µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα περίπου 30 hm3/έτος·
γ. στη λεκάνη Μαρµαρά, µε µέσα ετήσια ρυθµιστικά αποθέµατα της τάξεως των 5
hm3/έτος.
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Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά µε τις υδρογεωλογικές λεκάνες του υδατικού διαµερίσµατος λήφθηκαν από διάφορες µελέτες του ΙΓΜΕ.
Οι κυριότερες πηγές που εµφανίζονται στο υδατικό διαµέρισµα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 11.8. Στον ίδιο πίνακα δίνεται και µια εκτίµηση του δυναµικού των πηγών αυτών. Η συνολική µέση ετήσια παροχή τους είναι 316 hm3/έτος.
Πίνακας 11.8 Κυριότερες πηγές του υδατικού διαµερίσµατος
Ονοµασία
Αγ. Ιωάννης
Σιδηρόκαστρο – Ζεστά Νερά
Άγκιστρο – Θερµή
Άγκιστρο –Μύλοι
Ντελί Κράνα
Πηγή Ελαιώνα
Αγ. Βαρβάρα
Μααρά
Συµβολή
Γαλ. Νερά
Κεφαλάρι
Καρνάντζα
Σύνολο

Παροχή
(hm3/έτος)
16.0
7.0
0.4
19.0
36.0
0.6
38.0
71.0
22.0
23.0
58.0
25.0
316.0

Πηγή: ΙΓΜΕ (1996)

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σηµαντικοί υδροφορείς στους καρστικοποιηµένους σχηµατισµούς (µάρµαρα και διλλουβιακά λατυποκροκαλοπαγή), στις αλλουβιακές προσχώσεις των πεδινών εκτάσεων, στα κροκαλοπαγή,
στους µαργαϊκούς ασβεστόλιθους και στους ψαµµίτες του Νεογενούς.
Πλούσια υδροφορία τόσο στα επιφανειακά όσο και στα βαθύτερα στρώµατα αναπτύσσεται στις αλλουβιακές αποθέσεις στις πεδιάδες Σερρών, ∆ράµας και Νευροκοπίου.
Πολλές καρστικές πηγές, µερικές από τις οποίες έχουν µεγάλες παροχές (πηγές Αγκίστρου, λεκάνη Σερρών), αναβλύζουν από την επιφάνεια των λατυποκροκαλοπαγών. Η
µεγάλη δυναµικότητα των πηγών αυτών οφείλεται κυρίως στις έµµεσες πλευρικές µεταγγίσεις υπογείων καρστικών νερών από τα µάρµαρα της περιοχής.
Στα νεογενή η ανάπτυξη των υδροφορέων εξαρτάται από τα ποσοστά των κροκαλοπαγών, των µαργαϊκών ασβεστολίθων και την τεκτονικής τους καταπόνηση. Σε πολλές
θέσεις στη λεκάνη των Σερρών και της ∆ράµας βαθιές υδρογεωτρήσεις συνεκµεταλλεύονται προσχωµατικούς και νεογενείς υδροφορείς.
Τα µάρµαρα που έχουν µεγάλη εξάπλωση στο ανατολικό τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα στην εκδήλωση πολλών και µεγάλης
παροχής πηγών στο τµήµα αυτό. Αντίθετα στο δυτικό τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος η επιφανειακή ανάπτυξη των µαρµάρων είναι περιορισµένη.
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Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις
της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–
1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999). Στοιχεία υπάρχουν επίσης για την
περίοδο 2004–2005 διαθέσιµα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 10 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 10 σηµεία δειγµατοληψίας (τα οποία είναι όλα υδρογεωτρήσεις), τα 7
αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς και τα 3 σε συνεκµετάλλευση τεταρτογενών
και νεογενών υδροφορέων. Ο λόγος που προτιµήθηκαν οι προσχώσεις είναι διότι αυτές
βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις περιοχές που υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση σηµειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 19 σηµεία ελέγχου για την
περίοδο Απρίλιος 1996 – Νοέµβριος 1999. Το σύνολο των σηµείων είναι γεωτρήσεις
µικρού και µεγάλου βάθους στην πεδιάδα των Σερρών, της ∆ράµας και του Παρανεστίου, µε εξαίρεση 1 που είναι πηγή που βρίσκεται µέσα στην πόλη της ∆ράµας.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 32 σταθµών, εκ των οποίων οι 17 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών
προγραµµάτων, υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων καταγράφονται σε 7 σε
σύνολο 10 σηµείων δειγµατοληψίας στο Νοµό Σερρών και πιο συγκεκριµένα στη λεκάνη του ποταµού Στρυµόνα και της λίµνης Κερκίνης. Ειδικότερα, συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για
ύδρευση, 50 mg/L, σηµειώνονται στις περιοχές Γάζωρο (θέση 1106), Νιγρίτα (θέσεις
1103 και 1117), Μεσολλάκια (θέση 1101), Κερκίνη (θέση 1120) και Κρίνος (θέση
1107). Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις νιτρικών παρουσιάζονται στην περιοχή Γάζωρο
και κυµαίνονται µεταξύ 25–100.8 mg/L µε τυπική τιµή τα 55 mg/L, αν και κατά την
περίοδο 2004–2005, διαφαίνεται µία σαφής τάση µείωσης των (µέγιστες τιµές έως 35
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mg/L). Επιπρόσθετα, στην περιοχή Νιγρίτα Σερρών σηµειώνονται συγκεντρώσεις νιτρικών που σε µέγιστες τιµές ξεπερνούν τα 60 mg/L (68 mg/L), ενώ υψηλές είναι και οι
συγκεντρώσεις των νιτρωδών, των αµµωνιακών (µέγιστες συγκεντρώσεις 0.16 και 0.61
mg/L) και των κολοβακτηριδίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αυξηµένη ρύπανση
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αστικά λύµατα – βοθρολύµατα. Επισηµαίνεται ότι η περιοχή της λεκάνης του Στρυµόνα, δηλαδή ο κάµπος των Σερρών περιλαµβανοµένης και
της λίµνης Κερκίνης, έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 20419/2522/2001, σε εφαρµογή της
Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
Σύµφωνα µε πρόσφατες µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005), ιδιαίτερα επιβαρηµένη από συγκεντρώσεις αζώτου παρουσιάζεται η περιοχή του κάµπου που εκτείνεται
από την πόλη της ∆ράµας και µέχρι τους πρόποδες του Παγγαίου. Στους περισσότερους
σταθµούς της περιοχής (1110, 1111, 1112, 1113) οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ξεπερνούν τα 50 mg/L ενώ η πιο επιβαρυµένη θέση βρίσκεται στην περιοχή της Μαυρολεύκης (σταθµός 1111) όπου οι µέγιστες συγκεντρώσεις των νιτρικών, των νιτρωδών
και των αµµωνιακών έχουν µετρηθεί ίσες µε 280 mg/L NO3, 65 mg/L NO2 και 78 mg/L
NH4 αντίστοιχα. Τα περισσότερα από τα σηµεία αυτά ανήκουν στη λεκάνη του παραπόταµου του Στρυµόνα, Αγγίτη ο οποίος δέχεται τα αστικά και βιοµηχανικά λύµατα της
περιοχής, ενώ παράλληλα αποτελεί πηγή εµπλουτισµού των προσχωµατικών υδροφορέων.
Αναφορικά µε το Νοµό Καβάλας τα µοναδικά σηµεία στα οποία εντοπίζονται σηµαντικές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων κατά την περίοδο 2004–2005 βρίσκονται στην
περιοχή του Αµυγδαλεώνα (θέση 1104 και 1124), όπου έχουν καταγραφεί τιµές νιτρικών µεγαλύτερες από 50 mg/L NO3. Και οι δύο αυτές θέσεις βρίσκονται στα κατάντη
εντατικών καλλιεργειών στις οποίες πραγµατοποιείται ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η αναγκαιότητα ενός συστηµατικού προγράµµατος
δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος της Ανατολικής Μακεδονίας.
11.2.3 Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση
Η κύρια χρήση νερού στο υδατικό διαµέρισµα είναι η άρδευση.
Τα κυριότερα υφιστάµενα αρδευτικά έργα του διαµερίσµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.9.
Στο διαµέρισµα δεν υπάρχουν σήµερα µεγάλοι ταµιευτήρες. Αυτό οφείλεται κυρίως
στον πεδινό χαρακτήρα του διαµερίσµατος και εποµένως στην απουσία κατάλληλων
θέσεων δηµιουργίας µεγάλων έργων ταµίευσης νερού. Το σηµαντικότερο έργο ταµίευσης νερού είναι η τεχνητή λίµνη Κερκίνη, που εξυπηρετεί κυρίως την αντιπληµµυρική
προστασία της πεδιάδας των Σερρών από τις απότοµες πληµµύρες του ποταµού Στρυµόνα (ΥΒΕΤ, 1987). Ακόµη, αναφέρονται τα αρδευτικά φράγµατα Λευκογείων, Κατάφυτου και Φωλιάς. Σχετικά στοιχεία δίνονται στον Πίνακα 11.10.
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11.2.4 Καταγραφή των σηµαντικότερων προτεινόµενων ή υπό κατασκευή έργων
Τα αρδευτικά έργα που έχουν προταθεί για κατασκευή είναι σύµφωνα µε το ΥΠΓΕ
αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.11.
Πίνακας 11.9 Υφιστάµενα αρδευτικά έργα
Περιοχή - Αρδευτικό έργο
1

2

3
4

Λεκάνη Στρυµόνα
∆ίκτυο Ι (Ηράκλειας)
∆ίκτυο ΙΙ (Πεπονιάς)
∆ίκτυο ΙΙΙ (Σιδηροκάστρου)
∆ίκτυο ΙV (Νιγρίτας – Φλάµπουρου)
Ανατολικό τµήµα ∆ικτύου V
Χωµάτινο τµήµα ∆ικτύου II
∆υτ. και κεντρικό (χωµ.) τµήµα ∆ικτύου V
Χωµ. δίκτυα Μεγαλοχωρίου Χρυσοχώραφων
Χωµάτινα δίκτυα Πενθελικού-Παλαιοκώµης
Νέων Κερδυλλίων
Σκούταρι (τµήµα ΙΙ δικτύου) – ανακατασκευή
Σύνολο
Λεκάνη Αγγίτη – Κ. Νευροκοπίου
Σιταγρών – Μυλοποτάµου ∆ράµας
Νέας Αµισού Αµπελακίων
Ρέµβης
Νότιου τµήµατος ∆ράµας
Αλιστράτης Σερρών
Ανθοχωρίου
Βοϊράνης
Φωτολείβους – Καλού Αγρού
Προσοτσάνης
Λευκοθέας Σερρών
Θόλου Παλαιοκώµης
Κ. Νευροκοπίου – Λευκογείων
Παρατεναγίων Περιοχών
Κιργίων ∆ράµας
Σιταγρών – Μυλοποτάµου (επέκταση)
Καλλιφύτου
Καταφύτου
Αγ. Παρασκευής Καλαµπακίου*
Σύνολο
Πιερίας Κοιλάδας
Παράκτιες περιοχές Ν. Καβάλας
Φράγµα Φωλιάς
Σύνολο
Γενικό σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ
* Επέκταση έργου Βοϊράνης

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Στρυµόνας
Κερκίνη
Στρυµόνας
Κερκίνη
Αγγίτης
Κερκίνη
Στρυµόνας
Στρυµόνας
Νερά στράγγισης
Στρυµόνας
Κερκίνη

70 000
20 000
79 200
67 900
8 500
150 000
29 800
60 000
52 000
3 000
18 000
558 400

Πηγές Μυλοποτάµου – γεωτρήσεις
Πηγές Αγ. Βαρβάρας
Πηγές Ρέµβης
Πηγές Αγ. Βαρβάρας
Αγγίτης
Πηγές Ανθοχωρίου
Πηγές Βοϊράνης – γεωτρήσεις
Πηγ. Αγ. Βαρβ., Αγγίτης, Τάφρος Φιλίππων
Πηγές Μααρά και γεωτρήσεις
Αγγίτης
Αγγίτης
Φρ. Λευκογείων και γεωτρήσεις
Τάφρος Τεναγών και γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές Βοϊράνης – γεωτρήσεις

20 500
5 074
10 000
2 200
8 000
1 500
62 000
33 000
22 000
1 600
22 000
60 000
90 000
2 500
4 000
2 500
4 000
12 000
362 874
22 000

Γεωτρήσεις
Φρ. Φωλιάς

5 000
5 000
948 274
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Πίνακας 11.10 Κύριοι ταµιευτήρες ρύθµισης ροής στις σηµερινές συνθήκες µε ή χωρίς
υδροηλεκτρικά έργα
Ταµιευτήρας

Τεχνητή λίµνη Κερκίνη
Λευκογείων
Καταφύτου
Φωλιάς

Ολική
χωρητικότητα
(hm3)
365*

Ωφέλιµη
χωρητικότητα
(hm3)
275*
11.956**
0.751**
1.0**

Πηγές: *Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1989)
** ΥΠΓΕ

Πίνακας 11.11 Αρδευτικά έργα προς κατασκευή
Περιοχή
Τεναγών Φιλίππων
Σύνολο

Πηγή
Γεωτρήσεις

Έκταση (στρέµµατα)
90 000
90 000

Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Επίσης, έχει προταθεί (ΥΠΓΕ, 1985) εκτροπή, από το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 12 στο
Υδατικό ∆ιαµέρισµα 11, µέρους των νερών του Νέστου (από τη θέση Τοξώτες του Νοµού Ξάνθης) για άρδευση περιοχών της πεδιάδας ∆ράµας και του Νοµού Καβάλας. Οι
περιοχές αυτές, υπό τις συνθήκες της µακροπρόθεσµης ζήτησης για άρδευση που θεωρεί η Μελέτη, είναι σαφώς ελλειµµατικές. Το θέµα πάντως δεν εξετάστηκε παραπέρα
στη Μελέτη, καθόσον:
α. Εδώ, όλες οι αναλύσεις γίνονται στη χωρική κλίµακα του υδατικού διαµερίσµατος.
β. Η µελέτη του ΥΠΓΕ είναι ήδη παλιά, και δεν έχει προβλεφθεί µέχρι σήµερα σχετική
χρηµατοδότηση για τα προτεινόµενα έργα.
γ. Οι πραγµατικές δυνατότητες του συστήµατος ταµιευτήρων του Νέστου για απόληψη
νερού εξαρτώνται άµεσα από την απορροή του ποταµού αυτού στα σύνορα, και, συνεπώς, από τη διαχείριση των νερών στο βουλγαρικό τµήµα της λεκάνης, όπου γίνεται και εκτροπή προς τη λεκάνη του Έβρου.
Συγκεκριµένα αρδευτικά έργα που να έχουν απλώς µελετηθεί δεν εντοπίστηκαν για το
διαµέρισµα.
11.2.5 Υδρολογικό ισοζύγιο
Το υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος θεωρήθηκε ότι περιλαµβάνει προσεγγιστικά τα
ακόλουθα αθροιστικά µεγέθη:
• την απορροή του Στρυµόνα επί ελληνικού εδάφους (χωρίς τον Αγγίτη) ανάντη της
λίµνης Κερκίνης·
• την απορροή του Στρυµόνα επί ελληνικού εδάφους (χωρίς τον Αγγίτη) κατάντη της
λίµνης Κερκίνης·
• την απορροή του Αγγίτη ανάντη της Κρηνίδας (θέση µέτρησης)·
• την απορροή του Αγγίτη κατάντη της Κρηνίδας·
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•
•
•
•

την απορροή του Στρυµόνα στα σύνορα (νερά από Βουλγαρία).
την απορροή της κλειστής λεκάνης Οχυρού·
την απορροή του Μαρµαρά·
την απορροή των υπόλοιπων παραλιακών ρεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του
ρέµατος Νέας Καρβάλης·
• την απορροή των πηγών που δεν συµπεριλαµβάνεται στα παραπάνω µεγέθη.

Οι εκτιµήσεις του συνολικού (επιφανειακού και υπόγειου) υδατικού δυναµικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.12. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται εκτιµήσεις τόσο του
θεωρητικού υδατικού δυναµικού σε ετήσια βάση, όσο και του µέσου εκµεταλλεύσιµου
υδατικού δυναµικού του µήνα Ιουλίου.
Πίνακας 11.12 Συνολικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδατικό δυναµικό διαµερίσµατος
από µετρήσεις ή εκτιµήσεις κατά λεκάνη ή οµάδα λεκανών
Λεκάνη

Έκταση
(km2)

Στρυµόνας (σύνορα)
10 797
Στρυµόνας (σύνορα ως έξοδο λίµνης Κερκίνης)
660
Στρυµόνας (σύνολο ανάντη εξόδου λίµνης Κερκίνης)
11 457
Αγγίτης (Κρηνίδες)
1 866
Αγγίτης (Κρηνίδες ως τη συµβολή µε κύριο κλάδο)
369
Αγγίτης (σύνολο)
2 235
Στρυµόνας (κύριος κλάδος κατάντη εξόδου λ. Κερκίνης) 3 095
Κλειστή λεκάνη Οχυρού
472
Μαρµαράς
234
Υπόλοιπα
585
Προσχωµατικός υδροφορέας πεδιάδας Σερρών
*
Σύνολο
18 078
Σύνολο επί ελληνικού εδάφους
7 281
*Έχει συνυπολογιστεί στα προηγούµενα ή επόµενα

Μέσο ετήσιο
Μέσο
θεωρητικό
εκµεταλλεύσιµο
υδατικό δυνα- υδατικό δυναµικό
µικό (hm3)
Ιουλίου (hm3)
2 613
*
189
*
2 802
210
608
33
113
*
721
33
869
48
172
10
79
4
164
9
*
40
4 808
354
2 195
-

Στον Πίνακα 11.13 δίνεται η εκτίµηση του θεωρητικού υδατικού δυναµικού της συνολικής έκτασης του διαµερίσµατος (χωρίς τις εισροές από Βουλγαρία), που είναι
2 195 hm3/έτος. Το θεωρητικό υδατικό δυναµικό (επίσης 2 195 hm3/έτος) του Πίνακα
11.12 υπολογίστηκε κατά λεκάνη απορροής τόσο από µετρήσεις (στον Αγγίτη), όσο και
µε κατάλληλες αναγωγές και υδατικά ισοζύγια ανάλογα εκείνου του Πίνακα 11.13. Οι
εκτιµήσεις των δύο πινάκων συµπίπτουν. Αν προστεθούν και οι εισροές από Βουλγαρία
(2 613 hm3/έτος), τότε προκύπτει υδατικό δυναµικό 4 808 hm3/έτος.
Στο Χάρτη 11.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

11.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 11.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων χρήσεων του διαµερίσµατος.
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Πίνακας 11.13 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος σε ετήσια βάση

Επιφάνεια (km2)
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Ωφέλιµη βροχόπτωση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
2 163
1 055
2 784
1 278
7 281
675
675
675
675
1 461
712
1 880
863
4 917
55%
55%
55%
55%
809
394
1 041
478
2 722
652
318
839
385
2 195
3%
10%
15%
90%
20
32
126
347
524
633
286
713
39
1 671

11.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 4 729 120 στρέµµατα σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ 1999/2000. Οι αρδευόµενες εκτάσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.14 για τους νοµούς που είτε ολόκληροι είτε το µεγαλύτερο τµήµα
τους περιλαµβάνονται στο υδατικό διαµέρισµα. Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα ποσοστά
συµµετοχής της αρδευόµενης έκτασης του τµήµατος του κάθε νοµού που ανήκει στο
διαµέρισµα επί του συνόλου της αρδευόµενης έκτασης του νοµού, η αρδευόµενη
έκταση κάθε νοµού στο διαµέρισµα και οι συνολικές αρδευτικές ανάγκες του διαµερίσµατος, όπως προκύπτουν από την µεθοδολογία (Κεφάλαιο ΙIΙ). Παρατηρείται ότι η
συνολική αρδευόµενη έκταση είναι, σύµφωνα µε τον Πίνακα 11.14, 992 331 στρέµµατα. Η έκταση αυτή περιλαµβάνει, βέβαια, τα 948 274 στρέµµατα των υφιστάµενων
συλλογικών αρδευτικών δικτύων, και αποµένουν άλλα 44 057 στρέµµατα που θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σήµερα αρδεύονται µεν µε µη συλλογικά έργα (κυρίως γεωτρήσεις), αλλά µελλοντικά θα καλυφθούν πλήρως από τα 90 000 στρέµµατα των υπό κατασκευή δικτύων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.14, οι σηµερινές ανάγκες σε αρδευτικό νερό είναι, για
το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος 627 hm3 το χρόνο, από τα οποία 128 hm3 αντιστοιχούν στο µήνα Ιούλιο.
Πίνακας 11.14 Εκτίµηση σηµερινών αναγκών για άρδευση (από εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ)
Νοµός

∆ράµας
Καβάλας
Σερρών
Θεσσαλονίκης
Σύνολο

Αρδευόµενη
έκταση
νοµού
(στρέµ.)
218 679
265 752
671 455
464 353
1 620 239

Συµµετοχή
νοµού

96%
40%
100%
1%

Πηγή: ΕΣΥΕ (1995)
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Αρδευόµενη
έκταση νοµού
στο διαµέρισµα
(στρέµµατα)
209 932
106 301
671 455
4 644
992 331

Αρδευτικές
ανάγκες νοµού
στο διαµέρισµα
(hm3/έτος)

627

11.3.2 Κτηνοτροφία
Στον Πίνακα 11.15 παρουσιάζονται για κάθε νοµό το ποσοστό συµµετοχής της κτηνοτροφίας του τµήµατος του νοµού που ανήκει στο διαµέρισµα επί του συνόλου της κτηνοτροφίας του νοµού. Στον ίδιο πίνακα δίνονται οι συνολικές ανάγκες νερού για κτηνοτροφία, όπως αυτές εκτιµήθηκαν µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995).
Πίνακας 11.15 Εκτίµηση σηµερινών αναγκών για κτηνοτροφία
Νοµός

∆ράµας
Καβάλας
Σερρών
Θεσσαλονίκης
Χαλκιδικής
Σύνολο

Ανάγκες για Ανάγκες για
Συµµετοχή
Ανάγκες
Συµµετοχή
σταβλισµένη
στην
ελεύθερη
στο
στη
κτηνοτροφία κτηνοτροφία διαµέρισµα
ελεύθερη
σταβλισµένη
(hm3/έτος)
(hm3/έτος)
κτηνοτροφία κτηνοτροφία (hm3/έτος)
100
100
1.0
0.8
1.8
50
50
0.4
1.2
0.8
100
100
1.5
1.7
3.2
0
0
2.6
1.6
0.0
0
0
0.3
0.9
0.0
5.8

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.15, οι σηµερινές ανάγκες σε νερό για κτηνοτροφία είναι, για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 5.8 hm3 το χρόνο.
11.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η
συνολική αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι,
ψάρια υφάλµυρων νερών, λοιπές κατηγορίες) για το έτος 1999 ανερχόταν σε 693 t.
Στην παρούσα µελέτη δεν εντοπίστηκαν τα υδάτινα σώµατα στα οποία αναφέρονται τα
δεδοµένα ιχθυοκαλλιέργειας και δεν έγινε περαιτέρω ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτών.
11.3.4 Ύδρευση
Η εκτίµηση της ετήσιας ποσότητας νερού για υδρευτικές ανάγκες γίνεται µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (2002) για το µόνιµο πληθυσµό των νοµών του υδατικού διαµερίσµατος
και τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τουριστών το 1996, αφού ληφθεί υπόψη το ποσοστό συµµετοχής του νοµού στο επίπεδο του υδατικού διαµερίσµατος. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.16. Οι σηµερινές υδρευτικές ανάγκες είναι,
για το σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος, 32 hm3 το χρόνο, 13 hm3 το πεντάµηνο
Μαΐου-Σεπτεµβρίου και 3 hm3 το µήνα Ιούλιο.
11.3.5 Βιοµηχανική χρήση
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΤΒΑ στο υδατικό διαµέρισµα υφίστανται αυτή τη στιγµή
τρεις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) οι ΒΙΠΕ Σερρών, ∆ράµας και Καβάλας. Οι καταναλώσεις νερού καθώς και το κόστος του νερού των ΒΙΠΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.17. Οι καταναλώσεις νερού είναι, βέβαια, ποσοτικά ασήµαντες σε σχέση µε
άλλες συνιστώσες της συνολικής κατανάλωσης (π.χ. για άρδευση) και γι’ αυτό δεν συνυπολογίζονται στα ισοζύγια που καταρτίζονται σε επόµενες ενότητες.
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Πίνακας 11.16 Εκτίµηση σηµερινών αναγκών για ύδρευση
Νοµός
∆ράµας
Καβάλας
Σερρών
Θεσσαλονίκης
Χαλκιδικής
Σύνολο

Ετήσιες
ανάγκες (hm3)
7.82
8.43
15.28
0.43
0.00
31.95

Ανάγκες από Μάιο
ως Σεπτ. (hm3)
3.28
3.55
6.41
0.18
0.00
13.42

Σε επίπεδο νοµών οι ηµερήσιες ανάγκες σε νερό σε m3 είναι: ∆ράµα 27860, Καβάλα
18225 και Σέρρες 20855.
Πίνακας 11.17 ∆εδοµένα κατανάλωσης νερού στις ΒΙΠΕ
ΒΙΠΕ
∆ράµας
Καβάλας*
Σερρών
Σύνολο

Κατανάλωση
νερού (hm3/έτος)
0.263

Κόστος νερού
(€/m3)
0.29

0.058
0.321

0.71

*∆εν µας διατέθηκαν δεδοµένα

11.3.6 Άλλες χρήσεις
Τα τελευταία κυρίως χρόνια η λίµνη Κερκίνη χρησιµοποιείται και για τουριστικούς
σκοπούς (οικοτουρισµός). Αυτό, σε συνδυασµό µε την απαίτηση διατήρησης του πλούσιου οικοσυστήµατος που έχει η λίµνη, ασφαλώς επιβάλλει περιορισµούς στη διαχείριση των νερών του Στρυµόνα. Υπάρχει επίσης περαιτέρω δυνατότητα αξιοποίησης των
ήδη αξιοποιηµένων θερµοµεταλλικών πηγών στο διαµέρισµα.

11.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία
του Κεφαλαίου III και δίδονται στους Πίνακες 11.18–11.22. Ειδικότερα στον Πίνακα
11.18 αναγράφονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 11.19–11.22 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 11 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες
σχετικά µε τον αποδέκτη.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 29 738 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 41 328 tn/έτος
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• Oλικό άζωτο (Ν) = 14 942 tn/έτος
• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 073 tn/έτος
Πίνακας 11.18 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

5 793
5 519
1 869
543

Επιφανειακές
Απορροές

12 027
294

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
21 134
2 812
29 738
25 781
10 028
41 328
966
80
14 942
33
204
1 073

Πίνακας 11.19 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

302 972
80 892
222 080
152 626

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

1 726
1 240
486
2 340
5 793

1 715
1 107
608
2 089
5 519

600
354
246
669
1 869

202
74
128
139
543

Πίνακας 11.20 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
20
1
1

71 136
11 000
80 000

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
5

19 836

2 121 000

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
25
1
3

ΙΠ
152 626
90 972
11 000
201 000

29

455 598

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
5
1
3

25 080
11 000
186 000

9

222 080

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

154
77
15

155
19
0

7 306
12 027
294

Πίνακας 11.21 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

1 793
538
18

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
2 691
1 345
135

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
2 512
10 048
126

Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα και οι γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τις σηµαντικότερες
πηγές ρύπανσης.
Τα αστικά λύµατα αποτελούν σχετικά περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου (20%, 13% και 13% αντίστοιχα). Ωστόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο φωσφόρου (51%). Παρόλα αυτά,
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τα οφειλόµενα σε αστικά λύµατα φορτία οργανικού άνθρακα και στερεών που παράγονται στο υδατικό διαµέρισµα δεν είναι αµελητέα, γεγονός που σχετίζεται άµεσα µε το
ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 49%.
Πίνακας 11.22 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
17 589
21 417
792
18

Χοίροι
1 509
1 757
109
6

Ιπποειδή
276
465
3
0

Κουνέλια
74
88
8
2

Πουλερικά
1 686
2 053
54
7

Σύνολο
21 134
25 781
966
33

Στην περιοχή του υδατικού διαµερίσµατος έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν τρεις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ), οι οποίες εξυπηρετούν τις πόλεις της
Καβάλας, της ∆ράµας και των Σερρών, καθώς και άλλες έξι εγκαταστάσεις επεξεργασίας µικρότερης κλίµακας, οι οποίες εξυπηρετούν µικρότερους οικισµούς. Ο συνολικά
εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός (συµπεριλαµβανοµένου και του φορτίου του
θερινού πληθυσµού καθώς και των µικρότερων µονάδων επεξεργασίας) είναι σήµερα
222 080 (Πίνακας 11.20). Η παρεχόµενη επεξεργασία περιλαµβάνει στις περισσότερες
περιπτώσεις αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, στερεών και αζώτου.
Πέραν των οικισµών µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000, οι οποίοι εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, υπάρχουν 25 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000. Για τους οικισµούς αυτούς, και µε βάση την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του
έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών
λυµάτων της περιοχής. Τέλος σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (34%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι οι τρεις µεγάλες πόλεις του υδατικού διαµερίσµατος εξυπηρετούνται
από ΕΕΛ, προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα αποκτά η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων των 20 εκ των 25 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, έτσι ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του συνολικού ρυπαντικού φορτίου του υδατικού διαµερίσµατος. Επιπλέον η κατασκευή και λειτουργία µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς αναµένεται να οδηγήσει
σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (71%) και φορτίου στερεών (62%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ αντίθετα περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (7% και 3% αντίστοιχα). Το 83%
του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 82% του φορτίου αζώτου και
το 53% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή των χοιροστασίων (7%, 11% και 19% αντίστοιχα).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
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των επιφανειακών και υπογείων υδάτων µε θρεπτικά (Πίνακας 11.21). Οι νοµοί ∆ράµας
και Σερρών χαρακτηρίζονται από εντατικές καλλιέργειες οι οποίες περιορίζονται στις
πεδινές εκτάσεις. Κύριες καλλιέργειες είναι το καλαµπόκι, τα σιτηρά, το βαµβάκι, τα
ελαιόδενδρα, τα αµπέλια, τα τεύτλα, το κριθάρι, ο καπνός και οι αµυγδαλιές. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές
ανέρχεται σε 27% και 81% αντίστοιχα των συνολικών φορτίων P και N. Επισηµαίνεται
ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 37% αφορά σε
γεωργική γη και βοσκότοπους, το 42% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας και το 25%
σε δασικές εκτάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 11.21, το 84% του συνολικά
παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 43% του φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών
απορροών οφείλεται σε απορροές από εκτάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται εντατικές καλλιέργειες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των βοσκοτόπων και της
υπόλοιπης γεωργικής γης είναι 11% και 46%.
Οι υπάρχουσες βιοµηχανίες παράγουν το 10% του συνολικού οργανικού φορτίου, το
24% του συνολικού φορτίου στερεών και το 19% του συνολικού παραγόµενου φορτίου
φωσφόρου. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε άζωτο από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι εξαιρετικά περιορισµένη (0.5%). Ο µεγαλύτερος αριθµός βιοµηχανικών µονάδων του υδατικού διαµερίσµατος, λειτουργεί στο Νοµό Σερρών, γύρω
από την πόλη των Σερρών. Στους Νοµούς ∆ράµας και Σερρών υπάρχουν οριοθετηµένες
βιοµηχανικές περιοχές ευρισκόµενες πλησίον των πόλεων της ∆ράµας και των Σερρών.
Οι βιοµηχανίες που λειτουργούν εκτός των ΒΙΠΕ είναι στο µεγαλύτερό τους ποσοστό
βιοµηχανίες µεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (κονσερβοποιία,
ελαιουργεία, κ.α).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, κυρίως ως προς το άζωτο, η συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

11.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 11.23 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος
Ανατολικής Μακεδονίας που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα
νερά 2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας υπάρχουν 12 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 2 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεκάνη του ποταµού Στρυµόνα, δηλαδή η περιοχή του κάµπου των Σερρών
συµπεριλαµβανοµένης και της λίµνης Κερκίνη, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποταµοί Στρυµόνας, Αγγίτης και
Χρυσορρόης, οι οποίοι βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες. ∆ιερευνητέα εί-

11 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας

497

ναι η ένταξη των λεκανών των ως άνω ποταµών στις ευπρόσβλητες ζώνες. Επίσης θα
πρέπει να εξετασθεί η κατάταξη της λίµνης Κερκίνη στους ευαίσθητους αποδέκτες.
Πίνακας 11.23 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΡΥΜΩΝΑ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΑΓΓΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΧΡΥΣΟΡΡΟΗΣ
Νερά Κολύµβησης
Ν. ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ
ΣΑΡΑΚΙΝΑ
ΚΑΡΥΑΝΗ
ΤΟΥΖΛΑ
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
ΒΡΑΣΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Χερσαία Τµήµατα
ΚΑΜΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΦΑΛΑΚΡΟ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΠΑΓΓΑΙΟ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΚΡΟΥΣΙΑ-ΚΟΡΥΦΕΣ
ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ,
ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ
ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΜΕΝΟΙΚΙΟ-ΟΡΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣΥΨΩΜΑ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΟΡΒΗΛΟΣ
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣΛΑΙΛΑΣ-ΕΡΗΜΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ-ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΙΑ

Νοµός

Σερρών

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

+

Σερρών

+

Σερρών

GR1260001
GR1260002

Καβάλας

+

Σερρών

+

GR1260002

Σερρών
Σερρών
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης
Θεσσ/νίκης
Σερρών
Ξάνθης

Νερά
κολύµβησης
[5]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
GR1120004

∆ράµας

GR1140004

Καβάλας

GR1150005

Σερρών

GR1260001

Σερρών

GR1260003

Σερρών

GR1260004

Σερρών

GR1260005

Σερρών

GR1260007

Σερρών

GR1260008
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΙΜΙΟΥ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥΜΕΝΟΙΚΙΟΝ
ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Σερρών

GR1260009

Σερρών

GR1260010

Νερά
κολύµβησης
[5]

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

11.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως άθροισµα
των ζητήσεων των επιµέρους καταναλωτικών χρήσεων. Η εκτίµηση φαίνεται στον Πίνακα 11.24 και δίνεται ως µέση ετήσια τιµή και ως µέση τιµή του Ιουλίου.
Πίνακας 11.24 Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Χρήση
Ετήσια βάση Ιούλιος
Άρδευση
627.0
128.0
Ύδρευση
32.0
3.0
Κτηνοτροφία
5.8
0.6
Σύνολο
664.8
131.6
Για τις µη καταναλωτικές χρήσεις δεν ήταν δυνατό να γίνουν ανάλογες ποσοτικές αναλύσεις στα πλαίσια της παρούσας µελέτης.
Σε ό,τι αφορά τη µελλοντική ζήτηση νερού, θεωρήθηκε ότι αρκεί να ληφθεί η πρόσθετη
ζήτηση για αρδευτικό νερό, καθόσον η ζήτηση νερού για τις άλλες καταναλωτικές χρήσεις είναι ασήµαντη σε ποσοστό. Καταρτίστηκαν δύο σενάρια: (α) το µεσοπρόθεσµο
σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα θα
προστεθούν και οι εκτάσεις των έργων των οποίων η κατασκευή έχει ήδη προγραµµατιστεί, ενώ παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο µισό εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης, και (β) το µακροπρόθεσµο σενάριο, µε την παραδοχή ότι στις εκτάσεις που αρδεύονται µε συλλογικά δίκτυα προστίθενται και οι εκτάσεις των έργων που έχουν µελετηθεί πέραν όλων των παραπάνω, ενώ
παράλληλα οι εκτάσεις που αρδεύονται από µη συλλογικά έργα θα µειωθούν στο 1/4
εκείνων της υφιστάµενης κατάστασης. Εφόσον οι παραδοχές της εξέλιξης των εκτάσεων που αρδεύονται από µη συλλογικά δίκτυα δίνουν τελικά µείωση της συνολικής
έκτασης σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση, τότε στο σενάριο λαµβάνεται η σηµερινή
έκταση. Οι σχετικοί υπολογισµοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.25. Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα αυτού, η συνολική (για όλες τις χρήσεις) µελλοντική ζήτηση νερού
στο διαµέρισµα διαµορφώνεται στα επίπεδα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.26.
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Πίνακας 11.25 Εκτίµηση σηµερινής και µελλοντικής ζήτησης για άρδευση από έργα
Αρδ.
Αρδ.
Ετήσια
έκταση µε έκταση µε
καταν.
συλλογ.
µη συλλογ. συλλογ.
δίκτυα
δίκτυα
δικτύων
(στρ)
(στρ)
(hm3)
Σηµερινή κατάσταση
948 274
44 057
599
Πρόσθετα µεσοπ. σεναρίου
90 000
-22 029
57
Σύνολο
1 038 274
22 029
656
*Για συλλογικά και µη συλλογικά δίκτυα άρδευσης

Ετήσια
καταν. µη
συλλογ.
δικτύων
(hm3)
28
-14
14

Συνολική*
ετήσια
κατανοµή
(hm3)
627
43
670

Συνολική*
κατανοµή
µήνα
Ιουλίου
(hm3)
128
9
136

Πίνακας 11.26 Συνολική µελλοντική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (hm3)
Άρδευση από εκτάσεις
κατά ΕΣΥΕ
Έτος
Ιούλιος
Μεσοπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
645
131
Ύδρευση
32
3
Κτηνοτροφία
6
0.6
Σύνολο
683
135
Μακροπρόθεσµο σενάριο
Άρδευση
828
168
Ύδρευση
32
3
Κτηνοτροφία
6
0.6
Σύνολο
866
172

Άρδευση από έργα
Έτος

Ιούλιος

670
32
6
708

136
3
0.6
140

670
32
6
708

136
3
0.6
140

Η ποσοτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης νερού για καταναλωτικές χρήσεις γίνεται για το µήνα Ιούλιο. Σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά
ΕΣΥΕ (Κεφάλαιο ΙIΙ), η ζήτηση του νερού (που περιλαµβάνει και τις κάθε είδους απώλειες) είναι το µήνα Ιούλιο 132 hm3 για τη σηµερινή κατάσταση, 135 hm3 για το µεσοπρόθεσµο σενάριο και 172 hm3 για το µακροπρόθεσµο σενάριο. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα εκτάσεων των έργων, η ζήτηση του Ιουλίου διαµορφώνεται στα 140 hm3 και για
τα δύο µελλοντικά σενάρια. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τη µέθοδο βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ, στο µεσοπρόθεσµο σενάριο θεωρείται ότι αρδεύεται το σύνολο των
υφιστάµενων ποτιστικών καλλιεργειών. Τα υπό κατασκευή όµως έργα προβλέπεται να
αρδεύσουν κατά βάση νέες εκτάσεις. Συνεπώς η εκτίµηση µε βάση δεδοµένα εκτάσεων
έργων θα πρέπει να θεωρηθεί πιο ακριβής. Σε ότι αφορά στο µακροπρόθεσµο σενάριο,
η εκτίµηση βάσει των εκτάσεων κατά ΕΣΥΕ αντιστοιχεί στη µεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των υφιστάµενων καλλιεργειών και δίνει πολύ µεγάλες ποσότητες αρδευτικού νερού σε σχέση µε την προσέγγιση µέσω έργων (κατά 18%). Η προσέγγιση µέσω
εκτάσεων έργων θεωρείται πιο ρεαλιστική και επιλέγεται για τις τελικές εκτιµήσεις. Η
προσφορά νερού από επιφανειακά και υπόγεια νερά είναι 354 hm3 (τελευταία στήλη
Πίνακα 11.12). Το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό του
διαµερίσµατος. Κατά συνέπεια, οι ανάγκες σε νερό υπερκαλύπτονται από τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους του υδατικού διαµερίσµατος για τις σηµερινές, µεσοπρόθεσµες
και µακροπρόθεσµες συνθήκες.
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Οι παραπάνω εκτιµήσεις επιτρέπουν να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το υδατικό διαµέρισµα είναι, τόσο στις σηµερινές όσο και στις µελλοντικές συνθήκες, πλεονασµατικό σε
ό,τι αφορά τους υδατικούς πόρους του.

11.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας είναι γενικά πλεονασµατικό σε νερό.
Αυτό αναµένεται να ισχύει και στο µέλλον µε την προϋπόθεση της περαιτέρω αξιοποίησης ή µεταφοράς νερού από τα φράγµατα του Νέστου στο ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος.
Ο κύριος επιφανειακός υδατικός πόρος του διαµερίσµατος είναι ο ποταµός Στρυµόνας
µε τον παραπόταµό του Αγγίτη.
Η εξάρτηση του διαµερίσµατος από τα διακρατικά νερά του Στρυµόνα δεν αναµένεται
να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα διαθεσιµότητας υδατικών πόρων στο µέλλον,
εφόσον δεν πραγµατοποιηθούν µεγάλα έργα εκτροπής του ποταµού στη Βουλγαρία.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση εκτροπής στο βουλγαρικό έδαφος απαιτείται κατάλληλη
λήψη µέτρων για της διαχείριση των νερών της λίµνης Κερκίνης και του κατάντη τµήµατος του ποταµού.
Η κύρια (και σχεδόν η µόνη από ποσοτική άποψη) χρήση νερού στο υδατικό διαµέρισµα είναι η άρδευση.
Ο ποταµός Στρυµόνας έχει χαρακτηριστικά που πληρούν βασικά κριτήρια για άρδευση
και απόληψη νερού για πόση ύστερα από επεξεργασία. Η λίµνη Κερκίνη µε βάση τα
διαθέσιµα στοιχεία φαίνεται καταρχήν ότι έχει νερό κατάλληλο για ύδρευση (µετά από
επεξεργασία), άρδευση και διαβίωση ψαριών, ενώ είναι ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισµό
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπόγειων νερών επισηµαίνεται ότι στη λεκάνη του
Στρυµόνα έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων µε ένδειξη
ότι η νιτρορρύπανση είναι σε εξέλιξη. Κύριες πηγές ρύπανσης είναι οι µη σηµειακές
απορροές από τις αγροτικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν ορθές γεωργικές πρακτικές. Τα νερά του Αγγίτη, που κατεισδύουν στους προσχωµατικούς υδροφορείς της πεδιάδας ∆ράµας, εµφανίζουν επίσης υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα.
Γενικά, τα ελλιπή δεδοµένα ποιότητας στο υδατικό διαµέρισµα θα πρέπει να εµπλουτιστούν µε ένα συστηµατικό πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων.
Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη διατηρητέα παροχή του Στρυµόνα, στο µέλλον θα απαιτηθεί ακριβέστερη εκτίµησή της όπως επιτάσσει η κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Η αξιοπιστία της υδρολογικής πληροφορίας στο υδατικό διαµέρισµα είναι από χαµηλή
ως µέτρια. Σοβαρό είναι το θέµα της διατήρησης και αναβάθµισης της διαδικασίας της
παρακολούθησης της στάθµης και της παροχής του Στρυµόνα στην είσοδό του στο ελληνικό έδαφος καθώς και της ρυθµισµένης παροχής εξόδου της λίµνης Κερκίνης. Σε
σηµαντικό τµήµα του διαµερίσµατος δεν υφίστανται µετρήσεις στάθµης και παροχής
ρεµάτων.
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Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυµάτων του υδατικού διαµερίσµατος και µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος
συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα υπάρχουν 12 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 2 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποταµοί Στρυµόνας, Αγγίτης και Χρυσορρόης, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες
καθώς και η λεκάνη απορροής του Στρυµόνα, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη. Θα πρέπει να εξετασθεί η κατάταξη της λίµνης Κερκίνη στους ευαίσθητους αποδέκτες και της λεκάνης απορροής της λίµνης στις ευπρόσβλητες ζώνες.
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12 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης
12.1 Γενικά χαρακτηριστικά
12.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης έχει έκταση 11 177 km2, από τα οποία τα 557 km2
ανήκουν στα νησιά Θάσο και Σαµοθράκη. Το διαµέρισµα ορίζεται βόρεια από τη
γραµµή των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον υδροκρίτη των λεκανών ΝέστουΟχυρού, ανατολικά από τη γραµµή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας µέχρι τον Κόλπο
Αίνου, δυτικά από τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου-Οχυρού, Νέστου-Στρυµόνα,
Νέστου-ρέµατος Νέας Καρβάλης και τον υδροκρίτη των παραλιακών ρεµάτων Χρυσούπολης µέχρι τον Κόλπο της Καβάλας. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται στο
Χάρτη 12.1.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 377 410 κάτοικοι και το 2001 ήταν 404 182 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 7%
(ο πληθυσµός του 2001 έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση, από τον πληθυσµό των νοµών
του 2001 και σύµφωνα µε τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε νοµού στο διαµέρισµα το
1991). Στον Πίνακα 12.1, εκτός από την έκταση και τον πληθυσµό, παρουσιάζεται το
ποσοστό συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα.
Πίνακας 12.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έβρου
Ροδόπης
Ξάνθης
∆ράµας
Καβάλας
Σύνολο

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

4 242
2 543
1 793
1 587
1 012
11 177

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

100.0%
100.0%
100.0%
45.8%
48.0%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

143 752
103 190
91 063
4 156
35 249
377 410

Ποσοστό
πληθυσµού νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα
(1991)

100.0%
100.0%
100.0%
4.4%
25.9%

Πληθυσµός
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(2001)

149 354
110 828
101 856
4 575
37 569
404 182

Το διαµέρισµα αποτελεί τµήµα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Περιλαµβάνει τους Νοµούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, και µεγάλο µέρος των Νοµών
Καβάλας και ∆ράµας.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Αρµόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής
του διαµερίσµατος είναι η ∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (µε έδρα την Καβάλα).
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Αλεξανδρούπολης, Κοµοτηνής,
Ξάνθης, Ορεστιάδας, Βύσσας, Σουφλίου, Χρυσούπολης).

• Άρδευση


∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·



Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΓΟΕΒ (π.χ. Έβρου) και ΤΟΕΒ (π.χ.
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας, Καβάλας).

• Βιοµηχανία


∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·



ΒΙΠΕ Ξάνθης, Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστειάδας, Σαππών.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
12.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Στη γεωλογική δοµή της περιοχής δεσπόζει το σύστηµα της ελληνικής Ροδόπης, µε δύο
επιµέρους συστήµατα πετρωµάτων:
• άνω ανθρακικό σύστηµα πετρωµάτων·
• κάτω γνευσιοαµφιβολιτικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε νεότερες αντιλήψεις, η Ροδόπη χαρακτηρίζεται από έντονη πτυχωσιγενή
τεκτονική και επωθητικές κινήσεις. Στην ελληνική Ροδόπη διακρίνονται τρεις τεκτονικές ενότητες (κεντρική, δυτική και ανατολική), µε κοινά τεκτονικά και λιθοστρωµατογραφικά χαρακτηριστικά. Η ενότητα της κεντρικής Ροδόπης χωρίζεται από τη δυτική
ενότητα µέσω της µεσοροδοπικής τεκτονικής ζώνης Ξάνθης-Σιδηρονερίου, ενώ η ενότητα της ανατολικής Ροδόπης χωρίζεται από την κεντρική και δυτική δια της θρακικής
τεκτονικής ζώνης Νέας Καρβάλης-Ξάνθης-Κοµοτηνής-Κύµης.
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Στη γεωλογική δοµή του ανατολικού τµήµατος του διαµερίσµατος (Νοµός Έβρου)
συµµετέχουν:
• µεταµορφωµένα πετρώµατα του υποβάθρου, από µαρµαρυγιακούς και αµφιβολιτικούς σχιστόλιθους, µε ελάχιστες φακοειδείς ενστρώσεις µαρµάρων·
• κρητιδικά στρώµατα της σειράς ∆ρυµού από κροκαλοπαγή, ψαµµίτες και σχιστόλιθους, σε ασυµφωνία επί του µεταµορφωµένου υποβάθρου·
• τριτογενείς σχηµατισµοί µεσο-ηωκαινικής, πλειο-πλειστοκαινικής ηλικίας, από κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, µάργες, αργίλους και ασβεστόλιθους, που πληρούν τις δυο κύριες τεκτονικές λεκάνες Ορεστιάδας και Αλεξανδρουπόλεως. Οι λεκάνες αυτές σχετίζονται µε τα περιθωριακά ρήγµατα της ροδοπικής µάζας και διαχωρίζονται µεταξύ
τους από το µεταµορφωµένο υπόβαθρο στο ύψος του ∆ιδυµότειχου·
• πλειστοκαινικές αποθέσεις ηπειρωτικής φάσης, από χαλαρά κροκαλοπαγή, άµµους,
αργίλους, αργιλοϊλύες και αµµούχους αργίλους (περιοχή Άρδα)·
• ολοκαινικές αποθέσεις από άµµους, χάλικες, κροκάλες και αργίλους (∆έλτα Έβρου,
παρέβριος περιοχή, πεδινό τµήµα Ορεστιάδας, κοιλάδες Άρδα, Ερυθροπόταµου
κλπ.)·
• µαγµατικά πετρώµατα ως ηφαιστίτες (κυρίως στα περιθώρια της λεκάνης Αλεξανδρουπόλεως) και µεµονωµένα γρανιτικά σώµατα εντός του κρυσταλλοσχιστώδους.
Στο δυτικό τµήµα του διαµερίσµατος (λεκάνη Νέστου) επικρατούν µεταµορφωµένα πετρώµατα από σχιστογνεύσιους, που αναπτύσσονται βόρεια της νοητής γραµµής ∆αφνώνα-Πτελέας. Οι αλλουβιακές αποθέσεις από αργίλους, άµµους και χάλικες καταλαµβάνουν σηµαντική έκταση στο ∆έλτα του Νέστου.
Το κεντρικό τµήµα του διαµερίσµατος (ευρύτερη περιοχή Ξάνθης-Κοµοτηνής) δοµείται
από πετρώµατα του µεταµορφωµένου υποβάθρου, από σχιστογνεύσιους και δευτερευόντως από µάρµαρα, καθώς και από το φυλλιτικό σύστηµα. Συναντώνται επίσης κρητιδικά κροκαλοπαγή, γραουβάκες και ψαµµίτες, καθώς και τριτογενείς και τεταρτογενείς
αποθέσεις που πληρούν το βύθισµα Ξάνθης-Κοµοτηνής, το οποίο προς τα νοτιοανατολικά χωρίζεται από την τριτογενή λεκάνη Αλεξανδρούπολης από το φυλλιτικό σύστηµα
Μάκρης.
Η Θάσος δοµείται από µάρµαρα και δολοµίτες σε εναλλαγές µε γνεύσιους και σχιστόλιθους. Τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Θάσου εντάσσονται στη µεταβατική ζώνη
σχιστογνεύσιων και µαρµάρων του συστήµατος της Ροδόπης. Νεότερες αποθέσεις του
Ανωτέρου Μειοκαίνου απαντούν στην περιοχή Λιµεναρίων-Όρµου Άστρις και αποτελούνται από λατυποκροκαλοπαγή και αδρόκοκκους ψαµµίτες. Το Τεταρτογενές από
κροκάλες, λατύπες, χάλικες, άµµους και αργίλους καταλαµβάνει επίσης µικρή έκταση
στις περιοχές Ποταµιάς, Λιµένα, Ποτού, και Καλυβίων.
Το µεταµορφωµένο υπόβαθρο της Ροδόπης αντιπροσωπεύεται στη Σαµοθράκη από τη
σειρά των άνω ιουρασικών – κάτω κρητιδικών σχιστόλιθων και χαλαζιτών. Στο υπόβαθρο αυτό εισέδυσαν σε τρεις φάσεις εκρηξιγενή πετρώµατα. Από αυτά, οι οφιόλιθοι
καλύπτουν σηµαντική έκταση στο νησί, οι γρανίτες καλύπτουν το κεντρικό τµήµα και
οι ανδεσίτες, τοφφίτες και ρυοδακίτες το δυτικό τµήµα του νησιού. Περιφερειακά η
Σαµοθράκη καλύπτεται από πλευρικά κορήµατα και κώνους κορηµάτων, άµµους και
πηλούς.
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12.1.3 Κλίµα
Στο νησιωτικό τµήµα καθώς και σε µια στενή παράκτια ζώνη επικρατεί χερσαίο µεσογειακό κλίµα, στο εσωτερικό και στα πεδινά το µεσευρωπαϊκό, ενώ στα ορεινά επικρατεί το ορεινό.
Η ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται στα παράκτια και το νησιωτικό τµήµα µεταξύ 500
και 600 mm, στο εσωτερικό µεταξύ 600 και 1 000 mm, ενώ στα βόρεια ορεινά ξεπερνά
τα 1 000 mm. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ΕΗ (1980), η µέση ετήσια βροχόπτωση
εκτιµάται σε 778 mm.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία του διαµερίσµατος είναι 14.5–16.5°C. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος ξεπερνά τους 20°C (ΥΒΕΤ, 1989).
12.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και κατέχει σηµαντική γεωπολιτική θέση στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. Είναι το τρίτο
διαµέρισµα της χώρας σε παραγωγικότητα γης (µετά τη Θεσσαλία και την Κεντρική
Μακεδονία). ∆ιαθέτει επίσης σηµαντικότατους υγροβιότοπους, αξιόλογα φυσικά τοπία
παράκτια, παρόχθια και δασικά, καθώς και µνηµεία της αρχαιότητας και νεότερων εποχών.
Η Αλεξανδρούπολη και η Κοµοτηνή αντιµετωπίζονται (ΕΣΠΑ 2007–2013) από κοινού
ως πόλος ανάπτυξης και τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξελισσόµενη διαδικασία
προσέγγισης (Εγνατία). Ειδικότερα, η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε ενεργειακό
κόµβο διεθνούς σηµασίας.
Από άποψη ποιότητας περιβάλλοντος, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η µεταφερόµενη
ρύπανση των διασυνοριακών ποταµών (ειδικά του Νέστου) και η αλλοίωση οικολογικά
ευαίσθητων περιοχών (δέλτα ποταµών, παρόχθιες λίµνες, λιµνοθάλασσες κλπ.).
Το διαµέρισµα έχει υψηλό ρυθµό αύξησης του πληθυσµού. Η απόσταση από τα διοικητικά και οικονοµικά κέντρα και η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των λιµανιών είναι ίσως οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες το διαµέρισµα παρουσιάζει χαµηλούς
δείκτες ευηµερίας.
Η κατανοµή της απασχόλησης και του ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα ήταν 45.9%, 18.6%, 35.4%, και 34.7%, 29.4%, 35.9% αντίστοιχα (Παράρτηµα 4).
Ο πρωτογενής τοµέας παρουσιάζει τις µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, γιατί η περιοχή διαθέτει πλούσιους εδαφικούς και υδατικούς πόρους, δάση και πλούσια αλιευτικά
πεδία εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων. Ο όγκος της γεωργικής παραγωγής δεν έχει
δυνατότητες ανάπτυξης, λόγω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υπάρχουν όµως δυνατότητες αναδιάρθρωσης της παραγωγής. Αξιόλογες προοπτικές εµφανίζει η ανάπτυξη της δασοπονίας και της αλιείας.
Η Θράκη ανήκει στη ζώνη των υψηλότερων αναπτυξιακών κινήτρων. Το γεγονός όµως
αυτό, σε συνδυασµό µε την απουσία έργων υποδοµής, οδήγησε στην άναρχη δηµιουργία βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µε επιπτώσεις και στο πολεοδοµικό περιβάλλον. Η
απασχόληση εξελίχθηκε µε αρνητικό ρυθµό σε όλους τους τοµείς εκτός του τριτογε-
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νούς, και η ανεργία είναι από τις υψηλότερες στη χώρα. Ο τουρισµός είναι κατά 85%
ηµεδαπός, και παρόλο που παρατηρείται ψηλός ρυθµός αύξησης, βρίσκεται σε χαµηλά
επίπεδα σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.
Οι προοπτικές εξέλιξης είναι ευνοϊκές σε όλους τους τοµείς µετά τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. Η πολιτική που προωθείται δίνει
έµφαση στις υποδοµές (κυρίως µεταφορών), στις υπηρεσίες και στην οικολογική προστασία. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί ακόµη στην προσέλκυση νέων επενδύσεων µε στόχο
τις γειτονικές αγορές. Πάντως, η αντιµετώπιση των κοινωνικοπολιτικών προβληµάτων
αποτελεί βασική παράµετρο επιτυχίας κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

12.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
12.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαµερίσµατος είναι οι λεκάνες του Έβρου, Νέστου,
Φιλιουρή και Ξηρορέµατος (Κοµψάτου). Υδρολογικά στοιχεία για τις λεκάνες αυτές
παρατίθενται στη συνέχεια.
Λεκάνη Έβρου
Η συνολική έκταση της λεκάνης είναι 52 788 km2. Η έκταση του ελληνικού τµήµατος της λεκάνης είναι 3 344 km2. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη λεκάνη του διαµερίσµατος. Περιλαµβάνει τις υπολεκάνες Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταµου.
∆εν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία απορροής για τα τµήµατα της λεκάνης που βρίσκονται στο βουλγαρικό και το τουρκικό έδαφος. Από αποσπασµατικές µετρήσεις
της περιόδου 1951–1956, η µέση ετήσια παροχή στη θέση Πύθιο ανέρχεται σε 383
m3/s, η ελάχιστη σε 234 m3/s και η µέγιστη σε 921 m3/s (∆ΠΘ, 1988). Με βάση
πληροφορίες φορέων, στον Έβρο δεν γίνονται τα τελευταία χρόνια υδροµετρήσεις,
αλλά µόνον εκτιµήσεις της παροχής µε βάση τις βροχοπτώσεις στην αντίστοιχη
λεκάνη.
Για τον παραπόταµο του Έβρου Ερυθροπόταµο, που αναπτύσσεται ολόκληρος σε
ελληνικό έδαφος, η µέση ετήσια παροχή έχει µετρηθεί σε 1.62 m3/s, η ελάχιστη σε
0.2 m3/s και η µέγιστη σε 5.35 m3/s (µετρήσεις 1973–1982) (∆ΠΘ, 1988).
Η µέση ετήσια παροχή του Έβρου στη γέφυρα Κήπων έχει µετρηθεί σε 271.1 m3/s
για την περίοδο 1971–1973 (ΙΓΜΕ, 1996). ∆εν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα στοιχεία.
Λεκάνη Νέστου
Για τα ύδατα του ποταµού Νέστου ισχύει η συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που κυρώθηκε µε το Ν. 2402/1996 (ΦΕΚ Α 98). Το ύψος του δικαιώµατος
χρήσεως της Ελλάδας καθορίζεται σε ποσοστιαία βάση επί των υδάτων του Νέστου στο βουλγαρικό έδαφος, µε βάση το σύνολο της µέσης φυσικής απορροής
πολλών ετών (1935–1970). Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 29% (435 hm3/έτος)
και προβλεπόταν να επικαιροποιηθεί από σχετική επιτροπή το αργότερο σε τρία
χρόνια από την έναρξη ισχύος της συµφωνίας, και να επικαιροποιείται κάθε επτά
χρόνια, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.
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Η συνολική έκταση της λεκάνης είναι 6 130 km2. Το ελληνικό τµήµα της λεκάνης
έχει έκταση 2 429 km2. Η εκτιµώµενη φυσική ετήσια απορροή του ποταµού είναι
3 140 hm3 (ΥΒΕΤ, 1989). Η µέση φυσική απορροή στα σύνορα είναι 1 500 hm3,
τα οποία µετά την αφαίρεση διαφόρων χρήσεων και εκτροπών στη Βουλγαρία,
υπολογίζονται σε 939 hm3. Μετά το πέρας όλων των προγραµµατιζόµενων βουλγαρικών έργων, θα εισρέουν 435 hm3, όπως αναφέρεται στη σχετική συµφωνία. Η
ετήσια απορροή είναι 1 280 hm3 στη θέση Θησαυρός και 1 424 hm3 στη θέση Τέµενος. Η µέση ετήσια παροχή στις εκβολές του Νέστου υπολογίζεται σε 58 m3/s
(µετρήσεις 1964–1970) (Παρασκευόπουλος-ΠΑΝΓΑΙΑ, 1994).
Στον Πίνακα 12.2 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες παροχές του ποταµού.
Πίνακας 12.2 Μέσες µηνιαίες παροχές Νέστου, 1964–1983 (m3/s)
Θησαυρός
Τέµενος

Οκτ Νοε

∆εκ

Ιαν Φεβ

Μαρ Απρ Μαϊ

19.9

29.6

47.2

47.4

53.7

57.5

67.8

21.2

32.9

54.8

54.7

62.9

65

75.7

Ιουν Ιουλ Αυγ

Σεπ Έτος

68.4

49.3

21.9

12.7

13.2 488.6

73.3

52.4

23.7

13.5

13.8 543.9

Πηγή: ∆ΕΗ/∆ΑΥΕ

Λεκάνη Φιλιουρή
Η λεκάνη Φιλιουρή έχει έκταση 1 486 km2. Η µέση ετήσια βροχόπτωση της λεκάνης είναι 796 mm (∆ΠΘ, 1988). Η µέση ετήσια παροχή του ποταµού εκτιµάται σε
4.9 m3/s (µετρήσεις 1978–1987) (Βεργής, 1994).
Λεκάνη Ξηρορέµατος
Η λεκάνη Ξηρορέµατος (Κοµψάτου) έχει έκταση 602 km2. Η µέση ετήσια βροχόπτωση της λεκάνης είναι 685 mm (∆ΠΘ, 1988). Η µέση ετήσια παροχή του ποταµού είναι 3.6 m3/s (µετρήσεις 1978–1987) (Βεργής, 1994).
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θράκης πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία ποιοτικών χαρακτηριστικών του Υπουργείου Γεωργίας για τους ποταµούς Έβρο, Νέστο, Άρδα και
τη λίµνη Βιστωνίδα και του ΕΚΘΕ για τους ποταµούς Λύσσο, Βοζβόζη, Κοµψάτο, Κόσυνθο, Νέστο, Φονιά και Γριά Βάθρα. Επίσης για τους ποταµούς Έβρο, Νέστο, Λύσσο,
Κοµψάτο και Κόσυνθο, αξιολογήθηκαν επεξεργασµένα στοιχεία µετρήσεων θρεπτικών
και οργανικού φορτίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όλων των παραµέτρων, πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η µέση, η µέγιστη, η ελάχιστη και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς
των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη οι µετρήσεις µικροοργανικών και µετάλλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που αναφέρονται στους Ποταµούς Έβρο, Νέστο και τη λίµνη Βιστωνίδα για την περίοδο 1988–1999 (Παράρτηµα Β).

510 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Έβρος
Χαρακτηριστικό γνώρισµα των δύο κυρίων ποταµών του διαµερίσµατος (Έβρος, Νέστος) είναι ότι τροφοδοτούνται κατά µεγάλο ποσοστό µε νερά και ρυπαντικά φορτία
από άλλες χώρες, ωστόσο είναι σαφές ότι ο Έβρος είναι πιο ρυπασµένος µε συγκεντρώσεις νιτρικών 5 έως 10 φορές µεγαλύτερες σε σύγκριση µε τον Νέστο.
Σύµφωνα µε µετρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας 1998–2001 στις θέσεις Σιδηροδροµικός Σταθµός ∆ικαίων, Νέα Βύσσα, το Αντλ. Πέπλου και το Υπ. ∆ΕΗ ∆ιδυµότειχου, ο
Έβρος παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που, παρά την τάση βελτίωση που
παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια, παραβιάζουν συχνά την ενδεικτική τιµή για πρόσληψη πόσιµου νερού (κατηγορία Α1), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις τα νιτρικά υπερβαίνουν και την επιτακτική τιµή (50 mg/L NO3). Η µέγιστη τιµή νιτρικών για το 95%
των δειγµάτων σε όλες τις θέσεις υπερβαίνει τα 25 mg/L, µε τις υψηλότερες τιµές να
έχουν καταγραφεί στις θέσεις αντλιοστάσιο Πέπλου (81.9 mg/L NO3) και σταθµός ∆ικαίων (61.1 mg/L NO3). Επισηµαίνεται ότι ενώ κατά την περίοδο 1998–2001 καταγράφονται χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου µε τη µέση τιµή σε όλες τις θέσεις να κυµαίνεται κοντά στο 30% της συγκέντρωσης κορεσµού, σύµφωνα µε νεότερες
µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2000–2004) µε εξαίρεση τον σταθµό δειγµατοληψίας στους
Κήπους οι ελάχιστες συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου είναι της τάξης του 85% της
συγκέντρωσης κορεσµού. Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για
την περίοδο 2000–2004, παρατηρείται σε όλες τις θέσεις υπέρβαση της ενδεικτικής τιµής των φωσφορικών της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ για την κατηγορία Α3 (0.7 mg/L P2O5),
ακόµα και σε όρους µέσων τιµών. Στην περίπτωση του αµµωνιακού αζώτου, παρατηρείται υπέρβαση του επιτακτικού ορίου για την κατηγορία Α2 (1.5 mg/L NH4) στο
σταθµό ∆ικαίων και στους Κήπους. Με βάση τα ως άνω χαρακτηριστικά και µε την
επιφύλαξη των µεµονωµένων ιδιαίτερα υψηλών τιµών νιτρικών και αµµωνίας, και των
συστηµατικά υψηλών τιµών φωσφορικών, τα νερά του ποταµού µπορούν να καταταχθούν οριακά στην κατηγορία Α3, καθώς παρατηρείται σχετική βελτίωση κατά τα τελευταία έτη. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι για την ασφαλή εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης του ποταµού απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.
Επισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών (εκτός φυτοφαρµάκων) που για καµία από τις εξεταζόµενες ουσίες δεν υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής νοµοθεσίας
(Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001) και για τις περισσότερες βρίσκεται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµα επίπεδα. Χαµηλό είναι επίσης το επίπεδο των µετάλλων που έχουν µετρηθεί. Ωστόσο ορισµένα µέταλλα όπως ο σίδηρος (διαλυτό κλάσµα), το αργίλιο και το µαγγάνιο έχουν µετρηθεί σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τις
ενδεικτικές τιµές που καθορίζονται από την ελληνική νοµοθεσία (Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001).
Ποταµός Νέστος
Οι διαθέσιµες µετρήσεις για τον ποταµό Νέστο την περίοδο 1998–2001 (Υπουργείο
Γεωργίας) αναφέρονται σε 4 θέσεις δειγµατοληψίας, το ∆έλτα του Ποταµού, τη Γέφυρα
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Παπάδων, τους Τοξότες ∆έλτα και το Άκρο του Αρδευτικού ∆ικτύου Ερηµονησίου
Καρύων. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως ο Νέστος ικανοποιεί τις απαιτήσεις
άρδευσης και παράλληλα πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη νερού για ύδρευση
έπειτα από επεξεργασία ως αποδέκτης κατηγορίας Α1. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί, ότι σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–
2004 σε δυο άλλες θέσεις δειγµατοληψίας (Ποταµοί και Χρυσούπολη) έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών µεγαλύτερες από 30 mg/L. Επίσης ο Νέστος εµφανίζει
σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών, οι οποίες περιστασιακά υπερβαίνουν τα
1–2 mg/L. Τέλος, συγκεντρώσεις φωσφορικών που υπερβαίνουν το συνιστώµενο όριο
των 0.7 mg/L της Οδηγίας, έχουν καταγραφεί και στις δυο θέσεις δειγµατοληψίας (Ποταµοί: 4.12mg/L P2O5 και Χρυσούπολη: 3.55 mg/L P2O5), µε τους µέσους όρους
ωστόσο να βρίσκονται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα.
Επισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο µετάλλων και µικροοργανικών που για καµία από τις
εξεταζόµενες ουσίες δεν υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής νοµοθεσίας (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµ. 2/1-2-2001) και για τις περισσότερες βρίσκεται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµα επίπεδα.
Ποταµός Άρδας
Για τον ποταµό Άρδα δεν υπάρχουν πρόσφατες µετρήσεις, σύµφωνα όµως µε στοιχεία
της περιόδου 1989–1996 (Υπουργείο Γεωργίας), τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ικανοποιούν κατ’ αρχήν βασικά αγρονοµικά κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων.
Ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (θρεπτικά, βαρέα µέταλλα) για τον προσδιορισµό της υδατοποιότητας του ποταµού σε σχέση µε την δυνατότητα πρόσληψης νερού
για ύδρευση.
Ποταµός Λύσσος
Για τον ποταµό Λύσσο υπάρχουν επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004, που αφορούν παραµέτρους όπως θρεπτικά, οργανικό άνθρακα και
διαλυµένο οξυγόνο. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία ο ποταµός εµφανίζει ποιοτικά
χαρακτηριστικά που τον καθιστούν καταρχήν κατάλληλο για πρόσληψη νερού προς
πόση και τον κατατάσσουν στην κατηγορία Α1. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι
και στις δυο θέσεις δειγµατοληψίας έχουν περιστασιακά καταγραφεί υψηλές τιµές νιτρικών και φωσφορικών που υπερβαίνουν τα επιτακτικά όρια της Οδηγίας για την παραγωγή πόσιµου νερού ύστερα από επεξεργασία.
Ποταµός Κοµψάτος
Στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004 στη θέση Μωσσαϊκό υποδεικνύουν ότι µε εξαίρεση τις µεµονωµένες υψηλές τιµές νιτρικών και ορθοφωσφορικών, τα
νερά του ποταµού καλύπτουν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για πρόσληψη νερού
για πόση µετά από επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Ποταµός Κόσυνθος
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο 2000–2004 στη θέση γέφυρα
Πολύσιτου, τα οποία αφορούν µετρήσεις θρεπτικών, οργανικού άνθρακα, διαλυµένου
οξυγόνου και pH, τα χαρακτηριστικά του ποταµού είναι ικανοποιητικά, µε µόνη εξαί512 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

ρεση τις σχετικά υψηλές τιµές φωσφορικών, των οποίων η µέση τιµή (0.94 mg/L P2O5)
υπερβαίνει το συνιστώµενο όριο των 0.7 mg/L P2O5 της Οδηγίας για την παραγωγή πόσιµου νερού. Επίσης στον ποταµό Κόσσυνθο περιστασιακά παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών (37.0 mg/L NO3 το έτος 2000 και 31.9 mg/L NO3 το έτος 2003)
µε το µέσο όρο ωστόσο να βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα (11.3 mg/L NO3). Επίσης
η µέση τιµή των αµµωνιακών (0.27 mg/L NH4) υπερβαίνει το συνιστώµενο όριο των
0.05 mg/L NH4 της κατηγορίας Α1, όχι όµως και το συνιστώµενο όριο της κατηγορίας
Α2 (1 mg/L NH4). Συµπερασµατικά, µε εξαίρεση τις αυξηµένες τιµές των φωσφορικών,
ο ποταµός Κόσσυνθος µπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α2.
Ποταµοί Βοζβόζης, Φονιάς και Γριά Βάθρα
Η ποιότητα των υδάτων των ποταµών Βοζβόζη (Ν. Ροδόπης), Κοµψάτου (Ν. Ροδόπης),
Φονιά (Σαµοθράκη) και Γριά Βάθρα (Σαµοθράκη) σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων του ΕΚΘΕ την περίοδο 2000–2001 φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτουν τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για πρόσληψη νερού για πόση µετά από επεξεργασία
(Οδηγία 75/440/ΕΟΚ), χωρίς να υπάρχουν όµως πιο πρόσφατα στοιχεία.
Λίµνη Βιστωνίδα
Στη Βιστωνίδα γίνονται µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών σε 4 χαρακτηριστικές
θέσεις: τις εκβολές Κόσινθου, Ν. Κεσσσάνης, τις εκβολές Τραυού και τις εκβολές
Κοµψάτου. Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες λίµνες του Ελλαδικού χώρου και
βρίσκεται στη δυτική Θράκη, στα όρια µεταξύ των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης, έχει δε
τη µορφή λιµνοθάλασσας. Το µέσο υψόµετρο των υδάτων βρίσκεται 10 εκατοστά πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας. Κατά συνέπεια, υπάρχει φυσική εκροή των υδάτων
της λίµνης προς τη θάλασσα µέσω διώρυγας, ενώ κατά το θέρος και ιδίως σε περιόδους
ξηρασίας παρουσιάζεται εισροή θαλάσσιου νερού και τα νερά γίνονται υφάλµυρα, γι’
αυτό και δεν προσφέρονται για άρδευση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τη χρονική περίοδο 1991–1997 η ηλεκτρική αγωγιµότητα και η συγκέντρωση χλωριόντων κυµαίνονται σε επίπεδα της τάξης των 15.000 µS/cm και 123 meq/L Cl αντίστοιχα, όταν τα
αντίστοιχα επίπεδα στο αρδευτικό νερό για τα οποία δηµιουργείται σηµαντικός περιορισµός στις καλλιέργειες είναι 3000 µS/cm και 10 meq/L Cl.
Σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις θρεπτικών, οι τιµές νιτρικών και αµµωνιακών για την
περίοδο 1991–1997 κυµαίνονται στο διάστηµα 0.44–2.25 mg/L NO3 και 0.025–0.776
mg/L NH4 αντίστοιχα. Αυξηµένες παρουσιάζονται οι τιµές του φωσφόρου που βρίσκονται στο διάστηµα από 0.01–1.28 mg/L P και οι οποίες καθιστούν τη λίµνη ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισµό, γεγονός που επιβεβαιώνεται επίσης από τις πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου που έχουν καταγράφει και είναι της τάξης του
1.5 mg/L (ποσοστό κορεσµού 10%). Περιοριστικός παράγοντας ευτροφισµού είναι το
άζωτο. Κατά την περίοδο 1998–2001 παρατηρείται αύξηση στις συγκεντρώσεις των νιτρικών και των χλωριόντων, µε τις µέγιστες τιµές του 95% των δειγµάτων να υπερβαίνουν τα 50 mg/L NO3 και τα 340 meq/L Cl- σε όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας (εκβολές
Τραυού, Κοµψάτου και Κόσυνθου). Πολύ υψηλές είναι επίσης οι τιµές των θειικών και
της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (≈45 meq/L SO4 και 32000 µmhos/cm για το 95% των
δειγµάτων), ενώ σύµφωνα µε µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε την περίοδο 2001–2004 σε δυο
θέσεις δειγµατοληψίας η µέγιστη τιµή των φωσφορικών ανήλθε στα 1.1 mg/L Ρ2Ο5. Επί
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τη βάσει των ανωτέρω τα νερά της λίµνης θεωρούνται ακατάλληλα για πόση ύστερα
από επεξεργασία.
Επισηµαίνεται το χαµηλό επίπεδο µικροοργανικών που για καµία από τις εξεταζόµενες
ουσίες δεν υπερβαίνει τα όρια της ελληνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 2/1-2-2001) και για τις
περισσότερες βρίσκεται σε πρακτικά µη ανιχνεύσιµα επίπεδα
Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να αναβαθµισθεί ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία καθορίζει ως αποδεκτή την
«καλή» ποιότητα, η οποία ενδεικτικά αντιστοιχεί σε ύδατα µη ευτροφικά.
12.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες
Οι σπουδαιότερες από άποψη δυναµικότητας υδροφορίας υδρογεωλογικές ενότητες
αναφέρονται στις κλαστικές τεταρτογενείς αποθέσεις και στους ανθρακικούς σχηµατισµούς της περιοχής.
Τεταρτογενείς αποθέσεις:
Λεκάνη Ορεστιάδας. Αποτελούνται από χάλικες, κροκάλες και αργίλους σηµαντικού πάχους. Το όλο υδροφόρο σύστηµα τροφοδοτείται άµεσα από τις κατεισδύσεις και έµµεσα από την κοίτη του Έβρου και των παραποτάµων του. Τα ετήσια
αποθέµατα εκτιµώνται σε 68 hm3 (Βεργής, 1994).
Παρέβριος περιοχή. Αποτελούνται κυρίως από αργίλους, άµµους και χάλικες σε
εναλλαγή. Στο ∆έλτα του Έβρου επικρατούν πιο λεπτοµερή υλικά. Τα ετήσια
αποθέµατα εκτιµώνται σε 48 hm3 (Βεργής, 1994).
Λεκάνη Ξάνθης-Κοµοτηνής. Πρόκειται για αποθέσεις από άµµους, κροκάλες και
αργίλους, που παρουσιάζουν έντονη λιθολογική µεταβολή, µε επικράτηση των
αδρόκοκκων στοιχείων στις κοίτες των χειµάρρων Κοσύνθου και Κοµψάτου
κατά τη διαδροµή τους στην πεδινή ζώνη, και λεπτοµερέστερων υλικών προς τη
λίµνη Βιστωνίδα. Τα ετήσια αποθέµατα εκτιµώνται σε 86 hm3 (Βεργής, 1994).
∆έλτα Νέστου. Η αναπλήρωση των αποθεµάτων συντελείται και από την κοίτη του
Νέστου. Υπολογίζεται ότι η ολική κατείσδυση στο δέλτα είναι περίπου 39% των
βροχοπτώσεων. Τα ετήσια αποθέµατα εκτιµώνται σε 100 hm3 (Βεργής, 1994).
Λόγω υπεράντλησης του υδροφορέα παρατηρούνται φαινόµενα θαλάσσιας διείσδυσης.
Ανθρακικοί σχηµατισµοί:
Ενότητα Μαρµάρων Ορέων Λεκάνης. Ορίζεται προς τα βόρεια από την επώθηση
του γνευσιοαµφιβολιτικού συστήµατος πάνω στα µάρµαρα του Φαλακρού, στα
νοτιοανατολικά από το ρήγµα της Ξάνθης-Νέας Καρβάλης, και στα δυτικά από
τις τεταρτογενείς αποθέσεις της πεδιάδας ∆ράµας-Κρηνιδών-Αµυγδαλεώνα.
Τροφοδοτείται από άµεση κατείσδυση και ενδεχοµένως από το Νέστο. Από ποιοτική άποψη τα νερά είναι γενικά καλής ποιότητας. Η ενότητα αυτή διακρίνεται
στα παρακάτω υδρογεωλογικά συστήµατα:


Σύστηµα επωθηµένων µαρµάρων Φαλακρού.
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Ενότητες πτυχωµένων µαρµάρων των επικείµενων του γνευσιοαµφιβολιτικού
υποβάθρου, που διακρίνεται σε τρία υποσυστήµατα και εκφορτίζεται κυρίως
στη λεκάνη της ∆ράµας.



Καρστικό σύστηµα ανατολικά του Νέστου, που εκφορτίζεται σε παρόχθιες
πηγές υπερχείλισης. Το σύνολο των πηγαίων εκφορτίσεων είναι περίπου 5.5–
6 m3/s, από τα οποία το 50% περίπου φαίνεται ότι εκφορτίζεται στη λεκάνη
της ∆ράµας.

Μικρότερες καρστικές ενότητες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Τµήµα της καρστικής ενότητας Νευροκοπίου (περίπου 80 km2), που εκφορτίζεται
ανατολικά στη λεκάνη Αγγίτη.
Ενότητα Μαρµάρων Σκαλωτής. Αποτελεί ανεξάρτητη καρστική υδρογεωλογική
µονάδα έκτασης 75 km2 και µέσης ετήσιας απορροής 20 hm3.
Μάρµαρα Ανατολικής Θάσου. Τροφοδοτείται κυρίως από άµεση κατείσδυση και
δευτερευόντως από επιφανειακές απορροές. Η εκφόρτιση του συστήµατος γίνεται µέσω µιας σειράς πηγών µέσης συνολικής απορροής 17 hm3/έτος.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Τα πεδινά τµήµατα των υδρολογικών λεκανών και ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της Θράκης καλύπτονται από τεταρτογενείς σχηµατισµούς που εκτείνονται κυρίως
στην πεδιάδα της Ορεστιάδος, στις κοιλάδες των ποταµών Άρδα και Ερυθροπόταµου,
τα δέλτα των ποταµών Έβρου και Νέστου και το πεδινό τµήµα του βυθίσµατος Ξάνθης
- Κοµοτηνής. Οι σχηµατισµοί αυτοί παρουσιάζουν υψηλό πορώδες µε υδροφόρους
ορίζοντες που βρίσκονται σε χαµηλά βάθη, συχνά µικρότερα των 2 m. Λόγω του µικρού βάθους του υδροφόρου ορίζοντα και της υψηλής διαπερατότητας των τεταρτογενών πετρωµάτων, ο µέσος χρόνος διαδροµής ρυπογόνων ουσιών δεν ξεπερνά την µία
εβδοµάδα (Kounis, 1986), µε αποτέλεσµα οι υδροφορείς που αναπτύσσονται να είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ρυπαντικά και τοξικά φορτία. Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι υποβάθµισης της ποιότητας των υπογείων υδάτων προέρχονται από τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες σε περιοχές εντατικών καλλιεργειών, τα επιβαρηµένα επιφανειακά νερά των ποταµών Έβρου και Νέστου κυρίως την περίοδο των υψηλών παροχών όπως επίσης και τις διάφορες βιοµηχανικές µονάδες.
Πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις καλύπτουν σηµαντικά εδάφη του υδατικού διαµερίσµατος και εκτείνονται νοτιο-νοτιοανατολικά του ποταµού Άρδα στην περιοχή Ορεστιάδος, βόρεια της Αλεξανδρούπολης και ανατολικά της λίµνης Βιστωνίδας. Οι αποθέσεις αυτές εντοπίζονται συνήθως σε µεγαλύτερο βάθη από τα τεταρτογενή και παρουσιάζουν σηµαντική υδροφορία. Η ζώνη κορεσµού στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν ξεπερνά τα 30 m και στην Ορεστιάδα κυµαίνεται από 7–28 m, ενώ στην ζώνη µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής φθάνει τα 25 m.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ ο µέσος χρόνος διαδροµής των ρύπων κυµαίνεται
µεταξύ 1 εβδοµάδος και 1 έτους µε αποτέλεσµα οι υδροφορείς να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ρυπαντικά φορτία. Οι γεωργικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα σε περιοχές εντατικών καλλιεργειών και διάφορες κτηνοτροφικές µονάδες κυρίως στην περιοχή της
Αλεξανδρούπολης, συντελούν στην υποβάθµιση της ποιότητας των υπογείων υδάτων.
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Επίσης στις παράκτιες περιοχές µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής και στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζονται φαινόµενα υφαλµύρωσης των υπογείων υδάτων. ∆ευτερεύουσα
πηγή µόλυνσης τόσο για τους τεταρτογενείς όσο και πλειο-πλειστοκαινικούς σχηµατισµούς αποτελούν οι διάφορες βιοµηχανικές µονάδες.
Σηµαντικοί υδροφορείς αναπτύσσονται σε καρστικοποιηµένα µάρµαρα όπου ο βαθµός
έµφραξης των καρστικών κοιλοτήτων είναι περιορισµένος, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται σηµαντική τροφοδοσία µε κατείσδυση ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων.
Λόγω απουσίας κάποιου απορροφητικού εδαφικού υλικού η ευαισθησία των υδροφορέων σε ρυπαντικά φορτία είναι αυξηµένη καθώς εµφανίζονται ζώνες επιφανειακών
κατακερµατισµένων πετρωµάτων µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα δίκτυο ασυνεχειών που επιτρέπει την διήθηση ρυπογόνων ουσιών. Οι εκτιµώµενοι µέσοι χρόνοι διαδροµής ρυπογόνων ουσιών είναι της τάξης της µίας εβδοµάδος.
Καρστικοί σχηµατισµοί σε µάρµαρα εµφανίζονται κυρίως στα ορεινά του υδατικού διαµερίσµατος της Θράκης (όρος Ωραίο) και στις νήσους Θάσο και Σαµοθράκη. Σηµαντικότερες εστίες ρύπανσης αποτελούν τα επιβαρηµένα επιφανειακά νερά του ποταµού
Νέστου, τα αστικά λύµατα-βοθρολύµατα και στην περίπτωση των νήσων η υφαλµύρωση των υπογείων υδάτων.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999). Υπάρχουν επίσης διαθέσιµα στοιχεία από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
για την περίοδο 2004–2005.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 13 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 13 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 11 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς και τα 2 σε συνεκµετάλλευση προσχώσεων και νεογενών. Και τα 13 σηµεία ελέγχου είναι υδρογεωτρήσεις.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 36 σηµεία ελέγχου για την
περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 32 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του
Νοεµβρίου του 1999. Η επιλογή των σηµείων ελέγχου πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε
αυτά να βρίσκονται στη χαµηλότερη ζώνη των υδρολογικών λεκανών και των υδρορευµάτων, έγινε δε προσπάθεια να καλυφθεί όλη η πεδινή έκταση του διαµερίσµατος.
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Τα περισσότερα (30) από τα σηµεία ελέγχου αφορούν σε υδρογεωτρήσεις σε τεταρτογενή και/ή νεογενή.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 46 σταθµών, εκ των οποίων οι 28 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δύο ερευνητικών προγραµµάτων, παρουσιάζονται
ιδιαιτέρως αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών κατά µήκος του ποταµού Έβρου και πιο
συγκεκριµένα στα ∆ίκαια (βορειοδυτικά του ποταµού), στο Σουφλί και στην Ανθεία.
Την περίοδο 1993–1999 οι συγκεντρώσεις των νιτρικών στις τρεις αυτές περιοχές κυµαίνονταν µεταξύ 17.6–58.5 mg/L µε τυπική τιµή τα 44 mg/L στα ∆ίκαια (θέση 1217),
µεταξύ 4–156 mg/L µε τυπική τιµή τα 61 mg/L στο Σουφλί (θέση 1203) και µεταξύ
17.5–74.8 mg/L µε τυπική τιµή τα 42 mg/L στην Ανθεία (θέση 1201). Υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών έχουν καταγραφεί στις Φέρρες και υπερβαίνουν τα 3 mg/L,
καθώς και στη λεκάνη του ποταµού Ερυθροπόταµου (παραποτάµου του ποταµού
Έβρου) όπου ξεπερνούν τα 1.5 mg/L. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις των αζωτούχων
ενώσεων που καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή του ποταµού Έβρου θα πρέπει να
αποδοθούν κυρίως στις εντατικές καλλιέργειες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή
των θέσεων δειγµατοληψίας, καθώς και στα επιβαρηµένα επιφανειακά νερά του ποταµού Έβρου που δέχεται πρόσθετα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα από την Τουρκία
και Βουλγαρία. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε νεότερες µετρήσεις
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005) καταγράφεται µία σαφής βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, κρίνεται σκόπιµη η λεπτοµερέστερη εξέταση της περιοχής και η διερεύνηση
της αναγκαιότητας ένταξης της στις ευπρόσβλητες περιοχές.
Στο Νοµό Ξάνθης, υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών κατά την περίοδο 1993–1999 εµφανίζονται στις περιοχές παραλία Μυρωδάτου, Πετεινός (νότια της πόλης της Ξάνθης)
και Μέλισσα. Και στις τρεις αυτές περιοχές καταγράφηκαν συγκεντρώσεις νιτρικών
που κυµαίνονται µεταξύ 10–88 mg/L µε τυπικές τιµές που υπερβαίνουν τα 45 mg/L. Οι
αυξηµένες, αυτές, συγκεντρώσεις NO3 αποδίδονται κυρίως στις εντατικές καλλιέργειες
της περιοχής και στην µικρή σχετικά δυναµικότητα των υδροφορέων. Επίσης, σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρωδών παρουσιάζονται νοτίως της πόλης της Ξάνθης και ειδικότερα στις θέσεις 1225, 1237 και 1238, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις (θέση 1238)
ξεπερνούν ακόµα και τα 35 mg/L. Στην ίδια περιοχή εστιάζεται το πρόβληµα και την
περίοδο 2004–2005 µε τις µέγιστες τιµές των νιτρικών στους σταθµούς 1209 (Μυρωδάτο), 1237 και 1238 (Μάγγανα) να φτάνουν τα 90 mg/L, 92 mg/L και 77 mg/L NO3
αντίστοιχα και τις συγκεντρώσεις των χλωριόντων να ξεπερνούν τα 200 mg/L Cl-, ενώ
στον πρώτο από αυτούς καταγράφονται και πολύ υψηλές τιµές θειικών (442 mg/L SO4).
Ακόµα πιο υψηλές είναι οι τιµές χλωριόντων και θειικών την περίοδο 2004–2005 στο
σταθµό 1225 στα Μάγγανα, µε τις µέγιστες τιµές να φτάνουν τα 867 mg/L Cl- και 450
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mg/L SO4. Επίσης σε σταθµούς κοντά στη Βιστωνίδα (1231.2 και 1231.3) εµφανίζονται
υψηλές τιµές χλωριόντων, θειικών και αγωγιµότητας, πιθανών λόγω υφαλµύρωσης.
Στο Νοµό Καβάλας σχετικά υψηλές τιµές νιτρικών την περίοδο 2004–2005 καταγράφονται στην περιοχή του Ερατεινού (σταθµός 1210.3).
Στο Νοµό Ροδόπης υψηλές τιµές νιτρικών και χλωριόντων καταγράφονται στην πεδιάδα της Κοµοτηνής. Στους σταθµούς 1221.3 και 1221.5 κοντά στην Αρίσβη παρατηρούνται οι υψηλότερες τιµές νιτρικών (158 και 183 mg/L NO3) του υδατικού διαµερίσµατος της Θράκης, ενώ υψηλές είναι και οι τιµές των χλωριόντων (360 και 233 mg/L
Cl-). Στην πεδιάδα νότια του αεροδροµίου της Κοµοτηνής υψηλές τιµές νιτρικών και
χλωριόντων καταγράφονται στους σταθµούς 1207 και 1222 µε τις συγκεντρώσεις χλωριόντων στον πρώτο να έχουν µετρηθεί πάνω από τα 1200 mg/L Cl-.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Θράκης.
12.2.3 Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος
α. Για το ηπειρωτικό τµήµα
Κατά τις εκτιµήσεις του ΥΒΕΤ (1989), οι απορροές που προέρχονται από Βουλγαρία και Τουρκία ανέρχονται σε 7 500 hm3/έτος περίπου.
Με βάση την έκταση του ηπειρωτικού τµήµατος του διαµερίσµατος (10 620 km2)
και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής (778 mm), ο ετήσιος όγκος βροχής προκύπτει
ίσος µε 8 262 hm3. Ο συνολικός όγκος επιφανειακής απορροής (λεκάνες Έβρου,
Νέστου, Φιλιουρή και Ξηρορέµατος) είναι περίπου 10 200 hm3, και µε αφαίρεση
των εισροών από τις γειτονικές χώρες η επιφανειακή απορροή από τα ελληνικά
τµήµατα των λεκανών ανέρχεται σε 2 700 hm3 περίπου.
Η εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου για το ηπειρωτικό τµήµα του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.3.
Πίνακας 12.3 Υδρολογικό ισοζύγιο ηπειρωτικού τµήµατος

2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Συντελεστής εξάτµισης
Εξάτµιση (hm3)
Συντελεστής κατείσδυσης
Κατείσδυση (hm3)
Επίγεια ροή (hm3)

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρ. & ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ.
6 987
2 783
850
778
778
778
5 436
2 165
661
62%
62%
62%
3 370
1 342
410
3%
20%
90%
62
165
226
2 004
658
25
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Σύνολο
10 620
8 262
5 122
453
2 687

β. Για το νησιωτικό τµήµα
Για την προσέγγιση του υδρολογικού ισοζυγίου των νησιών η εκτίµηση της κατείσδυσης έγινε µε διαφορετική κατηγοριοποίηση των υδροπερατών σχηµατισµών,
ανάλογα µε το είδος των υδροφορέων που αναπτύσσονται σε αυτά. Η απλοποίηση
αυτή κρίθηκε αναγκαία, κυρίως λόγω της µικρής έκτασής τους. Έτσι η κατείσδυση
για τους καρστικούς (Κ) εκτιµάται σε 85%, για τους κοκκώδεις (Ι) σε 15%, και για
τους µικτούς (Μ) σε 20%.
Πίνακας 12.4 Υδρολογικό ισοζύγιο νησιωτικού τµήµατος
2

Επιφάνεια (km )
Ύψος βροχής (mm)
Όγκος βροχής (hm3)
Εξάτµιση 65% (hm3)
Είδος υδροφορέα
Ποσοστό κάλυψης υδροπερατών σχηµατισµών
Επίγεια ροή (hm3)
Υπόγεια αποθέµατα (hm3)

Θάσος Σαµοθράκη
385
172
542
600
209
103
136
67
K
Μ
40%
100%
48
29
25
7

Σύνολο
557
312
203

77
32

Εκτίµηση ρυθµιστικών αποθεµάτων
Σήµερα ρυθµίζεται η παροχή του Άρδα µε το αρδευτικό φράγµα που λειτουργεί. Σε µεσοπρόθεσµη φάση θα ρυθµιστεί η παροχή του Νέστου µε τη λειτουργία των ταµιευτήρων Θησαυρού, µε ωφέλιµο όγκο 680 hm3 (λειτούργησε το 1997) και Πλατανόβρυσης,
µε ωφέλιµο όγκο 72 hm3 (λειτούργησε το 1999) (∆ΕΗ, 2002). Προγραµµατίζεται επίσης η κατασκευή του ταµιευτήρα Τεµένους µε ωφέλιµο όγκο 6 hm3.
Στο Χάρτη 12.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

12.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 12.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων χρήσεων του διαµερίσµατος.
12.3.1 Γεωργία
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (1991) το σύνολο της γεωργικής γης είναι 3 358 386
στρέµµατα. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται αρδευόµενες είναι 1 199 640 στρέµµατα
και το 1991 αρδεύονταν 1 002 957 στρέµµατα µε 690 hm3 σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
της Μελέτης. Η ζήτηση των αρδευόµενων εκτάσεων ανέρχεται σε 825.2 hm3/έτος. Στον
Πίνακα 12.5 παρουσιάζονται τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά έργα άρδευσης στο
διαµέρισµα. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (1999/2000) οι αρδευθείσες εκτάσεις εκτιµώνται σε 1 680 278 στρέµµατα.
Η διαφορά που υπάρχει µεταξύ αρδευθείσας γης σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ και καλυπτόµενης από αρδευτικά έργα (Πίνακας 12.5) δικαιολογείται µε την παραδοχή ότι το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιωτικά υδροληπτικά έργα σε λεκάνες παραλιακών υδατορευµά-
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των και από γεωτρήσεις στους προσχωµατικούς υδροφορείς. Εκτιµάται ότι οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται ετησίως από τους υπόγειους υδροφορείς στις πεδιάδες Ξάνθης και Ροδόπης είναι περίπου 70 hm3 (Βεργής, 1994).
Στον Πίνακα 12.6, στα πλαίσια µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αρδευτικά έργα που έχουν προγραµµατιστεί ή των οποίων έχει ξεκινήσει η
υλοποίηση. Αυτά τα έργα αφορούν κυρίως σε επεκτάσεις και βελτιώσεις των υφιστάµενων αρδευτικών. Η αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων, όπως φαίνεται στον πίνακα,
εκτιµάται σε 350 000 στρέµµατα περίπου, που αντιστοιχεί σε αύξηση 40% των υφιστάµενων.
Πίνακας 12.5 Κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα
Περιοχή - Αρδευτικό έργο
1

2

Λεκάνη Έβρου
Άρδα
Νεοχωρίου-Βάλτου-Στέρνας
Ορεστιάδας
Ερυθροπόταµου
Πέπλου-Φερρών
∆ικαίων-Πτελέας-Ορµενίου
Τυχερού
Άλλα µικρά αρδευτικά έργα
Σύνολο
Λεκάνη Νέστου
Ανατολικής όχθης Νέστου
∆υτικής όχθης Νέστου
Αγιάσµατος
Ερατινό-Πέρνη-Πηγές-Κεραµωτή
Σύνολο
Σύνολο διαµερίσµατος
Πηγή: ∆ΠΘ (1988)

Πηγή

Έκταση
(στρέµ.)

Εκτροπή 186 hm3 από Βουλγαρία, φράγµα Άρδα
Φράγµα Άρδα
Γεωτρήσεις

134 000
100 000
89 000
33 000
73 000
13 000
26 000
60 000
528 000

Ποταµός Έβρος µέσω αρδευτικής διώρυγας
Αντλήσεις υπόγειων υδάτων
Φράγµα Λύρας

Φράγµα Τοξοτών
Φράγµα Τοξοτών

32 000
122 000
9 500
20 000
183 500
711 500

Πίνακας 12.6 Σηµαντικότερα προγραµµατισµένα ή κατασκευαζόµενα αρδευτικά έργα
Λεκάνη
Έβρου

Νέστου

Έργο
Άρδα
Νεοχωρίου-Βάλτου-Στέρνας
Πέπλου-Φερρών
Τυχερού (τροφοδοσία από φράγµα Λύρας)
Κυπρίνου
Κορνοφωλιάς
Σύνολο αύξησης εκτάσεων
Επέκταση αρδευτικών πεδιάδας Καβάλας
Επέκταση αρδευτικών πεδιάδας Ξάνθης
Σύνολο

Σύνολο
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Π∆Ε 1990.
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Έκταση
(στρέµ.)

300 000
17 000
36 500
53 500
353 500

Στον Πίνακα 12.7, στα πλαίσια µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 100% σε σχέση µε τη
µεσοπρόθεσµη φάση.
Πίνακας 12.7 Σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα
Λεκάνη

Έργο

Έκταση
(στρέµ.)
40 000
321 000
361 000

Έβρου

Επέκταση αρδευτικών Ερυθροπόταµου
Άρδευση από φράγµα ∆έρειου
Σύνολο

Ίασµου

Άρδευση στη Ροδόπη

Ποταµού

Φράγµα Άβαντος

Λοιπά
Σύνολο

Αρδευτικά Εύλαλου και Ερασµίου µε καταιονισµό

530 000
12 000
101 000
1 004 000

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Π∆Ε (1995).

12.3.2 Κτηνοτροφία
Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (1995), οι ετήσιες ανάγκες σε νερό ανέρχονται σε 4.5
hm3/έτος για τα ζώα ελεύθερης βοσκής και σε 2.6 hm3/έτος για τα σταβλισµένα. Συνολικά δηλαδή οι ετήσιες ανάγκες σε νερό για την κτηνοτροφία ανέρχονται σε 7.1
hm3/έτος.
12.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (1999), η συνολική ετήσια ιχθυοπαραγωγή σε γλυκά
και υφάλµυρα νερά υπολογίζεται σε 300 t περίπου.
12.3.4 Ύδρευση
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος είναι 404 182 κάτοικοι (ΕΣΥΕ, 2002). Οι ετήσιες
ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού ανέρχονται σε 27.89 hm3. Οι ανάγκες της περιόδου
αιχµής (Μάιος-Σεπτέµβριος) για το σύνολο του διαµερίσµατος ανέρχονται σε 11.8 hm3.
Με βάση τις εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ για αύξηση του τουρισµού σε 1 320 000 διανυκτερεύσεις το 2001, οι ετήσιες ανάγκες διαµορφώνονται σε 32 hm3.
Η ύδρευση καλύπτεται στα αστικά κέντρα από έργα των αντίστοιχων ∆ΕΥΑ, ενώ σε
µικρότερους οικισµούς από υδροληπτικά έργα υδρευτικών συνδέσµων ή µεµονωµένα.
Τα σηµαντικότερα υφιστάµενα έργα ύδρευσης του διαµερίσµατος είναι:
• Ύδρευση Ξάνθης, Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης·
• Ύδρευση Κοινοτήτων Παρανεστίου.
12.3.5 Βιοµηχανία
Λειτουργούν πέντε βιοµηχανικές ζώνες (Ξάνθης, Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ορεστειάδας και Σαπών). Οι ανάγκες σε νερό των ΒΙΠΕ Ξάνθης, Κοµοτηνής και Αλεξαν12 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης
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δρούπολης υπό πλήρη ανάπτυξη ανέρχονται σε 30 000 m3/ηµέρα (11 hm3/έτος) σύµφωνα µε υπάρχοντα στοιχεία (Βεργής, 1994). Οι ηµερήσιες ανάγκες σε νερό για κάθε
νοµό σε m3 είναι: Έβρος 25625, Ξάνθη 27470, και Ροδόπη 13360.

12.3.6 Ενέργεια
Με την πλήρη λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων Θησαυρού και Πλατανόβρυσης,
συνολικής ισχύος 500 MW, προβλέπεται ετήσια παραγωγή ενέργειας 1 055 GWh και
240 GWh αντίστοιχα (∆ΕΗ, 2002). Επιπλέον θα παράγονται 21 GWh ετησίως από τον
ΥΗΣ Πλατανόβρυσης και Τεµένους, που θα προέρχεται από το φράγµα του Αρκουδορέµατος, παραπόταµου του Νέστου, µε εκτροπή των νερών στον ταµιευτήρα Πλατανόβρυσης.
12.3.7 Άλλες χρήσεις
Στο διαµέρισµα υπάρχει σειρά σηµαντικών θερµοµεταλλικών πηγών, εκ των οποίων οι
κυριότερες είναι Λουτρών Τραϊανούπολης, Πόρτο Λάγος, Θέρµων Ξάνθης, Ελευθέρων,
Θέρµων Σαµοθράκης κλπ.
Επίσης τα νερά των ποταµών χρησιµοποιούνται και για αθλητικές δραστηριότητες (π.χ.
Νέστος).

12.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Θράκης έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου ΙΙΙ
και παρουσιάζονται στους Πίνακες 12.8–12.12. Ειδικότερα στον Πίνακα 12.8 δίδονται
τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους
κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 12.9–12.12 παρουσιάζονται αναλυτικά τα
παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 12 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον
αποδέκτη.
Πίνακας 12.8 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

6 571
6 225
2 544
530

Επιφανειακές
Απορροές

16 870
408

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
24 157
3 402
34 130
29 661
11 401
47 287
1 085
2
20 501
38
3
978

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 34 130 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 47 287 tn/έτος
• Oλικό άζωτο (Ν) = 20 501 tn/έτος
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• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 978 tn/έτος
Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά και τα
βιοµηχανικά απόβλητα και οι γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τις σηµαντικότερες
πηγές ρύπανσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικά φορτία αποβλήτων καταλήγουν
στον ποταµό Νέστο καθώς και στον ποταµό Έβρο που πιθανόν προέρχονται από την
Βουλγαρία ή την Τουρκία.
Πίνακας 12.9 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

333 917
105 401
228 516
152 560

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

2 116
1 616
500
2 339
6 571

2 068
1 443
626
2 088
6 225

938
462
476
668
2 544

195
96
99
139
530

Πίνακας 12.10 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Σύνολο Υ∆
Αριθ.

8

27 972

4

14 445

12

ΙΠ
152 560
42 417

4

180 500

3

111 000

7
19

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
1

1 746

291 500

6

226 770

486 477

7

228 516

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

180
90
18

387
46
0

11 150
16 870
408

Πίνακας 12.11 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

3 485
1 045
35

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
3 630
1 815
181

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
3 468
13 874
173

Πίνακας 12.12 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
19 673
23 954
885
20

Χοίροι
1 620
1 887
117
7

Ιπποειδή
716
1 205
9
0

Κουνέλια
63
76
7
2

Πουλερικά
2 085
2 539
67
9

Σύνολο
24 157
29 661
1 085
38

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σχετικά περιορισµένο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών και αζώτου (19%, 13% και 12% αντίστοιχα). Ωστόσο σηµαντική είναι η συµµετοχή τους στο συνολικό φορτίο φωσφόρου (54%).
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Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης έχουν θεσµοθετηθεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες ο ποταµός Έβρος και το ∆έλτα του Έβρου, η λίµνη Μητρικού, η λίµνη Βιστωνίδα, και οι
ποταµοί Κοµψάτος, ∆υτικός Παραπόταµος (παραπόταµος Βοζβόζη) και Κόσυνθος. Mε
βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό
µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων αποδεκτών, θα
έπρεπε, βάσει του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η Οδηγία, να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000. Ως
αποτέλεσµα των προθεσµιών ήταν η προώθηση αρκετών έργων στην περιοχή. Ειδικότερα σήµερα οι πόλεις της Ορεστιάδας, της Κοµοτηνής, του ∆ιδυµότειχου και της Ποταµιάς εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, παρέχοντας αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα, στερεών, αζώτου και φωσφόρου, ενώ και οι πόλεις της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και
του Σουφλίου εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, παρέχοντας αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα, στερεών και θρεπτικών (ΕΕΛ Σουφλίου). Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός από
ΕΕΛ σήµερα είναι 228 516 κάτοικοι και αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% επί του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 12.10).
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν περιοχές µε ισοδύναµο
πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000 (µε εξαίρεση την ΕΕΛ Σουφλίου), υπάρχουν 12 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς
αυτούς και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό
διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, ένα σηµαντικό κοµµάτι του
πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (31%) βρίσκεται σε περιοχές µε ι.π. µικρότερο
από 2 000.
∆εδοµένου ότι στο υδατικό διαµέρισµα, µε εξαίρεση την Χρυσούπολη, οι οικισµοί µε
ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000 εξυπηρετούνται από ΕΕΛ, προτεραιότητα
θα πρέπει να δοθεί στην διαχείριση των λυµάτων της πόλης αυτής καθώς και των 11 εκ
των 12 προαναφερθέντων οικισµών οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ και στους
οποίους περιλαµβάνονται και οικισµοί (συνολικά 3) που ανήκουν σε λεκάνες απορροής
των ευαίσθητων γλυκών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος. Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για την
πόλη της Χρυσούπολης και για τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000
και 10 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά
λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (71%) και φορτίου στερεών (63%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ αντίθετα περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (5% και 4% αντίστοιχα). Το 81%
του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών, το 82% του φορτίου αζώτου και
το 52% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια, ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή των χοιροστασίων (7%, 11% και 18% αντίστοιχα).
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Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακας 12.11). Eντατικές καλλιέργειες εκτείνονται σε όλες τις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις των Νοµών Έβρου,
Ξάνθης και Ροδόπης καθώς και στην περιοχή της Χρυσούπολης του Νοµού Καβάλας.
Οι εντατικές αυτές καλλιέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα την µεγάλη κατανάλωση νερού
και την χρήση µεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων κυρίως λιπασµάτων. Η επιβάρυνση των
αποδεκτών από την ελεύθερη κτηνοτροφία και την γεωργία έγκειται κυρίως στην τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από επιφανειακές απορροές και ανέρχεται σε 42% και 82% αντίστοιχα των συνολικών φορτίων P και N. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 33%
αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους, το 31% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας
και το 31% σε δασικές εκτάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 12.11, το 82%
του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 43% του φορτίου φωσφόρου των
επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από εκτάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται εντατικές καλλιέργειες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των βοσκοτόπων και της υπόλοιπης γεωργικής γης είναι 11% και 45%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν το 10% του συνολικού οργανικού φορτίου και το
24% του συνολικού φορτίου στερεών. Αντίθετα η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι περιορισµένη.
Στο διαµέρισµα της Θράκης λειτουργούν δύο βιοµηχανικές περιοχές η µία βορειοδυτικά της Ν. Καρβάλης στο Νοµό Καβάλας και η άλλη νότια του Ανθοχωρίου στο Νοµό
Ροδόπης. Το µεγαλύτερο ρυπαντικό φορτίο παράγεται στις δύο βιοµηχανίες ζαχάρεως
που βρίσκονται στο Νοµό Έβρου και Ξάνθης και στις δύο βιοµηχανίες χάρτου που βρίσκονται στους νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης. Οι υπόλοιπες βιοµηχανικές µονάδες είναι
κυρίως βιοµηχανίες συσκευασίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως κονσερβοβιοµηχανίες φρούτων και λαχανικών, γαλακτοβιοµηχανίες και σφαγεία-αλλαντοποιία. Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης βρίσκονται δύο κλωστοϋφαντουργεία, µία µονάδα στο Νοµό Ξάνθης και µία στο Νοµό Κοµοτηνής που ανήκουν στην κατηγορία των
ιδιαίτερα οχλουσών βιοµηχανιών. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται
στα απόβλητα των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις,
φαινόλες και οργανικοί διαλύτες. Επισηµαίνεται ότι η ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης, καθώς δεν
υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).
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12.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 12.13 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος
Θράκης που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Πίνακας 12.13 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
∆ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΚΕΡΑΜΟΤΕΣ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ
∆ΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΟΜΣΑΤΟΣ (ΝΕΑ
ΚΟΙΤΗ)
ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ,
ΙΣΜΑΡΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΠΡΟΤΟ ΛΑΓΟΣ,
ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΟΣΥΝΘΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ
∆ΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
(ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ
ΒΟΖΒΟΖΗΣ)
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΟΝΙ∆Α
Παράκτιες περιοχές
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Καβάλας

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR1150010

Έβρου
Έβρου
Έβρου

+
+
+

Έβρου
Ροδόπης

+

GR1110007
GR1130006

Ροδόπης

+

GR1130007

Ροδόπης

GR1150001

GR1110006

GR1130009

Ροδόπης

GR1130010

Ξάνθης
Ροδόπης

+
+

Ροδόπης
ΞάνθηςΚοµοτηνής

+
+

Καβάλας
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GR1150010

GR1130009

Νερά
κολύµβησης
[5]

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Νερά Κολύµβησης
ΑΠΑΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΒΡΑΧΙΑ
ΕΘΝ. Ο∆ΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΟΥΠΟΛΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο ΧΛΜ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΑΜΜΟΥ∆Α
ΤΣΑΟΥΣΙ-ΚΥΑΝΗ
ΑΚΤΗ
∆ΙΚΕΛΛΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑ
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ
ΦΟΝΙΑΣ-ΒΑΡΑ∆ΕΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΡΟΣΚΥΝΙΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΣ
ΑΡΩΓΗ
ΑΚΤΗ ΜΕΣΗΣ
ΚΑΒΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ-ΕΟΤ
ΦΑΝΑΡΙ-ΚΑΟΑ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΑΒ∆ΗΡΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩ∆ΑΤΟ
ΜΑΓΑΝΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΑΣΜΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ
∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΩΤΗ
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ
ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ
ΡΑΨΑΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΒΑΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ
ΤΟΣΚΑ
ΠΑΛΗΟ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ
ΣΑΡΑΚΙΝΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Έβρου
Έβρου
Έβρου

+
+
+

Έβρου
Έβρου
Έβρου

+
+
+

Έβρου
Έβρου
Έβρου
Σαµοθράκης
Σαµοθράκης
Σαµοθράκης
Σαµοθράκης
Σαµοθράκης
Ροδόπης

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ροδόπης
Ροδόπης
Ροδόπης
Ροδόπης
Ροδόπης
Ροδόπης
Ροδόπης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης
Ξάνθης

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ξάνθης
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας

GR1150010
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΑΡΥΑΝΗ
ΤΟΥΖΛΑ
ΠΟΛΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ
ΠΡΙΝΟΣ ∆ΑΣΣΙΛΙΟ
ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΠΕΦΚΑΡΙ
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΟΥ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ
ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ
Χερσαία Τµήµατα
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ
∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣΣΟΥΦΛΙ
ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
ΦΕΓΓΑΡΙ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
ΟΡΟΣ ΧΑΙΝΤΟΥΚΟΥΛΑ&ΓΥΡΩ
ΚΟΡΥΦΕΣ
ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΝΕΣΤΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ
∆ΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
ΡΟ∆ΟΠΗ (ΣΗΜΥ∆Α)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ,
ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ
ΦΑΛΑΚΡΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ ∆ΑΣΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Καβάλας
Καβάλας
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου
Θάσου

Καβάλας

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR1150010

Έβρου
Έβρου

GR1110003

Έβρου
Έβρου

GR1110004
GR1110005

Ξάνθης
Ξάνθης

GR1120003

Ξάνθης

GR1120005

Ροδόπης
∆ράµας
∆ράµας

GR1130008
GR1140001
GR1140002

∆ράµας

GR1140003

∆ράµας

GR1140004

∆ράµας

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR1110002

GR1120004

GR1140007

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης υπάρχουν 19 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 6
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το δέλτα του
Έβρου, οι ποταµοί Έβρος, Ερυθροπόταµος, Κοµψάτος και ∆υτικός Παραπόταµος και οι
λίµνες Μητρικού και Βιστωνίδα, οι οποίες βάσει των διατάξεων της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυµάτων, έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι
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αποδέκτες. ∆ιερευνητέα είναι η ένταξη των λεκανών των ως άνω ποταµών και λιµνών
στις ευπρόσβλητες ζώνες.

12.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία η συνολικά διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερών
σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.14.
Πίνακας 12.14 Συνολική διαθέσιµη ποσότητα επιφανειακών νερώv στο ηπειρωτικό
τµήµα
Λεκάνη
Έβρου
Νέστου
Φιλιουρή
Ξηρόρεµα
Σύνολο

Μέση ετήσια
απορροή (hm3)
6 800
1 827
154
116
8 897

Οι εισροές από γειτονικές χώρες ανέρχονται σε 7 500 hm3 περίπου και η τελικά διαθέσιµη απορροή στο ελληνικό έδαφος ρυθµίζεται από διακρατικές συµφωνίες. Η διαθέσιµη επιφανειακή απορροή του Νέστου (στοιχεία µετρήσεων στη θέση Τέµενος) κατά
το µήνα Ιούλιο είναι 63.5 hm3 (περίπου 5% της µέσης ετήσιας απορροής).
Θεωρώντας, λόγω ελλείψεως στοιχείων, ως επιφανειακή απορροή του Έβρου κατά το
µήνα Ιούλιο το 5% της µέσης ετήσιας απορροής του, η διαθέσιµη επιφανειακή απορροή
του ποταµού εκτιµάται σε 340 hm3.
Η σηµερινή ζήτηση στο ηπειρωτικό τµήµα παρουσιάζεται στον Πίνακα 12.15.
Πίνακας 12.15 Σηµερινή ζήτηση στο ηπειρωτικό τµήµα (hm3)
Χρήση
Άρδευση
Κτηνοτροφία
Ύδρευση
ΒΙΠΕ
Σύνολο

Έτος
825.2
7.1
27.9
11.0
871.2

Ιούλιος
247.5*
0.6
2.5
2.5
253.1

* 30% των ετήσιων αναγκών άρδευσης

Ενώ φαίνεται ότι η διαθεσιµότητα των επιφανειακών νερών καλύπτει τη σηµερινή ζήτηση στο διαµέρισµα, εντούτοις εµφανίζονται ελλείµµατα σε ορισµένες περιοχές και είναι δυνατόν αυτά να είναι εντονότερα, εφόσον συνυπολογιστεί και η απαίτηση για ελάχιστη διατηρητέα παροχή σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (∆έλτα Νέστου,
∆έλτα Έβρου, λίµνη Βιστωνίδα). Όσον αφορά στην εκµετάλλευση των υπόγειων αποθεµάτων, θα πρέπει να διερευνηθούν οι πραγµατικές δυνατότητες των καρστικών
υδροφορέων, δεδοµένου ότι οι προσχωµατικοί βρίσκονται σε οριακό σηµείο, παρουσιάζοντας και φαινόµενα υφαλµύρισης σε ορισµένες περιοχές (∆έλτα Έβρου, Βιστωνίδα).
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Σε µεσοπρόθεσµη φάση ανάπτυξης προβλέπεται η ρύθµιση της παροχής του Νέστου µε
την πλήρη λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεµένους. Η διαθέσιµη απορροή του Νέστου κατά το µήνα Ιούλιο προβλέπεται να είναι
151 hm3 (Παρασκευόπουλος-ΠΑΝΓΑΙΑ, 1994). Η συνολική ζήτηση για άρδευση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 40% σε σχέση µε τη σηµερινή. Μεσοπρόθεσµα επίσης θα
κατασκευαστούν λιµνοδεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 1.9 hm3 στη Θάσο και 0.75
hm3 στη Σαµοθράκη.
Σε µακροπρόθεσµη φάση ανάπτυξης η συνολική ζήτηση για άρδευση εκτιµάται ότι θα
αυξηθεί κατά 100% σε σχέση µε τη ζήτηση της µεσοπρόθεσµης φάσης.
Εκτιµάται ότι µε την προβλεπόµενη ανάπτυξη θα υπάρξει πρόβληµα επάρκειας νερού
στο διαµέρισµα, ιδιαίτερα στη λεκάνη του Έβρου και στην πεδιάδα της Κοµοτηνής
(Ροδόπη). Αυτό θα εξαρτηθεί από την απαίτηση ελάχιστης διατηρητέας περιβαλλοντικής παροχής για τα οικοσυστήµατα της περιοχής (∆έλτα Νέστου, ∆έλτα Έβρου, λίµνη
Βιστωνίδα), καθώς και από τις διακρατικές συµφωνίες µε τις γειτονικές χώρες. Η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος επάρκειας νερού προκύπτει και από την εξέταση
των προτεινόµενων έργων, όπου οι περισσότερες από τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προτάσεις αξιοποίησης αφορούν σε έργα αποθήκευσης και ορθολογικής
διαχείρισης υδατικών πόρων.
Μακροπρόθεσµα επίσης θα κατασκευαστούν λιµνοδεξαµενές συνολικής χωρητικότητας 0.3 hm3 στη Σαµοθράκη.

12.7 Αξιολόγηση και ιεράρχηση νέων έργων, µελετών και ερευνών
Όσον αφορά στην άρδευση, τα έργα της µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης φαίνεται ότι θα είναι επεκτάσεις υφιστάµενων έργων και αξιοποίηση εκτάσεων µε τη βοήθεια αντιπληµµυρικών έργων. Μεσοπρόθεσµα θα καλυφθούν επίσης και αρκετές ανάγκες σε νερό
από την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, κυρίως στα νησιά. Σηµαντική µεσοπρόθεσµη και
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη προβλέπεται στη λεκάνη Έβρου και στην πεδιάδα Κοµοτηνής (Ροδόπη). Τα σηµαντικότερα µελλοντικά αρδευτικά έργα είναι η αξιοποίηση εκτάσεων από τα φράγµατα ∆έρειου και Πολύανθου.
Το σηµαντικότερο µεσοπρόθεσµο έργο ύδρευσης είναι τα έργα ενίσχυσης για την
ύδρευση της Κοµοτηνής µε εξασφάλιση των αναγκών από φράγµα ύδρευσης. Τα σηµαντικότερα µελλοντικά έργα είναι η επίλυση του ποσοτικού προβλήµατος της Αλεξανδρούπολης και του ποιοτικού προβλήµατος του ∆ιδυµότειχου.
Λόγω της µορφολογίας του διαµερίσµατος και της χειµαρρώδους ροής των ρεµάτων
έχουν προγραµµατιστεί πολλά αντιπληµµυρικά έργα στις λεκάνες Έβρου, Ερυθροπόταµου, Άρδα, Νέστου κλπ.

12.8 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Ο συνολικός όγκος επιφανειακής απορροής του ηπειρωτικού τµήµατος (λεκάνες
Έβρου, Νέστου, Φιλιουρή και Ξηρορέµατος) είναι περίπου 10 200 hm3, από τα οποία η
επιφανειακή απορροή από τα ελληνικά τµήµατα των λεκανών εκτιµάται σε 2 700 hm3
περίπου. Τα υπόγεια αποθέµατα εκτιµώνται περίπου σε 200 hm3 για τους καρστικούς
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υδροφορείς και σε 300 hm3 για τους προσχωµατικούς. Η επιφανειακή απορροή του νησιωτικού τµήµατος εκτιµάται σε 77 hm3/έτος και τα υπόγεια αποθέµατα σε 32
hm3/έτος.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του διαµερίσµατος, βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση
της δυνατότητας µακροπρόθεσµης διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελεί η σύναψη
ευνοϊκών για τη χώρα συµφωνιών µε τα γειτονικά κράτη για τη ρύθµιση του καθεστώτος των διακρατικών νερών.
Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την κατάρτιση, από κοινού µε τη βουλγαρική
πλευρά, ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταµού Νέστου.
Η συνολική λεκάνη του Έβρου είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τις λεκάνες του ελληνικού χώρου, συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών συνοριακών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι εκτείνεται σε τρεις χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα), όπου το
ποτάµι αποτελεί ταυτόχρονα και φυσικό σύνορο. Το γεγονός αυτό διαµορφώνει ένα
εξαιρετικά σοβαρό περιοριστικό παράγοντα για την επίλυση των προβληµάτων διαχείρισης των νερών. Από το σύνολο των προβληµάτων έµφαση και προτεραιότητα δίνεται
στα θέµατα των πληµµυρών, που παρουσιάζονται πολύ συχνά στη λεκάνη. Εποµένως,
απαιτείται η ανάληψη σοβαρών πρωτοβουλιών για την από κοινού µε τις άλλες δύο χώρες αντιµετώπιση (πρόληψη, προστασία, ετοιµότητα) των πληµµυρικών φαινοµένων.
Προτεραιότητα στη µεσοπρόθεσµη φάση ανάπτυξης θα πρέπει να αποτελεί η επίλυση
των προβληµάτων ύδρευσης της Κοµοτηνής, Αλεξανδρούπολης και ∆ιδυµότειχου. Μακροπρόθεσµα απαιτείται η κατασκευή έργων αποθήκευσης στη λεκάνη Έβρου και στην
πεδιάδα Κοµοτηνής, καθώς και η κατασκευή λιµνοδεξαµενών στα νησιά του διαµερίσµατος.
Η γενικευµένη προσέγγιση της διαθεσιµότητας και της ζήτησης των υδατικών πόρων
που χρησιµοποιήθηκε οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το διαµέρισµα θα αντιµετωπίσει
προβλήµατα επάρκειας νερού, ιδιαίτερα στη λεκάνη του Έβρου και στην πεδιάδα της
Κοµοτηνής (Ροδόπη). Αυτό θα εξαρτηθεί και από την απαίτηση ελάχιστης διατηρητέας
περιβαλλοντικής παροχής για τα οικοσυστήµατα της περιοχής (∆έλτα Νέστου, ∆έλτα
Έβρου, λίµνη Βιστωνίδα), καθώς και από τις διακρατικές συµφωνίες µε τις γειτονικές
χώρες.
Απαιτείται η λεπτοµερής µελέτη των ελάχιστων διατηρητέων παροχών για τα οικοσυστήµατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), οι οποίες θα αποτελέσουν και βάση για τις διαπραγµατεύσεις µε τα γειτονικά κράτη.
Απαιτείται η οργάνωση κοινών διακρατικών προγραµµάτων παρακολούθησης της
ποιότητας και ποσότητας των διακρατικών ποταµών Νέστου και Έβρου.
Μελλοντικά οι πόροι που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν είναι τα επιφανειακά νερά µε
την κατασκευή ταµιευτήρων και το δυναµικό των καρστικών υδροφορέων, δεδοµένου
ότι οι προσχωµατικοί υδροφορείς πλησιάζουν σε οριακό σηµείο εκµετάλλευσης.
Απαιτείται ολοκληρωµένο πρόγραµµα µετρήσεων παροχών, κυρίως στον Έβρο.
Απαιτείται ολοκλήρωση της έρευνας για την αξιοποίηση των κύριων καρστικών υδροφορέων (ενότητα των Ορέων Λεκάνης κλπ.).
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Είναι απαραίτητη η προστασία επιβαρυµένων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών
από τη ρύπανση (Βιστωνίδα) και τη διείσδυση της θάλασσας (∆έλτα Νέστου, ∆έλτα
Έβρου).
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία ο Έβρος έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν καταρχήν τις απαιτήσεις άρδευσης, και επιπλέον πληροί οριακά τις προϋποθέσεις για απόληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία. Επίσης τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των ποταµών Νέστου, Λύσσου, Βοζβόζη, Κοµψάτου και Κόσυνθου, καταρχήν καλύπτουν τις προϋποθέσεις για απόληψη νερού προς πόση µετά από επεξεργασία, σε αντίθεση µε τη λίµνη Βιστωνίδα η οποία είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισµό.
Κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων του διαµερίσµατος αποτελούν οι γεωργικές και
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία τα παραγόµενα λόγω εσταβλισµένης κτηνοτροφίας απόβλητα,
καθώς και να εφαρµοστούν ορθές γεωργικές πρακτικές.
Κρίνεται σκόπιµη η υλοποίηση των έργων διαχείρισης λυµάτων που θα εξυπηρετούν
τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται
από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Επισηµαίνεται ότι
στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οικισµοί που ανήκουν σε λεκάνες απορροής
των ευαίσθητων γλυκών υδάτων του υδατικού διαµερίσµατος. Ο τρόπος συλλογής και
επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές
απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης υπάρχουν 19 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 6
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το ∆έλτα του
Έβρου, οι ποταµοί Έβρος, Ερυθροπόταµος, Κοµψάτος, Βοσβόζης, Κόσυνθος και ∆υτικός Παραπόταµος, και οι λίµνες Μητρικού και Βιστωνίδα, που έχουν χαρακτηριστεί ως
ευαίσθητοι αποδέκτες. Πρέπει να διερευνηθεί η ένταξη των λεκανών απορροής των παραπάνω ποταµών και λιµνών στις ευπρόσβλητες ζώνες.
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13 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης
13.1 Γενικά χαρακτηριστικά
13.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης είναι το νοτιότερο διαµέρισµα της χώρας και αποτελείται από την οµώνυµη µεγαλόνησο µαζί µε τα µικρά νησιά που βρίσκονται γύρω από
αυτήν, µε κυριότερα τη Γαύδο και το ∆ία. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η συνολική έκτασή του είναι 8 336 km2. Ο πληθυσµός
του, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 ήταν 540 054 κάτοικοι και το
2001 ήταν 601 131 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση 11.3%. Η κατανοµή κατά νοµό
του πληθυσµού και της έκτασης του διαµερίσµατος παρουσιάζεται στον Πίνακα 13.1.
Πίνακας 13.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

Έκταση
τµήµατος που
ανήκει στο
διαµέρισµα
(km2)

Ποσοστό
έκτασης νοµού
που ανήκει στο
διαµέρισµα

Ηρακλείου
Χανίων
Ρεθύµνης
Λασιθίου
Σύνολο

2 641
2 376
1 496
1 823
8 336

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Πληθυσµός
Ποσοστό
Πληθυσµός
τµήµατος που
πληθυσµού
τµήµατος που
που ανήκει στο ανήκει στο
ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)
(1991)

264 906
133 774
70 095
71 279
540 054

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

292 489
150 387
81 936
76 319
601 131

Το σύνολο του πληθυσµού διακρίνεται σε αστικό κατά 41.5%, ηµιαστικό κατά 12.3%,
και αγροτικό κατά 46.2%.
Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Η περιφερειακή ∆ιεύθυνση Υδάτων (Ν. 3199/2003) λειτουργεί στο Ηράκλειο, που είναι
και έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.
Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Χανίων, Πελεκάνου Χανίων,
Ακρωτηρίου, Αρκαδίου, Αρκαλοχωρίου, Ρεθύµνου, Γεροποτάµου, Γεωργιουπόλεως, Ηρακλείου, Μαλίων, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Χερσονήσου
Μοιρών και Σητείας).
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• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΤΟΕΒ (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, Χανίων).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Ηρακλείου.

• Ενέργεια


∆ΕΗ.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
13.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το µεγαλύτερο τµήµα του νησιού (3/4 της επιφάνειας περίπου) είναι ορεινό. Τα βασικά
ορεινά συγκροτήµατα του υδατικού διαµερίσµατος είναι προς τα δυτικά τα Λευκά Όρη
(2 454 m), στο κεντρικό τµήµα ο Ψηλορείτης ή Ίδη (2 456 m) και προς τα ανατολικά το
όρος ∆ίκτη (2 147 m) και τα όρη Σητείας (1 476 m). Προς τα δυτικά και νότια οι υπώρειες των ορέων είναι απότοµες και φτάνουν µε µεγάλη κλίση προς τη θάλασσα, ενώ
προς τα βόρεια του νησιού το ανάγλυφο είναι πιο ήπιο και λοφώδες (πεδιάδες Χανίων,
Ρεθύµνου και Μαλίων). Η µεγαλύτερη πεδιάδα είναι η πεδιάδα Μεσσαράς στο νότιοκεντρικό τµήµα του, ενώ στο νοτιοανατολικό βρίσκεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας.
Υπάρχουν τέλος αρκετά οροπέδια, τα κυριότερα από τα οποία είναι του Λασιθίου και
του Οµαλού.
Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνό στο δυτικό τµήµα του νησιού, ενώ στο ανατολικό
δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένο. Το απότοµο ανάγλυφο και η συχνή εναλλαγή διαπερατών και αδιαπέρατων γεωλογικών σχηµατισµών, σε συνδυασµό µε το µικρό εύρος
του νησιού, έχει ευνοήσει το σχηµατισµό χειµάρρων και την εµφάνιση πηγών και όχι το
σχηµατισµό µεγάλων ποταµών.
Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που καλύπτουν το υδατικό διαµέρισµα παρουσιάζουν µεγάλη πολυµορφία. Συγκεκριµένα, συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικές ενότητες:
Ενότητα Κρήτης-Μάνης. Πρόκειται για αυτόχθονα σχηµατισµό, αντίστοιχο της σειράς Plattenkalk, που αποτελεί το υπόβαθρο του νησιού. Αποτελείται από πετρώµατα
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χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης, όπως ασβεστόλιθους (βιτουµενιούχους και κλαστικούς) και δολοµίτες του Περµίου, εναλλαγές σχιστολιθικών-ασβεστολιθικών πετρωµάτων, πλακώδεις ασβεστόλιθους-µάρµαρα τεφρού χρώµατος µε κερατολιθικές
ενδιαστρώσεις και φλύσχη (µεταφλύσχης). Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται δυτικά
του Ηρακλείου και στο µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού Χανίων.
Ενότητα Τρυπαλίου. Είναι αλλόχθων σχηµατισµός, επωθήµενος στην ενότητα πλακωδών ασβεστόλιθων ή του µεταφλύσχη. Αποτελείται από παχυστρωµατώδεις ή
άστρωτους ασβεστόλιθους και δολοµίτες µε ελάχιστες κερατολιθικές παρεµβολές
(Λευκά Όρη).
Ενότητα φυλλιτών-χαλαζιτών. Είναι επωθηµένη στην ενότητα Τρυπαλίου, και αποτελείται από επάλληλους ορίζοντες φυλλιτών, χαλαζιτών, κροκαλοπαγών, φυλλιτικών
ασβεστόλιθων, δολοµιτών και γύψου (σε όλη την Κρήτη).
Ενότητα Τριπόλεως. Αλλόχθων σχηµατισµός που αποτελείται από τρεις βασικούς ορίζοντες: τον κατώτερο αργιλοσχιστολιθικό ορίζοντα, το µέσο ορίζοντα των ασβεστόλιθων και δολοµιτών Τριπόλεως, και τον ανώτερο φλυσχικό ορίζοντα (κυρίως δυτική Κρήτη).
Ενότητα Ολωνού-Πίνδου. Είναι επωθηµένη στην ενότητα Τριπόλεως ή στην ενότητα
των φυλλιτών-χαλαζιτών, παρουσιάζει µικρή εξάπλωση και αποτελείται από εναλλαγές φλύσχη, ασβεστόλιθων και ψαµµιτών (σε όλη την Κρήτη).
Ενότητα οφιόλιθων και κρυσταλλοσχιστωδών. Αλλόχθων σχηµατισµός µε µικρή
εξάπλωση, που αποτελείται από οφιόλιθους, ασβεστόλιθους, κερατόλιθους, µάργες,
µαργαϊκούς ασβεστόλιθους κλπ. (κυρίως στην κεντρική Κρήτη).
Σηµαντική είναι και η εξάπλωση των νεογενών σχηµατισµών χερσαίας, θαλάσσιας και
λιµναίας φάσης, που καλύπτουν τµήµατα του νησιού. Το πάχος των σχηµατισµών είναι
αρκετά µεγάλο. Τέλος, πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις καλύπτουν τις πεδινές εκτάσεις.
13.1.3 Κλίµα
Το κλίµα του διαµερίσµατος χαρακτηρίζεται εύκρατο έως µεσογειακό θερµό-ηµιυγρό.
Στις ορεινές περιοχές ειδικά του δυτικού τµήµατος εµφανίζεται και το ορεινό κλίµα.
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στο σύνολο του διαµερίσµατος σύµφωνα µε τα στοιχεία
της ∆ΕΗ (1980) είναι περίπου 930 mm. Στο δυτικό τµήµα (Λευκά Όρη), το ύψος βροχής είναι πολύ µεγαλύτερο (1 700 mm) σε σχέση µε το ανατολικό. Οι µήνες από Μάρτιο έως Σεπτέµβριο είναι συνήθως ξηροί. Στον Πίνακα 13.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά
τα ετήσια ύψη βροχόπτωσης σε διάφορους σταθµούς.
Η µέση ετήσια θερµοκρασία του διαµερίσµατος κυµαίνεται από 18.5°C στο δυτικό
τµήµα ως 20°C στο νότιο (Ιεράπετρα). Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος έχει τιµές από
14°C έως 15°C. Τα νότια και νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης είναι από τις θερµότερες περιοχές της χώρας. Ο παγετός είναι φαινόµενο ανύπαρκτο στο νοτιοανατολικό
τµήµα του διαµερίσµατος και σπανιότατο στις υπόλοιπες περιοχές.
Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται µεταξύ 3.5 και 4.5 βαθµίδων. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία του διαµερίσµατος είναι χαµηλή και κυµαίνεται µεταξύ 65% και 68%. Οι
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άνεµοι που κυριαρχούν είναι οι βόρειοι και οι βορειοδυτικοί και ακολουθούν οι νότιοι
και οι νοτιοδυτικοί.
Πίνακας 13.2 Ενδεικτικά ύψη βροχής
Σταθµός

Ετήσιο ύψος
βροχής (mm)
Ιεράπετρα
412
Ηράκλειο
517
Χανιά
665
Ανώγεια
1 190
Έξω Ποτάµι
1 477
Ασκύφου Χανίων
2 085
Πηγή: ΥΒΕΤ (1989)

13.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Η Κρήτη αποτελεί ιστορική περιοχή της χώρας µε σηµαντικότατα µνηµεία όλων των
εποχών (ιδιαίτερης παγκόσµιας σηµασίας είναι τα µοναδικά µνηµεία της µινωικής εποχής) και γεωγραφικές ιδιοµορφίες που δίνουν σε κάθε τµήµα της ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, µαζί µε το κλίµα της, που είναι θερµό και ξηρό, και προσφέρεται για οκτάµηνη τουριστική δραστηριότητα και για όψιµες και πρώιµες καλλιέργειες, έχουν διαµορφώσει τις βασικές ειδικεύσεις της οικονοµίας της και έχουν επηρεάσει τις εξελίξεις.
Ο κύριος και σχεδόν αποκλειστικός άξονας ανάπτυξης της Κρήτης είναι ο βόρειος,
λόγω του ότι αποτελεί το εσωτερικό µέτωπο του νησιού προς την ηπειρωτική Ελλάδα,
του σχετικά ηπιότερου κλίµατός του, και της καταξίωσης από παλιότερες εποχές, όταν
δηµιουργήθηκαν εκεί οι σηµαντικές µεσαιωνικές πόλεις και λιµάνια Ηράκλειο (Κάντια), Ρέθυµνο και Χανιά. Στον άξονα αυτό βρίσκονται δύο από τα πέντε µεσαίου µεγέθους αστικά κέντρα του διαµερίσµατος και το σύνολο του αστικού πληθυσµού του νησιού, και έχει εγκατασταθεί το 90% της µεταποιητικής και της τουριστικής δραστηριότητας, της προσφοράς υπηρεσιών, καθώς και τα κύρια λιµάνια και τα αεροδρόµια. Τα
δύο αστικά κέντρα Ηράκλειο-Χανιά, αν και βρίσκονται σε σηµαντική απόσταση µεταξύ
τους, θεωρούνται ως ένας αναπτυξιακός πόλος (ΕΣΠΑ, 2007–2013).
Η εντατική τουριστική και υψηλής απόδοσης γεωργική (όψιµα-πρώιµα κηπευτικά)
δραστηριότητα αποτέλεσαν τη βάση για ταχεία αύξηση πληθυσµού και εισοδήµατος
και για δηµιουργία τεχνικής υποδοµής και υπηρεσιών εθνικού και περιφερειακού επιπέδου (πανεπιστήµια, κέντρα έρευνας, λιµάνι, αεροδρόµιο, βόρειος οδικός άξονας).
Η αύξηση του εισοδήµατος και του πληθυσµού οδήγησε σε υπέρµετρη, άναρχη και καταστροφική για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον επέκταση του Ηρακλείου, και
σε µικρότερο βαθµό των Χανίων, που αποτελούν ένα δίπολο της κατηγορίας των πιο
δυναµικών µεσαίου µεγέθους αστικών περιοχών της χώρας.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για σηµαντικό αστικό
κέντρο µε πληθυσµό 127 000 (2001) κατοίκων υψηλού-µέσου εισοδήµατος και εποµένως υψηλής αγοραστικής δύναµης. Εκεί βρίσκονται συσσωρευµένες πολλές δραστηριότητες: µεγάλο λιµάνι και αεροδρόµιο, µε προοπτικές σηµαντικών επεκτάσεων, εντονό538 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

τατη τουριστική δραστηριότητα (δεύτερη στη χώρα µετά την Αττική), πανεπιστήµιο,
σηµαντικό κέντρο ερευνών και εξυπηρετήσεις προς την εντατική γεωργική δραστηριότητα της ενδοχώρας του. Όλα αυτά έχουν αλλοιώσει τον ιστορικό-παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης και του περίγυρου και έχουν προκαλέσει δυσλειτουργίες και ρύπανση.
Η κατανοµή της απασχόλησης του πληθυσµού σε κάθε τοµέα (ΚΕΠΕ, 1996) παρουσιάζεται στον Πίνακα 13.3.
Πίνακας 13.3 Κατανοµή απασχόλησης πληθυσµού
Τοµέας
Πρωτογενής
∆ευτερογενής
(Μεταποίηση)
Τριτογενής
(Τουρισµός)

Πληθυσµός
64 600
35 088
(17 737)
99 787
(8 982)

Ποσοστό
πληθυσµού
32.4%
17.6%
(8.9%)
50%
(4.5%)

Η κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι στον αγροτικό και στον τουριστικό τοµέα.
Στον Πίνακα 13.4 παρουσιάζεται (ΚΕΠΕ, 1996) η κατανοµή του τουρισµού σε ηµεδαπό και αλλοδαπό.
Πίνακας 13.4 Κατανοµή τουρισµού
Είδος
Αλλοδαπός
Ηµεδαπός
Σύνολο

∆ιανυκτερεύσεις
9 106 763
603 174
9 709 937

Ποσοστό
93.8%
6.2%

Η παραγωγικότητα (ΑΕΠ) ανά απασχολούµενο στην Κρήτη είναι σχετικά υψηλή σε
όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες, τουρισµός), όπου ο
εκσυγχρονισµός ορισµένων επιχειρήσεων είναι από τους υψηλότερους στη χώρα.
Υψηλή, όµως, είναι και η παραοικονοµία στον τουρισµό, που µπορεί να αγγίζει το 60%
της συνολικής δραστηριότητας. Αυτό δικαιολογεί το σχετικά χαµηλό δείκτη του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στην Κρήτη (89 έναντι 100 της χώρας). Χαµηλό είναι και το επίπεδο των
δεικτών ευηµερίας, που µπορεί να δικαιολογηθεί από το σχετικά υψηλό ποσοστό των
οικογενειών που ζουν µε λιτό παραδοσιακό τρόπο.
Οι Κρήτες αναγνωρίζεται ότι διακρίνονται από σηµαντικό ενδογενή δυναµισµό, που
τους έδωσε τη δυνατότητα να µετατρέψουν τη µεγαλόνησο από αναπτυξιακώς «γκρίζα»
περιµετρική περιοχή των πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών, µε προβλήµατα αποµόνωσης, σε µια από τις σχετικά αναπτυγµένες και ικανοποιητικά συνδεµένες µε τον
ηπειρωτικό χώρο νησιωτικές περιοχές (που κατά πολύ οφείλεται στην ιδιωτική και
συλλογική πρωτοβουλία) µε προοπτικές παραπέρα προώθησης της ανάπτυξης και της
διεθνούς ένταξης. Ήδη οι Κρήτες προσανατολίζουν τη δράση τους προς ένα διεθνή
ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, και µέσω αυτών
στην Ασία, τον οποίο θεωρούν εξίσου σηµαντικό µε τις νέες προοπτικές που ανοίγονται
στις βόρειες περιφέρειες της χώρας µετά τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στην ανατολική Ευρώπη.
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13.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
13.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες
Το ισχυρό ανάγλυφο του υδατικού διαµερίσµατος, οι µεγάλες ποσότητες ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, η έκταση του νησιού και η πολύπλοκη γεωλογική δοµή του
δηµιουργούν ποικιλία στη διακίνηση του νερού, τόσο του επιφανειακού όσο και του
υπόγειου. Αποτέλεσµα αυτών είναι η ανάπτυξη πολλών µικρών υδρολογικών λεκανών,
που η έκταση τους δεν ξεπερνά τα 600 km2. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, χειµαρρώδους χαρακτήρα, παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση των παροχών του. Λίγα είναι τα ρέµατα που διατηρούν ροή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (Γεροπόταµος, Πλατανιάς Χανίων και Κουρταλιώτης Ρεθύµνης), και τροφοδοτούνται κυρίως από πηγαία νερά.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΓΕ, οι συνολικές απορροές των ρεµάτων στα οποία
πραγµατοποιούνται µετρήσεις ανέρχονται σε 300 hm3 ετησίως. Εκτιµάται ότι η ποσότητα που διακινούν τα υπόλοιπα ρέµατα προς τη θάλασσα είναι 1 300 hm3.
Οι δύο µεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες του νησιού, του Γεροπόταµου και του Αναποδάρη, έκτασης 553 και 537 km2 αντίστοιχα, βρίσκονται στο νότιο τµήµα του νησιού,
στην περιοχή της Μεσσαράς. Οι δύο λεκάνες αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε νεογενείς και σύγχρονες αποθέσεις. Εξαιτίας των εκτεταµένων καλλιεργειών του πεδινού
τµήµατος και των υψηλών θερµοκρασιών που συναντώνται, εκτιµάται ότι οι δύο λεκάνες έχουν µικρή απορροή, ίση µε το 15–20% των βροχοπτώσεων, που σηµαίνει 60–75
hm3 ετησίως για το Γεροπόταµο και 55–70 hm3 ετησίως για τον Αναποδάρη.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις µετρήσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών του Υπουργείου Γεωργίας για τους ποταµούς Σπηλιανό και Κουρταλιώτη και του
ΕΚΘΕ για τους ποταµούς Κοίλιαρη, Γεροπόταµο και Αναποδιάρη. Για την αποκωδικοποίηση της χρονοσειράς των µετρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας πραγµατοποιήθηκε
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β, όπου για κάθε θέση δειγµατοληψίας αναγράφονται η ελάχιστη, η µέγιστη, η µέση και η διάµεση τιµή της χρονοσειράς των µετρήσεων. Στο Παράρτηµα Β παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ σε
όρους ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος µε βάση τα ως άνω στοιχεία.
Ποταµός Κουρταλιώτης
Για τον ποταµό Κουρταλιώτη υπάρχουν στοιχεία µετρήσεων για την περίοδο 1993–
1997 σε τρεις χαρακτηριστικές θέσεις: τον Αγ. Νικόλαο, στη θέση νέο έργο-νταµάρι
και στη θέση προ της συµβολής µε τον ποταµό Σπηλιανό. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι ποταµός έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν βασικά αγρονοµικά
κριτήρια για άρδευση. Επιπρόσθετα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά τον κατατάσσουν
στην κατηγορία Α1 βάσει της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ.
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Ενδεικτικά αναφέρεται πως κατά µήκος του ποταµού τα νιτρικά έχουν µετρηθεί στο
διάστηµα από 0.89–3.37 mg/L NO3. Αντίστοιχα η αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από
0.025–0.052 mg/L NH4 και ο φώσφορος σε επίπεδα από 0.01–0.036 mg/L ολικού-Ρ.
Σχετικά αυξηµένες εµφανίζονται οι συγκεντρώσεις θειϊκών, χωρίς όµως να υπερβαίνουν τα επιτακτικά όρια της οδηγάς 75/440/ΕΟΚ (5.20 meq/L SO4). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θειϊκών έχουν καταγραφεί στη θέση Νέο Έργο-Νταµάρι και κυµαίνονται
σε επίπεδα από 1.0–4.7 meq/LSO4, µε διάµεση τιµή 2.0 meq/L SO4 και µέγιστη τιµή
του 95% των δειγµάτων 3.30 meq/L SO4.
Ποταµός Σπηλιανός
Για τον ποταµό Σπηλιανό υπάρχουν µετρήσεις κυρίως αγρονοµικών χαρακτηριστικών
(θειικά, ιόντα χλωρίου, SAR, αγωγιµότητα κτλ) σε µία χαρακτηριστική θέση, 50 m προ
της συµβολής του µε τον ποταµό Κουρταλιώτη για την περίοδο 1993–1997. Από την
αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ότι η ποιότητα των υδάτων του Σπηλιανού καλύπτει τις απαιτήσεις βασικών αγρονοµικών κριτηρίων για άρδευση γεωργικών
εκτάσεων. Επιπρόσθετα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά τον κατατάσσουν στην κατηγορία Α1 βάσει της Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ.
Οι συγκεντρώσεις νιτρικών που έχουν καταγραφεί κυµαίνονται στο διάστηµα 0.44–
2.30 mg/L NO3, µε ενδεικτική τιµή (διάµεση τιµή) 1.95 mg/L NO3. Αντίστοιχα η αµµωνία κυµαίνεται σε επίπεδα από 0.028 –0.057 mg/L NH4, µε διάµεση τιµή 0.046 mg/L
NH4 και µέγιστη τιµή του 95% των δειγµάτων 0.056 mg/L NH4. Ωστόσο θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι το παραπάνω συµπέρασµα βασίζεται σε περιορισµένα δεδοµένα τα
οποία αναφέρονται µόνο στο έτος 1993.
Άλλοι ποταµοί
Παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ για τον ποταµό
Κοίλιαρη, σύµφωνα µε τα οποία ο ποταµός κατατάσσεται στην κατηγορία Α1 βάσει της
Οδηγίας 75/440/ΕΟΚ. Αντίθετα σύµφωνα µε τα περιορισµένα διαθέσιµα στοιχεία για
τους ποταµούς Γεροπόταµο και Αναποδιάρη, έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις θειϊκών
σε επίπεδα σηµαντικά υψηλότερα από την µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή των 250 mg/L
(επιτακτική τιµή) που καθορίζεται στην Οδηγία 75/440/ΕΟΚ µε αποτέλεσµα να καθίστανται οι ποταµοί ακατάλληλοι για πρόσληψη νερού για πόση.
13.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές ενότητες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης, από υδρογεωλογική άποψη,
παρουσιάζουν οι τρεις µεγάλες σε έκταση ανθρακικές ενότητες που αναπτύσσονται
στους ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης-Σελένας στα
ανατολικά. ∆ευτερευόντως παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι καρστικές ενότητες Σητείας.
Οι ασβεστολιθικοί αυτοί όγκοι τροφοδοτούν µεγάλο αριθµό αξιόλογων πηγών στην περίµετρο τους. Εκτός από τις ενότητες αυτές υπάρχουν πολλές µικρότερες, υψηλού πάντα δυναµικού, που αναπτύσσονται σε µικρότερες ανθρακικές εµφανίσεις.
Η τεκτονική δοµή και η στρωµατογραφία συµµετέχουν στη διαµόρφωση και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των υδρογεωλογικών λεκανών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην
Κρήτη είναι η ύπαρξη µεγάλων παράκτιων και υποθαλάσσιων καρστικών πηγών αυξη-
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µένης περιεκτικότητας σε χλωριόντα (Cl-), µαζί µε τις αντίστοιχα µεγάλες καρστικές
πηγές µε καλής ποιότητας υπόγειο νερό. Η ανυπαρξία γεωλογικών φραγµών προς τη
θάλασσα στις εκτεταµένες ανθρακικές εµφανίσεις οδηγεί στην εκτεταµένη υφαλµύριση
των υπόγειων υδροφορέων µε µηχανισµούς που ποικίλουν από υδροφορέα σε υδροφορέα. Αντίθετα, οι πηγές που εµφανίζονται προς το εσωτερικό του νησιού, όπου τοποθετούνται γεωλογικοί φραγµοί στην κίνηση του υπόγειου νερού προς τη θάλασσα, προσφέρουν δυνατότητες πλήρους αξιοποίησης των ποσοτήτων που εκρέουν.
Καρστικό σύστηµα Λευκών Ορέων
Περιλαµβάνει το οµώνυµο βουνό, υψοµέτρου 2 454 m, µε ανάπτυξη ανθρακικών
σχηµατισµών σε έκταση 850 km2 (Υδροέρευνα, 1990). Η κύρια υπόγεια αποστράγγιση του συστήµατος γίνεται προς τα βόρεια και κατά δεύτερο λόγο προς το Λιβυκό Πέλαγος. Προς τα βόρεια η γεωλογική δοµή επιτρέπει την ανακοπή της υπόγειας ροής πριν τις ακτές και προστατεύει τους υδροφορείς από υφαλµύριση. Τρεις
είναι οι κύριες οµάδες πηγών στο βόρειο τµήµα που αποστραγγίζουν το καρστικό
σύστηµα: οι πηγές Αγυιάς και Μεσκλών, µε ετήσιες εκφορτίσεις περί τα 40 hm3, οι
πηγές Στύλου-Αρµένων, µε ετήσιες µετρηµένες εκφορτίσεις περί τα 115 hm3, και
οι πηγές Γεωργούπολης – Λίµνης Κουρνά, που παρουσιάζουν στοιχεία υφαλµύρισης και ετήσιες εκφορτίσεις περί τα 180 hm3. Προς νότο το σύστηµα εκφορτίζεται
µέσω διαφόρων πηγών στις απόκρηµνες ακτές (Σφακιά, Άγιος Παύλος, Γλυκά
Νερά), µε εκτιµούµενες ποσότητες περί τα 30 hm3 ετησίως.
Η µέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το ορεινό συγκρότηµα υπερβαίνει τα
1 500 mm (1 700 κατά ΙΓΜΕ, 1 600 κατά Υδροέρευνα). Οι συνολικές διακινούµενες ποσότητες ετησίως των υπόγειων νερών εκτιµώνται από το ΙΓΜΕ σε περίπου
722 hm3 ετησίως, δηλαδή περί τα 23 m3/s. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε κατείσδυση 1 m3/s ανά 37 km2 ανθρακικών σχηµατισµών του καρστικού συστήµατος.
Από αυτές τις εκτιµώµενες ποσότητες, ποσότητα ίση µε 10.8 m3/s εκφορτίζεται
από τις κυριότερες πηγές του συστήµατος (Υδροέρευνα, 1990).
Καρστικό σύστηµα Ψηλορείτη – Ταλαίων Ορέων
Ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη καλύπτεται από ανθρακικούς σχηµατισµούς σε
έκταση 510 km2 και τα Ταλαία Όρη σε έκταση 200 km2, ήτοι σύνολο 710 km2.
Το καρστικό σύστηµα Ψηλορείτη-Ταλαίων έχει τρεις κύριες κατευθύνσεις εκφόρτισης των υπόγειων νερών: τις πηγές Αλµυρού Ηρακλείου στο βορειοανατολικό
του άκρο, τις υποθαλάσσιες πηγές Μπαλίου, που λειτουργούν και ως εσταβέλλες,
µαζί µε τις µικρότερες του Φόδελε στο βόρειο άκρο της ενότητας, και τις πηγές
Ζαρού-Γέργερης στα νότια του όρους. Μόνο οι τελευταίες πηγές, που βρίσκονται
στην ενδοχώρα, έχουν καλή ποιότητα νερού.
Η µέση ετήσια απορροή της πηγής Αλµυρού είναι περίπου 250 hm3 υφάλµυρου
νερού, ενώ της πηγής Γέργερης-Ζαρού περίπου 15 hm3. Η µέση ετήσια απορροή
των υποθαλάσσιων πηγών Μπαλίου δεν µπορεί να υπολογιστεί.
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Η µέση ετήσια βροχόπτωση στο καρστικό σύστηµα ανέρχεται σε 1 300 mm. Οι
συνολικές διακινούµενες ποσότητες υπόγειων νερών από το καρστικό σύστηµα
Ψηλορείτη-Ταλαίων εκτιµώνται από το ΙΓΜΕ σε περίπου 440 hm3 ετησίως, ήτοι
περί τα 14 m3/s. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε κατείσδυση 1 m3/s ανά 50 km2
ανθρακικών σχηµατισµών του καρστικού συστήµατος. Από τις γνωστές πηγές
εξέρχεται ποσότητα 9 m3/s (Υδροέρευνα, 1990).
Καρστικό σύστηµα ∆ίκτης-Σελένας-Φουρνή-Ελούντας
Περιλαµβάνει τα οµώνυµα βουνά, που αποτελούνται κυρίως από ανθρακικά πετρώµατα σε έκταση περίπου 870 km2. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ενότητας είναι
ο διαχωρισµός της σε επιµέρους µικρές υδρογεωλογικές ενότητες, λόγω τεκτονικής µε τοπικό ενδιαφέρον. Οι εκφορτίσεις του συστήµατος γίνονται από τις υφάλµυρες πηγές Αλµυρού Αγίου Νικολάου, µε ετήσια εκφόρτιση περί τα 70 hm3 γλυκού νερού, οι υποθαλάσσιες-παράκτιες πηγές του Κόλπου Μαλίων, µε ετήσια εκφόρτιση περί τα 80 hm3, και πολλές άλλες διάσπαρτες περιµετρικά του ορεινού
όγκου (Καλαµαύκας, Καλού Χωριού και άλλες).
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής ανέρχεται σε 780 mm. Η εκτιµώµενη
υπόγεια διακίνηση των υπόγειων νερών ανέρχεται σε περίπου 340 hm3 ετησίως,
δηλαδή περί τα 10.8 m3/s. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε κατείσδυση 1 m3/s ανά
80 km2 ανθρακικών σχηµατισµών του καρστικού συστήµατος. Από τις πηγές Αλµυρού Αγίου Νικολάου εξέρχεται ποσότητα περί τα 2.2 m3/s (Υδροέρευνα, 1990).
Καρστικό σύστηµα περιοχής Σητείας
Περιλαµβάνει τους ορεινούς όγκους Θρύπτη-Όρνου και Ζάκρου, συνολικής έκτασης 367 km2, που αποτελούνται από ανθρακικούς σχηµατισµούς και, ειδικότερα,
από επιµέρους καρστικές ενότητες διαχωριζόµενες µεταξύ τους από αδιαπέρατα
πετρώµατα. Οι κυριότερες πηγές που τροφοδοτούνται από το σύστηµα είναι οι
υφάλµυρες πηγές Μαλαύρας προς βορρά, οι πηγές Σταυροχωρίου-Πευκών και
Αγίου Γεωργίου προς νότο για το επιµέρους σύστηµα Θρύπτη-Όρνου, συνολικής
ετήσιας παροχής 14 hm3, και οι πηγές Ζάκρου και Ζου για το επιµέρους ανατολικό
σύστηµα του Ζάκρου, ετήσιας εκφόρτισης περί τα 6 hm3. Το µέσο ετήσιο ύψος
βροχής στην περιοχή ανέρχεται σε 745 mm.
Οι συνολικές διακινούµενες ποσότητες υπόγειων νερών από τα επιµέρους συστήµατα ανέρχονται σε 125 hm3/έτος, δηλαδή περί τα 4 m3/s. Εκτιµάται τέλος ότι νερά
των παραπάνω συστηµάτων τροφοδοτούν και µέρος της υδροφορίας των νεογενών
και προσχωµατικών αποθέσεων. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε κατείσδυση 1
m3/s ανά 90 km2 ανθρακικών σχηµατισµών του καρστικού συστήµατος.
Λοιπά συστήµατα
Στις νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις, ιδιαίτερα όπου αυτές παρουσιάζουν
µεγάλη επιφανειακή ανάπτυξη, αναπτύσσονται, στους αδροµερείς σχηµατισµούς
(κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, άµµοι), εκτεταµένοι ή µη συνεχείς υδροφορείς, ελεύθεροι-µερικώς υπό πίεση και υπό πίεση.
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Οι υδροφορείς αυτοί καλύπτουν τοπικές ανάγκες και βρίσκονται στις περισσότερες
περιοχές υπό καθεστώς υπερεκµετάλλευσης. Στους νεογενείς σχηµατισµούς οι
υδροφορείς παρουσιάζουν πρωτογενή επιβάρυνση σε θειικά άλατα και χλωριόντα
(Χανιά, Μεσσαρά, Σητεία), (Υδροέρευνα, 1990). Οι υδροφορείς των νεογενών
αποθέσεων και των προσχώσεων µπορεί να έχουν τοπικά πλευρική υδραυλική επικοινωνία µε τα καρστικά συστήµατα και να τροφοδοτούνται µερικώς από αυτά,
όπου η κοκκοµετρία και η πιεζοµετρία το επιτρέπει.
Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Αξιόλογοι υδροφορείς στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης αναπτύσσονται στους καρστικοποιηµένους ανθρακικούς σχηµατισµούς, στους πλειστοκαινικούς-αλλουβιακούς σχηµατισµούς και στους µαργαϊκούς ασβεστόλιθους και τα κροκαλοπαγή του Νεογενούς.
Σηµαντικές υδρογεωλογικές ενότητες αποτελούν αδροµερείς σχηµατισµοί των νεογενών και των τεταρτογενών ιζηµάτων καθώς και οι ψαµµιτικοί και µαργαϊκοί ορίζοντες
των νεογενών ιζηµάτων.
Ανθρακικοί σχηµατισµοί παρουσιάζονται κυρίως στις ορεινές περιοχές της δυτικής
Κρήτης στα Λευκά όρη και στην κεντρική Κρήτη στο όρος Ίδη. Εξαιτίας της µεγάλης
επιφανειακής τους εξάπλωσης, του υψηλού υψοµέτρου αλλά και της µεγάλης τους περατότητας, η περιοχή της δυτικής Κρήτης είναι η πλέον ευνοηµένη περιοχή από πλευράς υδατικού δυναµικού (Στουρνάρας, 1994).
Οι πλειστοκαινικοί και αλλουβιακοί σχηµατισµοί καταλαµβάνουν µικρή έκταση, ενώ η
αµµώδης έως αργιλική τους σύσταση επιτρέπει τη διήθηση του νερού και τη δηµιουργία προσχωµατικών υδροφορέων οι οποίοι έχουν τύχει εξαντλητικής υδροµάστευσης,
µε συνέπεια τον υποβιβασµό τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητάς τους στις περισσότερες περιοχές, όπου συνεχίζεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων. Αξιόλογη υδροφορία παρουσιάζει ο προσχωµατικός υδροφορέας που σχηµατίζεται στη λεκάνη του
Πλατινιά καθώς και στα αλλούβια της πεδιάδας της Σητείας.
Σύµφωνα µε απογραφή των καρστικών πηγών που πραγµατοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ
(Κουρµούλης, 1979) η ποιότητα των υπογείων υδάτων της ενδοχώρας της Κρήτης είναι
πολύ καλή µε χαµηλές τιµές διαλυµένων αλάτων και νιτρικών και τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα για ύδρευση.
Αντίθετα προβλήµατα ποιότητας εµφανίζονται σε παράκτιους υδροφορείς όπου παρατηρείται υφαλµύρωση των υδάτων λόγω ανάµιξης µε θαλάσσιο νερό. Ο βαθµός υφαλµύρωσης εξαρτάται κυρίως από τον βαθµό εκµετάλλευσης των υπογείων υδάτων. Τα
εντονότερα προβλήµατα υφαλµύρωσης των καρστικών πηγών εµφανίζονται στο ανατολικό και βόρειο τµήµα της νήσου.
Οι περισσότεροι παράκτιοι υδροφορείς ανεξάρτητα του είδους τους εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων, θειϊκών, ολικής σκληρότητας, ολικών διαλυµένων στερεών, κλπ. Λόγω της τοπογραφίας του εδάφους η ρύπανση των υπογείων
υδάτων δεν επεκτείνεται στο ηπειρωτικό του νησιού και περιορίζεται στους παράκτιους
υδροφορείς.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραµµάτων που ανα-
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τέθηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993–1994) και στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1996–1999). Υπάρχουν επίσης στοιχεία µετρήσεων για τη περίοδο
2004–2005, διαθέσιµα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ειδικότερα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργία δικτύου
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και αµµωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά από µετρήσεις των
παραπάνω ρύπων κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 1993 σε 9 συνολικά θέσεις. Η
πραγµατοποίηση των δειγµατοληψιών κατά την θερινή περίοδο έχει διττό αποτέλεσµα:
αφενός κατά την θερινή περίοδο η αραίωση των ρύπων είναι µικρότερη λόγω χαµηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την διέλευσή τους δια
µέσου της ακόρεστης ζώνης είναι µεγαλύτερη λόγω αύξησης του πάχους της ακόρεστης
ζώνης. Από τα 9 σηµεία δειγµατοληψίας, τα 6 αφορούν σε προσχωµατικούς υδροφορείς, τα 2 σε συνεκµετάλλευση προσχώσεων και των υποκείµενων νεογενών και 1 σε
καρστικό υδροφορέα. Από τα 9 σηµεία ελέγχου τα 5 είναι υδρογεωτρήσεις, τα 3 πηγάδια και το 1 πηγή.
Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Προστασία των
υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισµός ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Πατρών (Πανεπιστήµιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών σε 20 σηµεία ελέγχου για την
περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάϊος 1999 και σε 25 σηµεία ελέγχου για την περίοδο του
Νοεµβρίου του 1999. Στο σύνολο των σηµείων ελέγχου, τα 10 είναι υδρογεωτρήσεις,
τα 7 πηγάδια και 4 πηγές.
Τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ικτύου
Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ) και αφορούν µετρήσεις αζωτούχων ενώσεων,
χλωριόντων, θειικών, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και pH για την περίοδο 2004–2005. Οι
µετρήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε σύνολο 26 σταθµών, εκ των οποίων οι 22 ταυτίζονται µε αυτούς των προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των ανωτέρω προγραµµάτων παρουσιάζονται συνοπτικά στο Παράρτηµα Β.
Στο Νοµό Χανίων σηµαντικές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων εντοπίζονται µόνο
στην περιοχή Αλικίανου οι οποίες όµως σε κάθε περίπτωση είναι περιστασιακές και µικρότερες από το ανώτατο συνιστώµενο όριο των 50 mg NO3/L.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραµµάτων
φαίνεται ότι στο Νοµό Ηρακλείου σηµαντικές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων
εντοπίζονται στις περιοχές του Γαζίου, Καστελλίου, Μαλλίων και Μοιρών. Ειδικότερα
στα Μάλλια και πιο συγκεκριµένα στη θέση 1312, έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις νιτρικών που ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για ύδρευση των 50 mg/L (61
mg/L), ενώ ταυτόχρονα σηµειώνονται και µεγάλες συγκεντρώσεις νιτρωδών και αµµωνιακών (0.16 και 0.66 mg/L αντίστοιχα). Υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνιακών στην περιοχή των Μαλλίων έχουν µετρηθεί και στη θέση 1309 (µέγιστη συγκέντρωση 0.68
mg/L). Οι µεγάλες συγκεντρώσεις αµµωνιακών και νιτρωδών αποτελούν ένδειξη ότι η
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ρύπανση δεν βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, αλλά εξελίσσεται και εποµένως µπορεί
δυνητικά να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές νιτρικών. Οι αυξηµένες αυτές συγκεντρώσεις πρέπει να αποδοθούν σε βοθρολύµατα και κτηνοτροφικά απόβλητα (στις
ορεινές περιοχές).
Στη θέση 1304 (περιοχή Γαζίου, δυτικά του Ηρακλείου), την περίοδο 2004–2005 έχουν
καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο
επιτρεπόµενο όριο των 50 mg/L µε τη µέση τιµή να φτάνει τα 106 mg/L NO3, καθώς
και σηµαντικές συγκεντρώσεις νιτρωδών (µέση τιµή: 0.55 mg/L NO2). Οι τιµές αυτές
που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης των υπογείων υδάτων της περιοχής είναι αναµενόµενες, καθώς στα ανάντη της θέσης δειγµατοληψίας υπάρχουν αρκετοί σηµειακοί ρυπαντές, ενώ και η πεδινή περιοχή χαρακτηρίζεται από εντατικές καλλιέργειες (χρήση
αζωτούχων λιπασµάτων σε πολύ µεγάλες ποσότητες). Επίσης στην ίδια θέση, οι ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές χλωριόντων (223 mg/L Cl-), θειικών (1320 mg/L SO4) και αγωγιµότητας (2380 µS/cm) που έχουν καταγραφεί, κατά πάσα πιθανότητα υποδεικνύουν
προβλήµατα υφαλµύρωσης του υπόγειου υδροφορέα.
Τα αγροτικά λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις αποτελούν και τον κύριο παράγοντα στον οποίο θα πρέπει να αποδοθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων στην περιοχή των Μοιρών του νοµού Ηρακλείου.
Σύµφωνα µε µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε (2004–2005) στις θέσεις 1301, 1326 και 1327
έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερβαίνουν συστηµατικά τα 30 mg/L και
φτάνουν σε µέγιστες τιµές τα 156 mg/L NO3. Στη θέση 1301 σηµειώνονται και υψηλές
συγκεντρώσεις θειικών και αγωγιµότητας µε τους µέσους όρους να ανέρχονται σε 442
mg/L SO4 και 1587 µS/cm αντίστοιχα.
Στο Νοµό Λασηθίου καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στην περιοχή
Καβούσι (σταθµός 1324, ανατολικά της πόλης του Αγίου Νικολάου) µε τις µέσες και
µέγιστες τιµές να υπερβαίνουν τα 50 και 70 mg/L NO3 αντίστοιχα, ενώ αυξηµένες είναι
στην ίδια θέση και οι συγκεντρώσεις χλωριόντων, θειικών και αγωγιµότητας. Στο
σταθµό 1323, έξω από την πόλη του Αγίου Νικολάου οι υψηλές τιµές χλωριόντων
(µέση τιµή: 2938 mg/L Cl-) και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (µέση τιµή: 9588 µS/cm) καταδεικνύουν έντονο πρόβληµα υφαλµύρωσης. Επίσης στους σταθµούς 1315 (Βαϊ) και
1316 οι υψηλές τιµές χλωριόντων, θειικών και αγωγιµότητας πιθανόν να υποδεικνύουν
προβλήµατα υφαλµύρωσης, ενώ στον τελευταίο σταθµό καταγράφονται και υψηλές τιµές νιτρικών (µέσος όρος 146 mg/L NO3).
Για την περιοχή της Ιεράπετρας οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνιακών που εµφανίζονται την περίοδο 1996–1999 (µέγιστες τιµές: 121, 0.37, 1.6
mg/L αντίστοιχα), αποδίδονται κυρίως στις εντατικές καλλιέργειες που πραγµατοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του σταθµού δειγµατοληψίας. Την περίοδο 2004–2005
στο σταθµό 1317 στα Βαϊνιά εκτός από τις αυξηµένες τιµές νιτρικών που υπερβαίνουν
τα 50 mg/L, παρατηρούνται και υψηλές τιµές χλωριόντων µε το µέσο όρο να βρίσκεται
πάνω από τα 250 mg/L Cl-.
Τέλος στο Νοµό Ρεθύµνου έχουν εντοπισθεί υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στην περιοχή Πλατανιάς (θέση 1305), όπου την περίοδο 2004–2005 η µέγιστη τιµή ανήλθε στα
41 mg/L NO3. Παράλληλα, υψηλές είναι και οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών, των αµµωνιακών και των θειικών των υπογείων υδάτων της περιοχής. Οι αυξηµένες αυτές συ546 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

γκεντρώσεις οφείλονται στην µικρή δυναµικότητα του υδροφορέα, στις εντατικές καλλιέργειες της περιοχής και σε αστικά απόβλητα-βοθρολύµατα.
Οι συγκεντρώσεις των αζωτούχων ενώσεων στις υπόλοιπες θέσεις είναι χαµηλές και σε
κάθε περίπτωση κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για ύδρευση. Οι χαµηλές αυτές
συγκεντρώσεις ρυπογόνων ουσιών ακόµη και σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές
όπου παρατηρείται πλήθος σηµειακών και διάχυτων ρυπαντών, αποδίδονται στην
υψηλή δυναµικότητα ορισµένων υδροφορέων και στην ύπαρξη αργιλικών στρωµάτων
που απορροφούν τµήµα των ρυπογόνων ουσιών.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί η ανάγκη ενός συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια ώστε να γίνει δυνατός ο ακριβής και ασφαλέστερος
προσδιορισµός της ποιότητας και των δυνατών χρήσεων των υπογείων υδάτων της
Κρήτης.
13.2.3 Υδρολογικό ισοζύγιο
Με βάση την έκταση του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κρήτης, που ανέρχεται σε 8 336
km2, και το µέσο ετήσιο ύψος βροχής, που ανέρχεται σε 900 mm (∆ΕΗ, 1980), ο ετήσιος όγκος ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων που δέχεται το διαµέρισµα ανέρχεται σε
7 500 hm3.
Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή εκτιµάται στο 65% των βροχοπτώσεων, δηλαδή ανέρχεται σε 4 874 hm3 ετησίως.
Η ενεργός βροχόπτωση, που προκαλεί επιφανειακή και υπόγεια απορροή, εκτιµάται ότι
αποτελεί το 35% της συνολικής βροχόπτωσης, δηλαδή ποσότητα ίση µε 2 625 hm3 ετησίως.
Η µέση κατείσδυση εκτιµάται σε ποσοστά 98, 15 και 3% της ενεργού βροχόπτωσης
αντίστοιχα για τους καρστικούς, προσχωµατικούς, αδιαπέρατους και ηµιπερατούς σχηµατισµούς. Η ποσότητα αυτή υπερβαίνει τα 1 000 hm3 ετησίως, που κατανέµεται ανά
σχηµατισµό σε 990 hm3 στους καρστικούς, 34 hm3 στους προσχωµατικούς, και 42 hm3
στους αδιαπέρατους και ηµιπερατούς σχηµατισµούς. Ειδικότερα για τους καρστικούς
σχηµατισµούς η παραπάνω κατείσδυση είναι χαµηλότερη από τις εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ,
που είναι 1 627 hm3.
Από τις ποσότητες αυτές των κατεισδύσεων εξέρχεται από τις κυριότερες πηγές του
νησιού ποσότητα ίση µε 22.6 m3/s, δηλαδή περί τα 700 hm3 ετησίως. Κατά την Υδροέρευνα (1990) η ποσότητα που µετράται στις πηγές ανέρχεται σε 800 hm3, από τα οποία
470 hm3 αφορούν σε γλυκά νερά και 330 hm3 σε υφάλµυρα.
Η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 97, 85 και 2% της ενεργού βροχόπτωσης για τους
αδιαπέρατους-ηµιπερατούς, προσχωµατικούς και καρστικούς σχηµατισµούς αντίστοιχα.
Η ποσότητα αυτή ανέρχεται σε 1 558 hm3 ετησίως, που κατανέµεται ανά σχηµατισµό
σε 21 hm3 για τους καρστικούς, 193 hm3 για τους προσχωµατικούς και 1 344 hm3 για
τους αδιαπέρατους-ηµιπερατούς.
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Από τις ποσότητες αυτές της επιφανειακής απορροής, µικρό µόνο µέρος είναι δυνατόν
να αποληφθεί για χρήσεις. Κατά τους θερινούς µήνες η πλειονότητα των ρεµάτων στερείται απορροής, και οι τυχόν απορροές προέρχονται από πηγαίες αναβλύσεις.
Πίνακας 13.5 Γενικευµένο υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος (hm3)
Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί
Αδιαπέρατ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. Σύνολο
2
Επιφάνεια (km )
1 946
2 454
724
3 212
8 336
Μέσο ύψος βροχής (mm)
900
900
900
900
Όγκος βροχής (hm3)
3 960
650
2 890
7 500
Συντελεστής εξατµ/πνοής
65%
65%
65%
65%
65%
3
Πραγµ. εξατµ/πνοή (hm )
2 574
422
1 878
4 874
Συντελεστής κατείσδυσης
3%
15%
98%
3
Κατείσδυση (hm )
42
34
992*
1 068
Επίγεια ροή (hm3)
1 344
193
21
1 558
* Η κατείσδυση για τους καρστικούς σχηµατισµούς είναι υποεκτιµηµένη, δεδοµένου ότι η κύρια
ανάπτυξη των καρστικών συστηµάτων είναι στο ορεινότερο τµήµα του νησιού, όπου η µέση
βροχόπτωση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και η θερµοκρασία ιδιαίτερα χαµηλή. Με βάση εκτιµήσεις του ΙΓΜΕ και του ΥΠΓΕ, η κατείσδυση στους καρστικούς σχηµατισµούς εκτιµάται σε
1 300 hm3.

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η βροχή εκτιµάται σε 7 690 hm3, η
εξάτµιση σε 4 830 hm3, η κατείσδυση σε 2 120 hm3 και η επιφανειακή απορροή σε 740
hm3.
Στο Χάρτη 13.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.

13.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 13.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων χρήσεων του διαµερίσµατος.
Πίνακας 13.6 Αρδευτική ζήτηση κατά νοµό
Νοµός
Έκταση Αρδευτικές
(στρ.)
ανάγκες
(hm3/έτος)
Χανίων
112 097
65.8
Ρεθύµνης
56 091
34.1
Ηρακλείου
220 542
134.2
Λασιθίου
137 367
85.9
Σύνολο
526 097
320.0
Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η ετήσια ζήτηση αρδευτικού νερού
εκτιµάται σε 439.6 hm3, ώστε να καλυφθούν 1 079 093 στρέµµατα αρδευόµενων εκτάσεων
(Χανίων 108.9 hm3, Ρεθύµνης 39.1 hm3, Ηρακλείου 202.9 hm3 και Λασιθίου 88.7 hm3).
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13.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων στο διαµέρισµα είναι 2 569 337 στρέµµατα
(ΕΣΥΕ, 1991). Από τις ανωτέρω εκτάσεις αρδεύτηκαν σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ (1991)
τα 526 097 στρέµµατα.
Τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα του διαµερίσµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 13.7.
Πίνακας 13.7 Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα
Αρδευτικό έργο

Τροφοδοσία

Νοµός Λασιθίου
Λεκάνη Μύρτου-Καλαµαυκιανού-Μπραµιανού
Ιεράπετρα
Φράγµα Μπραµιανού, πηγές Μαλαύρας
Καλαµαύκα
Πηγές Καλαµαύκας
Θρίπτη
Πηγές Καλαµαύκας
Λεκάνη παράκτιων ρεµάτων
Λακωνιά
Γεωτρήσεις
Καλό Χωριό Μεράµπελου
Γεωτρήσεις και πηγές.
Καβούσια Παχιάς Άµµου
Γεωτρήσεις και πηγές
Σητεία
Γεωτρήσεις και πηγές
Παλαιόκαστρο
Γεωτρήσεις
Παπαγιαννάδες
Γεωτρήσεις και πηγές
Ζάκρος
Πηγές Ζάκρου
Γουδουράς
Γεωτρήσεις
Περβολάκια
Γεωτρήσεις
Κουτσουρράς Σταυροχωρίου
Γεωτρήσεις και πηγές
Σχινοκάψαλα
Πηγές Ψυχρού
Λιµνοδεξαµενή Χαβγά
Λιµνοδεξαµενή
Λίθινα
Γεωτρήσεις και πηγές
∆ιάφορες κοινότητες
Γεωτρήσεις
Οροπέδιο Λασιθίου
Πηγάδια
Σύνολο
Νοµός Ηρακλείου
Φοινικιά
Χείµαρρος
Ζαρός
Πηγές Ζαρού
Άνω Βιάνος
Πηγές και γεωτρήσεις
Άνω Γέργερη
Πηγές
Καρταβάδος
Λιµνοδεξαµενή
Σχοινιάς
Λιµνοδεξαµενή
Κορφές Μαλεβυζίου
Γεωτρήσεις
Βούτα Μαλεβυζίου
Γεωτρήσεις
Γεωργοί Μαλεβυζίου
Γεωτρήσεις
Σύνδεσµος Μαλεβυζίου
Γεωτρήσεις
Σίβας Βενεράτου
Γεωτρήσεις
Σταυράκια
Γεωτρήσεις
Α΄ Ζώνη Μεσσαράς
Γεωτρήσεις
Β΄ Ζώνη Μεσσαράς
Γεωτρήσεις
Γ΄ Ζώνη Μεσσαράς
Γεωτρήσεις
Σύνολο

Έκταση
(στρέµ.)

22 000
3 300
3 000
9 500
3 500
6 500
9 000
1 500
7 000
4 200
1 000
600
3 800
4 000
2 500
3 500
10 000
20 000
114 900
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8 000
3 200
4 000
2 100
1 000
6 000
3 000
2 300
2 200
1 800
1 600
1 700
5 400
3 700
16 000
62 000
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Αρδευτικό έργο
Νοµός Χανίων
ΟΑ∆ΥΚ Κισσάµου
Χανιά-Κολυµπάρι
Βαρύπετρος
ΟΑ∆ΥΚ Ακρωτηρίου
∆υτικός Αποκόρωνας
Κεντρικός Αποκόρωνας
Ανατολικός Αποκόρωνας
Χαιρεθιάνα
Εννιά Χωριά
Λουκάκια
Κυπάρισσος
Ζουνάκι
Κάνδανος
Λίµνη
Κουντούρα
Παλαιοχώρα
Χρυσοσκαλίτισσα
Άγιοι Θεόδωροι
Φραγκοκάστελο
Σύνολο
Νοµός Ρεθύµνης
Κουρταλιώτης
Χαµαλεύρι-Γεράνι-Ασώµατα
∆αµάβολο-Επισκοπή
Σκεπαστή
Μελιδόνι
Αγία Γαλήνη
Κεραµές
Αρµένοι
Αγκουσελιανά
Φραντζεσκιανά Μετοχίου
Σπηλί
Γαραζο-Αγια-Αγγελάκη
Μελιδονιά
Βιζάρι
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Τροφοδοσία

Έκταση
(στρέµ.)

Γεωτρήσεις
Πηγές Αγυιάς-Μεσκλών, γεωτρήσεις
Πηγές Αγιάς, λίµνη
Πηγές Ζούρµπου, γεωτρήσεις
Πηγές Στύλου, Αρµένων
Πηγές Ζούρµου, Αρµένων
Πηγές Γεωργουπόλεως, λίµνη Κουρνά
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Χείµαρρος
Χείµαρρος
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Γεωτρήσεις

8 500
9 300
12 400
8 000
16 000
8 000
14 000
1 400
800
300
600
700
1 000
1 800
2 700
1 600
1 500
1 500
4 000
94 100
(76 200 στη ζώνη του ΟΑ∆ΥΚ)

Πηγές Κουρταλιώτη
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές Λιγκρών
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Πηγές Σπηλίου
Γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις
Λιµνοδεξαµενή

16 500
1 400
800
1 000
800
2 200
1 000
1 000
1 000
1 000
1 850
1 500
1 000
1 000
32 000

Από τα στοιχεία του ΥΠΓΕ, στο σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος καλύπτονται µε
αρδευτικά έργα 303 000 στρέµµατα. Από την έκταση αυτή, τα 44 200 στρέµµατα αρδεύονται από επιφανειακά νερά, που αντιστοιχούν σε ποσότητα ίση µε 27 hm3 ετησίως,
και τα 258 800 στρέµµατα από πηγές και γεωτρήσεις (υπόγεια), που αντιστοιχούν σε
ποσότητα ίση µε 155 hm3 ετησίως.
Οι υπόλοιπες εκτάσεις από το σύνολο των 526 097 στρεµµάτων που αρδεύονται
(ΕΣΥΕ, 1991) καλύπτονται από κοινοτικά, συνεταιριστικά και ιδιωτικά υδροληπτικά
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έργα µικρότερης έκτασης. Για τις εκτάσεις αυτές, των 223 097 στρεµµάτων, χρησιµοποιείται υπόγειο νερό από µικροπηγές και γεωτρήσεις, που αντιστοιχεί σε 134 hm3 ετησίως.
Εποµένως στο υδατικό διαµέρισµα σήµερα, η ζήτηση για το σύνολο της άρδευσης,
όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, ανέρχεται σε 320 hm3 νερού ετησίως, από τα οποία τα 27
hm3 αφορούν σε επιφανειακά νερά και τα υπόλοιπα 290 hm3 σε υπόγεια (γεωτρήσεις,
πηγές).
Στους Πίνακες 13.8 και 13.9 αναφέρονται τα κατασκευασµένα φράγµατα και οι λιµνοδεξαµενές και τα αντίστοιχα που έχουν µελετηθεί. Τα στοιχεία της χωρητικότητας είναι
τα αναφερόµενα στις υδρολογικές εκτιµήσεις των µελετητών. Τα µεγάλα φράγµατα είναι συνήθως υπερετήσιας ρύθµισης, ενώ τα µικρά (µέχρι 5 hm3) ετήσιας.
Πίνακας 13.8 Κατασκευασµένες και κατασκευαζόµενες λιµνοδεξαµενές και φράγµατα
Nοµός
Ηρακλείου

Λασιθίου
Ρεθύµνης
Χανίων

Θέση
Φανερωµένη
Ινί
Καραβάδου
Σκινιά
Γέργερη
Χαβγά
Μπραµιανού
Βιζάρι
Γονωµιό
Άγιος Θεόδωρος
Χρυσοσκαλίτισσα

Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Είδος έργου
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή

Χωρητικότητα (m3)
19 000 000
1 790 000
110 000
240 000
65 000
800 000
16 000 000
505 000
650 000
400 000
1 100 000
40 660 000

Περατωµένο
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι

Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού στις αρδεύσεις, η κατάσταση είναι σε καλό επίπεδο, π.χ. η εφαρµογή της µεθόδου στάγδην πλησιάζει το
80% των αρδευόµενων εκτάσεων (Περιφέρεια Κρήτης, 2002).
13.3.2 Κτηνοτροφία
Η ετήσια ζήτηση σε νερό για κτηνοτροφία ανέρχεται σε 10.2 hm3 για το διαµέρισµα,
από τα οποία 9 hm3 για την ελεύθερη κτηνοτροφία και 1.2 hm3 για τη σταβλισµένη.
Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η ετήσια ζήτηση σε νερό για κτηνοτροφία ανέρχεται σε 6.2 hm3.
13.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ιχθυοκαλλιέργειες σε γλυκά νερά στο διαµέρισµα. Σύµφωνα
µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική ετήσια ιχθυοπαραγωγή για το διαµέρισµα σε γλυκά
και υφάλµυρα νερά και για το έτος 1999 υπολογίζεται σε 15 t.
13.3.4 Ύδρευση
Η ετήσια ζήτηση για ύδρευση για τις ανάγκες των 540 054 µόνιµων κατοίκων (ΕΣΥΕ,
1991) και των δέκα περίπου εκατοµµυρίων διανυκτερεύσεων τουριστών παρουσιάζο-
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νται στον Πίνακα 13.11. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η ετήσια
ζήτηση υδρευτικού νερού για µόνιµους κατοίκους και επισκέπτες ανέρχεται σε 65.4
hm3 (Χανίων 17.5 hm3, Ρεθύµνης 8.4 hm3, Ηρακλείου 30.2 hm3και Λασιθίου 9.3 hm3).
Πίνακας 13.9 Λιµνοδεξαµενές και φράγµατα των οποίων οι σχετικές µελέτες εγκρίθηκαν
Νοµός
Ηρακλείου

Θέση
Αποσελέµης
Πλακιώτισσα
Αµυρών
Ανω Ασίτες
Καλάµι
Σύνολο
Λασιθίου
Αγ. Ιωάννης
Ζου Σητείας
Μύθων
Αγ. Γεώργιος
Σύνολο
Ρεθύµνης
Νίδα
Πλατανιές
Αρκάδι
Σύνολο
Χανίων
Έλος
Βαλσαµιώτη
Οµαλός
Αλικιάνου
Ταυρωνίτης Παπαδιάνων
Ταυρωνίτης Σεµιρενιώτη
Ταυρωνίτης Ρουµατιάνου
Κοντουρά Α και Β
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΓΕ

Είδος έργου
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή

Χωρητικότητα (m3)
28 600 000
18 500 000
1 030 000
1 000 000
600 000
49 730 000
1 500 000
280 000
1 100 000
2 150 000
5 030 000
530 000
13 000 000
600 000
14 130 000
300 000
8 000 000
1 500 000
5 000 000
45 000 000
5 000 000
15 000 000
1 300 000
81 100 000

Πίνακας 13.10 Ζήτηση σε νερό για κτηνοτροφία σε hm3/έτος
Νοµός
Χανίων
Ρεθύµνης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Σύνολο

Ελεύθερη
2.5
3.5
2.0
1.0
9.0

Σταβλισµένη
0.2
0.3
0.5
0.2
1.2

Σύνολο
2.7
3.8
2.5
1.2
10.2

13.3.5 Βιοµηχανία
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης υπάρχει η ΒΙΠΕ Ηρακλείου, η ζήτηση της οποίας καλύπτεται από υπόγεια νερά που αντλούνται από γεωτρήσεις. Ιδιαίτερες απαιτήσεις σε
νερό έχουν οι πολλές οινοποιίες που υπάρχουν στο νησί, καθώς επίσης και ο µεγάλος
αριθµός ελαιοτριβείων. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η ετήσια
ζήτηση σε νερό για βιοµηχανία ανέρχεται σε 4.1 hm3. Ακόµη, το νερό ψύξης των δύο
ατµοηλεκτρικών σταθµών που λειτουργούν στο νησί εκτιµάται σε 0.2 hm3 ετησίως.
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Πίνακας 13.11 Ζήτηση ύδρευσης (hm3)
Νοµός

Ετήσιες

Πεντάµηνο Μαΐου Σεπτεµβρίου
Χανίων
10.10
4.35
Ρεθύµνης
5.58
2.50
Ηρακλείου*
20.89
9.27
Λασιθίου
5.76
2.60
Σύνολο
42.33
18.72
*Από την «Οριστική µελέτη φράγµατος Αποσελέµη» (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1998) προκύπτει ότι οι ανάγκες ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου για το 1996 ήταν 28.8 hm3, ενώ για το 2025 προβλέπονται 32 hm3.

13.3.6 Ενέργεια
Στο διαµέρισµα υπάρχουν δύο ΑΗΣ. Στον ΑΗΣ Χανίων η µονάδα είναι αερόψυκτη. Η
κατανάλωση νερού αφορά µόνο στην παραγωγή ατµού (55 000–60 000 m3/έτος από
ΟΑ∆ΥΚ) Στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων καταναλώνονται 130 000–140 000 m3/έτος για
ψύξη (από ∆ήµο Γοργολαΐνης). Για παραγωγή ατµού καταναλώνονται 20 000 m3/ώρα
(από πηγή Αλµυρού) (Περιφέρεια Κρήτης, 2002).
13.3.7 Άλλες χρήσεις
∆εν είναι γνωστές άλλες χρήσεις των νερών στο διαµέρισµα.

13.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Κρήτης έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου ΙΙΙ
και παρουσιάζονται στους Πίνακες 13.12–13.16. Ειδικότερα στον Πίνακα 13.12 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 13.13–13.16 παρουσιάζονται αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 13 του Παραρτήµατος Α
παρουσιάζει σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων, την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 13.12 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

13 082
12 131
3 962
1 064

Επιφανειακές
Απορροές

11 988
404

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
5 964
84
19 129
7 339
88
19 558
353
2
16 304
49
0
1 518

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 19 129 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 19 558 tn/έτος
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• Oλικό άζωτο (Ν) = 16 304 tn/έτος
• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 518 tn/έτος
Τα αστικά λύµατα, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως οι γεωργικές δραστηριότητες
και η εσταβλισµένη κτηνοτροφία αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 13.13 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

556 324
268 555
287 769
234 043

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

4 747
4 117
630
3 588
13 082

4 464
3 676
788
3 203
12 131

1 468
1 176
292
1 025
3 962

425
245
180
214
1 064

Πίνακας 13.14 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

Σύνολο Υ∆
Αριθ.

19

67 074

19

ΙΠ
234 043
67 074

8
1

324 250
165 000

8
1
28

324 250
165 000
790 367

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
3

8 064

6
1
10

195 555
84 150
287 769

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

121
61
12

130
16
0

8 318
11 988
404

Πίνακας 13.15 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

282
85
3

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
5 518
2 759
276

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
2 267
9 068
113

Πίνακας 13.16 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
544
662
24
1

Χοίροι
1 788
2 081
129
8

Ιπποειδή
417
702
5
0

Κουνέλια
1 218
1 461
130
32

Πουλερικά
1 997
2 432
64
9

Σύνολο
5 964
7 339
353
49

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σηµαντικότατο τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού
άνθρακα, στερεών και φωσφόρου (68%, 62% και 70% αντίστοιχα), ενώ µικρότερη είναι η συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (24%). Η µεγάλη
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία συνδέεται άµεσα µε

554 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

το ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 36%.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν οι κύριες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, που εξυπηρετούν τις περισσότερες µεγάλες πόλεις του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Αγ. Νικόλαος, Χερσόνησος, Σητεία, Ιεράπετρα) καθώς και άλλες µονάδες επεξεργασίας οι οποίες εξυπηρετούν µικρότερους οικισµούς (Αρχανών, Μπάλι, Ελούντας). Ως αποτέλεσµα σήµερα ο συνολικά εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός (συµπεριλαµβανοµένου και του σηµαντικού φορτίου
του θερινού πληθυσµού) είναι σήµερα 287 769, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 36% επί
του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 13.14). Η παρεχόµενη επεξεργασία κατά κύριο λόγο περιλαµβάνει αποµάκρυνση οργανικού φορτίου,
στερεών και αζώτου, ενώ σε µερικές εγκαταστάσεις (ΕΕΛ Ρεθύµνου και Σητείας)
πραγµατοποιείται και αποµάκρυνση φωσφόρου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες στην πλειονότητά τους εξυπηρετούν
περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000, υπάρχουν 19 ακόµα οικισµοί
µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς
και µε βάση την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως
το τέλος του έτους 2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού
του υδατικού διαµερίσµατος (30%) βρίσκεται σε αποµακρυσµένες περιοχές του νησιού,
µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι στους οικισµούς Μάλια και Νέα Κυδωνία συγκεντρώνεται πληθυσµός
αιχµής µεγαλύτερος από 15 000 κατοίκους, προτεραιότητα για το υδατικό διαµέρισµα
αποκτά η διαχείριση των λυµάτων αυτών των δύο περιοχών, καθώς και των 16 εκ των
19 οικισµών µε πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από
ΕΕΛ (εκ των οποίων 7 οικισµοί πλησίον γλυκών υδάτων). Η κατασκευή και λειτουργία
αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για οικισµούς µε
ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 2 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση
των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Σηµαντική είναι η συµµετοχή της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας στο συνολικό οργανικό
φορτίο και στο φορτίο στερεών (31% και 38% αντίστοιχα), ενώ περιορισµένη είναι η
συµµετοχή της στο συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (2% και 3% αντίστοιχα).
Περίπου το 34% του φορτίου του οργανικού άνθρακα και των στερεών και το 18% του
φορτίου αζώτου και φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του υδατικού διαµερίσµατος λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας παράγεται στα πτηνοτροφία, ενώ εξίσου σηµαντική είναι και η συµµετοχή των χοιροστασίων (30% και 36% αντίστοιχα).
Επισηµαίνεται δε ότι το 65% του συνολικού φορτίου φωσφόρου που οδηγείται στα
υδάτινα σώµατα, λόγω εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, προέρχεται από µονάδες εκτροφής κουνελιών (66%).
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακες 13.12 και 13.15).
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Eντατικές καλλιέργειες εκτείνονται σε όλες τις πεδινές και λοφώδεις εκτάσεις του διαµερίσµατος. Οι εντατικές αυτές καλλιέργειες έχουν σαν αποτέλεσµα την χρήση µεγάλων ποσοτήτων κυρίως αζωτούχων λιπασµάτων. Σύµφωνα µε δεδοµένα της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας περισσότερο από το 50% της γεωργικής γης καταλαµβάνουν
δενδρώδεις καλλιέργειες και κυρίως ελαιόδενδρα. Πέραν των γεωργικών δραστηριοτήτων στα ορεινά του νησιού είναι αναπτυγµένη η ελεύθερη κτηνοτροφία. Η τροφοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο ανέρχεται σε 27% και 74% επί
του συνόλου του φορτίου. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του
υδατικού διαµερίσµατος, το 66% αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 27%
σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 13.15, το
23% του συνολικά παραγόµενου φορτίου αζώτου και το 68% του φορτίου φωσφόρου
των επιφανειακών απορροών οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 76%
και 28%.
Οι διάφορες βιοµηχανίες παράγουν µόλις το 0.4% του συνολικού οργανικού φορτίου
και το 0.5% του συνολικού φορτίου στερεών. Η επιβάρυνση του υδατικού διαµερίσµατος µε θρεπτικά (άζωτο, φώσφορο) από τον βιοµηχανικό κλάδο είναι ακόµα πιο περιορισµένη. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών ανήκουν στον πρωτογενή τοµέα και είναι
κυρίως βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων όπως κονσερβοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες ποτών και ελαιοτριβεία. Τα ελαιοτριβεία βρίσκονται σε διάσπαρτες θέσεις σε
όλους τους νοµούς και παράγουν σηµαντικό ρυπαντικό φορτίο, που επιβαρύνει την
ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Τα περισσότερα ελαιοτριβεία λειτουργούν χωρίς βιολογικό καθαρισµό και διαθέτουν τα απόβλητά τους σε ρέµατα ή στο
έδαφος. Στην Κρήτη στο Νοµό Ηρακλείου λειτουργεί µία βιοµηχανική περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου). Στους νοµούς Χανίων και Ρεθύµνου απαντώνται σύµφωνα µε την
απογραφή τοξικών ουσιών (Αγγελίδης, 1988) µερικές µικρής δυναµικότητας µονάδες
που ανήκουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα οχλουσών βιοµηχανιών, όπως υφαντουργεία και βυρσοδεψία. Οι σηµαντικότερες τοξικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα
των βιοµηχανιών είναι βαρέα µέταλλα, χλωριωµένες οργανικές ενώσεις, φαινόλες και
οργανικοί διαλύτες. Επισηµαίνεται ότι η ακριβής εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης καθώς δεν υπάρχουν
στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού
των βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή καθώς και το φορτίων των αστικών λυµάτων αποτελούν
την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η
µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική
είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται
στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).
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13.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 13.17 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος
Κρήτης που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης υπάρχουν 34 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 22
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA).
Πίνακας 13.17 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ
(ΧΑΝΙΑ)
Παράκτιες περιοχές
ΝΗΣΟΣ ∆ΙΑ
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
∆ΙΟΝΥΣΣΑ∆ΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΝΗΣΟΙ ΓΑΥ∆ΟΣ ΚΑΙ
ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ
Νερά Κολύµβησης
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΌ
ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΑ
ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΡΙΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΑΓΡΙΑ ΑΜΒΡΟΥΣΑ,
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
ΝΗΣΙ∆Α ΑΓΙΟΙ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ ΒΑΡ∆ΙΑ-ΦΑΡΑΓΓΙ
ΛΙΣΣΟΥ-ΑΝΥ∆ΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΡΕΜΑ
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗΚΟΙΛΑ∆Α ΦΑΣΣΑΣ
ΑΣΦΕΝ∆ΟΥΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
∆ΡΑΠΑΝΟ(ΒΟΡΕΙΟΑΝ
ΤΑΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ)
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Χανίων

GR4340006

GR4340020

Ηρακλείου

GR4310003

GR4310003

Λασιθίου
Λασιθίου
Χανίων

GR4320008

Χανίων

GR4340013

Χανίων

GR4340015

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4320011
GR4340002

Χανίων

GR4340017

Χανίων

GR4340018

Χανίων

GR4340005

Χανίων

GR4340006

Χανίων

GR4340012

Χανίων

GR4340010

13 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης

+

557

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΡΟ∆ΟΠΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΑΛΕΜΕ
ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ-ΤΗΓΑΝΙ
ΚΑΙ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ,
ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΑ
∆ΡΑΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΕ
ΜΟΝΤΕ
ΑΛΜΥΡΙ∆Α
ΚΑΛΥΒΕΣ-ΞΙ∆Α
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΛΗΤΕΣ
ΜΑΡΑΘΙ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
ΧΑΝΙΑ- ΚΟΥΝ ΚΑΠΙ
ΧΑΝΙΑ - ΝΕΑ ΧΩΡΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΕΟΤ
ΣΤΑΛΟΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΓΕΡΑΝΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΑΛΕΜΕ-ΛΟΥΙΣ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ
ΚΑΣΤΕΛΛΙ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ
ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΟΥΓΙΑΣ
ΙΛΙΓΓΑΣ
ΜΑΥΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
ΜΠΑΛΙ
ΠΑΝΟΡΜΟ
ΣΚΑΛΕΤΑ
ΠΗΓΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
ΑΡΚΑ∆Ι
Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
Α
Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
Β
ΡΕΘΥΜΝΟ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Χανίων

GR4340003

Χανίων
Χανίων
Χανίων

GR4340001
GR4340010

Νερά
κολύµβησης
[5]

+
+

Χανίων
Χανίων

+
+

Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

GR4340002
GR4340015
GR4340005

Ρεθύµνου

+

Ρεθύµνου
Ρεθύµνου

+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΠΛΑΚΙΑΣ
∆ΑΜΝΟΝΙ
ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΚΛΟΝΤΖΑΝΙ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΤΑΛΙ∆Α
ΛΙΜΕΝΑΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΙΣΣΑΡΑ
∆ΡΑΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΟΥΒΕΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΗ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΥΚ
ΑΜΝΙΣΣΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΣ
ΑΜΟΥ∆ΑΡΑ
ΛΙΝΟΡΕΜΑΤΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΛΑ∆ΙΣΣΟΣ
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ
ΛΙΓΑΡΙΑ
ΜΟΝΟΝΑΦΤΗΣ
ΦΟ∆ΕΛΕ
ΑΚΤΗ ΚΟΜΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΤΑΛΑ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ,
∆ΙΟΝΥΣΣΑ∆ΕΣ,
ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΣΙΕ∆ΕΡΟ (ΑΚΡΑ
ΜΑΥΡΒΟΒΟΥΝΙ)
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ
ΜΥΡΤΟΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ
ΦΕΡΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ρεθύµνου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

GR4320006
GR4320015
+
+
+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
∆ΙΑΣΚΑΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΑΚΤΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ,
ΚΟΙΝ. ΠΛΑΖ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
ΧΙΟΝΑ
ΒΑΙ (ΦΟΙΝΙΚΟ∆ΑΣΟΣ)
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΛΟΥΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓ. ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΟΥΛΙΣΜΑ
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΜΜΟΥ∆ΑΡΑ
ΑΛΜΥΡΟΣ
ΑΜΜΟΣ-ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΜΜΟΥ∆Ι
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΒΑΝΙΑ-ΚΟΙΝ.
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΜΜΟΣ-(ΜΑΡΙΝΑ)
ΓΑΡΓΑ∆ΟΡΟΣ
ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΙΑ
ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ
ΕΛΟΥΝΤΑ-ΣΧΙΣΜΑ
ΕΛΟΥΝΤΑ-ΠΟΡΟΣ
ΕΛΟΥΝΤΑ-∆ΡΙΡΟΣ
ΕΛΟΥΝΤΑ-ΜΑΡΕ ΡΟΚ
ΕΛΟΥΝΤΑ
ΜΙΛΑΤΟΣ
ΣΙΣΙ-ΛΙΜΑΝΙ
ΜΠΟΥΦΟΥ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ
(ΓΑΙ∆ΟΥΡΟΝΗΣΙ)
Χερσαία Τµήµατα
ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΦΑΡΑΓΓΙ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
∆ΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ
(ΑΠΌ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ
ΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ
(ΚΟΦΙΝΑΣ)
∆ΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ
ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗΟΜΑΛΟΣ)

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Λασιθίου
Λασιθίου

+
+

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

+
+
+
+
+

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

+
+
+
+

Λασιθίου
Λασιθίου

+
+

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

+
+
+

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Λασιθίου

GR4320003

Ηρακλείου

GR4310002

Ηρακλείου

GR4310004

Ηρακλείου

GR4310005

Ηρακλείου

GR4310006
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+

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
∆ΥΤΙΚΑ ΣΤΕΡΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ
ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣΒΡΩΜΟΝΕΡΟ Ι∆ΗΣ
ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ
ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ
(∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ)
∆ΙΚΤΗ, ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ,
ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ,
ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ,
ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ
ΚΟΡΥΦΗ
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ
(ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ ΚΑΙ
ΦΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)
ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ
ΒΑΙ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗΜΑ∆ΑΡ ∆ΙΚΤΗΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΑΡΙΒΡΑΧΑΣΙ
ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗ
ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)
ΟΡΟΣ ΚΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ-ΜΟΝΗ
ΠΡΕΒΕΛΗ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙΠΑΤΣΟΣΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΡΟΣ Ι∆Η (ΒΟΡΙΖΙΑ,
ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ
ΜΑΝΤΑΡΑ)
ΖΑΡΟΣ-ΑΓΚΑΘΙΚΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ
ΠΡΕΒΕΛΗ
ΠΡΑΣΣΙΑΝΙΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ

Ηρακλείου

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]
GR4310007

Ηρακλείου

GR4310008

Ηρακλείου
Ηρακλείου

GR4310009
GR4310010

Ηρακλείου

GR4310011

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Λασιθίου

GR4320002

Λασιθίου

GR4320004

Λασιθίου

GR4320005

Λασιθίου

GR4320009

Λασιθίου

GR4320010

Λασιθίου

GR4320013

Λασιθίου
Ρεθύµνου

GR4330002

Ρεθύµνου

GR4330003

Ρεθύµνου

GR4330004

Ρεθύµνου

GR4330005

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4320014

Ρεθύµνου

GR4330006

Ρεθύµνου

GR4330007

Ρεθύµνου

GR4330008
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΕΡΕΙΤΗΣ
(ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ)
ΕΛΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑΣΑΣΣΑΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΦΡΕ-ΤΖΙΤΖΙΦΕΣΝΙΠΟΣ
ΑΣΦΕΝ∆ΟΥΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΦΑΡΑΓΓΙ
ΤΡΥΠΗΤΗΣ-ΨΙΛΑΦΙΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ
ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣ-ΤΣΟΥΝΑΡΑΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ
ΟΡΕΩΝ
ΦΑΡΑΓΓΙ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ-ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ
ΜΑΝΙΚΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Ρεθύµνου

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4330009

Ρεθύµνου
Ρεθύµνου

GR4340004
GR4340007

Ρεθύµνου

GR4340008

Ρεθύµνου

GR4340011

Ρεθύµνου

GR4340012

Ρεθύµνου

GR4340014

Ρεθύµνου

GR4340016

Ρεθύµνου

GR4340019

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

13.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η συνολική ζήτηση σε νερό του υδατικού διαµερίσµατος, όπως προκύπτει από την
ανάλυση της προηγούµενης ενότητας, παρουσιάζεται στον Πίνακα 13.18.
Πίνακας 13.18 Ζήτηση νερού (hm3)
Νοµός

Χανίων
Ρεθύµνης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Σύνολο

Ύδρευση
Ετήσια Μαΐου Ιουλ.
-Σεπτ.
10.10
4.35 0.87
5.58
2.50 0.50
20.89
9.27 1.85
5.76
2.60 0.52
42.33 18.72 3.74

Άρδευση
Ετήσια Ιουλ.
65.80 26.32
34.10 13.64
134.20 53.68
85.90 34.36
320.00 128.00
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Κτηνοτροφία
Ετήσια Ιουλ.
2.70
3.80
2.50
1.20
10.20

0.22
0.32
0.21
0.10
0.85

Ετήσια
78.60
43.48
157.59
92.86
372.53

Σύνολο
Μαΐου- Ιουλ.
Σεπτ.
70.15 27.41
36.60 14.76
143.47 55.74
88.50 34.98
338.72 132.59

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Περιφέρειας Κρήτης, η συνολική ζήτηση σε νερό του
διαµερίσµατος εκτιµάται σε περίπου 515 hm3.
Όπως προκύπτει από τα χρηµατοδοτούµενα αρδευτικά έργα, µέρος των µεσοπρόθεσµων αρδευτικών αναγκών θα καλυφθεί από τις λιµνοδεξαµενές και τα φράγµατα (142
hm3). Όσον αφορά στις µακροπρόθεσµες αρδευτικές ανάγκες, εκτιµάται ότι θα φτάσουν
τα 400 hm3/έτος µε βάση την εµπειρία από άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας και την
τάση επέκτασης της συστηµατικής άρδευσης σε όλες τις αρδευόµενες εκτάσεις. Όσον
αφορά στις µελλοντικές ζητήσεις της ύδρευσης, µε βάση τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, εκτιµάται ότι η συνολική ζήτηση θα φτάσει τα 47 hm3. Για την κάλυψη των αναγκών
ύδρευσης των πόλεων Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου, έχει ολοκληρωθεί η οριστική
µελέτη του φράγµατος Αποσελέµη (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1998), χωρίς ακόµα να έχει ξεκινήσει
η κατασκευή του.
Στον Πίνακα 13.19 παρουσιάζονται οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι στο διαµέρισµα, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν.
Ένα µέρος των φυσικά διαθέσιµων υδατικών πόρων αξιοποιείται σήµερα µε διάφορα
υδροληπτικά έργα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης µεγαλύτερων ποσοστών.
Εκτιµάται ότι το σύνολο των αξιοποιήσιµων υδατικών πόρων θα µπορέσει να φτάσει τα
550 hm3 ετησίως. Συγκεκριµένα, µπορούν να αξιοποιηθούν από τις καρστικές πηγές
καλής ποιότητας 200 hm3/έτος, από τους υφάλµυρους καρστικούς υδροφορείς ένα µικρό ποσοστό καλής ποιότητας της τάξεως των 120 hm3/έτος, από τους κοκκώδεις
υδροφορείς 50 hm3/έτος, και από τα επιφανειακά νερά (φράγµατα, λιµνοδεξαµενές) 180
hm3/έτος.
Η µελέτη «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων Κρήτης» (2002) δεν αλλάζει
την εικόνα προσφοράς-ζήτησης αν και υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτίµηση της ζήτησης λόγω διαφορετικής µεθοδολογίας.
Η µελέτη εκτιµά ότι το υδατικό δυναµικό που δύναται να αξιοποιηθεί είναι 850 hm3
αντί 550 hm3 ετησίως, χωρίς να γίνεται αναφορά για το αν ο όγκος αυτός θα εξασφαλιστεί από επιφανειακά ή υπόγεια αποθέµατα. Υπάρχει επίσης πίνακας προτεινόµενων
έργων πρώτης προτεραιότητας πολλά εκ των οποίων αναφέρονται και στην παρούσα
µελέτη.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι σε υπερετήσια βάση είναι δυνατόν να καλυφθεί η
συνολική ζήτηση των 460 hm3, που αφορά στις µελλοντικές ανάγκες άρδευσης, ύδρευσης και κτηνοτροφίας, δεδοµένου ότι τα αξιοποιήσιµα υδατικά αποθέµατα µπορούν να
φτάσουν τα 550 hm3. Προϋπόθεση για την κάλυψη της ζήτησης είναι η λεπτοµερής
υδρογεωλογική µελέτη των καρστικών συστηµάτων και η ανάπτυξη των κατάλληλων
υδροληπτικών έργων. Κατά το µήνα Ιούλιο η µελλοντική ζήτηση αναµένεται να φτάσει
τα 164 hm3 από τα 133 hm3 που είναι σήµερα. Η ζήτηση αυτή εκτιµάται ότι µπορεί να
καλυφθεί από µεν τα επιφανειακά νερά (λιµνοδεξαµενές και φράγµατα) µε ποσότητα
ίση µε 70 hm3, και από τα υπόγεια µε λήψη ποσότητας ίσης µε 100 hm3, που θα προέλθει από την αναρρύθµιση των πηγών καλής ποιότητας.
Τέλος το πρόβληµα κατανοµής των υδατικών πόρων στο νησί σε σχέση µε τις τοπικές
ανάγκες οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης έργων µεταφοράς.
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Πίνακας 13.19 Φυσικοί διαθέσιµοι υδατικοί πόροι (hm3)
Νοµός

Υπόγεια νερά *

Επιφανειακά νερά

∆υνητικά
∆υνητικά
∆υναµικά
αποθέµατα αποθέµατα κύριων αποθέµατα
καρστικών καρστικών πηγών κοκκωδών
υδροφοριών
υδροφοριών

Χανίων
Ρεθύµνης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Σύνολο

577
352
271
100
1 300

340
283
157
20
800**

80

Φυσική
ετήσια
επιφανειακή
απορροή

1 560***

Ρυθµισµένα
υπερετήσια
αποθέµατα
επιφανειακών νερών

82
14
62
22
180****

* Η συνολική εκτίµηση των δυνητικών αποθεµάτων έγινε µε βάση τα στοιχεία των ΥΒΕΤ,
ΙΓΜΕ και ΥΠΓΕ. Η χωρική κατανοµή κατά νοµό έγινε µε βάση την ανάπτυξη των κύριων καρστικών συστηµάτων, που δεν συµπίπτουν απόλυτα µε τα διοικητικά όρια (καρστικά συστήµατα
Λευκών Ορέων, Ψηλορείτη-Ταλαίων, ∆ίκτης-Σελένα-Ελούντας, Σητείας).
** Τα δυναµικά αποθέµατα των καρστικών πηγών κατανέµονται σε 470 hm3 νερά καλής ποιότητας και 330 hm3 υφάλµυρα νερά (ΥΠΓΕ).
*** Στη φυσική ετήσια επιφανειακή απορροή δεν συµπεριλαµβάνονται τα πηγαία νερά.
**** Στα ρυθµιστικά αποθέµατα περιλαµβάνονται επιφανειακά κυρίως νερά που θα συγκεντρώνονται στις λιµνοδεξαµενές και τα φράγµατα. Έχει επίσης συµπεριληφθεί το υδρευτικό φράγµα
του Αποσελέµη.

13.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης είναι πλούσιο σε υδατικούς πόρους, που µπορούν να
καλύψουν τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του νησιού. Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η χωρική κατανοµή των υδατικών πόρων σε σχέση µε τις ανάγκες.
Το δυτικό τµήµα του διαµερίσµατος είναι πλούσιο σε υδατικούς πόρους, µε µεγάλη
ανάπτυξη υπόγειων και επιφανειακών νερών. Προς τα ανατολικά οι βροχοπτώσεις µειώνονται, και σε συνδυασµό µε την υφαλµύριση των υπόγειων νερών, το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης καθίσταται ελλειµµατικό, µε προβλήµατα ακόµα και στην κάλυψη των
αναγκών ύδρευσης (π.χ. Ηράκλειο).
Ο συνολικός όγκος βροχοπτώσεων που δέχεται το υδατικό διαµέρισµα ανέρχεται σε
7 500 hm3 ετησίως. Από την ποσότητα αυτή η επιφανειακή απορροή εκτιµάται σε 1 558
hm3, δηλαδή σε ποσοστό 58% της ενεργού βροχόπτωσης. Αντίστοιχα η ποσότητα που
κατεισδύει και εµπλουτίζει τους υπόγειους καρστικούς κυρίως υδροφορείς, και δευτερευόντως τους προσχωµατικούς, ανέρχεται σε 1 370 hm3 ετησίως.
Στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσσονται τέσσερα κύρια καρστικά συστήµατα µε µεγάλα
αποθέµατα: των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη-Ταλαίων, της ∆ίκτης-Σελένας-Ελούντας, και της Σητείας στα ανατολικά. Από αυτές τις καρστικές ενότητες εκφορτίζονται
µέσω πηγών 800 hm3 (µετρηµένες παροχές ΥΠΓΕ), από τα οποία 470 hm3 αφορούν σε
νερά καλής ποιότητας και 330 hm3 σε νερά υφάλµυρα. Επιπλέον 500 hm3 περίπου διαφεύγουν απευθείας στη θάλασσα. Από το σύνολο των καρστικών υπόγειων νερών θα
µπορούσε να εξασφαλιστεί ποσότητα νερών καλής ποιότητας περίπου 320 hm3. Το κυριότερο πρόβληµα είναι η χωρική κατανοµή των παραπάνω ποσοτήτων. Απαιτείται
υδρογεωλογική έρευνα µε σκοπό την αξιοποίηση µέρους των υφάλµυρων νερών.
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Το µεγαλύτερο τµήµα υπόγειων νερών καλής ποιότητας συναντάται στα Λευκά Όρη
του Νοµού Χανίων, ενώ αντίθετα προς τα ανατολικά, όπου και συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων (γεωργία και τουρισµός), εκδηλώνονται µεγάλες
υφάλµυρες πηγές εξαιτίας της γεωλογικής δοµής.
Η εκµετάλλευση των υδροφορέων που αναπτύσσονται σε κοκκώδεις σχηµατισµούς
βρίσκεται σε οριακή κατάσταση λόγω της διείσδυσης της θάλασσας. Η πιθανή ανάπτυξη φραγµάτων στις ανάντη περιοχές θα πρέπει να λάβει υπόψη και την τροφοδοσία
των κοκκωδών υδροφορέων.
Από την επιφανειακή απορροή του διαµερίσµατος µπορεί να αξιοποιηθεί µικρό µόνο
µέρος, της τάξεως του 10%. Το µικρό αυτό ποσοστό οφείλεται στη γεωµορφολογική
και γεωλογική δοµή του διαµερίσµατος. Ήδη µε βάση το πρόγραµµα φραγµάτων και
λιµνοδεξαµενών του ΥΠΓΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε την ολοκλήρωση αυτών που κατασκευάζονται και αυτών που έχουν µελετηθεί, θα συγκεντρώνεται ποσότητα ίση µε 180
hm3, σε υπερετήσια όµως βάση.
Απαιτείται συντονισµός και συνεργασία των διαφόρων φορέων που πραγµατοποιούν
υδρολογικές-υδρογεωλογικές µετρήσεις στο διαµέρισµα. Υπάρχει µεγάλος αριθµός µετρητικών σταθµών στο νησί, πολλές φορές άνισα κατανεµηµένων στο χώρο. Εποµένως
θεωρείται αναγκαία η αναδιάταξη των υφιστάµενων σταθµών για την κάλυψη περιοχών
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υδρολογικό και υδρογεωλογικό, και δεν καλύπτονται
σήµερα επαρκώς (όπως είναι οι περιοχές µε µεγάλα υψόµετρα).
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των επιφανειακών νερών, προκύπτει ότι τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποταµών Κουρταλιώτη, Σπηλιανού και Κοιλιάρη τους καθιστούν καταρχήν κατάλληλους για απόληψη νερού προς πόση και τους κατατάσσουν
στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Αντίθετα, οι ποταµοί Γεροπόταµος και
Αναποδάρης κρίνονται ακατάλληλοι για ύδρευση λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων
θειικών.
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπόγειων νερών, επισηµαίνεται ότι στην ενδοχώρα είναι πολύ καλή, µε χαµηλές τιµές διαλυµένων αλάτων και νιτρικών, και τα νερά χαρακτηρίζονται κατάλληλα για ύδρευση. Αντίθετα, προβλήµατα ποιότητας εµφανίζονται σε
παράκτιους υδροφορείς, όπου παρατηρείται υφαλµύριση των νερών λόγω ανάµιξης µε
θαλάσσιο νερό. Ο βαθµός υφαλµύρισης εξαρτάται κυρίως από τον βαθµό εκµετάλλευσης των υπόγειων νερών. Τα εντονότερα προβλήµατα υφαλµύρισης καρστικών πηγών
εµφανίζονται στο ανατολικό και βόρειο τµήµα της νήσου.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης υπάρχουν 34 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 22
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA).
Προτείνεται δηµιουργία ενιαίου αρχείου υδρογεωλογικών παρατηρήσεων για τα υδατικά αποθέµατα του νησιού, κυρίως όµως συντονισµός των διαφόρων υπηρεσιών
(ΥΕΒ, ΙΓΜΕ, ΟΑ∆ΥΚ, ΟΑΝΑΚ, κλπ.), που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
επέκταση της έρευνας που αφορά στην ανάπτυξη των υπόγειων υδατικών πόρων.
Πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια εντοπισµού αξιοποιήσιµου
υπόγειου νερού στους εκτεταµένους καρστικούς υδροφορείς του νησιού, να αναρρυθµιστούν αυτοί µε κατάλληλα έργα (γεωτρήσεις, φρέατα, στοές), να εφαρµοστούν προ-
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γράµµατα τεχνητού εµπλουτισµού και οικονοµοτεχνικά κατάλληλη τεχνολογία για την
εκµετάλλευσή του.
Ακόµη, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για αξιοποίηση των υφάλµυρων πηγών,
προτού το νερό τους αναµειχθεί µε τη θάλασσα, µε ιδιαίτερη έµφαση στις πηγές Αλµυρού Ηρακλείου, Γεωργιουπόλεως, Κουρνά και Αλµυρού Αγίου Νικολάου.
Χρειάζεται να εκπονηθούν µελέτες που θα εξετάζουν τις δυνατότητες κατασκευής ταµιευτήρων επιφανειακού νερού σε κατάλληλες θέσεις, πέραν αυτών που έχουν ήδη µελετηθεί. Εδώ εντάσσεται και η µελέτη του φράγµατος Αποσελέµη, στην οποία εκτιµάται ότι µε την κατασκευή του είναι δυνατή η επίλυση του προβλήµατος της ύδρευσης
του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Με την κατασκευή των φραγµάτων για τη συγκέντρωση της επιφανειακής απορροής θα περιοριστούν οι ποσότητες που διηθούνται
και τροφοδοτούν τους υπόγειους υδροφορείς, και εποµένως θα πρέπει να επανεκτιµηθούν οι αντλούµενες ποσότητες, προκειµένου να µη διαταραχτεί το ισοζύγιο. Καθίσταται έτσι αναγκαία η ενιαία διαχείριση κατά λεκάνη των επιφανειακών και υπόγειων νερών, γιατί αλληλοεξαρτώνται.
Απαιτούνται µέτρα προστασίας για την αποφυγή της διάβρωσης από τη δράση των χειµάρρων µε κατάλληλα έργα ορεινής υδρονοµίας. Τα έργα αυτά αναµένεται ότι θα συµβάλουν και στον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων. Ήδη εφαρµόζονται σηµαντικά προγράµµατα µε αντίστοιχους στόχους, που όµως δεν προχώρησαν µε τον αναµενόµενο ρυθµό, κυρίως λόγω των ειδικών γεωµορφολογικών συνθηκών του διαµερίσµατος, που δηµιουργούν σηµαντικά οικονοµοτεχνικά προβλήµατα στην κατασκευή των
σχετικών έργων.
Πρέπει οι υφιστάµενοι περιορισµοί άντλησης νερού για αρδευτική χρήση σε όλες τις
περιοχές της Κρήτης (Ιεράπετρα, Ρέθυµνο κλπ.) να επικαιροποιηθούν µε την εφαρµογή
σύγχρονων υδρολογικών ισοζυγίων, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω υφαλµύριση των
τοπικών υπόγειων υδροφορέων. Η αναπλήρωση των ελλειµµάτων νερού, λόγω των παραπάνω περιορισµών, θα γίνει µε την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων από τα µελετηθέντα φράγµατα, σε συνδυασµό µε εφαρµογή προγραµµάτων τεχνητού εµπλουτισµού, καθώς και µε πιθανή κατασκευή υπόγειων διαφραγµάτων, όπου η γεωλογική
δοµή το επιτρέπει.
Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης δικτύων µεταφοράς
υπόγειου νερού από το δυτικό πλούσιο τµήµα προς το ανατολικό για την κάλυψη των
αυξηµένων εκεί αναγκών. Υπάρχουν µελέτες για την κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού
νερού, που θα µεταφέρει υπόγεια νερά από το δυτικό τµήµα των Χανίων προς τις ανατολικές περιοχές, το έργο όµως βρίσκεται σε αναστολή.
Απαιτείται προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα βιοµηχανικά απόβλητα (ιδίως του µεγάλου αριθµού ελαιοτριβείων) και από τα αστικά λύµατα µε ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων και αστικών λυµάτων (κυρίως σε µικρούς οικισµούς). Επίσης, απαιτείται συστηµατική παρακολούθηση της ρύπανσης και εκτίµηση της ελάχιστης διατηρητέας παροχής στους κυριότερους χειµάρρους.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αστικών λυµάτων, και µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία,
θεωρείται σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε
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πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων (παράκτιους και µη) οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται
σήµερα από αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ. Ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
Τέλος, είναι αναγκαία η εκπόνηση µελετών για την εκµετάλλευση του υδατικού δυναµικού της Κρήτης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για κατασκευή µικρών υδροηλεκτρικών έργων που µπορούν να καλύψουν τοπικές ανάγκες.
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14 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου
14.1 Γενικά χαρακτηριστικά
14.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου περιλαµβάνει τα νησιωτικά συγκροτήµατα
των Νοµών Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Σάµου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή
από όλα τα νησιά των Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται σε 9 104 km2. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο διαµελισµός της έκτασής του σε πολλές µικρότερες αυτοτελείς
ενότητες, τα νησιά. Η ιδιαιτερότητα αυτή επιβάλλει την προσέγγιση του διαµερίσµατος
ανά νησί, η συνολική έκταση του οποίου λαµβάνεται ως µια υδρολογική-υδρογεωλογική ενότητα.
Το σύνολο των κατοικηµένων νησιών ξεπερνά τα 50. Από αυτά εξετάζεται το ισοζύγιο
των 39 κυριότερων και µεγαλύτερων, που έχουν πληθυσµό πάνω από 300 κατοίκους
και συνολική έκταση 8 662 km2.
Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος, µε βάση τα απογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991
ήταν 456 712 κάτοικοι και το 2001 ήταν 508 807 κάτοικοι, παρουσιάζοντας αύξηση
11.4%. Ο πληθυσµός διακρίνεται σε αστικό κατά 31.7%, ηµιαστικό κατά 20.3%, και
αγροτικό κατά 48.0%. Η έκταση και ο πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.1.
Πίνακας 14.1 Έκταση και πληθυσµός του διαµερίσµατος κατά νοµό (1991, 2001)
Νοµός

∆ωδεκανήσου
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Κυκλάδων
Σύνολο

Πληθυσµός
Ποσοστό
Ποσοστό
Πληθυσµός
Έκταση
τµήµατος που έκτασης νοµού τµήµατος που πληθυσµού νοµού τµήµατος που
ανήκει στο
που ανήκει στο
ανήκει στο που ανήκει στο ανήκει στο
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
διαµέρισµα
(2001)
(1991)
(1991)
(km2)

2 714
2 154
778
904
2 554
9 104

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%

163 476
105 082
41 965
52 184
94 005
456 712

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

190 071
109 118
43 595
53 408
112 615
508 807

Μεγάλος αριθµός φορέων εµπλέκεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία
των νερών του διαµερίσµατος, από τους οποίους οι επιτελικοί κεντρικοί φορείς αναφέρονται στο Κεφάλαιο II, ενότητα 2.1.
Ειδικά για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου υπάρχουν δύο περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Υδάτων (Ν. 3199/2003), που λειτουργούν:
• στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρµοδιότητα
τα νησιά του βορείου Αιγαίου του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αιγαίου.
• στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου µε έδρα την Ερµούπολη (Σύρος) και χωρική αρµοδιότητα τα νησιά του νότιου Αιγαίου του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αιγαίου.
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Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό
και νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι,
κατά χρήση:
• Ύδρευση




∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας·
οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Βαθέως, Ερµούπολης, Θήρας,
Ίου, Ρόδου, Πεταλούδων Ρόδου, Χίου, Κω, Ηρακλειδών, Οίας, Επισκοπής
Γωνιάς Σαντορίνης, Καλύµνου, Καµποχωρίου Χίου, Λέρου, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Πάρου, Σερίφου, Τήλου, Αστυπάλαιας, ∆ικαίου, Μελιτειών, Αφάντου,
Μανδακίου Νισύρου).

• Άρδευση




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας·
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΤΟΕΒ (Καρλοβασίου Σάµου, Κάµπου
Χώρας Σάµου, Απολλακιάς Ρόδου, Κοντιάς Λήµνου και Αγιάσου Λέσβου).

• Βιοµηχανία




∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου
και Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού·
ΒΙΠΕ Ρόδου.

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων:
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων
και Εγγείων Βελτιώσεων·
• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων·
• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
14.1.2 Γεωµορφολογικά-γεωλογικά χαρακτηριστικά
Το έδαφος του συνόλου των νησιών του υδατικού διαµερίσµατος κατανέµεται σε πεδινό, ορεινό και ηµιορεινό, µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα να συναντώνται στη Ρόδο
(1215 m), στη Χίο (1186 m) και στη Λέσβο (968 m). Το µέσο υψόµετρο του διαµερίσµατος είναι 160 m.
Εξαιτίας της µικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές
λεκάνες σε αυτά. Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγµατοποιείται µέσω µικρών παράκτιων ρεµάτων, πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη. Εξαίρεση αποτελούν τα
νησιά Λέσβος, Ρόδος και Χίος, που ξεπερνούν σε έκταση τα 500 km2 (αντίστοιχα 1630,
1398 και 841 km2). Επίσης, τα µικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά
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(Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα), σε συνδυασµό µε τη γεωλογική διαµόρφωσή τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου.
Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που συναντώνται στα νησιά του υδατικού διαµερίσµατος
παρουσιάζουν µεγάλη πολυµορφία. Αναλυτικότερα, στα νησιά του Αιγαίου συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικές ενότητες:
• Μεταµορφωµένη κυκλαδική µάζα µε παρουσία µαρµάρων, κρυσταλλικών ασβεστόλιθων, σχιστόλιθων και γνεύσιων. Αναπτύσσεται στο σύνολο, σχεδόν, των νήσων
Κυκλάδων, Ικαρίας και Σάµου. Τοπικά παρατηρούνται γρανιτικές διεισδύσεις (Σέριφος, Νάξος, Μύκονος, Πάρος, κλπ.).
• Περιοχή των λυκιακών καλυµµάτων, που αναπτύσσεται στο µεγαλύτερο τµήµα των
νησιών της ∆ωδεκανήσου, εκτός των νησιών της Ρόδου και Καρπάθου. Συναντώνται εδώ ασβεστόλιθοι, φλύσχης και νεογενείς αποθέσεις. Τοπικά παρατηρούνται
ηφαιστειακές εκχύσεις (Πάτµος, Κως, Νίσυρος), όπως επίσης και παλαιοζωικά
στρώµατα σχιστόλιθων και φυλλιτών (Λέρος, Κως).
• Ζώνες Γαβρόβου-Τριπόλεως και Πίνδου, µε παρουσία ασβεστόλιθων και φλύσχη,
στις νήσους Κάρπαθο και Ρόδο.
• Πελαγονική Ζώνη µε κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, και γνευσιοσχιστόλιθους,
όπως επίσης και σχηµατισµούς του Παλαιοζωικού (Χίος, Ψαρά).
• Μεγάλες εκτάσεις ηφαιστειακών εκχύσεων στη Λέσβο, Λήµνο, Θήρα, Κίµωλο και
Μήλο. Στη Λήµνο συναντώνται συµπλεκόµενες µε µολασσικούς σχηµατισµούς. Στο
νοτιοανατολικό τµήµα της Λέσβου παρατηρούνται παλαιοζωικοί σχηµατισµοί (σχιστόλιθοι, φυλλίτες, γραουβάκες) και οφιόλιθοι.
14.1.3 Κλίµα
Το υδατικό διαµέρισµα παρουσιάζει σηµαντικές κλιµατικές παραλλαγές λόγω της γεωγραφικής θέσης, του µεγέθους και της απόστασης των νησιών από τις πλησιέστερες
ηπειρωτικές ακτές. Τα νησιά µπορούν να διακριθούν σε πέντε οµάδες µε παρεµφερή
µεγέθη βροχόπτωσης και εξατµισοδιαπνοής, µε βάση τα οποία έγινε ο υπολογισµός των
ισοζυγίων:
• κεντρικές και νότιες Κυκλάδες (Φολέγανδρος, Πάρος, Μήλος, Κίµωλος, Σίφνος, Σέριφος, Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Αµοργός, Ανάφη, Θήρα, Ίος, Σίκινος)·
• βόρειες Κυκλάδες (Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Τήνος)·
• βόρειο Αιγαίο (Λήµνος, Άγιος Ευστράτιος)·
• ανατολικό Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Ικαρία, Σάµος, Φούρνοι, Πάτµος)·
• ∆ωδεκάνησα (Λέρος, Κάλυµνος, Κως, Νίσυρος, Σύµη, Τήλος, Χάλκη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια).
Στο σύνολο των νησιών κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο µεσογειακό κλίµα, το οποίο στις
νοτιοανατολικές περιοχές κλίνει προς το θαλάσσιο. Η µέση ετήσια θερµοκρασία του
διαµερίσµατος κυµαίνεται από 16.9°C στο βόρειο άκρο µέχρι 19.9°C στο νότιο (Λήµνος 16.9°C, Ρόδος 19.2°C). Το µεγαλύτερο ύψος βροχής δέχονται τα νησιά που βρίσκονται κοντά στις µικρασιατικές ακτές και το µικρότερο οι Κυκλάδες (σύµφωνα µε
στοιχεία της ΕΜΥ µέχρι 1991). Ενδεικτικά στον Πίνακα 14.2 παρουσιάζεται η µέση ετήσια βροχόπτωση σε αντιπροσωπευτικούς σταθµούς, ένα κατά οµάδα νησιών. Ειδικότερα, για τις βόρειες Κυκλάδες επιλέχτηκε ο σταθµός Ελληνικού (Αθήνα).
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Πίνακας 14.2 Βροχόπτωση σε αντιπροσωπευτικούς σταθµούς των οµάδων νησιών
Οµάδα νησιών

Σταθµός

Κεντρικές & νότιες Κυκλάδες
Βόρειες Κυκλάδες
Βόρειο Αιγαίο
Ανατολικό Αιγαίο
∆ωδεκάνησα

Νάξος
Αθήνα
Λήµνος
Μυτιλήνη
Ρόδος

Μέση ετήσια
βροχόπτωση (mm)
379
349
520
603
818

Στον Πίνακα 14.3 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες των σταθµών Ρόδου
και Λήµνου, που είναι ο νοτιότερος και βορειότερος του υδατικού διαµερίσµατος αντίστοιχα (σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΜΥ µέχρι 1991):
Πίνακας 14.3 Μέσες µηνιαίες θερµοκρασίες (°C)
Οκτ Νοε ∆εκ

Ιαν

Φεβ

Μαρ

Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ

Αυγ Σεπ Έτος

20.5 16.4 13.3 11.5 12
Pόδος
Λήµνος 17.9 13.9 10.2 8.1 8.8

13.4

17.8

20.5 25

27.3

27.6 24.9

19.2

10.4

14.8

19.2 23.8

26.6

26.2 22.7

16.9

14.1.4 Αναπτυξιακή ταυτότητα
Ο νησιωτικός χαρακτήρας του υδατικού διαµερίσµατος προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό
την ταυτότητά του, µαζί µε την ιστορική εξέλιξη και την ακριτική θέση του.
Σήµερα το βόρειο Αιγαίο αποτελεί τη φτωχότερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελλάδας, ενώ το σύνολο του αιγαιακού νησιωτικού χώρου πάσχει από πληθυσµιακή αποδιάρθρωση, έλλειψη βασικών υποδοµών, και αποµόνωση σε σχέση µε τον
ηπειρωτικό χώρο, που είναι πιο αναπτυγµένος.
Εντούτοις, την τελευταία εικοσαετία, η τουριστική ανάπτυξη είχε θετικές επιπτώσεις
στα αναπτυξιακά µεγέθη κυρίως του νότιου Αιγαίου, αλλά και του βόρειου αργότερα, ο
αρνητικός ρυθµός µεταβολής µετατράπηκε σε θετικό, και η αποµόνωση περιορίστηκε
σηµαντικά κατά τους θερινούς µήνες. Παράλληλα όµως, η γρήγορη τουριστική ανάπτυξη δηµιούργησε ανισορροπίες λόγω της έντονης συγκέντρωσης σε τόπο (ορισµένα
νησιά), χρόνο (θερινή περίοδος) και κλάδους (οικοδοµήσεις, εµπόριο, εστιατόρια και
κέντρα αναψυχής, ενοικιάσεις οχηµάτων). ∆ηµιούργησε επίσης έντονη παραοικονοµία,
καθώς και προβλήµατα υπέρβασης της χωρητικότητας του περιβάλλοντος, της υποδοµής και της διαθεσιµότητας πόρων (τον Αύγουστο βρίσκεται στα νησιά πληθυσµός δεκαπλάσιος του µόνιµου, και σε µερικά τριάντα και πάνω φορές µεγαλύτερος). Η έµφαση στον τουριστικό τοµέα αποδεικνύεται από την κατανοµή της απασχόλησης και
του ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα (17.4%, 24.4%, 58.2%,
και 15.2%, 20.2%, 64.6% αντίστοιχα).
Η Ρόδος αποτελεί πόλο ανάπτυξης της χώρας, ενώ η Μυτιλήνη αναδυόµενο πόλο.
Οι προοπτικές ανάπτυξης των νησιών του Αιγαίου είναι θετικές, διότι διαθέτουν ανεξάντλητο πλούτο φυσικού και ιστορικοπολιτισµικού περιβάλλοντος, καθώς και ανεκµετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων που έχουν καταστεί δυνατές
και αναγκαίες από τη σύγχρονη τεχνολογία και από τις προτεραιότητες για ανάπτυξη
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συνδυασµένη µε προστασία πόρων και αξιών (βιώσιµη ανάπτυξη). Τέτοιες δραστηριότητες είναι η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εξοικονόµηση και επαναχρησιµοποίηση πόρων, οι βιοκαλλιέργειες, η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, και η
προώθηση παραδοσιακών τεχνικών. Ήδη, πέρα από τα έργα του ΚΠΣ, που εξυπηρετούν στόχους ολοκληρωµένης ανάπτυξης, προωθούνται για τα νησιά ειδικά προγράµµατα κοινοτικής και εθνικής πρωτοβουλίας.
Βασικοί στρατηγικοί στόχοι για την ανάπτυξη της περιοχής θεωρούνται η άρση της
αποµόνωσης µε τη βελτίωση της σύνδεσης των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό της
χώρας και µεταξύ τους, και η στήριξη του εντόπιου ανθρώπινου δυναµικού. Οι στόχοι
αυτοί θα επιτευχθούν µε έργα για τη συγκράτηση του πληθυσµού και τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλοντος (δηµιουργία και ικανοποιητική λειτουργία πλήρους δικτύου
υποδοµών, διατήρηση περιβάλλοντος, ενίσχυση της συνολικής αγροτικής ανάπτυξης).
Προτεραιότητα δίνεται στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.

14.2 Υδρολογικό ισοζύγιο – Προσφορά νερού
14.2.1 Υδρολογικές λεκάνες
Η κατανοµή της ξηράς στο σύνολο του υδατικού διαµερίσµατος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων υδρολογικών λεκανών στο σύνολο των νησιών. Η µεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη του διαµερίσµατος είναι της Καλλονής της Λέσβου, µε έκταση 270 km2.
Γι’ αυτό η εκτίµηση του υδατικού διαµερίσµατος γίνεται λαµβάνοντας ως µονάδα, δηλαδή ως υδρολογική και υδρογεωλογική ενότητα, κάθε νησί ξεχωριστά.
Εξαιτίας της έλλειψης µετεωρολογικών στοιχείων για κάθε νησί, οµαδοποιήθηκαν τα
νησιά σε πέντε οµάδες, όπως αναφέρεται στην ενότητα 14.1.3, και για την κατάρτιση
του ισοζυγίου επιλέχθηκαν οι πέντε αντιπροσωπευτικοί σταθµοί του Πίνακα 14.2 (σελ.
572).
Πίνακας 14.4 Μηνιαίο υδρολογικό ισοζύγιο (mm)
Ρόδος

P
ΕΤ
RO+I

Λήµνος

P
ΕΤ
RO+I

Μυτιλήνη

P
ΕΤ
RO+I

Νάξος

P
ΕΤ
RO+I

Αθήνα

P
ΕΤ
RO+I

Ιαν
194.4
20.0
170.4
103.9
13.0
50.9
108.9
12.9
57.0
80.0
26.3
48.2
55.6
15.0
32.4

Φεβ
101.6
22.9
78.7
53.9
16.5
37.4
103.3
13.8
90.5
58.2
28.9
29.7
36.7
18.1
20.1

Μαρ
90.1
30.8
59.3
59.3
25.1
34.2
71.0
27.0
45.0
35.0
37.0
0.0
39.0
26.9
13.9

Απρ
23.1
33.7
0.0
25.8
47.2
0.0
67.9
51.6
17.3
22.3
24.0
0.0
16.5
24.1
0.0

Μαϊ
20.3
35.8
0.0
28.9
41.4
0.0
26.8
56.6
0.0
16.4
19.8
0.0
18.8
24.7
0.0

Ιουν
1.2
31.2
0.0
11.3
36.2
0.0
5.4
28.7
0.0
2.8
8.6
0.0
9.6
19.9
0.0

Ιουλ
0.5
34.0
0.0
9.6
38.7
0.0
2.1
30.9
0.0
0.0
6.8
0.0
5.9
18.3
0.0

Αυγ
0.0
30.5
0.0
7.1
32.3
0.0
1.5
26.2
0.0
0.0
6.5
0.0
0.0
11.5
0.0

Σεπ
0.0
21.6
0.0
18.4
32.7
0.0
9.4
24.4
0.0
5.8
10.5
0.0
1.1
8.9
0.0

Οκτ
74.8
71.1
0.8
39.4
42.9
0.0
51.1
52.4
0.0
27.7
29.9
0.0
52.7
53.2
0.0

Νοε
110.3
42.4
18.4
79.7
35.0
4.9
90.4
32.1
7.9
53.8
49.6
0.3
47.8
35.1
1.6

∆εκ
202.1
26.7
90.1
83.0
19.1
12.8
65.3
18.4
10.4
77.2
33.3
20.3
65.3
19.8
5.6

Έτος
818.4
400.7
417.7
520.3
380.1
140.2
603.1
375.0
228.1
379.2
281.2
98.5
349.0
275.5
73.6

P = Βροχόπτωση
ΕΤ = Πραγµατική εξατµισοδιαπνοή
RO+I = Απορροή και κατείσδυση
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Μια γενική παρατήρηση είναι η ύπαρξη πολλών παράκτιων ρεµάτων, που αποστραγγίζουν το µεγαλύτερο τµήµα του υδατικού διαµερίσµατος, καθιστώντας δύσκολη την εκµετάλλευση των επιφανειακών νερών. Επίσης, η ανάπτυξη καρστικών, κυρίως, υδροφορέων ανοιχτών προς τη θάλασσα δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αξιοποίηση
των υπόγειων αποθεµάτων νερού (υπερεκµετάλλευση, υφαλµύριση).
Στον Πίνακα 14.5 παρουσιάζεται το υδρολογικό ισοζύγιο σε υπερετήσια βάση.
Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο
ΒΕΜΕRMHN, που υπολογίζει την εξατµισοδιαπνοή µε βάση τη µέθοδο Thornthwaite.
Η µέση µηνιαία βροχή έχει προσδιοριστεί από τα δεδοµένα της ΕΜΥ µέχρι και το
1991.
Η µέση µηνιαία θερµοκρασία έχει αναχθεί στο µέσο υψόµετρο της περιοχής, που υπολογίζεται στο υδατικό διαµέρισµα. Η ποσότητα νερού στη ζώνη κατακράτησης έχει
προσδιοριστεί από τα γεωλογικά δεδοµένα της περιοχής.
Πίνακας 14.5 Υδρολογικό ισοζύγιο σε υπερετήσια βάση
Σταθµός

Ύψος
βροχής
(mm)
818

Πραγµατική
εξατµισ/πνοή*
(mm)
400 (49%)

Είδος
υδροφορέα**

Απορροή***
(mm)

Κατείσδυση***
(mm)

62.7 (15%)
355.3 (85%)
Κοκκώδης
405.4 (97%)
12.1 (3%)
Καρστικός
167.2 (40%)
250.8 (60%)
Μικτός
21.0 (15%)
119.0 (85%)
520
380 (73%)
Κοκκώδης
Λήµνος
135.8 (97%)
4.2 (3%)
Καρστικός
56.0 (40%)
84.0 (60%)
Μικτός
603
375 (62%)
Κοκκώδης
193.0 (85%)
34.2 (15%)
Μυτιλήνη
Καρστικός
6.8 (3%)
221.2 (97%)
136.8 (60%)
91.2 (40%)
Μικτός
14.7 (15%)
83.3 (85%)
379
281 (74%)
Κοκκώδης
Νάξος
95.1 (97%)
2.9 (3%)
Καρστικός
39.2 (40%)
58.8 (60%)
Μικτός
11.1 (15%)
62.9 (85%)
349
275 (79%)
Κοκκώδης
Αθήνα
71.8 (97%)
2.2 (3%)
Καρστικός
29.6 (40%)
44.4 (60%)
Μικτός
* Η εξατµισοδιαπνοή έχει αναχθεί µε βάση τη θερµοκρασία του µέσου υψοµέτρου ανά τµήµα
του υδατικού διαµερίσµατος. Τα ποσοστά είναι επί της βροχόπτωσης.
** Σε περίπτωση αδιαπέρατου υποβάθρου θεωρούµε 97% απορροή και 3% κατείσδυση της
ενεργού βροχόπτωσης. Η µέση υπερετήσια βροχή έχει προσδιοριστεί από τα δεδοµένα της ΕΜΥ
µέχρι το 1991.
*** Το ποσοστό είναι επί της ωφέλιµης βροχής µετά την αφαίρεση της εξατµισοδιαπνοής.
Ρόδος

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων
Η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων του διαµερίσµατος
πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα στοιχεία µετρήσεων του ΕΚΘΕ για την περίοδο 2000–
2001 τα οποία καλύπτουν τους ποταµούς Σιανίτη (Ρόδος), Γαδουρά (Ρόδος), Λουτάνη
(Ρόδος), Αµφίλισο (Σάµος) και Κοκόρρεµα (Σάµος), ενώ για τις λίµνες Νάνων και Πεταλούδων αξιολογήθηκαν επεξεργασµένα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την περίοδο
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2004–2005. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΚΘΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε όρους
ελάχιστων, µέσων και µέγιστων τιµών παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β.
Βάσει των συγκεντρώσεων των θρεπτικών των ανωτέρω επιφανειακών υδάτινων σωµάτων, προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποταµών Σιανίτη (Ρόδος), Γαδουρά (Ρόδος), Λουτάνη (Ρόδος), Αµφίλισο (Σάµος) και Κοκόρρεµα
(Σάµος) τους καθιστούν κατ' αρχήν κατάλληλους για πρόσληψη νερού προς πόση και
τους κατατάσσουν στην κατηγορία Α1 (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ).
Οι λίµνες Νάνων και Πεταλούδων στη Ρόδο σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε για
την περίοδο 2000–2002 εµφανίζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν κατ'
αρχήν κατάλληλες για πρόσληψη νερού προς πόση (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ) και τις κατατάσσουν στην κατηγορία Α1. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι το συµπέρασµα αυτό
βασίζεται σε µετρήσεις περιορισµένου αριθµού παραµέτρων (θρεπτικά, διαλυµένο οξυγόνο, pH, αγωγιµότητα) καθώς και σε περιορισµένο αριθµό δειγµάτων (<6) και εποµένως η εξαγωγή συµπερασµάτων κρίνεται επισφαλής.
14.2.2 Υδρογεωλογικές λεκάνες
Το κύριο χαρακτηριστικό των νησιών είναι η ύπαρξη περιορισµένης έκτασης υδροφορέων, κυρίως καρστικών, που αναπτύσσονται σε ανθρακικούς σχηµατισµούς (µάρµαρα,
δολοµίτες, ασβεστόλιθους, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους). Οι σχηµατισµοί αυτοί εµφανίζονται συχνά σε εναλλαγές µε αδιαπέρατους σχηµατισµούς (αργιλικούς σχιστόλιθους, γνεύσιους, αµφιβολίτες, κλπ.). Οι καρστικοί υδροφορείς εκφορτίζονται είτε σε
πηγές επαφής, όταν οι αντίστοιχοι ανθρακικοί σχηµατισµοί είναι κλειστοί προς τη θάλασσα, είτε σε παραθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες πηγές, όταν είναι ανοικτοί προς αυτήν,
οπότε υπάρχουν και προβλήµατα υφαλµύρισης. Ανοικτοί καρστικοί υδροφορείς εµφανίζονται στα νησιά Χίος, Ικαρία, Σάµος, Κάλυµνος, Σίφνος, Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος,
Σύρος, Σίκινος, Θήρα, Αµοργός, Αστυπάλαια, Σύµη, Τήλος, Ρόδος και Κάρπαθος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις εµφανίζονται µικρής έκτασης υδροφορίες µέσα σε ρωγµατωµένους πυριγενείς και µεταµορφωµένους σχηµατισµούς (π.χ. Λέσβος, Σέριφος, Σίφνος,
Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Ίος).
Σηµαντική υδροφορία υπάρχει στους πορώδεις προσχωµατικούς και νεογενείς σχηµατισµούς στα µεγάλα νησιά (Ρόδος, Κως, Λήµνος, Χίος, Λέσβος και Σάµος). Στις υδροφορίες που αναπτύσσονται σε πορώδεις σχηµατισµούς, απαντώνται φαινόµενα υφαλµύρισης εξαιτίας της υπερεκµετάλλευσης αυτών, σε συνδυασµό µε τις χαµηλές βροχοπτώσεις και µε τη δυσκολία επαναπλήρωσης των υπόγειων αποθεµάτων. Οι πορώδεις
προσχωµατικοί και νεογενείς υδροφορείς στα περισσότερα νησιά έχουν µικρή έκταση,
λόγω σχετικά µικρής ανάπτυξης των αλλουβιακών και νεογενών σχηµατισµών. Μικρού
δυναµικού υδροφορείς αναπτύσσονται και σε ηφαιστειακά πετρώµατα και ηφαιστειακούς τόφφους στα νησιά Λήµνος, Λέσβος, Θήρα, Μήλος, Κίµωλος, Τήλος, Νίσυρος
και Κως.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ευνοείται η ανάπτυξη µεγάλων υδρογεωλογικών λεκανών στο υδατικό διαµέρισµα. Κατ’ επέκταση οι πηγές δεν έχουν σηµαντικό µέγεθος και
ανάπτυξη και πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήµατα ποιότητας νερού. Τα ρυθµιστικά αποθέµατα όµως αυτών των πηγών συµβάλλουν σηµαντικά στην αντιµετώπιση
τοπικών ζητήσεων, κυρίως υδρεύσεων. Στη Μελέτη Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ (∆ηµα14 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου
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κόπουλος, 1989) αναφέρεται αριθµός πηγών για τα µεγάλα νησιά, µε παροχή, πολλές
φορές εκτιµώµενη, που παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 14.6. Στον πίνακα
παρουσιάζεται επίσης και το δυναµικό των κοκκωδών υδροφορέων.
Πίνακας 14.6 Υπόγεια αποθέµατα
Νήσος

Ρόδος
Κως
Κάλυµνος
Λέσβος
Λήµνος
Σάµος
Νάξος
Ίος
Πάρος
Τήνος

Μέση παροχή
πηγών (κυρίως
καρστικών)*
(m3/h)

500
400
80***
3 900
40
400***
150***
150***
40***

Ετήσιο
δυναµικό
πηγών*
(hm3/έτος)

4.40
3.50
0.70
34.00
0.35
3.50
1.30
1.30
0.35

Υπόγειο δυναµικό
κοκκωδών
υδροφορέων*
(hm3/έτος)

20.00
8.50
14.00
0.22****

Σύνολο
υπόγειου
δυναµικού*
(hm3/έτος)

24.40
12.00
48.00
-

Εκτιµηθείσα
ποσότητα από
υδρολ. ισοζύγιο**
(hm3/έτος)

140.00
29.00
40.00
60.00
7.00
17.00
24.00
0.40
8.00
2.00

* Από στοιχεία της Μελέτης Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ (∆ηµακόπουλος, 1989). Τα στοιχεία
αυτά είναι τις περισσότερες φορές εκτιµητικά και όχι πάντα αξιόπιστα.
** Από στοιχεία της µελέτης των Binnie & Partners et al. (1984) µε επικαιροποίηση.
*** Αναφέρονται µόνο τα αποθέµατα σηµειακών πηγών που έχουν απογραφεί από µελετητές.
∆εν αναφέρονται εδώ οι διάχυτες εκφορτίσεις των υπόγειων υδροφορέων προς τις κοίτες των
ρεµάτων και προς τη θάλασσα.
**** Αναφέρονται µόνο τα αποθέµατα κοκκωδών υδροφορέων.

Η εκτιµηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα υπόγειου νερού δεν είναι δυνατό
να αξιοποιηθεί παρά µόνο σ’ ένα µικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται στα
διάφορα νησιά και εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαµόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών µε υδραυλικό φράγµα προς τη θάλασσα, και από τη γεωλογία και την τεκτονική
της περιοχής.
Στον πίνακα παρατηρείται µεγάλη απόκλιση µεταξύ των εκτιµώµενων υπόγειων διαθέσιµων ποσοτήτων και αυτών που σήµερα υφίστανται εκµετάλλευση. Καλύτερη προσέγγιση των υπό εκµετάλλευση και των θεωρητικά διαθέσιµων ποσοτήτων παρουσιάζεται
στα νησιά εκείνα για τα οποία έχει πραγµατοποιηθεί αξιόλογη υδρογεωλογική έρευνα
(Κως, Λέσβος).
Σύµφωνα µε εκτίµηση της Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου (2006) µε βάση τα δεδοµένα από 47 νησιά (µε πληθυσµό άνω των 10 κατοίκων) για την περίοδο 1985–2001, η
βροχόπτωση ανέρχεται σε 5328.6 hm3, η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή σε 2816.5 hm3,
η κατείσδυση σε 733.5 hm3 και η απορροή σε 1778.2 hm3.
Στο Χάρτη 14.1 παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος και τα σηµαντικά
έργα αξιοποίησής τους.
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Πίνακας 14.7 Αναλυτικό ισοζύγιο κατά νησί
Νησιά

Έκταση

Ύψος
βροχής

km2

mm

Σύνολο Πραγµατι- Ποσοστό έκτασης
Είδος
Υπόγειο Επίγεια
βροχό- κή εξατµιυδροπερατού
υδροφορέα δυναµικό*
ροή
πτωσης σοδιαπνοή
σχηµατισµού
hm3
hm3
hm3
hm3

Νοµός Κυκλάδων
Φολέγανδρος
Πάρος
Αντίπαρος
Μήλος
Κίµωλος
Σίφνος
Σέριφος
Σύρος
Κύθνος
Κέα
Άνδρος
Τήνος
Μύκονος
Νάξος
Αµοργός
Ανάφη
Θήρα
Ίος
Σίκινος
Σύνολο

32
195
35
151
36
73
73
84
99
131
380
194
85
428
121
38
76
108
41

379
379
379
379
379
379
379
379
349
349
349
349
379
379
379
379
379
379
379

12.1
73.9
13.3
57.2
13.6
27.7
27.7
31.8
34.5
45.7
132.6
67.7
32.2
162.2
45.9
14.4
28.8
40.9
15.5
877.7

8.88
57.76
9.77
42.33
10.06
20.50
20.50
23.53
27.25
36.10
104.75
53.48
23.83
120.03
33.89
10.66
21.31
30.27
11.47
666.37

50%
50%
30%
40%
90%
60%
10%
25%
10%
10%
25%
20%
20%
50%
70%
20%
60%
15%
50%

Κ
Κ
Κ
Μ
Μ
Κ
Ι
Μ
Ι
Ι
Μ
Μ
Ι
Κ
Κ
Ι
Μ
Ι
Μ

1.5
7.9
1.0
2.4
1.3
4.2
0.1
0.8
0.1
0.1
2.8
1.1
0.25
20.45
8.1
0.1
1.8
0.24
0.8
55.04

1.62
8.34
2.43
12.47
2.24
3.00
7.10
7.47
7.15
9.50
25.05
13.12
8.12
21.72
3.81
3.64
5.69
10.39
3.23
156.09

34
53
111
290
41
58
63
28
1 398
301
66
97

603
818
818
818
818
818
818
818
818
818
818
818

20.5
43.4
90.8
237.2
33.5
47.4
51.5
22.9
1 143.6
246.2
54
79.3
2 070.4

12.71
21.22
44.50
116.23
16.41
23.23
25.23
11.22
560.36
120.64
26.46
38.86
1 017.07

15%
30%
90%
60%
5%
100%
80%
100%
60%
40%
80%
40%

Ι
Μ
Κ
Μ
Ι
Κ
Κ
Κ
Μ
Μ
Κ
Κ

0.2
2.6
40.4
29.0
0.1
23.4
20.4
11.3
140
20.1
21.4
15.7
324.6

7.59
19.48
5.90
91.97
16.99
0.77
5.87
0.38
443.24
105.46
6.14
25.74
729.53

476
255
30

603
603
603

287.0
153.8
18.1
458.9

177.94
95.36
11.22
284.52

70%
40%
100%

Μ
Ι
Μ

21.8
1.3
0.5
23.6

87.26
57.14
6.38
150.78

476
1 630
43

520
603
520

247.5
982.9
22.4
1 252.8

180.67
609.40
16.28
806.35

70%
40%
100%

Ι
Μ
Μ

7
59.8
2.4
69.2

59.83
313.70
3.62
377.15

Νοµός ∆ωδεκανήσου
Πάτµος
Λέρος
Κάλυµνος
Κως
Νίσυρος
Σύµη
Τήλος
Χάλκη
Ρόδος
Κάρπαθος
Κάσος
Αστυπάλαια
Σύνολο
Νοµός Σάµου
Σάµος
Ικαρία
Φούρνοι
Σύνολο**
Νοµός Λέσβου
Λήµνος
Λέσβος
Άγιος Ευστράτιος
Σύνολο
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Νοµός Χίου
Χίος
Ψαρά
Σύνολο

842
40

Σύνολο διαµερίσµατος

603
603

507.7
24.1
531.8

314.77
14.94
329.71

5 191.6

3 104.02

70%
10%

(60%)

Μ
Ι

54
0.14
54.14

138.93
9.02
147.95

526.6 1 561.50
(10%)

(30%)

Πηγή: Binnie & Partners et al. (1984). Eπικαιροποίηση µε το µοντέλο BEMERMHN.
* Αναφέρεται εδώ το θεωρητικώς υφιστάµενο υπόγειο δυναµικό, χωρίς να είναι δυνατή η εκµετάλλευσή του. Ως υπόγειο δυναµικό λαµβάνεται µόνο η ποσότητα που κατεισδύει σε υδροφορείς καρστικούς µικτούς ή κοκκώδεις. ∆εν υπολογίζεται η µικρή ποσότητα νερού που κατεισδύει στο µανδύα αποσάθρωσης των αδιαπέρατων σχηµατισµών, η οποία εκτιµάται σε 3% της
ενεργού βροχής. Στις περιπτώσεις των νησιών όπου αναπτύσσεται καρστικός υδροφορέας µεγάλης έκτασης, το υπόγειο δυναµικό που αναφέρεται, σηµαντικού µεγέθους µερικές φορές, είναι
το θεωρητικό, και είναι δυνατή η εκµετάλλευση µόνο µέρους αυτού, µέχρι περίπου 30–40%. Το
υπόλοιπο εκρέει υπογείως προς τη θάλασσα, λόγω της επαφής περιµετρικά του καρστικού
υδροφορέα µε αυτή. Το ποσοστό εκµετάλλευσης της επιφανειακής απορροής είναι πολύ µικρότερο.
** Το σύνολο του νοµού προκύπτει µόνο από τα εξεταζόµενα νησιά άνω των 300 κατοίκων.
Υπάρχουν στο διαµέρισµα και πολλά άλλα µικρά νησιά, που δεν περιέχονται στις εδώ αναλυτικές προσεγγίσεις.

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου δεν υπάρχουν µετρήσεις ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Κάποιες εκτιµήσεις µπορούν να γίνουν σχετικά µε τον κίνδυνο µόλυνσης των υπογείων υδάτων που βασίζονται στα διαθέσιµα γεωλογικά στοιχεία του υπεδάφους των νήσων.
Οι σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης σχετίζονται µε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και τα αστικά λύµατα. Βιοµηχανικές ζώνες δεν υπάρχουν στα νησιά και
µε εξαίρεση ορισµένες µεµονωµένες περιοχές όπως η πόλη της Μυτιλήνης και ο κόλπος Γέρας (Λέσβος) η βιοµηχανική ρύπανση είναι περιορισµένη. Σύµφωνα µε την µελέτη του ΙΓΜΕ (Kounis, 1986) τα υπόγεια νερά στις νήσους Σάµο και Λέσβο είναι γενικά καλής ποιότητας. Τα υπόγεια νερά της Λέσβου παρουσιάζουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων και νατρίου σε περιοχές που γειτνιάζουν µε γεωθερµικές πηγές.
Σύµφωνα µε τα γεωλογικά στοιχεία της νήσου Σάµου αυξηµένος κίνδυνος ρύπανσης
των υπογείων υδάτων παρουσιάζεται στις πεδινές περιοχές στο νοτιοανατολικό τµήµα
της νήσου όπου κυριαρχούν τεταρτογενή µε υψηλή διαπερατότητα και η επιφάνεια του
υδροφορέα βρίσκεται σε χαµηλό βάθος 0.5 -5 µέτρων.
Αντίθετα οι νεογενείς σχηµατισµοί που απαντώνται κυρίως στα δυτικά και ανατολικά
τµήµατα του νησιού καλύπτονται από αργιλικά στρώµατα και µάργες που αποτελούν
φυσικούς φραγµούς στην µεταφορά ρύπων από την επιφάνεια και εµποδίζουν την εισροή θαλασσινού νερού και την υφαλµύρωση του υδροφορέα.
Καρστικοί υδροφορείς αναπτύσσονται στο ανατολικό και κεντρικό τµήµα της νήσου
και αποτελούν από απόψεως δυναµικότητας τον κυριότερο υδροφορέα της Σάµου. Η
υπερκάλυψη του υδροφορέα στο κεντρικό τµήµα του νησιού από γνεύστους, σχιστόλιθους και νεογενή έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός αδιαπέρατου στρώµατος
που προστατεύει την υδατοποιότητα του υδροφορέα που βρίσκεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα.
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Επισηµαίνεται η ανάγκη συστηµατικού προγράµµατος δειγµατοληψιών που θα περιλαµβάνει πλήθος παραµέτρων όπως βαρέα µέταλλα, διαλυµένο οργανικό άνθρακα, κολοβακτηρίδια, θρεπτικά, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της ποιότητας και
των δυνατών χρήσεων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων των Νήσων του Αιγαίου.

14.3 Χρήσεις νερού – Ζήτηση
Στο Χάρτη 14.1 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία για τη ζήτηση σε νερό των κυριότερων χρήσεων του διαµερίσµατος.
14.3.1 Γεωργία
Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων στο διαµέρισµα είναι 1 645 236 στρέµµατα. Το σύνολο των εκτάσεων που αρδεύτηκαν (ΕΣΥΕ, 1991) είναι 130 387 στρέµµατα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΓΕ, κατά το 1994 αρδεύονταν 204 500 στρέµµατα.
Πίνακας 14.8 Αρδευθείσες εκτάσεις 1991, 1994
Νοµοί

∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Σύνολο

Έκταση (στρέµµατα)
1991 (ΕΣΥΕ)
32 690
31 021
41 360
13 068
12 248
130 387

1994 (ΥΠΓΕ)
56 000
46 000
60 000
30 000
12 500
204 500

Αρδευτικές ανάγκες
(hm3/έτος)*
1991
1994
20.8
22.4
21.5
18.4
23.2
24.0
7.8
12.0
6.9
5.0
80.2
81.8

* Η ποσότητα του νερού που απαιτείται προήλθε από τη γενικευµένη παραδοχή των 400
m3/στρέµµα/έτος για τα αρδευόµενα στρέµµατα, που δίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας.

Σύµφωνα µε εκτίµηση της Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση
νερού για άρδευση ανέρχεται σε 95.2 hm3 (∆ωδεκανήσου 23.9 hm3, Κυκλάδων 24.5
hm3, Λέσβου 32.7 hm3, Χίου 6.5 hm3 και Σάµου 7.7 hm3).
Τα κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα του διαµερίσµατος, σύµφωνα µε
στοιχεία του ΥΠΓΕ, παρουσιάζονται κατά νοµό στον Πίνακα 14.9.
Από το σύνολο των εκτάσεων που αρδεύονται µε αρδευτικά έργα καλύπτονται µόνο τα
73 015 στρέµµατα. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από κοινοτικά και ιδιωτικά υδροληπτικά
έργα µικρότερης έκτασης.
Όσον αφορά στα µελλοντικά έργα αποθήκευσης νερού στο υδατικό διαµέρισµα, υπάρχει εκτεταµένο πρόγραµµα µελέτης και κατασκευής φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών
από το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο µε την ολοκλήρωσή του προβλέπεται να καλύψει
τόσο αρδευτικές όσο και υδρευτικές ανάγκες.
Στους Πίνακες 14.10–14.13 παρουσιάζονται αναλυτικά οι λιµνοδεξαµενές και τα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται (14.10), που δηµοπρατούνται
(14.11), για τα οποία υπάρχουν οριστικές µελέτες (14.12) και συνολικά (14.13), αρµοδιότητας του ΥΠΓΕ. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων και των αρδευτικών δι14 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου
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κτύων που είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, προβλέπεται να
αρδευτούν περί τα 20 000 στρέµµατα και να υδρευθούν περί τα 30 000 άτοµα ετησίως.
Πίνακας 14.9 Υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα
Αρδευτικό έργο
Νοµός Λέσβου
∆ίκτυο φράγµατος Κοντιά Λήµνου
Λισβόρι Λέσβου
Αρδευτικό Κ. Τρίτος
Αρδευτικό Φίλιας
Αρδευτικό Ιππείου
Αρδευτικό Σκαλοχωρίου
∆ίκτυο λιµνοδεξαµενής Θανούς
∆ίκτυο λιµνοδεξαµενής Μήθυµνας
Νοµός Σάµου
Κάµπος Χώρας Σάµου
Καρλόβασι-Καντέικα-Κοντακέικα-Υδρούσα Σάµου
Μεσόκαµπος Σάµου
∆ίκτυο φράγµατος Ραχών Ικαρίας
Νοµός Κυκλάδων
Γαλήνη Εγγαρών Νάξου
∆ίκτυο φράγµατος Μυλοποτάµου Ίου
∆ίκτυο λιµνοδ. Φανερωµένης και Εγγαρών Νάξου
Νοµός ∆ωδεκανήσου
Γεννάδιο Ρόδου
Έθωνα Ρόδου
Επτά Πηγές Αφάντου Ρόδου
Αρχίπολη Ρόδου
Λινοπότης Πυλίου Κω
∆ίκτυο φράγµατος Απολακκιάς Ρόδου
∆ίκτυο λιµνοδεξαµενής Σκολωνίτη Ρόδου
∆ίκτυο φράγµατος Λειβαδίου Αστυπάλαιας
∆ίκτυο λιµνοδεξαµενής Βαθέως Καλύµνου
∆ίκτυο φράγµατος Παρθενίου Λέρου

Τροφοδοσία

Έκταση
(στρ.)

Φράγµα
Γεωτρήσεις
2 γεωτρήσεις
Πηγές Τσιχράντα
Πηγές Εθέρνου
Πηγές Λαγκάδα
Λιµνοδεξαµενή Θανούς
Λιµνοδεξαµενή Μήθυµνας

2 200
1 500
1 100
700
1 700
580
300
900

Πηγές & γεωτρήσεις
Πηγές
Γεωτρήσεις
Φράγµα Ραχών (Πεζίου)

6 000
5 000
3 300
1 000

Γεωτρήσεις & χείµαρρος
Φράγµα Μυλοποτάµου
Λιµνοδ. Φανερωµένης και Εγγαρών
Φράγµα
Γεωτρήσεις
Πηγές
Πηγές & γεωτρήσεις
Πηγές
Φράγµα Απολακκιάς
Λιµνοδεξαµενή Σκολωνίτη
Φράγµα Λειβαδίου
Λιµνοδεξαµενή Βαθέως
Φράγµα Παρθενίου

2 000
20
11 800
8 500
2 000
3 000
2 000
4 000
8 990
4 400
700
370
475

14.3.2 Κτηνοτροφία
Η ετήσια ζήτηση νερού για την κτηνοτροφία ανέρχεται σε 6.8 hm3, από τα οποία 5 hm3
για την ελεύθερη κτηνοτροφία και 1.8 hm3 για την σταβλισµένη.
Σύµφωνα µε εκτίµηση της Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση
νερού για κτηνοτροφία ανέρχεται σε 4 hm3 (∆ωδεκανήσου 0.96 hm3, Κυκλάδων 1.27
hm3, Λέσβου 1.32 hm3, Χίου 0.29 hm3, και Σάµου 0.17 hm3).
14.3.3 Ιχθυοκαλλιέργεια
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική ετήσια ιχθυοπαραγωγή για το διαµέρισµα
σε γλυκά και υφάλµυρα νερά και για το έτος 1999, υπολογίζεται σε 188 t.

580 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

Πίνακας 14.10 Κατασκευασµένες και κατασκευαζόµενες λιµνοδεξαµενές και φράγµατα
Νησί

Θέση

Νοµός ∆ωδεκανήσου
Αστυπάλαια Λειβάδι
Κως
Μεσσαριά
Ρόδος
Απολλακιά
Ρόδος
Σκαλωνίτης
Λειψοί
Παναγιά
Σύνολο
Νοµός Κυκλάδων
Ίος
Μυλοπόταµος
Μύκονος
Άνω Μεριά
Μύκονος
Μαραθιάς
Νάξος
Εγγαρές
Τήνος
Λιβάδα
Σύνολο
Νοµός Σάµου
Ικαρία
Πέζι Ραχών
Σάµος
Μαραθόκαµπος
Σάµος
Μυτιληνιοί
Σύνολο
Νοµός Λέσβου
Λήµνος
Θάνος
Λέσβος
Κεράµι-Καλλονή
Λέσβος
Μήθυµνα
Λήµνος
Κονδιά
Σύνολο
Νοµός Χίου
Χίος
Άγιος Γεώργιος
Χίος
Βίκι
Χίος
Ζυφιά
Σύνολο
Γενικό σύνολο

Είδος έργου

Χωρητικότητα
(m3)

Κατασκευασµένο

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή

200 000
215 000
8 100 000
300 000
38 000
8 853 000

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή

180 000
1 000 000
2 900 000
600 000
300 000
4 980 000

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή

800 000
300 000
160 000
1 260 000

Ναι
Ναι
Ναι

Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα

90 000
560 000
580 000
1 920 000
3 150 000

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα

180 000
160 000
260 000
600 000
18 843 000

Ναι
Ναι
Ναι

Πηγή: ΥΠΓΕ (1996), αναθεώρηση ΥΠΓΕ (2002)

14.3.4 Ύδρευση
Η ετήσια ζήτηση για ύδρευση των 456 712 µόνιµων κατοίκων του διαµερίσµατος και
των 15 000 000 διανυκτερεύσεων τουριστών (εκτιµήσεις ΚΕΠΕ) παρουσιάζονται στον
Πίνακα 14.15.
Σύµφωνα µε εκτίµηση της Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση για
ύδρευση (µε στοιχεία του 2005) ανέρχεται σε 53.9 hm3 (∆ωδεκανήσου 22.2 hm3, Κυκλάδων 13.2 hm3, Λέσβου 9.6 hm3, Χίου 4.5 hm3, και Σάµου 4.3 hm3).
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Πίνακας 14.11 Μελλοντικά έργα (µεσοπρόθεσµα) — λιµνοδεξαµενές και φράγµατα που
δηµοπρατούνται για κατασκευή και είναι ενταγµένα στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Νησί

Θέση

Νοµός ∆ωδεκανήσου
Λέρος*
Παρθένι
Κάλυµνος** Βαθύ
Κως*
Πλατύ
Ρόδος**
Κρητηνία
Κάρπαθος
Σχοινάς
Σύνολο
Νοµός Κυκλάδων
Σέριφος**
Στενό
Ανάφη
Αγία Ειρήνη
Νάξος**
Φανερωµένη
Σύνολο
Νοµός Σάµου
Ικαρία*
Άγιος Κήρυκος
Σύνολο
Νοµός Λέσβου
Λέσβος*
Ερεσός
Λέσβος**
Σεδούντας Άνυδρος
Λέσβος
Σταυρός
Λέσβος
Πολύχνιτος
Λήµνος
Κάσπακας
Λήµνος
Ατσίκη
Σύνολο
Νοµός Χίου
Χίος
Βαβουλών
Χίος
Κόρης Γεφύρι
Σύνολο
Γενικό σύνολο

Είδος έργου

Χωρητικότητα
(m3)

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα

1 100 000
155 000
400 000
2 000 000
2 000 000
5 655 000

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα

700 000
240 000
1 500 000
2 440 000

Λιµνοδεξαµενή

80 000
80 000

Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή

2 300 000
300 000
1 500 000
1 000 000
700 000
360 000
6 160 000

Φράγµα
Φράγµα

230 000
3 230 000
3 460 000
18 235 000

Πηγή: ΥΠΓΕ (1996), αναθεώρηση ΥΠΓΕ (2002)
* Κατασκευάστηκε.
** Υπό κατασκευή.

14.3.5 Βιοµηχανία
Στο διαµέρισµα δεν υπάρχουν αξιόλογες συγκροτηµένες ΒΙΠΕ. Η πιο σηµαντική είναι
η ΒΙΠΕ Ρόδου, που αφορά όµως σε βιοτεχνικές µονάδες. Άλλες µικρότερες βιοµηχανικές ζώνες υπάρχουν στη Μυτιλήνη, στη Σάµο και στη Χίο. Οι κυριότερες βιοµηχανίες
είναι ποτών (Ρόδος, Μυτιλήνη), βυρσοδεψεία (Χίος, Μυτιλήνη) και κλωστοϋφαντουργεία (Σάµος, Κυκλάδες). Η ζήτηση σε νερό των παραπάνω δραστηριοτήτων καλύπτεται
κυρίως από τα δίκτυα υδροδότησης των πόλεων και από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Σύµφωνα µε εκτίµηση της Κ/Ξ Υδατοσυστηµάτων Αιγαίου (2006), η ετήσια ζήτηση νερού
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για βιοµηχανία ανέρχεται σε 1.24 hm3 (∆ωδεκανήσου 0.28 hm3, Κυκλάδων 0.24 hm3,
Λέσβου 0.48 hm3, Χίου 0.14 hm3, και Σάµου 0.09 hm3).
Πίνακας 14.12 Μελλοντικά έργα (µακροπρόθεσµα) — λιµνοδεξαµενές και φράγµατα των
οποίων έχουν εγκριθεί ή περατωθεί οι οριστικές µελέτες
Νησί

Θέση

Νοµός ∆ωδεκανήσου
Πάτµος*
Λειβάδι
Ρόδος
Επτά Πηγές
Ρόδος
Λάρδος
Ρόδος
Σορώνη
Ρόδος
Στενή
Καστελόριζο Αεροδρόµιο
Κως
Μία
Νίσυρος*
Νίσυρος
Ρόδος
Ασκληπείο
Ρόδος
Νάνοι
Σύµη
Πεδι
Τήλος*
Αγία Ειρήνη
Σύνολο
Νοµός Κυκλάδων
Αµοργός
Κατάπολλα
Θήρα
Αεροδρόµιο Α & Β
Ίος
Επάνω Κάµπος
Κέα
Κεραµίδι
Κίµωλος
Πύργος
Κύθνος
Επισκοπή
Μήλος
Άγιος Ιωάννης
Νάξος
Κυνίδαρος
Νάξος
Τσικαλλάριο
Πάρος
Καβουροπόταµος
Πάρος
Μάρπισσα-Προδρ.
Πάρος
Συρίγος
Σίφνος
Καµάρες
Σύρος
Αετός
Σύνολο
Νοµός Σάµου
Σάµος
Καρλόβασι
Σάµος
Υδρούσα
Σύνολο

Είδος έργου

Χωρητικότητα
(m3)

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή

500 000
400 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
95 000
1 000 000
60 000
700 000
25 000
160 000
220 000
11 160 000

Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα

300 000
180 000
230 000
1 900 000
350 000
1 000 000
1 300 000
150 000
3 000 000
220 000
400 000
300 000
400 000
400 000
10 130 000

Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή

700 000
440 000
1 140 000
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Νησί

Θέση

Νοµός Λέσβου
Λέσβος
Σεδούντας Ι
Λέσβος
Τσικνιάς
Λήµνος
Ατσική
Λήµνος
Κάσπακας
Λέσβος
Αγριλιά
Λέσβος
Βασιλικά
Σύνολο
Νοµός Χίου
Ψαρά
Βουκολιές
Χίος
Κοντού
Σύνολο
Γενικό σύνολο

Είδος έργου

Χωρητικότητα
(m3)

Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα

400 000
12 000 000
360 000
700 000
350 000
750 000
13 500 000

Φράγµα
Φράγµα

1 025 000
1 000 000
2 025 000
37 515 000

Πηγή: ΥΠΓΕ (1996), αναθεώρηση ΥΠΓΕ (2002)
* Υπό κατασκευή.

Πίνακας 14.13 Συνοπτικός πίνακας λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων (που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν δηµοπρατηθεί ή για τα οποία υπάρχουν οριστικές µελέτες)
Νοµός
∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Σύνολο

Αριθµός
έργων
21
22
14
6
7
70

Χωρητικότητα
(m3)
25 668 000
17 550 000
22 810 000
2 480 000
5 855 000
74 363 000

Πηγή: ΥΠΓΕ (1996)

Πίνακας 14.14 Ζήτηση νερού για κτηνοτροφία (hm3/έτος)
Νοµός
∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Σύνολο

Ελεύθερη
0.8
1.6
2.1
0.3
0.2
5.0

Σταβλισµένη
0.3
0.7
0.6
0.1
0.1
1.8

Σύνολο
1.2
2.3
2.6
0.4
0.3
6.8

14.3.6 Ενέργεια
∆εν υπάρχουν στο διαµέρισµα σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που να απαιτούν νερό για τη λειτουργία τους. Ιδιαίτερο στοιχείο του διαµερίσµατος είναι η ύπαρξη
γεωθερµικών πεδίων υψηλής και µέσης ενθαλπίας (>100°C), από τα οποία είναι δυνατή
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Μήλος, Νίσυρος). Τα γεωθερµικά ρευστά συναντώνται µε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 300°C και ήδη έχει πραγµατοποιηθεί έρευνα για
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την αξιοποίησή τους µε σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το νερό αυτό,
υψηλής θερµοκρασίας και συγκέντρωσης αλάτων, δεν είναι κατάλληλο για άλλες χρήσεις, όπως ύδρευση και άρδευση. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη αναγκών ύδρευσης έµµεσα, στη διαδικασία αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.
Πίνακας 14.15 Ζήτηση ύδρευσης (hm3)
Νοµός
∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Σύνολο

Μάιος-Σεπτέµβριος
7.44
3.10
329.00
1.39
1.62
16.84

Έτος
15.18
7.15
7.77
3.25
3.84
37.19

14.3.7 Άλλες χρήσεις
Στο υδατικό διαµέρισµα, ιδιαίτερα στα νησιά Λέσβος, Ικαρία και Χίος, υπάρχει µεγάλος αριθµός θερµοµεταλλικών πηγών διαφόρων τύπων. Μέρος του νερού των πηγών
αυτών προέρχεται και από τα κατεισδύοντα νερά των βροχοπτώσεων. Ιδιαίτερα στη
Λέσβο και την Ικαρία υπάρχουν οργανωµένα συγκροτήµατα λουτρών, που συµβάλλουν
σηµαντικά στην εσωτερική κυρίως τουριστική κίνηση.

14.4 Ρυπαντικά φορτία
Τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στους επιφανειακούς αποδέκτες του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου έχουν υπολογισθεί µε βάση τη µεθοδολογία του Κεφαλαίου III και παρουσιάζονται στους Πίνακες 14.16–14.20. Ειδικότερα, στον Πίνακα
14.16 δίδονται τα συνολικά ρυπαντικά φορτία καθώς και τα φορτία που αντιστοιχούν
στις επιµέρους κατηγορίες ρύπανσης, ενώ στους Πίνακες 14.17–14.20 παρουσιάζονται
αναλυτικά τα παραγόµενα φορτία ανά κατηγορία. Επίσης, ο Πίνακας 14 του Παραρτήµατος Α παρουσιάζει τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων,
την υποδοµή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, και πληροφορίες σχετικά
µε τον αποδέκτη.
Πίνακας 14.16 Συνολικά ρυπαντικά φορτία
Παράµετρος

Αστικά

BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

11 645
10 938
3 766
889

Επιφανειακές
Απορροές

7 559
408

Εσταβλισµένη
Βιοµηχανία Σύνολο
Κτηνοτροφία
13 110
24 755
16 782
27 720
551
11 876
24
1 320

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των υπολογισµών, τα συνολικά φορτία συµβατικών ρύπων στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου είναι:
• Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (ΒOD5) = 24 755 tn/έτος
• Ολικά αιωρούµενα στερεά (TSS) = 27 720 tn/έτος
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• Oλικό άζωτο (Ν) = 11 876 tn/έτος
• Ολικός φώσφορος (Ρ) = 1 320 tn/έτος
Η εσταβλισµένη κτηνοτροφία, κατά κύριο λόγο, και δευτερευόντως τα αστικά λύµατα
και οι γεωργικές δραστηριότητες, αποτελούν τις σηµαντικότερες πηγές ρύπανσης.
Πίνακας 14.17 Ρυπαντικά φορτία από αστικά απόβλητα
ΙΠ

Οικισµοί >2 000 ΙΠ.
Μη εξυπηρετούµενος από ΕΕΛ
Εξυπ. από ΕΕΛ
Οικισµοί <2 000 ΙΠ

571 235
225 296
345 939
210 174

BOD
(t/έτος)

TSS
(t/έτος)

N
(t/έτος)

P
(t/έτος)

4 211
3 454
758
3 222
11 645

4 031
3 084
947
2 877
10 938

1 423
987
436
921
3 766

348
206
143
192
889

Πίνακας 14.18 Συνολικός ισοδύναµος πληθυσµός ανά κατηγορία οικισµού και
αντίστοιχος εξυπηρετούµενος πληθυσµός

Κατηγορίες οικισµών
<2 000 ΙΠ
από 2 000 έως 9 999 ΙΠ
από 10 000 έως 14 999 ΙΠ
από 15 000 έως 149 999 ΙΠ
άνω των 150 000 ΙΠ

Κανονικές
Περιοχές
Αριθ.
ΙΠ
37
1
12

Ευαίσθητες
περιοχές
Αριθ.
ΙΠ

143 255
10 960
417 020

Σύνολο Υ∆
Αριθ.
37
1
12

ΙΠ
210 174
143 255
10 960
417 020

50

781 409

Τµήµα Υ∆ που
εξυπηρετείται
Αριθ.
ΙΠ
10

38 477

11

307 462

21

345 939

Αστικές
περιοχές

Επιφανειακά
ύδατα

Σύνολο

116
58
12

447
54
0

9 023
7 559
408

Πίνακας 14.19 Ρυπαντικά φορτία από επιφανειακές απορροές
Παράµετρος

∆ασικές
εκτάσεις

Έκταση (km2)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

684
205
7

Γεωργική
γη &
Βοσκότοποι
6 818
3 409
341

Εκτάσεις
εντατικής
καλλιέργειας
958
3 833
48

Πίνακας 14.20 Ρυπαντικά φορτία από εσταβλισµένη κτηνοτροφία
Παράµετρος
BOD (t/έτος)
TSS (t/έτος)
N (t/έτος)
P (t/έτος)

Βοοειδή
8 922
10 864
402
9

Χοίροι
963
1 122
69
4

Ιπποειδή
1 877
3 159
23
1

Κουνέλια
174
209
19
5

Πουλερικά
1 173
1 429
38
5

Σύνολο
13 110
16 782
551
24

Τα αστικά λύµατα αποτελούν σηµαντικό τµήµα του συνολικού φορτίου οργανικού άνθρακα, στερεών και φωσφόρου (47%, 40% και 67% αντίστοιχα), ενώ µικρότερη είναι η
συµµετοχή των αστικών λυµάτων στο συνολικό φορτίο αζώτου (32%). Η µεγάλη συµµετοχή των αστικών λυµάτων στα συνολικά ρυπαντικά φορτία συνδέεται άµεσα µε το
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ποσοστό του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος που εξυπηρετείται
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, το οποίο περιορίζεται στο 44%.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης που
παρατηρείται στην περιοχή, έχει υλοποιηθεί σηµαντικός αριθµός έργων επεξεργασίας
λυµάτων. Ως αποτέλεσµα σήµερα έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) οι οποίες εξυπηρετούν τις κυριότερες τουριστικές
περιοχές των νησιών του Αιγαίου (Κως, Ρόδος, Ερµούπολη, Νάξος, Παροικιά, Νάουσα,
Μύκονος, Μυτιλήνη, Χίος, Μεσσαριά κ.ά.). Ο συνολικά εξυπηρετούµενος ισοδύναµος
πληθυσµός (συµπεριλαµβανοµένου και του σηµαντικού φορτίου του θερινού πληθυσµού) είναι σήµερα 345 939, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 44% επί του συνολικού πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος (Πίνακας 14.18). Η παρεχόµενη επεξεργασία κατά
κύριο λόγο περιλαµβάνει αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, στερεών και αζώτου, ενώ
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της Κω, Ρόδου, Νάξου, Μεσσαριάς και Μυτιλήνης αποµακρύνεται και το φορτίο του φωσφόρου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες ΕΕΛ, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως περιοχές µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 15 000, υπάρχουν 37 οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 κατοίκων. Για τους οικισµούς αυτούς, και µε βάση την
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων έως το τέλος του έτους
2005, καθώς και η ένταξή τους σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό διαχείρισης αστικών λυµάτων της περιοχής. Επιπρόσθετα, τµήµα του πληθυσµού του υδατικού διαµερίσµατος
(27%) βρίσκεται σε αποµακρυσµένες περιοχές και νησιά µε µικρή τουριστική κίνηση,
µε ι.π. µικρότερο από 2 000.
∆εδοµένου ότι στο υδατικό διαµέρισµα υπάρχουν λίγες περιοχές µε σχετικά µεγάλο ι.π.
στις οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί τα έργα διαχείρισης των λυµάτων (Κάλυµνος, Σάµος),
και λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή του διαµερίσµατος είναι ιδιαίτερα έντονη, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση των
έργων αυτών των περιοχών, καθώς και στη διαχείριση των λυµάτων των 27 εκ των 37
οικισµών µε πληθυσµό µεταξύ 2 000 και 10 000 οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από ΕΕΛ
(23 παράκτιοι οικισµοί και 4 οικισµοί πλησίον γλυκών υδάτων). Η κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων για οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό µεγαλύτερο από 2 000, καθώς και µικρής κλίµακας έργων επεξεργασίας για µικρότερους οικισµούς, αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω
µείωση των παραγόµενων, από τα αστικά λύµατα, φορτίων.
Η µεγαλύτερη ποσότητα οργανικού φορτίου (53%) και φορτίου στερεών (61%) προέρχεται από την εσταβλισµένη κτηνοτροφία, ενώ περιορισµένη είναι η συµµετοχή της στο
συνολικό φορτίο αζώτου και φωσφόρου (5% και 2% αντίστοιχα). Περίπου το 68% του
φορτίου του οργανικού άνθρακα, το 64% του φορτίου στερεών, το 73% του φορτίου
αζώτου και το 38% του φορτίου φωσφόρου που απορρέει στα υδάτινα σώµατα του
υδατικού διαµερίσµατος, λόγω της εσταβλισµένης κτηνοτροφίας, παράγεται στα βουστάσια.
Οι κυριότερες µη σηµειακές πηγές ρύπανσης είναι αποτέλεσµα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (ελεύθερη κτηνοτροφία) και συντελούν στην επιβάρυνση
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µε θρεπτικά (Πίνακες 14.16 και 14.19). Η τρο14 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου
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φοδότηση των υδάτινων αποδεκτών µε φώσφορο και άζωτο από τις επιφανειακές
απορροές ανέρχεται σε 31% και 64% αντίστοιχα επί του συνόλου του φορτίου. Επισηµαίνεται ότι επί του συνόλου των χρήσεων γης του υδατικού διαµερίσµατος, το 76%
αφορά σε γεωργική γη και βοσκότοπους και το 11% σε περιοχές εντατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 14.19, το 45% του συνολικά παραγόµενου
φορτίου αζώτου και το 84% του φορτίου φωσφόρου των επιφανειακών απορροών
οφείλεται σε απορροές από γεωργική γη και βοσκότοπους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά
συµµετοχής των εντατικών καλλιεργειών είναι 51% και 12%.
Βιοµηχανικές ζώνες δεν υπάρχουν στα νησιά και µε εξαίρεση ορισµένες µεµονωµένες
περιοχές όπως η πόλη της Μυτιλήνης και ο κόλπος Γέρας (Λέσβος) η βιοµηχανική ρύπανση είναι περιορισµένη. Η πλειονότητα των βιοµηχανιών είναι βιοµηχανίες ποτών,
υφαντουργεία και βυρσοδεψία. Σε διάσπαρτες θέσεις σε όλους τους νοµούς λειτουργούν ελαιοτριβεία. Οι κυριότερες πηγές τοξικών ουσιών είναι τα βυρσοδεψία που συγκεντρώνονται κυρίως στους νοµούς Λέσβου και Χίου και τα κλωστοϋφαντουργεία που
βρίσκονται κυρίως στη Σάµο και στις Κυκλάδες. Η εκτίµηση των διατιθέµενων ρυπαντικών φορτίων της βιοµηχανίας δεν είναι δυνατή στα πλαίσια αυτής της µελέτης
καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας και την απόδοση των εγκαταστάσεων καθαρισµού των υφιστάµενων βιοµηχανικών µονάδων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στην περιοχή αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων. Επισηµαίνεται η µεγάλη συνεισφορά στο ρυπαντικό φορτίο της
εσταβλισµένης κτηνοτροφίας και η αναγκαιότητα υποβολής των φορτίων αυτών σε κατάλληλη επεξεργασία. Πολύ σηµαντική είναι επίσης, και κυρίως ως προς το άζωτο, η
συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η αναγκαιότητα εφαρµογής ορθών
γεωργικών πρακτικών (όπως περιγράφεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ).

14.5 Προστατευόµενες περιοχές
Στον Πίνακα 14.21 παρουσιάζονται όλες οι περιοχές του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Νήσων Αιγαίου που πρέπει να χαρακτηριστούν ως προστατευόµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Παραρτήµατος ΙV της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
2000/60/ΕΚ, µε εξαίρεση τα νερά που προορίζονται για πόση.
Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης υπάρχουν 67 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) και 29
ζώνες ειδικής προστασίας (SPA).
Πίνακας 14.21 Προστατευόµενες περιοχές

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Υδάτινα Σώµατα
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ
ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΠΙ
ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Λέσβου
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Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

GR4110005

Νερά
κολύµβησης
[5]

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ
ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ
ΑΛΥΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
ΙΚΑΡΙΑ: ΦΟΥΡΝΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΘΥΜΑΙΝΑ,
ΑΛΑΤΣΟΝΗΣΙ,
ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ,
ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΨΑΡΑ
ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
∆ΑΣΚΑΛΙΟ,
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟ,
ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩ
ΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ,
ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΣΟΝΗΣΙΑΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ,
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,
ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,
ΠΑΧΕΙΑ
ΝΗΣΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΠΙΤΤΑ,
ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ,
ΝΕΡΟΝΗΣΙ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ
ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΛΙΑ∆ΙΑ, ΠΛΑΚΑ,
ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΙΑ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
Α∆ΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ
Α∆ΕΛΦΟΣ,
ΚΑΤΣΙΚΑΣ,
ΜΕΣΟΝΗΣΙ,
ΠΛΑΚΙ∆Α,

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Λέσβου
Σάµου

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4110006
GR4120004

Σάµου

GR4120006

Χίου

GR4130002

∆ωδ/νήσου

GR4210001

∆ωδ/νήσου

GR4210010

∆ωδ/νήσου

GR4210011

∆ωδ/νήσου

GR4210015

∆ωδ/νήσου

GR4210020

∆ωδ/νήσου

GR4210022
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ:
ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ,
ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ,
ΓΑΙ∆ΟΥΡΟΝΗΣΙ,
ΓΙΑΚΟΥΜΗ, ΑΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ:
ΚΟΛΟΦΟΝΑ, ΠΑΝΩ
ΠΡΑΣΣΟΥ∆Α,
ΤΡΑΓΟΥΣΑ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣΚΙΜΩΛΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ:
ΗΡΑΚΛΕΙΑ,
ΣΧΙΝΟΥΣΑ,
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ,
ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ:
ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
ΝΗΣΟΙ ∆ΕΣΠΟΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ:
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ,
ΝΗΣΟΙ ΜΑΚΑΡΕΣ,
ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ,
ΝΗΣΙ∆Α ΒΕΝΕΤΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΝΗΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ
(ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΨΑΛΙ∆Α,
ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ,
ΝΙΚΟΥΡΙΑ,

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

∆ωδ/νήσου

GR4210024

∆ωδ/νήσου

GR4210026

∆ωδ/νήσου

GR4210028

Κυκλάδων

GR4220006

Κυκλάδων

GR4220007

Κυκλάδων

GR4220013

Κυκλάδων

GR4220016

Κυκλάδων

GR4220017

Κυκλάδων

GR4220020

Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220021
GR4220022

Κυκλάδων

GR4220024
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Νερά
κολύµβησης
[5]

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
Νερά κολύµβησης
ΛΗΜΝΟΣ:
ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΛΗΜΝΟΥ: ΝΗΣΟΣ
ΣΕΡΓΙΤΣΙ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΒΑΤΕΣ,
ΚΟΜΠΙΟ, ΚΑΣΤΡΙΑ,
ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΒΑΛΑΣ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΛΕΣΒΟΥ
(ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
ΤΟΜAΡΟΝΗΣΙΩΝΚΥ∆
ΩΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ ΚΛΠ)
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΠΛΑΚΕΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΣΚΑΛΑ
ΕΡΕΣΣΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ ΤΑΒΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΖΩΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ ΝΥΦΙ∆Α
ΛΕΣΒΟΣ ΒΑΤΕΡΑ
ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΤΑΡΤΙ
ΛΕΣΒΟΣ ΕΥΡΕΙΑΚΗ
ΛΕΣΒΟΣ ΑΓ.
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΠΛΑΖ
ΧΑΡΑΜΙ∆ΑΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΚΡΑΤΙΓΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΛΕΣΒΟΣ ΒΙΓΛΑΞΕΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΛΕΣΒΟΣ ΤΣΑΜΑΚΙΑΕΟΤ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Λέσβου

GR4110001

Λέσβου

GR4110002

Νερά
κολύµβησης
[5]

+
Λέσβου

GR4110007

Λέσβου

GR4110008

Λέσβου

GR4110009

Λέσβου

+

Λέσβου

+

Λέσβου
Λέσβου

+
+

Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου

GR4110004

+
+
+
+
+
+

Λέσβου

+

Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου

+
+
+

Λέσβου
Λέσβου

+
+

Λέσβου

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΛΕΣΒΟΣ ΘΕΡΜΑ
ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΝΟΝΙ
ΘΕΡΜΗΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΤΣΟΝΙΑ
ΛΕΣΒΟΣ ΣΚΑΛΑ
ΜΙΣΤΕΓΝΟΝ
ΛΕΣΒΟΣ ΑΚΤΗ
ΠΕΤΑΛΙ∆Ι
ΛΕΣΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΑΝΑΞΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ ΠΕΤΡΑ
ΛΗΜΝΟΣ ΡΩΜΕΪΚΟΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ
ΛΗΜΝΟΣ ΝΕΑ
ΜΑ∆ΙΤΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΑΚΤΗ
ΓΑΓΚΟΥ
ΣΑΜΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙ
ΣΑΜΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥ
ΣΑΜΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ
ΣΑΜΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙ
ΣΑΜΟΣ ΤΣΑΜΑΣΟ Α
ΣΑΜΟΣ ΑΚΤΗ
ΚΑΜΠΟΥ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ
ΣΑΜΟΣ ΑΥΛΑΚΙΑ
ΣΑΜΟΣ ΚΟΥΡΟΥ-∆ΕΡΕ-ΑΜΠΕΛΟΥ
ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΣΙ
ΣΑΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙ
ΣΑΜΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙ
ΜΙΚΡΟ
ΣΑΜΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙ
ΜΕΓΑΛΟ
ΣΑΜΟΣ ΑΚΤΗ
ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΣΑΜΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΟΡΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΣΑΜΟΣ ΜΠΑΛΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΧΡΥΣΗ
ΑΜΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΠΟΤΟΚΑΚΙ
ΣΑΜΟΣ ΗΡΑΙΟ
ΣΑΜΟΣ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ
ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Λέσβου

+

Λέσβου
Λέσβου

+
+

Λέσβου

+

Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου

+
+
+
+
+

Λέσβου
Σάµου

+
+

Σάµου

+

Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου

+
+
+
+
+
+

Σάµου
Σάµου

+
+

Σάµου
Σάµου
Σάµου

+
+
+

Σάµου

+

Σάµου

+

Σάµου
Σάµου

+
+

Σάµου
Σάµου

+
+

Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου

+
+
+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΛΥΚΗ
ΣΑΜΟΣ
ΜΕΣΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΑΚΤΗ
ΠΟΣΙ∆ΩΝΙΟΥ
ΣΑΜΟΣ ΑΚΤΗ
ΚΕΡΒΕΛΗ, ΧΑΡΑΥΓΗ
ΣΑΜΟΣ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΚΑΡΙΑ ΘΕΡΜΑ
ΙΚΑΡΙΑ ΣΚΕΨΗ
ΙΚΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΜΠΙ
ΙΚΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΙΚΑΡΙΑ ΠΡΙΟΝΙ
ΙΚΑΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ ΦΛΕΒΕΣ
ΙΚΑΡΙΑ ΞΙΛΟΣΥΡΤΗ
ΙΚΑΡΙΑ ΚΕΡΑΜΕ
ΙΚΑΡΙΑ ΦΑΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΧΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΚΙΟΣ
ΧΙΟΣ ΑΓ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΧΙΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ
ΧΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΝΑΓΟΥ Β
ΧΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΝΑΓΟΥ Α
ΧΙΟΣ ΓΙΟΣΩΝΑΣ
ΧΙΟΣ ΑΜΑ∆ΕΣ
ΧΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ ΛΙΜΝΟΣ
ΧΙΟΣ ΜΑΓΕΜΕΝΑ
ΜΑΝΑΓΡΟΣ
ΧΙΟΣ ΜΕΤΟΧΙ
ΧΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
ΧΙΟΣ ΜΑΥΡΑ ΒΟΛΙΑ
ΧΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΣ
ΧΙΟΣ ΚΩΜΗ
ΧΙΟΣ ΛΙΛΙΚΑΣ
ΧΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΝΟΥ
ΧΙΟΣ ΓΡΙ∆ΙΑ
ΝΕΝΗΤΩΝ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Σάµου

GR4120001

+

Σάµου
Σάµου

GR4120007

+
+

Σάµου

+

Σάµου

+

Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου
Σάµου

GR4120005
GR4120005
GR4120005
GR4120005
GR4120005
GR4120005
GR4120005
GR4120004
GR4120004
GR4120004

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

GR4130001

GR4130001
GR4130001

+
+
+
+
+

Χίου

GR4130001

+

Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

GR4130001
GR4130001
GR4130001
GR4130001

+
+
+
+
+

Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

+
+
+
+
+
+
+

Χίου

+

Χίου

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΧΙΟΣ ΒΟΚΑΡΙΑ
ΧΙΟΣ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ
ΧΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΧΙΟΣ ΛΙΜΑΝΤΙ
ΧΙΟΣ ΑΓ. ΕΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΧΙΟΣ ΑΝΕΜΟΝΑ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΧΙΟΣ ΚΑΡΦΑΣ
ΧΙΟΣ ΑΓ. ΦΩΤΗΝΗ
ΧΙΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ
ΧΙΟΣ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΙΟΣ ΟΡΜΟΣ ΛΩ
ΧΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΧΙΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ
ΧΙΟΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ Β
ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ
ΛΙΜΝΗ-ΛΑΣΘΟΣΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΡΩ ΚΑΙ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΡΟ∆ΟΣ:
ΑΚΑΡΑΜΥΤΗΣ,
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ,
ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
(ΚΑΡΑΒΟΛΑ-ΟΡΜΟΣ)
ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Χίου
Χίου
Χίου
Χίου
Χίου

+
+
+
+
+

Χίου

+

Χίου
Χίου
Χίου

+
+
+

Χίου

+

Χίου
Χίου
Χίου

+
+
+

Χίου

+

Χίου
Χίου

∆ωδ/νήσου

GR4210002

∆ωδ/νήσου

GR4210003

∆ωδ/νήσου

GR4210004

∆ωδ/νήσου

GR4210005

∆ωδ/νήσου

GR4210007
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GR4210003

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΛΟΥΡΟΣ-ΛΙΜΝΗ
ΨΑΛΙ∆Ι-ΟΡΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΣ-ΑΛΥΚΗΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,
ΓΥΡΩ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΟΦΙ∆ΟΥΣΑ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΠΑΤΜΟΥ:
ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ,
ΑΝΥ∆ΡΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ
(∆ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) &
ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ,
ΜΑΡΚΟΝΗΣΙ, ΠΙΛΑΒΙ,
ΚΑΠΑΡΙ,
ΚΑΛΑΠΟ∆ΙΑ,
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ
ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ,
ΜΙΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ,
ΑΥΓΟ, ∆ΙΒΟΥΝΙΑ,
ΧΑΜΗΛΗ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΩΝ &
ΝΗΣΙ∆ΕΣ:
ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ,
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,
ΣΠΑΛΑΡΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ,
ΤΣΟΥΚΑ,
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΛΕΡΟΥ:
ΠΗΓΑΝΟΥΣΑ,
ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ,
ΜΙΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ,
ΛΕΡΙΚΟ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΟ,
ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ,
ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ, ΦΤΕΝΟ,
ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ,
ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ,

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

∆ωδ/νήσου

GR4210008

∆ωδ/νήσου

GR4210009

∆ωδ/νήσου

GR4210014

∆ωδ/νήσου

GR4210016

∆ωδ/νήσου

GR4210023

∆ωδ/νήσου

GR4210017

∆ωδ/νήσου

GR4210018

∆ωδ/νήσου

GR4210019

∆ωδ/νήσου

GR4210021

Νερά
κολύµβησης
[5]
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΚΟΥΛΟΥΝ∆ΡΟΣ ,
ΣΕΣΚΛΙ,
ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΑΣ,
ΘΗΡΑ ΚΑΜΑΡΙ
ΘΗΡΑ ΠΕΡΙΣΣΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ
ΡΟ∆ΟΣ ΑΝ.
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ∆. ΕΝΥ∆ΡΕΙΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑΜΙΑΟΥΛΗ-ΚΑΝΑΡΗ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΙΞΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΡΟ∆ΟΣ ΒΑΓΙΕΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΣΟΡΩΝΗ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΜΙΡΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΓΕΝΝΑ∆Ι
ΡΟ∆ΟΣ ΚΙΟΤΑΡΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΓΑΛΟΥΝΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΓΛΥΣΤΡΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΛΑΡ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΤΣΟΥΝΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΠΕΥΚΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΛΙΝ∆ΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΑΘΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΒΛΙΧΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΡΕΝΙ
ΚΑΛΑΘΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΘΟΛΑΡΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΑΓ. ΑΓΑΘΗ
ΡΟ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΣΤΕΓΝΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΘΟΛΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΛΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΑ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4210025
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΡΟ∆ΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
ΚΑΛΥΜΠΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΒΑΓΙΕΣΚΑΛΙΘΙΩΝ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΛΙΡΑΚΙΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΚΑΛΙΘΙΩΝ
ΡΟ∆ΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΡΟ∆ΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΡΑΟΥΝΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΡΕΝΗ
ΚΑΛΑΘΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ ΛΑ∆ΙΚΟ
ΡΟ∆ΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΡΟ∆ΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ
ΚΟΣΚΙΝΟΥ
ΚΩΣ ΑΚΤΗ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΩ
ΚΩΣ ΑΚΤΗ ΨΑΛΙ∆Ι
ΚΩΣ ΑΚΤΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΚΩΣ ΑΚΤΑΙΟΝ
ΚΩΣ ΚΡΗΤΙΚΑ
ΚΩΣ ΛΑΜΠΗ
ΚΩΣ ΤΙΓΚΑΚΙ
ΚΩΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΩΣ ΣΚΕΘΡΙΟ
ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΚΩΣ ΓΟΥΡΝΙΑΤΗΣ
ΚΩΣ ΒΟΥΝΟ
ΚΩΣ ΤΡΟΥΛΟΣ
ΚΩΣ ΑΓ. ΦΩΚΑΣ
ΚΩΣ ΠΕΥΚΟΚΕΦΑΛΗ
ΚΩΣ ΑΝΑΒΟΛΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΡΓΙΝΩΝΤΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΙ ΜΥΡΤΙΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΥΡΤΙΕΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

GR4210008

+
+
+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου

+

14 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου

597

Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΑΝΤΟΥΝΙ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣΘΕΡΜΑ
ΚΑΘΠΑΘΟΣ ΑΜΜΟΠΙ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΜΜΟΣ
ΚΑΘΠΑΘΟΣ ΑΠΕΛΛΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΛΙΒΑ∆Ι
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΑ
ΓΙΑΛΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Β.
ΜΑΡΜΑΡΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΣΤΕΝΟ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΜΑΛΤΕΖΑΝΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΣΧΟΙΝΩΝΤΑΣ
ΛΕΡΟΣ ∆ΡΥΜΩΝΙ
ΛΕΡΟΣ ΓΟΥΡΝΑΣ
ΛΕΡΟΣ ΠΛΕΦΟΥΤΙ
ΛΕΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΙ
ΛΕΡΟΣ ΒΡΩΜΟΛΙΘΟΣ
ΛΕΡΟΣ ΑΛΙΝΤΑ
ΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ
ΛΕΡΟΣ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΛΕΡΟΣ ΚΡΙΘΩΝΙΟ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΑΣΠΡΗ
ΑΜΜΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΧΟΧΛΑΚΙ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΒΡΕΤΟ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΠΑΧΙΑ
ΑΜΜΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΛΛΟΥΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ ΛΙΕΣ
ΤΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΡΙΣΤΟΥ
ΤΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΛΑΚΑΣ
ΤΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΚΑΦΗΣ
ΤΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΤΗΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΕΘΡΩΝ
ΣΥΜΗ ΑΚΤΗ ΝΩΣ
ΣΥΜΗ ΠΕ∆Ι 1
ΣΥΜΗ ΠΕ∆Ι 2
ΣΥΜΗ ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΗ ΠΕ∆Ι, ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΗ
ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΣΥΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΝΑΝΟΥΣ
ΣΥΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΜΗ ΛΙΜΑΝΙ
ΝΗΜΠΟΡΕΙΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ
ΑΓΡΙΟΛΙΒΑ∆Ο
ΠΑΤΜΟΣ ΜΕΛΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ ΛΑΜΠΗ
ΠΑΤΜΟΣ ΨΙΛΗ
ΑΜΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι
ΓΕΡΑΝΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ ΠΕΤΡΑ
ΠΑΤΜΟΣ ΑΓ.
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ ΓΡΟΙΚΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΝΗΣΙ
ΡΩ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ
ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ
ΚΑΛΑΜΟΣΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΑΝΑΦΗΣ:
ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧΙΑ,
ΜΑΚΡΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΑΡΟΣ,
ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ,
ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+

∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου
∆ωδ/νήσου

+
+
+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

∆ωδ/νήσου

+

Κυκλάδων

GR4220002

Κυκλάδων

GR4220005

Κυκλάδων

GR4220023

Κυκλάδων

GR4220012
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ ΚΑΙ
ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΕΝΗ
ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ
∆ΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ
ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ∆Α
ΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΡΘΙ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΤΣΙ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΜΠΟΡΙΟ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΧΩΡΑ
ΚΑΜΑΡΑ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΦΕΛΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΗ
ΑΜΜΟΣ
ΚΕΑ ΟΤΖΙΑΣ
ΚΕΑ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ
ΚΕΑ ΛΙΒΑ∆Ι
ΤΗΝΟΣ ΑΓ. ΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΗΝΟΣ ΟΡΜΟΣ
ΙΣΤΕΡΝΙΟΝ
ΤΗΝΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ
ΤΗΝΟΣ ΒΑΘΥ
ΤΗΝΟΣ ΟΡΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙ
ΤΗΝΟΣ ΚΙΟΝΙΑ
ΤΗΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΗΝΟΣ ΑΓ. ΦΩΚΑΣ
ΤΗΝΟΣ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
ΤΗΝΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΝΟΣ ΚΟΛΙΒΙΘΡΑ
ΤΗΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΟΥΡΚΟ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ
ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ
ΑΘΕΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΥΘΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙ
ΛΟΥΤΡΩΝ
ΚΥΘΝΟΣ ΣΧΙΝΑΡΙ
ΛΟΥΤΡΩΝ
ΚΥΘΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΥ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Κυκλάδων

GR4220003

Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220004
GR4220011

Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220019

Νερά
κολύµβησης
[5]

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

GR4220010

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΚΥΘΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΚΥΘΝΟΣ ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΑΒΟΥΡΟΧΕΡΙ
ΣΥΡΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ ΚΙΝΙ
ΣΥΡΟΣ ∆ΕΛΦΙΝΙ
ΣΥΡΟΣ ΓΑΛΙΣΣΑ
ΣΥΡΟΣ ΨΑΧΝΟ
ΣΥΡΟΣ ΑΓΑΘΩΠΕΣ
ΣΥΡΟΣ ΚΟΜΗΤΟ
ΣΥΡΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΣΥΡΟΣ ΒΑΡΗ
ΣΥΡΟΣ ΜΑΝΝΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΨΑΡΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΟΠΟ∆Ι
ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΛΙΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΙ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΓ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΒΑ∆Ι
ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΑΡΑΒΙ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΓΑΝΕΜΑ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΜΕΓΑ
ΛΙΒΑ∆Ι
ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΒΕΣΑΛΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΙΚΑΜΙΑ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΨΙΛΗ
ΑΜΜΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΓΙΟΣ
ΣΩΣΤΗΣ
ΣΙΦΝΟΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ
ΣΙΦΝΟΣ ΠΛΑΤΥΣ
ΓΙΑΛΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

GR4220010

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220010

+
+
+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220009
GR4220009
GR4220009

+
+
+
+

Κυκλάδων

GR4220009

+

Κυκλάδων

GR4220009

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

GR4220009

+
+
+

GR4220008

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΠΑΡΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΑ
ΠΑΡΟΣ ΚΡΙΟΣ
ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΠΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ
ΠΑΡΟΣ ΛΟΛΑΝΤΟΝΙΣ
ΠΑΡΟΣ ΤΣΕΡ∆ΑΚΙΑ
ΠΑΡΟΣ ΠΥΡΓΑΚΙ
ΠΑΡΟΣ ∆ΡΥΟΣ
ΠΑΡΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΙ
ΠΑΡΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
ΠΑΡΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ
ΠΑΡΟΣ ΜΕΣΑ∆Α
ΠΑΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
ΠΑΡΟΣ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑ∆Ι
ΝΑΞΟΣ ΒΙΝΤΖΙ
ΝΑΞΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΞΟΣ ΑΓ.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΝΑΞΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΝΑΞΟΣ ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ
ΝΑΞΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
ΠΛΑΤΙΑ ΡΟΥ∆Α
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΠΟΡΗ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΦΑΝΟ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΞΙΛΟΚΕΡΑΤΙ∆ΙΟ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΦΑΝΑΡΙ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΓ.
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥΡΙΑ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΟΡΜΟΣ
ΑΙΓΙΑΛΗΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΚΤΗ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΜΑΤΛΕΖΙ
ΙΟΣ ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΤΗ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΙΟΣ ΨΑΘΙ
ΙΟΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ
ΙΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ
ΙΟΣ ΠΙΚΡΙ ΝΕΡΟ
ΙΟΣ ΚΛΗΜΑ
ΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΙΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
ΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑ
ΙΟΣ ΟΡΜΟΣ ΙΟΥ
ΙΟΣ ΟΡΜΟΣ
ΠΛΑΚΩΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ ΑΛΟΠΡΟΝΙΑ
ΚΙΜΟΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΚΙΜΟΛΟΣ ∆ΕΚΑΣ
ΚΙΜΟΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
ΚΙΜΟΛΟΣ
ΜΠΟΝΑΤΣΑ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΠΡΑΣΣΑ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΑΛΥΚΗ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΕΝΝΙΑΣ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΨΑΘΙ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΓΟΥΠΑ
ΚΙΜΟΛΟΣ ΚΛΗΜΑ
ΜΗΛΟΣ ΠΟΛΛΩΝΙΑ
ΜΗΛΟΣ ΠΛΑΘΙΕΝΑ
ΜΗΛΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α
ΜΗΛΟΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ
ΜΗΛΟΣ
ΧΙΒΑ∆ΟΛΙΜΝΗ
ΜΗΛΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΜΗΛΟΣ ΑΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΗΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΘΗΡΑ ΡΙΒΑΣΘΙΡΑΣΙΑΣ
Χερσαία τµήµατα
ΛΕΣΒΟΣ: ∆ΥΤΙΚΗ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ
∆ΑΣΟΣ
ΣΑΜΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΣ
(ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ)

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Νερά
κολύµβησης
[5]

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων

+

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων
Κυκλάδων

+
+

Κυκλάδων

+

Λέσβου

GR4110003

Σάµου

GR4120002
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Περιοχές - Υδάτινα
Σώµατα
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ
ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ-ΜΙΚΡΟ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΕΙΤΑΝΙ-∆ΑΣΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΚΚΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ
ΛΙΜΝΗ-ΛΑΣΘΟΣΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΡΟ∆ΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ-ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ
ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ
ΟΓΚΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:ΠΡΟΦΗΤ
ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ
ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ ΚΑΙ
ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ
ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΩΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ
∆ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΑΝ∆ΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ
ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΙΕΝΟΣ
ΟΓΚΟΣ

Νοµός

Ευαίσθητες
περιοχές
[1]

Ευπρόσβλητες
ζώνες
[2]

Περιοχές Natura
Τόποι
Ζώνες
Κοινοτικής
ειδικής
Σηµασίας
προστασίας
(SCI) [3]
(SPA) [4]

Σάµου

GR4120003

∆ωδ/νήσου

GR4210002

∆ωδ/νήσου

GR4210006

Κυκλάδων

GR4220001

Κυκλάδων

GR4220003

Κυκλάδων

GR4220014

Κυκλάδων

GR4220018

Κυκλάδων

GR4220008

Κυκλάδων

GR4220001

Νερά
κολύµβησης
[5]

GR4120003

[1] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271/EOK
[2] σύµφωνα µε την Οδηγία 91/676/EOK
[3] σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK
[4] σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕOK
[5] σύµφωνα µε την Οδηγία 76/160/EOK

14.6 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης
Η προσέγγιση των συνολικά διαθέσιµων πόρων έγινε, όπως αναφέρεται σε προηγούµενες παραγράφους, λαµβάνοντας ως µονάδα τα νησιά µε πληθυσµό πάνω από 300 κατοίκους. Οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι έχουν προκύψει από το άθροισµα των πόρων
αυτών των νησιών, χωρίς να περιλαµβάνονται αρκετά ακόµα νησιά µε µικρότερο πληθυσµό. Η εκτίµηση, αντίθετα, της ζήτησης µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ δίδεται για
το σύνολο των νησιών του διαµερίσµατος, κατά νοµό. Η προσέγγιση όµως που επιτυγ-
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χάνεται κατά νοµό έχει τις δυσκολίες που αναφέρονται και στο σύνολο του διαµερίσµατος (µικρά νησιά, αποµονωµένα κλπ.).
Πίνακας 14.22 Ζήτηση νερού (hm3/έτος)
Νοµός

∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Χίου
Σύνολο

Ύδρευση
Άρδευση Κτην/φία
Έτος
ΜάιοςΣεπτέµβριος
15.18
7.44
20.80
1.20
7.15
3.10
21.50
2.30
7.77
3.29
23.20
2.60
3.25
1.39
7.80
0.40
3.84
1.62
6.90
0.30
37.19
16.84
80.20
6.80

Σύνολο
Έτος
ΜάιοςΣεπτέµβριος*
37.18
28.74
30.95
25.56
33.57
27.57
11.45
9.36
11.04
8.64
124.19
99.87

* Για την εκτίµηση της συνολικής ζήτησης για την περίοδο Μαΐου-Σεπτεµβρίου λαµβάνεται
υπόψη η ετήσια ζήτηση της άρδευσης και τα 5/12 της ζήτησης για κτηνοτροφία.

Πίνακας 14.23 Ζήτηση νερού και φυσικοί διαθέσιµοι πόροι
Νοµός

Ανάγκες
Έτος

∆ωδεκανήσου 37.18
Κυκλάδων
30.95
Λέσβου
33.57
Σάµου
11.45
Χίου
11.04
Σύνολο
124.19

Φυσικοί υδατικοί πόροι

Εκτιµηθείσα φυΜάιος- Υπόγεια Εκτιµηθείσα Συγκέντρωση
νερών σε λιµνο- σική υπερετήσια
Σεπτ.
νερά*
ποσότητα
επιφανειακή
δεξαµενές και
υπόγειου
απορροή**
φράγµατα***
νερού**

28.74
25.56
27.57
9.36
8.64
99.87

37.1
48.5
3.5
-

324
55
69
19
19
486

25.6
17.5
22.8
2.5
5.9
74.3

730
156
377
155
182
1 600

* Πηγή: ∆ηµακόπουλος (1989)
** Από στοιχεία της µελέτης των Binnie & Partners et al. (1984) µε επικαιροποίηση. Οι τιµές
που προκύπτουν από τα αναλυτικά, ανά νησί, ισοζύγια για την ποσότητα του υπόγειου νερού και
την επιφανειακή απορροή είναι θεωρητικές, και µόνο µικρό µέρος αυτών των ποσοτήτων µπορεί
να αξιοποιηθεί. Το σύνολο των διαθέσιµων πόρων αναφέρεται µόνο στα νησιά άνω των 300 κατοίκων, για τα οποία έγινε εκτίµηση του ισοζυγίου.
*** Μετά την κατασκευή του συνόλου των λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων του προγράµµατος
του Υπουργείου Γεωργίας, όπως παρουσιάζεται σε ξεχωριστούς πίνακες.

Η ζήτηση σε νερό του υδατικού διαµερίσµατος, που εκτιµάται και παρουσιάζεται στους
πίνακες, καλύπτεται σήµερα, εν µέρει, από τις παρακάτω πηγές:
• Γεωτρήσεις εκµετάλλευσης του υπόγειου δυναµικού, που έχουν κατασκευαστεί
τόσο από φορείς του δηµοσίου (νοµαρχίες, δήµοι, κοινότητες) όσο και από ιδιώτες.
Το νερό των γεωτρήσεων χρησιµοποιείται για κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης
ή µικρών βιοµηχανιών και κτηνοτροφίας.
• Πηγές αποστράγγισης των υπόγειων υδροφορέων. Συναντάται µεγάλος αριθµός µικρών κυρίως πηγών, που καλύπτουν κατά κύριο λόγο υδρευτικές και κατά δεύτερο
λόγο αρδευτικές ανάγκες. Αξιοποιείται σήµερα το σύνολο των πηγών αυτών, λόγω
της έλλειψης νερού, κυρίως το καλοκαίρι.
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• Λιµνοδεξαµενές και φράγµατα. Στα νησιά του Αιγαίου τα τελευταία χρόνια υπάρχει
σε εξέλιξη από το ΥΠΓΕ πρόγραµµα µελέτης και κατασκευής λιµνοδεξαµενών και
φραγµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση του επιφανειακού κυρίως και µέρους του
υπόγειου νερού. Ήδη έχει κατασκευαστεί µέρος των λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων, όπως παρουσιάζονται σε πίνακες προηγούµενων ενοτήτων.
• Μεταφορά νερού µε υδροφόρες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι ανάγκες των µικρών κυρίως νησιών του Αιγαίου.
• Αποθήκευση νερού σε στέρνες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται υδρευτικές ανάγκες
πολλών κατοίκων των νησιών, κυρίως των Νοµών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.
Με βάση νεότερα συµπεράσµατα της Μελέτης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Κυκλάδων (2001), που τεκµηριώθηκε µε υδρογεωλογικές έρευνες, για την εξασφάλιση της
κάλυψης των υδατικών αναγκών όλων των χρήσεων µπορούν να εφαρµοστούν οι παρακάτω λύσεις:
• Αφαλάτωση θαλασσινού νερού·
• αξιοποίηση επιφανειακού νερού µε φράγµατα, λιµνοδεξαµενές ή έργα τεχνητού
εµπλουτισµού·
• εκµετάλλευση υπόγειου νερού µε γεωτρήσεις, πηγάδια, κλπ.·
• επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση.
Στην παραπάνω µελέτη περιλαµβάνεται πρόταση (Πίνακας 14.24) για την κατασκευή
έργων παραγωγής νερού, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της επόµενης εικοσαετίας, σε
κάθε νησί, µε την παραδοχή ότι οι αρδευτικές ανάγκες διατηρούνται γενικά στα σηµερινά επίπεδα.

14.7 Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Με βάση τις µελέτες αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ (∆ηµακόπουλος, 1989) και τα άλλα
στοιχεία που βρέθηκαν, θεωρείται δύσκολη η ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι η έλλειψη βασικών δεδοµένων, ενώ τα λίγα που υπάρχουν είναι ανεπαρκή και αµφίβολης αξιοπιστίας. Πολλές
από τις µελέτες στερούνται βασικών υδρολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων που
είναι απαραίτητα για την εφαρµογή τους. Τόσο οι µελέτες ύδρευσης όσο και άρδευσης
και αποστραγγιστικών έργων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, στηρίζονται σε αυθαίρετες
παροχές των πηγών υδροληψίας ή το πολύ σε ελάχιστες µετρήσεις, και χρησιµοποιούν
συχνά αυθαίρετους συντελεστές επιφανειακής απορροής, ενώ σχεδόν σε καµιά από αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής του έργου. Με
βάση την έλλειψη των ανωτέρω στοιχείων είναι δύσκολη η σύνταξη τεκµηριωµένου
υδατικού ισοζυγίου.
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Νήσων Αιγαίου παρουσιάζει ιδιοµορφίες όσον αφορά στη θεώρηση των διαθέσιµων φυσικών υδατικών πόρων, εξαιτίας της ύπαρξης πολλών υδρολογικών-υδρογεωλογικών αυτοτελών µονάδων (νησιά), αλλά και στην κάλυψη των
υδρευτικών, πρώτα και κύρια, αναγκών των κατοίκων των δεκάδων νησιών.
Έγινε προσπάθεια προσέγγισης του ισοζυγίου για τα 39 νησιά µε περισσότερους από
300 κατοίκους. Για την κατάρτιση των ισοζυγίων αυτών χρησιµοποιήθηκαν τα υπάρχοντα στοιχεία βροχοπτώσεων και θερµοκρασιών των σταθµών Λήµνου, Μυτιλήνης, Νά606 Κεφάλαιο IV: Προσέγγιση κατά υδατικό διαµέρισµα

ξου, Ρόδου και αεροδροµίου Ελληνικού (Αθήνα), και διαχωρίστηκαν τα νησιά σε 5
οµάδες.
Πίνακας 14.24 Προτεινόµενα έργα για το Νοµό Κυκλάδων
Νησί

Έργο

Άνδρος
Τήνος

Προϋπολογισµός
(€)

Αξιοποίηση υπόγειου νερού – ∆ίκτυο µεταφοράς
Φράγµα Βακέτας
Αξιοποίηση Λ/∆ Λιβάδας
Φράγµα Μερσίνης – ∆ίκτυο µεταφοράς
Αφαλάτωση 2 000 m3/ηµ
Αφαλάτωση 3 000 m3/ηµ – Αγωγός Μεταφοράς
Τεχνητός εµπλουτισµός µε επαναχρησιµοποίηση λυµάτων
Φράγµατα Βροντά, Χοιρόλακα και Κακάπετρας
Περιφερειακός εξωτερικός αγωγός
Αξιοποίηση υπόγειου νερού
Αξιοποίηση υπόγειου νερού στην ορεινή Νάξο.

Μύκονος
Σύρος
Πάρος

Νάξος

Τεχνητός εµπλουτισµός υδροφορέων Μετρόπουλου-Τουµπακάδων

Σίφνος
Φολέγανδρος

Φράγµα Ποταµιάς (Τσικαλαριού)
Τεχνητός εµπλουτισµός µε επαναχρησιµοποίηση λυµάτων
Αξιοποίηση υπόγειου νερού
∆ίκτυο µεταφοράς νερού προς Απολλωνία
Αφαλάτωση 300 hm3/ηµ
Συµπληρωµατικά έργα αξιοποίησης υπόγειου νερού

5 870 000
2 348 000
4 402 000
4 696 000
1 467 000
2 641 000
1 761 000
2 935 000
2 348 000
880 000
1 761 000
1 174 000
11 739 000
880 000
1 467 000
587 000
352 000
147 000

Πηγή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων (2001)

Τα βασικά συµπεράσµατα και εκτιµήσεις από την προσέγγιση που προηγήθηκε είναι τα
ακόλουθα:
Με βάση τις προσεγγίσεις και τις εκτιµήσεις που παρουσιάζονται στις προηγούµενες
ενότητες, το σύνολο των νερών της βροχής που δέχεται το διαµέρισµα ανέρχεται σε
5 200 hm3/έτος. Από την ποσότητα αυτή τα 3 100 hm3/έτος καλύπτουν την εξατµισοδιαπνοή (ποσοστό 60%), τα 525 hm3/έτος κατεισδύουν εµπλουτίζοντας τις υπόγειες
υδροφορίες (ποσοστό 10%), και τα υπόλοιπα 1560 hm3/έτος απορρέουν προς τη θάλασσα (ποσοστό 30%). Οι ποσότητες αυτές εκτιµήθηκαν για τα νησιά µε πάνω από 300
κατοίκους, χωρίς να ληφθούν υπόψη πολλά άλλα νησιά του υδατικού διαµερίσµατος.
Με βάση τα στοιχεία της Μελέτης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Κυκλάδων (2001), τα
υδρολογικά ισοζύγια των νησιών των Κυκλάδων διαφοροποιούνται σε σχέση µε τη
βροχή χωρίς να µεταβάλλεται ουσιαστικά το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Στα νησιά
Άνδρος, Τήνος και Νάξος υπολογίζεται αισθητά µεγαλύτερη ωφέλιµη βροχή στην παραπάνω µελέτη.
Το µικρό ύψος βροχής που δέχονται τµήµατα του υδατικού διαµερίσµατος (από 350
έως 818 mm), σε συνδυασµό µε τη µικρή έκταση των περισσότερων νησιών και τις γεωλογικές τους συνθήκες, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη µεγάλων υδρολογικών και
υδρογεωλογικών λεκανών. Ο µικρός όγκος νερού της βροχόπτωσης που δέχονται τα
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περισσότερα νησιά δεσµεύεται κατά κύριο λόγο από την εξατµισοδιαπνοή, και η υπόλοιπη ποσότητα είτε κατεισδύει εµπλουτίζοντας τις µικρές υδρογεωλογικές λεκάνες,
όταν το επιτρέπουν οι υδρογεωλογικές συνθήκες, είτε απορρέει, µέσω µικρών ρεµάτων
κυρίως, προς τη θάλασσα.
Από την ποσότητα των 525 hm3/έτος που, µε βάση τις προσεγγίσεις που προκύπτουν
από την κατάρτιση των υδατικών ισοζυγίων ανά νησί, κατεισδύει στο υπέδαφος, µόνο
µικρό ποσοστό µπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά. Αιτίες είναι η ύπαρξη µικρών σε
έκταση υδρογεωλογικών λεκανών, η µη ύπαρξη στεγανών φραγµών προς τη θάλασσα
που να συγκρατούν την υπόγεια απορροή προς αυτή, η ανάπτυξη καρστ ανοιχτού τις
περισσότερες φορές προς τη θάλασσα, και τέλος το µικρό ύψος των βροχοπτώσεων που
δέχονται οι επιφάνειες των νησιών.
Σε ορισµένα νησιά, όπως η Ρόδος, η Λέσβος και η Κως, όπου έχουν πραγµατοποιηθεί ή
πραγµατοποιούνται υδρογεωλογικές µελέτες, προκύπτει ότι µεγάλο µέρος των αναγκών, της τάξεως του 70%, µπορούν να καλυφθούν από την ορθολογική διαχείριση των
υπόγειων νερών.
Οι υπόγειοι υδροφορείς, εξαιτίας της σηµαντικής συνεισφοράς τους στην κάλυψη των
υδατικών αναγκών των νησιών, τις περισσότερες φορές υφίστανται υπερεκµετάλλευση,
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση των νερών τους εξαιτίας της
διείσδυσης της θάλασσας (Ρόδος, Κως, Πάρος, Χίος, Σάµος, Λέσβος κλπ.). Η ποιοτική
αυτή υποβάθµιση αναφέρεται στους καρστικούς υδροφορείς (Χίος) και στους κοκκώδεις αλλουβιακούς και νεογενείς (Ρόδος, Κως, Σάµος, Λέσβος).
Με βάση νεότερα συµπεράσµατα της Μελέτης ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Κυκλάδων (2001), που τεκµηριώθηκε µε υδρογεωλογικές έρευνες, η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής:
α. στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Πάρος, Ίος και Ανάφη
υπάρχει σε γενικές γραµµές επάρκεια πόρων που καλύπτει τη ζήτηση είτε λόγω των
υδρογεωλογικών συνθηκών είτε λόγω της χαµηλής ζήτησης·
β. στη Σίφνο η κατάσταση είναι οριακή·
γ. στα νησιά Σύρος, Σαντορίνη και Φολέγανδρος παρουσιάζονται ελλείµµατα·
δ. στη Νάξο και τη Μήλο υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης µε την προοπτική ανάπτυξης έργων.
Το ποσοστό αξιοποίησης των επιφανειακών νερών από τα 1 600 hm3 που εκτιµήθηκαν
είναι µικρότερο αυτού των υπόγειων και εκτιµάται ότι είναι της τάξεως του 10%. Η κύρια αιτία αυτής της κατάστασης είναι η ύπαρξη µικρών υδρολογικών λεκανών και πολλών µικρού µήκους παράκτιων ρεµάτων. Η αξιοποίηση των επιφανειακών νερών είναι
δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την αποθήκευσή του σε φράγµατα και λιµνοδεξαµενές,
και µε τον τεχνητό εµπλουτισµό των υπόγειων κοκκωδών υδροφορέων, µε προτεραιότητα στις περιοχές όπου παρατηρούνται φαινόµενα υφαλµύρισης.
Η προσπάθεια που πραγµατοποιείται από το πρόγραµµα λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων του ΥΠΑΑΤ για την αποθήκευση σε πολλά νησιά του επιφανειακού νερού είναι
πολύ θετική. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος αναµένεται να συγκεντρώνονται
περί τα 75 hm3/έτος, ποσότητα σηµαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των ανα-
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γκών του υδατικού διαµερίσµατος κατά το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου είναι 100
hm3 περίπου.
Κατά τη µελέτη των λιµνοδεξαµενών και φραγµάτων του ΥΠΑΑΤ, εξαιτίας της έλλειψης βροχοµετρικών και υδρολογικών µετρήσεων σε κάθε νησί, έγιναν παραδοχές, κυρίως όσον αφορά στους συντελεστές απορροής, χωρίς στοιχεία παρατηρήσεων. Έτσι,
είναι πιθανόν η συνολική ποσότητα νερού που εκτιµάται ότι θα συγκεντρωθεί µε την
πλήρη ανάπτυξη του προγράµµατος να απέχει από την πραγµατική.
∆εδοµένου του µικρού αριθµού υδρολογικών µετρήσεων στο σύνολο του διαµερίσµατος, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη πολλών αυτόνοµων µονάδων ανά νησί µε διαφορετικά υδρολογικά-υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες για την ακριβή εκτίµηση των διαθέσιµων υδατικών πόρων:
•
•
•
•

πύκνωση του δικτύου παρακολούθησης των µετεωρολογικών δεδοµένων·
εγκατάσταση δικτύου µέτρησης παροχών σε ρέµατα και πηγές·
εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης της υπόγειας στάθµης των υδροφορέων·
µετρήσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων και ποιότητας των νερών στα σηµεία µέτρησης παροχών και υπόγειας στάθµης·
• εγκατάσταση αυτόµατων τηλεµετρικών σταθµών σε καθορισµένα σηµεία ελέγχου·
• καταγραφή ανά νησί όλων των πηγών κάλυψης των υδρευτικών και αρδευτικών
αναγκών.
Σε µεγάλο µέρος των νησιών αναπτύσσονται υδροφορείς στις παράκτιες πεδιάδες, που
κρίνονται αξιόλογοι όχι τόσο για τις µεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού που διαθέτουν,
όσο για τη χρησιµοποίησή τους στην κάλυψη τοπικών αναγκών σε νερό ύδρευσης και
άρδευσης. Οι υπόγειοι αυτοί υδροφορείς είναι αναγκαίο να προστατευτούν από την περαιτέρω διείσδυση της θάλασσας, εξαιτίας της µεγάλης σηµασίας τους, και να εξεταστεί η δυνατότητα τεχνητού εµπλουτισµού τους.
Για τον ίδιο λόγο υπάρχει ανάγκη καταγραφής και αξιοποίησης όλων των µικρών και
σηµαντικών πηγών του διαµερίσµατος. Εκεί δε όπου είναι εφικτό, είναι σκόπιµη η εξέταση της δυνατότητας αναρρύθµισης των πηγαίων αυτών εκφορτίσεων και της απόληψης µεγαλύτερων ποσοτήτων κατά το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου. Θετικό είναι το
παράδειγµα των πηγών του Κάµπου Χώρας στη Σάµο.
Σε πολλές περιπτώσεις παράκτιων προσχωµατικών και νεογενών υδροφορέων παρατηρούνται φαινόµενα υποβάθµισης της ποιότητας εξαιτίας της υφαλµύρισης. Στις περιοχές αυτές είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για τη µείωση των αντλούµενων ποσοτήτων, να εξευρεθούν πιθανές άλλες πηγές υδροδότησης, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
προγραµµάτων τεχνητού εµπλουτισµού των υδροφορέων, τόσο για την καλυτέρευση
της ποιότητας του υπόγειου νερού, όσο και για την αύξηση των ποσοτήτων υπόγειου
νερού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη θερινή περίοδο.
Το βόρειο Αιγαίο αποτελεί σήµερα την φτωχότερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία εικοσαετία η τουριστική ανάπτυξη έχει θετικές επιπτώσεις στα
αναπτυξιακά µεγέθη κυρίως του νότιου Αιγαίου. Οι προοπτικές ανάπτυξης των Νήσων
Αιγαίου είναι θετικές. Ήδη πέρα από τα έργα του Β΄ ΚΠΣ, που εξυπηρετούν στόχους
ολοκληρωµένης ανάπτυξης (κυρίως έργα υποδοµών), προωθούνται ειδικά προγράµ-
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µατα για τα νησιά, κοινοτικής και εθνικής πρωτοβουλίας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται
και η αξιοποίηση της γεωθερµίας.
Σε ορισµένα νησιά του υδατικού διαµερίσµατος έχουν εντοπιστεί γεωθερµικά ρευστά
µέσης και υψηλής ενθαλπίας µεγαλύτερης από 100°C. Πολλές φορές η ύπαρξη των γεωθερµικών πεδίων πιστοποιείται µε την εµφάνιση θερµοµεταλλικών πηγών. Γεωθερµικά πεδία υψηλής ενθαλπίας έχουν εντοπιστεί στη Μήλο (300°C) και τη Νίσυρο
(400°C), και υπάρχουν πιθανότητες να αναπτύσσονται και στα νησιά Κίµωλος, Πολυαιγός, Σαντορίνη, Κως, Ικαρία και Λέσβος. Σε αυτά τα νησιά, καθώς και στη Χίο,
Σάµο, Κάλυµνο, Κύθνο, Σέριφο και Λήµνο, όπου υπάρχουν ενδείξεις για ανάπτυξη γεωθερµικών πεδίων, αναπτύσσεται ένα αξιόλογο γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής, µέσης
και υψηλής ενθαλπίας, που είναι δυνατόν, µε τα κατάλληλα έργα, να λύσει ενεργειακά
προβλήµατα (Μήλος, Νίσυρος) µε άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να
συµβάλει έµµεσα στην εξοικονόµηση ενέργειας, µε θέρµανση οικισµών το χειµώνα,
δηµιουργία θερµοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργειας κλπ. Όσον αφορά στην εξεύρεση πόσιµου
νερού, τα γεωθερµικά πεδία µέσης και υψηλής ενθαλπίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για αφαλάτωση θαλασσινού νερού και κάλυψη των αναγκών τόσο των νησιών, όπου
αναπτύσσονται αυτά, όσο και γειτονικών µικρών.
Άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη των γεωθερµικών πεδίων είναι η εµφάνιση σε
πολλά νησιά θερµοµεταλλικών, ιαµατικών πηγών, η αξιοποίηση των οποίων µε σύγχρονες µεθόδους αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης των περιοχών όπου εµφανίζονται.
Για τα νησιά σηµαντικού µεγέθους και µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος είναι απαραίτητο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε ενιαία,
για το κάθε νησί, βάση, και όχι αποσπασµατικά ανά κοινότητα. Μια τέτοια διαχείριση
προϋποθέτει αναδιοργάνωση του τρόπου εκµετάλλευσης τόσο του υπόγειου όσο και
του επιφανειακού νερού, µε κοινά ολοκληρωµένα δίκτυα. Στα µεγάλα αυτά νησιά, σήµερα που προχωρεί η κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης από τα κατασκευασµένα φράγµατα και τις λιµνοδεξαµενές, είναι δυνατή η αναδιοργάνωση αυτή.
Το σύνολο του διαµερίσµατος παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες από άποψη ενιαίας διαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι πολλές αυτόνοµες, ανά νησί, ενότητες µε ελλείψεις
υδατικών πόρων για βασικές ανάγκες, ακόµα και ύδρευσης, προϋποθέτουν κάλυψη της
ζήτησης είτε µε µεταφορά νερού είτε µε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αστικών λυµάτων του υδατικού διαµερίσµατος και µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι σκόπιµη η υλοποίηση των έργων που θα εξυπηρετούν τους οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2 000 κατοίκων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ο τρόπος
συλλογής και επεξεργασίας (δηλαδή αριθµός και µέγεθος εγκαταστάσεων) για τις περιοχές αυτές απαιτεί ειδική οικονοµοτεχνική µελέτη.
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Κεφάλαιο V: Σχέσεις µεταξύ υδατικών
διαµερισµάτων
1. Γενικά
Όπως αναφέρεται στη Μεθοδολογία (ενότητα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ), η προσέγγιση αυτή
της διαχείρισης χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο στάδιο ανάµεσα στην ανάλυση κατά υδατικό διαµέρισµα, που ήδη παρουσιάστηκε, και στη σύνθεση και αναγωγή των συµπερασµάτων σε επίπεδο χώρας, που ακολουθεί σε επόµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο VI)
Στόχος της φάσης αυτής είναι ο καθορισµός βασικών αξόνων για τις διαχειριστικές πολιτικές σε µονάδες χώρου µε κοινά χαρακτηριστικά, ευρύτερες αυτών των υδατικών διαµερισµάτων. Οι πολιτικές αυτές διευκολύνουν την επιλογή στόχων και τον καθορισµό
προτεραιοτήτων σε επίπεδο χώρας.
Συγκεκριµένα, τίθεται µια σειρά κριτηρίων, γεωγραφικά-γεωµορφολογικά, διοικητικά,
υδρολογικά-υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά), αλλά και αναπτυξιακά και µε βάση
αυτά επισηµαίνονται οι οµοιότητες, σχέσεις και εξαρτήσεις των υδατικών διαµερισµάτων.
Σύµφωνα µε τα κοινά γνωρίσµατα και τις παραπάνω σχέσεις επιχειρείται ο καθορισµός
ενοτήτων, ανάµεσα και σε άλλες πιθανές, και επισηµαίνονται οι βασικές αρχές, που διέπουν τη διαχειριστική τους πολιτική.
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι πέντε (5) προγραµµατικές/αναπτυξιακές χωρικές
ενότητες που περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στο ∆΄ ΚΠΣ (Κεφάλαιο ΙΙ, ενότητα
3.5.2) είναι, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, παρόµοιες µε τις τέσσερις (4) υδατικές χωρικές ενότητες, όπως παρουσιάζονται στα Σχήµατα V.1 και V.2, παρόλο που χρησιµοποιήθηκαν, όπως είναι φυσικό, διαφορετικά κριτήρια για τον καθορισµό τους. Οι εξαιρέσεις
περιορίζονται στη ∆υτική Ελλάδα και ειδικότερα στις Ιόνιες Νήσους και την περιοχή της
Αιτωλοακαρνανίας, που στις υδατικές ενότητες παραµένει στον κεντρικό κορµό της χώρας, ως τροφοδότης νερού της Θεσσαλίας.

2. Οµοιότητες-σχέσεις-εξαρτήσεις υδατικών διαµερισµάτων
2.1 Οµοιότητες
Με βάση επιλεγµένα κριτήρια, που παρουσιάζονται στη συνέχεια, προσδιορίζονται τα
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των υδατικών διαµερισµάτων, ώστε να είναι δυνατή
στη συνέχεια η οριοθέτηση κοινής υδατικής πολιτικής για εκείνες τις οµάδες των διαµερισµάτων που καλύπτουν κάθε συγκεκριµένο κριτήριο. Τα κριτήρια αυτά δεν επιβάλλεται να καλύπτουν ολόκληρη την έκταση του κάθε υδατικού διαµερίσµατος, αλλά τουλάχιστον το µεγαλύτερο µέρος της.
1. Γενικά
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Σχήµα V.1 Οι τέσσερις χωρικές ενότητες που εκφράζουν τις σχέσεις (οµοιότητες-εξαρτήσεις)
µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων

Σχήµα V.2 Οι πέντε προγραµµατικές/αναπτυξιακές χωρικές ενότητες του ∆΄ ΚΠΣ
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Κριτήριο 1: Κοινά γεωγραφικά όρια
Τα διαµερίσµατα που βρίσκονται στη χερσαία χώρα, όπως εµφανίζονται στο Χάρτη 2,
έχουν κατά οµάδες κοινά γεωγραφικά όρια. Τα υδατικά διαµερίσµατα που καλύπτουν το
κριτήριο αυτό, κυρίως όµως εφόσον δεν διαχωρίζονται από σηµαντικά φυσικά εµπόδια
(όπως η Πίνδος, που αποµονώνει στην ουσία τα 04 και 05 από την υπόλοιπη χώρα), διευκολύνουν την κατασκευή έργων µεταφοράς νερού χωρίς σοβαρούς οικονοµικούς πόρους, προσφέρονται δηλαδή για συνεκµετάλλευση υδατικών πόρων. Στην περίπτωση
µάλιστα, που ταυτίζονται µε τα διαµερίσµατα τα οποία καλύπτουν το κριτήριο 10 (κοινά
δίκτυα), παρουσιάζουν και δυνατότητες κοινής-συνδυασµένης οικονοµικής ανάπτυξης.
Κριτήριο 2: ∆ιοικητική δοµή
Τα υφιστάµενα διοικητικά όρια των νοµών και περιφερειών της χώρας είναι διαφορετικά
από τα αντίστοιχα υδρολογικά των λεκανών απορροής και των υδατικών διαµερισµάτων. Στην περίπτωση που σε ορισµένα διαµερίσµατα συµπίπτουν κατά µεγάλο µέρος τα
διοικητικά και υδρολογικά όρια, παρουσιάζεται µεγαλύτερη ευχέρεια διοικητικών παρεµβάσεων, και ειδικότερα εφαρµογής της επιθυµητής υδατικής πολιτικής.
Τα διαµερίσµατα που αποτελούνται από ολόκληρους νοµούς είναι µόνο τα νησιωτικά 13
και 14, ενώ αυτά που εκτός από ολόκληρους νοµούς περιλαµβάνουν τα µεγαλύτερα τµήµατα άλλων (εκτός από µικρές ορεινές περιοχές) είναι τα 05, 06 και 08 (Πίνακας VΙ.2).
Τα υδατικά διαµερίσµατα που παρουσιάζονται µε τη µεγαλύτερη διάσπαση, περιλαµβάνουν δηλαδή µεγάλο αριθµό νοµών, ολόκληρων ή τµηµάτων τους, παρατίθενται στον
Πίνακα V.1. Τα υδατικά διαµερίσµατα που αποτελούν και διοικητική περιφέρεια είναι
µόνο τα 13 και 14 (που αποτελείται από 2 περιφέρειες), ενώ αυτά που πλησιάζουν περισσότερο µε τα όρια των περιφερειών είναι τα 06 και 08.
Πίνακας V.1 Υδατικά διαµερίσµατα µε µεγάλο αριθµό νοµών
Υδατικό
Σύνολο
Πλήθος νοµών που
Πλήθος νοµών των οποίων
διαµέρισµα νοµών περιλαµβάνονται ολόκληροι περιλαµβάνονται τµήµατα
09
10
2
8
04
8
2
6
05
8
3
5
08
7
4
3
02
6
2
4
07
6
1
5
10
6
1
5
03
5
5
11
5
5
12
5
3
2
01
5
1
4
14
5
4
1
06
4
4
13
4
4
Η σχέση διοικητικών και υδρολογικών ορίων φαίνεται στους Χάρτες 2 και 3.
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Κριτήριο 3: Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η χώρα χαρακτηρίζεται από ισχυρό-κατακερµατισµένο ανάγλυφο και περιορισµένη ενδοχώρα, µε µικρής κλίµακας πεδινές εκτάσεις. Αντιπροσωπευτικά αυτού του γενικού προτύπου είναι τα υδατικά διαµερίσµατα 01, 03, 04, 05 και
09. Αντίθετα, ηπιότερο ανάγλυφο και αναπτυγµένες πεδινές εκτάσεις εµφανίζονται στα
08, 10, 11 και 12. Τα νησιωτικά διαµερίσµατα 13 και 14, καθώς και τα νησιωτικά τµήµατα λοιπών διαµερισµάτων, χαρακτηρίζονται από σηµαντικό ορεινό-ηµιορεινό τµήµα
και περιορισµένες πεδιάδες (Χάρτης 1).
Κριτήριο 4: Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά
Από την άποψη του κλίµατος που επικρατεί στα διάφορα υδατικά διαµερίσµατα είναι
δυνατή η παρακάτω κατάταξη:
1. Το θαλάσσιο εύκρατο κλίµα χαρακτηρίζει τα διαµερίσµατα 06, 13 και 14, τα διαµερίσµατα 01, 02, 03, όπου όµως εντοπίζονται περιοχές αλπικού κλίµατος, καθώς και το
07, µε περιοχές προς τα δυτικά µεσευρωπαϊκού κλίµατος µε νησίδες αλπικού.
2. Οι παραθαλάσσιες περιοχές των διαµερισµάτων 04 και 05, καθώς και τα Ιόνια νησιά,
έχουν θαλάσσιο µεσογειακό κλίµα, ενώ στα ανατολικά ορεινά τµήµατα των δύο διαµερισµάτων το κλίµα είναι µεσευρωπαϊκό µε νησίδες αλπικού.
3. Τα διαµερίσµατα 10, 11 και 12 έχουν κλίµα θαλάσσιο εύκρατο, που γίνεται προς τα
βόρεια µεσευρωπαϊκό και προς τα ανατολικά µεταβατικό. Ο χαρακτήρας αυτός εντείνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
4. Τέλος, το διαµέρισµα 09 έχει κλίµα µεσευρωπαϊκό µε περιοχές κυρίως µεταβατικού
και λιγότερο αλπικού κλίµατος, το διαµέρισµα 08 έχει στο εσωτερικό του κλίµα µεταβατικού χαρακτήρα, ενώ στην παραθαλάσσια περιοχή επικρατεί το εύκρατο θαλάσσιο.
Ειδικότερα:
Από την άποψη των βροχοπτώσεων (Χάρτης 5) που δέχονται κατά µέσο όρο ετησίως τα
υδατικά διαµερίσµατα της χώρας, µπορούν να καταταγούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:
• Τα διαµερίσµατα 01, 02, 04 και 05, µε µέσο ετήσιο ύψος βροχής 850 mm και άνω.
• Τα διαµερίσµατα 03, 07, 08, 09, 10, 11 και 12, µεταξύ 600 και 850 mm.
• Τα διαµερίσµατα 06 και 14, µε µέσο ετήσιο ύψος βροχής µικρότερο από 600 mm.
Από την άποψη συγκέντρωσης βροχόπτωσης στη χειµερινή περίοδο, διακρίνονται ως
εξής:
• Τα διαµερίσµατα 08, 09, 10, 11 και 12, µε χειµερινές βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν
σε ποσοστό µικρότερο του 75% των συνολικών ετήσιων.
• Τα διαµερίσµατα 04, 05 και 07, µε χειµερινές βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν στο
75–85% των συνολικών ετήσιων.
• Τα διαµερίσµατα 01, 02, 03, 06, 13 και 14, µε χειµερινές βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 85% των συνολικών ετήσιων.
Σηµαντική, τέλος, παράµετρο για τα θέµατα της διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελεί και η παράµετρος της διάρκειας της θερµής περιόδου. Η κατανοµή της στο χώρο
επιτρέπει τη διάκριση των διαµερισµάτων ως εξής:
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• Στα υδατικά διαµερίσµατα 05, 09, 10, 11 και 12, η διάρκεια της θερµής περιόδου είναι µικρότερη των 5 µηνών και κλιµακώνεται από 3–4 (09) µέχρι 4.5–5 (10).
• Στα υδατικά διαµερίσµατα 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13 και 14, η διάρκεια της θερµής
περιόδου είναι από 5 µήνες (04) έως και πλέον των 6 µηνών (13).
Κριτήριο 5: Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά
∆ύο είναι οι κατηγορίες διαµερισµάτων όσον αφορά στο κριτήριο αυτό:
1. Στα διαµερίσµατα 01, 02, 04, 05, 06, 07, 12 και 14 παρουσιάζονται αναπτυγµένα
καρστικά συστήµατα, που επηρεάζουν τη δίαιτα ποταµών (πηγές), και τις παράκτιες
και υποθαλάσσιες εκφορτίσεις, και που σε ορισµένες περιπτώσεις διακινούν υπόγεια
νερά µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων (π.χ. τα 01, 02 και 03).
2. Στα διαµερίσµατα 07, 08, 10, 11 και 12, και εν µέρει στα 02, 04 και 05, αναπτύσσονται εκτεταµένοι υδροφορείς σε προσχώσεις και νεογενείς αποθέσεις, τα αποθέµατα
των οποίων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη δίαιτα µεγάλων ποταµών, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται από έργα σύλληψης ή συγκράτησης επιφανειακών νερών.
Λόγω της έντονης γεωργικής ανάπτυξης των πεδινών εκτάσεων αυτών των διαµερισµάτων, έχει γίνει έντονη εκµετάλλευσή των υδατικών τους πόρων, µε συνέπεια την
ύπαρξη προβληµάτων στην ποσοτική και ποιοτική κατάσταση αυτών.
Κριτήριο 6: Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης νερού
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα του ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης νερού κάθε διαµερίσµατος (δηλαδή της σχέσης µεταξύ φυσικής προσφοράς και ζήτησης νερού, όπου συνυπολογίζονται και οι δυνατότητες που προσφέρουν τα υφιστάµενα έργα αξιοποίησης,), τα
διαµερίσµατα που βρέθηκαν σαφώς πλεονασµατικά κατά το µήνα Ιούλιο στις σηµερινές,
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνθήκες είναι τα 04, 05 και 11, ενώ σαφώς
ελλειµµατικά στις ίδιες συνθήκες είναι τα 03 και 14 (βλ. ενότητα 10 του Κεφαλαίου VI).
Κριτήριο 7: Συνάφεια τύπου και ρυθµού ανάπτυξης
Η συνάφεια τύπου και ρυθµού ανάπτυξης συνεπάγεται και συνάφεια χρήσεων. Τρεις είναι οι κατηγορίες των διαµερισµάτων, όσον αφορά στο κριτήριο αυτό:
1. Τα διαµερίσµατα που διακρίνονται από έντονους ρυθµούς ανάπτυξης όλων των παραγωγικών τοµέων, εποµένως χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση πληθυσµού και
δραστηριοτήτων. Είναι αυτά που περιλαµβάνονται στον υφιστάµενο άξονα ανάπτυξης Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα, δηλαδή τα 11, 10, µέρος του 09, 08, 07,
06, και 02, στα οποία η ζήτηση είναι αυξηµένη. Τα διαµερίσµατα αυτά καλύπτουν ή
τείνουν να καλύψουν τις σηµαντικές µαζικές τους ανάγκες µε έργα µεταφοράς (υφιστάµενα ή µελλοντικά), ενώ η διαχειριστική τους πολιτική πρέπει να διέπεται από
αυστηρούς κανόνες για την οικονοµία νερού.
2. Τα λοιπά χερσαία διαµερίσµατα, 01, 03, 04, 05, υπόλοιπο του 09, και 12, χαρακτηρίζονται από χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και αυξηµένη προσφορά νερού
(εκτός από το 03). Το πρόβληµα στα διαµερίσµατα αυτά είναι η επιλογή της κατεύθυνσης εκτροπής του πλεονάσµατος, καθώς και ο καθορισµός των ανταποδοτικών
πολιτικών (π.χ. τελών) για την προσφορά πόρων τους σε άλλη περιοχή.
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3. Τέλος, στο νησιωτικό χώρο, που χαρακτηρίζεται από χαµηλή προσφορά νερού, υπερισχύει η εξάρτηση από τον τουρισµό και δευτερευόντως από τον πρωτογενή τοµέα.
Αποτέλεσµα του τύπου ανάπτυξης είναι ο χρονικός εντοπισµός των υδατικών αναγκών στους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε τα προβλήµατα παρουσιάζονται ιδιαίτερα
οξυµένα. Εποµένως, η πολιτική στο χώρο αυτό πρέπει να στηρίζεται στην πλήρη αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων, στην εκµετάλλευση των χειµερινών
παροχών για την κάλυψη των αυξηµένων καλοκαιρινών αναγκών, καθώς και σε παρεµβάσεις ειδικού ή καινοτόµου χαρακτήρα.
Ορισµένα από τα παραπάνω δεδοµένα παρουσιάζονται στους Χάρτες 6 και 7.
Κριτήριο 8: Ποιοτική Κατάσταση
Επηρεάζεται τόσο από φυσικές διεργασίες, όσο και από ανθρώπινες παρεµβάσεις.
Τα νερά µε χαρακτηριστική υδροχηµική σύσταση λόγω φυσικών διεργασιών (ειδικά
νερά, υφάλµυρα κλπ.) είναι διάσπαρτα στο σύνολο της χώρας. Η ποιότητα των νερών,
που έχει αλλοιωθεί από ανθρώπινες παρεµβάσεις, ακολουθεί τους ρυθµούς και τύπους
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών της χώρας. Από την άποψη αυτή διακρίνουµε δύο
κατηγορίες υδατικών διαµερισµάτων:
1. Τα διαµερίσµατα που βρίσκονται στη ζώνη µεγάλης ανάπτυξης της χώρας (ΠάτραΑθήνα-Θεσσαλονίκη-Καβάλα) έχουν γενικά υποβαθµισµένα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Στις ίδιες περιοχές βρίσκονται και οι σηµαντικότερες πεδινές εκτάσεις,
που λόγω της έντονης γεωργικής ανάπτυξης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης των υδατικών τους πόρων. Τα διαµερίσµατα αυτά είναι τα 02, 06, 07, 08, 10
και 11.
2. Τα διαµερίσµατα που βρίσκονται στη ζώνη ηπιότερης ανάπτυξης, στη δυτική δηλαδή
πλευρά της χώρας, έχουν νερά πολύ καλύτερης ποιοτικής κατάστασης, εκτός βέβαια
από σηµειακά τοπικά προβλήµατα. Τα διαµερίσµατα αυτά είναι τα 01, 04, 05 και 09.
Κριτήριο 9: Οµοιότητες κλίµακας
Το κριτήριο αυτό αφορά στο µέγεθος των πόρων, αλλά και των έργων αξιοποίησής τους.
Τα υδατικά διαµερίσµατα ως προς το κριτήριο αυτό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Στα διαµερίσµατα µε πλούσια φυσική προσφορά, αλλά µε χαµηλά επίπεδα ζήτησης.
Σε αυτά η περίσσεια νερού είτε µεταφέρεται σε άλλες περιοχές µε έργα υψηλού κόστους, όπως είναι η περίπτωση του διαµερίσµατος 04, είτε αξιοποιείται µε την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθµών, όπως στα διαµερίσµατα 04, 05, 09 και 10.
2. Στα διαµερίσµατα µε µεγάλη ζήτηση. Αυτή προκύπτει είτε λόγω εκτεταµένων πεδινών-καλλιεργήσιµων εκτάσεων, που αξιοποιούνται µε µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα,
όπως στα διαµερίσµατα 01, 08, 09, 10, 11 και 12, είτε λόγω µεγάλης συγκέντρωσης
πληθυσµού, όπως στα 06 (Αθήνα) και 10 (Θεσσαλονίκη), όπου έχουν κατασκευαστεί
και συνεχώς επεκτείνονται υψηλού κόστους έργα ύδρευσης µε µεταφορά νερού από
άλλα διαµερίσµατα.
3. Στα νησιωτικά διαµερίσµατα 13 και 14, αλλά και στα νησιωτικά τµήµατα άλλων διαµερισµάτων µε µικρού µεγέθους ανάγκες, που αντιµετωπίζονται µε µεµονωµένα, σηµειακά και µικρής κλίµακας έργα.
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Κριτήριο 10: Κοινά δίκτυα µεταφορών
Τα υδατικά διαµερίσµατα που συνδέονται µε κοινά δίκτυα µεταφορών, κυρίως µε οδικά
και σιδηροδροµικά δίκτυα, ταυτίζονται συνήθως µε αυτά που καλύπτουν το κριτήριο 1
(κοινά γεωγραφικά όρια), βρίσκονται δηλαδή στην ηπειρωτική χώρα. Τα διαµερίσµατα
αυτά παρουσιάζουν δυνατότητες κοινής-συνδυασµένης ανάπτυξης, εποµένως δυνατότητες καθορισµού κοινής διαχειριστικής πολιτικής, δεν δυσχεραίνουν την κατασκευή έργων µεταφοράς νερού, και είναι κατά οµάδες τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•

01, 02 και 03, δηλαδή αυτά της Πελοποννήσου·
04, 06 και 07·
07 και 08·
08 και 09·
09 και 10·
10 και 11·
11 και 12.

Αντίθετα, αποµονωµένα από άποψη δικτύων µεταφορών, αλλά και λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της γεωµορφολογικής τους δοµής, είναι το 05, κυρίως όµως τα νησιωτικά 13 και 14.
Επισηµαίνεται ότι η κατάταξη των διαµερισµάτων στο κριτήριο αυτό γίνεται µε τις σηµερινές συνθήκες, πριν δηλαδή ολοκληρωθούν οι νέοι «αναδυόµενοι» άξονες µεταφορών/ανάπτυξης, που έχουν ενταχθεί στο ∆΄ ΚΠΣ (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ).

2.2 Σχέσεις – εξαρτήσεις µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων
Εξετάζονται οι σχέσεις που υπάρχουν ή προγραµµατίζονται και που σχετίζονται µε τη
µεταφορά νερού µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων µε τεχνητές (κατασκευή έργων) ή φυσικές (υπόγειοι υδατικοί πόροι) διαδικασίες. Η µεταφορά νερού δηµιουργεί σχέσεις
εξάρτησης µεταξύ των διαµερισµάτων, οι οποίες εκφράζονται µε σχετική διαχειριστική
πολιτική και στα δύο µέρη. Τέτοιες περιπτώσεις εξάρτησης είναι και αυτές που δηµιουργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Υφιστάµενα έργα µεταφοράς από επιφανειακούς υδατικούς πόρους, όπως:


στο 06 από τα 07 και 04, για την ύδρευση της πρωτεύουσας (Εύηνος, Μόρνος,
Υλίκη, υπόγειοι υδροφορείς)·



στο 10 από το 09, για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης (πηγές Αραβησσού,
Αλιάκµονας)·



στο 04 από το 05, για την ύδρευση της Λευκάδας (πηγές Αγίου Γεωργίου)·



στο 08 από το 04, για την ύδρευση της Καρδίτσας και την άρδευση της περιοχής (ταµιευτήρας Πλαστήρα).

β. Προγραµµατιζόµενα έργα µεταφοράς από επιφανειακούς υδατικούς πόρους, όπως:


στο 08 από το 04, για την άρδευση του Θεσσαλικού Κάµπου, τον εµπλουτισµό
του Πηνειού, και για παραγωγή ενέργειας (εκτροπή Αχελώου)·



στο 11 από το 12 (Νέστος).
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γ. Φυσική µεταφορά υπόγειων υδατικών πόρων, όπως:


µεταξύ των διαµερισµάτων 01, 02 και 03, από τον πλούσιο κοινό υδροφορέα
της κεντρικής Πελοποννήσου·



µεταξύ 08 και 09, από τις πηγές ∆ίου.

Οι παραπάνω σχέσεις µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων παρουσιάζονται στο Χάρτη 4.

2.3 Εξαρτήσεις από υδατικούς πόρους άλλων χωρών
Εξετάζονται οι εξαρτήσεις που δηµιουργούνται σε υδατικά διαµερίσµατα από υδατικούς
πόρους άλλων χωρών, συγκεκριµένα των βόρειων γειτόνων της Ελλάδας, και παρουσιάζονται στο Χάρτη 4. Τέτοια είναι τα διαµερίσµατα που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος
των αναγκών τους σε νερό είτε από διακρατικούς ποταµούς είτε από λίµνες, των οποίων
διαµοιράζονται τους πόρους µε τις όµορες χώρες. Αυτά τα διαµερίσµατα είναι:
• Το 09 (λίµνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα µε Αλβανία και ΠΓ∆Μ, Σακουλέβας µε
ΠΓ∆Μ).
• Το 10 (ποταµός Αξιός και λίµνη ∆οϊράνη µε ΠΓ∆Μ).
• Το 11 (ποταµός Στρυµόνας µε Βουλγαρία).
• Το 12 (ποταµοί Νέστος µε Βουλγαρία και Έβρος-Άρδας-Ερυθροπόταµος µε Βουλγαρία και Τουρκία).
Η διαχειριστική πολιτική, που θα εφαρµοστεί στα παραπάνω διαµερίσµατα έχει το χαρακτήρα εξάρτησης, περιλαµβάνει υποχρεώσεις, δεσµεύσεις αλλά και απαιτήσεις, και λαµβάνει υπόψη, εκτός από τα ποσοτικά προβλήµατα και τους περιορισµούς, το γεγονός ότι
η ελληνική πλευρά αφενός µεν εισπράττει τα γενικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, που
δηµιουργούνται από διαφορετικές διαχειριστικές πολιτικές (π.χ. αλόγιστη άντληση νερού για άρδευση στη Μεγάλη Πρέσπα και τη ∆οϊράνη, εκτροπές Νέστου από βουλγαρική πλευρά), και αφετέρου αντιµετωπίζει προβλήµατα ρύπανσης (π.χ. ποταµοί Αξιός,
Νέστος, Έβρος), αποτέλεσµα του τύπου της ανάπτυξης των όµορων χωρών, οι οποίες
χρησιµοποιούν τα υδάτινα αυτά σώµατα ως αποδέκτες.
Η µοναδική περίπτωση στην οποία η Ελλάδα αποτελεί ανάντη χώρα είναι στον ποταµό
Αώο (διαµέρισµα 05), ο οποίος ρέει προς την Αλβανία.

3. Συµπεράσµατα – Άξονες διαχείρισης σε οµάδες υδατικών
διαµερισµάτων
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, µπορούν να εξαχθούν διαφόρων ειδών συµπεράσµατα σε εθνική και περιφερειακή κλίµακα όσον αφορά στα υδατικά θέµατα. Σύµφωνα
όµως µε το στόχο που τέθηκε στην µεθοδολογία (βλ. ενότητα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ) και
µε βάση τα κοινά γνωρίσµατα και τις σχέσεις ή και εξαρτήσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων, επιχειρείται στη συνέχεια ο καθορισµός ενοτήτων,
για τις οποίες είναι δυνατή η χάραξη και εφαρµογή κοινού τύπου διαχειριστικής πολιτικής. Οι ενότητες που επιλέγονται ανάµεσα και σε άλλες πιθανές, καθώς και οι βασικές
αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχειριστική τους πολιτική, συνοψίζονται ως εξής:
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3.1 Νησιωτικός χώρος
Περιλαµβάνει τα διαµερίσµατα 13 και 14, όχι όµως και τα νησιωτικά τµήµατα άλλων
διαµερισµάτων. Λόγω της πολυδιάσπασης του χώρου και της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών και των µεγεθών των τµηµάτων του, οι συνθήκες φυσικής προσφοράς
νερού αλλά και ζήτησης δεν είναι κοινές. Παρόλα αυτά όµως βασικά χαρακτηριστικά
του συνόλου αποτελούν η αποµόνωση, ιδίως κατά τη χειµερινή περίοδο, η εξάρτηση από
τον τουριστικό τοµέα και η µικρή κλίµακα των πόρων και των απαιτούµενων παρεµβάσεων.
Τα χαρακτηριστικά αυτά διαµορφώνουν και την εφαρµοστέα υδατική πολιτική, που
προσδιορίζεται από:
•
•
•
•
•
•

τους περιορισµένους υδατικούς πόρους του χώρου·
τους µεγάλους κινδύνους υφαλµύρισης των υπόγειων νερών·
τα υφιστάµενα οξυµένα προβλήµατα, µικρής όµως κλίµακας·
την υψηλή ζήτηση σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο·
την ανάγκη µεγάλου αριθµού παρεµβάσεων, τοπικού-αποσπασµατικού χαρακτήρα·
τη µικρή κλίµακα των απαιτούµενων έργων ή την ανάγκη κατασκευής έργων ειδικού
τύπου·
• τον έντονο κατακερµατισµό των προσπαθειών και τελικά το µεγάλο κόστος των
απαιτούµενων συνολικά παρεµβάσεων.

Εποµένως, στα παραπάνω πλαίσια, η υδατική πολιτική (µέτρα και έργα) που θα προδιαγραφεί πρέπει να στοχεύει:
• Στην πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των χειµερινών παροχών, για την κάλυψη της
ζήτησης την εποχή αιχµής, µε κατασκευή έργων και λήψη ειδικών µέτρων (όπως π.χ.
άδεια οικοδοµής µε απαραίτητη την κατασκευή βροχοδεξαµενής).
• Στην ορθολογική χρήση και διαχείριση, καθώς και στην αυστηρή προστασία των υφιστάµενων υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, µε την επιβολή περιοριστικών µέτρων (όπως χορήγηση αδειών χρήσης νερού µε αυστηρούς όρους και περιορισµούς), και µέτρων εξοικονόµησης νερού, ιδίως κατά τις περιόδους αυξηµένης κατανάλωσης.
• Στη σύνδεση της προστασίας των υδατικών πόρων µε αυτή των εδαφικών µέσω της
κατασκευής έργων ειδικού τύπου (όπως λιµνοδεξαµενές, αναβαθµοί), αλλά και της
διατήρησης, προστασίας και επέκτασης των δασικών εκτάσεων.
• Στην επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην
αύξηση του αριθµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, στην ορθολογική
διαχείριση των αστικών λυµάτων και την επαναχρησιµοποίησή τους, καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος (κυρίως µε τη µείωση της πίεσης από την ανάπτυξη
του τουρισµού), για τη συγκράτηση του πληθυσµού µέσω και της βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης.
• Στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού κάθε µορφής (αθλητικού, ιαµατικού,
θαλάσσιου – καταδύσεις, θρησκευτικού κλπ), σε επιλεγµένους χώρους, για την ανάπτυξη τουρισµού υψηλού επιπέδου.
• Στην πραγµατοποίηση σηµαντικών έργων βασικών υποδοµών για τη στήριξη των
παραγωγικών τοµέων και στη διατήρηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα
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στα σηµερινά επίπεδα, αλλά µε επιλεκτικό αναπροσανατολισµό της παραγωγής προς
ανταγωνιστικά προϊόντα µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας.
Ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο πρέπει να αντιµετωπιστεί το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης, που διακρίνεται όχι τόσο για τα φυσιογραφικά του χαρακτηριστικά, όσο για τα αναπτυξιακά του δεδοµένα. Η Κρήτη θεωρείται από τις πιο αναπτυγµένες περιφέρειες της
χώρας, γεγονός που οφείλεται στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, κυρίως του τουρισµού, αλλά και στις κλιµατολογικές συνθήκες, που επιτρέπουν την πλούσια παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποικιλία.
Εποµένως, ειδικά για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Κρήτης, η υδατική πολιτική πρέπει να συνυπολογίσει:
• Την προτεραιότητα που δίδεται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών καλλιεργειών, αλλά και στην ανάπτυξη νέων επιλεγµένων κλάδων (ανθοκαλλιέργεια, θερµοκήπια σύγχρονης τεχνολογίας κλπ.), µε ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια της ελιάς σε σχέση και µε τα προβλήµατα ερηµοποίησης.
• Την ανάπτυξη και προστασία των υδατικών πόρων µέσω της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας των υφιστάµενων πανεπιστηµιακών κέντρων.
• Την ανάγκη για ενιαία διαχειριστική προσέγγιση του διαµερίσµατος, έχοντας υπόψη
την υπεροχή της δυτικής Κρήτης σε υδατικά αποθέµατα.
Η Κρήτη µπορεί εναλλακτικά να αποτελέσει ξεχωριστή ενότητα, λόγω του σηµαντικού
µεγέθους του χώρου, αλλά και των µεγεθών των πόρων και των συντελεστών παραγωγής. Σε αυτό συντείνουν ακόµα η απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και η εν γένει αυτάρκεια και αυτονοµία της περιοχής. Για το διαµέρισµα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί η
µελέτη διαχείρισης των υδατικών του πόρων.

3.2 Βόρειος άξονας
Περιλαµβάνει τα διαµερίσµατα 09, 10, 11 και 12 και αποτελεί ουσιαστικά τις 3 διοικητικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, οι οµοιότητες µεταξύ των διαµερισµάτων αυτών αφορούν σε γενικές γραµµές
κοινά όρια και δίκτυα µεταφορών, παρόµοια γεωµορφολογική δοµή και κλιµατικές συνθήκες, τύπο και ρυθµό ανάπτυξης, διαθεσιµότητα, αλλά και ποιοτική κατάσταση των
υδατικών πόρων. Βέβαια, έχοντας υπόψη το µέγεθος της ενότητας (το 32% της έκτασης
της χώρας και το 25% του πληθυσµού της), γίνεται φανερό ότι τα διαµερίσµατα που περιλαµβάνει παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, κυρίως από αναπτυξιακή άποψη.
Συγκεκριµένα, τα διαµερίσµατα 09, 11 και 12 περιλαµβάνουν ιδιαίτερα ορεινές περιοχές, µε σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, γεγονός που εντείνει τη αποµόνωσή τους από τη
λοιπή χώρα και την ήδη σοβαρή τάση εγκατάλειψής τους. Αν και συγκεντρώνουν άφθονους φυσικούς πόρους, η εκµετάλλευσή τους κρίνεται ανεπαρκής.
Αντίθετα, το διαµέρισµα 10, µε στρατηγικής σηµασίας γεωγραφική θέση, που τονίζεται
µε την παρουσία της Θεσσαλονίκης, διακρίνεται για την υψηλή εξαγωγική του δραστηριότητα και την αυξηµένη παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα, παράλληλα µε την αρκετά
δυναµική εµφάνιση του δευτερογενούς.
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Παρόλες όµως τις διαφορές ανάµεσα στις επιµέρους περιοχές του βόρειου άξονα, από
άποψη νερού το σύνολο του χώρου χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση για την κάλυψη
των βασικών του αναγκών από υδατικούς πόρους, τους οποίους διαµοιράζεται µε άλλες
χώρες, καθώς και από τη µεγάλη κλίµακα των απαιτούµενων παρεµβάσεων.
Ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος του χώρου είναι η κατοχύρωση και αναβάθµιση
της νευραλγικής γεωπολιτικής του θέσης ως οικονοµικού και συγκοινωνιακού κόµβου
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βαλκανικών χωρών, αλλά και ως πύλης πρόσβασης στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Σύµφωνα µε το στόχο αυτό, η διαχειριστική πολιτική διαµορφώνεται µε βασική επιδίωξη την προώθηση και υπογραφή συµφωνιών µε τις όµορες χώρες, µε όρους κατά το δυνατόν ευνοϊκότερους για την Ελλάδα.
Έτσι, στα πλαίσια της επιδίωξης αυτής, αλλά και των αναπτυξιακών στρατηγικών επιλογών, και κυρίως της προσπάθειας για συγκράτηση του πληθυσµού και άρση της αποµόνωσης των περισσότερων περιοχών της ενότητας, στις βασικές αρχές της διαχειριστικής
πολιτικής του βόρειου άξονα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες:
• Προτεραιότητα στη γνώση των µεγεθών των υδατικών πόρων της περιοχής, ως προϋπόθεση της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων.
• Προτεραιότητα στα µεγάλα έργα αξιοποίησης (ενεργειακά, εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά) και για τη δέσµευση κατά το δυνατόν µεγαλύτερων ποσοτήτων νερού.
• Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας µε συνεπείς διαχρονικά στόχους για την
εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσοτήτων και ποιοτήτων νερού, και την ενδεχόµενη
επιδίωξη, σε ορθολογική βάση, κοινής διαχείρισης των λεκανών των διακρατικών
ποταµών, σύµφωνα µε την υφιστάµενη διεθνή επιστηµονική εµπειρία και την Οδηγία
2000/60/ΕΚ.
• Επιδίωξη επιµέρους συνεργασιών µε τις όµορες χώρες για υδατικά θέµατα (αυτόµατα
κοινά δίκτυα µέτρησης ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων, κοινά αυτόµατα συστήµατα προειδοποίησης πληµµυρών κλπ.).
• Ελαχιστοποίηση των αποτελεσµάτων εξάρτησης από τις γειτονικές χώρες, µε πρόβλεψη εναλλακτικών µορφών ανάπτυξης, κυρίως δραστηριοτήτων του τριτογενούς
τοµέα, που παρουσιάζει τάσεις ανάπτυξης και δυνατότητες αναξιοποίητες ακόµα.
• Κάλυψη των αναγκών σε νερό ελλειµµατικών περιοχών (π.χ. Χαλκιδική, που παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στον τουρισµό).
• Αξιοποίηση των σηµαντικών υπόγειων υδροφορέων σε όλα τα διαµερίσµατα, µε τρόπους που να εξυπηρετούν την αειφορία των πόρων.
• Αντιµετώπιση της σηµαντικής ρύπανσης και υποβάθµισης τοπικών παραλιακών
εκτάσεων (π.χ. Θερµαϊκός) και λιµνών (π.χ. Λαγκαδά).
• Έµφαση σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων, για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής και τη συγκράτηση των κατοίκων.
• Αξιοποίηση της µεγάλης ποικιλίας των φυσικών (όπως βιότοποι, λίµνες) και τουριστικών πόλων έλξης (εναλλακτικές µορφές, όπως ορεινός, ιαµατικός, αθλητικός τουρισµός) µε στόχο την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
• Ανάπτυξη και προστασία των υδατικών πόρων µε την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας των υφιστάµενων πανεπιστηµιακών κέντρων.
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3.3 Πελοπόννησος
Η Πελοπόννησος αποτελεί διακεκριµένη γεωγραφική ενότητα, που περιλαµβάνει το
ηπεριωτικό και νησιωτικό τµήµα των διαµερισµάτων 01, 02 και 03. Τα διαµερίσµατα
αυτά παρουσιάζουν σηµαντικά κοινά γνωρίσµατα (κοινά όρια, δίκτυα µεταφορών, τύπο
και ρυθµό ανάπτυξης, σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα και προβλήµατα ποιότητας
υπόγειων κυρίως υδατικών πόρων), αλλά και σηµαντικές διαφοροποιήσεις (γεωµορφολογική δοµή, κλίµα, διαθεσιµότητα υδατικών πόρων).
Ειδικότερα, από άποψη ανάπτυξης ο χώρος χαρακτηρίζεται από χαµηλή παραγωγικότητα του πρωτογενούς τοµέα, περιορισµένη παρουσία του δευτερογενούς, σηµαντικές αδυναµίες στον τριτογενή, κυρίως στον τουρισµό (ανισοκατανοµή), καθώς και από σοβαρές
ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Ιδιαίτερα, από άποψη αναπτυξιακών δυνατοτήτων διακρίνεται το βορειοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου (Αχαΐα), στο οποίο βασικό ρόλο
παίζει η γεωγραφική θέση της Πάτρας ως συγκοινωνιακού κόµβου (εµπορικού και τουριστικού) από και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και το βορειοανατολικό (Κορινθία), µε γεωγραφική θέση κοντά στις µεγάλες αγορές της πρωτεύουσας. Οι δυνατότητες
των περιοχών αυτών προβλέπεται να βελτιωθούν σηµαντικά µε την ολοκλήρωση µεγάλων έργων εθνικής εµβέλειας, όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ο οδικός άξονας ΠάτραςΑθήνας-Θεσσαλονίκης, ο νέος οδικός-αναπτυξιακός άξονας της Ιονίας Οδού, η σιδηροδροµική γραµµή Πάτρας-Κορίνθου, και λοιπά συµπληρωµατικά έργα.
Παρά όµως τις όποιες διαφορές, τα κοινά γνωρίσµατα των υδατικών διαµερισµάτων της
Πελοποννήσου παρέχουν τη δυνατότητα συνολικής αντιµετώπισής της. Η δυνατότητα
αυτή ενισχύεται από το χαρακτηριστικό γνώρισµα της ενότητας, που είναι η ανάπτυξη
εκτεταµένων καρστικών συστηµάτων στο κέντρο της, µε µεγάλα αποθέµατα νερού, από
τα οποία είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών και των τριών διαµερισµάτων της. Εποµένως, ως βασικός άξονας της διαχειριστικής πολιτικής τίθεται η αξιοποίηση των αποθεµάτων των παραπάνω συστηµάτων για την κάλυψη αναγκών και των τριών διαµερισµάτων, µε έµφαση κατά σειρά στα 03, 01 και 02. Η σειρά αυτή αντιστοιχεί στην πίεση ζήτησης νερού.
Βασικούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής για την περιοχή αποτελούν η αναδιάρθρωση του παραγωγικού και η βελτίωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού της, καθώς και η
συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού, ιδίως των ορεινών περιοχών, ενώ κύριες επιλογές
που σχετίζονται µε τους υδατικούς πόρους είναι:
• Η µείωση της εξάρτησης του πληθυσµού από τον πρωτογενή τοµέα, παράλληλα µε
την προτεραιότητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων
και στην επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών για εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων
αγροτικής παραγωγής.
• Η έµφαση στον τουριστικό τοµέα µε ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, η αύξηση του
τουριστικού ρεύµατος και η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου (εναλλακτικός
τουρισµός).
• Η στήριξη των βιοµηχανικών περιοχών και η παροχή κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων, µε έµφαση στις µονάδες υψηλής τεχνολογίας.
Έτσι, στα πλαίσια των παραπάνω αναπτυξιακών επιλογών για την ενότητα, η αντίστοιχη
διαχειριστική πολιτική θα πρέπει να βασιστεί στους ακόλουθους επιµέρους στόχους:
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• Ορθολογική διαχείριση των υδάτων, κυρίως αυτών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την ύδρευση.
• Χρησιµοποίηση των χειµερινών απορροών των καρστικών πηγών για εµπλουτισµό
των υπόγειων υδροφορέων.
• Βελτίωση και εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων εγγειοβελτιωτικών έργων στο βόρειο και δυτικό τµήµα της ενότητας.
• Βελτίωση και αύξηση των αντιπληµµυρικών έργων, κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τµήµα.
• Βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υφάλµυρων και υπόγειων νερών.
• Κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών των βιοµηχανικών περιοχών.
• Αξιοποίηση των ιαµατικών νερών, στα πλαίσια της προώθησης των εναλλακτικών
µορφών τουρισµού.
• Αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων, και ειδικότερα ανάπτυξη τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας υφάλµυρων νερών (µε µεθόδους όχι ιδιαίτερα δαπανηρές), µέσω και της αξιοποίησης του τοµέα της τεχνολογικής έρευνας του Πανεπιστηµίου Πατρών (π.χ. Ανάβαλος).
• Ειδικότερα, στο νησιωτικό χώρο, ολοκλήρωση των υδρογεωλογικών ερευνών και κατασκευή των λιµνοδεξαµενών, των οποίων οι µελέτες έχουν εγκριθεί από το
ΥΠΑΑΤ.

3.4 Κεντρική χώρα
Τα λοιπά διαµερίσµατα, 04, 05, 06, 07 και 08, ανήκουν στον κεντρικό κορµό της χώρας
και διακρίνονται σαφώς σε δύο διακεκριµένα τµήµατα, το δυτικό και το ανατολικό, και
από άποψη γεωγραφική (οροσειρά της Πίνδου), αλλά και από άποψη διαθεσιµότητας
υδατικών πόρων, τύπου και ρυθµού ανάπτυξης και εποµένως µεγεθών ζήτησης νερού
και κλίµακας έργων αξιοποίησής του. Η σηµερινή διάκριση σε δύο τµήµατα πιθανώς
αµβλυνθεί στο µέλλον µετά την ολοκλήρωση των νέων αξόνων, που προγραµµατίζονται
στο ∆΄ ΚΠΣ.
Ειδικότερα και όσον αφορά στην αναπτυξιακή ανοµοιογένεια των δύο τµηµάτων, παρατηρούνται τα εξής:
α. Το δυτικό τµήµα, µε τα διαµερίσµατα 04 και 05 (µε το νησιωτικό τους τµήµα), αποτελεί το 41% της έκτασης της ενότητας και το 13% του πληθυσµού της. Τα δύο αυτά
διαµερίσµατα παρουσιάζουν κοινά όρια και δίκτυα µεταφορών, παρόµοιες γεωµορφολογικές, κλιµατολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, αλλά παράλληλα χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα. Παρά τον υψηλό
µέχρι σήµερα βαθµό αποµόνωσης, οι αναπτυξιακές τους προοπτικές βελτιώνονται
συνεχώς, λόγω της γειτνίασης µε την Αλβανία, ιδιαίτερης σηµασίας για την Ελλάδα,
αλλά και µε την Ευρώπη γενικότερα, της αυξηµένης κίνησης του λιµανιού της Ηγουµενίτσας, κυρίως όµως µε την ολοκλήρωση έργων (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) και την
προώθηση έργων οδικής σύνδεσης της περιοχής µε τη λοιπή χώρα (Εγνατία Οδός,
Ιονία Οδός, σύνδεση µε Θεσσαλία), µε έµφαση στη σύνδεση µε το διευρωπαϊκό δίκτυο µέσω της Εγνατίας.
Άξονες ανάπτυξης του τµήµατος αποτελούν:
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Η άρση της αποµόνωσης της περιοχής και η συγκράτηση του πληθυσµού των
ορεινών κυρίως περιοχών, µε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του (εκσυγχρονισµός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αξιοποίηση των φυσικών και τουριστικών πόρων).



Η βελτίωση της οικονοµίας, µε τη µείωση της εξάρτησης του αγροτικού κυρίως πληθυσµού από τον κλάδο της γεωργίας (παράλληλα µε την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα) και τον αναπροσανατολισµό του προς το δευτερογενή και τριτογενή, ιδίως τον τουρισµό
(υψηλού επιπέδου στα νησιά).

β. Το ανατολικό τµήµα, µε τα διαµερίσµατα 06, 07 και 08, αποτελεί το 87% του πληθυσµού της ενότητας, καθώς και το 53% του πληθυσµού και το 22% της συνολικής
έκτασης της χώρας. Τα διαµερίσµατα που το αποτελούν χαρακτηρίζονται σε γενικές
γραµµές από κοινά όρια και δίκτυα µεταφορών, παρόµοιες κλιµατολογικές συνθήκες
και συνθήκες διαθεσιµότητας των υδατικών τους πόρων, υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και ανάγκη κάλυψης των κύριων αναγκών τους µε έργα µεταφοράς νερού.
Παράλληλα όµως παρουσιάζουν εσωτερικά ιδιαίτερα αυξηµένη οικονοµική και κοινωνική ανοµοιογένεια. Συγκεκριµένα:


Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής (06) χαρακτηρίζεται από την παρουσία της
Πρωτεύουσας, παραµένει το κύριο βιοµηχανικό κέντρο της χώρας, ενώ ο πρωτογενής τοµέας έχει µικρή και φθίνουσα οικονοµική σηµασία και ο τριτογενής
σηµαντικές τάσεις ανάπτυξης. Κύριο πρόβληµα της Αττικής αποτελεί το περιβάλλον, του οποίου η κατάσταση κρίνεται ανησυχητική, γεγονός που διαµορφώνει και το στρατηγικό άξονα ανάπτυξης της περιοχής.



Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας (08) παρουσιάζει διαρθρωτικά προβλήµατα στις οικονοµικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, ο πρωτογενής τοµέας εµφανίζει συµπτώµατα κρίσης, κυρίως λόγω της ανεπάρκειας υδατικών πόρων και
των επιπτώσεων της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ),
ενώ στο δευτερογενή εµφανείς είναι οι τάσεις αποβιοµηχάνισης και µείωσης
της απασχόλησης. Στον τριτογενή πιο ευνοϊκές είναι οι προοπτικές για τον τουρισµό. Στα πλαίσια αυτά βασικές επιλογές για την ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, η ενίσχυση του δευτερογενούς τοµέα, η βελτίωση των µεταφορών (µε έµφαση στο τοπικό και
περιφερειακό δίκτυο), και η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής (µε έµφαση στην ορθολογική διαχείριση των βιοµηχανικών και αστικών
αποβλήτων).



Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) παρουσιάζει αυξηµένη οικονοµική και κοινωνική ετερογένεια, βιοµηχανικές και ορεινές ζώνες
από τις πιο προβληµατικές της χώρας, και περιβάλλον µε σοβαρά πλήγµατα,
κυρίως λόγω βιοµηχανικών αποβλήτων. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις οι
αναπτυξιακές επιλογές αναφέρονται στην ενδυνάµωση της οικονοµίας µε τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (εκτός του πρωτογενούς τοµέα), την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, την προτεραιότητα στην προστασίααξιοποίηση των υδατικών πόρων και για την εξυπηρέτηση της Αθήνας, και τέλος τον εκσυγχρονισµό των δικτύων ύδρευσης.
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Συµπερασµατικά και προσεγγίζοντας συνολικά τα δύο τµήµατα των πέντε υδατικών διαµερισµάτων της κεντρικής χώρας, παρά την ύπαρξη σηµαντικότατων παραγόντων ετερογένειας µεταξύ τους, παρατηρούµε ότι από άποψη υδατικών πόρων:
• Τα δυτικά είναι τα πιο πλεονασµατικά διαµερίσµατα της χώρας, µε υψηλή προσφορά
νερού, αλλά χαµηλά επίπεδα ζήτησης λόγω της περιορισµένης ανάπτυξης της περιοχής.
• Αντίθετα, τα ανατολικά χαρακτηρίζονται από ελλειµµατικότητα φυσικής προσφοράς
και υψηλά επίπεδα ζήτησης, που οφείλονται στην έντονη ανάπτυξη όλων των τοµέων
και εποµένως στη συγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων.
Έτσι, ανάµεσα στα δύο υφιστάµενα διακριτά τµήµατα του κεντρικού κορµού παρουσιάζεται η µεγαλύτερη αντίθεση πλεονασµατικών και ελλειµµατικών διαµερισµάτων στη
χώρα, γεγονός που δηµιουργεί το χαρακτήρα εξάρτησης των ανατολικών από τα δυτικά
διαµερίσµατα. Η εξάρτηση αυτή εκφράζεται µε έργα µεταφοράς µεγάλης κλίµακας, που
υπάρχουν ή προγραµµατίζονται (Μόρνος, Εύηνος, Αχελώος, Ταυρωπός κλπ.). Εποµένως, οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις δύο υποενότητες είναι οι ίδιοι µε αυτούς που
τις συνδέουν µε σχέσεις εξάρτησης. Με άλλα λόγια, η µόνη αλλά καθοριστική οµοιότητα ανάµεσα στα δύο τµήµατα της κεντρικής χώρας, αυτή που επιτρέπει την ενιαία
αντιµετώπισή τους, είναι οι µεγάλης κλίµακας απαιτούµενες παρεµβάσεις, στο µεν δυτικό λόγω της υψηλής φυσικής προσφοράς, στο δε ανατολικό λόγω της αυξηµένης ζήτησης.
Μετά τα παραπάνω, ως βασική κατεύθυνση της ακολουθητέας διαχειριστικής πολιτικής
για την περιοχή θεωρείται η αξιοποίηση των πόρων του δυτικού τµήµατος της χώρας εις
όφελος και του ανατολικού, σε ανταποδοτική όµως βάση. ∆ηλαδή, για την παραχώρηση
του συγκριτικού της πλεονεκτήµατος, η δυτική περιοχή θα πρέπει να ευνοηθεί µε συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής, π.χ. µε απόδοση προτεραιότητας στην κατασκευή των αναγκαίων έργων νερού.
Συµπληρωµατικά, τη διαχειριστική πολιτική του χώρου πρέπει να διέπουν µεταξύ άλλων
και οι ακόλουθες αρχές:
α. Για το δυτικό τµήµα:


Προτεραιότητα για την κάλυψη αναγκών σε ελλειµµατικές περιοχές (π.χ. Λευκάδα).



Έρευνα για τη βελτίωση υποβαθµισµένων υπόγειων νερών (π.χ. από την παρουσία γύψου).



Παρεµβάσεις για την προστασία από τη µόλυνση και ρύπανση λιµνών της περιοχής και θαλάσσιων αποδεκτών (π.χ. Αµβρακικός).



Βελτίωση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής µε κατάλληλα
έργα, π.χ. δάσωση και κατασκευή έργων ορεινής υδρονοµίας, παροχή κινήτρων για εγκατάσταση υδροβόρων δραστηριοτήτων (π.χ. βιοµηχανιών). Σε
αυτό συνηγορούν, εκτός από τους καθαρά αναπτυξιακούς λόγους, και ευνοϊκές
συνθήκες αποχέτευσης επεξεργασµένων λυµάτων στο Ιόνιο, που παρουσιάζει
βαθύτερα και ισχυρότερα ρεύµατα (έναντι του Αιγαίου).

β. Για το ανατολικό τµήµα:
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∆ιαχείριση της ζήτησης νερού και εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης και επαναχρησιµοποίησης.



Ειδικότερα, ορθολογική και ελεγχόµενη χρήση του νερού, που θα εκφράζεται
µε συγκεκριµένα µέτρα, όπως άδειες, όρια στη χρήση του νερού, τιµολόγηση
νερού σε όλες τις χρήσεις, εφαρµογή ορθολογικότερων γεωργικών πρακτικών
και οικονοµικών µεθόδων άρδευσης (στάγδην) και γενικότερα εφαρµογή της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.



Πλήρης επεξεργασία αποβλήτων και λυµάτων και επαναχρησιµοποίηση των
πόρων.



Ειδικότερα, χρησιµοποίηση νερού χαµηλής ποιότητας για ψύξη, ακόµα και θαλασσινού, και ανακύκλωση του χρησιµοποιούµενου στη βιοµηχανία.



Ολοκλήρωση της έρευνας και παραπέρα αξιοποίηση ιαµατικών και επιτραπέζιων νερών (στην περιοχή υπάρχουν αξιόλογες πηγές θερµοµεταλλικών νερών).



Ειδικότερα, στο νησιωτικό χώρο, ολοκλήρωση των υδρογεωλογικών ερευνών
και κατασκευή των λιµνοδεξαµενών των οποίων οι µελέτες έχουν εγκριθεί από
το ΥΠΓΕ.
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Κεφάλαιο VI: Προσέγγιση στη διαχείριση
των υδατικών πόρων της χώρας
1. Οι υδατικοί πόροι της χώρας
1.1 Γενικά
Η Ελλάδα έχει έκταση 131 957 km2 και παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, περιορισµένη
ενδοχώρα και µεγάλο ανάπτυγµα ακτών. Αποτέλεσµα της ιδιόµορφης αυτής γεωµορφολογικής διάρθρωσης είναι η πολυδιάσπαση του χώρου σε µικρές λεκάνες απορροής, µε
µικρούς ποταµούς και επιφανειακή απορροή που χαρακτηρίζεται από πληµµυρική
δίαιτα. Για το λόγο αυτό και παίρνοντας υπόψη την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, επιλέγεται ως
υδατική µονάδα προγραµµατισµού το υδατικό διαµέρισµα, δηλαδή σύνολο λεκανών
απορροής µε κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες
αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τοµέα της διαχείρισης του νερού (βλ. ενότητα 2
του Kεφαλαίου VIΙ). Αυτή η κλίµακα προσέγγισης ανταποκρίνεται άλλωστε και στη
διαθεσιµότητα και ποιότητα της υφιστάµενης πληροφορίας.
Πίνακας VI.1 Έκταση και πληθυσµός κατά υδατικό διαµέρισµα
Κ.Α.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Υδατικό διαµέρισµα

Έκταση Πληθυσµός Πληθυσµός
(km2)*
1991
2001**
∆υτικής Πελοποννήσου
7 301
314 059
331 180
Βόρειας Πελοποννήσου
7 310
562 859
615 288
Ανατολικής Πελοποννήσου
8 477
277 229
288 285
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
10 199
305 512
312 516
Ηπείρου
10 026
445 658
464 093
Αττικής
3 207 3 502 724
3 737 959
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 12 341
560 924
577 955
Θεσσαλίας
13 377
730 945
750 445
∆υτικής Μακεδονίας
13 440
569 684
596 891
Κεντρικής Μακεδονίας
10 389 1 225 840
1 362 190
Ανατολικής Μακεδονίας
7 280
390 848
412 732
Θράκης
11 177
377 410
404 182
Κρήτης
8 335
540 054
601 131
Νήσων Αιγαίου
9 103
456 712
508 807
Σύνολο χώρας

131 962 10 260 458

10 964 020

2

* Η ακριβής έκταση της χώρας είναι 131 957 km . Η έκταση στον πίνακα προκύπτει µετά από
στρογγυλοποιήσεις
** Ο πληθυσµός του 2001 είναι κατ’ εκτίµηση (βλ. Κεφάλαιο ΙΙΙ).
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Πίνακας VI.2 Υδατικά διαµερίσµατα και διοικητική διαίρεση της χώρας
Κ.Α.

Υδατικό ∆ιαµέρισµα

Νοµοί που
Νοµοί που
Άλλα
Νοµοί που
περιλαµβάνο- περιλαµβάνονται Υ.∆. περιλαµβάνονται
νται ολόκληροι
κατά >50%
κατά <50%
1
2
3
4
5
6
01 ∆υτικής Πελοποννήσου
Μεσσηνίας
Ηλείας
02 Αρκαδίας
Αχαΐας
Λακωνίας
02 Βόρειας Πελοποννήσου
Ζακύνθου
Αχαΐας
01 Αργολίδας
Κεφαλληνίας
Κορινθίας
03, 06 Ηλείας
03 Ανατολικής Πελοποννήσου
Αργολίδας
02 Αττικής
Αρκαδίας
01 Κορινθίας
Λακωνίας
01
04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
Ευρυτανίας
Αιτωλοακαρνανίας 05 Άρτας
Λευκάδας
Καρδίτσας
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φωκίδας
05 Ηπείρου
Θεσπρωτίας
Άρτας
04 Αιτωλοακαρνανίας
Κερκύρας
Ιωαννίνων
09 Γρεβενών
06 Αττικής
Αττικής
03, 07 Βοιωτίας
Κορινθίας
Κυκλάδων
07 Ανατολ. Στερεάς Ελλάδας Ευβοίας
Βοιωτίας
06 Αττικής
Φθιώτιδας
04, 08 Μαγνησίας
Φωκίδας
04
08 Θεσσαλίας
Καρδίτσας
04 Γρεβενών
Λάρισας
09 Πιερίας
Μαγνησίας
07 Φθιώτιδας
Τρικάλων
04
09 ∆υτικής Μακεδονίας
Φλώρινας
Γρεβενών
05, 08 Ιωαννίνων
Κοζάνης
Ηµαθίας
10 Λάρισας
Καστοριάς
05 Τρικάλων
Πέλλας
10
Πιερίας
08
10 Κεντρικής Μακεδονίας
Χαλκιδικής
Θεσσαλονίκης
11 Ηµαθίας
Κιλκίς
11 Πέλλας
Σερρών
11 Ανατολικής Μακεδονίας
∆ράµας
12 Θεσσαλονίκης
Καβάλας
12 Κιλκίς
Σερρών
10
12 Θράκης
Έβρου
∆ράµας
Ξάνθης
Καβάλας
Ροδόπης
13 Κρήτης
Ηρακλείου
Λασιθίου
Ρεθύµνης
Χανίων
14 Νήσων Αιγαίου
∆ωδεκανήσου
Κυκλάδων
06
Λέσβου
Σάµου
Χίου

Άλλα
Υ.∆.
7
03
02
03
03
01
06, 07
02, 06
05
08
08, 09
07, 08
07
04
08, 09
07
02, 03
14
03,06
08
05, 09
09
04, 07
05
08
04, 08

09
09
11
10
10
11
11

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ν. 1739/1987 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, για
λόγους µεθοδολογίας, αλλά και οργανωτικούς και διοικητικούς, έχει θεσµοθετηθεί η
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διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά διαµερίσµατα (Χάρτης 2). Η έκταση και ο πληθυσµός
των υδατικών διαµερισµάτων το 1991 και το 2001 παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.1.
Στον Πίνακα VI.2 παρουσιάζονται τα υδατικά διαµερίσµατα, µε τον Κωδικό Αριθµό
τους (Κ.Α.), καθώς και οι νοµοί που το κάθε ένα περιλαµβάνει. Οι νοµοί που περιλαµβάνει κάθε διαµέρισµα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) σε αυτούς των οποίων η
έκταση περιλαµβάνεται ολόκληρη στο υδατικό διαµέρισµα, (β) σε αυτούς των οποίων το
µεγαλύτερο µέρος της έκτασης (πάνω από 50%) περιλαµβάνεται στο υδατικό διαµέρισµα, και (γ) σε αυτούς των οποίων περιλαµβάνεται το µικρότερο µέρος της έκτασης. Οι
τρεις αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν στις στήλες 3, 4 και 6. Στις στήλες 5 και 7 αναφέρεται σε ποια άλλα διαµερίσµατα περιλαµβάνεται µέρος του νοµού.
Η χώρα µας διαθέτει, συνολικά, σε ετήσια βάση επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους
υδατικούς πόρους, αλλά διάφοροι λόγοι µειώνουν σηµαντικά την πραγµατική διαθέσιµη
ποσότητα και δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, για το σύνολο της χώρας
τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα εκτιµώνται σε 116 330 hm3/έτος, ενώ το συνολικό
υδατικό δυναµικό εκτιµάται κατά προσέγγιση σε 57 100 hm3/έτος, στα οποία περιλαµβάνονται τα νερά που εισρέουν από γειτονικές χώρες).
Η κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 8 243 hm3/έτος, από τα οποία το 84% διατίθεται στην άρδευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 12% στην ύδρευση και το 3% στη
βιοµηχανία και ενέργεια (βλ. Πίνακα VI.7). Αναµφίβολα το συνολικό υδατικό δυναµικό
υπερκαλύπτει κατά πολύ την ποσότητα που διατίθεται στις χρήσεις. Ωστόσο, µικρό µέρος από αυτό το δυναµικό είναι οικονοµικά και τεχνικά αξιοποιήσιµο, µε αποτέλεσµα
την ύπαρξη προβληµάτων ανεπάρκειας νερού σε διάφορες περιοχές και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.
Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν προβλήµατα στην αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας είναι:
α. Η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο. Η δυτική Ελλάδα δέχεται πολύ
µεγαλύτερα ύψη βροχών από την ανατολική. Έτσι, η δυτική Ελλάδα, µε έκταση 24%
της χώρας, δέχεται το 36% των συνολικών ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, ενώ
ακόµη µεγαλύτερη είναι η διαφοροποίηση στα ποσοστά της επιφανειακής απορροής.
β. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χρόνο, µε µεγάλη συγκέντρωση βροχοπτώσεων κατά τη χειµερινή περίοδο. Στη νότια Ελλάδα το 80–90%
των ετήσιων βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται σ’ αυτή την περίοδο, ενώ το θερινό
ύψος της βροχής αυξάνει προς βορρά, και στα βορειότερα τµήµατα παίρνει τη µεγαλύτερη τιµή του, δηλαδή 20% του ετήσιου όγκου.
γ. Η άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή της προσφοράς. Ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα, που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσµού και δραστηριοτήτων, δεν διαθέτει σηµαντικούς υδατικούς πόρους.
δ. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χρόνο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή
της προσφοράς. Ο µεγαλύτερος καταναλωτής του χρησιµοποιούµενου νερού, η γεωργία (84%), το καταναλώνει την ξηρή περίοδο. Την ίδια περίοδο και ειδικότερα
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τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο, διπλασιάζεται λόγω τουρισµού και η κατανάλωση νερού ύδρευσης.
ε. Η γεωµορφολογία της χώρας. Ο έντονος οριζόντιος και κατακόρυφος διαµελισµός,
όπως πιο πάνω αναφέρεται, καθώς και η δοµή και διάταξη των πετρωµάτων, έχουν
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών µικρών υδατορεµάτων µε χειµαρρική κυρίως δίαιτα, επιφανειακή απορροή µικρής διάρκειας, αυξηµένη κατείσδυση και συχνά
πληµµυρικά φαινόµενα. Η εκµετάλλευση του δυναµικού αυτών των ρεµάτων είναι
δυσχερής και συχνά οικονοµικώς ασύµφορη, ενώ η αντίστοιχη των καρστικών υδροφόρων συστηµάτων συχνά αποτελεί σηµαντικό παράγοντα αναρρύθµισης των πληµµυρικών παροχών.
στ. Η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταµών που
έρχονται από γειτονικά κράτη (περίπου 13 km3/χρόνο).
ζ. Το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών (15 021 km) σε συνδυασµό µε τη λιθολογική σύσταση
των πετρωµάτων, που συντείνει, λόγω της εντατικής εκµετάλλευσης παράκτιων
υδροφορέων, στην υφαλµύρισή τους.
η. Τα πολλά άνυδρα ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας.
Στενή σχέση µε τη διαθέσιµη ποσότητα νερού έχει βέβαια και η ποιότητά του, η οποία
είναι το αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης φυσικών συνθηκών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αν και η Ελλάδα είχε γενικά νερά καλής ποιότητας, οι µακροχρόνιες — χωρίς προγραµµατισµό και έλεγχο — ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει τα τελευταία
χρόνια σε υποβάθµισή τους, τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια. Τα αίτια καθώς
και αποτελέσµατα της υποβάθµισης αυτής µπορούν να συνοψιστούν στα επόµενα σηµεία:
α. Οι κύριες πηγές ρύπανσης εντοπίζονται αφενός µεν σε γεωργικές δραστηριότητες
(λόγω της συχνά εντατικής και µη ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων, εντοµοκτόνων,
ζιζανιοκτόνων, κλπ.), αφετέρου δε στα αστικά λύµατα και όµβρια, καθώς και τα βιοµηχανικά απόβλητα.
β. Μεγάλες λίµνες, κοντά σε οικιστικές περιοχές, έχουν ήδη υποστεί υποβάθµιση της
ποιότητας των νερών τους, ενώ το ίδιο συµβαίνει και σε πολλά υδατορέµατα.
γ. Τα νερά της βόρειας Ελλάδας επιβαρύνονται µε τη ρύπανση που µεταφέρεται από τις
ανάντη χώρες.
δ. Ειδικότερα, οι περιοχές που βρίσκονται στον άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα,
λόγω της συγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε τα περιορισµένα αποθέµατα νερού που παρουσιάζουν, έχουν το πιο οξυµένο πρόβληµα σχετικά µε την ποιότητα του νερού.
ε. Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι, που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, έχουν υποστεί σε
σηµαντικό βαθµό υφαλµύριση λόγω διείσδυσης του θαλάσσιου νερού, γεγονός που
επιτείνεται από την υπεράντληση.
Υπάρχουν επίσης προβλήµατα ποιότητας των νερών που οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, αφού προέρχονται κυρίως από τη γεωλογική σύσταση των υδροφορέων (π.χ. πα-
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ρουσία εβαποριτών στην Κέρκυρα και τον Καλαµά, παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων Fe, Mn, NO3, NH4 σε προσχωµατικούς και νεογενείς σχηµατισµούς).
Συµπερασµατικά, επισηµαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τα προβλήµατα διαχείρισης
των υδατικών πόρων:
α. Η έρευνα και η παρακολούθηση των υδρολογικών µεγεθών (επιφανειακών και υπόγειων, ποσοτικών και ποιοτικών) χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από αποσπασµατικότητα και µέτριο επίπεδο αξιοπιστίας. Η ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίου και συντονισµένου σε εθνικό επίπεδο προγράµµατος είναι επιτακτική.
β. Τα προβλήµατα τα σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων συνεχώς επιτείνονται λόγω της σηµαντικής αύξησης της κατανάλωσης, της µείωσης της εισροής
των νερών των γειτονικών χωρών, της αλόγιστης χρήσης και υπερεκµετάλλευσης
των εύκολα προσεγγίσιµων υδατικών πόρων, καθώς και λόγω της ρύπανσής τους.
γ. Σηµαντικές περιοχές της χώρας είναι ή τείνουν να γίνουν ελλειµµατικές σε νερό.
δ. Οι σοβαρότερες συλλογικές ανάγκες καλύπτονται πια από έργα µεταφοράς και αποθήκευσης, µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους.
ε. Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα οξυµένα προβλήµατα σε ό,τι αφορά τοξικούς ρύπους, εκτός ενδεχοµένως από µεµονωµένες περιοχές. Η εικόνα δεν είναι τόσο ικανοποιητική σε ό,τι αφορά συµβατικούς ρύπους από
αστικές και γεωργικές δραστηριότητες, µε συνέπεια να παρατηρείται υποβάθµιση
τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών, ιδίως στις λίµνες και ορισµένες
παράκτιες περιοχές και υπόγειους υδροφορείς.
στ. Σηµαντική πηγή ρύπανσης αποτελούν οι γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν
µη σηµειακό χαρακτήρα και γι’ αυτό η αντιµετώπισή τους µε µεθόδους επεξεργασίας
είναι δύσκολη. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, εφαρµόζοντας ορθολογικές γεωργικές πρακτικές.
ζ. Αξιόλογη πρόοδος έχει επιτελεστεί στην αντιµετώπιση της ρύπανσης από αστικά λύµατα (σηµειακές πηγές). Στις περισσότερες µεγάλες και µεσαίες πόλεις λειτουργούν
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και η µελλοντική προσπάθεια θα πρέπει να
επικεντρωθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων στους σχετικά µικρούς οικισµούς
(2 000–10 000 κάτοικοι). Παρατηρούνται όµως σοβαρά προβλήµατα στον τρόπο λειτουργίας των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, µε συνέπεια η επεξεργασία να υπολείπεται του αναµενόµενου. Απαιτείται σε εθνικό επίπεδο η ανάπτυξη συστηµατικού προγράµµατος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Σηµαντικό πρόβληµα υπάρχει µε τις συχνές υπερχειλίσεις
αραιωµένων λυµάτων από παντορροϊκά δίκτυα ή χωριστικά δίκτυα µε σοβαρές κακοτεχνίες. Εξάλλου τα όµβρια των αστικών περιοχών µεταφέρουν ειδικές κατηγορίες
ρύπων, που απορρίπτονται στο υδάτινο περιβάλλον. Μελλοντικά και το πρόβληµα
αυτό χρήζει αντιµετώπισης.
η. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων συνήθως υπάρχουν σε
µεγάλες βιοµηχανίες, ενώ λείπουν κατά κανόνα από τις µικρότερες. Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση το επίπεδο παρακολούθησης και ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικό. Ελκυστική εµφανίζεται η πολιτική συγκέντρωσης των παραγωγικών και βιοµηχανικών
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µονάδων σε βιοµηχανικές περιοχές στις οποίες τόσο η εφαρµογή µεθόδων επεξεργασίας όσο και ο έλεγχος µπορούν να διευκολυνθούν.
θ. Τέλος, σηµαντικό πρόβληµα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της
χώρας αποτελεί η έλλειψη τιµολόγησης του νερού, κυρίως στον αγροτικό τοµέα, η
κοστολόγηση των χρήσεων και έργων, ο επιµερισµός του οικονοµικού κόστους και
οφέλους στις επιµέρους χρήσεις, καθώς και η ολοκλήρωση µιας τιµολογιακής πολιτικής σε συνδυασµό µε σύστηµα κινήτρων, επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων.
Κωδικοποίηση του συνόλου των προβληµάτων και ελλείψεων, καθώς και των προτεινόµενων τρόπων αντιµετώπισής τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII.

1.2 Κλιµατικές συνθήκες
Η ελληνική επικράτεια έχει σε γενικές γραµµές θερµό, εύκρατο τύπο κλίµατος, που χαρακτηρίζεται από ήπιους και βροχερούς χειµώνες και ξηρά καλοκαίρια. Σύµφωνα µε την
κλιµατική κατάταξη κατά Koppen, που βασίζεται σε τιµές θερµοκρασίας και βροχόπτωσης, το κλίµα του συνόλου σχεδόν της χώρας εντάσσεται στη κατηγορία Csa. Η κατάταξη C αναφέρεται στο υγρό κλίµα µε ήπιους χειµώνες, η πρώτη υποκατάταξη s αφορά
στο ξηρό καλοκαίρι και η δεύτερη υποκατάταξη a στο µεγάλο και θερµό καλοκαίρι.
Αντιπροσωπεύει δηλαδή το µεσογειακό κλίµα, που χαρακτηρίζεται από ήπιους υγρούς
χειµώνες και ήπια, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, λόγω της επιρροής των υποτροπικών
αντικυκλώνων.
Όµως, τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου
συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας επιµέρους ποικιλίας κλιµάτων. Τα κυριότερα από τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
• Η θέση στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης της Μεσογείου, µε γεωγραφικά πλάτη µεταξύ των 34ο και 42ο βόρειο και γεωγραφικά µήκη µεταξύ των 19ο και 29ο ανατολικό.
Η χώρα βρίσκεται στη βόρεια εύκρατη ζώνη, λίγο βορειότερα από την περιοχή µόνιµης εγκατάστασης των υποτροπικών αντικυκλώνων (γύρω στις 30ο γεωγραφικό πλάτος), και επηρεάζεται καθοριστικά από τους εξωτροπικούς κυκλώνες (υφέσεις) των
µεσαίων πλατών (30ο–60ο).
• Η µεγάλη επιφάνεια της θαλάσσιας περιοχής (η αναλογία έκτασης ξηράς-θάλασσας
έχει τιµή 1 προς 3) και το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών, που επιδρούν στην ηπιότητα του
κλίµατος στις παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές.
• Το πλούσιο ανάγλυφο (περίπου 13% του ηπειρωτικού τµήµατος χώρας είναι σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 1 000 µέτρων), που διαµορφώνει ορεινό κλίµα σε µεγάλη
έκταση. Ακόµα, ο διαµελισµός της χώρας στην κατεύθυνση βορρά-νότου από την
οροσειρά της Πίνδου και τη συνέχειά της στην Πελοπόννησο και την Κρήτη επηρεάζει το βροχοµετρικό καθεστώς, εξαιτίας των ορογραφικών κατακρηµνίσεων στις δυτικές και της οµβροσκιάς στις ανατολικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Σύµφωνα µε το κλασικό βιβλίο «Το κλίµα της Ελλάδος» (Μαριολόπουλος, 1953), διακρίνονται πέντε κυρίως τύποι κλίµατος: ορεινό, ηπειρωτικό, θαλάσσιο µεσογειακό, χερσαίο µεσογειακό και ερηµοειδές µεσογειακό. Συγκεκριµένα:
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• Το ορεινό κλίµα συναντάται στις ορεινές περιοχές και χαρακτηρίζεται από χαµηλές
θερµοκρασίες, δριµείς χειµώνες, µικρή θερµή περίοδο και σηµαντικές βροχοπτώσεις
και χιονοπτώσεις.
• Το ηπειρωτικό κλίµα συναντάται στο µεγαλύτερο µέρος της Ηπείρου, Μακεδονίας,
Θεσσαλίας και Θράκης. Το θερµοκρασιακό εύρος είναι µεγάλο, ενώ οι βροχοπτώσεις
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές (µε εξαίρεση την Ήπειρο) και κατανέµονται σε όλο το
έτος.
• Το θαλάσσιο µεσογειακό κλίµα συναντάται στις δυτικές παραλιακές περιοχές και τα
νησιά του Ιονίου. Χαρακτηρίζεται από ήπιους χειµώνες, δεδοµένου ότι η περιοχή
προστατεύεται από τους βόρειους ψυχρούς ανέµους, ενώ η ηλιοφάνεια είναι σχετικά
µεγάλη παρά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.
• Το χερσαίο µεσογειακό κλίµα συναντάται στη νοτιοανατολική Ελλάδα (τµήµατα της
Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, νησιά Αιγαίου και Κρήτη). Μοιάζει µε το θαλάσσιο µεσογειακό, αλλά η ελεύθερη πνοή των βόρειων ανέµων το κάνει ψυχρότερο, ενώ και
οι χιονοπτώσεις είναι συχνότερες. Η οµβροσκιά της Πίνδου έχει αποτέλεσµα η περιοχή αυτή να είναι κατά πολύ ξηρότερη.
• Το ερηµοειδές µεσογειακό κλίµα συναντάται µόνο στη νοτιοανατολική Κρήτη και
έχει στοιχεία από το ερηµικό κλίµα της βόρειας Αφρικής. Η βροχόπτωση είναι µικρή
και η περίοδος ξηρασίας διαρκεί περίπου 6 µήνες.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ορισµένων από τις κλιµατικές παραµέτρους, όπως αυτές εµφανίζονται σε διάφορα σηµεία του ελληνικού χώρου:
• Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 14.5οC στη Μακεδονία και τη Θράκη
µέχρι 19.5οC στην Κρήτη. Οι ελάχιστες και µέγιστες θερµοκρασίες σηµειώνονται
στις ηπειρωτικές περιοχές, ενώ το θερµοκρασιακό εύρος είναι µικρότερο στις παραθαλάσσιες περιοχές.
• Η µέση ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται από 400 mm στην Αττική και τα νησιά των
Κυκλάδων, στα 700 mm στις ανατολικές περιοχές, στα 1 000–1 200 στις δυτικές περιοχές και τα νησιά του Ιονίου και φτάνει πάνω από 1 500 mm στην οροσειρά της
Πίνδου και σε άλλες ορεινές περιοχές. Χιονοπτώσεις πραγµατοποιούνται συνήθως
στις ορεινές περιοχές της χώρας, µε το Φεβρουάριο να έχει το µεγαλύτερο αριθµό
ηµερών χιονιού στις περισσότερες από αυτές.
• Η µέση ετήσια σχετική υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 60 και 70%, αλλά οι καλοκαιρινές τιµές είναι κατά πολύ µικρότερες.
• Η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η µέση ετήσια ηλιοφάνεια κυµαίνεται από 2 300–
3 100 ώρες. Οι µεγαλύτερες τιµές παρουσιάζονται στο Αιγαίο και την Κρήτη και οι
µικρότερες στο εσωτερικό της βόρειας Ελλάδας. Χαρακτηριστικό ακόµη είναι το ποσοστό των αίθριων ηµερών (µε νέφωση µικρότερη από 1.5/8), που κυµαίνεται από
20–50%.
• Οι άνεµοι στον ελληνικό χώρο είναι σε γενικές γραµµές ισχυροί, κυρίως βόρειοι και
δευτερευόντως νότιοι, αν και εξαρτώνται σε πολλές περιπτώσεις από το τοπικό ανά-
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γλυφο και τη σχέση ξηράς-θάλασσας. Οι ηµέρες νηνεµίας είναι περισσότερες στο
εσωτερικό των ηπειρωτικών περιοχών και λιγότερες στα νησιά. Χαρακτηριστικός
άνεµος είναι τα µελτέµια, που µεγιστοποιούνται από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τα µέσα
Σεπτεµβρίου και έχουν βορειοδυτική διεύθυνση.
Με βάση τα κλιµατολογικά δεδοµένα περισσότερων από 100 επιλεγµένων (µε διάφορα
κριτήρια) σταθµών της ΕΜΥ των τελευταίων 25–45 χρόνων (οι θέσεις τους παρουσιάζονται στο Χάρτη 8), σχεδιάστηκαν κλιµατικοί χάρτες (Χάρτες 9 και 10) για τις µεταβλητές της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας. Στους χάρτες παρουσιάζονται, για κάθε
σταθµό, οι µέσες µηνιαίες τιµές των µεταβλητών, ενώ πρόσθετα αναγράφεται και η ετήσια τιµή. Ειδικά για τη βροχόπτωση έχει σχεδιαστεί χάρτης γεωγραφικής κατανοµής µε
βάση παλιότερες ισοϋέτιες καµπύλες της ∆ΕΗ (Χάρτης 5). Τα συµπεράσµατα που εξάγονται συνδέονται µε τη διαθεσιµότητα νερού στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της
χώρας, και είναι τα ακόλουθα:
• Τα µεγαλύτερα ποσά βροχής εµφανίζονται στις δυτικές περιοχές της χώρας, καθώς
και σε µερικές άλλες περιοχές µε µεγάλα υψόµετρα (Κρήτη, Εύβοια, κεντρική Πελοπόννησος).
• Τα µικρότερα ποσά βροχής εµφανίζονται στην Αττική, τις Κυκλάδες και τη Θεσσαλία (η τελευταία βρίσκεται στην οµβροσκιά της Πίνδου).
• Οι βόρειες περιοχές της χώρας, και ειδικότερα η δυτική Μακεδονία, χαρακτηρίζονται
από ισοκατανοµή των βροχοπτώσεων σε όλους τους µήνες, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες περιοχές που χαρακτηρίζονται από υγρό χειµώνα και ξηρό καλοκαίρι.
• Οι µεγαλύτερες θερµοκρασίες παρουσιάζονται στα νότια της χώρας και ειδικότερα
στη Κρήτη, και οι µικρότερες στη Μακεδονία και τη Θράκη.
• Οι ηπειρωτικές περιοχές εµφανίζουν µεγαλύτερο θερµοκρασιακό εύρος απ’ ό,τι οι
παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές.
• Οι ηπειρωτικές περιοχές εµφανίζουν µικρότερες τιµές σχετικής υγρασίας.
Με βάση τα κλιµατικά αυτά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι η διαθεσιµότητα νερού είναι
µεγαλύτερη στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η Αττική, οι Κυκλάδες, η Θεσσαλία και
η ανατολική Πελοπόννησος είναι ελλειµµατικές σε νερό.
Σχετικά µε το γνωστό θέµα ύπαρξης µιας µονιµότερης κλιµατικής αλλαγής στη χώρα, το
περιορισµένο εύρος των αξιόπιστων υδρολογικών χρονοσειρών, αλλά και η εγγενής πολυπλοκότητα και µεγάλη µεταβλητότητα του κλίµατος δεν επιτρέπει ασφαλή συµπεράσµατα (Koutsoyiannis et al., 2007a). Τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες περιοχές παρατηρείται µια τάση µείωσης των βροχοπτώσεων, η οποία οδηγεί σε µείωση και των απορροών. Έτσι, έχει παρατηρηθεί πτωτική τάση των βροχοπτώσεων και απορροών κατά τα
τελευταία 50–70 χρόνια σε διάφορες λεκάνες της χώρας. Οι ετήσιες απορροές των ποταµών Βοιωτικού Κηφισού, Σπερχειού, Ευήνου, Αχελώου, Άραχθου, Πηνειού και Αλιάκµονα εµφανίζουν ποσοστά ετήσιας µείωσης που κυµαίνονται από 0.3% µέχρι 2.4%
(Κουτσογιάννης και Μαρίνος, 1995· Κουτσογιάννης, 1997· Κουτσογιάννης και Μαµάσης, 1998). Τέτοιες τάσεις, που αποτελούν καθολικό φαινόµενο σε όλη την περίοδο της
ιστορίας για την οποία υπάρχουν µετρητικά δεδοµένα, σε όλο τον πλανήτη και σε όλες
τις γεωφυσικές διεργασίες, συνιστούν την εννοιολογική βάση της φυσικής συµπεριφο636 Κεφάλαιο VI: Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

ράς που είναι γνωστή ως µακροπρόθεσµη εµµονή ή φαινόµενο Hurst (π.χ. Koutsoyiannis, 2006). Ανεξάρτητα από τα αίτια των παρατηρούµενων τάσεων ή κλιµατικών διακυµάνσεων και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις σε αυτά, οι κλιµατικές διακυµάνσεις και το
φαινόµενο Hurst θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη διαχείριση των υδατικών πόρων
ως σηµαντική επιπλέον πηγή αβεβαιότητας.

1.3 Επιφανειακοί υδατικοί πόροι
Αποτέλεσµα της γεωµορφολογικής δοµής της χώρας και της γεωτεκτονικής της ιστορίας
είναι η ανάπτυξη µεγάλου αριθµού µικρών και µεγαλύτερων χειµάρρων, αλλά και ποταµών µε µικρές σχετικά λεκάνες τροφοδοσίας και µε µεγάλες τοπογραφικές κλίσεις, που
συντελούν στην γρήγορη αποστράγγισή τους.
Έτσι, παρά το ρυθµιστικό ρόλο της διεργασίας της κατείσδυσης, η οποία συντηρεί τη
βασική ροή, η άνιση κατανοµή στο χώρο και το χρόνο των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων προκαλεί, όπως ήδη έχει αναφερθεί, δυσµενείς επιπτώσεις στην κατανοµή των
απορροών: δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος του υδρογραφικού δικτύου έχει χειµαρρικό χαρακτήρα και συχνά, κατά την υγρή περίοδο, παρουσιάζονται πληµµυρικά φαινόµενα.
Όλα τα παραπάνω συντελούν µεταξύ άλλων και στο µεγάλο όγκο φερτών υλικών, συρόµενων και αιωρούµενων, ακόµη και στους µεγάλους κλάδους του υδρογραφικού
δικτύου.
Μικρότερη εποχιακή διακύµανση παρουσιάζουν οι ποταµοί των οποίων η λεκάνη απορροής συνίσταται κυρίως από ανθρακικά πετρώµατα και οι οποίοι συνήθως τροφοδοτούνται από καρστικές πηγές, όπως ο Βοιωτικός Κηφισός, ο Εδεσσαίος, ο Λούρος, ο
Λάδωνας και ο Λούσιος. Η βασική ροή των ποταµών αυτών είναι πολύ σηµαντική σε
σχέση µε τη συνολική (Γρ. ∆οξιάδη, 1980).
Οι µεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταµών, καταταγµένες σε φθίνουσα σειρά της έκτασής τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.3. Η µέση ετήσια απορροή (σε όρους όγκου
νερού) των ποταµών (φυσική ή ρυθµισµένη), που καταγράφεται στον πίνακα, προέρχεται από αναγωγές µεγεθών που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες του Κεφαλαίου
ΙV. Στον Πίνακα VI.4 καταγράφονται οι µεγαλύτερες λεκάνες απορροής λιµνών και
κλειστών λεκανών, ενώ οι µεγαλύτερες λίµνες, αυτές που έχουν έκταση µεγαλύτερη από
10 km2, παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.5, κατά υδατικό διαµέρισµα.
Ένας σηµαντικός αριθµός λιµνών, ελών και λιµνοθαλασσών έχει αποξηρανθεί τα τελευταία 100 χρόνια, αποτέλεσµα αντιµετώπισης των σοβαρών προβληµάτων της ελονοσίας,
των αναγκών για νέα καλλιεργήσιµη γη, αλλά και των αντιλήψεων που επικρατούσαν
στη χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι κυριότερες τέτοιες περιπτώσεις είναι των λιµνών Κωπαΐδας, Γιαννιτσών και Κάρλας (που όµως τώρα επαναδηµιουργείται), αλλά
υπάρχουν και πολλές άλλες, λιγότερο γνωστές, όπως οι λίµνες Μελίτη (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Ξινιάδα (Ν. Φθιώτιδας), Αχερουσία (Ηπείρου), Λαγκάστα και Λαψίστα (Ν. Ιωαννίνων), Μαύρη (Ν. Πρέβεζας), Φενεός και Μουριά (Πελοπόννησος), Αρτζάν και
Αµατόβου (Ν. Κιλκίς), Αχινού (Ν. Σερρών) και τα Τενάγη Φιλίππων.
Οι σηµαντικές τεχνητές λίµνες είναι αυτές των ταµιευτήρων των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων της ∆ΕΗ και φαίνονται στον Πίνακα VI.14. Εκτός από αυτές υπάρχει και µια
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σειρά τεχνητών λιµνών για αρδευτικό νερό και για ύδρευση µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων, που παρουσιάζονται στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.
Από τους υδατικούς πόρους της χώρας, διακρατικοί είναι οι ακόλουθοι (βλ. και ενότητα
1.5 αυτού του κεφαλαίου):
• Ποτάµια: Έβρος (µε τους παραποτάµους Άρδα και Ερυθροπόταµο), Νέστος, Στρυµόνας, Αξιός και Αώος, από τους οποίους µόνο για τον Αώο η Ελλάδα αποτελεί ανάντη
χώρα.
• Λίµνες: ∆οϊράνη, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα.
Πίνακας VI.3 Οι µεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταµών της χώρας
Α/Α

Υ.∆.

Ποταµός

Έκταση λεκάνης Μήκος ποταµού Ετήσια
(km2)
(km)
απορροή
(hm3)
στην
στην
σύνολο
σύνολο
Ελλάδα
Ελλάδα
1
08 Πηνειός Θεσσαλίας
9 500
205
2 558
2
09 Αλιάκµονας
8 813
314
2 724
3
11 Στρυµόνας
5 990
16 787
118
430
4 063
4
04 Αχελώος
4 812 *
240
4 383
5
01 Αλφειος
3 570
110
2 100
6
12 Έβρος
3 344
52 788
204
639
12 065
7
12 Νέστος
2 429
6 130
130
192
3 140
8
05 Αώος
2 154
70
260
2 200
9
05 Άραχθος
2 000
128
2 280
10
07 Βοιωτικός Κηφισός
1 956**
98
286
11
05 Καλαµάς
1 900
115
1 900
12
07 Σπερχειός
1 830
80
693
13
03 Ευρώτας
1 738
80
760
14
10 Αξιός
1 636
22 250
76
350
3 024
15
12 Φιλιούρης
1 486
154
16
10 Λουδίας
1 251
60
95
17
04 Εύηνος
1 163
92
917
18
10 Γαλλικός
1 055
70
54
19
02 Πηνειός Ηλείας
1026
72
427
20
04 Μόρνος
974
58
404
21
05 Λούρος
961
80
1100
22
09 Αξιός (τµ. Φλώρινας)
863
110
23
09 Μαυρονέρι
815
24
01 Πάµισος
749
48
145
25
05 Αχέροντας
720
52
650
26
07 Ασωπός
718
55
70
27
12 Ξηρόρεµα
602
114
28
02 Πύρρος
577
265
* Μαζί µε τις λεκάνες των λιµνών Αιτωλοακαρνανίας φτάνει τα 5 735 km2.
** Μαζί µε τις εκτάσεις που των λεκανών Υλίκης και Παραλίµνης φτάνει τα 2452 km2.
Πηγή: ΥΠΑΝ, 1986, και παρούσα µελέτη
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1.4 Υπόγειοι υδατικοί πόροι
Οι υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, όπως αναλυτικά
περιγράφονται από το ΙΓΜΕ (1996), επηρεάζονται από τις αντίστοιχες γεωλογικές, γεωµορφολογικές και κλιµατολογικές. Συγκεκριµένα τα υδρολογικά χαρακτηριστικά, σε
συνδυασµό µε τη γεωλογική και την τεκτονική δοµή, προσδιορίζουν τα υδρογεωλογικά
συστήµατα και ενότητες. Η κατείσδυση, η οποία αποτελεί το ποσοστό της ωφέλιµης
βροχής που τροφοδοτεί τους υδροφορείς και επηρεάζει τα αποθέµατά τους, εξαρτάται
από τις γενικότερες κλιµατολογικές συνθήκες.
Πίνακας VI.4 Οι µεγαλύτερες λεκάνες απορροής λιµνών και κλειστών λεκανών της χώρας (km2)
Α/Α Υ.∆. Λεκάνη απορροής λιµνών και
κλειστών λεκανών
Υλίκη και Παραλίµνη (µαζί µε τη
1
07
λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού)
2
10 Λίµνες Θεσσαλονίκης
3
09 Κλειστή λεκάνη Πτολεµαΐδας
4
08 Κλειστή λεκάνη Κάρλας
5
03 Κλειστή λεκάνη Τρίπολης

Έκταση
λεκάνης
2 450
2 161
2 133
1 050
907

Πηγή: ΥΠΑΝ, 1986

Πίνακας VI.5 Οι µεγαλύτερες φυσικές λίµνες της χώρας (km2)
Υ.∆.
Λίµνες
Έκταση λεκάνης Έκταση λίµνης
04 Τριχωνίδα
402.0
96.5
Λυσιµαχία
254.0
13.2
Αµβρακία
121.0
13.4
Οζερός
57.0
10.1
05 Παµβώτιδα
531.0
22.0
07 Υλίκη
25.0
2 450.0*
Παραλίµνη
10.0
09 Μικρή Πρέσπα
43.5
Μεγάλη Πρέσπα
43.0
Καστοριάς (Ορεστιάδα)
353.0
28.5
Βεγορίτιδα (Οστρόβου)
346.0
72.5
Χειµαδίτιδα
229.0
10.0
Πετρών (Ζάζαρη)
114.0
14.0
10 Βόλβη
75.0
2 161.0
Κορώνεια (Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου)
47.0
∆οϊράνη (Πρασιάδα)
14.0
12 Βιστωνίδα
45.6
* Από αυτό 1 956.0 αφορά στον Βοιωτικό Κηφισό, ενώ 494.0 στην Υλίκη και Παραλίµνη

Πηγή: ΥΠΑΝ, 1986
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Οι γεωµορφολογικές-γεωτεκτονικές συνθήκες χαρακτηρίζουν τη χώρα ως ηµιορεινή,
πτυχωµένη και κατακερµατισµένη. Οι ορεινοί όγκοι καταλαµβάνουν το αξονικό τµήµα
της ηπειρωτικής χώρας. Προήλθαν από την αλπική ορογένεση και έχουν κύρια διάταξη
ΒΒ∆-ΝΝΑ µε πτυχώσεις απλές στο δυτικό τµήµα. Η έντονη συµπίεση και διαγένεση
στο µεγαλύτερο ποσοστό των συµπαγών πετρωµάτων µειώνει το πρωτογενές πορώδες.
Τα µεγάλα ρήγµατα του τέλους του Τριτογενούς κατατεµάχισαν τους ορεινούς όγκους,
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν µεγαλύτερες ή µικρότερες κοιλάδες, που πληρώθηκαν
από νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις.
Σε αδρές γραµµές οι αλλουβιακές αποθέσεις καλύπτουν το 15% της επιφάνειας της χώρας, οι νεογενείς το 15%, οι ανθρακικοί σχηµατισµοί το 30%, ενώ οι χαρακτηριζόµενοι
ως υδατοστεγείς σχηµατισµοί (φλύσχης, σχιστόλιθοι, ηφαιστειακές εκχύσεις) το 40%.
Η πολύπλοκη εν γένει γεωλογική και τεκτονική δοµή διαµορφώνει εξίσου πολύπλοκες
υδρογεωλογικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα τα επιµέρους δηµιουργούµενα υπόγεια υδροφόρα συστήµατα να παρουσιάζουν σηµαντική ετερογένεια και ανισοτροπία ως προς την
οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Τα παραπάνω προκαλούν σηµαντικές δυσκολίες τόσο στην ακριβή οριοθέτηση των διαφόρων υδροφόρων συστηµάτων, την προσέγγιση αντιπροσωπευτικών τιµών των υδραυλικών και λοιπών παραµέτρων και την εκτίµηση των αποθεµάτων, όσο και στη µελέτη
της δίαιτάς τους και την πρόβλεψη εξέλιξης των αποθεµάτων. Σηµαντικά προβλήµατα
για την υδρογεωλογική έρευνα παραµένουν η µελέτη των συνθηκών κατείσδυσης, αποθήκευσης και υπόγειας ροής των καρστικών κυρίως υδροφορέων, καθώς και η µελέτη
της πιο αποδοτικής εκµετάλλευσής τους µε την ανάπτυξη των κατάλληλων έργων.
Με βάση τα χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών διακρίνονται νεογενείς και
αλλουβιακές αποθέσεις, στις οποίες αναπτύσσονται υδροφορείς µε χαρακτηριστικά πορώδους κόκκων, και ανθρακικοί σχηµατισµοί, στους οποίους αναπτύσσονται υδροφορείς
µε πορώδες αγωγών. Οι υδροφορείς που αναπτύσσονται σε ρωγµατωµένα µέσα (µεταµορφωµένα πετρώµατα, πλουτώνια σώµατα κ.ά.) είναι λίγοι και παρουσιάζουν ενδιαφέρον εκµετάλλευσης κυρίως για κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Αξιόλογο µέρος των υπόγειων υδατικών πόρων αφορά σε θερµοµεταλλικά και ειδικής σύστασης νερά, κατάλληλα για διάφορες χρήσεις.
Τα αποτελέσµατα των υδρογεωλογικών ερευνών συγκλίνουν στο ότι οι αµµοµαργαϊκές
αποθέσεις του Τριτογενούς και των αλλουβίων έχουν περιορισµένες δυνατότητες εκµετάλλευσης. Αντίθετα, στα ανθρακικά πετρώµατα παρατηρούνται µεγάλα αποθέµατα.
Μειονέκτηµα επίσης, για την εκµετάλλευση των υπόγειων νερών, αποτελεί η µεγάλη
ανάπτυξη του µετώπου επαφής τους µε την θάλασσα.
Σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται ως
εξής: Στα υδατικά διαµερίσµατα 05, 04, 06, 07, 01, 02, 14, 12 παρουσιάζονται αναπτυγµένα καρστικά συστήµατα που επηρεάζουν την δίαιτα ποταµών (πηγές, υπόγειες αναβλύσεις), τις παράκτιες και υποθαλάσσιες εκφορτίσεις και σε ορισµένες περιπτώσεις διακινούν υπόγεια νερά µεταξύ υδατικών διαµερισµάτων (όπως µεταξύ των 01, 02 και 03
της Πελοποννήσου).
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Στα υδατικά διαµερίσµατα Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας και εν µέρει στα 05, 04, 02
αναπτύσσονται εκτεταµένοι υδροφορείς σε προσχώσεις και νεογενείς αποθέσεις, τα
αποθέµατα, των οποίων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη δίαιτα µεγάλων ποταµών
µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται από έργα σύλληψης ή συγκράτησης επιφανειακών νερών. Λόγω της έντονης γεωργικής ανάπτυξης στις πεδινές περιοχές έχει γίνει έντονη εκµετάλλευσή τους, µε αποτελέσµατα ιδιαίτερα σοβαρά για τους υπόγειους υδροφορείς,
όπως και για το περιβάλλον και συγκεκριµένα:
α. Ταπείνωση της στάθµης των υπόγειων νερών.
β. Υφαλµύρισή τους µε επιπτώσεις στις παράκτιες γεωργικές εκτάσεις.
γ. Φαινόµενα εδαφικών καθιζήσεων σε χαλαρές αποθέσεις υδροφορέων, που παρουσιάζουν εναλλαγές υδροφόρων-ηµιπερατών στρωµάτων (π.χ. ανατολική Θεσσαλία).
δ. Υποβάθµιση της ποιότητας των υπόγειων νερών.

1.5 ∆ιασυνοριακά νερά της Ελλάδας
Για την Ελλάδα, το θέµα των διασυνοριακών νερών παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η κάλυψη των αναγκών των βόρειων περιοχών της χώρας εξαρτάται από τις
επιφανειακές απορροές ποταµών, που έρχονται από τα γειτονικά κράτη. Αυτές υπολογίζονται σε 13 km3/έτος περίπου, ποσότητα που αποτελεί το 23% του εγχώριου (18% του
συνολικού) υδατικού δυναµικού της χώρας.
Όσα ισχύουν διεθνώς για τα διακρατικά νερά αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ, ενότητα
1.2. Επίσης στο Χάρτη 4 παρουσιάζονται όλοι οι διαµοιραζόµενοι µε τις γειτονικές χώρες υδατικοί πόροι.
Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά, για κάθε διασυνοριακή λεκάνη απορροής, οι
συµφωνίες και οι δράσεις που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση της συνεργασίας µε
τις γειτονικές χώρες σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων:
Ποταµός Αώος (ή Vijose) (µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας)
Ο ποταµός Αώος είναι η µοναδική περίπτωση διασυνοριακής λεκάνης απορροής ποταµού, που η Ελλάδα αποτελεί ανάντη χώρα.
Στις 3 Απριλίου 2003, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προστασία και
διαχείριση των διασυνοριακών µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας υδάτων, συµφωνήθηκε
από τις δύο Κυβερνήσεις η ίδρυση µιας «Μόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων». Η Συµφωνία αυτή επικυρώθηκε από την Ελληνική ∆ηµοκρατία µε το Ν. 3405/2005 (ΦΕΚ 264 Β/25-10-2005) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας για την ίδρυση µιας µόνιµης Ελληνοαλβανικής Επιτροπής για
θέµατα διασυνοριακών γλυκών υδάτων».
Λίµνες Πρέσπες (µεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και FYROM)
Για τις λίµνες Πρέσπες, οι πρωθυπουργοί Ελλάδας, Αλβανίας και FYROM, στις
2/2/2000, στον Άγιο Γερµανό, εξέδωσαν κοινή ∆ιακήρυξη για τη δηµιουργία του «Πάρκου Πρεσπών», µιας διασυνοριακής προστατευόµενης περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή
βρίσκεται υπό την αιγίδα της Σύµβασης RAMSAR. Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη και µε
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στόχο την προώθηση της συνεργασίας των τριών χωρών για την προστασία και διαχείριση των λιµνών και της ευρύτερης περιοχής, ιδρύθηκε η Συντονιστική Επιτροπής του
Πάρκου Πρεσπών. Οι κανόνες λειτουργίας (λειτουργικές ρυθµίσεις) της Συντονιστικής
Επιτροπής ορίστηκαν στην πρώτη της συνάντηση που έλαβε χώρα στη FYROM, τον Ιανουάριο 2001.
Ποταµός Αξιός (ή Vardar) µαζί µε την υπολεκάνη της Λίµνης ∆οϊράνης (µεταξύ
Ελλάδας και FYROM)
Το θέµα του Αξιού είναι σήµερα το πιο σηµαντικό θέµα της χώρας σε ό,τι αφορά τα διακρατικά νερά.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Ενδιάµεσης Συµφωνίας της Νέας Υόρκης (1995), οι διατάξεις της Συµφωνίας Υδροοικονοµίας του 1959 µε την Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας εξακολουθούν να ισχύουν, µέχρι την επεξεργασία νέας
συµφωνίας, της οποίας η ανάγκη σύναψης είναι κοινά αποδεκτή.
Οι άξονες της πολιτικής που ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια προσανατολίζονται
στον περιορισµό των στόχων των τοµεακών πολιτικών στα στενά όρια των διαθέσιµων
υδατικών πόρων, στη διεκδίκηση µιας συµφωνίας ελάχιστων παροχών αποδεκτής ποιότητας νερού στα σύνορα της χώρας και στην προώθηση κατά προτεραιότητα της κατασκευής των απαραίτητων έργων στο ελληνικό έδαφος για την πλήρη αξιοποίηση των
υδατικών δυνατοτήτων της περιοχής.
Ειδικότερα, για τη Λίµνη ∆οϊράνη υπάρχουν πιέσεις όχι µόνο από τοπικούς παράγοντες
αλλά και από τη FYROM, για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας, γιατί η πτώση της στάθµης των υδάτων της έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονοµία της
περιοχής.
∆ιασυνοριακά νερά µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας — Γενικά
Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, συνάφθηκε στις 9 Ιουλίου 1964 στην Αθήνα Συµφωνία «περί συνεργασίας εις την χρησιµοποίησιν των υδάτων των ποταµών των διαρρεόντων τα εδάφη των δύο χωρών». Η Συµφωνία αυτή, η οποία κυρώθηκε µε το Ν∆
4393/1964 (ΦΕΚ 193 Α'), αφορά τους ποταµούς Στρυµόνα, Νέστο, και Έβρο (συµπεριλαµβανοµένου του παραπόταµου του Άρδα). Αποτελεί συµφωνία-πλαίσιο για την εγκαθίδρυση συνεργασίας των δύο κρατών στον τοµέα των διασυνοριακών νερών και γι’
αυτό οι διατάξεις της έχουν γενικό χαρακτήρα. Το άρθρο 2 προβλέπει ότι το κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δεν θα προξενεί στο άλλο ουσιώδεις ζηµίες από την κατασκευή και
εκµετάλλευση έργων και εγκαταστάσεων επί των διασυνοριακών ποταµών. Πρόκειται
για διάταξη ιδιαίτερα σηµαντική για την Ελλάδα, η οποία, σε σχέση µε τη Βουλγαρία,
βρίσκεται στα κατάντη. Το άρθρο 3 προβλέπει την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ των δύο πλευρών, ειδικότερα για την πρόληψη των πληµµυρικών φαινοµένων.
Με Συµφωνία η οποία συνάφθηκε το 1971 και κυρώθηκε µε το Ν. 366/1976 (ΦΕΚ 160
Α'), ιδρύθηκε µόνιµη ελληνοβουλγαρική Επιτροπή για τη συνεργασία µεταξύ των δύο
κρατών στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση των υδάτων των διασυνοριακών ποταµών. Η Επιτροπή αυτή επιφορτίσθηκε και µε την παρακολούθηση της εφαρµογής της Συµφωνίας του 1964 και προβλεπόταν να συνέρχεται µια φορά το χρόνο, µετά
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δε το πέρας των εργασιών της συντασσόταν Πρακτικό στη γαλλική γλώσσα, σύµφωνα
µε το άρθρο 4, παρ. 2 της Συµφωνίας.
Πολύ µεταγενέστερα έχει συναφθεί Πρωτόκολλο συνάντησης ad hoc Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων Ελλάδας-Βουλγαρίας, η οποία έλαβε χώρα στη Σόφια από 14 µέχρι 17
Μαΐου 1991 και αφορούσε την υποβολή κοινής πρότασης προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των
υδάτων των ποταµών Έβρου, Νέστου και Στρυµόνα. Στο Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο
εγκρίθηκε µε την από 9.10.1991 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 161/Α΄/1991), καταγράφονται οι βασικές πηγές ρύπανσης των ανωτέρω ποταµών στο βουλγαρικό έδαφος.
Η Μόνιµη αυτή Επιτροπή Υδροοικονοµίας, η οποία είχε αρµοδιότητα για όλους τους
διασυνοριακούς ποταµούς Ελλάδας και Βουλγαρίας, συγκλήθηκε για τελευταία φορά το
έτος 1978.
Πέρα από τα παραπάνω, και ειδικότερα για τους ποταµούς Στρυµόνα και Νέστο, ισχύουν τα ακόλουθα.
Ποταµός Στρυµόνας (ή Struma) (µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας)
Για τον Στρυµόνα δεν υφίσταται ειδική διµερής σύµβαση µεταξύ των δύο κρατών. Το
άρθρο 7 της Σύµβασης του 1964 προέβλεπε πάντως ότι εντός 5 µηνών από την έναρξη
ισχύος της συµφωνίας, η Βουλγαρία θα υπέβαλε στην ελληνική πλευρά µελέτες για τη
δυνατότητα κατασκευής στο βουλγαρικό έδαφος έργων για την άρδευση γαιών εντός του
ελληνικού εδάφους και για τη συγκράτηση των φερτών υλών.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Συµφωνίας του Ελσίνκι του 1992 για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων και λιµνών, στην οποία είναι συµβαλλόµενα
µέρη τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία, τα δύο κράτη έχουν την υποχρέωση να εγκαθιδρύσουν συµβατικό πλαίσιο για τα διασυνοριακά τους νερά και να συστήσουν µικτή
Επιτροπή Υδροοικονοµίας (joint body).
Ειδικότερα για τον Στρυµόνα, η υποχρέωση αυτή της Σύµβασης του Ελσίνκι θα µπορούσε να υλοποιηθεί είτε µε ειδική διµερή συµφωνία, είτε, πιθανώς, µε τη χρήση του
θεσµικού πλαισίου των γενικών συµφωνιών υδροοικονοµίας του 1964 και του 1971, οι
οποίες όµως είναι πολύ γενικές και θα έπρεπε να συµπληρωθούν.
Είναι προφανές ότι για τη λεκάνη του Στρυµόνα θα πρέπει να εφαρµοστούν οι σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως ακριβώς και για το Νέστο και εποµένως θα
πρέπει οι δύο χώρες να διερευνήσουν τη δυνατότητα εκπόνησης ενιαίου σχεδίου διαχείρισης κάθε λεκάνης απορροής. Προς την κατεύθυνση αυτή συντάχθηκε πρόσφατα και
προωθείται προς κύρωση Μνηµόνιο κατανόησης για τα διασυνοριακά ύδατα των ποταµών Νέστου και Στρυµόνα, που περιλαµβάνει την εφαρµογή τεσσάρων προγραµµάτων
για τη διαχείριση των συγκεκριµένων ποταµών, που θα χρηµατοδοτηθούν από το
INTERREG III A και το Πρόγραµµα PHARE-CBC.
Επισηµαίνεται ότι στο Ελλαδικό τµήµα και αµέσως µετά τη διέλευση του ποταµού από
τα σύνορα, υπάρχει η τεχνητή λίµνη Κερκίνη, που λειτουργεί ως ρυθµιστική δεξαµενή
για την ανάσχεση των πληµµυρών και ως ταµιευτήρας για την άρδευση στον κάµπο των
Σερρών. Ταυτόχρονα αποτελεί και υγροβιότοπο µεγάλης σηµασίας, προστατευόµενο
από τη συνθήκη RAMSAR. Προβλήµατα δηµιουργούνται από τη µεταφορά φερτών
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υλών και ρύπων. Ιδιαίτερα οι φερτές ύλες που µεταφέρει ο Στρυµόνας, οι οποίες κυρίως
προέρχονται από τη διάβρωση βουλγαρικών εδαφών, προσχώνουν τη λίµνη Κερκίνη µε
αποτέλεσµα να ανυψώνεται η στάθµη της και να πληµµυρίζουν οι γύρω καλλιεργούµενες εκτάσεις. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση των πληµµυρών,
µε τη συνεργασία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Ποταµός Νέστος (ή Mesta) (µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας)
Σε συνέχεια πολυετών διαπραγµατεύσεων, τα δύο κράτη συνήψαν στη Σόφια, στις 22
∆εκεµβρίου 1995 Συµφωνία για τα νερά του Νέστου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν.
2402/1996 (ΦΕΚ 98 Α'). Η συµφωνία αυτή προβλέπει, στο άρθρο 1, ότι το ύψος των
δικαιωµάτων χρήσης της ελληνικής πλευράς θα ανέρχεται σε ποσοστό 29% της µέσης
φυσικής απορροής πολλών ετών του ποταµού Νέστου στο βουλγαρικό έδαφος, που
εκτιµήθηκε σε 1 500 hm3/έτος µε βάση στοιχεία των ετών 1935–1970. Επιπλέον όµως,
το άρθρο 2 της συµφωνίας προβλέπει ότι οι ποσότητες ύδατος, που εισρέουν στο ελληνικό έδαφος από το Νέστο, πέραν του συµφωνηθέντος στο άρθρο 1 ποσοστού, δεν θεµελιώνουν απαιτήσεις ή δικαίωµα αποζηµίωσης.
Σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο, η Συµφωνία συστήνει, στο άρθρο 5 αυτής, Μικτή Επιτροπή Υδροοικονοµίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρµογής της. Επίσης,
η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της συµφωνίας, µε την επικαιροποίηση, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, της µέσης απορροής του ποταµού. Σύµφωνα
δε µε το άρθρο 2 του κυρωτικού Νόµου 2402/1996, τα Πρακτικά της Επιτροπής εγκρίνονται µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Με το από 28.01.1997 Πρακτικό της Μικτής
Επιτροπής, υιοθετήθηκε ο Κανονισµός της.
Όπως στην περίπτωση του Στρυµόνα και σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα
νερά, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την κατάρτιση, από κοινού µε τη
βουλγαρική πλευρά, ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταµού
Νέστου. Η Συµφωνία του 1995 δεν προβλέπει την κατάρτιση ενός ενιαίου σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταµού, χωρίς βέβαια και να αποκλείει µια τέτοια
εξέλιξη, καθώς το άρθρο 4 ορίζει ότι τα µέρη θα λαµβάνουν τα προσήκοντα µέτρα µε
βάση τις διεθνείς συµβάσεις, τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την βελτίωση της ποιότητας του ποταµού Νέστου.
Επίσης, µετά τη σύναψη της συµφωνίας για το Νέστο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Βουλγαρία κατέστησαν συµβαλλόµενα µέρη στη Σύµβαση του Ελσίνκι του 1992 της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών, για την προστασία και χρήση
των διασυνοριακών υδάτων και λιµνών. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα κύρωσε τη σύµβαση
µε τον Ν. 2425/1996 (ΦΕΚ 148 Α'), ενώ η Βουλγαρία προσχώρησε σε αυτήν το έτος
2003. Η σύµβαση αφορά κυρίως στην ποιότητα των υδάτων και το άρθρο 9 προβλέπει
την υποχρέωση των συµβαλλοµένων µερών να συνάψουν µεταξύ τους διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες υδροοικονοµίας ή να αναπροσαρµόσουν (adapt) τις υφιστάµενες,
εφόσον αυτές δεν συνάδουν µε τις βασικές αρχές της Σύµβασης του Ελσίνκι. Ακόµα, το
άρθρο 9 προβλέπει τη σύσταση επιτροπών υδροοικονοµίας και µια σειρά από αρµοδιότητες, κυρίως για την εποπτεία της ποιότητας των νερών, όπως π.χ. την επεξεργασία κοινών προγραµµάτων παρακολούθησης, τον καθορισµό κοινών κριτηρίων ποιότητας, την
εκπόνηση προγραµµάτων δράσης για τη µείωση της ρύπανσης κλπ. Η Σύµβαση για το
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Νέστο του 1995 δεν καθορίζει επακριβώς τις αρµοδιότητες της µικτής Επιτροπής Υδροοικονοµίας, και ορίζει απλώς (άρθρο 5) ότι στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η
παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρµογής της.
Σύµφωνα µε τις επιταγές τόσο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ όσο και της Σύµβασης του Ελσίνκι, σχεδιάζεται η συµπλήρωση του ισχύοντος συµβατικού πλαισίου για τον ποταµό
Νέστο, ως προς το θέµα της ποιότητας των νερών του.
Τέλος, πρόσφατα συντάχθηκε και προωθείται προς κύρωση Μνηµόνιο κατανόησης για
τα διασυνοριακά νερά των ποταµών Νέστου (αναφέρεται πιο πάνω για το Νέστο) και
Στρυµόνα που περιλαµβάνει την εφαρµογή τεσσάρων Προγραµµάτων για τη διαχείριση
των συγκεκριµένων ποταµών, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το INTERREG III A
και το Πρόγραµµα PHARE-CBC. Επίσης, η λεκάνη του Νέστου έχει επιλεγεί ως πιλοτική λεκάνη απορροής για την πρόληψη των πληµµυρών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος EFAS. ∆εδοµένα έχουν δοθεί από την ΕΤΥΜΠ.
Σε εφαρµογή της Συµφωνίας του 1995 έγινε στην Αθήνα (27–28 Ιανουαρίου 1997), η
πρώτη Σύνοδος της Μόνιµης Μικτής Επιτροπής Υδροοικονοµίας, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της οποίας συγκροτήθηκαν δύο οµάδες εργασίας για την ποσότητα και την
ποιότητα, µε σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων και την αξιολόγησή τους για περαιτέρω
ενέργειες. Οι οµάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές (Σόφια 1998 και Αθήνα 1999) και οι
εργασίες τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει γίνει ανταλλαγή στοιχείων ποιοτικών και ποσοτικών, καθώς και πρόταση µεθοδολογίας ελέγχου της ποσότητας των νερών που διαρρέουν τα σύνορα. Οι δύο πλευρές έχουν διαφωνίες, που αφορούν στη µεθοδολογία ελέγχου των εισροών στα σύνορα, ενώ διαπιστώθηκε και διάσταση απόψεων στα παροχοµετρικά δεδοµένα εκατέρωθεν των συνόρων. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει και στη µη
επικαιροποίηση του µεγέθους της µέσης φυσικής απορροής στα όρια της προβλεπόµενης
από τη Συµφωνία προθεσµίας.
Ποταµός Έβρος (ή Maritsa ή Meric) (µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας)
Η συνολική υδρολογική λεκάνη του Έβρου είναι περίπου 48 400 km2. Από αυτά, 31 000
km2 ανήκουν στη Βουλγαρία, 14 000 km2 στην Τουρκία και 3 400 km2 στην Ελλάδα και
εποµένως τα θέµατα υδροοικονοµίας του Έβρου αποτελούν (ή πρέπει να αποτελέσουν)
αντικείµενο τριµερών διαπραγµατεύσεων.
Η Ελληνοβουλγαρική µεθόριος στον Έβρο καθορίστηκε µε συµφωνία, η οποία υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30.12.1953. Στη συνέχεια, έχουν συναφθεί µεταξύ Ελλάδας
και Βουλγαρίας πέντε Πρωτόκολλα για τη διευθέτηση του Έβρου, µεταξύ των ετών
1969 και 1975 και τρία Πρωτόκολλα για την συντήρηση της διευθέτησης της κοίτης του
ποταµού, µεταξύ των ετών 1977 και 1978.
Επειδή ο Έβρος αποτελεί σύνορο µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα πρέπει οιαδήποτε συνεργασία µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας να µην θίγει τα συµφέροντα της
Τουρκίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν η Ελλάδα και η Βουλγαρία σε σχέδιο διαχείρισης του ποταµού χωρίς τη συµµετοχή της Τουρκίας.
Ιδιαίτερη έµφαση όµως πρέπει να δοθεί στη συνεργασία µε την τουρκική πλευρά, δεδοµένου ότι ο ποταµός αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας µέχρι τις
εκβολές του. ∆εν έχει τεθεί θέµα σύναψης συµφωνίας υδροοικονοµίας µεταξύ Ελλάδας
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και Τουρκίας, ενώ δεν υπάρχουν και σταθµοί µέτρησης παροχών και ούτε προβλέπεται η
εγκατάστασή τους, αν και είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των πληµµυρικών κινδύνων. Μόλις πρόσφατα, στο πλαίσιο συνοµιλιών των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας
και Τουρκίας, και ειδικότερα στις οµάδες περιβάλλοντος, άρχισε να συζητείται το ενδεχόµενο εγκατάστασης σταθµών µέτρησης ποιοτικών παραµέτρων.
Ποταµός Άρδας (µεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας)
Για τον Άρδα (παραπόταµο του Έβρου), σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. β της Συµφωνίας
του 1964 (βλ. διασυνοριακά νερά µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας), η βουλγαρική
πλευρά ανέλαβε, στο πλαίσιο του διακανονισµού των απαιτήσεων µεταξύ των δύο κρατών από τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, να διοχετεύει στην ελληνική πλευρά για
την άρδευση γαιών, νερό από τον ποταµό Άρδα για 60 χρόνια, εφόσον δεν καταγγελθεί.
Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες καθορίστηκαν στο Πρωτόκολλο υπ’ αριθµ. 2, που επισυνάπτεται στην συµφωνία αυτή.
Στα πλαίσια της ίδιας συµφωνίας, που είναι τοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί Μόνιµη Ελληνο-Βουλγαρική οµάδα εργασίας για τα νερά του Άρδα, στην οποία συµµετέχουν τοπικοί παράγοντες. Κάθε χρόνο γίνεται πρόταση από την ελληνική πλευρά για τις ανάγκες
της επόµενης αρδευτικής περιόδου, και καθορίζονται από κοινού οι ποσότητες νερού
που εισρέουν στην Ελλάδα κατά την αρδευτική περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου. Έτσι, έχουν
συναφθεί πέντε (5) ελληνοβουλγαρικά Πρωτόκολλα (1984, 1985, 1990, 1991, 1992),
που αφορούν στην παροχή νερού στην Ελλάδα κατά τους θερινούς µήνες από το φράγµα
του Ιβαϊλοβγκράντ και τέσσερα (4) Πρωτόκολλα (1997, 1998, 2001 και 2003), που αφορούν στην παροχή νερού στην Ελλάδα τους θερινούς µήνες από τον ποταµό Άρδα.
Ποταµός Ερυθροπόταµος (µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας)
Για τον Ερυθροπόταµο (παραπόταµο του Έβρου, µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας), έχει
συναφθεί Πρωτόκολλο µικτής ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε στις 23–
24 Απριλίου 1985 µε αντικείµενο την διενέργεια µετρήσεων και µελετών για τη διευθέτηση του Ερυθροπόταµου, µε αντιδιαβρωτικά έργα της κοίτης του και άξονα διευθέτησης τη µεθοριακή γραµµή.
∆ιακρατικές συνεργασίες
Παράλληλα µε τις παραπάνω δραστηριότητες, γίνονται προσπάθειες µέσω διασυνοριακών προγραµµάτων της ΕΕ (του προγράµµατος INTERREG III για την Ελλάδα και άλλων αντίστοιχων στα γειτονικά κράτη π.χ. PHARE-CBC), να προωθηθούν κοινές διαχειριστικές µελέτες διακρατικών ποταµών ή λιµνών τα αποτελέσµατα των οποίων θα
διευκολύνουν το έργο επιτροπών υδροοικονοµίας, που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν
µεταξύ της Ελλάδας και των κρατών αυτών.
Ειδικότερα, στα αντίστοιχα προγράµµατα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη συνεργασία της Ελλάδας µε γειτονικά κράτη προβλέπονται:
Με Αλβανία: Στο Μέτρο 2.3 ενέργειες για την «ολοκληρωµένη προστασία και αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων και κατά προτεραιότητα για την προστασία των Πρεσπών».
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Με ΠΓ∆Μ: Στο Μέτρο 3.3 ενέργειες για την «ολοκληρωµένη διαχείριση και προστασία
των κοινών υδατικών πόρων, µε έµφαση στις δράσεις που αφορούν στη λίµνη ∆οϊράνη
και στον ποταµό Αξιό».
Με Βουλγαρία: Στο Μέτρο 3.2 ενέργειες για την «ολοκληρωµένη διαχείριση και προστασία των κοινών υδάτων, µέσω κοινών δράσεων».

2. Ποιοτική κατάσταση
2.1 Γενικά
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε γενικές γραµµές θεωρείται
ότι είναι ανεκτή. Η γενική αυτή εκτίµηση περισσότερο συνάγεται έµµεσα από την έλλειψη ιδιαίτερα µεγάλων πιέσεων (κυρίως στον τοµέα της βιοµηχανίας) παρά από συστηµατικές και αντιπροσωπευτικές µετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωµάτων. Επίσης, η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται κυρίως σε κριτήρια που
αφορούν επιµέρους χρήσεις των πόρων (π.χ. απόληψη νερού για πόση, άρδευση, διαβίωση ιχθύων), και όχι σε κριτήρια που σχετίζονται µε τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων
και την εν γένει περιβαλλοντική τους κατάσταση, κριτήρια τα οποία εξάλλου δεν έχουν
ακόµα διαµορφωθεί και αποτελούν έναν από τους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και
που απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι αυστηρότερα των υφισταµένων.
Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, η αξιολόγηση βασίζεται στα κριτήρια του µέχρι στιγµής
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα στα κριτήρια που σχετίζονται µε την
ύδρευση (την αυστηρότερη από άποψη ποιοτικών απαιτήσεων χρήση) και τον ευτροφισµό (η σηµασία του οποίου αναγνωρίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων και έµµεσα από την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί νιτρορρύπανσης γεωργικής προέλευσης και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Η µεθοδολογία αξιολόγησης µε βάση τα κριτήρια αυτά αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ.

2.2 Επιφανειακοί υδατικοί πόροι
Στις περισσότερες περιπτώσεις, µε βάση τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα νερά
των ποταµών και λιµνών πληρούν τις προϋποθέσεις για παραγωγή πόσιµου νερού µετά
από κατάλληλη επεξεργασία, που θα βασίζεται στο συµβατικό σχήµα κροκίδωσης-καθίζησης, διύλισης και απολύµανσης (νερά κατηγορίας Α2, βάσει της Οδηγίας
75/440/ΕΟΚ). Εξαίρεση αποτελούν οι λίµνες Λαγκαδά, Βιστωνίδα και Χειµαδίτιδα, το
ρέµα Σουλού και ο ποταµός Ασωπός λόγω ανθρωπογενούς ρύπανσης µε θρεπτικά, καθώς και ο Πηνειός Ηλείας, ο Λουδίας και τµήµα του ποταµού Αλφειού λόγω υψηλών
συγκεντρώσεων θειικών. Προβληµατική, αν και εντός των επιτρεπόµενων ορίων, είναι η
ποιότητα των νερών του Πηνειού Θεσσαλίας, του Αξιού, του Τιταρήσιου του Κόσυνθου
και κυρίως του Έβρου. Γενικά πάντως, διαπιστώνεται από τις διαθέσιµες µετρήσεις τοξικών στοιχείων στα επιφανειακά νερά, ότι η ποιοτική τους κατάσταση από την άποψη
των επικίνδυνων αυτών ουσιών είναι ικανοποιητική. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός
µεν στο σχετικά περιορισµένο επίπεδο βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, αλλά και στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται µε παραγωγικούς κλάδους που δηµιουργούν συνήθως συµβατικά και όχι τοξικά ρυπαντικά φορτία.
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Ειδικότερα για τα διακρατικά νερά, προβλήµατα ρύπανσης δηµιουργούνται µε ευθύνη
των όµορων χωρών. Τα µέτρα για την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και τον περιορισµό της
ρύπανσης των νερών πρέπει να λαµβάνονται, κατά το δυνατόν, στην πηγή (προέλευση)
της ρύπανσης. Τέτοια µέτρα είναι π.χ. η εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών για την ελάττωση εισόδου βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων στα διακρατικά νερά. Απαραίτητη
ακόµη είναι η εφαρµογή κοινών προγραµµάτων για την παρακολούθηση της ποσότητας
και ποιότητας των νερών, καθώς και συστηµάτων προειδοποίησης κοινής επικοινωνίας
για τη συλλογή και µεταβίβαση πληροφοριών, όπως στην περίπτωση της συµφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για το Νέστο (Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης, 2001).
Ευαισθησία ως προς τον ευτροφισµό παρουσιάζει το 70% περίπου των λιµνών που εξετάστηκαν, και συγκεκριµένα οι ακόλουθες 14 λίµνες: Βεγορίτιδα, Βιστωνίδα, Βόλβη,
∆οϊράνη, Ζάζαρη, Καστοριάς, Λαγκαδά, Λυσιµαχία, Κερκίνη, Παµβώτιδα, Παραλίµνη,
Πετρών, Υλίκη, Χειµαδίτιδα. Θεσµοθετηµένοι ευαίσθητοι αποδέκτες είναι έξι από τις
παραπάνω λίµνες, και συγκεκριµένα οι λίµνες Βιστωνίδα, Βόλβη, Λαγκαδά, Παραλίµνη,
Πετρών και Υλίκη. Θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιµότητα χαρακτηρισµού ως ευαίσθητων αποδεκτών και των υπόλοιπων οκτώ λιµνών. Επίσης, θεσµικά ως ευαίσθητες είναι
χαρακτηρισµένες και οι λίµνες Μαραθώνα, Μόρνου και Μητρικού. Ο χαρακτηρισµός
των δύο πρώτων είναι λόγω της χρήσης των νερών τους για πόση, ενώ της λίµνης Μητρικού οφείλεται σε παλαιότερα στοιχεία που έδειχναν µεγαλύτερη επιβάρυνση.

2.3 Υπόγειοι υδατικοί πόροι
Σηµαντικά προβλήµατα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθµισης έχουν παρατηρηθεί σε
υπόγειους υδροφορείς, τα οποία οφείλονται κατά κανόνα στην υπεράντλησή τους. Έτσι,
έχει παρατηρηθεί σηµαντική ταπείνωση της στάθµης µε αποτέλεσµα µεγάλη αύξηση του
κόστους άντλησης, αλλά και ορισµένες άλλες επιπτώσεις, όπως καθιζήσεις εδαφών. Παράλληλα, σε παράκτιους υδροφορείς η υπεράντληση οδήγησε σε υφαλµύρισή τους λόγω
της διείσδυσης θαλάσσιου νερού.
Ειδικότερα σχόλια που µπορούν να γίνουν για την ποιοτική κατάσταση των υπόγειων
νερών είναι τα ακόλουθα:
Η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων νερών διαµορφώνεται κατά τη ροή του νερού µέσα
από τους πόρους και τους αγωγούς των υδροφορέων, από τις επιστροφές νερών µετά
από διάφορες χρήσεις, αλλά και από την επιφανειακή ή υπεδάφια διάθεση αποβλήτων.
Η φυσική ποιότητα των υπόγειων νερών µε βάση το είδος των γεωλογικών σχηµατισµών
όπου αναπτύσσονται οι υδροφορείς µπορεί να ταξινοµηθεί στις παρακάτω κατηγορίες:
Α. Ανθρακικοί σχηµατισµοί
Η χηµική σύσταση των καρστικών νερών, που συναντάµε στους σχηµατισµούς αυτούς,
χαρακτηρίζεται από την παρουσία οξυανθρακικών ιόντων και ασβεστίου (ασβεστόλιθοι)
ή και µαγνησίου (δολοµίτες). Τα υδατικά διαµερίσµατα, στα οποία παρουσιάζεται αυτή
η χηµική σύσταση είναι τα 01, 02, 04, 06, 07, 12 και 14.
Επειδή οι σχηµατισµοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ρύπανση, δεν συνιστάται η
απευθείας διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων σε αυτούς.
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Στις περιοχές όπου οι καρστικοί υδροφορείς εκφορτίζονται σε παράκτιες περιοχές ή
απευθείας στην θάλασσα, έχουµε περισσότερο ή λιγότερο εκτεταµένα µέτωπα υφαλµύρισης (παρουσία ιόντων νατρίου, χλωρίου), που πολλές φορές καθιστούν προβληµατική
την αξιοποίηση αυτών των νερών. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ιδιαίτερη υδρογεωλογική έρευνα. Ανάλογα µε την ανάπτυξη των ανθρακικών σχηµατισµών και την ανάπτυξη των µετώπων υφαλµύρισης θα πρέπει να κατατάξουµε τα υδατικά διαµερίσµατα
ως εξής: 13, 14, νησιωτικά τµήµατα άλλων υδατικών διαµερισµάτων, 03, 04, 05, 07 και
08.
Ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα η παρουσία γυψούχων σχηµατισµών επιβαρύνει την ποιότητα των καρστικών νερών, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν αυξηµένες περιεκτικότητες σε θειικά ιόντα, που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για ύδρευση (05, 04).
Β. Κοκκώδεις σχηµατισµοί
Σε αυτούς αναπτύσσονται ελεύθεροι ή υπό πίεση υδροφορείς.
Στους ελεύθερους υδροφορείς, τα υπόγεια νερά χαρακτηρίζονται από τη χαµηλή περιεκτικότητα αλάτων και γενικά την υπεροχή οξυανθρακικών ιόντων και ασβεστίου. Είναι
επίσης ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ρύπανση και δεν συνιστάται η απευθείας διάθεση υγρών
και στερεών αποβλήτων σε αυτούς. Εµφανίζονται κυρίως στους προσχωσιγενείς σχηµατισµούς των υδατικών διαµερισµάτων 07, 08, 11, 12, και εν µέρει στα 02, 04 και 05.
Στους υπό πίεση υδροφορείς, τα υπόγεια νερά παρουσιάζουν αυξηµένη περιεκτικότητα
αλάτων και η περιεκτικότητα σε χλώριο και θειϊκά ιόντα, καθώς και σε νάτριο µεταβάλλεται. Συχνά παρουσιάζουν µεγάλες περιεκτικότητες σε σίδηρο, µαγγάνιο, νιτρικά, νιτρώδη, αµµωνία, που καθιστούν τα νερά αυτά ακατάλληλα για ύδρευση. Εµφανίζονται
π.χ. στα υδατικά διαµερίσµατα 01, 02, 04, 05. Λόγω της παρεµβολής αδιαπέρατων σχηµατισµών µεταξύ επιφάνειας και υδροφορέων η ρυπαντική επιδεκτικότητα αυτών των
σχηµατισµών είναι περιορισµένη.
Στους ελεύθερους υδροφορείς και στους υπό πίεση δεν υφίστανται εκτεταµένες ζώνες
υφαλµύρισης. Λόγω της υπερεκµετάλλευσής τους όµως, σε πολλές περιοχές έχουν εµφανιστεί και στους σχηµατισµούς αυτούς έντονα προβλήµατα υφαλµύρισης. Ανάλογα µε
την ένταση του προβλήµατος σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται κατά σειρά τα
υδατικά διαµερίσµατα 14, νησιωτικά τµήµατα άλλων διαµερισµάτων, 03, 13 και 12.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη ρύπανση των υπόγειων νερών (όπως άλλωστε και των επιφανειακών) που οφείλεται στην παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αζώτου και κυρίως νιτρικών. Με την αξιόλογη πρόοδο στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στις αστικές περιοχές, η κύρια πηγή ρύπανσης εντοπίζεται στις µη σηµειακές πηγές λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων αφενός
και λόγω της ρύπανσης των οµβρίων σε αστικές περιοχές αφετέρου.
Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στους υπόγειους υδροφορείς, που έχουν οδηγήσει στο χαρακτηρισµό τους ως ευπρόσβλητων ζωνών, έχουν παρατηρηθεί στις περιοχές Κωπαΐδας, Αργολικού πεδίου, Πηνειού Ηλείας και Θεσσαλικού κάµπου.
Θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιµότητα ένταξης και άλλων περιοχών στις ευπρόσβλητες
ζώνες είτε λόγω παρουσίας ανησυχητικά υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών στα υπόγεια
νερά είτε µε στόχο την προστασία ευαίσθητων, ως προς τον ευτροφισµό, επιφανειακών
2. Ποιοτική κατάσταση
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νερών, και ειδικότερα των εξής περιοχών: Γαργαλιάνοι-Κυπαρισσία, Άστρος-Λεωνίδιο,
λεκάνη απορροής της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, λεκάνη απορροής της
λίµνης Λυσιµαχίας, νότια του Αµβρακικού Κόλπου (Βόνιτσα-Αµφιλοχία), βόρεια του
Αµβρακικού Κόλπου (Πρέβεζα-Άρτα), λεκάνες απορροής των λιµνών Βεγορίτιδας, Χειµαδίτιδας, Ζάζαρης, Καστοριάς, Βόλβης, Λαγκαδά, ∆οϊράνης, Κερκίνης και Βιστωνίδας,
και λεκάνες απορροής των ποταµών Αξιού, Γαλλικού, Στρυµόνα, Αγγίτη, Χρυσορρόη,
Έβρου, Ερυθροπόταµου Έβρου, Κοµψάτου και ∆υτικού Παραπόταµου.

3. Υδρολογικό ισοζύγιο της χώρας
Παρά τις επί σειρά ετών προσπάθειες δηµόσιων φορέων και οργανισµών δεν έχουν
ακόµη συγκεντρωθεί τα απαραίτητα δεδοµένα για µια πλήρη και αξιόπιστη εκτίµηση του
υδατικού δυναµικού της χώρας. Στον Πίνακα VI.6 παρουσιάζεται εκτίµηση ενός γενικευµένου υδρολογικού ισοζυγίου της χώρας σε µέση ετήσια χρονική βάση. Για την εκτίµηση αυτή χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα, µε όποια σχετική αξιοπιστία έχουν, από την
ανάλυση των υδατικών διαµερισµάτων του Κεφαλαίου IV, τα οποία έχουν αντληθεί από
πληροφορίες επιµέρους µελετών, αλλά και µετρήσεων για συνιστώσες του υδρολογικού
ισοζυγίου. Τα µεγέθη αυτά έχουν, όπως είπαµε, σχετική αξιοπιστία, η οποία µειώνεται
όταν το µέγεθος ανάγεται στο σύνολο της χώρας (πρόσθεση των κατά διαµέρισµα ποσοτήτων).
Πίνακας VI.6 Γενικευµένο ετήσιο υδρολογικό ισοζύγιο, κατά υδατικό διαµέρισµα (hm3)
Κ.Α.

Υδατικά διαµερίσµατα

01 ∆υτικής Πελοποννήσου
02 Βόρειας Πελοποννήσου
03 Ανατολικής Πελοποννήσου
04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
05 Ηπείρου
06 Αττικής
07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
08 Θεσσαλίας
09 ∆υτικής Μακεδονίας
10 Κεντρικής Μακεδονίας
11 Ανατολικής Μακεδονίας
12 Θράκης
13 Κρήτης
14 Νήσων Αιγαίου
Σύνολο χώρας

Έκταση
(km2)*

Όγκος
βροχής

7 301
8 031
7 310
6 404
8 477
6 563
10 199
13 973
10 026
17 046
3 207
1 642
12 341
9 516
13 377
10 434
13 440
10 470
10 389
6 068
7 280
4 917
11 177
8 574
8 335
7 500
9 103
5 192
131 962* 116 330

Εξάτµιση Θεωρητικό υπόγειο και
επιφανειακό υδατικό
δυναµικό
3 614
2 824
3 290
5 310
6 818
1 150
5 257
6 260
5 654
3 034
2 722
5 325
4 874
3 104
59 236

4 417
3 580
3 273
8 663
10 228
492
4 259
4 174
4 816
3 034
2 195
3 249
2 626
2 088
57 094

* Η ακριβής έκταση της χώρας είναι 131 957.41 km2. Η έκταση στον πίνακα προκύπτει µετά από
στρογγυλοποιήσεις.
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Για τα υδατικά διαµερίσµατα µε διασυνοριακά υδάτινα σώµατα επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
α. Στον Πίνακα VI.6 και 26 έχουν υπολογιστεί τα µεγέθη µόνο του ελληνικού τµήµατος
του κάθε διαµερίσµατος.
β. Στον Πίνακα VI.27 γίνεται εκτίµηση της εισροής επιφανειακού νερού από τις γειτονικές χώρες και σύγκρισή της µε το θεωρητικό υδατικό δυναµικό του αντίστοιχου διαµερίσµατος, σε µέση ετήσια χρονική βάση. Ειδικότερα, εισροή νερού από γειτονικές
χώρες έχουν τα υδατικά διαµερίσµατα 09, 10 και 11, µε το µεγαλύτερο ποσοστό (εισροή/θεωρητικό υδατικό δυναµικό) το 11 Θράκης (231%). Η συνολική ποσότητα του
νερού, που εισρέει στη χώρα, αποτελεί το 23% του θεωρητικού υδατικού της δυναµικού.
Πληροφορίες και διαπιστώσεις για τη φυσική προσφορά του νερού στο σύνολο της χώρας αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι, ενότητα 2 και στο παρόν κεφάλαιο, ενότητα 1.1.
Συνοπτικά, επισηµαίνεται ότι παρά τον πλούτο της φυσικής προσφοράς υδατικών πόρων
στην Ελλάδα (αφού σε υπερετήσια κλίµακα το σύνολο του φυσικού ρυθµού ανανέωσης
των υδατικών πόρων είναι σηµαντικά πολλαπλάσιο των αναγκών σε νερό), δηµιουργούνται προβλήµατα από τη γεωγραφική ανοµοιοµορφία στην κατανοµή των υδατικών
πόρων, αλλά και από τη χρονική ανοµοιοµορφία τόσο στη διάρκεια του έτους όσο και
υπερετήσια. Επίσης, οι γεωγραφικές περιοχές µεγάλης διαθεσιµότητας υδατικών πόρων
δεν συµπίπτουν µε τις περιοχές αυξηµένης ζήτησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε
την έλλειψη επαρκών έργων αξιοποίησης, οδηγεί διάφορες περιοχές να εµφανίζονται
σήµερα ως ελλειµµατικές.

4. Χρήσεις – Ζήτηση νερού
4.1 Γενικά
Ως συνέπεια της µέχρι σήµερα πολιτικής, που έδινε προτεραιότητα στον εντοπισµό νέων
πηγών νερού και στην κατασκευή έργων αξιοποίησής τους, η ζήτηση δεν έχει ακόµα µελετηθεί και µετρηθεί συστηµατικά. Αν και για τη συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία
των δεδοµένων της διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων έχει επιτευχθεί τα τελευταία
χρόνια σηµαντική πρόοδος (π.χ. Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ και ΕΤΥΜΠ ως επέκτασή του), δεν
συµβαίνει το ίδιο µε τα δεδοµένα της ζήτησης, αφού ως τώρα πολύ µικρά βήµατα έχουν
γίνει. Οι χρήσεις νερού και τα αντίστοιχα µεγέθη στην παρούσα µελέτη έχουν αντιµετωπιστεί αποσπασµατικά, στα πλαίσια κυρίως µελετών επιµέρους έργων.
Έννοιες, όπως ανάγκες, ζήτηση, χρήση, κατανάλωση χρησιµοποιούνται χωρίς διάκριση
και χωρίς να έχουν οριστεί µε σαφή τρόπο. Οπωσδήποτε απαιτείται ανάλυση και κωδικοποίηση των χρήσεων, καθώς και δηµιουργία σχετικών γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων, σε συνδυασµό και µε τις χρήσεις γης..
Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο III «Μεθοδολογία», οι χρήσεις νερού διακρίνονται σε
καταναλωτικές και µη. Ειδικότερα:
α. Καταναλωτικές είναι οι χρήσεις οι οποίες απαιτούν συγκεκριµένη ποσότητα νερού
που εξέρχεται από το φυσικό υδατικό σύστηµα και της οποίας µόνο ένα µέρος επι-
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στρέφει άµεσα ή έµµεσα στο υδατικό σύστηµα, µε διαφοροποιηµένη την ποιοτική
του κατάσταση. Τέτοιες χρήσεις είναι: η άρδευση, η ύδρευση, η χρήση για κάλυψη
των αναγκών της κτηνοτροφίας, η χρήση για κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας,
και η χρήση για την ψύξη των θερµικών σταθµών παραγωγής ενέργειας.
β. Μη καταναλωτικές είναι οι χρήσεις, όπου το νερό χρησιµοποιείται χωρίς να µεταβάλλονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του και χωρίς να αποµακρύνεται από το φυσικό υδατικό σύστηµα. Τέτοιες χρήσεις είναι η χρήση για την κάλυψη
των αναγκών ιχθυοκαλλιέργειας, η χρήση για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας
και η περιβαλλοντική χρήση.
∆ιαπιστώνεται ότι στα θέµατα των υδατικών πόρων, προτεραιότητα και µεγάλη σηµασία
πρέπει να δίδεται στην καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της καταναλωτικής χρήσης νερού, των δυνατοτήτων επηρεασµού της, και της φύσης των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών χρήσεων. Η έρευνα σε τεχνολογίες και υποδοµές για την
εξοικονόµηση και ανακύκλωση του νερού θεωρείται κρίσιµη για την ικανοποίηση των
µελλοντικών υδατικών αναγκών της χώρας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα µεγέθη και διαπιστώσεις, που σηµειώνονται ξεχωριστά για τις καταναλωτικές και µη χρήσεις των υδατικών πόρων.

4.2 Καταναλωτικές χρήσεις
Στον Πίνακα VI.7 καταγράφονται οι ποσότητες της ζήτησης νερού κατά καταναλωτική
χρήση, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατά υδατικό διαµέρισµα ανάλυση (Κεφάλαιο ΙV). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι το σύνολο της ετήσιας ζήτησης νερού στη χώρα, µε τις σηµερινές συνθήκες, εκτιµάται σε 8 243 hm3, από τα οποία
το 84% αφορά στην άρδευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 12% στην ύδρευση και το
3% στη βιοµηχανία και ενέργεια.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα VI.7 οι κυριότερες καταναλωτικές χρήσεις του νερού είναι η
άρδευση και η ύδρευση και για το λόγο αυτό αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες (βλ.
ενότητες 6 και 7 αντίστοιχα). Επίσης, σε ξεχωριστή ενότητα στην συνέχεια (ενότητα 8)
αναλύεται και η χρήση του νερού για παραγωγή ενέργειας, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του ενεργειακού τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και οι απαιτήσεις νερού
για την προστασία των οικοσυστηµάτων και εν γένει του περιβάλλοντος (ενότητα 9).
Σε σχέση µε τη βιοµηχανική χρήση, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι βιοµηχανικές
µονάδες στη χώρα µας έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο µέσα σε αστικές περιοχές ή
στην περίµετρό τους. Εποµένως, η ύδρευση και η αποχέτευση των αποβλήτων τους γίνεται κατά κύριο λόγο από τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις των περιοχών αυτών, αν και
δεν έχουν επαρκώς αναπτυχθεί κατάλληλοι κανονισµοί δικτύων και οι απαιτούµενοι µηχανισµοί ελέγχου. Σε περίπτωση που βιοµηχανίες επιλέξουν για εγκατάσταση αποµακρυσµένες περιοχές, είναι υποχρεωµένες να εξασφαλίζουν την υδροδότηση, αποχέτευση
και επεξεργασία των αποβλήτων τους µε δικά τους µέσα.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η άναρχη εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων στο
χώρο, και ακόµη προκειµένου να εφαρµοστεί πολιτική αποκέντρωσης και περιφερειακής
ανάπτυξης, προωθήθηκε ο θεσµός των Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ). Ο θεσµός αυ-
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τός καθιερώθηκε το 1965, µε φορέα ίδρυσης και λειτουργίας την ΕΤΒΑ ΑΕ και στόχο τη
δηµιουργία ζωνών συγκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Πίνακας VI.7 Σηµερινή ετήσια ζήτηση νερού κατά καταναλωτική χρήση και υδατικό διαµέρισµα (hm3)
Κ.Α. Υδατικά διαµερίσµατα

Άρδευση Κτηνοτροφία Ύδρευση Βιοµηχανία Λοιπές*

Σύνολο

01

∆υτικής Πελοποννήσου

201.0

5.0

23.0

3.0

02

Βόρειας Πελοποννήσου

401.5

6.6

41.7

3.0

03

Ανατολικής Πελοποννήσου

324.9

4.7

22.1

351.7

04

∆υτικής Στερεάς Ελλάδας

366.5

9.0

22.4

397.9

05

Ηπείρου

153.5

10.3

33.9

4.3

202.0

06

Αττικής

99.0

2.5

420.0

17.5

539.0

07

Ανατ. Στερεάς Ελλάδας

773.7

9.9

41.6

12.6

837.8

08

Θεσσαλίας

1 550.0

13.0

69.0

09

∆υτικής Μακεδονίας

609.4

7.9

43.7

30.0

10

Κεντρικής Μακεδονίας

527.6

8.0

99.8

80.0

11

Ανατολικής Μακεδονίας

627.0

5.8

32.0

12

Θράκης

825.2

7.1

27.9

13

Κρήτης

320.0

10.2

42.3

372.5

14

Νήσων Αιγαίου

80.2

6.8

37.2

124.2

6 859.5

106.8

956.6

Σύνολο χώρας

20.0

252.0
452.8

1 632.0
80.0

771.0
715.4
664.8

11.0

161.4

871.2

100.0

8184.3

* Νερό ψύξης από ΑΗΣ.

Έτσι, µέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί 33 ΒΙΠΕ, οι περισσότερες από τις οποίες υδροδοτούνται από γεωτρήσεις. Την ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των υδρογεωτρήσεων έχει η ΕΤΒΑ ΑΕ, ενώ τις µελέτες και τα έργα για την υδροδότησή τους υλοποιεί η θυγατρική εταιρεία της τράπεζας, ΒΙΠΕΤΒΑ ΑΕ. Οι υφιστάµενες ΒΙΠΕ (σε λειτουργία ή υπό οργάνωση) είναι: Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Λάρισας,
Ρόδου, Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Λαµίας, Τρίπολης, Καρδίτσας, Αργοστολίου, Χανίων, Αστακού, Κιλκίς, Φλώρινας, Έδεσσας, Καλαµάτας, Κοµοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σαπών, Πέλλας-Ηµαθίας, Κοζάνης,
Άµφισσας, Χαλκίδας, Θίσβης, Σχιστού και Μελιγαλά. Εξυπηρετούν συνολικά περίπου
2 000 βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, απασχολούν 35 000 εργαζόµενους και
έχουν επενδεδυµένα ιδιωτικά κεφάλαια 2 δισεκατοµµύρια € (ΥΠΑΝ κ.ά., 2003).
Παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα του θεσµού, οικονοµικά και περιβαλλοντικά, οι ΒΙΠΕ
παρουσιάζουν αρκετά χαµηλή πυκνότητα κάλυψης (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ, ενότητα 4.3) .
Σηµαντικό πρόβληµα του τοµέα αποτελεί η αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, που µπορεί να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις
στους υδατικούς πόρους µιας περιοχής. Η αυξανόµενη πίεση για τη λήψη µέτρων, που
θα καθιστούσε τις εγκαταστάσεις αυτές ασφαλείς, εντάσσεται στις νέες τάσεις για τη
διαµόρφωση αναπτυξιακών επιλογών φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, µέρος του οποίου αποτελούν οι υδατικοί πόροι. Ο όρος «ανάλυση επικινδυνότητας» απο-
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τελεί το εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε
σκοπό την επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφάλειας.
Ειδικότερα, στα παραπάνω πλαίσια περιλαµβάνεται και η διαχείριση των ειδικών και
επικίνδυνων αποβλήτων, δηλαδή το σύνολο των δράσεων που αφορούν στη συλλογή,
µεταφορά, συσκευασία και αποθήκευσή τους. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
του προβλήµατος έχει θεσπιστεί µια σειρά από κίνητρα, που συγχρόνως δηµιουργούν ευκαιρίες για νέες επενδυτικές δραστηριότητες.
Στην κατηγορία των καταναλωτικών χρήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες νερού στα υδροηλεκτρικά έργα γιατί δεν καταναλώνονται, αλλά θεωρούνται ρυθµισµένες παροχές και αποτελούν εκµεταλλεύσιµους υδατικούς πόρους για
τις κατάντη περιοχές. Αντίθετα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται για ψύξη στις θερµικές (λιγνιτικές, πετρελαϊκές) µονάδες. Οι µονάδες αυτές
µε τις αντίστοιχες καταναλώσεις νερού είναι οι ακόλουθες:
• Οι 12 λιγνιτικές µονάδες της περιοχής Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου καταναλώνουν περίπου 80–90 hm3 το χρόνο, κυρίως για ψύξη, που προέρχονται από τον ποταµό Αλιάκµονα (λίµνη Πολύφυτου), τη λίµνη Βεγορίτιδα και από γεωτρήσεις και φρέατα της
περιοχής Πτολεµαΐδας.
• Οι 4 λιγνιτικές µονάδες της περιοχής Μεγαλόπολης καταναλώνουν περίπου 18 hm3
το χρόνο, που προέρχονται από γεωτρήσεις.
• Στην Κρήτη υπάρχουν 2 θερµικές µονάδες. Αυτή των Χανίων είναι αερόψυκτη, εποµένως η κατανάλωση νερού (55 000–60 000 m3/έτος) αφορά µόνο στην παραγωγή
ατµού, ενώ αυτή των Λινοπεραµάτων καταναλώνει 130 000–140 000 m3/έτος για
ψύξη και 20 000 m3/ώρα για παραγωγή ατµού από την πηγή Αλµυρού (Περιφέρεια
Κρήτης, 2002)
• Οι πετρελαϊκές µονάδες Λαυρίου και Αλιβερίου χρησιµοποιούν για ψύξη θαλασσινό
νερό. Οι µικρές ποσότητες πόσιµου νερού (περίπου 15 000 m3/έτος), που καταναλώνουν, προέρχονται από δίκτυα ύδρευσης ‘η από γεωτρήσεις.
• Οι ανάγκες των νέων θερµικών µονάδων προβλέπεται να καλυφθούν κυρίως µε έργα
αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων και συγκεκριµένα, µε την κατασκευή φραγµάτων, που θα καλύπτουν παράλληλα και άλλες ανάγκες των περιοχών τους (άρδευση, ύδρευση, προστασία περιβάλλοντος), όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.4.2.
του Κεφαλαίου II.

4.3 Μη καταναλωτικές χρήσεις
Από τις µη καταναλωτικές χρήσεις των υδατικών πόρων ιδιαίτερα σηµαντική για τη
χώρα είναι η χρήση για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας Η χρήση των υδατικών
πόρων για ενεργειακούς σκοπούς υπήρξε σηµαντικός παράγοντας ανάπτυξης. Σε αυτό
συνέτειναν τα γνωστά πλεονεκτήµατα της ΥΗ ενέργειας: µη ρυπογόνος, ανανεώσιµη,
πολλαπλής ωφελιµότητας (αποθήκευση νερού και παροχέτευση σύµφωνα µε τις ανάγκες
άρδευσης, ύδρευσης, αναχαίτιση πληµµυρών, δηµιουργία νέων οικοτόπων και χώρων
αναψυχής). Η βασική επιλογή της αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων (λιγνίτες-υδροδυναµικό), που αποτέλεσε τον άξονα των αναπτυξιακών προγραµµάτων της
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∆ΕΗ επί 40 σχεδόν χρόνια, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η υδροηλεκτρική εκµετάλλευση χρησιµοποιεί µόνο την ενέργεια του νερού επιτρέποντας όλες τις κατάντη χρήσεις
του, οδήγησαν στην κατασκευή µεγάλων ταµιευτήρων στα µεγαλύτερα ποτάµια της χώρας, που επιτρέπουν τη διαχείριση του νερού για την κάλυψη των αναγκών και άλλων
χρήσεων της περιοχής. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η χρήση αυτή αναλύεται περαιτέρω λόγω της σηµασίας της (βλ. Κεφάλαιο ΙΙ, ενότητα 4.4, και ενότητα 8 αυτού του
κεφαλαίου).
Ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτή την κατηγορία είναι η περιβαλλοντική χρήση του νερού.
Ως τέτοια θεωρείται η διατήρηση επαρκούς παροχής στα υδατορεύµατα κατάντη των
φραγµάτων ή επαρκών όγκων νερού στις λίµνες (φυσικές ή τεχνητές) προκειµένου να
µην υποβαθµιστεί η ποιότητα του νερού ή το σχετικό οικοσύστηµα. Το θέµα της περιβαλλοντικής χρήσης (ελάχιστη διατηρητέα παροχή σε ποτάµια, ελάχιστο απόθεµα ή
στάθµη σε ταµιευτήρες) απαιτεί συστηµατική µελέτη σε βάθος και τίθεται ως ιδιαίτερα
σηµαντικό πρόβληµα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Ιστορικά, µέχρι τη δεκαετία του 1980, δεν δίνονταν καµιά σηµασία σε αυτή τη χρήση
του νερού. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής π.χ για την περίπτωση των φραγµάτων,
που κατασκευάζονταν, ήταν να διακόπτεται πλήρως η παροχή του νερού προς τα κατάντη. Η έννοια της περιβαλλοντικής ή οικολογικής παροχής ήρθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1990, ενώ το πρώτο φράγµα που µελετήθηκε και κατασκευάστηκε µε αντίστοιχο περιβαλλοντικό όρο (και άλλους ανάλογους όρους) ήταν το φράγµα του Ευήνου.
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής παροχή 1 m3/s προς τα κατάντη. Σε αντίθεση, στο παλαιότερο οµοειδές φράγµα του Μόρνου δεν διατίθεται ούτε σταγόνα νερού στα κατάντη και ανάλογα συµβαίνουν και στα
άλλα µεγάλα φράγµατα (π.χ. στα έργα Πλαστήρα που εκτρέπουν το νερό του Ταυρωπού,
παραποτάµου του Αχελώου, στη Θεσσαλία). Γίνεται φανερό ότι οι εκ των υστέρων
(µετά την κατασκευή των έργων) διευθετήσεις και τροποποιήσεις για την εξασφάλιση
της οικολογικής παροχής παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία. Σε αναγνώριση των δυσκολιών αυτών η κοινοτική, αλλά και εθνική πλέον, νοµοθεσία επιτρέπουν τη θέσπιση εξαιρέσεων, µε απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι γίνεται εξαντλητική διερεύνηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων και οι τελικές επιλογές είναι τεκµηριωµένες (βλ. ενότητα 5.4).
Τα τελευταία χρόνια, µε στόχους αφενός τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά
και την επέκτασή της στην ελληνική ενδοχώρα, και αφετέρου την εύρεση νέων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος (όπως συζητείται στα πλαίσια
της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), πολλές νέες τουριστικές πρακτικές
έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται: χειµερινός τουρισµός, ορεινός τουρισµός, αναψυχή
(διαδροµές-µονοπάτια), θεραπευτικός τουρισµός, αθλητισµός (rafting, καγιάκ, wind
surfing, κωπηλασία, κολύµπι). Οι παραπάνω πρακτικές έχουν ως «πρώτη ύλη», µεταξύ
άλλων, τους υδατικούς πόρους και περιλαµβάνονται στη γενική έννοια του αγροτουρισµού ή και οικοτουρισµού, δηλαδή του τουρισµού στη φύση, που αντίθετα µε το µαζικό,
δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής όπου εφαρµόζεται, ενώ ταυτόχρονα
προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση
της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Με τον τρόπο αυτό προστέθηκε ως µη καταναλωτική
χρήση του νερού η αισθητική, η οποία έχει και οικονοµικό αντίκρυσµα, λόγω της αύξησης της αξίας γης και της τουριστικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα, πρόσφατα η χρήση
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αυτή θεωρήθηκε ως µία από τις κύριες ανταγωνιστικές χρήσεις, µαζί µε την αρδευτική
και την ενεργειακή, για τη διαχείριση του ταµιευτήρα Πλαστήρα, και σε συνδυασµό µε
κριτήρια ποιότητας του νερού της λίµνης καθόρισε τη διαχειριστική πολιτική των απολήψεων (Οµάδα ερευνητικού έργου Πλαστήρα, 2002).
Με την εφαρµογή της Οδηγίας για τους οικοτόπους και τη δηµιουργία του δικτύου
Natura 2000, η χώρα διαθέτει σηµαντικό αριθµό προστατευόµενων περιοχών, που καταλαµβάνουν το 20% της έκτασής της. Μια σειρά από περιοχές µε υδατικά στοιχεία
εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις, όπως το φαράγγι του Βουραϊκού (οδοντωτός
σιδηρόδροµος, Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιο, Μονή Αγίας Λαύρας), η περιοχή των Πρεσπών, το Αρκουδόρεµα στην καρδιά της Βάλια Κάλντα, ο Βοϊδοµάτης — ο καθαρότερος ποταµός της χώρας, η λίµνη Πλαστήρα, που, αν και τεχνητή, αποτελεί σπάνιο φυσικό τοπίο, η λίµνη Κερκίνη, επίσης τεχνητή, υγρότοπος διεθνούς σηµασίας (πάνω από
300 είδη πουλιών, πλήθος θηλαστικών, αµφίβιων και ερπετών, 30 είδη ψαριών, πληµµυριζόµενο παραποτάµιο δάσος, φυτοκοινωνίες από άσπρα και κίτρινα νούφαρα) κ.ά.
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την περίοδο 2000–2008, έχει προγραµµατίσει την εγκαθίδρυση καθεστώτος ολοκληρωµένης προστασίας, διοίκησης και διαχείρισης σε τουλάχιστον 25 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura. Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαµβάνονται
και: ∆έλτα Έβρου, ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα, ∆έλτα Νέστου-Βιστωνίδα-Ισµαρίδα, στενά και εκβολές Καλαµά και Αχέροντα, όρος Χελµός και Βουραϊκός ποταµός,
λίµνες Κερκίνη, Παµβώτιδα, Κορώνεια-Βόλβη, υγρότοποι Μουστού, Αµβρακικού, Κοτυχίου-Στροφυλιάς.
Ένα διαφορετικό παράδειγµα αξιοποίησης υδατικών πόρων αποτελεί η νοµοθετική κατοχύρωση ποταµού και του περιβάλλοντός του ως αρχαιολογικού χώρου, όπως έχει
συµβεί στην κοιλάδα του ποταµού Λούσιου, στο Νοµό Αρκαδίας, όπου παράλληλα λειτουργεί µουσείο υδροκίνησης.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι τα κατάλοιπα ενός προϊστορικού οικισµού, που βρέθηκαν το
1932 στο νοτιοδυτικό άκρο της λίµνης Καστοριάς, κοντά στο χωριό ∆ισπηλιό. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις συστηµατικές ανασκαφές, έγινε αναπαράσταση τµήµατος του
οικισµού, στο φυσικό του χώρο, όπου κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να δει πώς ζούσαν οι
άνθρωποι πριν από 7 500 χρόνια σε ένα λιµναίο οικισµό της νεολιθικής περιόδου
(Χουρµουζίδης, 2002).
Ξεχωριστή κατηγορία νερών και σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας
και των περιοχών της αποτελούν οι θερµοµεταλλικές πηγές, δηλαδή πηγές µε ιδιαίτερα
φυσικά ή και χηµικά χαρακτηριστικά νερού. Από το σύνολο των πηγών αυτών δεν είναι
λίγες αυτές που έχουν δυνατότητες αξιοποίησης, αλλά είναι ελάχιστες αυτές που αξιοποιούνται ικανοποιητικά. Τα νερά των πηγών αυτών χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων
για ύδρευση, λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εµφιάλωση, παρασκευή αναψυκτικών.
Ξεχωριστή κατηγορία των θερµοµεταλλικών πηγών είναι οι ιαµατικές. Η Ελλάδα είναι
πλούσια σε ιαµατικές πηγές, που θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσµο ως προς τη
χηµική σύσταση των νερών και των θεραπευτικών τους ενδείξεων. Τέτοιες πηγές είναι
και οι: Αγιάσος (Μυτιλήνης), Μύθηµνα, Ικαρία, Λουτράκι (Κορινθίας), Αιδηψός (Εύβοιας), Καµένα Βούρλα (Φθιώτιδας), Μέθανα (Πειραιά), Καϊάφα (Ηλείας), Ξινό Νερό
(Φλώρινας), Σαµοθράκη, Θερµά (Σερρών), Θερµά (Θεσσαλονίκης), Λαγκαδά, Σουρωτή.
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Συνήθως είναι µη επαρκώς ή καθόλου αξιοποιηµένες. Από τις αρχές του 2003 σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση προγράµµατος αξιοποίησης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης
ιαµατικών πηγών. Οι πρώτες περιοχές που προτείνεται να αξιοποιηθούν είναι οι ιαµατικές πηγές Λουτρακίου και Μεθάνων και πρόκειται να ακολουθήσουν οι Καϊάφα, Πλατυστόµου και Κύθνου. Συγκεκριµένα, για τις περιοχές αυτές σχεδιάστηκε η δηµιουργία
σύγχρονων θερµαλιστικών ή υδροθεραπευτικών κέντρων µε συνδυασµένη ανάπτυξη
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ιαµατικού, θαλασσοθεραπείας, οικολογικού,
πολιτιστικού, αθλητικού κλπ.

4.4 ∆ιαχείριση της ζήτησης
Μέχρι πρόσφατα, οι προσπάθειες κάλυψης των υδατικών αναγκών για τις διάφορες χρήσεις χαρακτηρίζονταν από µονοµέρεια και ακαµψία. Η ζήτηση του νερού είχε θεωρηθεί
ως δεδοµένο, που προσδιορίζεται από αντικειµενικά στοιχεία (π.χ. εξυπηρετούµενος
πληθυσµός, αρδευόµενη έκταση) και από µοναδιαίους συντελεστές ζήτησης. Με αυτή
την προσέγγιση η κάλυψη ή όχι της ανάγκης σε νερό µιας δεδοµένης δραστηριότητας
εξαρτάται µονοµερώς από τη διαθεσιµότητα νερού ή την προσφορά νερού, που προκύπτει ως η συνισταµένη των υπαρχόντων ή µελλοντικών υδραυλικών έργων. Την τελευταία δεκαετία αυτή η προσέγγιση αµφισβητήθηκε έντονα και προβλήθηκαν η ελαστικότητα της ζήτησης και οι εξ αυτής δυνατότητες διαχείρισής της (Κοκώσης και Κουτσογιάννης, 2000, Ανδρεαδάκης, 2007).
Φυσικά δεν θα πρέπει να υπερτιµηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η διαχείριση της
ζήτησης και αντίστοιχα να υποτιµηθεί η σηµασία των αναπτυξιακών υδραυλικών έργων.
∆εν είναι σωστό να απορριφθεί καθολικά η τυπική µέθοδος υπολογισµού των υδατικών
αναγκών – η οποία άλλωστε χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή τη µελέτη – και η έννοια της
αντικειµενικότητας στον προσδιορισµό τους. Ωστόσο, η ελαστικότητα της ζήτησης παραµένει αποδεδειγµένο γεγονός και κατά συνέπεια η διαχείρισή της πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Η µείωση της ζήτησης µέσω της διαχείρισής της θεωρείται ισοδύναµη µε αύξηση της
προσφοράς νερού και µάλιστα ως η πρώτη επιλογή λύσης, όταν οι πιο εύκολα εκµεταλλεύσιµοι υδατικοί πόροι έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί πλήρως και οι διαθέσιµες λύσεις
έχουν µεγάλο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Το πιο πετυχηµένο παράδειγµα διαχείρισης της ζήτησης σε µεγάλη κλίµακα στη χώρα
µας προκύπτει από τη διαχείριση της επταετούς ξηρασίας, που έπληξε το υδροδοτικό
σύστηµα της Αθήνας στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και το πρώτο µισό της επόµενης
(Xenos et al., 2002). Με µια σειρά µέτρων, η µείωση της κατανάλωσης έφτασε στο 1/3
της συνολικής. Τα µέτρα αυτά ήταν οικονοµικά (µεγάλη αύξηση των τιµών και κλιµάκωση του τιµολογίου µε πολύ µεγάλες τιµές µονάδας στις µεγάλες καταναλώσεις), επικοινωνιακά (συνεχής και ειλικρινής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού),
νοµοθετικά και διοικητικά (απαγόρευση ποτίσµατος χλοτάπητα και επιβολή προστίµων
για τις παραβάσεις), καθώς και τεχνολογικά (µείωση των διαρροών, χρησιµοποίηση νερού δεύτερης ποιότητας από γεωτρήσεις ή ανακύκλωση για πότισµα δηµοτικών πάρκων).
Στο γεγονός ότι µετά τη λήξη της ξηρασίας, από τα µέσα τις δεκαετίας του 1990, σταµάτησε παντελώς κάθε προσπάθεια διαχείρισης της ζήτησης για το υδροδοτικό σύστηµα
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της Αθήνας οφείλεται σε πολλούς αντικειµενικούς και υποκειµενικούς λόγους, µεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται: η πλήρης ένταξη στο υδροδοτικό σύστηµα των έργων
Ευήνου, που αύξησαν σηµαντικά τη διαθεσιµότητα νερού, η ιδιωτικοποίηση της
ΕΥ∆ΑΠ και το ενδιαφέρον της για µεγιστοποίηση των εσόδων από πωλήσεις, και η γενικευµένη κοινωνική συµπεριφορά του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται από
µικρή µνήµη και ευδαιµονισµό, παρόλο που στις δύσκολες συνθήκες αντιδρά ιδιαίτερα
θετικά. Παρόλη τη διακοπή της πολιτικής διαχείρισης της ζήτησης, το επιτυχηµένο αυτό
παράδειγµα έχει καταγραφεί επιστηµονικά και τεχνικά, και είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί και στο µέλλον, είτε σε περιόδους κρίσεων, είτε σε µονιµότερη βάση.
Αν στην ύδρευση η ελαστικότητα της κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορεί
να φτάνει στο 1/3 της συνολικής, στην άρδευση η ελαστικότητα σε περιόδους έµµονων
ξηρασιών είναι µεγαλύτερη (βλ. ενότητα 6 του κεφαλαίου αυτού). Συγκεκριµένα, µε κατάλληλο προγραµµατισµό µπορούν κατά την διάρκεια των ξηρασιών να µειώνονται οι
αρδευόµενες εκτάσεις. Μπορούν να αφήνονται ακαλλιέργητες γεωργικές εκτάσεις µε
µονοετείς καλλιέργειες (συνδυασµός µε αγρανάπαυση) ή να καλλιεργούνται µε ξηρικές
καλλιέργειες, ενώ το διαθέσιµο νερό πρέπει να διατίθεται στις πολυετείς καλλιέργειες
για την αποφυγή ζηµιών µεγάλης κλίµακας. Είναι αυτονόητο ότι αυτού του τύπου οι
διευθετήσεις πρέπει να συνδυάζονται µε κατάλληλο σύστηµα γεωργικών ασφαλίσεων,
αποζηµιώσεων και κινήτρων.
Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης σε µονιµότερη βάση (όχι δηλαδή µόνο σε περιόδους
κρίσεων) αποσκοπούν στην εξοικονόµηση νερού, η οποία είναι εφικτή τόσο στην υδρευτική, όσο και στην αρδευτική χρήση. Οι διαρροές νερού σε υδρευτικά δίκτυα συχνά
φτάνουν σε µερικές πόλεις (π.χ. Μεσολόγγι) σε πολύ µεγάλα ποσοστά, οπότε υπάρχει
µεγάλο περιθώριο εξοικονόµησης χωρίς επιπτώσεις στις λειτουργίες της πόλης. Στα συστήµατα επιφανειακής άρδευσης, οι απώλειες νερού είναι σοβαρές και θα µπορούσαν να
µειωθούν σηµαντικά µε τη χρήση κλειστών δικτύων καταιονισµού και ακόµη περισσότερο µε στάγδην άρδευση. Οι πρακτικές αυτές εξοικονόµησης νερού απαιτούν κατασκευαστικές παρεµβάσεις και συνεπάγονται πρόσθετες οικονοµικές επενδύσεις.
Σηµαντικός είναι για τη διαχείριση της ζήτησης και ο ρόλος των οικονοµικών εργαλείων. Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµική ανάλυση των
χρήσεων και υπηρεσιών ύδατος και τη µέσω αυτών ανάπτυξη τιµολογιακής πολιτικής.
Η ανάπτυξη σχεδίων τιµολόγησης µε βάση την πλήρη ανάκτηση κόστους αποτελεί πρόβλεψη της Οδηγίας, και θα πρέπει να συνοδεύεται και από ανάλυση κόστους-οφέλους.
Σηµαντικός, και αναγνωρισµένος από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι, επίσης, ο ρόλος
που µπορεί να παίξει η διευρυµένη συµµετοχή, ενηµέρωση και εκπαίδευση των χρηστών και άλλων κοινωνικών εταίρων και η θέσπιση κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου
(θεσµικό και τεχνικό) για την αποτελεσµατική υλοποίηση των µέτρων.
Αξιόλογη µπορεί να είναι η συµβολή, ειδικά στις πιο ελλειµµατικές περιοχές, της ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, βιοµηχανική χρήση, αστική χρήση και εµπλουτισµό των υδροφορέων, όπως αναλύεται στην
επόµενη ενότητα.
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4.5 ∆υνατότητες αξιοποίησης µη συµβατικών υδατικών πόρων
4.5.1 Επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων
Καθώς οι περιβαλλοντικές πιέσεις αυξάνονται και πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσµο
προσεγγίζουν ή φθάνουν τα όρια των διαθέσιµων αποθεµάτων νερού, η επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων εµφανίζεται ως µια ελκυστική επιλογή για την διατήρηση και την
επέκταση των υφιστάµενων πηγών. Σήµερα, οι προχωρηµένες τεχνικές επεξεργασίας
λυµάτων ή καθαρισµού του νερού, παρέχουν την δυνατότητα παραγωγής σχεδόν οποιασδήποτε επιθυµητής ποιότητας νερού. Η άρδευση, το βιοµηχανικό νερό, το νερό για
αστική χρήση (µη πόσιµο, ακόµα και πόσιµο) και ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων, είναι µερικά παραδείγµατα χρήσης ανακτηµένου νερού από λύµατα. Ωστόσο, η
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για σκοπούς ύδρευσης δεν αποτελεί
προτεινόµενη µέθοδο για τον ελληνικό χώρο.
Η χρησιµοποίηση ανακτηµένου αστικού ή βιοµηχανικού νερού παρουσιάζει εγγενή
οφέλη, που σχετίζονται µε την διατήρηση υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Η επίτευξη αυτών των ωφελειών από την επαναχρησιµοποίηση λυµάτων απαιτεί ολοκληρωµένο και ορθολογικό
σχεδιασµό, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία κατάλληλου θεσµικού πλαισίου. Στην
Ελλάδα έχουν γίνει προτάσεις (ΕΥΤ, 2003) προς το αρµόδιο Υπουργείο, όπου τεκµηριώνονται οι όροι και προϋποθέσεις για την επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων και ειδικότερα περιλαµβάνονται στοιχεία για τις απαιτούµενες µεθόδους επεξεργασίας και τα
ποιοτικά κριτήρια για την επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων ανάλογα µε τη χρήση. Η
πολιτεία, ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει µέχρι σήµερα στη σύνταξη θεσµικού πλαισίου
που θα προωθεί και θα εξασφαλίζει την ασφαλή επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων και θα καλύπτει το κενό από την έλλειψη σχετικής νοµοθεσίας σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να ενισχυθεί η βιωσιµότητα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, προτείνεται, όποτε
αυτό είναι δυνατό (π.χ. βιοµηχανίες), ο διαχωρισµός των αποβλήτων στην πηγή. Αυτός ο
διαχωρισµός βελτιώνει την αποδοτικότητα των συνολικών διεργασιών επεξεργασίας και
διευκολύνει την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην πηγή µπορεί να επιτρέψει την αποδοτικότερη επαναχρησιµοποίηση πόρων,
αυξάνοντας την βιωσιµότητα του συστήµατος (Ν. Μαλάµος, Ι. Ναλµπάντης, 2005).
Εκτός από τις τεχνολογικές βελτιώσεις στο χώρο της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η πρόοδος στη διάθεση ή την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της ιλύος. Υπάρχουν µέθοδοι για προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων προς επαναχρησιµοποίηση ή απλά διάθεση, πολλές από τις
οποίες είναι παρόµοιες µε διαδικασίες επεξεργασίας οικιακών λυµάτων. Η επαναχρησιµοποίηση του νερού ψύξης, που συχνά διατίθεται µαζί µε τα υγρά απόβλητα, αντιπροσωπεύει µια από τις απλούστερες µεθόδους επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων (Ε.Υ.Τ., 2003).
Κατά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της επαναχρησιµοποίησης, καθώς και της ανάκτησης των λυµάτων, οι τύποι της επαναχρησιµοποίησης καθορίζουν το βαθµό επεξεργασίας των λυµάτων, καθώς και το βαθµό τη αξιοπιστίας, που απαιτείται τόσο για την
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διαδικασία της επεξεργασίας, όσο και για την λειτουργία της. Οι σηµαντικότεροι τύποι
επαναχρησιµοποίησης είναι οι ακόλουθοι:
Αστική Επαναχρησιµοποίηση
Η επαναχρησιµοποίηση των λυµάτων για αστική χρήση αποτελεί κυρίως, µια «αναπλήρωση πηγών νερού», που αναπτύχθηκε µέσα στα όρια του αστικού περιβάλλοντος, όπου
οι υδατικοί πόροι που απαιτούνταν ήταν µεγαλύτεροι ποσοτικά και µε µεγαλύτερο κόστος. ∆εδοµένου ότι λιγότερο από το 40% του νερού που χρησιµοποιείται σε αστικές
περιοχές απαιτείται να έχει την ποιότητα του πόσιµου, η παραπάνω δυνατότητα παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσµο.
Η χρήση του ανακτηµένου νερού για τις διαφορετικές µη πόσιµες χρήσεις µέσα σε µια
αστική περιοχή µπορεί να περιλάβει (Ε.Υ.Τ., 2003):
• την άρδευση δηµοσίων πάρκων και κέντρων αναψυχής, αθλητικών γηπέδων, σχολικών αυλών, νησίδων αυτοκινητοδρόµων, καθώς και κήπων που περιβάλλονται από
δηµόσια κτίρια,
• την άρδευση κήπων
• την άρδευση γηπέδων γκολφ,
• τις εµπορικές χρήσεις, όπως το πλύσιµο φορτηγών, παραθύρων, καθώς και νερό που
χρησιµοποιείται για την ανάµειξη µε εντοµοκτόνα, φυτοφάρµακα και υγρά λιπάσµατα,
• τον έλεγχο σκόνης, καθώς και για την παραγωγή τσιµεντοπολτού στις οικοδοµές,
• την πυροπροστασία,
• το νερό για καζανάκια στα εµπορικά και βιοµηχανικά κτίρια,
• το νερό που χρησιµοποιείται σε χώρους αναψυχής.
Βιοµηχανική Επαναχρησιµοποίση
Η βιοµηχανία προβλέπεται να αποτελέσει µελλοντικά αξιόλογο χρήστη των ανακτηµένων αστικών λυµάτων. Το ανακτηµένο νερό αποτελεί ιδανική πηγή για αρκετές βιοµηχανίες, όπου στην παραγωγική διαδικασία δεν απαιτείται υψηλή ποιότητα, όπως αυτή
του πόσιµου νερού.
Οι κύριες βιοµηχανικές χρήσεις των επεξεργασµένων λυµάτων είναι: το νερό ψύξης, το
νερό τροφοδοσίας λεβήτων και το νερό κατεργασίας ή βιοµηχανικό νερό. Η κυρίαρχη
όµως χρήση που παρουσιάζει την µεγαλύτερη ζήτηση είναι το νερό ψύξης.
Αρδευτική Επαναχρησιµοποίηση
Η άρδευση, όπως προαναφέρθηκε, απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού και αποτελεί το
σηµαντικότερο µέρος των συνολικών αναγκών σε νερό στις περισσότερες χώρες. Τελευταία, πολλά συστήµατα για την επαναχρησιµοποίηση ανακτηµένου νερού έχουν αναπτυχθεί για την άρδευση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Τα πλεονεκτήµατα, που προκύπτουν από την χρήση του ανακτηµένου νερού για άρδευση, ποικίλουν ανάλογα µε τις
συνθήκες που επικρατούν και µεταξύ άλλων είναι η αξιοπιστία της τροφοδοσίας, η
λιπασµατική αξία, η διατήρηση των αποθεµάτων νερού.
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Παρόλα αυτά, η επαναχρησιµοποίηση στην γεωργία δεν είναι µια πρακτική, που µπορεί
να εφαρµόζεται ανεξέλεγκτα, αφού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πολλοί αποφασιστικοί
παράγοντες, ώστε όπου εµφανίζονται ανεπιθύµητες ή καταστροφικές συνέπειες, να αποφεύγεται η χρήση του. Οι κύριοι παράγοντες, που πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη, είναι:
η προστασία της δηµόσιας υγείας, οι πιθανές αγρονοµικές επιπτώσεις, η αποδοχή από το
κοινό και τους χρήστες, διάφορες πολιτικές και κοινωνικές παράµετροι, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και η δηµιουργία χώρων αναψυχής, καθώς και η
επαναφόρτιση υπόγειων υδροφορέων.
Επαναχρησιµοποίηση για εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων
Ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων συνιστάται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα υπόγεια νερά χρησιµοποιούνται για ύδρευση, και κατά µία έννοια αποτελεί έναν
τρόπο αποθήκευσης ανακτηµένου νερού, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις
χρήσεις που προαναφέρθηκαν. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις (παράκτιες περιοχές), ο
εµπλουτισµός του υπόγειου υδροφορέα µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατικό µέτρο για
την αποτροπή της υφαλµύρισης.
4.5.2 Αφαλάτωση
Η αφαλάτωση χρησιµοποιείται για την παραγωγή γλυκού νερού από µη συµβατικούς
υδατικούς πόρους (θαλασσινό νερό), όπου οι άλλες µέθοδοι δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν, τόσο για λόγους ανεπάρκειας φυσικών παραµέτρων όσο και µεγάλου κόστους.
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης έχουν κατασκευαστεί και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές
µέθοδοι, εκείνη όµως που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια είναι η µέθοδος της
αντίστροφης όσµωσης µε χρήση ειδικών µεµβρανών.
Η απαιτούµενη διαδικασία οδηγεί αναπόφευκτα σε πολύ µεγάλο κόστος ανά m3 γλυκού
νερού. Σε τιµές του 1999, το κόστος του παραγόµενου νερού από µια εγκατάσταση αφαλάτωσης παραγωγής 100 m3 γλυκού νερού ηµερησίως, είναι 2.42 €/m3 (Υπουργείο Αιγαίου, 1999). Το κόστος αυτό είναι αρκετά σηµαντικό και για το λόγο αυτό γίνεται
χρήση αυτής της µεθόδου µόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (άνυδρα νησιά του Αιγαίου)
και µετά από ενδελεχή τεκµηρίωση.

5. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων
5.1 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 άλλες χώρες της Ευρώπης).
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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.,
2007b).
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., 2007b). 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 και αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών που
θίγονταν από την κατασκευή ενός µεγάλου έργου, π.χ. φράγµατος, ήταν κατά κανόνα
µεµονωµένες. Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται εντονότερος προβληµατισµός,
που συχνά εκφράζεται από µαζικότερες και γενικευµένες κινήσεις, που εναντιώνονται
στην κατασκευή µεγάλων υδραυλικών έργων (π.χ. έργα εκτροπής Αχελώου, φράγµα
Αποσελέµη). Οι αντιδράσεις αυτές, που απηχούν 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 τους, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μερικές φορές οδηγούνται σε ακραίες θέσεις συνολικής άρνησης και της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών λύσεων, αγνοώντας ότι ακόµη και η προστασία των
υδατικών πόρων, στις σηµερινές συνθήκες ανάπτυξης, αστικοποίησης και παραγωγής,
κάνει χρήση της τεχνολογίας.
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 (βλ.
Πίνακα VI.8). Επίσης, δικαιολογηµένος σε ένα βαθµό είναι και σκεπτικισµός που έχει
εκφραστεί για την κατασκευή φραγµάτων σε φτωχές χώρες της Αφρικής και της Ασίας,
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στις οποίες λείπει η εγχώρια τεχνογνωσία για την κατασκευή φραγµάτων και, το κυριότερο, για τη διαχείρισή τους στη φάση λειτουργίας, συχνά µε αποτέλεσµα τα έργα να µη
λειτουργούν ικανοποιητικά. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πιο σύνθετη, καθώς αφενός διατίθεται η απαιτούµενη εγχώρια τεχνογνωσία για την κατασκευή και λειτουργία
των έργων, και αφετέρου υπάρχει σηµαντικό περιθώριο ανάπτυξης των υδατικών πόρων
για την κάλυψη υδατικών και ενεργειακών αναγκών. Ωστόσο, καθώς η χώρα συνδιαµορφώνει και ακολουθεί µαζί µε τα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µία φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική, είναι υποχρεωµένη να βρει πιθανόν µία καινούργια
χρυσή τοµή, µεταξύ αναπτυξιακών έργων και περιβαλλοντικής προστασίας και να διαθέσει πόρους για µία πιο δαπανηρή ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η ορθολογική διαχείριση της ζήτησης και η επανεξέταση των παραδοσιακών υδατικών αναγκών, ειδικότερα δε στον τοµέα της γεωργίας.

Αθροιστικό ποσοστό ανά κατηγορία

Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη των υδατικών πόρων και η κατασκευή έργων δεν θα
πρέπει κατ’ ανάγκη να ταυτίζεται µε περιβαλλοντική υποβάθµιση. Ενδεικτική είναι µια
πρώτη αποτίµηση του ΕΜΠ (Tsouni et al., 2001) σύµφωνα µε την οποία προκύπτει ότι
αρκετοί τεχνητοί ταµιευτήρες στην Ελλάδα βρίσκονται από πλευράς ποιότητας νερού
και περιβάλλοντος σε κατάσταση που δεν υπολείπεται την αντίστοιχη των φυσικών λιµνών (Σχήµα VI.1). Παρά το γεγονός ότι η αποτίµηση αυτή έχει προκαταρκτικό χαρακτήρα και δεν στηρίζεται σε ακριβή και σαφή οικολογικά κριτήρια (που εξάλλου είναι
δύσκολο να υπάρξουν), ωστόσο το γενικότερο συµπέρασµα, που µπορεί να γίνει δεκτό,
είναι ότι όταν η ανάπτυξη των υδατικών πόρων γίνεται µε µία ολοκληρωµένη και προσεκτική προσέγγιση και σωστή οικονοµοτεχνική ανάλυση (περιλαµβανοµένου και του
περιβαλλοντικού κόστους), είναι δυνατό να συνεπάγονται παράλληλα και βελτίωση της
υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης.
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Σχήµα VI.1 Οικολογική κατάσταση υδάτινων σωµάτων στην Ελλάδα (µε βάση τους Tsouni et
al., 2001)
Με δεδοµένες τις γεωγραφικές και κλιµατικές ιδιαιτερότητες, θα ήταν λογικό να αναµένει κανείς ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει υψηλούς δείκτες στην κατασκευή µεγάλων
υδραυλικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Όµως, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Για παράδειγµα, ο Πίνακας VI.8 (World
Commission on Dams, 2000), δείχνει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν εντάσσεται καν
σε ένα κατάλογο 23 χωρών του ευρωπαϊκού και µεσογειακού περίγυρού της, που διαθέτουν περισσότερα από 50 µεγάλα φράγµατα (σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγµάτων, µεγάλο είναι το φράγµα µε ύψος µεγαλύτερο ή ίσο των 15 m ή/και µε
ύψος µεγαλύτερο των 5 m, εφόσον έχει όγκο ταµιευτήρα µεγαλύτερο των 3 000 000 m3).
Η Ισπανία π.χ. διαθέτει 1 196 φράγµατα και ακολουθεί η Τουρκία µε 625 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.
Πίνακας VI.8 Ευρωπαϊκές και µεσογειακές χώρες µε περισσότερα από 50 µεγάλα
φράγµατα και αντίστοιχος αριθµός φραγµάτων
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149
118
107
103
92
91
72
69
55
52
50
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.

5.2 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 ή και κάποτε σε υπερβολικό 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 προκά664 Κεφάλαιο VI: Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

λεσε 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 έργα αξιοποίησης των επιφανειακών νερών,
έργα επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης και µέτρα ορθολογικότερης διαχείρισης
της ζήτησης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, ποσοτικά, τα επιφανειακά νερά
είναι κατά πολλές 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. Συγκεκριµένα, δεδοµένου 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 τους (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),
χωρίς όµως να έχει συνυπολογιστεί το περιβαλλοντικό κόστος. Σήµερα βρίσκεται υπό
κατασκευή ένας (µικρός) αριθµός µεσαίας κλίµακας έργων για την ύδρευση µεγάλων
αστικών συγκροτηµάτων (βλ. Πίνακα VI.13). Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκε µια σειρά µικρής κλίµακας έργων (λιµνοδεξαµενές, συνήθως εξωποτάµιες),
οι οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες σε τοπική κλίµακα (βλ. ενότητα 6.2 αυτού
του κεφαλαίου). 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), και πάλι χωρίς να συνυπολογιστεί το περιβαλλοντικό κόστος.
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, παρά τον αρχικό σχεδιασµό τους µε κυρίαρχο το ενεργειακό κριτήριο, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, στην πραγµατικότητα λειτούργησαν ως έργα πολλαπλού σκοπού, αποδίδοντας
νερό και για καταναλωτικές χρήσεις, κυρίως ύδρευση και άρδευση. Αναφέρεται ως πιο
χαρακτηριστικό το παράδειγµα του ταµιευτήρα Πλαστήρα: Τις πρώτες δύο δεκαετίες το
έργο λειτούργησε σύµφωνα µε το σχεδιασµό του, ως υδροηλεκτρικό. 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
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(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 τεράστια επέµβαση στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο. Μια τέτοιας κλίµακας επέµβαση είναι αδιανόητη για τις σηµερινές
συνθήκες, αλλά και τότε υπήρξαν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα
τους αγρότες που καλλιεργούσαν στην περιοχή όπου δηµιουργήθηκε η λεκάνη κατάκλυσης. Το έργο 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, κάτι που σήµερα αποτελεί µία µη αποδεκτή από
περιβαλλοντική άποψη επέµβαση. Παρόλα αυτά, η τοπική κοινωνία το θεωρεί ως τον
κύριο υδατικό πόρο του Νοµού Καρδίτσας, αλλά και τον κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης του Νοµού. Παράλληλα, ο ταµιευτήρας από µόνος του, ιδίως στα πλαίσια µιας
ορθολογικής διαχείρισης των νερών του, µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αναβαθµίσει το
τοπικό περιβάλλον. Όπως δε γενικά διαπιστώνεται, ο ταµιευτήρας έχει αναβαθµίσει το
τοπικό φυσικό περιβάλλον.
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· στο βαθµό που µετά από µία ολιστική
προσέγγιση κρίνονται απαραίτητα, θα πρέπει να υλοποιούνται µε τρόπους και δαπάνες που θα διασφαλίζουν έναντι σηµαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Τέτοια έργα έχουν πολλαπλές ευεργετικές πτυχές για την ανάπτυξη (παραγωγή ενέργειας, άρδευση) και την ποιότητα ζωής (ύδρευση, οικοτουρισµός), ενώ µπορεί να
αποδειχθούν και φιλικά προς 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, οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.
• Οι συµµετοχικές διαδικασίες, η εκπαίδευση και η έγκαιρη ενηµέρωση είναι κρίσιµες
ώστε η κοινωνία να έχει την ωριµότητα να κατανοεί αυτές τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και να αναπροσαρµόζει τις επιλογές της.
Κατά συνέπεια, µε δεδοµένη την κακή ποσοτική αλλά και ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων σε πολλές περιοχές της χώρας (παράκτιες και πεδινές, π.χ. Θεσσαλία), και την επιτακτική απαίτηση ανάκαµψής τους, αποτελεί σχεδόν µονόδροµη δια-
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χειριστική επιλογή η ενθάρρυνση αξιοποίησης των επιφανειακών υδατικών πόρων, στα
πλαίσια ωστόσο µίας ορθολογικότερης διαχείρισης της ζήτησης και ενός πλαισίου µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως εξάλλου επιτάσσει και η Οδηγία
2000/60/ΕΚ. 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 την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη µεγιστοποίηση των θετικών.
∆ύο σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τα µεγάλα έργα ταµίευσης επιφανειακού νερού, είναι 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 διεθνώς 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 τους οποίους είναι η εξασφάλιση συνεχούς ροής προς τα κατάντη µε επαρκή παροχή, λαµβάνοντας υπόψη και τη φυσική παροχή. 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. Η πιστή εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προϋποθέτει την επίλυση τέτοιων προβληµάτων, καθώς σε κάθε υδάτινο σώµα θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική κατάσταση ως το 2015. Κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις µπορεί να βρεθούν και
θα πρέπει να εξεταστούν στο βαθµό που διαπιστωθεί απαραίτητο για το κατάντη οικοσύστηµα.
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,
γιατί 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, επειδή φοβούνται καταστροφές από πληµµύρες στα κατάντη (πληµµύρες, που 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
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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 έχει 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.
Στη συνέχεια, εξετάζονται ειδικότερα έργα κλίµακας για τη µεταφορά και ταµίευση νερού, ενώ ακολουθεί στις ενότητες 6.1, 7.1 και 8.1 του κεφαλαίου ανάλυση των έργων
άρδευσης, ύδρευσης και ενέργειας αντίστοιχα.

5.3 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 (βλ. και ενότητα 10 αυτού του κεφαλαίου, και ειδικότερα Πίνακα VI.26):
• Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) (λεκάνη
Βοιωτικού Κηφισού και Υλίκης) στο ∆ιαµέρισµα Αττικής (06) (ύδρευση Αθήνας).
• Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (04) (λεκάνες
Ευήνου και Μόρνου) στο ∆ιαµέρισµα Αττικής (06) (ύδρευση Αθήνας).
• Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (04) (λεκάνη
Αχελώου, υπολεκάνη Ταυρωπού) στο ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας (08) (ύδρευση Καρδίτσας, άρδευση Θεσσαλικής πεδιάδας).
• Μεταφορά νερού από το ∆ιαµέρισµα της ∆υτικής Μακεδονίας (09) (λεκάνη Αλιάκµονα) στο ∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (10) (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 και τεκµηρίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και µείωση των αρνητικών από αυτές.
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5.4 Θεσµικές διαστάσεις των έργων αξιοποίησης – φορείς διαχείρισης
έργων
Η Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ, που µε το Ν. 3199/2003 και το Π.∆. 51/2007 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, επιβάλλει τη µέγιστη δυνατή προσοχή στις αρνητικές πτυχές των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Με µια πρώτη 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 δυνατότητα προσεκτικότερων επιλογών και εξορθολογισµού της
ανάπτυξης χωρίς τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του παρελθόντος, αλλά µε
ανάδειξη της θετικής περιβαλλοντικής διάστασης των νέων υδατικών συστηµάτων, που
πρόκειται να τροποποιηθούν.
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 αναγκαστικά 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 όµως, η Οδηγία θέτει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται στο σύνολό τους 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 και οι στόχοι να αναθεωρούνται ανά εξαετία·
γ. οι λόγοι για τις τροποποιήσεις ή τις µεταβολές αυτές να υπαγορεύονται επιτακτικά
από το δηµόσιο συµφέρον και/ή τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων να υπερκαλύπτονται από τα οφέλη των
τροποποιήσεων ή των µεταβολών 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

5. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων

669

κόστους, να επιτευχθούν µε άλλα µέσα, που συνιστούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.
Είναι εποµένως 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 νέων έργων στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Λεκάνης
Απορροής Ποταµού προφυλάσσει από την κατασκευή αποσπασµατικών έργων χωρίς
κεντρικό σχεδιασµό. Ο κεντρικός σχεδιασµός θα µπορούσε να προσφέρει ακόµα τη δυνατότητα αποφυγής των αποφάσεων για τα νερά, οι οποίες επικαλύπτονται ή και αντικρούονται µεταξύ τους, γεγονός που χαρακτηρίζει σήµερα τις σχετικές πράξεις της διοίκησης.
Η ανάγκη ύπαρξης και θεσµοθέτησης των σχεδίων ανάπτυξης των υδατικών πόρων θα
πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, 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 σύνθετο υδροσύστηµα, που
µε ένα συνολικότερο σχεδιασµό πιθανόν θα µπορούσε να αξιοποιηθεί µε βέλτιστο τρόπο
(Κουτσογιάννης και Τσελέντης, 2002).
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, η προσπάθεια σύµπραξης του
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που επιχειρείται στη χώρα για τη χρηµατοδότηση έργων
κοινής ωφέλειας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και στην περίπτωση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, πάντοτε βέβαια µε την προϋπόθεση ύπαρξης σχεδιασµού για την
αποφυγή µη αναστρέψιµων επιλογών. Συγκεκριµένα, µια ενδιαφέρουσα λύση για τα
έργα νερού προσφέρει η αξιοποίηση του θεσµού των Σ.∆.Ι.Τ., που καθιερώνεται µε τον
Ν. 3389/2005 για τις «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα», µε σκοπό την εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση έργων (Μαµάσης κ.ά., 2005).
Ο νέος θεσµός των συµπράξεων παρέχει τη δυνατότητα σε δηµόσιους φορείς να συνάπτουν, σε τοµείς της αρµοδιότητάς τους, Συµβάσεις Σύµπραξης µε Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου, δηλαδή µε ιδιωτικούς φορείς, για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. Για την εφαρµογή του νόµου περί συµπράξεων, θα πρέπει σωρευτικά
οι σχετικές συµβάσεις:
• να έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των δηµόσιων φορέων·
• να προβλέπουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, µε συγκεκριµένους όρους, αναλαµβάνουν ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή,
τη διαθεσιµότητα ή τη ζήτηση του αντικειµένου της σύµπραξης·
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• να προβλέπουν ότι η χρηµατοδότηση, συνολικά ή εν µέρει, της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει µε κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι ιδιωτικοί φορείς.
Η λύση αυτή παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα, αλλά και πλεονεκτήµατα, από τα οποία
το σηµαντικότερο είναι ότι εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και γίνουν επιτυχείς διαπραγµατεύσεις, εξασφαλίζεται η κατασκευή π.χ. ενός αρδευτικού δικτύου, που σήµερα παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες χρηµατοδότησης από τον δηµόσιο τοµέα. Πάντως η εναλλακτική αυτή λύση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Είναι άλλωστε ανεπαρκής η εµπειρία
υλοποίησης των Σ.∆Ι.Τ. τόσο στη χώρα µας, όσο και διεθνώς.
Μέσω των Σ.∆Ι.Τ. παρέχεται εκτός από τη δυνατότητα κατασκευής έργου αξιοποίησης
και αυτή της διαχείρισης του έργου και πιθανώς των υδατικών πόρων που το τροφοδοτούν. Από την ύπαρξη τέτοιων φορέων, κατάλληλα εξοπλισµένων, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η επιθυµητή αποτελεσµατικότητα και η χωρίς προβλήµατα συνεχής λειτουργία
των έργων. Για την επιλογή του βέλτιστου σχήµατος (νοµικού και οργανωτικού) ενός
φορέα διαχείρισης, πρέπει κατά περίπτωση να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιµηθεί σηµαντικός αριθµός παραγόντων, όπως η φύση και το µέγεθος των έργων, η διοικητική
δοµή της περιοχής, οι αναπτυξιακές της προοπτικές, τα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η µέχρι σήµερα σχετική εµπειρία.
Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη, µε διάφορες νοµικές µορφές, φορείς µε διευρυµένες ή
όχι αρµοδιότητες διαχείρισης έργων και υδατικών πόρων της περιοχής ευθύνης τους,
δηλαδή οργανισµοί (κερδοσκοπικοί ή µη) µε αρµοδιότητες µελέτης, κατασκευής, αξιοποίησης και λειτουργίας έργων, πιθανώς ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
ακόµα και εκπόνησης προγραµµάτων ανάπτυξης της περιοχής αρµοδιότητάς τους, περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό.
Οι πιο γνωστοί τέτοιου τύπου οργανισµοί-φορείς είναι για την ύδρευση η ΕΥ∆ΑΠ, η
ΕΥΑΘ και οι ∆ΕΥΑ, για την άρδευση οι ΟΕΒ. Αναπτυξιακό χαρακτήρα έχουν ο Οργανισµός Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης (ΟΑ∆ΥΚ, ο παλαιότερος της Ελλάδας, 1979), ο Οργανισµός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑ), ο Φορέας ∆ιαχείρισης της λίµνης
Παµβώτιδας και µια σειρά φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Ακόµα
προτείνονται από µελέτες ανάλογοι φορείς π.χ. για τη διαχείριση της λίµνης Κάρλας
µετά την επαναδηµιουργία της (Γραφείο Μαχαίρα κ.ά., 2001), του φράγµατος Αποσελέµη (Υδροεξυγιαντική κ.ά., 2003) και του ταµιευτήρα Σµοκόβου (Μαµάσης κ.ά.,
2006).

5.5 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 διαχείρισή τους προσαρµόζεται
στις εξελισσόµενες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες (βλ. το παράδειγµα του ταµιευτήρα Πλαστήρα, που προαναφέρθηκε). Εξάλλου, στις περισσότερες περιπτώσεις τα έργα
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ως µεµονωµένα έργα, ενώ στην πραγµατικότητα
εντάσσονται σε ευρύτερα συστήµατα αξιοποίησης υδατικών πόρων (ΓΓΕΤ, 2001).
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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 έναντι της ένταξης νέων. ∆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.
Από όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν συνάγεται ότι, από τον σηµαντικό αριθµό των υφιστάµενων έργων υποδοµής (αρδευτικών, υδρευτικών, αντιπληµµυρικών, υδροηλεκτρικών
κ.ά.), πολλά, έχοντας ξεπεράσει ή όχι τον ωφέλιµο χρόνο ζωής τους, παρουσιάζουν σήµερα προβλήµατα, χωρίς να έχει γίνει αποτίµηση της λειτουργίας τους, καθώς και της
οικονοµικής τους ευστάθειας. Φαίνεται επίσης όµως, ότι το θέµα της αποτίµησης άρχισε
ήδη να απασχολεί την επιστηµονική κοινότητα της χώρας. Στην διοίκηση και την πράξη
έχει συνήθως τη µορφή εκσυγχρονισµού ή και βελτίωσης της λειτουργίας κυρίως των
εγγειοβελτιωτικών, αλλά και έργων άλλων κατηγοριών. Τη χρονική αυτή περίοδο το
θέµα κρίνεται ως επίκαιρο, τώρα δηλαδή που τα µεγάλα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, έργα που κατασκευάστηκαν κυρίως στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα, αρχίζουν να βρίσκονται στην περίοδο παλαίωσης, αλλά και οι διαθέσιµες πιστώσεις για νέα
έργα είναι σαφώς περιορισµένες, χωρίς ορατή προοπτική αύξησής τους στο άµεσο µέλλον (Μαυροδήµου κ.ά, 2005). Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της θέσης αυτής παίζει
και η στρατηγική επιδίωξη των προγραµµάτων ανάπτυξης για την αειφορική ανάπτυξη
της χώρας και των φυσικών της πόρων.
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Ο λόγος, στον οποίο κυρίως οφείλεται η γήρανση των υφιστάµενων έργων αξιοποίησης
των υδατικών πόρων αποτελεί στην ουσία, πέρα από τη φυσική «γήρανση» των κατασκευών και του εξοπλισµού τους, η σηµαντική άνοδος του επιπέδου διαβίωσης, αλλά
και των δοµών και υποδοµών γενικά της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια. Επί µέρους παράγοντες είναι µεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι:
• Αστοχίες στο επίπεδο του σχεδιασµού, αλλά και κατά τη διάρκεια παρεµβατικών
βελτιώσεων στην εκτίµηση υδρολογικών και λοιπών δεδοµένων (υποεκτίµηση, υπερεκτίµηση µεγεθών).
• Σε σχέση µε το προηγούµενο, προβλήµατα στην επάρκεια και αξιοπιστία των
υδρολογικών και λοιπών δεδοµένων.
• Προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από λανθασµένες επιλογές στα διάφορα στάδια
βελτίωσης του έργου (π.χ. προσθήκες συστηµάτων που δεν συνεργάζονται µε τα υφιστάµενα).
• Έλλειψη περιβαλλοντικής γενικά θεώρησης των έργων στο στάδιο του σχεδιασµού.
• Ένταξη νέων έργων ή βελτίωση υφιστάµενων στο υδροσύστηµα της περιοχής.
• ∆ιαφοροποίηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής του έργου, των
διατροφικών τους συνηθειών και γενικά των διάφορων επιλογών τους.
• Προβλήµατα χρηµατοδότησης έργων.
• ∆ιαφοροποίηση στους στρατηγικούς στόχους και τοµεακές επιδιώξεις των προγραµµάτων ανάπτυξης.
• Έντονη τάση του πληθυσµού της χώρας για µετακίνηση προς το εξωτερικό ή και τα
µεγάλα αστικά κέντρα, µε αποτέλεσµα την µείωση πληθυσµιακών µεγεθών, την αποδυνάµωση της περιφέρειας και εποµένως την σηµαντική διαφοροποίηση των στόχων
του έργου.
Γενικά, µπορεί να ειπωθεί ότι η διαδικασία αποτίµησης ενός έργου, πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα να αποκαλύψει τις αδυναµίες του, να υποδείξει τις αναγκαίες παρεµβάσεις
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να οδηγήσει στην απαξίωση ή και εγκατάλειψη-κατάργηση του έργου, ανεξάρτητα αν έχει εξαντληθεί ή όχι ο ωφέλιµος χρόνος ζωής του
(Μαυροδήµου κ.ά, 2005).
Όσον αφορά στη διεθνή εµπειρία και πρακτική σε παρόµοιου τύπου αξιολογήσεις υφιστάµενων έργων µεγάλης κλίµακας, βρίσκονται ουσιαστικά σε ερευνητικό στάδιο, όπως
στις ΗΠΑ µε τους ταµιευτήρες (dam rehabilitation), όπου η έρευνα δίνει συνήθως έµφαση στο κοινωνικό και οικονοµικό σκέλος της αποτίµησης.

6. Νερό και γεωργία
6.1 Γενικά
Οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν τον κυριότερο καταναλωτή νερού στη χώρα, όπως
φαίνεται στον Πίνακα VI.7. Στο σηµείο αυτό, όπως και σε πολλά άλλα, η χώρα µας
διαφέρει σηµαντικά από άλλες χώρες της ΕΕ. Η διαφορά αυτή δεν υποδηλώνει, όπως
πολλοί ισχυρίζονται, χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης σε σχέση π.χ. µε χώρες του
Ευρωπαϊκού Βορρά. Είναι αποτέλεσµα κλιµατολογικών συνθηκών και αποτελεί µόνιµη
και αναπόφευκτη χαρακτηριστική διάσταση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της
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Ελλάδας, στο βαθµό που η γεωργία παραµένει ως µια από τις σηµαντικές παραγωγικές
δραστηριότητες της χώρας. Στις χώρες του Βορρά, λόγω χαµηλότερων θερµοκρασιών
και υψηλότερου ύψους βροχής το καλοκαίρι, οι αρδευτικές ανάγκες είναι πολύ περιορισµένες ή και µηδενικές. Μόνο στις χώρες του Νότου οι αρδευτικές ανάγκες είναι σηµαντικές. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήµα VI.2, στη χώρα µας το ποσοστό της
αρδευόµενης έκτασης επί της συνολικής ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό µέσο όρο,
αλλά και εκείνο των άλλων µεσογειακών χωρών της Ευρώπης.

Ελλάδα

Ιταλία
Πορτογαλία
Ισπανία
Μέσος όρος 15 χωρών
Γαλλία

Σχήµα VI.2 Αρδευόµενη επιφάνεια ως ποσοστό της συνολικής για διάφορες χώρες της
Ευρώπης (Πηγή: FAO, Eurostat/NewCronos)
Συγκεκριµένα, το ποσοστό των αρδευόµενων γεωργικών γαιών στην Ελλάδα ανέρχεται
στο 32% του συνόλου αυτών, ενώ περίπου το 60% των πεδινών εδαφών αρδεύεται (Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης, 2001). Ειδικότερα, από τα
συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) αρδεύεται ποσοστό 40% της συνολικά αρδευόµενης έκτασης,
δηλαδή 5 200 000 στρέµµατα επί συνόλου 13 200 000. Από αυτά το 35–40% µε επιφανειακές µεθόδους, το 50–55% µε συστήµατα καταιονισµού, και το 10% µε στάγδην άρδευση και λοιπά συστήµατα µικροαρδεύσεων (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Το υπόλοιπο
60% των αρδευόµενων εκτάσεων της χώρας αρδεύεται από ιδιωτικά αρδευτικά έργα
(Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα ποσοστά και του καταιονισµού και της στάγδην άρδευσης (π.χ. στην Κρήτη η στάγδην άρδευση φτάνει το 80%· Περιφέρεια Κρήτης, 2002), η αποτελεσµατικότητα των αρδεύσεων έχει ακόµα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης.
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Πρέπει να σηµειωθεί, από πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ (2005), ότι η αρδευθείσα
έκταση της χώρας (που ποτίστηκε έστω και µια φορά) ανέρχεται σε 13 304 223 στρέµµατα. Η έκταση αυτή εκτιµάται ότι µειώνεται, κυρίως λόγω της εφαρµογής της νέας
ΚΑΠ, αλλά και λόγω εγκατάλειψης των καλλιεργειών, γήρανσης του αγροτικού πληθυσµού κ.λπ.. Ήδη σήµερα εκτιµάται σε 12 500 000 στρέµµατα περίπου.

6.2 Αρδευτικά έργα
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα ξεκίνησε σηµαντικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων. Τα πρώτα µεγάλα προγράµµατα αφορούσαν την αποξήρανση της Κωπαΐδας (Ν. 971/1882) και την κατασκευή
υδραυλικών έργων στην κοιλάδα του Παµίσου Μεσσηνίας (Ν. 1647/1888). Ακολούθησαν, στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα, έργα στις πεδιάδες Θεσσαλίας, Βοιωτικού Κηφισού, Λούρου, Αχέροντα, Λίµνης Λαψίστας και έλους Μαργαρίτη στην Ήπειρο, Πλατανιά και Κουνά στην Κρήτη, και Αξιού, Αρτζάν-Αµατόβου, Στρυµόνα και ∆ράµας στη
Μακεδονία (Κωνσταντινίδης, 1993). Μεταπολεµικά, την πρώτη φάση της επανόρθωσης
των ζηµιών από τον πόλεµο, ακολούθησαν εκτεταµένα προγράµµατα νέων έργων σε όλη
την Ελλάδα, µε τυπικό παράδειγµα τα εγγειοβελτιωτικά έργα του Αχελώου. Τα έργα
αποτελούνται από διώρυγες επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένες (καναλέττα), οι οποίες γενικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: πρωτεύουσες, δευτερεύουσες
και τριτεύουσες. Μετά το 1970 αρχίζει η κατασκευή, σε µεγάλη κλίµακα, συλλογικών
αρδευτικών δικτύων καταιονισµού στις περιοχές Αχελώου, Ιωαννίνων, Αλφειού, Καβασίλων Θεσσαλονίκης και Μεσσαράς Κρήτης (Περγιαλιώτης, 2001· βλ. Κεφάλαιο ΙΙ,
ενότητα 4.1) .
Σήµερα η Ελλάδα διαθέτει εκτεταµένα αρδευτικά δίκτυα σε µεγάλες και µικρές πεδιάδες
σε συνολική έκταση αναλογικά µεγαλύτερη από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Σχήµα
VI.2). Ωστόσο, παραµένουν ακόµη πολλές εκτάσεις χωρίς αρδευτική υποδοµή, για τις
οποίες έχουν γίνει µελέτες ή προχωρεί η κατασκευή έργων, αλλά µε σχετικά αργούς
ρυθµούς. Η αρχική ένταση κατασκευής νέων εγγειοβελτιωτικών έργων υποχώρησε από
τη δεκαετία του 1980 και µετά, ενώ τη δεκαετία του 1990 δόθηκε έµφαση σε µικρής
κλίµακας έργα συλλογής νερού (λιµνοδεξαµενές). Τα αρδευτικά έργα της χώρας έχουν
καταγραφεί λεπτοµερώς κατά κατηγορίες (κατασκευασµένα, υπό κατασκευή, υπό µελέτη κλπ.) στην ανάλυση των υδατικών διαµερισµάτων του Κεφαλαίου IV.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται µόνο οι µεγαλύτεροι (αυτοί που έχουν ωφέλιµο όγκο
πάνω από 300 000 m3) υφιστάµενοι και υπό κατασκευή ταµιευτήρες του ΥΠΑΑΤ, στους
Πίνακες VI.9 και VI.10 αντίστοιχα.
Πηγές υδροδότησης των συλλογικών έργων είναι τα επιφανειακά νερά, σχεδόν αποκλειστικά, ενώ για τα ιδιωτικά αρδευτικά έργα είναι κυρίως τα υπόγεια. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται συνήθως ως υψηλού κόστους και λειτουργίας επενδυτικές δραστηριότητες
απόληψης-µεταφοράς και κατανοµής των υδατικών πόρων µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία αδειών και επιδότησής τους. Παράλληλα όµως λειτουργεί σηµαντικός
αριθµός παράνοµων αντλήσεων-γεωτρήσεων στα όρια δικαιοδοσίας των συλλογικών
εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά και των ιδιωτικών έργων, µε αποτέλεσµα την ποσοτική
και ποιοτική υποβάθµιση των νερών, ιδιαίτερα σε µακρές περιόδους υψηλών αναγκών

6. Νερό και γεωργία

675

(ξηρασίας) και σε περιοχές εδαφών µη αναστρέψιµων συνθηκών (αλατούχων, αλατούχων-αλκαλιωµένων, αλκαλιωµένων µε νάτριο), (Περγιαλιώτης, 2001).
Πίνακας VI.9 Οι µεγαλύτεροι σε ωφέλιµο όγκο υφιστάµενοι ταµιευτήρες του ΥΠΑΑΤ
Νήσος ή νοµός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Αστυπάλαια
∆ράµας
∆ράµας
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ικαρία
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιά
Κορινθίας
Κως
Λασιθίου
Λέρος
Λέσβος
Λέσβος
Λέσβος
Λευκάδα
Λήµνος
Μύκονος
Μύκονος
Νάξος
Νάξος
Πάτµος
Ρεθύµνης
Ρεθύµνης
Ρόδος
Ρόδος
Σάµος
Σέριφος
Τήλος
Χανίων
Χανίων
Χίος
Σύνολο

Θέση

Είδος έργου

Ύψος
αναχώµατος (m)

Λειβάδι
Λευκόγεια
Κατάφυτο
Σκινια
Ινί
Μεσσαρά
Πέζι-Ράχες
Αγία Ειρήνη L1
Αγία Ειρήνη L 1-2
Φενεός
Πλατύς
Χαβγάς
Παρθένι
Κεράµι Καλλονής
Μήθυµνα
Ερεσσός
Κάρυα
Κοντιάς
Άνω Μέρα
Μαράθι
Εγγαρές
Φανερωµένης
Λειβάδι
Βιζάρι
Γωνοµιό
Απολλακιά
Σκολωνίτη
Μαραθόκαµπος
Στενό
Αγ.Ειρήνη
Άγιοι Θεόδωροι
Χρυσοσκαλίτισσα
Ζυφιά

Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Λιµνοδεξαµενή
Φράγµα

31.5
32
33.5
12
30.5
76
29
12
12
56
10
12.5
25.5
13
13
41
10.5
24.5
31
30
15
49
29.5
12
19
47
11
13
29
9
12
11.5
23
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Ωφέλιµος
όγκος
(×103 m3)

875
11 954
750
380
1 750
19 670
1 000
500
500
5 179
342
860
785
560
580
2 450
402
1 100
1 000
2 900
570
1 467
450
660
750
7 600
450
342
720
312
650
560
370
68 438

Πίνακας VI.10 Οι µεγαλύτερες σε χωρητικότητα λιµνοδεξαµενές και φράγµατα που
κατασκευάζονται
Νήσος ή
νοµός

Θέση

Είδος Έργου

Χωρητικότητα
(×103 m3)
12 000

Προϋπολογ.
(χιλ. €)

Τρόπος κατασκευής

1 Αρκαδίας

Τάκα

Ταµιευτήρας

2 Αλόννησος

Καστανιά

Λιµνοδεξαµενή & αγωγός
µεταφοράς

3 Κάρπαθος

Σχοινάς

Φράγµα ύψους 31 m &
αγωγός µεταφοράς

2 000

10 460 Χωµάτινο φράγµα

4 Καστοριάς

Βράχος

Φράγµα ύψους 40 m

2 000

14 254 Χωµάτινο φράγµα

5 Κιλκίς

Αρτζάν
Αµάτοβο

Ταµιευτήρας

9 000

6 Λέσβου

Σεδούντας
Άνυδρος

Φράγµα ύψους 20 m

300

7 Σκύρος

Φερέκαµπος

Φράγµα ύψους 25 m

900

8 Σκόπελος

Πάνορµος

Λιµνοδεξαµενή & φράγµα

150

9 Ρόδος

Κρητηνιά

Φράγµα ύψους 29 m

2 000

8 070 Χωµάτινο φράγµα

10 Χίος

Καλαµωτή

Φράγµα ύψους 40 m

5 000

18 530 Χωµάτινο φράγµα
(από Ν.Α. Χίου)

11 Χίος

Κόρης Γεφύρι

Φράγµα ύψους 30 m

3 000

18 540 Φράγµα από σκληρό επίχωµα µε στεγανωτική
πλάκα σκυροδέµατος

510

19 075 Φυσική στεγανότητα
15 350 Στεγανωτική µεµβράνη
και φυσ. στεγανότητα

8 217 Φυσική στεγανότητα
2 641 Στεγανωτική µεµβράνη
11 870 Λιθόρριπτο µε πυρήνα
8 470 Στεγανωτική µεµβράνη

Πηγή: ΥΠΑΑΤ (2007)

6.3 ∆ιαχείριση των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων
Την ευθύνη και την αρµοδιότητα για τη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των συλλογικών εγγειοβελτιωτικών έργων έχουν 434 φορείς: 10 Γενικοί Οργανισµοί Εγγείων
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), 400 Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), 2 Ειδικοί
Οργανισµοί (Αυτόνοµος Οργανισµός Στυµφαλίας Ασωπού Κορινθίας και Οργανισµός
Κωπαΐδας), 22 Προσωρινές ∆ιοικούσες Επιτροπές (Π∆Ε) και 6 Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης (ΥΠΑΑΤ, 2005). Στον Πίνακα VI.11 παρουσιάζονται οι παραπάνω οργανισµοί
και οι νοµοί στους οποίους λειτουργούν.
Μέλη των ΤΟΕΒ γίνονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν
εµπράγµατα δικαιώµατα ή είναι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ωφελούνται από τη λειτουργία του συλλογικού έργου που λειτουργεί µε ευθύνη του ΤΟΕΒ. ∆ιοικούνται από
τριµελές ή επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κάθε 4 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις τοπικές συνελεύσεις των παραγωγών-µελών µε ψηφοφορία, στην οποία οι παραγωγοί ψηφίζουν µε
δικαίωµα αριθµού ψήφων ανάλογο µε την ιδιόκτητη έκταση που κατέχουν µέσα στην
περίµετρο των συλλογικών έργων.
Οι ΓΟΕΒ συστήνονται από το κράτος, είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, λειτουργία και
συντήρηση των έργων γενικότερης σηµασίας (Α΄ τάξεως). ∆ιοικούνται από επταµελές
∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από δύο αιρετά µέλη (αντιπροσώπους των παραγωγών) και πέντε υπαλλήλους δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ως δευτεροβάθµιοι
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οργανισµοί παρακολουθούν, συντονίζουν και καθοδηγούν τους ΤΟΕΒ, που βρίσκονται
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, εξασφαλίζοντας την κανονική υδροδότηση και λειτουργία των τοπικών έργων Β΄ τάξεως, τα οποία διοικούνται από τους ΤΟΕΒ. Πόροι των
ΓΟΕΒ είναι οι εισφορές των ΤΟΕΒ, που είναι µέλη τους, καθώς και άλλα έσοδα
προβλεπόµενα από το νόµο (αξιοποίηση και εκµετάλλευση ζωνών έργων, εισφορές από
παραγωγούς εκτός περιοχής ΤΟΕΒ, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους κλπ.). Οι ΟΕΒ ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος (Υπουργείο Γεωργίας, 2002).
Πίνακας VI.11 Περιοχή δικαιοδοσίας ΟΕΒ
Νοµός
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Αιτωλοακαρνανίας
Αργολίδας
Αρκαδίας
Άρτας
Αττικής
Αχαίας
Βοιωτίας
Γρεβενών
∆ράµας
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ηλείας
Ηµαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Καστοριάς
Κέρκυρας
Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Λακωνίας
Λάρισας
Λασιθίου
Λέσβου
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ρεθύµνης
Ροδόπης
Σάµου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδας
Φλώρινας
Φωκίδας
Χανίων
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία ΥΠΑΑΤ (2005)

Ειδικοί
οργανισµοί

ΓΟΕΒ

ΤΟΕΒ

1
1

37
14

1

5
2
21
3
12
10
1
15
3
9
15
8
9
10
13
3
7
6
3
11
14
19
9
9
10
2
4

Προσωρινές ∆ιοικούσες Επιτροπές
1
4

1

1
1

1
1

1
1

1

1

2

10

3

1

3
4
1
5

1
6
10
4
4
2
2
10
33
15
8
5
16
400
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Οι Ειδικοί Οργανισµοί είναι ΝΠ∆∆ και διοικούνται από επταµελές διοικητικό
συµβούλιο µε τρία µέλη αιρετά από τους παραγωγούς στην περιοχή δικαιοδοσίας των
έργων. Οι Προσωρινές ∆ιοικούσες Επιτροπές (Π∆Ε) συστήνονται από παραγωγούςµέλη των ΤΟΕΒ στην περίπτωση απροθυµίας εκλογής διοικητικού συµβουλίου και
ασκούν τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου των ΤΟΕΒ. Οι Τοπικές Επιτροπές
Άρδευσης (ΤΕΑ) είναι ΝΠ∆∆ και συγκροτούνται από δηµοσίους υπαλλήλους και παραγωγούς για τη διοίκηση έργων µε βάση τις διατάξεις του Ν.∆. 608/1948.
Οι ΟΕΒ κάθε χρόνο, µε βάση τις υφιστάµενες πηγές υδροδότησης, συντάσσουν
πρόγραµµα καλλιέργειας και ανάλογα µε τις προβλεπόµενες δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των έργων καταρτίζουν ισοσκελισµένο ετήσιο προϋπολογισµό, συµπεριλαµβάνοντας και τυχόν άλλες δαπάνες (δάνεια, αποζηµιώσεις κλπ.). Τις
δαπάνες αυτές τις κατανέµουν αναλογικά στους ωφελούµενους από τα έργα και τις
εισπράττουν σαν στρεµµατικές εισφορές ή αρδευτικά τέλη ή αντίτιµο χρήσης νερού, µε
βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την κατανοµή. Το 2005 οι ΟΕΒ απασχολούν περίπου
450 άτοµα µόνιµο και 2500–3000 άτοµα εποχιακό προσωπικό (στοιχεία ΥΠΑΑΤ,
2005).

6.4 Κυριότερα προβλήµατα και δυνατότητες επίλυσής τους
Όπως προαναφέρθηκε, το συντριπτικά µεγάλο ποσοστό των καταναλωτικών χρήσεων
νερού στην Ελλάδα, συγκεκριµένα το 84%, ανήκει στην άρδευση. Αυτό το ποσοστό, που
είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχει θεωρηθεί από πολλούς
ως δείκτης της κυριαρχίας της αγροτικής παραγωγής στην χώρα και εν τέλει ως δείκτης
οικονοµικής υπανάπτυξης. Ωστόσο, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα,
δεδοµένου ότι το ποσοστό αυτό, καθώς και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιβάλλονται από φυσικούς παράγοντες και κυρίως την κλιµατολογία
της χώρας. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις άλλες βορειότερες χώρες της Ευρώπης, η
εξατµοδιαπνοή της θερινής περιόδου είναι ιδιαίτερα υψηλή (πλησιάζοντας το 1 m), ενώ
οι βροχοπτώσεις τείνουν να είναι µηδενικές. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες από τις
καλλιέργειες έχουν σηµαντικά µεγάλες ανάγκες σε νερό.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρώτιστο ζητούµενο είναι η µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση νερού στην άρδευση, που λόγω και της κυριαρχίας της αρδευτικής χρήσης, θα έχει
αποτέλεσµα την σηµαντική εξοικονόµηση νερού στο σύνολο των υδροδοτικών αναγκών
της χώρας. Εξοικονόµηση νερού µπορεί να επιτευχθεί τόσο µε αποδοτικότερες µεθόδους
άρδευσης (π.χ. στάγδην αντί επιφανειακή άρδευση) και τη χρήση εναλλακτικών υδατικών πόρων (π.χ. επαναχρησιµοποίηση), όσο µε επιλογή λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών. Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η εξοικονόµηση νερού δεν είναι ένα ζήτηµα
υποκειµενικής στάσης των αγροτών, όπως συχνά έχει παρουσιαστεί. Η επίτευξή της
απαιτεί κατάλληλες υποδοµές, για τις οποίες απαιτούνται αντίστοιχες οικονοµικές επενδύσεις, στρατηγική αγροτικής πολιτικής και οικονοµικά διαχειριστικά εργαλεία.
Αναγκαστικά, η διάθεση ή όχι αρδευτικού νερού εξαρτάται από τις φυσικές χρονικές
διακυµάνσεις της διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων. Οι ξηρασίες είναι συχνές στη
χώρα µας και δεν είναι δυνατό να είναι απρόσκοπτη η παροχή αρδευτικού νερού. Ακόµη
και όπου έχουν κατασκευαστεί ταµιευτήρες υπερετήσιας ρύθµισης της ροής, αυτοί έχουν
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σχεδιαστεί (και ορθώς) µε επίπεδο αξιοπιστίας 80%-90% σε ετήσια βάση. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα από τα πέντε έως δέκα χρόνια δεν είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν τέτοια έργα, το πρόβληµα είναι
ακόµη συχνότερο. Στη διεθνοποιηµένη οικονοµία της εποχής µας, αυτό δεν αποτελεί
πρόβληµα για τον εφοδιασµό µε τρόφιµα και για την οικονοµία της χώρας, δεδοµένου
ότι οι ξηρασίες δεν είναι ταυτόχρονες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ή και άλλων χωρών απ’ όπου γίνονται εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Πρόβληµα βεβαίως εγείρεται
για τους καλλιεργητές µιας περιοχής που πλήττεται από ξηρασία, η επίλυση του οποίου,
όµως, δεν ανήκει στη σφαίρα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, αλλά σε ένα επαρκές
σύστηµα γεωργικών ασφαλίσεων και αποζηµιώσεων. Κατά συνέπεια, προκαλεί έκπληξη
το γεγονός ότι συστηµατικά οι κυβερνήσεις αναζητούν και εξαγγέλλουν σε κάθε ξηρασία έκτακτα (πυροσβεστικού χαρακτήρα) µέτρα εξεύρεσης πρόσθετων ποσοτήτων νερού, ενώ θα έπρεπε να ενηµερώνουν τον αγροτικό πληθυσµό για το αναπόφευκτο των
ξηρασιών και για την ανάγκη εκπόνησης πάγιων σχεδίων επιµερισµού των ελλειµµάτων
κατά τις περιόδους ξηρασίας (π.χ. να διακόπτονται οι ετήσιες καλλιέργειες και να διατίθεται νερό µόνο στις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες), και να υπάρξει πρόνοια για τη
δηµιουργία ενός εύρωστου συστήµατος ασφαλίσεων και αποζηµιώσεων για τις περιπτώσεις αυτές.
Στα συλλογικά δίκτυα, το νερό παρέχεται στους αγρότες δωρεάν (κατά κανόνα), πράγµα
που έχει και σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Η µη καταµέτρηση και τιµολόγηση του νερού οδηγεί στη σπάταλη χρήση του. Θα ήταν πολύ προτιµότερο ένα σύστηµα, όπου η
κατανάλωση νερού θα καταγραφόταν και θα τιµολογούνταν στη βάση του όγκου νερού
που χρησιµοποιήθηκε από κάθε καταναλωτή, ενώ στη συνέχεια θα µπορούσε να επιδοτηθεί η χρήση του νερού σε άλλη βάση, π.χ. την καλλιεργούµενη έκταση. Με αυτό τον
τρόπο θα παρεχόταν ένα σοβαρό κίνητρο εξοικονόµησης νερού. Εξ άλλου, αποτέλεσµα
της µη τιµολόγησης είναι και η οικονοµική δυσπραγία των φορέων διαχείρισης των εγγειοβελτιωτικών έργων (ΤΟΕΒ) και η συνεπακόλουθη απαξίωση τόσο των ίδιων των
οργανισµών, όσο και των έργων που µένουν ασυντήρητα και χωρίς τεχνολογική αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό.
Σε πολλές περιοχές, οι γεωργικές δραστηριότητες που συναρτώνται µε τη διαχείριση του
νερού, έχουν ήδη προξενήσει σηµαντικές, δύσκολα επανορθώσιµες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες στους υδροφορείς. Συγκεκριµένα προκάλεσαν προβλήµατα τριών κύριων τύπων:
• Ποσοτική υποβάθµιση από υπερεκµετάλλευση: Πρόκειται για µεγάλης κλίµακας ταπείνωση της στάθµης των υδροφορέων, που προκλήθηκε από υπεράντληση και πέρα
από την µείωση των διαθέσιµων αποθεµάτων και την επιβάρυνση του ενεργειακού
και οικονοµικού ισοζυγίου, είχε και άλλες παράπλευρες συνέπειες, όπως τις καθιζήσεις εδαφών.
• Ποιοτική υποβάθµιση από υπερεκµετάλλευση: Πρόκειται για ποιοτική καταστροφή
µεγάλων τµηµάτων παράκτιων υδροφορέων λόγω εισχώρησης θαλασσινού νερού
στην ξηρά (υφαλµύριση).
• Ποιοτική υποβάθµιση από ρύπανση: Πρόκειται για εκτεταµένη διάσπαρτη ρύπανση
από τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Παραδοσιακά, τα υπόγεια νερά στη
χώρα µας ήταν τα πιο κατάλληλα για ύδρευση λόγω της πολύ καλής ποιοτικής κατά680 Κεφάλαιο VI: Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

στασής τους. Σήµερα αυτό έχει αντιστραφεί, εκτός από τους ορεινούς υδροφορείς, σε
περιοχές που δεν υπάρχουν γεωργικές χρήσεις γης.
Σε σχέση µε το τελευταίο πρόβληµα, επισηµαίνεται ότι η χρήση αζωτούχων και φωσφορικών λιπασµάτων στην Ελλάδα τοποθετείται πολύ πάνω από το µέσο όρο της Ευρώπης
(βλ. Πίνακα VI.12).
Πίνακας VI.12 Χρήση νιτρικών και φωσφορικών λιπασµάτων στα 15 κράτη-µέλη της ΕΕ,
στην Ισλανδία και στη Νορβηγία (kg/ha γεωργικής γης)
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Αυστρία
70.5 72.8 60.4 58.7 54.5 53.6 52.2 52.9 48.6
Βέλγιο/Λουξεµβούργο 191.6 188.6 177.9 167.4 155.1 148.3 146.8 145.8 145.8
∆ανία
167.0 172.1 173.4 160.9 144.0 138.8 136.4 124.7 125.6
Φιλανδία
139.9 126.6 95.5 101.3 111.1 110.9 119.2 117.8
Γαλλία
123.5 123.2 125.5 125.6 105.0 107.4 111.1 113.9 119.2
Γερµανία
132.9 130.7 128.0 118.1 129.3 125.2 125.4
Ελλάδα
126.1 160.4 156.2 148.5 145.0 119.7 120.2 123.9 127.4
Ιρλανδία
73.6 78.2 112.1 111.2 111.0 121.9 125.6
Ιταλία
99.9 98.2 88.1 92.6 90.7
Ολλανδία
280.0 287.8 231.4 234.5 230.8 221.6 237.2 229.7 233.8
Πορτογαλία
45.3 57.3 51.9 51.2 50.4 50.3 52.1 56.9
Ισπανία
50.6 52.4 59.3 56.6 47.0 54.5 57.8 55.2 57.8
Σουηδία
132.2 78.8 65.0 77.0 83.3 78.7 85.6 79.3
Βρετανία
89.0 110.5 106.7 97.7 89.1 96.0 102.2 100.6 101.2
Ισλανδία
10.2
8.7
7.7
8.0
8.5
7.8
7.2
Νορβηγία
184.4 168.4 149.2 143.4 140.3 137.0 137.6
Μέσος όρος
108.2 111.5 104.0 100.9 92.6 93.8 97.2 96.9 96.8
Μέσος όρος ΕΕ
109.3 112.7 105.3 102.1 93.7 94.9 98.5 98.1 98.0
Πηγή: Έκθεση για τη Γεωργία του European Environment Agency (2000), ΓΓΕΤ (2001).

Συνολικά, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι κρίσιµη και θα πρέπει να ληφθούν ριζικά µέτρα προστασίας των υπόγειων νερών από περαιτέρω υποβάθµιση και ανάκαµψης
της κακής κατάστασης, όπου αυτό είναι δυνατό. Τρεις είναι οι µέθοδοι για το σκοπό
αυτό και την επίτευξη αειφορικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων:
• Η διακοπή ή η ουσιαστική µείωση των αντλήσεων υπόγειου νερού µε αντίστοιχη
εξοικονόµηση νερού για άρδευση και µετατροπή αρδευόµενων εκτάσεων σε ξηρικές.
• Η υποκατάσταση των υπόγειων νερών µε επιφανειακά, µέσω της κατασκευής έργων
ταµίευσης επιφανειακών νερών (βλ. ενότητα 6.2 του κεφαλαίου αυτού).
• Ο τεχνητός εµπλουτισµός των υδροφορέων, λύση που από τη φύση της συνδυάζεται
κυρίως µε την αµέσως προηγούµενη.
Σε ότι ειδικότερα αφορά τη ρύπανση, η λύση που φαίνεται ότι µπορεί να οδηγήσει σε
αειφορία είναι οι βιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες, πέραν του περιορισµού της ρύπανσης, παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και παρέχουν µεγαλύτερη διατροφική
ασφάλεια. Χρειάζονται όµως, αναλογικά, µεγαλύτερες καλλιεργήσιµες εκτάσεις και περισσότερη ανθρώπινη εργασία µε συνέπεια αυξηµένο κόστος παραγωγής. Η Ελλάδα, σε
σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται πίσω στο ποσοστό των εκτάσεων
βιολογικών καλλιεργειών (περίπου 1% της καλλιεργήσιµης γης). Το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στους Νοµούς Λακωνίας, Λέσβου και Αχαΐας, µε την ελιά να έχει
6. Νερό και γεωργία
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την πρώτη θέση στα σχετικά προϊόντα (55%). Από τα ως τώρα δεδοµένα προκύπτει,
ωστόσο, ότι ελληνικό καταναλωτικό κοινό ανταποκρίνεται θετικά στα βιολογικά προϊόντα και είναι πρόθυµο να καταβάλει το επιπλέον κόστος. Οι σηµαντικές εισαγωγές
βιολογικών προϊόντων από άλλες χώρες δείχνουν ότι, σήµερα, το ισοζύγιο προσφοράς
και ζήτησης βιολογικών προϊόντων είναι αρνητικό.
Όµως, η αντι-αειφορική σηµερινή κατάσταση της γεωργίας δεν εξαντλείται στη σχέση
της µε την υπερεκµετάλλευση, υποβάθµιση και ρύπανση των υπόγειων νερών, αλλά
επεκτείνεται και στον ενεργειακό τοµέα (βλ. και ενότητα 8 του κεφαλαίου αυτού). Παραδοσιακά, η γεωργία ήταν µια δραστηριότητα αειφορική, αφού η ενεργειακή της τροφοδοσία γινόταν µε δέσµευση ηλιακής ενέργειας, µέσα από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης των φυτών. Αυτό άρχισε να αλλάζει µετά το 1950 µε αποτέλεσµα σήµερα η γεωργία και τα προϊόντα της (δηλαδή τα τρόφιµα) να τροφοδοτούνται ενεργειακά και από πετρέλαιο (κυρίως για την παραγωγή λιπασµάτων, την κίνηση των αγροτικών µηχανηµάτων και τις µεταφορές των προϊόντων). Έτσι, µε βάση δεδοµένα των ΗΠΑ, έχει υπολογιστεί ότι για τη γεωργική παραγωγή τροφίµων απαιτείται η κατανάλωση 1 500 λίτρων
πετρελαίου ανά κάτοικο και ανά έτος (Pfeiffer, 2004), τιµή που αντιστοιχεί στην ίδια
τάξη µεγέθους µε την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Τα αδιέξοδα αυτής της, ολοφάνερα αντι-αειφορικής, πολιτικής έχουν ήδη γίνει αντιληπτά και έχουν
υπάρξει αντιδράσεις για την αντιστροφή του φαύλου αυτού κύκλου. Οι βιολογικές καλλιέργειες που προαναφέρθηκαν, οι οποίες αποφεύγουν τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, και η υποκατάσταση των υπόγειων νερών µε επιφανειακά, τα οποία κατά
κανόνα ταµιεύονται σε µεγαλύτερα υψόµετρα (µε αποτέλεσµα την παραγωγή, αντί της
κατανάλωσης ενέργειας) είναι δύο λύσεις που συµβάλλουν στην ενεργειακή αειφορία
της γεωργίας. Όµως, λύση για τη πλήρη αντιστροφή του φαύλου ενεργειακού κύκλου
δίνει η βιοενεργειακή καλλιέργεια. Με την παραγωγή βιοκαυσίµων η γεωργία, αντί να
είναι καταναλωτής ενέργειας, µπορεί να γίνει παραγωγός ενέργειας.
Το τοπίο για όλες τις παραπάνω νέες ιδέες και προτάσεις είναι σήµερα ασαφές, τόσο ως
προς τις οικονοµικές, όσο και ως προς τις τεχνολογικές του διαστάσεις. Η αποσαφήνιση
του τοπίου συναρτάται µε τη ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας για διάφορα ζητήµατα, όπως (ΓΓΕΤ, 2001, Grabtree and Lewis, 2007):
• Ανάπτυξη βελτιωµένων ποικιλιών καλλιεργειών κατάλληλων για ξηρικές καλλιέργειες, ανεκτικών σε ξηρασίες και ανθεκτικών σε ασθένειες.
• Σχετικές µε το νερό όψεις της βελτίωσης της βιωσιµότητας των αρδευόµενων καλλιεργειών µε εξέταση της πιο αποδοτικής διαχείρισης του ισοζυγίου των αλάτων και
των στραγγίσεων.
• Ανάπτυξη καλλιεργειών µε πιο αποδοτική χρήση νερού και βελτιστοποίηση της οικονοµικής απόδοσης του νερού που χρησιµοποιείται στην άρδευση.
• Ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών, ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η παραγωγή βιοκαυσίµων.
Χωρίς αµφιβολία, οποιαδήποτε πρόοδος στον αγροτικό τοµέα και τη σχέση του µε το
νερό προϋποθέτει σηµαντική ενίσχυση της οργάνωσης των αγροτών και υπέρβαση του
σηµερινού µοντέλου των ΟΕΒ, το οποίο, παρόλη την αναµφισβήτητη ιστορική συµβολή
του, δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες και συνθήκες. Ένα σύγχρονο µοντέλο
οργάνωσης, θα είναι αναγκαστικά πιο απαιτητικό ως προς την οικονοµική του διάσταση,
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ώστε να οδηγήσει σε οικονοµικά εύρωστους οργανισµούς που θα έχουν την ευθύνη της
συντήρησης και αναβάθµισης των υφιστάµενων υποδοµών και της ανάπτυξης νέων, καθώς και της διαχείρισης του νερού, αλλά και ως προς την τεχνολογική και εκπαιδευτική
του διάσταση, ώστε να είναι σε θέση να αφοµοιώνει τις νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να εκπαιδεύει τους αγρότες στην εφαρµογή τους. Απαραίτητη για τη
διαχειριστική διάσταση είναι η ανάπτυξη και τήρηση γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων
µε τα πλήρη στοιχεία των καλλιεργειών, των χρησιµοποιούµενων πόρων, µε έµφαση στο
νερό, και της παραγωγής. Βασικό πάντως θέµα αποτελεί η κοστολόγηση και στη συνέχεια τιµολόγηση του νερού άρδευσης, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην Οδηγία
2000/60/ΕΚ.

7. Νερό και αστική ανάπτυξη
Με την ολοένα αυξανόµενη αστικοποίηση, η σηµασία της διαχείρισης των αστικών υδατικών συστηµάτων εντείνεται. Παράλληλα, η σύγχρονη πόλη έχει «οικολογικό αποτύπωµα», που εκτείνεται σε µια πολύ ευρύτερη περιοχή από την άµεση ζώνη επιρροής της.
Αυτό επιβάλλει την ανάγκη για ολοκληρωµένη προσέγγιση στη διαχείριση του νερού
στις πόλεις. Η παραδοσιακή αντιµετώπιση της διαχείρισης αστικού νερού αποδείχτηκε
τα τελευταία χρόνια αναποτελεσµατική και προβληµατική, γεγονός που επιβάλλει την
επαναθεώρηση και τον επαναπροσανατολισµό της. Στο νέο προσανατολισµό δίνεται
ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στις τεχνολογικές, αλλά και στις οικονοµικές, επιχειρηµατικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

7.1 Ύδρευση
Η ύδρευση είναι κοινωνικά καταξιωµένη και θεσµικά κατοχυρωµένη ήδη από το Ν.
1739/1987 αλλά και το µετέπειτα Ν. 3199/2003 ως η χρήση πρώτης προτεραιότητας.
Παρόλο που ποσοτικά δεν αντιστοιχεί παρά στο 12% περίπου των συνολικών καταναλωτικών χρήσεων (ή 920 hm3 ετησίως), οι ποιοτικές απαιτήσεις για την ύδρευση είναι
πολύ υψηλές.
Παραδοσιακά, οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονταν κυρίως από υπόγεια νερά, πηγαία ή
αντλούµενα µέσω γεωτρήσεων. Η υδροληψία από υπόγεια νερά είχε γενικά προτιµηθεί
επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούσε λιγότερο δαπανηρά έργα, ενώ
παράλληλα η επεξεργασία του νερού ήταν απλούστερη (γινόταν µόνον απολύµανση).
Όµως, σε µεγάλα αστικά κέντρα, µε πρώτη την Αθήνα, τα υπόγεια νερά δεν είναι αρκετά
για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, οπότε επιστρατεύονται και τα επιφανειακά
νερά, που όµως απαιτούν σηµαντικά έργα ταµίευσης, µεταφοράς και επεξεργασίας. Στις
σηµερινές συνθήκες, η αύξηση των υδρευτικών αναγκών, η εξάντληση των υπόγειων
αποθεµάτων λόγω υπερεκµετάλλευσης, αλλά και η ποιοτική τους υποβάθµιση λόγω ρύπανσης, οδηγεί µονοσήµαντα στην αξιοποίηση των επιφανειακών νερών για την
ύδρευση και άλλων αστικών συγκροτηµάτων.
Έτσι, όπως φαίνεται και στον Πίνακα VI.13, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο
και τη Ρόδο, ήδη έχουν δροµολογηθεί σηµαντικά έργα αξιοποίησης επιφανειακών νερών
για την ύδρευση.
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Πριν όµως από την καταφυγή σε νέες πηγές υδροδότησης πρέπει: α) να εφαρµοστούν
όλες οι (κατά κανόνα µε αυξηµένο κόστος) δυνατότητες, που προσφέρει η διαχείριση
της ζήτησης,, µε τη χρήση των µέσων που προσφέρονται για το σκοπό αυτό (οικονοµικών, τεχνολογικών, θεσµικών), β) να διερευνηθούν και προωθηθούν οι κατάλληλες για
κάθε περίπτωση κάλυψης αναγκών σε νερό λύσεις, που προκύπτουν από τις δυνατότητες
επαναχρησιµοποίησης µη συµβατικών υδατικών πόρων, όπως φαίνεται και από την ανάλυση της ενότητας 4.5.1 αυτού του κεφαλαίου.
Πίνακας VI.13 Πόλεις µε ολική ή µερική υδροδότηση από επιφανειακά νερά
Πόλη

Λεκάνη τροφοδοσίας/Έργο

Παρατηρήσεις

Αθήνα

Φράγµα Μαραθώνα στο Χάραδρο

Λειτουργεί από τη δεκαετία του 1930

Αθήνα

Βοιωτικός Κηφισός - Υλίκη

Λειτουργεί από τη δεκαετία του 1950

Αθήνα

Φράγµα Μόρνου και αγωγός
µεταφοράς στην Αθήνα

Λειτουργεί από τη δεκαετία του 1980

Αθήνα

Φράγµα Αγίου ∆ηµητρίου στον
Εύηνο και αγωγός εκτροπής προς
Μόρνο

Λειτουργεί µερικώς από τη δεκαετία
του 1990 και πλήρως από τη δεκαετία
του 2000

Θεσσαλονίκη

Αλιάκµονας κατάντη φράγµατος
Ασωµάτων (αναρρυθµιστικό έργο
Βαρβάρες) και αγωγός εκτροπής

Μερική κάλυψη - Λειτουργεί µε
παροχή 1.8 m3/s – Προγραµµατίζεται
διπλασιασµός της παροχής

Καρδίτσα (και περιοχή
υδρευτικού συνδέσµου)

Φράγµα Πλαστήρα και αγωγός
εκτροπής προς Θεσσαλία

Λειτουργεί

Ευρύτερη περιοχή Σοφάδων

Φράγµα Σµοκόβου και σήραγγα
εκτροπής Λεονταρίου

Το φράγµα λειτουργεί µερικώς από το
2003, ενώ τα έργα ύδρευσης
βρίσκονται σε βαθµό προµελέτης

Αγρίνιο (και περιοχή
υδρευτικού συνδέσµου)

Φράγµα Καστρακίου

Λειτουργεί

Πάτρα

Φράγµα Αστερίου στον ποταµό
Παραπείρο και φράγµα εκτροπής στη
θέση Βαλµαδούρα του ποταµού
Πύρρου

Υπό κατασκευή

Ηράκλειο

Φράγµα Αποσελέµη και σήραγγα
εκτροπής οροπεδίου Λασιθίου

Υπό κατασκευή

Ρόδος

Φράγµα Γαδουρά

Υπό κατασκευή

Σε τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα, οι απαιτήσεις σε νερό του
τοµέα της ύδρευσης, προβλέπεται να αυξηθούν στο µέλλον, λόγω της ανάγκης για βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και της αυξητικής τάσης στην προσέλκυση
τουριστών. ∆εν υπάρχει γενική «συνταγή» για την επίλυση του υδρευτικού προβλήµατος
αυτών των περιοχών, καθεµιά από τις οποίες πρέπει να αναλύεται ξεχωριστά. Ο µόνος
γενικός κανόνας είναι, ότι θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασµό όλες οι προσφερόµενες εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, τοπικά επιφανειακά και υπόγεια νερά, µεταφορά
νερού από άλλες περιοχές, επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων λυµάτων και αφαλάτωση. Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να προσαρµόζεται στη σπανιότητα
των υδατικών πόρων στις άνυδρες περιοχές· για παράδειγµα πρέπει να αποφεύγεται η
φυτοκάλυψη µε χλοοτάπητα (π.χ. γήπεδα Γκολφ) και η κατασκευή πισίνων.
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Σε πολλές ηµιαστικές περιοχές η υδρευτική κατανάλωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, δεδοµένου ότι το νερό της ύδρευσης χρησιµοποιείται και για την άρδευση κήπων. Σε µερικές
περιπτώσεις το κατά κεφαλήν επίπεδο κατανάλωσης ξεπερνά τα 1000 L/d, τιµή που θεωρείται εξαιρετικά υπερβολική ακόµη και για τις πιο σπάταλες σε νερό χώρες (π.χ.
ΗΠΑ). Είναι αντιοικονοµικό και αντι-περιβαλλοντικό να χρησιµοποιείται διυλισµένο
νερό για άρδευση και να δηµιουργούνται και να συντηρούνται δίκτυα πόσιµου νερού για
να µεταφέρεται νερό για αρδευτική χρήση.
Στα αστικά κέντρα, η σηµερινή τάση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής µε χαµηλότερη, σε σχέση µε το παρελθόν, δόµηση και δηµιουργία κήπων. Αυτή η τάση επιφέρει
αύξηση των υδατικών αναγκών, η οποία επιτείνεται από το γεγονός ότι η φυτοκάλυψη
των κήπων είναι κατά κανόνα απαιτητική σε νερό (χλοοτάπητα). Ως τώρα, αν και έχουν
προταθεί διάφορες λύσεις, δεν έχει υπάρξει αξιόπιστη και πειστική εναλλακτική λύση ως
προς τη φύτευση των κήπων που να µπορεί να υιοθετηθεί από µεγάλο µέρος του πληθυσµού. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί, ως προϊόν σχετικής εφαρµοσµένης
έρευνας, τέτοια λύση, η οποία να προσφέρει λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
ανάλογα του χλοοτάπητα, χωρίς όµως να είναι σπάταλη σε νερό.
Η χρήση νερού δεύτερης ποιότητας από αποθηκευµένα όµβρια, τοπικές γεωτρήσεις και
επαναχρησιµοποιηµένα λύµατα αποτελεί µια προφανή λύση για το πότισµα κήπων και
ιδίως δηµοτικών πάρκων, που και αυτά, ως αποτέλεσµα της γενικότερης τάσης για βελτίωση της ποιότητας ζωής, παρουσιάζουν αυξητική τάση ως προς την έκτασή τους, τόσο
σε νέες οικιστικές περιοχές όσο και σε παλιότερες (π.χ. µε αγορά από το ∆ήµο ή απαλλοτρίωση άκτιστων οικοπέδων, τα οποία µετατρέπονται σε πάρκα).
Σε σχέση µε τα υδρευτικά δίκτυα διανοµής, ο έλεγχος και ο περιορισµός των διαρροών
(αλλά και του µη τιµολογούµενου νερού) είναι σήµερα αναγκαίοι. Η παλαιότητα πολλών
από τα δίκτυα και η περιορισµένη επιτήρηση και συντήρησή τους έχει συχνά οδηγήσει
σε µεγάλα ποσοστά διαρροών. Η τεχνολογία προσφέρει πολλές δυνατότητες (γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων, µαθηµατικά µοντέλα συνεχούς προσοµοίωσης δικτύων, συσκευές
εντοπισµού διαρροών, ραντάρ εδάφους και κάµερες εντοπισµού και ελέγχου αγωγών,
υλικά επισκευών) για την επιτήρηση των δικτύων, την ανίχνευση των διαρροών και την
αποκατάσταση των βλαβών. Πάντως, παλαιά δίκτυα που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, µε πολλές συσσωρευµένες βλάβες, είναι ίσως προτιµότερο να αντικαθίστανται
παρά να επισκευάζονται.
Σε µεγάλης έκτασης και τεχνολογικά ώριµα υδροδοτικά συστήµατα, όπως για παράδειγµα αυτό της Αθήνας που ήδη περιλαµβάνει τέσσερις ταµιευτήρες, η γεωγραφική
επέκταση της περιοχής άντλησης υδατικών πόρων µε σκοπό την κάλυψη των επιπρόσθετων µελλοντικών αναγκών θα πρέπει να θεωρείται ανέφικτη. Κατά συνέπεια οι πιο πάνω
εναλλακτικές λύσεις στα πλαίσια διαχείρισης της ζήτησης και ελέγχου των δικτύων αποτελούν τον µόνο άξονα αειφορικής λειτουργίας του συστήµατος και συνεχούς αναπροσαρµογής του στις µελλοντικές ανάγκες. Σηµαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της ζήτησης είναι η κλιµακωτή τιµολόγηση του νερού, συνδυαζόµενη µε την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τη συνετή χρήση του νερού. Όπως προαναφέρθηκε, τα εργαλεία αυτά φάνηκαν εξαιρετικά χρήσιµα στην περίοδο της σχετικά πρόσφατης έµµονης λειψυδρίας στην Αθήνα, αφού µειώθηκε η κατανάλωση νερού κατά το 1/3.
Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ο αποσπασµατικός και όχι δίκαιος χαρακτήρας των
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µέτρων εκείνων, όπου η τιµολόγηση των υπερβάσεων στην κατανάλωση δεν στηρίχτηκε
σε αντικειµενικούς δείκτες (π.χ. αριθµός ατόµων ανά σύνδεση), αλλά σε ad hoc δείκτες
µε βάση το ιστορικό των λογαριασµών της κάθε σύνδεσης, µε αποτέλεσµα να µην τιµωρούνται τιµολογιακά οι χρήστες µε σπάταλο ιστορικό. Επίσης, το περίπλοκο σύστηµα
διαχείρισης του νερού της Αθήνας, στο οποίο εµπλέκονται διάφοροι ∆ήµοι µεταπωλώντας νερό της ΕΥ∆ΑΠ στους δηµότες µε τιµολόγιο που αποφασίζουν οι ίδιοι µε άλλα
κριτήρια, µειώνει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων διαχείρισης της ζήτησης. Κατά
συνέπεια, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η µελέτη αποτελεσµατικών και δίκαιων συστηµάτων διαχείρισης της ζήτησης. Τέτοια συστήµατα, αναγκαστικά δεν µπορούν να είναι
ενιαία στο σύνολο της χώρας, αλλά και θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται στο χρόνο
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων. Όµως η εφαρµογή τους θα πρέπει
να γενικευτεί σε όλη τη χώρα, να αποκτήσει µόνιµο χαρακτήρα και να συνδυαστεί µε
την ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος που επιβάλλεται από την κοινοτική και
εθνική νοµοθεσία.
Τέλος, επισηµαίνεται η ανάγκη νοµοθετικής κατοχύρωσης µέτρων προστασίας για τις
πηγές ύδρευσης των οικισµών, πέραν της επιβολής των µέτρων που περιλαµβάνονται
στις Κανονιστικές Αποφάσεις των Νοµαρχιακών Συµβουλίων (άρθρο 11 του Ν.
1739/1987), όπως έχει γίνει π.χ. µε τις πηγές ύδρευσης της Πρωτεύουσας (Υγειονοµική
∆ιάταξη Α5/2280/1983 «Προστασία υδάτων ύδρευσης περιοχής πρωτευούσης» και η
τροποποίησή της ΚΥΑ Α5/5180/1988).

7.2 Αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων
Από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα, µε την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου, τη δηµιουργία και δραστηριοποίηση των ∆ΕΥΑ (αλλά και των µεγάλων οργανισµών,
ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ), και την κοινοτική επιχορήγηση των συναφών έργων, υπήρξε θεαµατική πρόοδος στη χώρα στο ζήτηµα της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων. Η εικόνα καθολικής καθυστέρησης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που υπήρχε προ
του 1980, άλλαξε σηµαντικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτων.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Οδηγίας, η ιεράρχηση και υλοποίηση
των έργων σχετίζεται άµεσα µε τον προσδιορισµό των οικισµών, το µέγεθός τους και το
χαρακτηρισµό της περιοχής στην οποία ανήκουν, ως προς την ευαισθησία των αποδεκτών. Αφετηρία των προθεσµιών αποτέλεσε το έτος 1998, χρόνος κατά τον οποίο οι οικισµοί µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 10 000, που βρίσκονται σε ευαίσθητους αποδέκτες, θα
έπρεπε να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) µε τριτοβάθµια επεξεργασία, δηλαδή αποµάκρυνση αζώτου ή/και φωσφόρου. Το τέλος του
2 000 αποτελούσε την προθεσµία υλοποίησης των ΕΕΛ και των αντίστοιχων δικτύων
για οικισµούς µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 15 000, που βρίσκονται σε κανονικούς αποδέκτες. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να επιτυγχάνουν δευτεροβάθµια επεξεργασία
των εισερχόµενων λυµάτων. Μέχρι το τέλος του 2005, όλοι οι οικισµοί µε ΜΙΠ µεταξύ
2 000 και 15 000 θα έπρεπε επίσης να εξυπηρετούνται από ΕΕΛ παρέχοντας δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια επεξεργασία ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό του αποδέκτη των
επεξεργασµένων λυµάτων.
Η εικόνα σήµερα µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική, από την άποψη της υλοποίησης των έργων, καθώς το 86% του ισοδύναµου πληθυσµού της χώρας που βρίσκεται
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σε οικισµούς µε ΜΙΠ µεγαλύτερο από 2 000 (70% του συνολικού ισοδύναµου πληθυσµού της χώρας) (στοιχεία ΥΠΕΧΩ∆Ε 2005) εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ενώ το υπόλοιπο του µη εξυπηρετούµενου πληθυσµού των οικισµών
αυτών αφορά κατά κύριο λόγο οικισµούς µε ΜΙΠ από 2 000 έως 15 000 (64%), αλλά και
ορισµένες περιοχές µε µεγαλύτερο πληθυσµό (36%). Αυτό αποδεικνύει αφενός µεν ότι
τα περισσότερα έργα έχουν κατασκευαστεί σε µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αφετέρου δε ότι θα πρέπει άµεσα να δροµολογηθεί η υλοποίηση των έργων στους οικισµούς
µε ΜΙΠ µικρότερο από 10 000 που ως τώρα δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ.
Βασικό άξονα προτεραιότητας αποτελεί η αξιολόγηση της λειτουργίας των ΕΕΛ (τήρηση των καθορισµένων ορίων εκροής, εντατική παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκευασµένων εγκαταστάσεων, µε παράλληλη αναφορά των αποτελεσµάτων για κάθε
εγκατάσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), καθώς το πρόβληµα ανεπαρκούς εξοπλισµού των εργαστηρίων των εγκαταστάσεων και των αδυναµιών καταγραφής και αναφοράς των µετρούµενων παραµέτρων από κάθε εγκατάσταση προς ενιαίο φορέα (ΠΕΡΠΑ)
είναι οξύ. Επιπλέον, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη τυποποίησης προτύπων
παρακολούθησης και εργαστηρίων αναφοράς, που σε κάθε περίπτωση θα µπορούσαν να
υποβοηθήσουν ουσιαστικά στην εκπλήρωση των νέων υποχρεώσεων που απορρέουν
από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω ελλείψεων έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις κακής (ή και καθόλου) λειτουργίας των ΕΕΛ µε αποτέλεσµα
την επιβάρυνση των αποδεκτών.
Ένα ακόµα πρόβληµα το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί αφορά στη διαχείριση των
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπου παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση. Πολλά αστικά
υδατορεύµατα, λόγω της καθυστέρησης που προαναφέρθηκε, αποτελούσαν αποδέκτες
ανεπεξέργαστων λυµάτων και σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να παραµένουν
λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών δυσκολιών κατασκευής αποχετευτικού συστήµατος ακαθάρτων γύρω από τα ρέµατα. Κλασικό παράδειγµα αυτού του τύπου είναι ο Κηφισός
στην Αθήνα, που εξακολουθεί να παραµένει αποδέκτης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων.
Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση των προσπαθειών προεπεξεργασίας (πριν τη διάθεση
σε δίκτυα), παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και συγκέντρωσης των παραγωγικών
και βιοµηχανικών µονάδων σε βιοµηχανικές περιοχές.

7.3 Αντιπληµµυρική προστασία και διαχείριση οµβρίων
Τα σηµαντικότερα από τα προβλήµατα, που σχετίζονται µε το νερό στις αστικές περιοχές, εντοπίζονται στο θέµα της διαχείρισης των οµβρίων και την προστασία από αυτά.
Ιστορικά, η αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν συνδυάστηκε µε την κατασκευή των έργων υποδοµής για τα όµβρια, έργα τα οποία είναι ιδιαιτέρως δαπανηρά. Αντίθετα, η
αστικοποίηση δηµιούργησε έντονα προβλήµατα στα υδατορεύµατα, που ήταν οι φυσικοί
αποδέκτες των οµβρίων (Ξανθόπουλος κ.ά., 1995). Στις περισσότερες πόλεις δηµιουργήθηκε πολύ πυκνή δόµηση µε µειωµένους χώρους πρασίνου, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν κατακόρυφα οι αδιαπέρατες επιφάνειες και να µειωθούν οι χρόνοι απορροής,
πράγµα που οδήγησε σε πολλαπλασιασµό των πληµµυρικών παροχών αιχµής. Το φυσικό
υδρογραφικό δίκτυο δεν έγινε σεβαστό από το δηµόσιο και τους ιδιώτες, µε αποτέλεσµα
πολλά ρέµατα να µετατραπούν σε οικοδοµικά τετράγωνα ή οδικούς άξονες. Σε όσα πα7. Νερό και αστική ανάπτυξη
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ρέµειναν, περιορίστηκε η φυσική διατοµή τους ή µετατράπηκαν σε οχετούς, µε ανεπαρκή κατά κανόνα κριτήρια αντιπληµµυρικού σχεδιασµού (µικρές περίοδοι επαναφοράς σχεδιασµού, ξεπερασµένες εµπειρικές µέθοδοι εκτίµησης πληµµυρών). Γενικά, η
έµφαση δόθηκε στα οικοδοµικά και οδικά έργα, ενώ τα κονδύλια που διατέθηκαν για
αντιπληµµυρικά έργα ήταν ασήµαντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν διατέθηκαν ούτε τα
ελάχιστα αναγκαία κονδύλια για τη δηµιουργία υδροµετρικών σταθµών σε αστικά υδατορεύµατα, µε αποτέλεσµα να µην παρακολουθείται (ποσοτικά και ποιοτικά) η ροή σε
αυτά και να µη µπορούν να εκτιµηθούν µε σχετική αξιοπιστία τα µεγέθη σχεδιασµού
οποιωνδήποτε έργων. Παράλληλα, τα ρέµατα χρησιµοποιήθηκαν ως αποδέκτες κάθε τύπου υγρών, αλλά και στερεών αποβλήτων. Το αποτέλεσµα όλων αυτών των παραλείψεων και παραβιάσεων είναι µια συνολική εικόνα των αστικών υδατορευµάτων ζοφερή
και µια συσσώρευση δοµικών προβληµάτων απελπιστικά δυσεπίλυτων.
Σηµαντική είναι και η καθυστέρηση στην κατασκευή δικτύων οµβρίων στον αστικό ιστό
(οικοδοµικά τετράγωνα). Όµως, µε δεδοµένα τα προβλήµατα επάρκειας των τελικών
αποδεκτών, η ανυπαρξία δευτερευόντων ή τριτευόντων δικτύων αµβλύνει σχετικά, παρά
οξύνει, το συνολικό πρόβληµα. Η κατασκευή δικτύου οµβρίων συντελεί στη µείωση του
χρόνου απορροής των οµβρίων και κατά συνέπεια στην αύξηση της παροχής στον αποδέκτη. Αν εποµένως κατασκευαστούν δίκτυα οµβρίων, χωρίς ο αποδέκτης να µπορεί να
τα παραλάβει, τότε η όλη κατάσταση του συστήµατος επιδεινώνεται, αντί να βελτιώνεται. Κατά συνέπεια η διαχείριση των αστικών οµβρίων δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική (π.χ. κατασκευή δικτύων σε µια συνοικία όπου υπάρχουν οι οικονοµικές προϋποθέσεις χρηµατοδότησης), αλλά οφείλει να είναι συνολική για την αστική λεκάνη. Πριν την
µελέτη και κατασκευή δικτύων απαιτείται η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης
των οµβρίων.
Η στρατηγική θεώρηση της αντιπληµµυρικής προστασίας των αστικών περιοχών και
των συστηµάτων οµβρίων προϋποθέτει (Ξανθόπουλος κ.ά., 1995) συνολική κάλυψη της
αστικής περιοχής, εντοπισµό, απογραφή και ιεράρχηση των προβληµάτων απορροής,
συνεργασία µε το γενικότερο πολεοδοµικό σχεδιασµό και χρήση σύγχρονων µετρητικών
συστηµάτων και εργαλείων πληροφορικής. Αρχικά, θα απαιτηθεί σε επίπεδο χώρας επαναθεώρηση των κριτηρίων σχεδιασµού, η οποία θα περιλάβει σύγχρονα κριτήρια επάρκειας και ασφάλειας (ανάλυσης επικινδυνότητας), καθώς και αρχές περιβαλλοντικού
σχεδιασµού. Θα πρέπει να περιλάβει, επίσης, συνολική ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων στη χώρα και παραγωγή παραµετρικών όµβριων καµπυλών γεωγραφικά κατανεµόµενων σε όλη τη χώρα, καθώς και άτλαντα µε γεωγραφική απεικόνιση των τιµών
των παραµέτρων, ώστε να καταρτιστεί µια προηγµένη και γεωγραφικά συνεπής υποδοµή
για τη στήριξη ρεαλιστικών εκτιµήσεων των πληµµυρικών παροχών. Με τον τρόπο αυτό
θα επιλυθεί το πρόβληµα των αυθαίρετων, αποσπασµατικών και αντικρουόµενων παραδοχών ανά µεµονωµένη µελέτη, που έχει οδηγήσει σε µεγάλες διαφοροποιήσεις των
εκτιµήσεων έντασης βροχής και µοναδιαίας παροχής οµβρίων σε γειτονικές περιοχές ή
και στην ίδια περιοχή, οι οποίες δεν αντανακλούν διαφοροποιήσεις στη φυσική πραγµατικότητα, αλλά διαφορετικές µεθοδολογίες και παραδοχές (συχνά εσφαλµένες).
Σε επίπεδο µεµονωµένου αστικού συγκροτήµατος, οι στόχοι µιας τέτοιας στρατηγικής
προσέγγισης περιλαµβάνουν την καταγραφή και απεικόνιση ζωνών πληµµυρικής επικινδυνότητας, τη στήριξη των έργων και ενεργειών σε αξιόπιστες µετρήσεις, το συνολικό
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πρόγραµµα ιεράρχησης έργων (παρεµβάσεις σε παθολογικά σηµεία του υφισταµένου
συστήµατος, διάνοιξη κοίτης παραβιασµένων υδατορευµάτων, διευθέτηση υδατορευµάτων, κατασκευή έργων ανάσχεσης, δευτερεύον-τριτεύον δίκτυο οµβρίων) και την ανάπτυξη συστηµάτων πρόβλεψης-παρακολούθησης-προειδοποίησης (παρακο-λούθηση και
πρόβλεψη των επεισοδίων σε πραγµατικό χρόνο, χρήση µετεωρολογικών ραντάρ και
επίγειων σταθµών, ανάπτυξη και λειτουργία µοντέλων ποσοτικής πρόγνωσης καταιγίδων
και πληµµυρών), καθώς και σχεδίων αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών.
Στα σύγχρονα σχέδια διαχείρισης οµβρίων θα πρέπει να ενταχθεί και η γενικότερη αναγνώριση των δυνατοτήτων και της σκοπιµότητας εφαρµογής των Μεθόδων Ελέγχου της
Απορροής στην Πηγή. Οι µέθοδοι αυτές περιλαµβάνουν κατασκευή µόνιµων ή περιστασιακών λεκανών ανάσχεσης, ενίσχυση της κατείσδυσης µε µείωση των αδιαπέρατων
επιφανειών, και εφαρµογή µεθόδων αποθήκευσης και ανάσχεσης οµβρίων σε επίπεδο
οικοδοµής.
Σε σχέση µε το τελευταίο ζήτηµα, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο οικοδοµικός και ο
κτηριοδοµικός κανονισµός στη χώρα µας προβλέπουν την υποχρέωση σύνταξης σειράς
µελετών µιας οικοδοµής, στις οποίες όµως δεν περιλαµβάνεται η µελέτη διαχείρισης οµβρίων. Το αποτέλεσµα είναι ότι, κάθε νέα οικοδοµή που κατασκευάζεται, επιβαρύνει την
όλη αστική λεκάνη µε επαύξηση της απορροής οµβρίων και επιτάχυνση του ρυθµού
απορροής. Απαιτείται κατά συνέπεια άµεση θεσµική παρέµβαση στο θέµα αυτό για τη
θεσµοθέτηση της µελέτης διαχείρισης οµβρίων σε κλίµακα µεµονωµένης οικοδοµής και
τέτοιων τεχνικών υποχρεώσεων, που να εξασφαλίζουν ότι η κατασκευή της οικοδοµής
δεν θα επιδεινώσει το φυσικό καθεστώς της απορροής οµβρίων τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς το χρόνο απορροής. Τεχνικά µέσα για την εξασφάλιση αυτών των
στόχων µπορεί να είναι η απαγόρευση δηµιουργίας αδιαπέρατων επιφανειών (π.χ. πλακοστρώσεων) στους ακάλυπτους χώρους και παράλληλα η κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης οµβρίων ή και συλλογής οµβρίων, το νερό των οποίων θα χρησιµοποιείται π.χ.
για το πότισµα των κήπων, αποκτώντας έτσι και επιπρόσθετη σκοπιµότητα στα πλαίσια
της δηµιουργίας βιώσιµων συστηµάτων αστικού νερού. Επίσης θα µπορούσαν να µελετηθούν κίνητρα για την υιοθέτηση παρόµοιων πρακτικών σε υφιστάµενες οικοδοµές.
Τέλος, ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση αστικών οµβρίων και που δεν έχουν
µελετηθεί στη χώρα µας είναι αυτά των φερτών υλικών και της ρύπανσης. Τα φερτά
υλικά δηµιουργούν προβλήµατα έµφραξης αγωγών και περιορισµού των διατοµών των
αστικών ρεµάτων, ενώ αποτελούν τα ίδια φορείς επικάθησης και προσρόφησης των ρύπων. Μετά τη γενίκευση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, διεθνώς η αστική
απορροή είναι πλέον από τους κυριότερους παράγοντες ρύπανσης. Στην Ελλάδα µετρήθηκαν ρυπαντικά φορτία τόσο στα όµβρια όσο και στα φερτά των αγωγών οµβρίων (οργανικό φορτίο, βαριά µέταλλα) και µάλιστα σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των διεθνώς
παρατηρηµένων (Ζαρρής, 1995· Μπούτσικου, 1995). ∆ιεθνώς διεξάγεται έρευνα για τον
έλεγχο της ρύπανσης της αστικής απορροής. Οι πρακτικές και µέθοδοι περιορισµού της
ρύπανσης περιλαµβάνουν έλεγχο στην πηγή (καθαρισµοί φρεατίων, πλύση δρόµων, κινητοποίηση κατοίκων) καθώς και αποµάκρυνση στερεών µε καθίζηση (δεξαµενές κατακράτησης, υδροδυναµικοί διαχωριστές στερεών).
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8. Νερό και ενέργεια
Η διαχείριση των υδατικών πόρων συναρτάται άµεσα µε πολλές πτυχές της διαχείρισης
ενέργειας και συγκεκριµένα µε την παραγωγή, την αποθήκευση και την κατανάλωση
ενέργειας. Εύκολα µπορεί κανείς να αντιληφθεί την άµεση σχέση της διαχείρισης νερού
µε την ενέργεια: χωρίς ενεργειακούς περιορισµούς δεν θα υπήρχε πρόβληµα νερού (π.χ.
όλα τα υδατικά ελλείµµατα θα µπορούσαν να καλυφθούν µε αφαλάτωση). Την περίοδο
που διανύουµε, πραγµατοποιούνται σηµαντικές ανακατατάξεις στο ενεργειακό τοπίο, οι
οποίες αναµφιβόλως θα ενταθούν στις επόµενες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί
να γίνει προγραµµατισµός της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων χωρίς
αναφορά στη σχέση του νερού µε την ενέργεια (βλ. Κεφάλαιο II, ενότητα 4.4).

8.1 Υδροηλεκτρική ενέργεια
Σε αντίθεση µε την άµεση ηλιακή ενέργεια (όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο II, ενότητα
4.4.1) που η τεχνολογία εκµετάλλευσής της είναι στα σπάργανα, η υδροηλεκτρική, που
αποτελεί έµµεση-παράγωγη µορφή της πρώτης, ξεκίνησε να εφαρµόζεται σε υδροηλεκτρικά έργα µεγάλης κλίµακας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Την τελευταία δεκαετία οι
τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τη µαζική εµπορική αξιοποίηση και της αιολικής
ενέργειας.
Μειονεκτήµατα της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι η σηµαντική αρχική επένδυση που
προϋποθέτει, λόγω των µεγάλης κλίµακας έργων, και οι σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δηµιουργία τεχνητής λίµνης και την κατάκλυση µεγάλων
εκτάσεων, τη διακοπή της συνέχειας του ποτάµιου οικοσυστήµατος και τη διακοπή της
τροφοδοσίας των κατάντη εκτάσεων µε φερτές ύλες. Όµως τα πλεονεκτήµατά της υπεραντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα στο πλείστο των περιπτώσεων. Στα πλεονεκτήµατα
συγκαταλέγονται το γεγονός ότι αποτελεί καθαρή ανανεώσιµη ενέργειας µε µηδενικό
κόστος καυσίµου και µηδενικές εκποµπές ρύπων (σε ορισµένες περιπτώσεις, υδροηλεκτρικά έργα, κυρίως σε τροπικές περιοχές, έχουν πρόσφατα ενοχοποιηθεί για εκποµπές
µεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, πράγµα που συµβαίνει µόνο όταν δεν έχει καθαριστεί η λεκάνη κατάκλυσης από τα δέντρα), οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
τη δηµιουργία λιµνών και νέων οικοσυστηµάτων, η ευελιξία των µονάδων ενεργειακής
µετατροπής, που επιτρέπουν τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη
των αιχµών της ζήτησης, η προστασία από πληµµύρες των κατάντη περιοχών και η ρύθµιση των εισροών, που επιτρέπει την αξιοποίηση του νερού και για άλλες επιπρόσθετες
χρήσεις ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια εναρµονίζεται µε την
αρχή της αειφορίας.
Λόγω του ευνοϊκού τοπογραφικού αναγλύφου, η Ελλάδα διαθέτει σηµαντικό υδροδυναµικό, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου συγκεντρώνεται στο δυτικό και βόρειο τµήµα
της, όπου βρίσκονται οι µεγάλοι ποταµοί Αχελώος, Άραχθος, Αώος, Αλιάκµονας και
Νέστος. Παρόλα αυτά, µικρό µέρος του δυναµικού αυτού αξιοποιείται, ενώ παράλληλα
η χώρα κάνει υπερβολική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδόν 40% περισσότερη από
ανάλογους πληθυσµούς (Παπαβρανούσης, 2002). Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
εξάντλησαν σε µεγάλο ποσοστό την ανάπτυξη του υδροδυναµικού τους και κατά συνέπεια η ηλεκτροπαραγωγή από µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δεν αναµένεται να συµβάλει
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ρεση: µόνο το ένα τρίτο του οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου υδροδυναµικού χρησιµοποιείται ή βρίσκεται υπό αξιοποίηση. ∆ιαθέτει εποµένως η χώρα σοβαρά ανεκµετάλλευτα
αποθέµατα εγχώριων, καθαρών και ανανεώσιµων υδατικών ενεργειακών πηγών, για την
αξιοποίηση των οποίων υπάρχει και όλη η απαιτούµενη εγχώρια τεχνογνωσία και η κατασκευαστική υποδοµή (Ξανθόπουλος, 1996).
Συγκεκριµένα, το µέσο ετήσιο εκµεταλλεύσιµο υδροδυναµικό της χώρας έχει εκτιµηθεί
σε 15 TWh περίπου, που θα µπορούσε να καλύψει µέχρι το 30% των σηµερινών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, έναντι σηµερινού ποσοστού κάτω από 10%.
Τα σηµαντικά υδροηλεκτρικά έργα που βρίσκονται σε λειτουργία καταγράφονται στον
Πίνακα VI.14, κατά ποταµό. Έργα, που αναµένεται να λειτουργήσουν µέχρι το 2010,
καταγράφονται στον Πίνακα VI.20 ενώ άλλα πιθανά µελλοντικά έργα, που έχουν µελετηθεί καταγράφονται στον Πίνακα VI.21.
Πίνακας VI.14 Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα σε λειτουργία
Α/Α

Υ/Η έργο

Ποταµός

Έτος
ένταξης

Αριθµός
εγκατ.
µονάδων
4
4
2+2

Συνολική
Ωφέλιµη
εγκατ. ισχύς
χωρητικότητα
(MW)
ταµιευτήρα (hm3)
437.2
2 820.0
320.0
74.0
156.2
14.0
913.4
2 908.0

1 Κρεµαστά
1965
Μέσος
2 Καστράκι
1970
Αχελώος
3 Στράτος Ι+ΙΙ
1988
Σύνολο συγκροτήµατος
Ταυρωπός
4 Πλαστήρας*
1962
3
129.3
(Αχελώος)
5 Πηγές Αώου**
1990
2
210.0
Αώος και
6 Πουρνάρι Ι
1981
3
300.0
Άραχθος
7 Πουρνάρι ΙΙ
1988
3
33.6
Σύνολο συγκροτήµατος
543.6
8 Λάδωνας
Λάδωνας
1956
70.0
9 Άγρας
Βόδας
1956
50.0
10 Εδεσσαίος
Εδεσσαίος
1969
19.0
11 Πολύφυτο
1974
3
375.0
Αλιάκµονας
12 Σφηκιά***
1985
3
315.0
13 Ασώµατα
1985
2
108.0
Σύνολο συγκροτήµατος
808.8
14 Θησαυρός****
1997
3
384.0
Νέστος
15 Πλατανόβρυση
2000
2
116.0
Σύνολο συγκροτήµατος
500.0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3054.1
*Εκτροπή Αχελώου προς Θεσσαλία
**Εκτροπή Αώου προς Άραχθο
***Αντιστρεπτός σταθµός (Άντληση από Ασώµατα προς Σφηκιά)
****Αντιστρεπτός σταθµός (Άντληση από Πλατανόβρυση προς Θησαυρό)

286.0
170.0
323.0
4.5
497.5
46.0
1 300.0
20.0
14.0
1 334.0
680.0
72.0
752.0

8.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα
Η κατασκευή µικρών υδροηλεκτρικών έργων, που σε αντίθεση µε τα µεγάλα δεν προϋποθέτουν την κατασκευή φράγµατος και ταµιευτήρα ή ρύθµιση της ροής ξεκίνησε στην
Ελλάδα από τη δεκαετία του 1920, δηλαδή πολύ πριν την κατασκευή µεγάλων έργων.
Κατά σύµβαση (για διάκρισή τους από τα µεγάλα) µικρά υδροηλεκτρικά έργα θεωρούνται συνήθως όσα έχουν εγκατεστηµένη ισχύ κάτω των 15 MW (παλιότερα το κατώφλι αυτό ήταν 15 MW). Τα κυριότερα µικρά υδροηλεκτρικά έργα σε λειτουργία παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.22.
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Πίνακας VI.15 Μεγάλα Υ/Η έργα που αναµένεται να λειτουργήσουν µέχρι το 2010
Α/Α

Υ/Η έργο

Ποταµός

1
2
3
4
5
6

Μεσοχώρα
Άνω Αχελώος
Συκιά
Πευκόφυτο
Μετσοβίτικος
Άραχθος
Ιλαρίωνας
Αλιάκµονας
Τέµενος
Νέστος
Σύνολο
Πηγή: ΥΠΑΝ, 2005

Συνολική
εγκατ. ισχύς
(MW)
161.6
126.5
160.0
25.0
120.0
19.0
612.1

Πίνακας VI.16 Μεγάλα Υ/Η έργα που έχουν µελετηθεί
Ποταµός
Άραχθος
Καλαµάς
Αώος
Αλιάκµονας
Αχελώος

Θέση µελλοντικού υδροηλεκτρικού έργου
Στενό, Καλαρίτικος, Άγιος Νικόλαος (ή/και Πιστιανά)
Μινίνα, Βροσίνα, Σουλόπουλο, Γλύζιανη
Άρµατα, Βωβούσα, Ελεύθερο, Αγία Βαρβάρα, Πυρσόγιαννη, Επταχώρι
Ελάφι, Νεστόριο, Κοροµηλιά, Σπήλαιο, Μετόχι, Τρίκωµο
Τρικεριώτης, Μαρκόπουλο, Βίνιανη, Αυλάκι

Πηγές: Θεοδωράκης κ.ά. (2000), Στεφανάκος (2002)

Πίνακας VI.17 Κυριότερα σε λειτουργία µικρά υδροηλεκτρικά έργα
Α/Α
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

Μικρός ΥΗΣ
Γλαύκος
Αγυιά
Αγ. Ιωάννης
Τριπόταµος
Λούρος Ι, ΙΙ
Λούρος ΙΙΙ
Γκιώνα
Σµόκοβο
Μακρυχώρι
Βέρµιο ΙΙ
Βέρµιο ΙΙΙ
Άγγιστρο
Τσιβλός

Περιοχή

Έτος Εγκατ. ισχύς
ένταξης
(MW)
Πάτρα
1927
1.60
Χανιά
1929
0.30
Σέρρες
1931
0.30
Βέροια
1929
1.80
Ήπειρος
1954
5.00
Ήπειρος
1964
5.00
Άµφισσα
1989
8.00
Θεσσαλία 2005
10.0
Βέροια
1992
10.8
Βέροια
Βέροια
Σέρρες
Ακράτα
1998
1.25

Πηγή: Παπαντώνης (2002), µετά από µετατροπές

Μεταπολεµικά η ∆ΕΗ, µε σκοπό τον εξηλεκτρισµό της χώρας, είχε στρέψει το ενδιαφέρον της στα µεγάλα Υ/Η έργα, ενώ το σχετικό νοµικό πλαίσιο µέχρι το 1985 δεν έδινε τη
δυνατότητα κατασκευής Υ/Η έργων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους ιδιώτες (Παπαντώνης, 2002). Όµως τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της αντίστοιχης ευρωπαϊκής
πολιτικής, των επιδοτήσεων και της αλλαγής του θεσµικού πλαισίου, το ενδιαφέρον για
µικρά υδροηλεκτρικά έργα αναζωπυρώθηκε. Το νέο θεσµικό πλαίσιο περιέλαβε µια
σειρά από νόµους, ως ακολούθως:
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• Ο Ν 1559/1985 «Ρύθµιση θεµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ειδικών θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις», έδωσε τη
δυνατότητα στους ΟΤΑ για εγκατάσταση ΑΠΕ, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας παρέµεινε
εκτός σκηνής.
• Ο Ν 2941/2001 αντιµετώπισε αποτελεσµατικά το θέµα εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση
και δασικές εκτάσεις µε διατάξεις που έγιναν αποδεκτές και κρίθηκαν συνταγµατικές
από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Επίσης κάλυψε σηµαντικά κενά του νοµοθετικού
ιστού και αντιµετώπισε πολλά στοιχεία παθογένειας του αδειοδοτικού συστήµατος.
• Ο Ν 3175/2003 αφορά κυρίως την εκµετάλλευση του γεωθερµικού δυναµικού, αλλά
κύριος σκοπός του ήταν η ανάπτυξη και ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, η προσέλκυση νέων επενδυτικών πηγών και η επίτευξη ανταγωνιστικών τιµών για τον καταναλωτή.
• Ο Ν 3468/2006 είχε σκοπό την προσαρµογή στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2001/77 και την προώθηση κατά προτεραιότητα στην εσωτερική αγορά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας υψηλής απόδοσης.
Μέχρι σήµερα έχουν αδειοδοτηθεί 250 µικρά υδροηλεκτρικά έργα, από τα οποία 149, 53
και 48 βρίσκονται αντίστοιχα στο στάδιο της Άδειας Παραγωγής, Εγκατάστασης και
Λειτουργίας (∆ουρίδας, 2006). Όταν ολοκληρωθεί το σύνολο αυτών των έργων (κατ’
εκτίµηση στην επόµενη πενταετία) θα προστεθεί συνολική επιπλέον ισχύς 430 MW µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων, αυξάνοντας την αξιοποίηση του εγχώριου ενεργειακού
υδροδυναµικού κατά 14%. Το σύνολο αυτών των 250 έργων ισοδυναµεί ως προς την
εγκατεστηµένη ισχύ µε τον ΥΗΣ Κρεµαστών.

8.3 Αποθήκευση ενέργειας
Όπως προαναφέρθηκε, τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα δεν κάνουν ρύθµιση της ροής και
η παραγόµενη ενέργεια εξαρτάται από τη φυσική παροχή του ποταµού (είναι µεγάλη
κατά τις πληµµύρες και µικρή κατά τις ξηρές περιόδους). Αντίστοιχα, η αιολική ενέργεια
παράγεται µε ρυθµό που καθορίζεται από την ταχύτητα ανέµου, η οποία έχει έντονη µεταβλητότητα. Τέλος, η άµεση ηλιακή ενέργεια µηδενίζεται τη νύχτα, ενώ την ηµέρα
εξαρτάται από τον καιρό (ηλιοφάνεια ή νέφωση). Κατά συνέπεια, όλες αυτές οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας έχουν το µειονέκτηµα της χρονικής αναντιστοιχίας της παραγωγής, η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινο έλεγχο, µε τη ζήτηση. ∆ηµιουργείται, εποµένως,
η ανάγκη της αποθήκευσης ενέργειας για µικρά έως µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η
ανάγκη της αποθήκευσης υπήρχε και παλαιότερα, επειδή οι θερµικές µονάδες δεν είναι
ευέλικτες και κατά περιόδους (τη νύχτα), η ενέργεια που παράγουν, είναι µεγαλύτερη
της ζήτησης. Ωστόσο, η ανάγκη της αποθήκευσης θα µεγαλώσει στο µέλλον σηµαντικά,
λόγω της µεγαλύτερης συµµετοχής των ΑΠΕ.
Η µόνη αξιόπιστη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας µεγάλης κλίµακας παρέχεται από
τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, των οποίων οι µονάδες µετατροπής ενέργειας είναι
αντιστρεπτές, δηλαδή µπορούν να λειτουργούν είτε ως στρόβιλοι (φάση παραγωγής),
είτε ως αντλίες (φάση αποθήκευσης). Ο όλος κύκλος (άντληση και παραγωγή) έχει
βαθµό απόδοσης που µπορεί να φτάνει το 90%, τιµή ασύλληπτα υψηλή σε σύγκριση µε
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άλλους τρόπους ενεργειακών µετατροπών. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι (σε αντίθεση π.χ. µε την τεχνολογία υδρογόνου), δεν προβάλλεται η γνωστή από παλιά υδροηλεκτρική τεχνολογία αποθήκευσης. Αναφέρεται ως παράδειγµα το πρόσφατο σηµαντικό
άρθρο των Grabtree and Lewis (2007), που ιχνηλατεί το µέλλον των τεχνολογιών ΑΠΕ,
αλλά ωστόσο αναφέρει ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι δύσκολο να αποθηκευτεί και ότι
το πρόβληµα της αποθήκευσης είναι άλυτο µε την παρούσα τεχνολογία, αγνοώντας ότι
το πρόβληµα είναι από πολύ καιρό πλήρως λυµένο για την ηλεκτρική ενέργεια µέσω των
υδροηλεκτρικών έργων.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα VI.14, στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα δύο αντιστρεπτοί
σταθµοί, Ασώµατα-Σφηκιά και Πλατανόβρυση-Θησαυρός. Στο σχεδιασµό των Καλαούζη-ELECTROWATT-Μαρίνου-Κουτσογιάννη (Κουτσογιάννης, 1996) των έργων
εκτροπής Αχελώου, οι σταθµοί Πευκοφύτου και Μουζακίου σχεδιάστηκαν ως αντιστρεπτοί (µε τελικούς συντελεστές απόδοσης, παίρνοντας υπόψη το σύνολο των ενεργειακών
απωλειών, 80% και 71%, αντίστοιχα). Με δεδοµένη την παροδική λειτουργία των
υπόψη σταθµών για την εκτροπή (µόνο το καλοκαίρι) υπάρχει µεγάλο χρονικό περιθώριο αξιοποίησής τους αποκλειστικά για αποθήκευση ενέργειας, οπότε το ενεργειακό και
οικονοµικό όφελος θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.

8.4 Κατανάλωση ενέργειας
Ορισµένες δραστηριότητες, που σχετίζονται µε το νερό, έχουν αποτέλεσµα την κατανάλωση ενέργειας, αντί την παραγωγή ή αποθήκευση. Η µεταφορά νερού από χαµηλότερα
υψόµετρα ή η άντλησή του από γεωτρήσεις είναι η πιο τυπική από αυτές. Στην Ελλάδα,
µια από τις πλέον ενεργοβόρες δραστηριότητες (η δεύτερη µετά τις διεργασίες της βιοµηχανίας αλουµινίου) είναι η άντληση νερού από την Υλίκη και η µεταφορά του στη
Αθήνα. Το αντλιοστάσιο της ΕΥ∆ΑΠ στην Υλίκη είναι το µεγαλύτερο των Βαλκανίων.
Εκτός από τις σηµειακές καταναλώσεις, διάσπαρτες είναι χιλιάδες γεωτρήσεις, που καταναλώνουν σηµαντικά ποσά ενέργειας. Όσο και αν είναι αιτιολογηµένη η άντληση για
υδρευτικό νερό, η άντληση για αρδευτικό νερό από µεγάλα βάθη (που σε µερικές περιπτώσεις έχουν φτάσει τα 200 ή ακόµη και τα 300 m) αντιβαίνει στις αρχές της βιωσιµότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικονοµικότητας και αποδοτικότητας στη
χρήση ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας, όπως µπορεί να τεκµηριωθεί µε
απλούς υπολογισµούς1.
Κατά συνέπεια, όπου είναι εφικτή η υποκατάσταση των υπόγειων νερών από επιφανειακά, µέσω της κατασκευής ταµιευτήρων αντί γεωτρήσεων (π.χ. στη Θεσσαλία), τα
οφέλη θα είναι πολλαπλά, ενεργειακά (παραγωγή ενέργειας αντί κατανάλωση), οικονοµικά και περιβαλλοντικά.

1 Για άντληση 1 m3 νερού από βάθος 300 m µε συντελεστή απόδοσης n = 0.80 χρειάζεται
ενέργεια E = mgh/n = 1000 × 9.81 × 300/0.8 = 3.7 × 106 J ≈ 1 kWh. Για την άρδευση 1 ha καλλιέργειας (µε 1 m ύψος νερού, µαζί µε τις απώλειες) χρειάζονται 10 000 kWh = 36 000 MJ. Το
κόστος, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, µε τιµή µονάδας 0.05 €/kWh (οικιακή τιµή
0.07 €/kWh — αντίστοιχη της µοναδιαίας τιµής γεωργικού οφέλους από άρδευση, 0.06 €/m3),
είναι 500 €/ha. Για την παραγωγή αυτής της ενέργειας απαιτείται 36 000 MJ / 14 MJ/kg = 2 500
kg λιγνίτης (Smil, 2006, σ. 16). Ως συνέπεια εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα 10 000 kWh × (1.0–
1.6 kg/kWh) = 10 000–16 000 ισοδύναµα kg CO2.
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Άλλη ενεργοβόρα δραστηριότητα σχετική µε το νερό είναι η αφαλάτωση. Στην Ελλάδα
η αφαλάτωση ορθώς έχει θεωρηθεί ως λύση ανάγκης (π.χ. για άνυδρα νησιά) και µόνο
για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, όταν δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Προβάλλοντας
το πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στο µελλοντικό ενεργειακό τοπίο, που προαναφέρθηκε, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να επιµείνοµε και στο µέλλον
στην αποφυγή της λύσης της αφαλάτωσης, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (βλ. ενότητα
4.5.2 αυτού του κεφαλαίου).

9. Νερό και Περιβάλλον
Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος είναι µία οριζόντια δράση, που αποτελεί υπόβαθρο για όλες τις επιµέρους τοµεακές πολιτικές του νερού. Με την έκδοση της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, η προστασία και αναβάθµιση των υδατικών πόρων προσεγγίζεται σφαιρικά, και ταυτόχρονα ενσωµατώνεται το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που περιλαµβάνει
τις οδηγίες που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από την ΕΕ. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η
προώθηση µίας σύγχρονης θεώρησης της σχέσης νερού και περιβάλλοντος, που δεν περιορίζεται µόνο στη διατήρηση κατάλληλης ποιότητας νερού για τους χρήστες (κυρίως
µέσω φυσικοχηµικών κριτηρίων), αλλά επεκτείνεται στην προστασία των οικοσυστηµάτων µέσω κατάλληλων βιολογικών δεικτών.
Η σχέση του νερού µε το περιβάλλον αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην Οδηγία
2000/60/ΕΚ, αλλά και στη σχετική εθνική νοµοθεσία (Π∆ 51/2007). Ειδικότερα ως βασικός στόχος της Οδηγίας αναφέρεται η ολοκληρωµένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπογείων
νερών, η οποία συνίσταται:
• στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης, στην προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστηµάτων, καθώς και των αµέσως εξαρτώµενων από αυτά
χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό·
• στην προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης του νερού, βάσει µακροπρόθεσµης προστασίας των διαθέσιµων υδατικών πόρων·
• στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, µεταξύ
άλλων µε ειδικά µέτρα για την προοδευτική µείωση των απορρίψεων, εκποµπών και
διαρροών ουσιών προτεραιότητας και µε την παύση ή σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·
• στη διασφάλιση της προοδευτικής µείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και
στην αποτροπή περαιτέρω µόλυνσής τους· και
• στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες.
Στα πλαίσια εξυπηρέτησης του παραπάνω στόχου θα πρέπει:
• Τα νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων να τεκµηριώνονται ως προς τη σκοπιµότητα και αναγκαιότητά τους και να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπουν
την υποβάθµιση της υφιστάµενης κατάστασης, µέσω λεπτοµερούς εκτίµησης των ενδεχόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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• Τα υφιστάµενα έργα να αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους. Στα πλαίσια
αυτά θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της σκοπιµότητας διατήρησής τους ή/και να
λαµβάνονται τα µέτρα για την αποκατάσταση καλής οικολογικής κατάστασης των
υδατίνων σωµάτων, που επηρεάζονται από αυτά.
• Να εξετάζεται η δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης καθαρά περιβαλλοντικών
έργων µε σκοπό τη βελτίωση ακόµα και υφιστάµενων αποδεκτών καταστάσεων.

10. Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης νερού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διάσταση που παρουσιάζεται ανάµεσα στην ποσότητα των
γνωστών υδατικών πόρων και στην ποσότητα των υφιστάµενων χρήσεων, µε υπεροχή
της πρώτης σε µέση ετήσια βάση, δεν ανταποκρίνεται πάντα σε πραγµατικό πλεόνασµα.
Και αυτό, λόγω της αδυναµίας πλήρους εκµετάλλευσης του συνόλου των υδατικών πόρων, για λόγους τεχνικοοικονοµικούς, της ποιοτικής υποβάθµισης ορισµένων πόρων και
της διαρκώς αυξανόµενης ζήτησης νερού, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Η πραγµατική εικόνα ως προς την επάρκεια των υδατικών πόρων δεν µπορεί εύκολα να περιγραφεί, είναι όµως δεδοµένο ότι υπάρχουν προβλήµατα, όπως ενδεικτικά φαίνεται από:
• τη σύγκρουση στην πράξη των συµφερόντων και δραστηριοτήτων των αρµόδιων φορέων χρήσης (π.χ. ΥΠΑΑΤ και ∆ΕΗ)·
• την αναγκαιότητα κατασκευής µεγάλων έργων µεταφοράς νερού (π.χ. ΕύηνοςΑθήνα, Αχελώος-Θεσσαλία, Αλιάκµονας-Θεσσαλονίκη)·
• την ανάγκη σύναψης διµερών συµφωνιών για τα διακρατικά ποτάµια.
Για την προσέγγιση της κατάστασης των υδατικών διαµερισµάτων σχετικά µε την επάρκεια νερού, επιλέχθηκε ως δείκτης η τιµή του Ιουλίου, του δυσµενέστερου µήνα από
άποψη ισοζυγίου. Στην περίπτωση αυτή, οι ζητήσεις παρουσιάζονται αυξηµένες (ειδικότερα οι αρδεύσεις), ενώ η προσφορά νερού είναι η ελάχιστη, λόγω των κλιµατικών συνθηκών της χώρας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ταµιευτήρες.
Από τη σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης του µήνα Ιουλίου τόσο για τις σηµερινές όσο και για τις µελλοντικές συνθήκες (µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σενάριο),
κάθε υδατικό διαµέρισµα της χώρας χαρακτηρίστηκε µε έναν από τους ακόλουθους
προσδιορισµούς:
Πλεονασµατικό: εφόσον η προσφορά υπερβαίνει το 110% της ζήτησης.
Οριακά πλεονασµατικό: εφόσον η προσφορά κυµαίνεται από το 100% ως το 110% της
ζήτησης.
Οριακά ελλειµµατικό: εφόσον η προσφορά κυµαίνεται από το 90% ως το 100% της ζήτησης.
Ελλειµµατικό: εφόσον η προσφορά υπολείπεται του 90% της ζήτησης.
Επισηµαίνεται ότι για το χαρακτηρισµό αυτό λήφθηκαν υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρουν τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων και όχι µόνο η φυσική δίαιτα των απορροών.
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Συγκεντρωτικοί πίνακες µε τις αριθµητικές τιµές της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς
και τα αποτελέσµατα της µεταξύ τους σύγκρισης, παρουσιάζονται στους Πίνακες VI.23,
VI.24 και VI.25.
Πίνακας VΙ.23 Σύγκριση προσφοράς και ζήτησης Ιουλίου (σε hm3) για τις σηµερινές
συνθήκες κατά υδατικό διαµέρισµα
Κ.Α.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Υδατικά διαµερίσµατα
Προσφορά
∆υτικής Πελοποννήσου
73
Βόρειας Πελοποννήσου
122
Ανατολικής Πελοποννήσου
56
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
417
Ηπείρου
206
Αττικής
64
Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
128
Θεσσαλίας
223
∆υτικής Μακεδονίας
159
Κεντρικής Μακεδονίας
137
Ανατολικής Μακεδονίας
354
Θράκης
424
Κρήτης
130
Νήσων Αιγαίου
7
Σύνολο χώρας
2 500

Ζήτηση
55
104
67
82
39
64
176
337
136
130
132
253
133
25
1 733

Παρατηρήσεις
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό(1)
Ελλειµµατικό(2)
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά ελλειµµατικό(3)
Ελλειµµατικό

(1)

Οι υδατικοί πόροι είναι κατά βάση µεταφερόµενοι από γειτονικά διαµερίσµατα.
Οι αρδευόµενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιµηµένες και γι’ αυτό, το διαµέρισµα,
ενώ έχει σήµερα οριακά επαρκείς πόρους, εµφανίζεται ως έντονα ελλειµµατικό.
(3)
Σήµερα, η ζήτηση καλύπτεται πληµµελώς κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις.
(2)

Για την κατάρτιση των πινάκων αυτών έχουν ληφθεί υπόψη τα εισαγόµενα νερά από γειτονικές χώρες και από γειτονικά διαµερίσµατα (επιφανειακά και υπόγεια), τα υφιστάµενα έργα, απολήψεις από τα ανάντη των έργων και εκτροπές εντός των διαµερισµάτων.
Οι εκτιµήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται στις αναλύσεις των υδατικών διαµερισµάτων
του Κεφαλαίου ΙV, αλλά έγιναν ειδικά για την κατάρτιση των πινάκων.
Με βάση τους πίνακες VI.23, VI.24 και VI.25 εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
• Στις σηµερινές συνθήκες πλεονασµατικά είναι τα υδατικά διαµερίσµατα 01, 02, 04,
05, 09, 11 και 12, ενώ οριακή είναι η επάρκεια των υδατικών πόρων στα διαµερίσµατα 06 και 10. Τα διαµερίσµατα 03, 08 και 14 παρουσιάζονται σαφώς ελλειµµατικά, ενώ προβλήµατα επάρκειας εµφανίζει το 13. Το υδατικό διαµέρισµα 07 έχει
σήµερα οριακά επαρκείς πόρους, αλλά σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ για τις
αρδευόµενες εκτάσεις, που φαίνεται να είναι υπερεκτιµηµένες (έτσι φαίνεται και από
τα πρόσφατα στοιχεία ΥΠΑΑΤ, 2005,˙ενότητα 6.1 αυτού του κεφαλαίου), και τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αυτό εµφανίζεται ως ελλειµµατικό.
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Πίνακας VI.18 Σύγκριση προσφοράς και ζήτησης Ιουλίου (σε hm3) για το µεσοπρόθεσµο
σενάριο κατά υδατικό διαµέρισµα
Κ.Α.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Υδατικά διαµερίσµατα
Προσφορά
∆υτικής Πελοποννήσου
88
Βόρειας Πελοποννήσου
122
Ανατολικής Πελοποννήσου
56
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
417
Ηπείρου
206
Αττικής
57
Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
128
Θεσσαλίας
372
∆υτικής Μακεδονίας
159
Κεντρικής Μακεδονίας
148
Ανατολικής Μακεδονίας
354
Θράκης
424
Κρήτης
130
Νήσων Αιγαίου
11
Σύνολο χώρας
2 624

Ζήτηση
85
120
67
84
45
56
187
337
146
152
140
352
133
25
1 927

Παρατηρήσεις
Οριακά πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό (1)
Ελλειµµατικό(2)
Οριακά πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό
Οριακά ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά ελλειµµατικό(3)
Ελλειµµατικό

(1)

Οι υδατικοί πόροι είναι κατά βάση µεταφερόµενοι από γειτονικά διαµερίσµατα.
Οι αρδευόµενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιµηµένες και γι’ αυτό, το διαµέρισµα,
ενώ έχει σήµερα οριακά επαρκείς πόρους, εµφανίζεται ως έντονα ελλειµµατικό.
(3)
Όπως και σήµερα, η ζήτηση αναµένεται να καλύπτεται πληµµελώς, κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις.
(2)

Πίνακας VI.19 Σύγκριση προσφοράς και ζήτησης Ιουλίου (σε hm3) για το µακροπρόθεσµο
σενάριο κατά υδατικό διαµέρισµα
Κ.Α.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
(1)
(2)

Υδατικά διαµερίσµατα
Προσφορά
∆υτικής Πελοποννήσου
125
Βόρειας Πελοποννήσου
122
Ανατολικής Πελοποννήσου
56
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
417
Ηπείρου
206
Αττικής
57
Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
128
Θεσσαλίας
425
∆υτικής Μακεδονίας
159
Κεντρικής Μακεδονίας
159
Ανατολικής Μακεδονίας
354
Θράκης
578
Κρήτης
170
Νήσων Αιγαίου
21
Σύνολο χώρας
2 905

Ζήτηση
123
140
163
94
56
81
287
337
146
188
140
680
164
25
2 622

Παρατηρήσεις
Οριακά πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό(1)
Ελλειµµατικό(2)
Πλεονασµατικό
Οριακά πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό
Οριακά πλεονασµατικό
Ελλειµµατικό

Οι υδατικοί πόροι είναι κατά βάση µεταφερόµενοι από γειτονικά διαµερίσµατα.
Οι αρδευόµενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιµηµένες και γι’ αυτό, το διαµέρισµα,
ενώ έχει σήµερα οριακά επαρκείς πόρους, εµφανίζεται ως έντονα ελλειµµατικό.
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• Στις µεσοπρόθεσµες συνθήκες πλεονασµατικά είναι τα υδατικά διαµερίσµατα 04, 05,
11 και 12, ενώ οριακή είναι η επάρκεια των υδατικών πόρων στα διαµερίσµατα 01,
02, 06, 08 και 09. Τα διαµερίσµατα 03 και 14 παρουσιάζονται σαφώς ελλειµµατικά,
ενώ προβλήµατα επάρκειας εµφανίζουν τα 10 και 13. Η ελλειµµατικότητα του υδατικού διαµερίσµατος 07 οφείλεται κυρίως στους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω
για τις σηµερινές συνθήκες και είναι σε µεγάλο βαθµό πλασµατική.
• Στις µακροπρόθεσµες συνθήκες πλεονασµατικά είναι τα υδατικά διαµερίσµατα 04,
05 και 11, ενώ οριακή είναι η επάρκεια των υδατικών πόρων στα διαµερίσµατα 01,
08, 09 και 13. Τα διαµερίσµατα 02, 03, 06, 07, 10, 12 και 14 παρουσιάζονται σαφώς
ελλειµµατικά. Η έντονη ελλειµµατικότητα του υδατικού διαµερίσµατος 07 οφείλεται
και στους λόγους, που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τις σηµερινές και µεσοπρόθεσµες
συνθήκες.
Εκτός από τις παραπάνω θεωρήσεις, έγινε επίσης εκτίµηση της καθαρής εισροής νερού
σε κάθε υδατικό διαµέρισµα από γειτονικά διαµερίσµατα και σύγκρισή της µε το θεωρητικό υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος σε µέση ετήσια χρονική βάση. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.26. Σύµφωνα µε αυτά:
• Στις σηµερινές συνθήκες, σηµαντική ποσότητα νερού (συγκεκριµένα υπόγειου νερού) δέχεται το υδατικό διαµέρισµα 01 (8% του δικού του υδατικού δυναµικού). Η
ποσότητα αυτή προέρχεται κυρίως από το 02 που χάνει, έτσι, το 9% του δυναµικού
του. Η σηµαντικότερη σε απόλυτα µεγέθη ποσότητα νερού διακινείται από το υδατικό διαµέρισµα 04 (7% του δυναµικού του) κυρίως προς το 06. Το τελευταίο είναι
απόλυτα εξαρτώµενο από τα εισαγόµενα σε αυτό νερά για την ύδρευση της Αθήνας,
που φθάνουν το ύψος περίπου του ίδιου του δυναµικού του (σε µεγάλο βαθµό µη εκµεταλλεύσιµου για την ύδρευση της Αθήνας).
• Στις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνθήκες, η σηµερινή εικόνα διαφοροποιείται µε την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία (υδατικό διαµέρισµα 08). Έτσι, το υδατικό διαµέρισµα 04 θα εξάγαγει το 13% του δυναµικού του (προς τα διαµερίσµατα 06 και 08) και η Θεσσαλία θα δεχτεί νερά που θα
φτάνουν το 16% του δικού της δυναµικού. Αξιοσηµείωτες είναι επίσης οι ποσότητες
που θα ληφθούν από τον Αλιάκµονα, κυρίως για ύδρευση της Θεσσαλονίκης. Αυτές
πάντως θα αποτελούν µικρό ποσοστό του δυναµικού του υδατικού διαµερίσµατος 09
(2% και 5% για τις µεσοπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες συνθήκες αντίστοιχα).
• Στις σηµερινές συνθήκες, οι διακινούµενες µεταξύ διαµερισµάτων ποσότητες νερού
αποτελούν το 3.1% του θεωρητικού υδατικού δυναµικού της χώρας. Στο µέλλον, το
ποσοστό αυτό αναµένεται να διπλασιαστεί (5.7% και 6.3% για τις µεσοπρόθεσµες
και τις µακροπρόθεσµες συνθήκες αντίστοιχα).
Τέλος, στη Μελέτη έγινε εκτίµηση της εισροής επιφανειακού νερού σε κάθε υδατικό
διαµέρισµα από γειτονικές χώρες (διακρατικά νερά) και σύγκρισή της µε το θεωρητικό
υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος σε µέση ετήσια χρονική βάση. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στον Πίνακα VI.27. Σύµφωνα µε αυτά:
• Τα διακρατικά νερά, που αφορούν µόνο τα βόρεια υδατικά διαµερίσµατα 10, 11 και
12, αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του θεωρητικού υδατικού δυναµικού της χώρας
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(το ένα τέταρτο περίπου). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την έντονη εξάρτηση των
διαµερισµάτων αυτών από τα διακρατικά νερά.
• Στα υδατικά διαµερίσµατα 10 και 11, τα διακρατικά νερά φτάνουν και ελαφρώς ξεπερνούν σε ποσότητα το θεωρητικό υδατικό δυναµικό των διαµερισµάτων αυτών. Το
υδατικό διαµέρισµα 12 δέχεται τη µεγαλύτερη ποσότητα διακρατικών νερών, τόσο σε
απόλυτο µέγεθος, όσο και σε ποσοστό του δυναµικού του (πάνω από 2 φορές από ότι
τα άλλα δύο διαµερίσµατα).
Η όλη ανάλυση που προηγήθηκε δείχνει ότι πρέπει ιδιαίτερα να εξεταστούν όλες οι δυνατές παρεµβάσεις, τόσο στο σκέλος της προσφοράς όσο και της ζήτησης, στα υδατικά
διαµερίσµατα 03 και 14, που παρουσιάζονται ελλειµµατικά σήµερα και στο µέλλον. Το
ίδιο πρέπει να γίνει και για τα διαµερίσµατα που παρουσιάζουν επάρκεια σε σηµερινές
συνθήκες, αλλά έχουν αρνητικές τάσεις σε µακροχρόνια βάση, όπως τα 02, 06 και 10.
Στις δυνατές παρεµβάσεις περιλαµβάνεται και η προώθηση των συνοµιλιών και συνεργασιών µε τις ανάντη χώρες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ποσότητας και ποιότητας νερού.
Πίνακας VI.20 Καθαρή εισροή νερού σε κάθε υδατικό διαµέρισµα από γειτονικά υδατικά
διαµερίσµατα και σύγκρισή της µε το θεωρητικό υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος (σε
µέση ετήσια χρονική βάση)
Θεωρητικό
Καθαρή εισροή* από άλλα υδατικά διαµερίσµατα
υδατικό
δυναµικό
Σήµερα
Μεσοπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα
(hm3)
(hm3)
(hm3)
(hm3)
01 ∆υτικής Πελοποννήσου
4 417
358
8%
358
8%
358
8%
02 Βόρειας Πελοποννήσου
3 580
–339
–9%
–339
–9%
–339
–9%
03 Ανατολικής Πελοποννήσου
3 273
–19
–1%
–19
–1%
–19
–1%
04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
8 663
–597
–7% –1 096 –20% –1 106 –20%
05 Ηπείρου
10 228
0
0
0
06 Αττικής
492
400
81%
485
99%
555 113%
07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
4 259
–24
–1%
–65
–2%
–125
–3%
08 Θεσσαλίας
4 174
76
2%
676
16%
676
16%
09 ∆υτικής Μακεδονίας
4 816
0
–110
–2%
–220
–5%
10 Κεντρικής Μακεδονίας
3 034
0
110
4%
220
7%
11 Ανατολικής Μακεδονίας
2 195
0
0
0
12 Θράκης
3 249
0
0
0
13 Κρήτης
2 626
0
0
0
14 Νήσων Αιγαίου
2 088
0
0
0
Σύνολο χώρας
57 094
1 813** 3.2%*** 3 258** 5.7%*** 3 618** 6.3%***
* Συνολικές εισροές µείον εκροές (θετικές όταν υπάρχει κέρδος και αρνητικές σε αντίθετη περίπτωση).
** Συνολική διακίνηση από και προς το διαµέρισµα. Προκύπτει ως άθροισµα των απόλυτων τιµών της στήλης.
*** Συνολική διακίνηση ως ποσοστό του θεωρητικού υδατικού δυναµικού.
Κ.Α.

Υδατικά διαµερίσµατα

Η ερηµοποίηση αποτελεί µεγάλο κίνδυνο για τις χώρες της νότιας Ευρώπης: την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε έκθεσή της µε τίτλο «Στο έδαφος» προειδοποίησε πριν από δύο χρόνια ότι µεγάλα τµήµατα της µεσογειακής λεκάνης έχουν υποστεί τέτοια καταστροφή, ώστε αδυνα700 Κεφάλαιο VI: Προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας

τούν να συντηρήσουν οποιαδήποτε αγροτική παραγωγή, γεγονός που οδηγεί στην εγκατάλειψη. Ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί ότι η υποβάθµιση του εδάφους είναι µη αναστρέψιµο φαινόµενο. Η αναζωογόνησή του απαιτεί εκατοντάδες χρόνια. Το φαινόµενο
εξελίσσεται µε βραδύτητα, παρουσιάζει χρονική και τοπική ασυνέχεια και έτσι δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό, µέχρις ότου οι επιπτώσεις δεν είναι εύκολα αναστρέψιµες.
Πίνακας VI.21 Εισροή επιφανειακού νερού (σε hm3) σε κάθε υδατικό διαµέρισµα από γειτονικές χώρες και σύγκρισή της µε το θεωρητικό υδατικό δυναµικό του διαµερίσµατος (σε
µέση ετήσια χρονική βάση)
Κ.Α.

Υδατικά διαµερίσµατα

01 ∆υτικής Πελοποννήσου
02 Βόρειας Πελοποννήσου
03 Ανατολικής Πελοποννήσου
04 ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
05 Ηπείρου
06 Αττικής
07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
08 Θεσσαλίας
09 ∆υτικής Μακεδονίας
10 Κεντρικής Μακεδονίας
11 Ανατολικής Μακεδονίας
12 Θράκης
13 Κρήτης
14 Νήσων Αιγαίου
Σύνολο χώρας

Θεωρητικό υδατικό
δυναµικό
4 417
3 580
3 273
8 663
10 228
492
4 259
4 174
4 816
3 034
2 196
3 249
2 625
2 112
57 094

Εισροή από άλλες χώρες
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 840
2 613
7 500
0
0
12 953

94.0%
119.0%
231.0%

22.7%

Ο περιορισµός των δασικών εκτάσεων είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες ερηµοποίησης, µιας και αφήνει το έδαφος απροστάτευτο στον άνεµο και στην βροχή. Τα δάση
φθήνουν µε ταχείς ρυθµούς σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, δίνοντας την θέση τους σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις, οικιστική ανάπτυξη και τουριστικές υποδοµές. Επιπτώσεις της
διαδικασίας αυτής στη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων είναι και η γρήγορη-χειµαρρική απορροή των νερών της βροχής προς τη θάλασσα, ο µεγάλος όγκος των φερτών
(άρα και του εδάφους) που παρασύρονται, και η µείωση της κατείσδυσης, και εποµένως
η µείωση των αποθεµάτων των υπόγειων νερών.
Ειδικότερα, η εντατική εκµετάλλευση της ελιάς σε περιοχές που αντιµετωπίζουν έντονες
ελλείψεις νερού (π.χ. Κρήτη, Λέσβος) µεγαλώνουν τον κίνδυνο ερηµοποίησης, ενώ θα
µπορούσε η ίδια καλλιέργεια να αποτελέσει πρότυπο για τη βιώσιµη περιβαλλοντικά και
κοινωνικά χρήση γης.
Οι περιοχές της χώρας όπου οι κλιµατικές συνθήκες ευνοούν την ερηµοποίηση είναι οι
ακόλουθες, σύµφωνα µε το «Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της Ερηµοποίησης»
(2001):
• οι ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Μακεδονίας·
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• η κεντρική και ανατολική Κρήτη·
• τα νησιά του Αιγαίου.

11. Έρευνα και τεχνολογία των υδατικών πόρων
Η ανάγκη για τον αξιόπιστο προσδιορισµό των υδατικών πόρων της χώρας, την εκτίµηση της ποιοτικής τους κατάστασης, την πρόγνωση της εξέλιξής τους στο χρόνο και
την ορθολογική τους διαχείριση έχει επισηµανθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η κάλυψη της
ανάγκης αυτής προϋποθέτει την ανάπτυξη σειράς σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αναφέρονται τόσο στην παρακολούθηση των µετεωρολογικών, υδρολογικών,
υδρογεωλογικών και ποιοτικών παραµέτρων και µεταβλητών, όσο και στην ανάπτυξη
µοντέλων προσοµοίωσής τους.
Η εκτίµηση των µεγεθών των υδατικών πόρων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ικανοποιητική, µε εξαίρεση τις λεκάνες όπου υπάρχουν ταµιευτήρες, οι εισροές
των οποίων εκτιµώνται µε βάση το υδατικό τους ισοζύγιο. Χειρότερη παρουσιάζεται η
κατάσταση στα θέµατα ποιότητας, ενώ θα έπρεπε η έρευνα να είχε επεκταθεί και σε θέµατα διαχείρισης.
Παρότι τα τελευταία 20 χρόνια λειτούργησε, µε τις όποιες αδυναµίες του, ο Ν.
1739/1987, που επέβαλε τη σύνταξη ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης νερού, η συνολική εικόνα στον τοµέα της έρευνας χαρακτηρίζεται γενικά απογοητευτική σε σχέση µε
την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας και της ανάγκης αντιµετώπισης όλο και
πιο σύνθετων προβληµάτων. Στα θέµατα έρευνας εµπλέκονται τα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε,
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η ΕΜΥ, η ∆ΕΗ, το ΙΓΜΕ, η ΕΥ∆ΑΠ,
το ΕΘΙΑΓΕ, ΑΕΙ (πολυτεχνεία, πανεπιστηµιακές σχολές), διάφορα ινστιτούτα και
κέντρα ερευνών κλπ.
Τα κύρια προβλήµατα που σχετίζονται µε την έρευνα συνοψίζονται:
• στην απουσία µετρητικών υποδοµών αλλά και υποδοµών οργάνωσης και διαχείρισης
των δεδοµένων·
• στην ανεπάρκεια και χαµηλή αξιοπιστία των δεδοµένων αλλά και στη δυσκολία πρόσβασής τους (λόγω υψηλού κόστους ή άρνησης χορήγησής τους)·
• στην ελλιπή χρηµατοδότηση των ερευνητικών φορέων, τόσο από δηµόσιους όσο και
από ιδιωτικούς φορείς·
• στον εξαιρετικά χαµηλό βαθµό αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και
διείσδυσης τους στην «αγορά»·
• στην ευρεία διάδοση των εµπειροτεχνικών προσεγγίσεων, τόσο εξαιτίας της έλλειψης
τεχνογνωσίας όσο και λόγω του χαµηλού τους κόστους·
• στην καθυστέρηση στην ανάπτυξη και διάδοση µοντέλων προσαρµοσµένων στις
ελληνικές ιδιαιτερότητες·
• στην αποσπασµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων, µε κατακερµατισµό των διαφόρων συνιστωσών τους (επιφανειακά-υπόγεια
νερά, ποσοτική-ποιοτική θεώρηση).
Συνέπεια των παραπάνω είναι η διαχείριση των συστηµάτων υδατικών πόρων και η εκπόνηση µελετών σχετικών µε νέα υδραυλικά έργα να γίνονται, σε κάποιες περιπτώσεις,
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µε χρήση παρωχηµένων ή, έστω, υπεραπλουστευµένων µεθοδολογιών, οι οποίες µάλιστα βασίζονται σε ελλιπή δεδοµένα και σε αυθαίρετες παραδοχές.

11.1 ∆ίκτυα µέτρησης και παρακολούθησης υδατικών πόρων
Η παρακολούθηση των υδατικών πόρων αποτελεί τη θεµελιώδη υποδοµή της έρευνας,
χωρίς την οποία οποιαδήποτε εκτίµηση ή πρόγνωση είναι ουσιαστικά αστήρικτη. Η παρακολούθηση προϋποθέτει τόσο την αξιόπιστη λειτουργία δικτύων µέτρησης, όσο και τη
διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας µε χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, όπως βάσεις δεδοµένων, συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών κλπ.
Η ιστορία των µετρήσεων στη χώρα ξεκινά από τη δεκαετία του 1850, µε τις πρώτες µετεωρολογικές µετρήσεις από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ειδικότερα, οι υδρολογικές
µεταβλητές ξεκινούν να παρακολουθούνται συστηµατικά σε διάφορα κοµβικά σηµεία
από τις αρχές του εικοστού αιώνα (π.χ. στη διώρυγα Καρδίτσας, στο Βοιωτικό Κηφισό).
Σύµφωνα µε στοιχεία των Αντωνόπουλου και Στυλιανόπουλου (1946), προπολεµικά
υπήρχαν 308 βροχοµετρικοί σταθµοί, κατανεµηµένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια,
και 550 σταθµοί παρακολούθησης στάθµης ή και µέτρησης παροχής, σε 39 λεκάνες
απορροής. Κατά τη δεκαετία του 1960, το δίκτυο µετρήσεων αναβαθµίστηκε και
επεκτάθηκε γεωγραφικά, ώστε να καλύπτει µε κάποια αποδεκτή πυκνότητα τις σηµαντικότερες υδρολογικές λεκάνες. Στην κατεύθυνση αυτή σηµαντική υπήρξε η συµβολή
τόσο της ∆ΕΗ όσο και των (τότε) Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων και Γεωργίας, που
συντηρούσαν ένα αρκετά αξιόπιστο δίκτυο βροχοµετρικών και υδροµετρικών σταθµών,
στελεχώνοντάς το µε επαρκές και καλά καταρτισµένο προσωπικό.
Η σηµερινή εικόνα χαρακτηρίζεται, δυστυχώς, χειρότερη σε σχέση µε τις προηγούµενες
δεκαετίες. Στις περισσότερες λεκάνες όπου υπήρχαν αξιόπιστοι υδροµετρικοί σταθµοί,
αυτοί έχουν εγκαταλειφθεί ή απαξιωθεί. Η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά και την άρση
του ενδιαφέροντος της ∆ΕΗ, που διατηρούσε ένα πυκνό βροχοµετρικό και υδροµετρικό
δίκτυο, κυρίως σε ορεινές θέσεις όπου υπήρχε η προοπτική υδροηλεκτρικής αξιοποίησης
των υδατικών πόρων. Σχεδόν καµία νέα θέση µέτρησης δεν έχει δηµιουργηθεί, και οι
περισσότερες µελέτες των υδατικών πόρων (περιλαµβανοµένης και της παρούσας) βασίζονται σε δεδοµένα που έχουν να επικαιροποιηθούν εδώ και 10–15 έτη. Ακόµα και εξαιρετικής σηµασίας υδρολογικές µελέτες έχουν εκπονηθεί χωρίς καθόλου στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η διαστασιολόγηση των αντιπληµµυρικών έργων του Αττικού
Κηφισού, παρόλο που αυτός είναι συνδεδεµένος µε κινδύνους µεγάλων πληµµυρικών
καταστροφών στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, έγινε χωρίς τη στοιχειωδώς απαιτούµενη
πληροφοριακή υποδοµή (στον ποταµό δεν έχει πραγµατοποιηθεί ούτε µία µέτρηση παροχής).
Πέρα από την ανεπάρκεια την υδροµετρικής πληροφορίας, η οποία αποτελεί θεµελιώδες
ζήτηµα που χρήζει κεντρικής αντιµετώπισης, υπάρχει µια πληθώρα άλλων προβληµάτων
που σχετίζονται µε την παρακολούθηση των υδατικών πόρων. Σε αυτά περιλαµβάνονται:
• η µη ορθολογική χωρική κατανοµή του µετρητικού δικτύου (π.χ. έλλειψη ορεινών
σταθµών, σε αντιδιαστολή µε την ύπαρξη σταθµών στην ίδια πρακτικά θέση, οι
οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς)·
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• η ακαταλληλότητα αρκετών πρωτογενών δειγµάτων, που οφείλεται τόσο στην κακή
συντήρηση (ή ακόµα και κακή αρχική τοποθέτηση) των µετρητικών οργάνων, όσο
και στην αµέλεια ή και ανεπαρκή εκπαίδευση των παρατηρητών·
• η συχνή εµφάνιση επικαλύψεων ή και κενών στις χρονοσειρές των παρατηρήσεων·
• η χαµηλή αξιοπιστία των δειγµάτων απορροής, εφόσον βασίζονται σε µη τακτικές ή
χρονικά αραιές καταγραφές της στάθµης (λόγω της έλλειψης συνεχών καταγραφικών
οργάνων), και σε συνδυασµό µε τη µη συστηµατική διεξαγωγή υδροµετρήσεων στην
κοίτη (µε συνέπεια τη χρήση ακατάλληλων καµπυλών στάθµης-παροχής)·
• η ανεπάρκεια των βροχοµετρικών και (κυρίως) υδροµετρικών δεδοµένων σε λεπτές
χρονικές κλίµακες, που είναι αναγκαία για τη µελέτη των πληµµυρικών φαινοµένων·
• η ανεπαρκής παρακολούθηση κρίσιµων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου (π.χ.
εξάτµιση, χιονόπτωση, στερεοπαροχή)·
• η περιορισµένη διάδοση των νέων τεχνολογιών (αυτόµατα καταγραφικά όργανα, µεταφορά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο µε τηλεµετρία, µετεωρολογικά ραντάρ, δορυφορικές εικόνες), µε ελάχιστες εξαιρέσεις που αναφέρονται σε µετεωρολογικές,
µόνο, εφαρµογές (π.χ. δίκτυο αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών Αττικής).
Αν και τα παραπάνω έχουν εστιαστεί στην ποσοτική συνιστώσα των επιφανειακών υδατικών πόρων, ακόµα χειρότερη είναι η κατάσταση όσον αφορά στην παρακολούθηση
των υπόγειων υδάτων (όπου βεβαίως µείζον πρόβληµα είναι η πρόσβαση στα δεδοµένα
τα οποία δεν δηµοσιεύονται) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωµάτων (που προϋποθέτουν την ύπαρξη µετρήσεων παροχής, και µάλιστα σε λεπτή χρονική
κλίµακα).
Το βασικό δίκτυο παρακολούθησης των υδροµετεωρολογικών µεταβλητών στηρίζεται
στους φορείς που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Μεµονωµένους σταθµούς
διατηρούν και άλλοι φορείς, όπως το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, διάφορες ∆ΕΥΑ, οργανισµοί, ινστιτούτα, κλπ. Ωστόσο, ενώ το συνολικό πλήθος σταθµών είναι ικανοποιητικό και οι προσπάθειες όλων για τη συνεχή λειτουργία τους είναι αξιόλογες, είναι εµφανής η έλλειψη κεντρικής οργάνωσης και διαχείρισής τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά στους κρατικούς φορείς, η γενικά εικόνα είναι αρνητική, µε τα περισσότερα προβλήµατα να εστιάζονται:
• στην έλλειψη συντονισµού των συναρµόδιων υπηρεσιών, µε συνέπεια την ανοµοιοµορφία στην κατανοµή των µετρητικών σταθµών, και την ετερογένεια (µη τυποποίηση) του τρόπου µέτρησης και καταγραφής των µεταβλητών και αξιολόγησης των
δεδοµένων·
• στη συχνή διοικητική αποδιοργάνωση των υδρολογικών υπηρεσιών των φορέων τόσο
σε επίπεδο κεντρικό (στελέχη), όσο και περιφερειακό (παρατηρητές), µε αποτέλεσµα
την ασυνεχή λειτουργία των σταθµών (χαρακτηριστικά αναφέρουµε το βροχοµετρικό
σταθµό Αλιάρτου της ΕΜΥ, από τους παλαιότερους του ελληνικού χώρου, που από
το έτος 2000 έχει εγκαταλειφθεί, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα απρόσκοπτης και
υποδειγµατικής λειτουργίας)·
• στην ανεπαρκή στελέχωση και οικονοµική στήριξη των υδρολογικών υπηρεσιών, µε
αποτέλεσµα την ελλιπή συντήρηση των οργάνων µέτρησης, αλλά και την έλλειψη
προεπεξεργασίας (και σε µερικές περιπτώσεις ταξινόµησης) των µετρήσεων.
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Το τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών των προβληµάτων, είτε οφείλονται σε τεχνικές αδυναµίες είτε σε διοικητικές αδυναµίες, είναι να υπάρχει ελλιπής υδρολογική πληροφορία
κατά περιοχές ή κατά περιόδους.
Η βέλτιστη αντιµετώπιση του συνόλου των παραπάνω προβληµάτων είναι η δηµιουργία
µιας ενιαίας υδρολογικής µονάδας ή ερευνητικού ινστιτούτου υδάτων, που θα αναλάβει
σε κεντρικό επίπεδο την παρακολούθηση των υδατικών πόρων της χώρας. Αυτό βεβαίως
προϋποθέτει την κατάργηση των υπόλοιπων σχετικών µονάδων, µε µεταφορά των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων στον κεντρικό φορέα, την κατάλληλη στελέχωσή του τόσο µε τεχνικό όσο και µε επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και την επαρκή χρηµατοδότησή του.
∆ιαφορετικά, εφόσον παραµείνει το σηµερινό σχήµα συναρµόδιων φορέων, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα µέτρα:
• δηµιουργία και λειτουργία µόνιµου συντονιστικού οργάνου των φορέων·
• τυποποίηση µεθοδολογιών λήψης και επεξεργασίας µετρήσεων για όλους τους φορείς, µε έµφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών·
• δηµιουργία εθνικού δικτύου σταθµών παρακολούθησης του υδρολογικού κύκλου,
στο οποίο να συµµετέχουν ακόµα και ιδιώτες που διατηρούν ερασιτεχνικούς σταθµούς·
• δηµιουργία δικτύου συστηµατικής µέτρησης των ποιοτικών παραµέτρων του νερού.
• διοικητική αναβάθµιση και αναδιάρθρωση της στελέχωσης των υδρολογικών υπηρεσιών όλων των φορέων, µε καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια (επιστηµονική κατάρτιση,
εµπειρία σε θέµατα υδρολογίας, εξοικείωση µε νέες τεχνολογίες)·
• εκπαίδευση του προσωπικού των υδρολογικών υπηρεσιών και ειδικότερα αυτού των
χαµηλότερων βαθµίδων (παρατηρητές – συντηρητές κλπ).
Ακόµα, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν θεσµικά ορισµένα θέµατα αρχής, που συναρτώνται µε τη λειτουργία των υδρολογικών υπηρεσιών και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων τους. Συγκεκριµένα:
• να εξασφαλίζεται συνεργασία των συναρµόδιων φορέων και σαφέστερος προσδιορισµός στις δικαιοδοσίες και τις αρµοδιότητές τους·
• να προωθηθούν κατάλληλες διαδικασίες στις υπηρεσίες, ώστε τα υδρολογικά δεδοµένα να διατίθενται άµεσα στους ενδιαφερόµενους.
Πέρα όµως από την επίλυση των παραπάνω χρόνιων προβληµάτων των υδρολογικών
υπηρεσιών, παράλληλο στόχο θα πρέπει να αποτελεί η εισαγωγή νέων τεχνολογιών µέτρησης, όπως είναι η τηλεµετρία, τα µετεωρολογικά ραντάρ κλπ. Ειδικότερα, ο στόχος
αυτός θα πρέπει µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει:
• την κάλυψη του συνόλου της χώρας µε µετεωρολογικά ραντάρ νέας τεχνολογίας·
• τη βαθµιαία προσθήκη ψηφιακών αισθητήρων σε σταθµούς·
• τη δηµιουργία τηλεπικοινωνιακού δικτύου για την σύνδεση ενός τµήµατος του µετρητικού δικτύου, ώστε τα δεδοµένα να γίνονται διαθέσιµα σε πραγµατικό χρόνο για
ανάγκες πρόγνωσης και εκτίµησης πληµµυρικών επεισοδίων κλπ.
• την παράλληλη πρόβλεψη κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν µε εξειδικευµένο προσωπικό.
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Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει προσεκτικά και συντονισµένα βήµατα. Σε
διαφορετική περίπτωση, τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν θα είναι πιθανόν σοβαρότερα από τα σηµερινά. Αρχικά, απαιτείται µια ολοκληρωµένη µελέτη, η οποία µπορεί
να γίνει σε κλίµακα υδατικού διαµερίσµατος, η οποία θα αποσκοπεί στην αξιολόγηση
των υφιστάµενων σταθµών, ώστε να επιλεγεί ποιοι πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν,
ποιοι χρήζουν αναβάθµισης και ποιοι πρέπει να καταργηθούν, και την καταγραφή των
αναγκών σε νέους σταθµούς. Επιπλέον, απαιτούνται ενιαίες προδιαγραφές των οργάνων
νέας τεχνολογίας και ενιαία πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η σταδιακή αντικατάσταση των
συµβατικών σταθµών µε τηλεµετρικούς, αν και µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του κόστους λειτουργίας των υδρολογικών υπηρεσιών, λόγω των µικρότερων αναγκών σε
προσωπικό, θα δηµιουργούνται ανάγκες εξειδικευµένου προσωπικού και αυστηρότερης
εποπτείας και συντήρησης των οργάνων.

11.2 Οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας
Στον ελληνικό χώρο, το καθεστώς οργάνωσης, διαχείρισης και, κυρίως, προώθησης της
πληροφορίας που αφορά στους υδατικούς πόρους (υδρολογικής, µετεωρολογικής, υδρογεωλογικής, ποιοτικής) είναι προβληµατικό. Συγκεκριµένα:
• η πρόσβαση στα δεδοµένα ορισµένων φορέων (π.χ. ∆ΕΗ, ΙΓΜΕ) είναι από δύσκολη
έως αδύνατη·
• µεγάλο µέρος των δεδοµένων δεν είναι διαθέσιµο σε ψηφιακή µορφή·
• αρκετά αρχεία των πρωτογενών δεδοµένων έχουν χαθεί ή καταστραφεί (αυτό αφορά
ιδιαίτερα σε ταινίες βροχογράφων και σταθµηγράφων)·
• το κόστος απόκτησης των δεδοµένων, ιδιαίτερα των µετρήσεων λεπτής χρονικής κλίµακας, είναι σε ορισµένες περιπτώσεις υψηλό.
Τα παραπάνω έχουν έντονα αρνητικές συνέπειες, και στην έρευνα των υδατικών πόρων
(όπου η βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των δεδοµένων βελτιώνει την αξιοπιστία
των αποτελεσµάτων των πειραµάτων) και στις µελέτες. Ιδιαίτερα οι χαµηλού κόστους
τυπικές υδρολογικές µελέτες γίνονται, σχεδόν στο σύνολό τους, χωρίς επίκαιρα στοιχεία.
Αυτό οφείλεται όχι µόνο στο απαγορευτικό κόστος των δεδοµένων (το οποίο καλείται
να επωµιστεί ο µελετητής), αλλά και στον πολύτιµο χρόνο που χάνεται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειµένου να χορηγηθούν τα στοιχεία.
Το αρχείο υδρολογικών πληροφοριών, µε τα δεδοµένα όλων των φορέων, όπως ορθώς
προβλεπόταν από το Ν. 1739/1987, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Το 1992 ξεκίνησε, µε
πρωτοβουλία του ΕΜΠ και συνεργασία όλων σχεδόν των φορέων, το πρόγραµµα
Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ µε σκοπό τη δηµιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ), που χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΑΝ (ΓΓΕΤ) στα
πλαίσια του κοινοτικού προγράµµατος STRIDE HELLAS. Το πρώτο αυτό στάδιο ολοκληρώθηκε και κατέληξε µεταξύ άλλων στην προµήθεια εξοπλισµού και στην ανάπτυξη
λογισµικού για την Τράπεζα. Το δεύτερο στάδιο (εισαγωγή δεδοµένων, ανάπτυξη λογισµικού, τηλεµετρικό δίκτυο, Εθνικό ∆ίκτυο Σταθµών Μέτρησης, σύνδεση µε Ε∆ΠΠ),
που χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής, ολοκληρώθηκε το 2001. Ήδη προγραµµατίζεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το τρίτο στάδιο, µε βασικό
άξονα την υποστήριξη της εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και στόχους την επικαιροποίηση της Τράπεζας µε την εισαγωγή των νέων δεδοµένων (µε έµφαση σε αυτά των
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υπόγειων νερών), την αναβάθµιση του λογισµικού (µε την προσθήκη επιπλέον εργαλείων επεξεργασίας και την ενσωµάτωση υδρολογικών µοντέλων), και τη σταδιακή
υλοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου Σταθµών.
Πάντως, ακόµη και αν ολοκληρωθεί µε επιτυχία το υπό εξέλιξη πρόγραµµα, θα πρέπει
απαραίτητα να εξασφαλιστεί:
• η συνεχής ενηµέρωση της τράπεζας από πλευράς τόσο νέων δεδοµένων, όσο και
νέων τεχνολογιών πληροφορικής, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µε τη θεσµική κατοχύρωση της µετεξέλιξης της τράπεζας·
• η πρόσβαση όλων των φορέων σε όλα τα δεδοµένα, χωρίς να τίθενται θέµατα
«ιδιοκτησίας» τους·
• η διερεύνηση της δυνατότητας ελεύθερης διάθεσης µέρους, τουλάχιστον, των πληροφοριών της Τράπεζας, που θα κατοχυρώνεται από σχετική νοµοθετική ρύθµιση.

11.3 Μοντέλα υδατικών πόρων
∆ιαφόρων κατηγοριών µοντέλα είναι απαραίτητα για την εκτίµηση και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Μερικές από αυτές τις κατηγορίες είναι:
•
•
•
•
•
•

υδρολογικά µοντέλα, στοχαστικά ή προσδιοριστικά·
υδρογεωλογικά µοντέλα·
υδραυλικά µοντέλα·
µοντέλα ποιότητας νερού·
µοντέλα προσοµοίωσης ή και βελτιστοποίησης της λειτουργίας υδροσυστηµάτων·
µοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων.

Οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών των µοντέλων διαρκώς
εξελίσσονται σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος (υδρολογία, ποιότητα νερού, µαθηµατική
αναπαράσταση, πληροφορική). Αν και στη χώρα µας έχει γίνει εφαρµογή, σε ορισµένες
περιπτώσεις, έτοιµων µοντέλων αλλά και ανάπτυξη καινούργιων, αυτή η τάση δεν έχει
γενικευτεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη και
χρήση νέων τεχνολογιών που αφορούν στους υδατικούς πόρους.
Η εφαρµογή έτοιµου µοντέλου σχετικού µε κάποια συνιστώσα των υδατικών πόρων είναι σε σηµαντικό βαθµό ερευνητική εργασία (εφαρµοσµένη), γιατί δύσκολα τυποποιείται και προϋποθέτει προσωπικό µε ερευνητική εµπειρία. Η εφαρµογή όµως έτοιµων µοντέλων, που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες, δεν αποτελεί κατά κανόνα την καλύτερη
λύση. Ορισµένα µειονεκτήµατα των µοντέλων σε σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα είναι τα εξής:
• οι µεγάλες απαιτήσεις τους σε δεδοµένα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν στις
ελληνικές λεκάνες, όπως υδρολογικές χρονοσειρές λεπτής χρονικής κλίµακας (π.χ.
ωριαίες βροχοπτώσεις και παροχές), πολλαπλά επίπεδα κατανεµηµένης χωρικής πληροφορίας και λεπτοµερή γεωµετρικά δεδοµένα (π.χ. διατοµές και µηκοτοµές υδατορευµάτων, ψηφιακά µοντέλα εδάφους υψηλής ανάλυσης)·
• η συχνή χρήση ηµιεµπειρικών σχέσεων για την περιγραφή των φυσικών διεργασιών,
οι οποίες έχουν προκύψει από πειράµατα σε λεκάνες του εξωτερικού µε διαφορετικά
υδροκλιµατικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις ελληνικές·
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• η αδυναµία αναπαράστασης κυρίαρχων χαρακτηριστικών των ελληνικών λεκανών
όπως οι αλληλεπιδράσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών και οι απώλειες
εξαιτίας των πλευρικών διαφυγών στις περιοχές µε καρστικό γεωλογικό υπόβαθρο,
καθώς και της εφήµερης υδρολογικής δίαιτας, σε συνδυασµό µε την ταχεία απόκριση
στις πληµµύρες, των τυπικών, µικρής κλίµακας λεκανών.
Στα παραπάνω µεθοδολογικά µειονεκτήµατα θα πρέπει να προστεθούν και το υψηλό
κόστος αγοράς και, κυρίως, τεχνικής υποστήριξης των µοντέλων αυτών, όπως και το γεγονός ότι δεν επιδέχονται επεµβάσεις στον κώδικά τους, δεδοµένου ότι πρόκειται για
κλειστά εµπορικά πακέτα. Κατά συνέπεια, αντί να προσαρµόζονται τα µοντέλα στις
ανάγκες των προβληµάτων (πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της
ελληνικής πραγµατικότητας), καθορίζεται το πλαίσιο χειρισµού τους, ανάλογα µε τις δυνατότητες των διαθέσιµων εµπορικών µοντέλων.
Αντίθετα, τα µοντέλα που αναπτύσσονται µε βάση τα δεδοµένα και τις ανάγκες της χώρας µας µπορεί να υπερέχουν ως προς την προσαρµογή και την εφαρµοσιµότητά τους
στις συνθήκες για τις οποίες καταρτίζονται. Εξάλλου, επειδή η χρήση των µοντέλων δεν
γίνεται εφάπαξ, αλλά σε διαχρονική βάση, και εποµένως απαιτείται συντήρηση, αναβάθµιση και υποστήριξή τους, η εγχώρια ανάπτυξη µπορεί να έχει και επιπλέον πλεονεκτήµατα.
Η µέχρι τώρα εµπειρία έδειξε ότι:
• Στα διάφορα κέντρα έρευνας (πολυτεχνεία, πανεπιστήµια και ερευνητικά ινστιτούτα)
υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και εφαρµογή µοντέλων, αλλά ως
τώρα οι δραστηριότητες αυτές έχουν πραγµατοποιηθεί µε περιστασιακό χαρακτήρα,
στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων που είχαν άλλους συγκεκριµένους στόχους.
• Οι υπεύθυνοι φορείς εφαρµογής (υπουργεία, οργανισµοί κλπ.) συνεργάζονται µε τα
παραπάνω κέντρα σε παρόµοιες έρευνες, αλλά ωστόσο δεν έχουν την οργανωτική
δοµή που θα τους επέτρεπε την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, αλλά και
την επιστηµονική αναβάθµιση του προσωπικού τους.
• Ενώ οι όποιες προσπάθειες εφαρµογής της ελληνικής τεχνογνωσίας σε προβλήµατα
υδατικών πόρων αντιµετωπίζονται µε καχυποψία, διάφορα ινστιτούτα, ιδιωτικοί οργανισµοί και εταιρείες του εξωτερικού, που έχουν τις κατάλληλες δοµές, συσσωρευµένη τεχνογνωσία, αλλά και τους αναγκαίους µηχανισµούς προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων τους, έχουν κυριαρχήσει στην εκπόνηση των µεγάλης κλίµακας
µελετών που έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια από το δηµόσιο.
Προσπάθειες προς την κατεύθυνση σύνδεσης των προϊόντων της ελληνικής έρευνας µε
την αγορά γίνονται από τη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα»
σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας, ένας από τους οποίους αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπου υπάγονται οι υδατικοί πόροι. Παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας είναι και το ερευνητικό έργο Ο∆ΥΣΣΕΥΣ (Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Συστηµάτων σε Σύζευξη µε Εξελιγµένο Υπολογιστικό Σύστηµα), που
µόλις ολοκληρώθηκε, και είχε ως στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την
υποστήριξη φορέων νερού και µελετητικών γραφείων στην αντιµετώπιση ενός ευρέως
φάσµατος προβληµάτων ανάλυσης και διαχείρισης υδατικών πόρων. Η εκπόνηση του
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έργου έγινε σε συνεργασία δύο εργαστηρίων του ΕΜΠ (Υδρολογίας και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας) µε ιδιωτικούς φορείς.
Συνοψίζοντας, προκύπτει ότι, µε µεµονωµένες εξαιρέσεις, η όλη διοικητική δοµή γύρω
από την έρευνα των υδατικών πόρων, και ειδικότερα ως προς την ανάπτυξη και εφαρµογή σχετικών µοντέλων, είναι ανεπαρκής. Μάλιστα, δεν έχει ακόµα επιτευχθεί και η
ελάχιστη απαίτηση για το συντονισµό της δράσης των διαφόρων φορέων που εµπλέκονται στα θέµατα της έρευνας των υδατικών πόρων, µέσω µιας διαδικασίας προγραµµατισµού. Πιθανή λύση θα αποτελούσε η λειτουργία µιας επιτελικής µονάδας ή ινστιτούτου έρευνας των υδατικών πόρων (όπως πιο πάνω αναφέρθηκε), ενός δηλαδή κρίκου
ανάµεσα στα κέντρα έρευνας και τους φορείς εφαρµογής. Στο ζήτηµα αυτό θα πρέπει να
αναζητηθούν και να µελετηθούν λύσεις σε οργανωτικό και θεσµικό επίπεδο. Η όποια
λύση προκριθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• την ουσιαστική σύνδεση των φορέων της έρευνας και των φορέων εφαρµογής µέσω
π.χ. ερευνητικών προγραµµάτων, αλλά και προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών
προσαρµοσµένων στις ανάγκες της χώρας·
• την καλύτερη δυνατή στελέχωση των υπηρεσιών των σχετικών µε τους υδατικούς πόρους των φορέων έρευνας και εφαρµογής (αν υπάρξει ελκυστικό οργανωτικό πλαίσιο, στελέχη µπορούν να αναζητηθούν και στο εξωτερικό µε µετάκληση ελλήνων
επιστηµόνων)·
• την κινητικότητα των στελεχών των φορέων εφαρµογής προς τους ερευνητικούς φορείς (στα πλαίσια ολοκληρωµένων και πρότυπων ερευνητικών προγραµµάτων, µεταπτυχιακών σπουδών κλπ.).
• την προβολή και προώθηση των προϊόντων της έρευνας, τόσο στην ελληνική όσο και
στη διεθνή αγορά.

11.4 Έρευνα των επιφανειακών νερών
Τα επιφανειακά νερά, που αποτελούν και το µέγιστο µέρος του αξιοποιήσιµου υδατικού
δυναµικού της χώρας, δεν είναι σήµερα επαρκώς εκτιµηµένα (ιδιαίτερα τα διακρατικά),
τόσο ως προς την ποσοτική τους διάσταση όσο και ως προς την ποιοτική τους κατάσταση, όπως προκύπτει και από την ανάλυση ανά υδατικό διαµέρισµα της παρούσας µελέτης. Συχνά υπάρχουν αντικρουόµενες εκτιµήσεις, ιδίως σε περιπτώσεις σηµαντικών
αλληλεπιδράσεων µε τα υπόγεια νερά. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις, που παρουσιάστηκε ανάγκη κατασκευής σηµαντικών υδραυλικών έργων, η εκτίµηση του υδατικού
δυναµικού έγινε µε επαρκή αξιοπιστία. Στις ως τώρα εκτιµήσεις των επιφανειακών νερών έχουν συµβάλει:
• οι δηµόσιοι φορείς (υπουργεία, οργανισµοί, ερευνητικά κέντρα) µε τα αρχεία µετρήσεών τους, αλλά και σε µερικές περιπτώσεις (όπως η ∆ΕΗ) µε αξιόλογες µελέτες
τους·
• τα πανεπιστήµια, µέσω προγραµµάτων θεωρητικής και εφαρµοσµένης έρευνας·
• τα γραφεία µελετών υδραυλικών έργων, µέσω των υδρολογικών µελετών που εκπόνησαν στα πλαίσια των ευρύτερων µελετών υδραυλικών έργων.
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Από τα πιο προωθηµένα για την εποχή τους, δηλαδή από τα µέσα της δεκαετίας του
1980, προγράµµατα έρευνας υδατικών πόρων, κυρίως επιφανειακών, αλλά σε ορισµένες
περιπτώσεις συνδυασµένων µε τους υπόγειους, µνηµονεύονται τα ακόλουθα:
• Το ΥΠΑΝ (τ. ΥΒΕΤ), σε συνεργασία µε τον οργανισµό Delft Hydraulics και το
ΕΜΠ, εκπόνησε δύο πιλοτικά προγράµµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων τόσο
σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Λούρος-Άραχθος), όσο και σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος (΄Ηπειρος).
• Το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε το ΕΜΠ εκπόνησε εφαρµοσµένες και προωθηµένες
µελέτες για την εκτίµηση των επιφανειακών υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας,
στα πλαίσια της εξεύρεσης πόρων για την υδροδότηση της Αθήνας.
• Αντίστοιχες εφαρµοσµένες µελέτες έχει εκπονήσει και η ΕΥ∆ΑΠ σε συνεργασία µε
το ΙΓΜΕ για την εξεύρεση υδατικών πόρων µε σκοπό την υδροδότηση της Αθήνας,
και σε συνεργασία µε το ΕΜΠ/ΤΥΠΥΘΕ για τη διαχείριση του υδροδοτικού της συστήµατος, καθώς και η ΕΥΑΘ αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη. Ειδικά για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήµατος της Αθήνας, χρησιµοποιείται ήδη από το έτος
2000 µια δέσµη επιχειρησιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΜΠ, στα
πλαίσια ενός εγχειρήµατος πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδοµένα.
• Ακόµη διαχειριστικές µελέτες ολοκληρώθηκαν για τον Βοιωτικό Κηφισό (ΥΠΕΧΩ∆Ε), την Κρήτη (Περιφέρεια Κρήτης) και τις Κυκλάδες (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων).
• Η ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης της ∆ΕΗ υλοποίησε πιλοτικό πρόγραµµα για τον Αχελώο, µε τίτλο «∆ηµιουργία ενός Οµαδοποιηµένου Κέντρου Ενέργειας του ποταµού
Αχελώου», µε σκοπό τη συνδυασµένη εκµετάλλευση των ταµιευτήρων του ποταµού
για τη βέλτιστη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Σε επιλεγµένο κεντροβαρικό
σηµείο-σταθµό του ποταµού θα συγκεντρώνονται όλα τα σχετικά στοιχεία και θα
υπάρχει απευθείας σύνδεση του σταθµού αυτού µε το κέντρο κατανοµής φορτίου
στην Αθήνα για το συντονισµό της λειτουργίας των διαφόρων υδροηλεκτρικών µονάδων.
• Το ΥΠΑΝ, σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, το ΙΓΜΕ και το ΚΕΠΕ, εκπόνησε Σχέδιο
Προγράµµατος ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Χώρας
(2003), το οποίο αποτελεί τη βάση της παρούσας µελέτης.
• Το ΥΠΑΝ έχει αναθέσει από το 2003 σε τέσσερις κοινοπραξίες τα έργα µε τίτλο
«Ανάπτυξη Συστηµάτων και Εργαλείων ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων» σε αντίστοιχες ευρύτερες περιοχές της Ελλάδας, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της επικράτειας της χώρας. Τελικός στόχος είναι η κατάρτιση ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων, τόσο σε επίπεδο υδατικών διαµερισµάτων όσο και υδατικών ενοτήτων (οµάδων υδατικών διαµερισµάτων). Μέχρι σήµερα έχουν ολοκληρωθεί οι δύο από τις τέσσερις φάσεις των έργων, που αναφέρονται στη συλλογή και
επεξεργασία των δεδοµένων, την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων και του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών, την εφαµρογή υδρολογικών και υδρογεωλογικών
µοντέλων, και την ανάλυση των υφιστάµενων υποδοµών και χρήσεων νερού.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω προγράµµατα αντιµετωπίζουν τη διαχείριση µόνο ως
προς την ποσοτική διάσταση, αγνοώντας την ποιοτική κατάσταση ή την ενδεχόµενη περιβαλλοντική υποβάθµιση που µπορεί να επιφέρουν έργα τέτοιου µεγέθους.
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Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στη χώρα µας µέχρι το 1995 είχε αποσπασµατικό χαρακτήρα και αφορούσε κυρίως µετρήσεις της ποιότητας των νερών που
πρooρίζoνταν για άρδευση, καθώς και ορισµένες µετρήσεις που πραγµατοποιούνταν από
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες. Από το 1995, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οργανώθηκαν και λειτουργούν επιµέρους προγράµµατα για την παρακολούθηση της ποιότητας
των νερών κάθε κατηγορίας.
Το πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών νερών στηρίζεται σε
ένα δίκτυο εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας νερών που καλύπτει πλήρως τον Ελλαδικό
χώρο και αποτελείται από αναβαθµισµένα Εργαστήρια του Γενικού Χηµείου του Κράτους και ορισµένα ∆ηµοτικά Εργαστήρια. Συνολικά, παρακολουθούνται περίπου 200
σηµεία (θέσεις δειγµατοληψίας σε ποτάµια και λίµνες) σε όλη τη χώρα, για 69 παραµέτρους (φυσικoχηµικές, θρεπτικά συστατικά, ανεπιθύµητες ουσίες και µικροβιολογικές)
ανά τρίµηνο. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών είναι διαθέσιµα στο ελληνικό
κοινό. Επιπλέον αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δίκτυο
EUROWΑTERNET που συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος.
Το δίκτυο αυτό συµπεριλαµβάνει επίσης θέσεις δειγµατοληψίας, όπου επιπλέον ανιχνεύονται και παρακολουθούνται ουσίες ειδικού ενδιαφέροντος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ
(τοξικές ουσίες στα επιφανειακά νερά των Κρατών-Μελών) για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Οδηγία.
Παρόλες όµως τις ερευνητικές-µελετητικές προσπάθειες, υπάρχουν ακόµα σε εθνική
κλίµακα σοβαρά προβλήµατα, όπως:
• Οι εθνικοί πόροι, και ειδικότερα οι κοινοτικοί, που διατίθενται για την έρευνα είναι
ανεπαρκείς. Οι οικονοµικοί αυτοί πόροι, λόγω µεγέθους, αλλά και έλλειψης κεντρικού σχεδιασµού, δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν µε επάρκεια τις ανάγκες
ενός εθνικού προγράµµατος έρευνας για τα νερά.
• Υπάρχει σηµαντική έλλειψη δεδοµένων (µε την εικόνα συνεχώς επιδεινούµενη, όπως
αναλύθηκε προηγουµένως), καθώς επιλεκτικά µόνο τηρούνται υδρολογικά και υδροµετρικά δεδοµένα στις περιοχές ενδιαφέροντος των διαφόρων υπουργείων ή και οργανισµών, όπως της ∆ΕΗ.
• Το πρόβληµα των δεδοµένων είναι ακόµα πιο έντονο στους σηµαντικούς διασυνοριακούς ποταµούς (Έβρος, Στρυµόνας), δεδοµένης και της δυσκολίας συντονισµού µε
τις γείτονες χώρες.
• ∆εν γίνονται µετρήσεις που αφορούν σε παραµέτρους όπως στάθµη, παροχή και στερεοπαροχή, ακόµη και σε πολύ κρίσιµους για πληµµύρες ποταµούς, όπως ο Αττικός
Κηφισός. Οι µετρήσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη διαστασιολόγηση των αντιπληµµυρικών έργων και την προστασία των περιοχών αυτών, ιδιαίτερα µετά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις µεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, που αυξάνουν την
πληµµυρική παροχή και τη στερεοπαροχή.
• Απουσία επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων για την εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων, η οποία θα βοηθήσει και στον ορθό προγραµµατισµό των έργων.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η εκτίµηση και προστασία των υδατικών πόρων, καθώς και η µελέτη των σχετικών έργων, να βασίζεται σε εµπειρικές προσεγγίσεις (π.χ.
εκτίµηση ισοζυγίου λεκανών µε βάση τη βροχόπτωση και µε εφαρµογή αυθαίρετων
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συντελεστών απορροής και κατείσδυσης, εκτίµηση παροχών αιχµής µε την ορθολογική
µέθοδο, εκτίµηση πληµµµυρικών όγκων µε συνθετικά µοναδιαία υδρογραφήµατα), επιτείνοντας έτσι τα προβλήµατα διαχείρισης (ξηρασίες, πληµµύρες, κλπ.).
Οι άξονες ανάπτυξης της µελλοντικής εφαρµοσµένης έρευνας γύρω από τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους προδιαγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• ουσιαστική αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου των σηµαντικών λεκανών, µε χρήση
αυτόµατων καταγραφικών οργάνων (π.χ. αισθητήρες στάθµης), αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και σηµαντική ενίσχυση (αλλά και εκπαίδευση) του απαραίτητου προσωπικού (παρατηρητές, τεχνικοί υδροµετρήσεων)·
• ποσοτική εκτίµηση των υδατικών πόρων και της χωροχρονικής µεταβλητότητάς τους
σε όσα διαµερίσµατα ή και περιοχές τους (λεκάνες απορροής) δεν έχει γίνει ή υπάρχουν αµφιβολίες ως προς τις υπάρχουσες εκτιµήσεις·
• δηµιουργία πειραµατικών λεκανών, σε αστικές και εξωαστικές περιοχές, στις οποίες
θα µπορούσαν να µελετηθούν οι επιπτώσεις των υδροκλιµατικών και γεωλογικών
ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού χώρου στη δίαιτα των υδατικών πόρων και να προταθούν βελτιωµένες σχέσεις εκτίµησης κρίσιµων υδρολογικών µεγεθών (π.χ. συντελεστές απορροής, παράµετροι µοναδιαίων υδρογραφηµάτων, χρόνοι συρροής, κλπ.)·
• εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων, καθώς και των ρυπαντικών φορτίων και των τάσεών τους·
• εκτίµηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων σε ελλειµµατικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή αναπτυξιακών
έργων·
• ανάπτυξη και εφαρµογή µοντέλων διαχείρισης υδατικών πόρων στα υδατικά διαµερίσµατα, µε έµφαση στα µεγάλης κλίµακας υδροσυστήµατα·
• συνδυασµένη χρήση υδρολογικών, υδρογεωλογικών και διαχειριστικών µοντέλων σε
λεκάνες µε έντονες αλληλεπιδράσεις µεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών και
αλλοίωσης της φυσικής δίαιτας εξαιτίας των απολήψεων (π.χ. Θεσσαλία, Βοιωτικός
Κηφισός)·
• κατασκευή και εφαρµογή µοντέλων διάδοσης των πληµµυρών στις ευπαθείς σε πληµµυρικούς κινδύνους περιοχές της χώρας, µε έµφαση στις αστικές και τις πεδινές
γεωργικές περιοχές.
Ειδικότερα, προκειµένου η έρευνα των επιφανειακών υδατικών πόρων να εξυπηρετήσει
εθνικούς στόχους, θα πρέπει:
• να προωθηθεί και ενισχυθεί εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των σχετικών παραµέτρων, που θα περιλαµβάνει και διακρατικό δίκτυο παρακολούθησης των διακρατικών
ποταµών·
• να στραφεί η έρευνα στην αντιµετώπιση των άµεσων στρατηγικών προβληµάτων,
όπως πληµµύρες, ξηρασίες, διαµόρφωση τιµολογιακής πολιτικής, περιοριστικών µέτρων κατά υδατικό διαµέρισµα κλπ.·
• να αποκτήσει η έρευνα για τα νερά τέτοιο προσανατολισµό ώστε να δηµιουργηθούν
υποδοµές κατάλληλες για την υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
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Σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο παρακολούθησης θα πρέπει να διαµορφωθεί σύµφωνα µε
τις αρχές και τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και να πληρεί τους στόχους που
αυτή θέτει.

11.5 Έρευνα υπόγειων νερών
Τα υπόγεια νερά αποτελούν σηµαντικό µέρος του αξιοποιήσιµου υδατικού δυναµικού
της χώρας για ύδρευση και άρδευση. Η έρευνα των νερών αυτών προωθείται κυρίως από
το ΙΓΜΕ, το ΥΠΑΑΤ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα ΑΕΙ.
Τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε η εκµετάλλευσή τους χωρίς την ανάλογη εντατικοποίηση της έρευνας του δυναµικού και της ποιότητάς τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν νέα προβλήµατα και να οξυνθούν παλαιότερα. Συγκεκριµένα:
• Η πτώση της στάθµης έχει οδηγήσει στην εξάντληση υδροφορέων, µε αποτέλεσµα να
πρέπει να προωθηθούν υδροληπτικά έργα µεγάλου βάθους, γεγονός που αυξάνει σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης, καθιστώντας παράλληλα το υδρολογικό ισοζύγιο
αρνητικό.
• Η υπερεκµετάλλευση υδροφορέων έχει αποτέλεσµα και την σηµαντική και ταχεία
ποιοτική υποβάθµισή τους στις παράκτιες περιοχές, όπου παρατηρείται συνεχής µετακίνηση της διεπιφάνειας γλυκών-αλµυρών νερών προς την ενδοχώρα, καθώς και
φαινόµενα εδαφικών καθιζήσεων σε χαλαρές αποθέσεις υδροφορέων που παρουσιάζουν εναλλαγές υδροφόρων-ηµιπερατών στρωµάτων (π.χ. ανατολική Θεσσαλία). Στις
περιπτώσεις αυτές, καθίσταται αδύνατη η χρήση τους ακόµα και για σκοπούς άρδευσης.
Για να αποφευχθούν ή να περιοριστούν στο χρόνο και το χώρο οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις τόσο στους υδατικούς πόρους όσο και στο περιβάλλον, θα πρέπει άµεσα να
προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης των σχετικών παραµέτρων των υπόγειων νερών, σε εθνικό επίπεδο, µε πυκνότητα ανάλογη µε το µέγεθος και τις ιδιοµορφίες του ελληνικού χώρου. Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών,
µε ευθύνη του ΥΠΕΧΩ∆Ε διενεργούνται µετρήσεις σε 400 περίπου σηµεία (θέσεις δειγµατοληψίας) κατανεµηµένα σε όλη τη χώρα, µε στόχο τον έλεγχο της ρύπανσης των
υπόγειων νερών κυρίως από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης, ενώ παρακολουθούνται και άλλες φυσικοχηµικές παράµετροι (ασβέστιο, νάτριο, pΗ, αγωγιµότητα, θειικά).
Η παρακολούθηση διενεργείται από ιδιωτικό εργαστήριο και το Γενικό Χηµείο του
Κράτους. Με την υλοποίηση του Προγράµµατος αυτού έγινε δυνατός ο καθορισµός και
η θεσµοθέτηση των «ευπρόσβλητων ζωνών» της Ελλάδας ως προς τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης, σε εφαρµογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Επίσης, στα πλαίσια του
Γ΄ ΚΠΣ, το ΙΓΜΕ δηµιούργησε ένα Εθνικό Πιεζοµετρικό ∆ίκτυο, που αποτελείται από
450 σηµεία.
Για τη λειτουργία του δικτύου αναγκαία είναι η εκπόνηση προδιαγραφών-προτύπων,
ορίων, όρων, µέτρων κλπ. για:
• τη διαχείριση σε ετήσια και πολυετή βάση των εκµεταλλεύσιµων υδροφορέων και
• την παρακολούθηση της διεπιφάνειας γλυκού-αλµυρού νερού.
Μεταξύ των παραµέτρων που πρέπει να παρακολουθούνται, οι σηµαντικότερες είναι οι
ακόλουθες:
11. Έρευνα και τεχνολογία των υδατικών πόρων

713

•
•
•
•
•

στάθµη·
παροχή·
αγωγιµότητα·
νιτρικά·
θερµοκρασία.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την παρακολούθηση και άλλων παραµέτρων σε συγκεκριµένα σηµεία και ορισµένες περιοχές (π.χ. φυτοφάρµακα). Η συχνότητα των µετρήσεων
και η πυκνότητα των σηµείων παρακολούθησης θα εξαρτηθεί από το επίπεδο γνώσης
των υδρογεωλογικών ενοτήτων, ενώ σε ό,τι αφορά τις ποιοτικές παραµέτρους θα πρέπει
να τηρούνται οι απαιτήσεις παρακολούθησης που απορρέουν από την Οδηγία-Πλαίσιο
2000/60/ΕΚ.
Η εγκατάσταση του δικτύου θα πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις:
• Η πρώτη φάση περιλαµβάνει αξιολόγηση και ορθολογική διαχείριση του υφιστάµενου δικτύου (όπου υπάρχει).
• Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει διεύρυνση του δικτύου µε νέες γεωτρήσεις ή νέες πηγές, ανάλογα µε τις υδραυλικές συνθήκες των υδρογεωλογικών ενοτήτων, την εκµετάλλευσή τους και την παρακολούθηση των τάσεων εξέλιξης της πιεζοµετρίας και
της ποιότητας του νερού.
Η εγκατάσταση του δικτύου συνοδεύεται από την εγκατάσταση του εξοπλισµού µετρήσεων (συµβατικών ή τηλεµετρικών). Η αποθήκευση των µετρήσεων, δεδοµένης της πολυδάπανης συλλογής τους, θα πρέπει να γίνει σε σύστηµα σχεσιακής βάσης δεδοµένων,
που θα µπορεί να συνδέεται µε σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών, ώστε:
• να εξασφαλιστεί η αποθήκευση των κατάλληλων δεδοµένων·
• να διευκολυνθεί η επεξεργασία τους·
• να εξασφαλιστεί η επικοινωνία και η αλληλοενηµέρωση µεταξύ φορέων που ασχολούνται µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Τέλος, µε την εισαγωγή των δεδοµένων είναι δυνατή η επεξεργασία τους µε κατάλληλα
µαθηµατικά µοντέλα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλέστερη εκτίµηση των αποθεµάτων και να γίνεται πρόβλεψη της πιεζοµετρικής κατάστασης των υδροφορέων και της
ποιότητας του νερού. Στο θέµα των υδρογεωλογικών µοντέλων υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στη χώρα, παρότι έχουν εφαρµοστεί από το ΥΠΓΕ σε ορισµένες υδρογεωλογικές λεκάνες (π.χ. Άρτα, Σκάλα Λακωνίας, Τροιζηνία, Μαραθώνας, Ρόδος). Το περίφηµο
µοντέλο της Θεσσαλίας, που αρχικώς κατασκευάστηκε από τη γαλλική εταιρεία Sogreah
σε συνεργασία µε το τ. Υπουργείο Γεωργίας, αναθεωρήθηκε το 1985 και σήµερα έχει
πλέον εγκαταλειφθεί. Κατά συνέπεια είναι επιτακτική η ανάγκη να αναπτυχθούν υδρογεωλογικά µοντέλα εκτίµησης των ισοζυγίων στους σηµαντικότερους υδροφορείς. Παράλληλα θα γίνει δυνατή η έκδοση υδρογεωλογικών χαρτών σε κλίµακα 1:50 000 για
όλη τη χώρα, αρχίζοντας από τις περιοχές έντονης εκµετάλλευσης των υπόγειων νερών.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί η ιδιαιτερότητα των καρστικών λεκανών, όπου
οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθιστούν
ανεπαρκή τη χρήση µεµονωµένων υδρογεωλογικών µοντέλων, των οποίων οι φορτίσεις
(κατείσδυση) βασίζονται σε εκτιµήσεις και όχι σε µετρήσεις. Σε τέτοιες λεκάνες απαιτεί-
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ται η εφαρµογή συνδυαστικών µοντέλων, η προσαρµογή των οποίων καθιστά αναγκαία
την πραγµατοποίηση συστηµατικών µετρήσεων παροχής υδατορευµάτων και στάθµης
υδροφορέων, και προϋποθέτει συνεργασία υδρολόγων και υδρογεωλόγων. Η µέχρι τώρα
τάση, η οποία είναι προς την «ανεξάρτητη» προσέγγιση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε
τη φυσική του προβλήµατος, µε συνέπεια την παραγωγή αποτελεσµάτων αµφίβολης
επιστηµονικής αξιοπιστίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η προώθηση ενός εθνικού σχεδίου έρευνας των υδατικών πόρων, που δεν θα διαχωρίζει τα επιφανειακά από τα
υπόγεια νερά. Το σχέδιο αυτό απαιτεί σηµαντικές τοµές στο υφιστάµενο καθεστώς,
αφού προϋποθέτει τη συνεργασία και συντονισµό όλων των φορέων που εµπλέκονται
στην έρευνα των υδατικών πόρων, µε κοινή αξιοποίηση του συνόλου των υφιστάµενων
υποδοµών τους. Στις σηµερινές συνθήκες θεωρείται πρώτιστη προτεραιότητα, γιατί προβλέπεται ότι σύντοµα θα δηµιουργηθούν καταστάσεις δύσκολα αναστρέψιµες.

11.6 Έρευνα χρήσεων νερού και διαχείρισης της ζήτησης
Στην έρευνα των χρήσεων νερού, παρά το γεγονός ότι αυτές αποτελούν κοµβική συνιστώσα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, δεν έχει δοθεί η απαιτούµενη προσοχή. Ειδικά όσον αφορά στην εκτίµηση της αρδευτικής ζήτησης, που αποτελεί τη µείζονα
χρήση στον ελληνικό χώρο, επειδή βασίζεται σε υπολογισµούς θεωρητικών αναγκών
των καλλιεργειών σε νερό και όχι σε πραγµατικά στοιχεία καταναλώσεων, παρατηρούνται απαράδεκτα µεγάλες αποκλίσεις στις διάφορες µελέτες. Επιπλέον, υπάρχει σύγχυση ως προς τα είδη των καλλιεργειών, τις αντίστοιχες αρδευόµενες και αρδευθείσες
εκτάσεις και τις πηγές υδροδότησης. Παρόµοια είναι η κατάσταση όσον αφορά στην
εκτίµηση των υδρευτικών αναγκών, που βασίζονται στη χρήση αυθαίρετων τιµών κατά
κεφαλήν κατανάλωσης.
Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της έρευνας γύρω από τις χρήσεις νερού και τον υπολογισµό των σχετικών αναγκών, µε έµφαση:
• στην τυποποίηση των µεθοδολογιών εκτίµησης των υδατικών αναγκών για τις διάφορες χρήσεις·
• στη αξιολόγηση των µοντέλων υπολογισµού της δυνητικής εξατµοδιαπνοής, βάσει
της οποίας εκτιµώνται οι θεωρητικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό·
• στην αναθεώρηση των τυπικών βιβλιογραφικών συντελεστών (π.χ. κατά κεφαλή καταναλώσεις), µε προσαρµογή τους στις ελληνικές συνθήκες·
• στον έλεγχο και διαχείριση των απωλειών νερού στα αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα
διανοµής.
Επιπλέον, θεωρείται σηµαντική η υλοποίηση µιας βάσης δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο
(πιθανόν ως επέκταση της ΕΤΥΜΠ), που µπορεί να συνδέεται µε σύστηµα γεωγραφικών
πληροφοριών και θα περιλαµβάνει πληροφορίες όπως:
•
•
•
•

πληθυσµιακά και αναπτυξιακά δεδοµένα·
αρδευτικά και υδρευτικά έργα·
χρήσεις γης και ιδιαίτερα καλλιεργούµενες εκτάσεις·
πραγµατικές υδατικές καταναλώσεις.
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Τέλος, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη µελέτη µέτρων διαχείρισης της αρδευτικής και
υδρευτικής ζήτησης (τεχνικών, θεσµικών, οικονοµικών), και πιλοτικής εφαρµογής τους
σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του ελληνικού χώρου.

11.7 Έρευνα ποιότητας νερού και περιβάλλοντος
Η ποιότητα των υδατικών πόρων σχετίζεται άµεσα µε τις ρυπαντικές και υδροµορφολογικές πιέσεις που δέχονται. Η εκτίµηση των πιέσεων και η αξιολόγηση των επιπτώσεων
από αυτές αποτελεί ουσιαστικό αντικείµενο έρευνας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς τα αποτελέσµατα της εν λόγω διερεύνησης µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο οδηγό κατά τον σχεδιασµό των απαιτούµενων δράσεων για την προστασία τους. Η
εκτίµηση των πιέσεων από σηµειακές και µη σηµειακές πηγές ρύπανσης µπορεί να γίνει
µε την εφαρµογή κατάλληλων µαθηµατικών εργαλείων, µέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης των διαφόρων πηγών ρύπανσης (π.χ. καλλιέργειες, κτηνοτροφία,
αστικά και βιοµηχανικά υγρά απόβλητα κλπ.), µε το φορτίο των ρυπαντικών ουσιών παράγεται και που τελικά καταλήγει στα υδάτινα σώµατα. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων
από τις πιέσεις αυτές µπορεί να γίνει µε κατάλληλα µαθηµατικά µοντέλα, ανάλογα µε
τον τύπο του υδάτινου σώµατος τα οποία θα περιγράφουν τις σηµαντικότερες φυσικές,
βιολογικές και χηµικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην υδάτινη στήλη (π.χ. µεταγωγή, διασπορά, ανάπτυξη και θάνατος, βιολογικές διεργασίες) και θα µπορεί να προβλέπει τη χρονική ή/και χωρική διακύµανση των συγκεντρώσεων των κυριότερων ρύπων.
Σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Παραρτήµατος V της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ,
για κάθε τύπο υδάτινου σώµατος πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες αναφοράς που εκφράζουν τις υδροµορφολογικές, φυσικοχηµικές και βιολογικές συνθήκες ενός υδάτινου
σώµατος υψηλής οικολογικής κατάστασης. Οι συνθήκες αναφοράς εκφράζουν την
υψηλή ποιότητα της δοµής και λειτουργίας του υδατικού οικοσυστήµατος και εποµένως
συνήθως σχετίζονται µε υδάτινα σώµατα που δεν έχουν υποστεί καµία επίπτωση στη
φυσική τους κατάσταση εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δεν υπάρχουν καθόλου ή πολύ περιορισµένες ενδείξεις διαταραχής των φυσικοχηµικών υδροµορφολογικών
και βιολογικών ποιοτικών στοιχείων. Οι συνθήκες αναφοράς για την ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης πρέπει να παρουσιάζονται σε σχέση µε τα βιολογικά ποιοτικά
στοιχεία. Για τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα και τεχνητά υδάτινα σώµατα οι περιβαλλοντικοί στόχοι περιγράφονται µέσω του οικολογικού δυναµικού.
Προκειµένου να καθοριστούν οι συνθήκες αναφοράς, απαιτείται ο σχεδιασµός ενός
δικτύου αναφοράς από περιοχές υψηλής κατάστασης (π.χ. περιοχές µε καθόλου ή ελάχιστες πιέσεις από χερσαίες δραστηριότητες) και η αναλυτική εξέταση της βιολογικής κατάστασης των περιοχών αυτών .
Τα υφιστάµενα προγράµµατα παρακολούθησης που αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων (επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια) χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικότητα ως προς τη συχνότητα και συστηµατικότητα της παρακολούθησης (π.χ. το πρόγραµµα παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων που διαχειρίζεται το Εθνικό ∆ίκτυο
Πληροφοριών έχει διακοπεί από το 2004 ως το 2006 και αναµένεται να ξεκινήσει εκ
νέου εντός του 2007), ελλείψεις ως προς τις παραµέτρους παρακολούθησης (κυρίως στις
βιολογικές παραµέτρους και τις ουσίες προτεραιότητας), ασάφεια ως προς την αξιοπι-
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στία των αποτελεσµάτων που δηµοσιεύονται, αδυναµία επεξεργασίας των δεδοµένων
και εξαγωγής χρήσιµων συµπερασµάτων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση και προστασία των υδάτων. Η πληροφορία που κατά καιρούς συλλέγεται δεν καταχωρείται συστηµατικά σε βάσεις δεδοµένων, ενώ δεν είναι δυνατή η ολοκληρωµένη αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων, που θα βοηθήσει στη σύνταξη µέτρων αντιµετώπισης.
Οι απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ ως προς την παρακολούθηση των υδάτων είναι αυξηµένες και προϋποθέτουν συστηµατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, καθώς τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων παρακολούθησης (εποπτική, λειτουργική, επιχειρησιακή) αποτελούν σηµαντική συνιστώσα στον σχεδιασµό των προγραµµάτων µέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων.
Ως προς τις βιολογικές παραµέτρους, οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται συστηµατικά, οι ελλείψεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι σηµαντικές και κατά συνέπεια η κάλυψη
αυτών των ελλείψεων αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας. Η έρευνα των υδρόβιων βιοκοινοτήτων για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης είναι πως αντανακλούν τη
συνολική επιβάρυνση που δέχεται ένα υδάτινο σώµα. Πέρα από τη µελέτη συγκεκριµένων οργανισµών που έχουν γνωστή ευαισθησία σε ορισµένους ρύπους, η µελέτη της
βιοκοινότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν µελετάται η συνεργιστική δράση περιβαλλοντικών πιέσεων. Έτσι, µπορεί η συγκέντρωση µιας χηµικής ουσίας να είναι σε πολύ
χαµηλά επίπεδα, τέτοια που από µόνα τους να µη θεωρούνται επικίνδυνα, όµως σε συνδυασµό µε άλλες ουσίες ή µε µεταβολές σε φυσικά χαρακτηριστικά ενός ποταµού να
προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή (µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
στα ζητήµατα της ρύπανσης).
Σε αντιστοιχία µε τις βιολογικές παραµέτρους, συναφή προγράµµατα παρακολούθησης
πρέπει να συνταχθούν και εφαρµοσθούν για τις ουσίες προτεραιότητας και τις επικίνδυνες ουσίες. Αν και λόγω της φύσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται
στον ελληνικό χώρο δεν έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών, ωστόσο η διερεύνησή τους στο περιβάλλον είναι απαραίτητος για τον έγκαιρο
εντοπισµό δυσµενών και ενδεχόµενα µη αναστρέψιµων επιπτώσεων.

11.8 Άξονες προτεραιότητας
Από την ανάλυση του προηγήθηκε, προκύπτει µια αρνητική γενικά εικόνα, όσον αφορά
στην έρευνα των υδατικών πόρων, η οποία συναρτάται µε θεσµικές και διοικητικές αδυναµίες της χώρας. Αν και υπάρχει µια πληθώρα ζητηµάτων που χρήζουν βελτίωσης, και
αφορούν όλες τις συνιστώσες της έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, εστιάζουµε σε
ένα µεµονωµένο αριθµό σηµείων, που κρίνονται ως απόλυτης προτεραιότητας. Σε αυτά
περιλαµβάνονται:
• η εκ βάθρων αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου της χώρας·
• η επιχειρησιακή λειτουργία της τράπεζας δεδοµένων (ΕΤΥΜΠ) και ο εκσυγχρονισµός της διασύνδεσής της µε Ε∆ΠΠ·
• η ανάπτυξη προδιαγραφών σύνταξης των υδρολογικών µελετών·
• η κατάρτιση οµβρίων-ισοϋέτιων καµπυλών σε εθνικό επίπεδο·
• η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων στις κρίσιµες ελλειµµατικές περιοχές·
• η ενίσχυση της βασικής έρευνας σε πειραµατικές λεκάνες, αστικές και εξωαστικές·
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• η ουσιαστική στήριξη της καινοτοµίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που παράγεται
στα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
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Κεφάλαιο VII: Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και
Προστασίας των υδατικών πόρων της
χώρας
1. Ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων - στόχοι της
µελέτης
Η σύγχρονη θεώρηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων επιβάλλει την προώθηση
µιας ευρύτερης, διεπιστηµονικής προσέγγισης σε επίπεδο λεκάνης (ή συνόλου λεκανών)
απορροής, όπου τα συµφέροντα της κοινωνίας, η οικονοµία και το περιβάλλον εξετάζονται εξ ίσου. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων λαµβάνει υπόψη την
πολυπλοκότητα των συστηµάτων και την αλληλεπίδραση των στοιχείων τους. Είναι ολιστική στην προσέγγισή της και χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη εµπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων, των εργοδοτών
και των εργαζόµενων, των πολιτικών, των οικολόγων, αλλά και του κοινού. Είναι διατοµεακή από τη φύση της, και ξεπερνά τις κοινωνικές δοµές, τους τοµείς και τους θεσµούς.
Μπορεί δηλαδή να ειπωθεί ότι η διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτεί την συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας (Marsalek, 2001).
Ο απώτερος σκοπός της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων είναι δηλαδή «να
επιτευχθεί η βιώσιµη, συντονισµένη διαχείριση στα όρια µιας λεκάνης απορροής, µε
στόχο τον έλεγχο και την προστασία του νερού, την ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων, και την επίτευξη συγκεκριµένων και συµφωνηµένων διαχειριστικών και κοινωνικών σκοπών». Σε αυτό το πλαίσιο, τα βιώσιµα συστήµατα υδατικών πόρων καθορίζονται ως αυτά των οποίων «ο σχεδιασµός και η διαχείριση συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων της κοινωνίας, διατηρώντας την οικολογική, περιβαλλοντική και υδρολογική ακεραιότητά τους» και ικανοποιώντας τη ζήτηση χωρίς υποβάθµιση του συστήµατος, τώρα και στο µέλλον (ASCE & UNESCO, 1998· Marsalek, 2001).
Ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή µιας τέτοιου τύπου διαχείρισης νερού απαιτεί ένα
πλήρες φάσµα εργαλείων και διαδικασιών, που κυµαίνονται από την επικοινωνία και την
τοπική πολιτική ενδυνάµωση, ως τα περίπλοκα υπολογιστικά εργαλεία και τις αντίστοιχες τεχνικές. Αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ότι η επιτυχής διαχείριση νερού δεν
µπορεί να ολοκληρωθεί µε το συµβατικό, καθοδηγητικό τρόπο. Η προσαρµοστική διαχείριση, που προχωρά προς τα καλύτερα σενάρια, συλλέγοντας πρόσθετα στοιχεία και
ελέγχοντας την απόδοση των συστηµάτων, ώστε να προβαίνει στις αναγκαίες προσαρµογές, έχει µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.
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Στην προσπάθεια κάλυψης των παραπάνω αρχών εντάσσεται η προσέγγιση που ακολουθεί, για την κατάρτιση του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών
Πόρων της χώρας, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:
α. Τελικά συµπεράσµατα και γενικές διαπιστώσεις και παραδοχές για τη διαχείριση των
υδατικών πόρων, που στηρίζονται στην ανάλυση και τα πορίσµατα των προηγούµενων κεφαλαίων.
β. Αξιολόγηση, οµαδοποίηση και κωδικοποίηση των κύριων προβληµάτων και των προτεινόµενων δυνατοτήτων αντιµετώπισης σε συνοπτική και εποπτική παρουσίαση.
γ. Επιλογή παρεµβάσεων, από αυτές που περιλαµβάνονται στην παράγραφο β, οι οποίες
κρίνεται ότι έχουν πρώτη προτεραιότητα υλοποίησης.

2. Γενική εικόνα των υδατικών πόρων της χώρας, παραδοχές
Σύµφωνα µε την επιστήµη και µε τη διεθνή πρακτική, η διαχείριση των υδατικών πόρων
έχει χωρικό πεδίο αναφοράς τη λεκάνη απορροής. Η λογική της θεσµοθέτησης των υδατικών διαµερισµάτων στην Ελλάδα στηρίχθηκε στην ανάγκη δηµιουργίας ευρύτερων
χωρικών ενοτήτων, ικανών από άποψη µεγέθους να αποτελέσουν το περιφερειακό επίπεδο της διαχείρισης των νερών (βλ. Κεφαλαίου VΙ, ενότητα 1.1). Η λογική αυτή διέπει
και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία καθόρισε µια αντίστοιχη έννοια (river basin district). Τα υδατικά διαµερίσµατα αποτελούνται από σύνολο ολόκληρων λεκανών απορροής, µε κατά το δυνατόν παρόµοιες υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες, όπου τα
ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης νερού και των µικρών λεκανών δεν χάνουν τη σηµασία
τους. Αποτελούν, λοιπόν, τα υδατικά διαµερίσµατα αποδεκτή κλίµακα προγραµµατισµού της διαχείρισης των υδατικών πόρων µεταξύ της λεκάνης απορροής και του συνόλου της χώρας, κλίµακα που ανταποκρίνεται επίσης και στα µικρά, κατά το πλείστον,
υδατικά µεγέθη.
Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί στην ανάλυση των τριών βηµάτων προσέγγισης της διαχείρισης, που προηγήθηκε (περιφερειακό, διαπεριφερειακό, εθνικό), τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την επιβαλλόµενη µεθοδολογία της διαχείρισης των υδατικών πόρων ειδικά της χώρας µας είναι τα παρακάτω:
• Η χώρα χαρακτηρίζεται από µικρού σχετικά µεγέθους υδρολογικές-υδρογεωλογικές
ενότητες και από έντονη εποχιακή διακύµανση των επιφανειακών υδατικών πόρων
που διατίθενται για χρήση. Μεγάλη είναι και η σηµασία των υπόγειων υδατικών πόρων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Τα υπόγεια νερά των καρστικών υδροφορέων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των σηµαντικών αποθεµάτων τους.
Η ανάπτυξη και η κατανοµή τους στο χώρο συναρτάται µε την πολύπλοκη γεωλογική
δοµή της χώρας, ενώ η ποιοτική κατάστασή τους επηρεάζεται σηµαντικά από τη µεγάλη ανάπτυξη της επαφής τους µε την θάλασσα, από την εντατική τους εκµετάλλευση, και από σηµειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης.
• Η κατανοµή στο χώρο της ζήτησης νερού για τις διάφορες χρήσεις σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά, µικρή κλίµακα, µε σηµαντική συγκέντρωση στην παραλιακή ζώνη και τις µεγάλες πεδινές εκτάσεις, κυρίως στον ιστορικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Πάτρα. Η κλιµάκωσή της
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µέσα στο χρόνο επηρεάζεται άµεσα από το είδος της χρήσης (άρδευση, ύδρευση
κλπ.) και γενικά εµφανίζει αύξηση το πεντάµηνο Μαΐου-Σεπτεµβρίου, µε µήνα αιχµής τον Ιούλιο. Ανάλογα είναι κατανεµηµένα και τα προβλήµατα της ποιότητας των
υδατικών πόρων είτε αυτά αναφέρονται στην επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων είτε σε λόγους που συναρτώνται µε την υδρολιθολογική σύσταση των
υδροφορέων είτε σε λόγους υφαλµύρισης από την επαφή τους µε την θάλασσα.
• Σε πολλές περιπτώσεις οι µεγάλες ζητήσεις νερού σε ορισµένα υδατικά διαµερίσµατα
είναι της ίδιας τάξης µεγέθους, από άποψη ποσότητας νερού αλλά και σηµασίας, µε
το άθροισµα των µικρών και διάσπαρτων. Από την άλλη πλευρά οι πηγές υδροδότησης είναι διάσπαρτες και ο υπολογισµός των αποθεµάτων τους εξαρτάται από τη
γνώση των υδρολογικών ισοζυγίων πολλών µικρών υδρολογικών ή υδρογεωλογικών
λεκανών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η διαχείριση των υδατικών
πόρων στη χώρα εξαρτάται από τα υδατικά ισοζύγια µεγάλου αριθµού υδρολογικώνυδρογεωλογικών λεκανών, το µέγεθος των οποίων δεν είναι συνήθως ιδιαίτερα σηµαντικό. Η γνώση των χαρακτηριστικών τους όµως είναι καθοριστική, τόσο για την
κατάρτιση του ισοζυγίου προσφοράς νερού στο συγκεκριµένο υδατικό διαµέρισµα,
όσο και για την ποιοτική προστασία των υδατικών του πόρων και κατά συνέπεια για
την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων του διαµερίσµατος.
• Πολύ πιο έντονα, σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τις κεντρικές και
βόρειες, σοβαρό υδατικό πρόβληµα της χώρας, λόγω της µεγάλης εποχιακής διακύµανσης των πόρων, είναι το ποσοτικό. Για το λόγο αυτό έχουν εκτελεστεί, εκτελούνται ή προγραµµατίζονται σε ολόκληρη τη χώρα µεγάλα έργα αποθήκευσης και µεταφοράς (ύδρευση Αθήνας, ύδρευση Θεσσαλονίκης, έργα Αλιάκµονα, εκτροπή Αχελώου κλπ.). Τα έργα αυτά, που αποσκοπούν στην αύξηση του προσφερόµενου στους
χρήστες νερού, θα πρέπει πάντα να εξετάζονται ως προς την αναγκαιότητά τους, η
οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένες και λεπτοµερείς αναλύσεις. Στις
αναλύσεις αυτές θα λαµβάνονται υπόψη στα πλαίσια εφαρµογής της Οδηγίας
2000/60, µεταξύ άλλων, η φύση των εξυπηρετούµενων αναγκών, οι εναλλακτικές δυνατότητες, οι ενδεχόµενες δυνατότητες περιορισµού της ζήτησης και οι συνεπαγόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Εκτός από τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου, διαπιστώνονται στη
συνέχεια και τα εξής:
• Η βόρεια Ελλάδα εξαρτάται από τις επιφανειακές απορροές ποταµών που έρχονται
από γειτονικές χώρες (περίπου 13 km3/χρόνο).
• Η δυτική Ελλάδα είναι ευνοηµένη σε υδατικούς πόρους, αλλά παρουσιάζει γενικά
χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης και συνεπώς χαµηλές ζητήσεις σε σχέση µε τους διατιθέµενους πόρους.
• Η ανατολική Ελλάδα είναι λιγότερο ευνοηµένη σε υδατικούς πόρους, παρουσιάζει
όµως µεγάλες ζητήσεις, µια και είναι η πιο αναπτυγµένη περιοχή της χώρας, και συνεπώς παρουσιάζει προβλήµατα ελλειµµατικότητας. Τα σηµαντικότερα από αυτά καλύπτονται από έργα µεταφοράς.
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• Η νησιωτική Ελλάδα παρουσιάζει υδατικά προβλήµατα οξυµένα, αλλά µικρής κλίµακας, που µεταξύ των άλλων αναφέρονται στον τουρισµό και στις έντονες εποχιακές
αυξήσεις της ζήτησης νερού, λόγω του γεγονότος αυτού.
• Η συγκέντρωση του πληθυσµού σε λίγα µεγάλα αστικά κέντρα στη χώρα οδηγεί σε
σηµειακές αυξήσεις της ζήτησης νερού, αλλά και σε αντίστοιχη αύξηση του σηµειακού ρυπαντικού φορτίου.
• Οι νέες πολιτικές για το γεωργικό τοµέα, που επηρεάζονται από τις αντίστοιχες κοινοτικές (ΚΑΠ), αντικειµενικά περιορίζουν την αυξητική τάση των αρδεύσεων. Παράλληλα, επιβάλλουν την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης των σχετικών διαχειριστικών προβληµάτων τόσο σε µεγάλη όσο και σε µικρή κλίµακα, προκειµένου να
επιτευχθούν οι στόχοι της µείωσης της ποσότητας νερού που καταναλώνεται στο
γεωργικό τοµέα και του ελέγχου της µη σηµειακής ρύπανσης του υδατικού περιβάλλοντος.
• Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στη χώρα και η δυνατότητα που προσφέρει για κατασκευή σχετικά φθηνών και ευέλικτων θερµικών µονάδων παραγωγής ενέργειας,
έχει καταστήσει την κατασκευή ταµιευτήρων για ενεργειακή µόνο χρήση σχετικά
αντιοικονοµική. Έτσι, η κατασκευή των έργων αυτών είναι πλέον απαραίτητο να γίνεται στη βάση της εξυπηρέτησης πολλών σκοπών συµπεριλαµβανοµένης και της
προστασίας του περιβάλλοντος και βέβαια µε ανάλογη κατανοµή των οικονοµικών
βαρών στις χρήσεις που εξυπηρετούνται, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ. Αναµφίβολα υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης των επιφανειακών νερών της χώρας µε την κατασκευή ταµιευτήρων πολλαπλού σκοπού, τα οποία
ωστόσο θα πρέπει να προγραµµατίζονται και να υλοποιούνται σε συνδυασµό µε µέτρα διαχείρισης της ζήτησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η υποβάθµιση της ποιότητας των υδατικών πόρων, που έχει αρνητικές επιπτώσεις
στη λειτουργία των οικοσυστηµάτων και επιπλέον µειώνει τη διαθέσιµη για κατανάλωση ποσότητα νερού, συναρτάται µε την ένταση και τον τύπο οικονοµικής ανάπτυξης και εκδηλώνεται µε µεγαλύτερη ένταση σε παράκτιες και αστικές ή γεωργικές
περιοχές της ανατολικής κυρίως χώρας.
Μετά από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η υδατική πολιτική της Ελλάδας δεν είναι
δυνατόν παρά να προκύψει από τη σύνθεση των διαχειριστικών πολιτικών, που παίρνουν
υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες του χώρου, αυτές που προαναφέρθηκαν και άλλες που
έχουν καταγραφεί στα προηγούµενα κεφάλαια.
Η κλίµακα προσέγγισης της διαχείρισης σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος είναι η ενδεδειγµένη και ανταποκρίνεται ακόµη και στη διαθεσιµότητα της υφιστάµενης πληροφορίας και της ποιότητάς της. Αντίστροφη προσπάθεια αντιµετώπισης του συνόλου της
χώρας και παραγωγής διαχειριστικών πολιτικών, που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια στα
υδατικά διαµερίσµατα, κινδυνεύει να αποδειχθεί επιζήµια.
Είναι λοιπόν φανερό ότι η προσέγγιση της διαχείρισης των νερών, τουλάχιστον στη
χώρα µας, και η ανάπτυξη εργαλείων για την παραγωγή των αντίστοιχων πολιτικών, στο
µέτρο που θα συντελούσε στην προσπάθεια για αειφορική ανάπτυξη, οφείλει να γίνει σε
πρώτη φάση ανά υδατικό διαµέρισµα, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανάπτυξης των
υδατικών πόρων και των χρήσεών τους στα πλαίσια των υδρολογικών λεκανών.
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Μια τέτοιου είδους προσέγγιση µπορεί να συµβάλει ακόµα στον έλεγχο των ενδο-διαµερισµατικών ανισοτήτων, να αποδώσει τα πραγµατικά πλεονάσµατα ή ελλείµµατα εκεί
όπου πράγµατι ανήκουν, και να οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα για κάθε θέµα που
αφορά στις δυνατότητες αντιµετώπισης των σχέσεων µεταξύ των υδατικών διαµερισµάτων. Έτσι, µε την ολοκλήρωση της προσέγγισης αυτής ανά υδατικό διαµέρισµα είναι δυνατή η άµβλυνση των αντιθέσεων που σήµερα υφίστανται σε επίπεδο χώρας, χωρίς κίνδυνο όξυνσης των ενδο-διαµερισµατικών σχέσεων.
Η ολοκλήρωση των περιφερειακών (ανά υδατικό διαµέρισµα) πολιτικών διαχείρισης σε
εθνικό σχέδιο προκύπτει από τη χρήση συγκεκριµένων εργαλείων ανάλυσης και σύνθεσης και συγκεκριµένης µεθοδολογίας. Προϋπόθεση όµως είναι η ύπαρξη αντίστοιχων
εργαλείων και κοινής µεθοδολογίας στο επίπεδο των υδατικών διαµερισµάτων.
Βασικές προϋποθέσεις για τον προγραµµατισµό της διαχείρισης των υδατικών πόρων,
και κατά συνέπεια για τη δυνατότητα επιλογής και άσκησης υδατικής πολιτικής, αποτελούν η ανάλυση και περιγραφή της υδατικής περιοχής, η κατάστρωση ισοζυγίων προσφοράς-ζήτησης νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση, η θέσπιση αποδεκ-τών
κριτηρίων για την καλή οικολογική κατάσταση των υδατικών πόρων και η ανάλυση των
πιέσεων και επιπτώσεων. Τα θέµατα αυτά για κάθε υδατική περιοχή είναι αντικείµενα
που απαιτούν εξειδικευµένες αλλά και συνθετικές µελέτες και γόνιµο διάλογο µεταξύ
των χρηστών και άλλων εµπλεκοµένων φορέων.
Είναι αυτονόητη η ανάγκη για χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων υποστήριξης
της διαχείρισης, στα οποία η έµφαση πρέπει αν δοθεί στην οργάνωση (τακτοποίηση) των
κάθε µορφής πληροφοριών (δεδοµένα µετρήσεων ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης
των υδατικών πόρων, δεδοµένα χρήσεων και διαχειριστικά), προκειµένου να µπορούν να
εκπονούνται και να επικαιροποιούνται αξιόπιστα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης νερού
και αναλύσεις των πιέσεων και επιπτώσεων.

3. Αδυναµίες, προβλήµατα, προτάσεις για την αντιµετώπισή
τους
Μετά από την ανάλυση που προηγήθηκε για το υφιστάµενο πλαίσιο και τα τρία βήµαταεπίπεδα προσέγγισης της διαχείρισης των υδατικών πόρων, ακολουθεί προσπάθεια επισήµανσης και στη συνέχεια αξιολόγησης των βασικών αναγκών, προβληµάτων, ελλείψεων ή και αδυναµιών, που σηµειώθηκαν µέχρι τώρα στη Μελέτη. Οι ανάγκες, τα προβλήµατα κ.λπ. αυτά καθορίζουν τα όρια και τις δυνατότητες για µια ολοκληρωµένη και
βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. Παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα και κωδικοποιηµένα σε µεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές έχουν επιλεγεί µεταξύ άλλων δυνατοτήτων, ακολουθούν τη λογική του Κεφαλαίου VΙ (σύνολο χώρας) και είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι υδατικοί πόροι της χώρας – Φυσική προσφορά
Ποιοτική κατάσταση
Χρήσεις – ζήτηση νερού
Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων
Νερό και γεωργία
Νερό και αστική ανάπτυξη
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7.
8.
9.

Νερό και ενέργεια
Νερό και Περιβάλλον
Ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης

10. Έρευνα και τεχνολογία
11. Θεσµικές ρυθµίσεις
Παράλληλα, καθορίστηκαν και παρουσιάζονται, σε αντιστοιχία µε τα προβλήµατα, δυνατότητες αντιµετώπισής τους στα πλαίσια της βασικής επιδίωξης της διαχείρισης, που
είναι η αειφορία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Έτσι, οι δυνατότητες
αντιµετώπισης των προβληµάτων που επισηµαίνονται αποτελούν ταυτόχρονα, κατά θεµατική ενότητα, τις επιδιώξεις και τους επιµέρους στόχους για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας.
Από το σύνολο των προτάσεων, στην επόµενη ενότητα, επιλέγονται αυτές που παρουσιάζουν, µετά από όσα αναφέρθηκαν στο τεύχος αυτό, την πρώτη προτεραιότητα εφαρµογής.

3.1 Οι υδατικοί πόροι της χώρας – Φυσική προσφορά
(1) Η Ελλάδα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παρουσιάζει, ίσως
εντονότερα από τις λοιπές χώρες, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των προβληµάτων
ποσοτικής διαχείρισης νερού της νότιας µεσογειακής ζώνης της ΕΕ, τα οποία συνοψίζονται, µεταξύ άλλων, σε ξηροθερµικές συνθήκες, ζώνες περιοδικής ή µόνιµης ξηρασίας, έντονη ζήτηση και συχνά µη ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Η διεθνής
βιβλιογραφία, η εµπειρία, αλλά και η πρακτική, αναδεικνύουν ως σηµαντικό άξονα των
προβληµάτων της διαχείρισης του νερού σε τέτοιες ζώνες την ποσοτική διάσταση, η
οποία ωστόσο δεν µπορεί παρά να αντιµετωπίζεται στα πλαίσια της κοινά αποδεκτής περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα της Οδηγίας 2000/60.
Καθοριστικός παράγοντας της διαχείρισης των νερών στη χώρα είναι η ποσοτική
διάσταση των υδατικών πόρων, κάτι που χαρακτηρίζει και άλλες µεσογειακές περιοχές της ΕΕ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο συστηµατικές προσπάθειες για την ανάπτυξη πολιτικών αντιµετώπισης των εξειδικευµένων προβληµάτων του νότου, που σαφώς διαφέρουν από τα αντίστοιχα των
βόρειων και κεντρικών περιοχών της ΕΕ, πάντα ωστόσο στα πλαίσια της κοινής
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.
(2) Η αξιοποίηση των υπόγειων νερών µε τη διάνοιξη συλλογικών και ιδιωτικών γεωτρήσεων (που παρουσιάζει τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα έναντι των επιφανειακών), έχει συχνά οδηγήσει στην υπερεκµετάλλευσή τους, σε βαθµό πολύ µεγαλύτερο
του ρυθµού ανανέωσης των αποθεµάτων (Αργολικό πεδίο, Θεσσαλία). Έτσι, σε πολλές
παράκτιες περιοχές και νησιά, αλλά και σε αποµακρυσµένες από τη θάλασσα περιοχές
είναι εµφανείς οι δυσµενείς επιπτώσεις για τους υδροφορείς και το περιβάλλον.
Επειδή η υποβάθµιση των υπόγειων νερών είναι σε πολλές περιοχές κρίσιµη, θα
πρέπει να ληφθούν ριζικά µέτρα προστασίας των υδροφορέων από περαιτέρω υποβάθµιση, αλλά και ανάκαµψης της κακής κατάστασης, όπου αυτό είναι δυνατό,
σύµφωνα µε το πνεύµα της πρόσφατης Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των
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υπογείων υδάτων. Οι µέθοδοι για το σκοπό αυτό και για την επίτευξη αειφορικής
διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων είναι:
• Η διακοπή ή η ουσιαστική µείωση των αντλήσεων υπόγειου νερού µε αντίστοιχη
εξοικονόµηση νερού για άρδευση και εξέταση της δυνατότητας µετατροπής αρδευόµενων εκτάσεων σε ξηρικές.
• Η εφαρµογή µέτρων µείωσης των σηµειακών (π.χ.βόθροι), αλλά και διάχυτων,
γεωργικής κυρίως προέλευσης, πηγών ρύπανσης (φυτοφάρµακα, νιτρικά) µε
υιοθέτηση µεταξύ άλλων ορθών γεωργικών πρακτικών.
• Η υποκατάσταση των υπόγειων νερών µε επιφανειακά, µέσω της κατασκευής
έργων ταµίευσης επιφανειακών νερών και µεθόδων ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων.
• Ο τεχνητός εµπλουτισµός των υδροφορέων, λύση που από τη φύση της µπορεί
να συνδυαστεί µε την αµέσως προηγούµενη παράγραφο.
(3) Αντίθετα, τα επιφανειακά νερά έχουν αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών λιγότερο
από τα υπόγεια. Εποµένως, απαιτείται η ανάπτυξη των επιφανειακών νερών µε έργα, τα
οποία θα συντελέσουν στην ανάκαµψη των υπόγειων, αφενός µέσω της υποκατάστασής
τους, αφετέρου µέσω της φυσικής επαναφοράς τους.
Με δεδοµένη την κακή ποσοτική αλλά και ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών πόρων σε πολλές περιοχές της χώρας (παράκτιες και πεδινές, π.χ. Θεσσαλία)
και την επιτακτική απαίτηση ανάκαµψής τους, αποτελεί σχεδόν µονόδροµη διαχειριστική επιλογή η αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων, στο βαθµό που
έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησης και επαναχρησιµοποίησης. Η επιλογή αυτή συνδυάζεται µε την κατασκευή έργων (µεσαίας και µεγάλης
κλίµακας), 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. Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι υπάρχουν
πλέον αυστηρές θεσµικές απαιτήσεις και ως προς την ποιοτική κατάσταση των
επιφανειακών υδάτων και ως προς την αποφυγή διατάραξης των οικοσυστηµάτων.
Εποµένως, η υιοθέτηση έργων αξιοποίησης των επιφανειακών νερών θα πρέπει,
όταν τεκµηριώνεται η αναγκαιότητά τους, να γίνεται στο βαθµό και µε τρόπο που
να επιφέρουν αποδεκτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
(4) Καθυστέρηση, µεταξύ άλλων, παρατηρείται και στις αναγκαίες υποδοµές, καθώς και στα
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και αντιµετώπιση του φυσικού φαινόµενου των
πληµµυρών (σε γεωργικές, αστικές και παράκτιες περιοχές), το οποίο έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στη ζωή και υγεία των ανθρώπων, στις υποδοµές, στο περιβάλλον και στις
ανθρώπινες δραστηριότητες, εποµένως στο κοινωνικό, οικονοµικό και φυσικό περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ο προγραµµατισµός της προστασίας από πληµµύρες συνδέεται άµεσα µε τη διαχείριση
της χρήσης γης και πρέπει να εξετάζει όχι µόνο τη θωράκιση του πληθυσµού, αλλά και
την πλήρη προστασία των υδατικών πόρων και των οικοσυστηµάτων τους. Η επιλογή
των µέτρων διαχείρισης των πληµµυρών πρέπει να υποστηρίζει τη βιώσιµη ανάπτυξη
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της λεκάνης απορροής, µεγιστοποιώντας την οικονοµική αποδοτικότητα της γης και των
υδατικών πόρων.
Σηµαντική βέβαια και στην περίπτωση των πληµµυρών είναι η πληροφόρηση και συµµετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια διαµόρφωσης και εφαρµογής των σχεδίων.
Πρέπει να αναληφθεί άµεσα προσπάθεια στρατηγικού σχεδιασµού για τον περιορισµό των κινδύνων από πληµµύρες σύµφωνα και µε σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (βρίσκεται στο στάδιο τελικής έγκρισης). Ο σχεδιασµός αυτός θα αφορά στην προγραµµατισµένη αντιµετώπιση του κινδύνου από τις πληµµύρες, µε συγκεκριµένες δράσεις (στρατηγικά ιεραρχηµένα έργα και µέτρα) κατά ενδιαφερόµενο φορέα, που θα
συνοδεύονται από κοστολόγηση και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι περιοχές αυξηµένου κινδύνου (π.χ. Αττική, µεγάλες πόλεις, Έβρος, περιοχές κατάντη φραγµάτων).
(5) Τα διακρατικά νερά, που αφορούν µόνον στα βόρεια υδατικά διαµερίσµατα (09, 10, 11
και 12), αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του θεωρητικού υδατικού δυναµικού της χώρας
(το ένα τέταρτο περίπου), γεγονός που καταδεικνύει την έντονη εξάρτηση των τεσσάρων
διαµερισµάτων από τα διακρατικά νερά.
Τα διαµερίσµατα αυτά πιθανώς να αντιµετωπίσουν προβλήµατα επάρκειας νερού, ειδικότερα όσον αφορά στην απαίτηση για ελάχιστη διατηρητέα περιβαλλοντική παροχή για
τα οικολογικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα (∆έλτα Νέστου, Έβρου, λίµνες Βιστωνίδα,
Κερκίνη κ.λπ.), όπως και τα ήδη επιβαρυµένα από τη ρύπανση.
Με σκοπό την εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης δυνατότητας διαχείρισης των υδατικών πόρων των βόρειων διαµερισµάτων, αλλά και την εξασφάλιση της ελάχιστης
διατηρητέας περιβαλλοντικής παροχής για τα σηµαντικότατα οικοσυστήµατα της
περιοχής, απαιτείται να δοθεί έµφαση και προτεραιότητα στη σύναψη δίκαιων για
τη χώρα συµφωνιών (για ποσότητα και ποιότητα) µε τα γειτονικά κράτη (Βουλγαρία, Τουρκία και FYROM) για τη ρύθµιση του καθεστώτος των διακρατικών νερών.
Επίσης, απαιτείται η οργάνωση κοινών διακρατικών προγραµµάτων παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των διακρατικών πόρων, καθώς και η πύκνωση των µετρήσεων και η αύξηση της αξιοπιστίας της σχετικής πληροφορίας µε
σκοπό την µείωση της αβεβαιότητας στην εκτίµηση των υδρολογικών ισοζυγίων.
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί στην πληροφορία τη σχετική µε τα διακρατικά
υπόγεια νερά, για τα οποία υπάρχει ένδεια δεδοµένων.
Όλα τα παραπάνω νοούνται στα πλαίσια των οδηγιών της ΕΕ και των διακρατικών
συµφωνιών ή άλλης µορφής δεσµεύσεων. Σηµειώνεται ότι ήδη υλοποιούνται σχετικές δράσεις στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG.

3.2 Ποιοτική κατάσταση
(1) Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε γενικές γραµµές θεωρείται
ικανοποιητική. Επισηµαίνεται πάντως ότι η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται κυρίως
σε κριτήρια, που αφορούν επιµέρους χρήσεις των πόρων (π.χ. απόληψη νερού για πόση,
730 Κεφάλαιο VII: Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας

άρδευση, διαβίωση ιχθύων), σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και όχι σε κριτήρια που σχετίζονται µε τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων και την εν γένει περιβαλλοντική τους κατάσταση, τα οποία αποτελούν έναν από τους στόχους της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, χωρίς να έχουν ακόµα διαµορφωθεί και που από ότι φαίνεται θα είναι αυστηρότερα των υφιστάµενων.
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων θα πρέπει να επαναξιολογηθεί στα
πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία πέρα από τις κλασικές
φυσικοχηµικές παραµέτρους απαιτείται επιπρόσθετα η διερεύνηση της οικολογικής
κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων ως προς βιολογικές παραµέτρους και τις ουσίες προτεραιότητας.

(2) Τα περισσότερα επιφανειακά ύδατα, µε βάση τα διαθέσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
πληρούν τις προϋποθέσεις για παραγωγή πόσιµου νερού µετά από κατάλληλη επεξεργασία. Εξαίρεση αποτελούν κυρίως περιοχές που επηρεάζονται από ανθρωπογενή ρύπανση
µε θρεπτικά. Ειδικότερα για τα διακρατικά νερά, προβλήµατα ρύπανσης σηµειώνονται
µε ευθύνη των ανάντη χωρών. Όσον αφορά στην κατάσταση των λιµνών, σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία και τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν στην παρούσα µελέτη, και µε βάση
τα σχετικά περιορισµένα δεδοµένα πεδίου, ευαισθησία φαίνεται να παρουσιάζει το 70%
περίπου αυτών που εξετάστηκαν.
Για τη διατήρηση αλλά και αναβάθµιση της ποιότητας των υδάτων είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων για την παρεµπόδιση, τον έλεγχο και τον περιορισµό της ρύπανσης των νερών στην πηγή (αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα), καθώς και η
εφαρµογή προγραµµάτων για την παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας
των νερών, ιδιαίτερα στα διακρατικά νερά, όπου προβλήµατα ρύπανσης σηµειώνονται µε ευθύνη των ανάντη χωρών.
(3) Σηµαντικά προβλήµατα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθµισης έχουν παρατηρηθεί σε
υπόγειους υδροφορείς, τα οποία οφείλονται σε σηµαντικό βαθµό στην υπεράντλησή
τους, που σε παράκτιους υδροφορείς οδήγησε σε υφαλµύριση. Η ρύπανση των υπόγειων
νερών που κατά κανόνα σχετίζεται µε την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών,
χωρίς να αποκλείεται και η επιβάρυνση των υδάτων µε συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών (π.χ. φυτοφαρµάκων), οφείλεται κυρίως στις µη σηµειακές πηγές λόγω γεωργικών
δραστηριοτήτων.
Είναι απαραίτητη η συστηµατική εφαρµογή και επέκταση των ήδη υιοθετηµένων
κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και των προγραµµάτων δράσης στις ευπρόσβλητες ως προς τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης περιοχές. Στόχοι της
δράσης αυτής θα είναι αφενός ο περιορισµός της ποσότητας νερού που χρησιµοποιείται για άρδευση, και αφετέρου η βελτιστοποίηση των ποσοτήτων λιπασµάτων και
φυτοφαρµάκων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να παραλείπεται και η ανάγκη
για συστηµατική παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
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3.3 Χρήση – Ζήτηση
(1) Στις βασικές αρχές, που πρέπει να τηρούνται για τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών
πόρων, περιλαµβάνεται και η διαχείριση της ζήτησης. Η µείωση της ζήτησης µέσω της
διαχείρισής της θεωρείται ισοδύναµη µε την αύξηση της φυσικής προσφοράς νερού και
µάλιστα ως λύση πρώτης επιλογής, όταν οι εύκολα εκµεταλλεύσιµοι υδατικοί πόροι
έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί και οι διαθέσιµες λύσεις έχουν µεγάλο οικονοµικό ή και περιβαλλοντικό κόστος. Αυτό προϋποθέτει την εφαρµογή πλέγµατος µέτρων οικονοµικών,
τεχνολογικών, θεσµικών, καθώς και τη συµµετοχή των χρηστών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Στην Ελλάδα η διαχείριση της ζήτησης έχει εφαρµοστεί, βασικά από την ΕΥ∆ΑΠ για
την ύδρευση της Αθήνας, µέσω της αύξησης των τιµολογίων και µόνον σε περιόδους
λειψυδρίας.
Για τη βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων απαιτείται να εφαρµοστούν και
στη χώρα οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη µελέτη και υλοποίηση προγραµµάτων διαχείρισης της ζήτησης για όλες τις χρήσεις, µε έµφαση και προτεραιότητα
στην άρδευση, τον βασικό καταναλωτή νερού παγκόσµια, αλλά και στη χώρα.
Στόχος της όλης διαδικασίας είναι η βελτίωση του ισοζυγίου προσφοράς – ζήτησης,
όχι όµως µε την παραδοσιακή προσέγγιση της συνεχούς αύξησης της προσφοράς
νερού. Πρέπει, συγκεκριµένα, να σχεδιαστούν τέτοιου είδους παρεµβάσεις στη ζήτηση, ώστε η ανάπτυξη να συντηρείται σε επίπεδα ανάλογα των φυσικών διαθέσιµων, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αειφορία των πόρων.
Στο πλέγµα των παρεµβάσεων πρέπει να περιλαµβάνεται και η ενεργή συµµετοχή
των χρηστών σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων.
(2) Τα µέτρα διαχείρισης της ζήτησης πρέπει να µελετώνται και να εφαρµόζονται σε µόνιµη
βάση και όχι µόνο σε περιόδους κρίσεων αποσπασµατικά και περιστασιακά, υπό το βάρος διαφόρων πιέσεων. Αποσκοπούν στην εξοικονόµηση νερού, η οποία είναι εφικτή τόσο στην υδρευτική, όσο κυρίως στην αρδευτική χρήση. Οι διαρροές νερού σε υδρευτικά
δίκτυα ορισµένων πόλεων φτάνουν συχνά σε πολύ υψηλά ποσοστά, οπότε υπάρχει µεγάλο περιθώριο εξοικονόµησης νερού χωρίς επιπτώσεις στις διάφορες λειτουργίες της
πόλης. Αντίστοιχα, στα συστήµατα επιφανειακής άρδευσης, οι απώλειες νερού είναι σοβαρές και θα µπορούσαν να µειωθούν σηµαντικά µε τη χρήση κλειστών δικτύων καταιονισµού και ακόµη περισσότερο µε στάγδην άρδευση. Ωστόσο, οι πρακτικές αυτές εξοικονόµησης νερού απαιτούν κατασκευαστικές παρεµβάσεις και προϋποθέτουν σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις. Επιπλέον, προϋποθέτουν τιµολόγηση του νερού και αντίστοιχα οικονοµικά µέτρα. Προϋποθέτουν, τέλος, εκστρατείες ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών και κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσµατικότητά τους.
Σηµαντικό βήµα για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί η ορθολογική χρήση και η εξοικονόµηση νερού σε κάθε περίπτωση.
Το πρώτιστο ζητούµενο, ωστόσο, είναι η µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση νερού
στην άρδευση, που λόγω και της κυριαρχίας της αρδευτικής χρήσης, θα έχει αποτέλεσµα την σηµαντική εξοικονόµηση πόρων στο σύνολο των υδροδοτικών αναγκών
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της χώρας. Εξοικονόµηση νερού µπορεί να επιτευχθεί τόσο µε αποδοτικότερες µεθόδους άρδευσης και τη χρήση εναλλακτικών υδατικών πόρων (π.χ. επαναχρησιµοποίηση), όσο και µε επιλογή λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών. Το ίδιο ισχύει, σε
µικρότερη βέβαια κλίµακα, µε την ύδρευση και τις σοβαρές απώλειες που παρουσιάζουν τα σχετικά δίκτυα. Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η εξοικονόµηση νερού
δεν είναι µόνο ένα ζήτηµα υποκειµενικής στάσης των χρηστών. Για την επίτευξή
της χρειάζονται κατάλληλες υποδοµές, για τις οποίες απαιτούνται αντίστοιχες οικονοµικές επενδύσεις, στρατηγική αγροτικής κ.λπ. πολιτικής και οικονοµικά διαχειριστικά εργαλεία.
Εξάλλου, µε δεδοµένο ότι είναι φυσιολογικό να εµφανίζονται, µε κάποια συχνότητα,
ξηρασίες και είναι αναπόφευκτο κάποιες να είναι έντονες και έµµονες, η διαχείριση
της ζήτησης πρέπει να επεκτείνεται και σε αυτές. Ο πληθυσµός θα πρέπει να είναι
ενήµερος για το ενδεχόµενο των ξηρασιών, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια για
τον επιµερισµό των ελλειµµάτων στη διάρκεια µιας ξηρασίας (αντί της εφαρµογής
έκτακτων, δαπανηρών και συχνά αναποτελεσµατικών µέτρων εξεύρεσης πρόσθετων ποσοτήτων νερού). Είναι αυτονόητο ότι το σύστηµα επιµερισµού των ελλειµµάτων θα πρέπει να συνδυάζεται και µε σύστηµα ασφάλισης και αποζηµιώσεων.
(3) Καθώς οι περιβαλλοντικές πιέσεις αυξάνονται και πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσµο
προσεγγίζουν ή φθάνουν τα όρια των διαθέσιµων αποθεµάτων τους σε νερό, η χρήση µη
συµβατικών υδατικών πόρων (επαναχρησιµοποίηση λυµάτων ή χρήση όµβριων, υφάλµυρων κ.λπ. νερών) εµφανίζεται ως µια ελκυστική επιλογή για την διατήρηση και την
επέκταση των πηγών νερού που υπάρχουν. Σήµερα, οι προχωρηµένες τεχνικές επεξεργασίας λυµάτων ή καθαρισµού του νερού, παρέχουν την δυνατότητα παραγωγής νερού
σχεδόν οποιασδήποτε επιθυµητής ποιότητας. Η άρδευση, το βιοµηχανικό νερό, το νερό
για αστική χρήση (µη πόσιµο) και ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδροφορέων, είναι µερικά παραδείγµατα χρήσης ανακτηµένου νερού.
Προβλέπεται ότι η βιοµηχανία θα αποτελέσει µελλοντικά σηµαντικό χρήστη των ανακτηµένων αστικών λυµάτων, αλλά και του ανακυκλωµένου στη βιοµηχανία νερού, τα
οποία αποτελούν ιδανική πηγή για αρκετές µονάδες, όπου στην παραγωγική διαδικασία
δεν απαιτείται υψηλή ποιότητα, όπως αυτή του πόσιµου νερού (κυρίως νερό ψύξης).
Οι διάφοροι τύποι της επαναχρησιµοποίησης καθορίζουν τον βαθµό επεξεργασίας των
λυµάτων, καθώς και τον βαθµό της αξιοπιστίας, που απαιτείται τόσο για την διαδικασία
της επεξεργασίας όσο και για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Λόγω των ισχυρών πιέσεων για την κάλυψη των αυξανόµενων αναγκών σε νερό, είναι αναγκαία και στη χώρα η µελέτη, µε όρους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και
οικονοµικούς, των δυνατοτήτων αλλά και προϋποθέσεων επαναχρησιµοποίησης
των υγρών αποβλήτων για διάφορες χρήσεις (άρδευση, βιοµηχανία, αστικές-µη πόσιµες χρήσεις κλπ.). Η επαναχρησιµοποίηση λυµάτων απαιτεί ολοκληρωµένο και
ορθολογικό σχεδιασµό. Η έναρξη εφαρµογής θα µπορούσε να γίνει σε δράσεις που
έχουν τις λιγότερες επιβαρύνσεις, οικονοµικές και κοινωνικές, όπως στην άρδευση
αστικού πρασίνου, στις περιπτώσεις επεκτάσεων οικισµών, αλλά και στις πιο ελλειµµατικές περιοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άµεση θέσπιση κατάλληλου
νοµοθετικού πλαισίου.
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(4) Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση µη καταναλωτικών χρήσεων των υδατικών πόρων, όπως π.χ. αυτές των νερών µε ειδική σύσταση
(θερµοµεταλλικά, ιαµατικά) ή αυτές που καλύπτουν σκοπούς αισθητικούς (π.χ. επαναφορά και επανένταξη στον οικιστικό ιστό µικρών ρεµάτων ή και ποταµών, όπως ο Κηφισός) ή για διάφορους άλλους σκοπούς (εναλλακτικές µορφές τουρισµού).
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση των υδατικών πόρων για ήπιες, µη καταναλωτικές
χρήσεις, µέσα στον οικιστικό ιστό ή στην ύπαιθρο για αισθητικούς λόγους ή και
αναψυχή, ακόµα και ως µια ενδιαφέρουσα πρόταση εναλλακτικής µορφής τουρισµού (αγροτοτουρισµός, αθλητικός τουρισµός, περιήγηση). Σκοποί των χρήσεων
αυτών µπορεί να είναι η τόνωση του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και η αναβάθµιση και ανάδειξη των υδατικών πόρων και των οικοσυστηµάτων τους σε τέτοια
κατάσταση που να είναι ελκυστικά και για τον επισκέπτη.

3.4 Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων
(1) Παρά τις περιοριστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ) στο γεωργικό τοµέα,
η ζήτηση νερού για άρδευση, χωρίς γενναίες επενδύσεις, είναι δύσκολο να µειωθεί και
ίσως εξακολουθήσει να αυξάνεται λόγω της ανάγκης για αύξηση της παραγωγικότητας
του τοµέα και της αδράνειας στην εφαρµογή ορθολογικότερων πολιτικών. Στον τοµέα
της ύδρευσης επίσης προβλέπεται αύξηση της ζήτησης, όπως βεβαίως και στον τουρισµό, λόγω της ανάγκης βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, αύξηση
της ζήτησης προβλέπεται και στους άλλους τοµείς, ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις για την
ποιοτική προστασία των υδατικών πόρων και της εν γένει οικολογικής ισορροπίας θα
αυξηθούν σηµαντικά, λόγω της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης
των υδατικών πόρων, αλλά και των ποιοτικών απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Σήµερα, µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρέπει να ενεργοποιηθούν άµεσα οι διαδικασίες προγραµµατισµού ανάπτυξης, προστασίας, χρήσης, έρευνας
κλπ., οι οποίες είναι ακόµα διάσπαρτες σε πολλούς φορείς, µε αποτελέσµατα πολλές φορές δυσµενή για τους πόρους και το περιβάλλον.
Με σκοπό την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, είναι σήµερα απαραίτητος,
εκτός από την εκτέλεση έργων πολλαπλού σκοπού, και ο διαρκής και συστηµατικός
έλεγχος της εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων, µε στόχο την εξασφάλιση της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών ανάλογα µε την σηµασία τους, την προστασία των υδατικών αποθεµάτων και βέβαια την αποφυγή της ποιοτικής τους υποβάθµισης (π.χ. υφαλµύριση).
Είναι πλέον απαραίτητος ο συντονισµός των προγραµµάτων αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε όλα τα επίπεδα (έρευνα, γνώση, κατασκευή έργων, αντιρρύπανση,
προστασία, κλπ.), και αυτό σηµαίνει την ανάγκη συνολικού (διατοµεακού) σχεδιασµού και προγραµµατισµού των σχετικών δραστηριοτήτων. Η προσπάθεια αυτή,
που αποτελεί σήµερα δράση πρώτης προτεραιότητας, θα πρέπει να αναλαµβάνεται
από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης µε τη συνεργασία του συνόλου των σχετικών
φορέων. Είναι απαραίτητο και επείγον να προωθηθούν οι απαραίτητες προς το
σκοπό αυτό διαδικασίες, τόσο στις διοικητικές δοµές, όσο και στο θεσµικό επίπεδο.
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(2) Η ως τώρα χαµηλή ανάπτυξη των επιφανειακών υδατικών πόρων της χώρας, σε συνδυασµό µε τις µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες, έχουν αποτέλεσµα να µην καλύπτονται
ικανοποιητικά σε διάφορες περιοχές οι υδατικές ανάγκες. Έτσι, υπάρχουν περιθώρια
αλλά και πιεστικές ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης των επιφανειακών νερών 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 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, υπό τον όρο ότι οι µεταβολές αυτές πρέπει να υπαγορεύονται
επιτακτικά από το δηµόσιο συµφέρον, αλλά και ότι θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις της
αειφορίας στην ανάπτυξη και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα ως σήµερα ιδιαίτερα
τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα (π.χ. µεγάλοι ταµιευτήρες) βρίσκονται, από άποψη
ποιότητας νερού και περιβάλλοντος, σε κατάσταση που συναγωνίζεται και πολλές φορές
ξεπερνά την αντίστοιχη των φυσικών υδάτινων σωµάτων.
Είναι απαραίτητη η κατασκευή νέων έργων ανάπτυξης επιφανειακών υδατικών πόρων, τα οποία αφενός θα προσφέρουν επιπλέον ποσότητες νερού και θα καλύψουν
ανάγκες ελλειµµατικών περιοχών, και αφετέρου θα αποσοβήσουν πιέσεις που σήµερα ασκούνται κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς αλλά και στο περιβάλλον.
Ωστόσο, τα νέα έργα δεν θα πρέπει να γίνονται µε τις πρακτικές του παρελθόντος,
αποσπασµατικά και µε αδιαφορία για τις γενικότερες επιπτώσεις τους, αλλά προγραµµατισµένα και συντονισµένα, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορία και ο σεβασµός στο περιβάλλον.
Ειδικότερα, η απαίτηση για την ένταξη νέων έργων στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής Ποταµού προφυλάσσει από την κατασκευή αποσπασµατικών έργων χωρίς κεντρικό σχεδιασµό.
(3) Η γεωγραφική ανισοκατανοµή της φυσικής προσφοράς και ζήτησης νερού οδηγεί σε
πλεονασµατικά και ελλειµµατικά υδατικά διαµερίσµατα. Εποµένως, για την κάλυψη των
σοβαρών και αποδεδειγµένων υδατικών αναγκών πρέπει να εξετάζονται οι δυνατότητες
µεταφοράς νερού από µια λεκάνη σε άλλη, ή από ένα υδατικό διαµέρισµα σε άλλο. Ήδη
υπάρχουν τέτοια έργα, όπως τα έργα ύδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ο ταµιευτήρας Πλαστήρα κλπ., που έχουν αποδώσει πολλαπλά οφέλη. Ωστόσο, λόγω και της
Οδηγίας, τέτοιου είδους έργα πρέπει πλέον να τεκµηριώνονται έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση µεγάλης κλίµακας µεταφοράς νερού, πρέπει
να αποδίδονται αντισταθµιστικά οφέλη στην περιοχή από την οποία γίνεται η εκτροπή,
όπως προβλεπόταν στο Ν. 1739/1987, και µε τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.∆.
51/2003 και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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 µεταφορές νερού από µία λεκάνη
σε άλλη ή από ένα υδατικό διαµέρισµα σε άλλο αποτελούν ουσιαστική δυνατότητα.
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Αναµφισβήτητα, οι εκτροπές νερού αποτελούν επεµβάσεις στο περιβάλλον και κατά
συνέπεια απαιτούν προσεκτική εκτίµηση και τεκµηρίωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και ελαχιστοποίηση των αρνητικών από αυτές, µε τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Αυτό δεν αποτελεί πρόσθετο
γραφειοκρατικό εµπόδιο, αλλά αντίθετα, αποτελεί ουσιαστική επιλογή που προφυλάσσει από δυσάρεστες µελλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και µη αναστρέψιµες καταστάσεις. Σε µεγάλες παρεµβάσεις θεωρείται αναγκαία η απόδοση αντισταθµιστικών οφελών στην περιοχή, από την οποία γίνεται η µεταφορά.
(4) Στη χώρα µας, έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις για την κατασκευή έργων υποδοµής,
αρδευτικών, υδρευτικών, αντιπληµµυρικών, υδροηλεκτρικών κ.ά. Πολλά από αυτά,
έχοντας ξεπεράσει ή όχι τον ωφέλιµο χρόνο ζωής τους, παρουσιάζουν σήµερα προβλήµατα λειτουργίας λόγω ελλιπούς διοίκησης και συντήρησης. Γενικά, δεν έχει γίνει αποτίµηση της λειτουργίας τους, καθώς και της οικονοµικής τους ευστάθειας, παρόλο που
αυτό θα υποβοηθούσε σηµαντικά τον ορθολογικό προγραµµατισµό ένταξης νέων έργων
στο Π∆Ε. Άλλωστε έχει γίνει πια δεκτό στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα, ότι η βελτίωση της διαχείρισης και η ορθολογικότερη χρήση των υπό εκµετάλλευση πόρων, δηλαδή οι µη κατασκευαστικές - εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης του νερού, αποτελούν δυνατές λύσεις για τα σηµερινά προβλήµατα των υδατικών πόρων.
Παράλληλα, η προφανής ανάγκη εκσυγχρονισµού και αξιοποίησης π.χ. των σηµαντικών
για την ελληνική κλίµακα επενδύσεων σε εγγειοβελτιωτικά έργα της προηγούµενης
30ετίας, τα αυστηρά πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
στην ΕΕ, 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.
Σχετικές παράµετροι που θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν, είναι η εξακρίβωση του
σηµερινού βαθµού απόδοσης των µεγάλων σε πρώτη προτεραιότητα έργων (αρδευτικών,
υδροηλεκτρικών, κλπ.) σε σχέση µε τους στόχους τους και τα νεότερα δεδοµένα, η δυνατότητα βελτίωσής τους (ειδικότερα των αρδευτικών έργων) και η µελέτη της βελτίωσης της λειτουργίας τους, η αποτίµηση της κατάστασης υφιστάµενων ταµιευτήρων (π.χ.
απόδοση, προσχώσεις). Η διαδικασία αυτή µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να οδηγήσει στην απαξίωση ή και εγκατάλειψη-κατάργηση κάποιου έργου.
Τη χρονική αυτή περίοδο το θέµα της αποτίµησης των έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων κρίνεται ως επίκαιρο για τη χώρα µας, τώρα δηλαδή που τα µεγάλα
έργα, έργα που κατασκευάστηκαν κυρίως στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα,
αρχίζουν να βρίσκονται στην περίοδο παλαίωσής τους, αλλά και οι διαθέσιµες πιστώσεις για νέα έργα είναι σαφώς περιορισµένες, χωρίς ορατή προοπτική αύξησής
τους στο άµεσο µέλλον. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της θέσης αυτής παίζει
και η στρατηγική επιδίωξη για την αειφορική ανάπτυξη της χώρας και των φυσικών της πόρων.
(5) Πρόβληµα που δεν έχει ακόµη αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα είναι ο µεγάλος βαθµός
οµοιοµορφίας της ροής προς τα κατάντη φραγµάτων. Το αποτέλεσµα από τη σχεδόν
πλήρη ανάσχεση των φυσικών πληµµυρικών ροών, είναι να επιχώνονται οι κατάντη κοί-
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τες από αποθέσεις φερτών, αλλά και να αναπτύσσονται παράνοµες χρήσεις σε αυτές.
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, επειδή φοβούνται
καταστροφές από πληµµύρες στα κατάντη (πληµµύρες, που 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.
Σε όλες τις περιπτώσεις φραγµάτων χρειάζεται να επανεξεταστούν οι όροι λειτουργίας τους µε αναφορά στις κατάντη φυσικές (καθεστώς ροής, φερτά) και οικολογικές (οικοσυστήµατα) συνθήκες. Εκτός από την ελάχιστη οικολογική παροχή, που
υποχρεωτικά πρέπει να εξασφαλίζεται, θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση και
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 έχει 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 εφαρµογή στον Αχελώο.

3.5 Νερό και γεωργία
(1) Οποιαδήποτε πρόοδος στον αγροτικό τοµέα και τη σχέση του µε το νερό προϋποθέτει
σηµαντική ενίσχυση της οργάνωσης των αγροτών και υπέρβαση του σηµερινού µοντέλου των ΟΕΒ, το οποίο, παρόλη την αναµφισβήτητη ιστορική συµβολή του, δεν ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες και συνθήκες. Ένα σύγχρονο µοντέλο οργάνωσης, θα
είναι αναγκαστικά πιο απαιτητικό ως προς την οικονοµική του διάσταση, ώστε να οδηγήσει σε οικονοµικά εύρωστους οργανισµούς, που θα έχουν την ευθύνη της συντήρησης,
αναβάθµισης και διαχείρισης των υφιστάµενων υποδοµών και της ανάπτυξης νέων, αλλά
και ως προς την τεχνολογική και εκπαιδευτική του διάσταση, ώστε να είναι σε θέση να
αφοµοιώνει τις νέες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να εκπαιδεύει τους
αγρότες στην εφαρµογή τους. Απαραίτητη για τη διαχειριστική διάσταση είναι η ανάπτυξη και τήρηση γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία των καλλιεργειών, των χρησιµοποιούµενων πόρων, µε έµφαση στο νερό, και της παραγωγής. Επιτακτικό, πάντως, όρο αποτελεί η κοστολόγηση και στη συνέχεια τιµολόγηση του νερού
άρδευσης, όπως προβλέπεται και στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Έχοντας υπόψη τη µακρόχρονη εµπειρία των ΟΕΒ, θεωρείται αναγκαίος σήµερα ο
επαναπροσδιορισµός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύµφωνα µε
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τις απαιτήσεις της ΕΕ και τους όρους της νέας ΚΑΠ. Στόχος πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου οργανισµού, οικονοµικά βιώσιµου, που παράλληλα θα διαθέτει δυνατότητες χρήσης νέων τεχνολογιών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης των αγροτών στις νέες συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση οικονοµικής βιωσιµότητας
των νέων οργανισµών αποτελεί η κοστολόγηση και τιµολόγηση του αρδευτικού νερού.
(2) Το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς το ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων και ως προς το ποσοστό του διατιθέµενου στην άρδευση νερού (84%),
οφείλεται πρωτίστως στις υδροκλιµατικές συνθήκες και δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί.
Ωστόσο, η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο όσο το δυνατόν λιγότερο
σπάταλο, πιο αποδοτικό οικονοµικά και απαλλαγµένο από δυσµενείς επιπτώσεις στα
ίδια τα υδάτινα σώµατα και το περιβάλλον. Επισηµαίνεται ότι ως σήµερα, οι γεωργικές
δραστηριότητες που συναρτώνται µε τη διαχείριση του νερού, έχουν προξενήσει σηµαντικές, δύσκολα επανορθώσιµες και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες στους υδροφορείς
(ποσοτική υποβάθµιση από υπερεκµετάλλευση, ποιοτική υποβάθµιση τόσο από υπερεκµετάλλευση όσο και από ρύπανση).
Μια παρέµβαση προς την κατεύθυνση της οικονοµικά αποδοτικότερης χρήσης του νερού αποτελεί η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, ώστε, χωρίς να εγκαταλείπονται τελείως οι παραδοσιακές καλλιέργειες, να προωθηθούν σύγχρονα και ανταγωνιστικά γεωργικά προϊόντα, όπως προβλέπεται από το ∆΄ ΚΠΣ και, κατά κάποιο τρόπο, επιβάλλεται από τη νέα ΚΑΠ.
Η προβλεπόµενη στενότητα κάλυψης σε διάφορες περιοχές της χώρας των υδατικών αναγκών άρδευσης µε συνεχή αναζήτηση νέων υδατικών πόρων ή νέων τρόπων
εξοικονόµησης νερού, οδηγεί στην αναζήτηση νέων δυνατών παρεµβάσεων. Μια τέτοιου είδους παρέµβαση είναι η αντικατάσταση σηµερινών καλλιεργειών µε άλλες,
που θα µπορούσαν να στηρίξουν τον αγροτικό πληθυσµό σε πολλές κατευθύνσεις
και να αναστρέψουν τη συσσώρευση προβληµάτων στους υδατικούς πόρους και το
περιβάλλον.

3.6 Νερό και αστική ανάπτυξη
(1) Παραδοσιακά, οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονταν κυρίως από υπόγεια νερά, πηγαία ή
αντλούµενα µέσω γεωτρήσεων. Η υδροληψία από υπόγεια νερά είχε γενικά προτιµηθεί
επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτούσε λιγότερο δαπανηρά έργα, ενώ
παράλληλα η επεξεργασία του νερού ήταν απλούστερη. Όµως, σε µεγάλα αστικά
κέντρα, µε πρώτη την Αθήνα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη, τα υπόγεια νερά δεν είναι πια
αρκετά για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, οπότε επιστρατεύονται και τα επιφανειακά, που όµως απαιτούν σηµαντικά (από άποψη µεγέθους και οικονοµικών πόρων)
έργα ταµίευσης και µεταφοράς.
Στις σηµερινές συνθήκες, η αύξηση των υδρευτικών αναγκών, η εξάντληση των
υπόγειων αποθεµάτων λόγω υπερεκµετάλλευσης, αλλά και η ποιοτική τους υποβάθµιση λόγω ρύπανσης, οδηγεί στην αναγκαιότητα αξιοποίησης των επιφανειακών νερών και για την ύδρευση των µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων. ∆εν θα
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πρέπει, ωστόσο, να αποκλείονται και οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία σε ότι αφορά στην επεξεργασία υφάλµυρων υπόγειων νερών ή και νερών
µε αυξηµένα νιτρικά ή θειικά, καθώς οι νέες αυτές τεχνολογίες χαρακτηρίζονται
από προοδευτική µείωση του κόστους που συνεπάγονται.
(2) Στα αστικά και λοιπά οικιστικά κέντρα, ακόµα και σήµερα παραµένουν άλυτα διάφορα
οξυµένα προβλήµατα, που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Τα ελάχιστα αστικά υδατορέµατα που έχουν διατηρηθεί παραµένουν συχνά αποδέκτες ανεπεξέργαστων λυµάτων,
λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών δυσκολιών κατασκευής αποχετευτικού συστήµατος ακαθάρτων γύρω από τα ρέµατα.
Κλασικό παράδειγµα αυτού του τύπου είναι ο Κηφισός στην Αθήνα, που στην πράξη
λειτουργεί ως αποδέκτης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. Στον Κηφισό επικρατούν σήµερα οι µαζικές ρίψεις βιοµηχανικών αποβλήτων, οι εκτεταµένες αποφράξεις
ρεµάτων, που εµποδίζουν τα όµβρια να βρουν διέξοδο προς τους φυσικούς αποδέκτες,
καθώς και η κάθε είδους αυθαίρετη δόµηση µέσα στη ζώνη προστασίας του.
Τα υδατορεύµατα που διατρέχουν οικιστικές και κυρίως αστικές περιοχές πρέπει να
διατηρηθούν, να οριοθετηθούν και να προστατευτούν από οποιαδήποτε αρνητική
παρέµβαση (µπάζωµα, διάθεση λυµάτων, αυθαίρετη δόµηση). Παράλληλα, πρέπει
να προβλεφθεί η απόδοση περισσότερου χώρου σε αυτά (αντί του ασφυκτικού περιορισµού τους π.χ. µε την κατασκευή οδικών αξόνων, όπως στον Κηφισό), η ανάδειξή τους, η επανένταξή τους στον αστικό ιστό και τη ζωή των κατοίκων. Η δράση
αυτή θα µπορούσε να συνοδευτεί µε τη δηµιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και
αθλητισµού.
(3) Σηµαντική είναι και η καθυστέρηση στην κατασκευή δικτύων οµβρίων στις αστικές
περιοχές. Όµως, µε δεδοµένα τα προβλήµατα επάρκειας των τελικών αποδεκτών, η ανυπαρξία δευτερευόντων ή τριτευόντων δικτύων αµβλύνει σχετικά, παρά οξύνει, το συνολικό πρόβληµα. Η κατασκευή δικτύου οµβρίων συντελεί στη µείωση του χρόνου απορροής των οµβρίων και κατά συνέπεια στην αύξηση της παροχής στον αποδέκτη. Αν εποµένως κατασκευαστούν δίκτυα οµβρίων, χωρίς ο αποδέκτης να µπορεί να τα παραλάβει,
τότε η όλη κατάσταση του συστήµατος επιδεινώνεται, αντί να βελτιώνεται.
Η µελέτη των αστικών αντιπληµµυρικών έργων δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική (π.χ. κατασκευή δικτύων σε µια συνοικία όπου υπάρχουν οι οικονοµικές προϋποθέσεις χρηµατοδότησης), αλλά οφείλει να είναι συνολική για την αστική λεκάνη.
Πριν την µελέτη και κατασκευή δικτύων, απαιτείται η κατάρτιση στρατηγικού
σχεδίου διαχείρισης των οµβρίων.
(4) Είναι γεγονός ότι ο οικοδοµικός και ο κτηριοδοµικός κανονισµός στη χώρα µας, ενώ
προβλέπει την υποχρέωση σύνταξης σειράς µελετών µιας οικοδοµής, δεν περιλαµβάνει
σε αυτές τη διαχείριση των οµβρίων. Το αποτέλεσµα είναι ότι, κάθε νέα οικοδοµή που
κατασκευάζεται, επιβαρύνει την όλη αστική λεκάνη, µε αύξηση της ποσότητας των οµβρίων και επιτάχυνση του ρυθµού απορροής τους.
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Απαιτείται άµεση παρέµβαση στο θέµα των αστικών οµβρίων για τη θεσµοθέτηση
µελέτης διαχείρισής τους σε κλίµακα µεµονωµένης οικοδοµής και τέτοιων τεχνικών
υποχρεώσεων, που να εξασφαλίζουν ότι η κατασκευή της οικοδοµής δεν θα επιδεινώσει το φυσικό καθεστώς της απορροής οµβρίων, τόσο ως προς την ποσότητα όσο
και ως προς το χρόνο απορροής.
Τεχνικά µέσα για την εξασφάλιση αυτών των στόχων µπορεί να είναι η απαγόρευση
δηµιουργίας αδιαπέρατων επιφανειών (π.χ. πλακοστρώσεων) στους ακάλυπτους
χώρους και παράλληλα η κατασκευή δεξαµενών ανάσχεσης οµβρίων ή και συλλογής οµβρίων, το νερό των οποίων θα χρησιµοποιείται π.χ. για το πότισµα των κήπων, αποκτώντας έτσι και πρόσθετη σκοπιµότητα στα πλαίσια της δηµιουργίας
βιώσιµων συστηµάτων αστικού νερού. Επίσης, θα µπορούσαν να µελετηθούν κίνητρα για την υιοθέτηση παρόµοιων πρακτικών σε υφιστάµενες οικοδοµές.

3.7 Νερό και ενέργεια
(1) Η υπεράντληση νερού από υπόγειους υδροφορείς έχει οδηγήσει σε ταπείνωση της στάθµης µε αποτέλεσµα να αντλείται συχνά νερό από βάθος εκατοντάδων µέτρων και να καταναλώνονται µεγάλες ποσότητες ενέργειας. Όσο και αν είναι αιτιολογηµένη η άντληση
για υδρευτικό νερό, η άντληση για αρδευτικό νερό από µεγάλα βάθη αντιβαίνει στις αρχές της βιωσιµότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικονοµικότητας και
αποδοτικότητας στη χρήση ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας. Άλλη ενεργοβόρα δραστηριότητα σχετική µε το νερό είναι η αφαλάτωση, η οποία στην Ελλάδα ορθώς έχει θεωρηθεί ως λύση ανάγκης (για άνυδρα νησιά) και µόνο για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, όταν δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
Το διαφαινόµενο στο µέλλον αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, η συνεπαγόµενη αύξηση
του κόστους ενέργειας, αλλά και τα προβλήµατα που έχει επισωρεύσει η ως τώρα
σπάταλη χρήση ενέργειας, οδηγούν αδήριτα στην ανάγκη πλήρους αποθάρρυνσης
της άντλησης από µεγάλα βάθη και, όπου είναι δυνατό, της υποκατάστασης των
υπόγειων νερών από επιφανειακά, µέσω της κατασκευής ταµιευτήρων, η οποία, πέραν των άλλων, παρέχει και ενεργειακά οφέλη.
(2) Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στα υπόγεια νερά, µε την αξιοποίηση των επιφανειακών
νερών επιτυγχάνεται η παραγωγή αξιόλογων ποσοτήτων υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα τα απαιτούµενα έργα
έγιναν µε µοναδικό στόχο την παραγωγή ενέργειας. Όµως στην πορεία της λειτουργίας
τους, πολλά από τα έργα αυτά εξυπηρέτησαν και άλλους στόχους (άρδευση, ύδρευση,
αναψυχή, τουριστική ανάπτυξη). Αν και η κατασκευή µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων
έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό, καλύπτοντας τις πιο πρόσφορες θέσεις, υπάρχει
ακόµη µεγάλο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε µεγάλη
έµφαση στα µικρά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αποτελούν µια άλλη χρήσιµη αξιοποίηση του νερού, αλλά δεν προσφέρουν δυνατότητες για παράλληλες χρήσεις, ενώ η συνολική συµβολή τους στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας είναι πολύ µικρή.
Τόσο η αποτίµηση των υφιστάµενων υδροηλεκτρικών έργων, όσο και η µελέτη
νέων στις περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, θα πρέπει πλέον να γίνεται
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µε την θεώρηση του πλήρους φάσµατος των ωφελειών που αυτά προσφέρουν. Αντίστοιχα, θα πρέπει να επιµερίζεται το συνολικό κόστος και το οικονοµικό όφελος
στις επιµέρους χρήσεις.
Στην ενεργειακή χρήση των υδατικών πόρων πρέπει απαραιτήτως να εξετάζεται
και η µοναδική δυνατότητα των υδροηλεκτρικών έργων για προσωρινή αποθήκευση ενέργειας (εφόσον εξοπλιστούν µε αντιστρεπτές µονάδες παραγωγής-άντλησης). Η δυνατότητα αυτή στο µέλλον θα είναι καθοριστικής σηµασίας για το ενεργειακό σύστηµα της χώρας, εξαιτίας της αναµενόµενης διάδοσης των εναλλακτικών
ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, που από τη φύση τους χαρακτηρίζονται από
έντονες και απρόβλεπτες διακυµάνσεις ισχύος.

3.8 Νερό και Περιβάλλον
(1) Παρά την ιδιαίτερη σηµασία που έχει στη χώρα µας η ποσοτική διάσταση των υδατικών
πόρων στη διαδικασία διαχείρισής τους, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί και η περιβαλλοντική τους διάσταση. Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι η ενασχόληση µε τα ποιοτικά
και εν γένει περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων µπορεί να αποτελέσει
τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους. Η µέχρι σήµερα εµπειρία, ωστόσο, έχει δείξει ότι κάτι
τέτοιο µπορεί να ισχύει στις περιπτώσεις που, λόγω έλλειψης σαφών ποιοτικών και περιβαλλοντικών όρων, ανακύπτουν οξύτατες διαµάχες, οι οποίες δυσχεραίνουν την
προώθηση των αναπτυξιακών έργων µέσω επίκλησης ασαφών, ατεκµηρίωτων και συχνά
υπερβολικών περιβαλλοντικών ανησυχιών.
Η διαµόρφωση σαφών περιβαλλοντικών κριτηρίων, κατά το δυνατόν ποσοτικοποιηµένων, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνιστά δράση
πρώτης προτεραιότητας.
(2) Η εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχει καθυστερήσει σηµαντικά στη χώρα µας. Για
την αποτελεσµατική και στα πλαίσια του δεδοµένου χρόνου εφαρµογή της, επιβάλλεται
ο ακριβής σχεδιασµός και προγραµµατισµός των αναγκαίων δράσεων, η ανάλυση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, η ιεράρχηση και η κοστολόγησή τους, καθώς
και η επεξεργασία και έγκριση εφαρµόσιµου και δεσµευτικού χρονοδιαγράµµατος.
Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, επιβάλλεται ο ακριβής σχεδιασµός και προγραµµατισµός των αναγκαίων δράσεων, καθώς και η εξασφάλιση των πιστώσεων που αντιστοιχούν σε αυτές.

3.9 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης νερού
Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε, το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης νερού γίνεται τόσο σε ετήσια χρονική κλίµακα, όσο και στη βάση του δυσµενέστερου από
πλευράς ισοζυγίου µήνα που για την Ελλάδα είναι ο Ιούλιος. Η διαπίστωση αν µια περιοχή (λεκάνη απορροής, υδατικό διαµέρισµα, χώρα) είναι ελλειµατική ή πλεονασµατική
γίνεται στη βάση του µηνιαίου ισοζυγίου του Ιουλίου. Το σύνολο της χώρας είναι πλεονασµατικό σε υδατικούς πόρους, τόσο στις σηµερινές, όσο και στις µελλοντικές συνθήκες (µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα).
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Το πιο πλεονασµατικό υδατικό διαµέρισµα είναι αυτό της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. Το
πιο ελλειµατικό διαµέρισµα, σε απόλυτα µεγέθη, στις σηµερινές συνθήκες είναι αυτό της
Θεσσαλίας, το οποίο παρουσιάζει και τη µεγαλύτερη ζήτηση νερού. Ωστόσο, εφόσον
κατασκευαστούν τα προβλεπόµενα έργα ανάπτυξης (εκτροπή Αχελώου, φράγµατα λεκάνης Πηνειού), η Θεσσαλία θα παύσει να είναι ελλειµµατική. Άλλα διαµερίσµατα µε
ελλειµµατικό ισοζύγιο τόσο στις σηµερινές όσο και στις µελλοντικές συνθήκες είναι
αυτά της Ανατολικής Πελοποννήσου και των Νήσων Αιγαίου.
Η βελτίωση των συνθηκών στα ελλειµµατικά διαµερίσµατα είναι τεχνικά δυνατή
µε τέσσερις διαθέσιµους τρόπους: την ανάπτυξη των τοπικών (επιφανειακών κυρίως) υδατικών πόρων, τη µεταφορά νερού από άλλα υδατικά διαµερίσµατα, την
εξοικονόµηση νερού µέσω διαχείρισης της ζήτησης, και την ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων ή νερού χαµηλότερης ποιότητας. Ειδικότερα, για
µικρής κλίµακας ανάπτυξη µε σκοπό την υδρευτική χρήση (στα άνυδρα νησιά) η
αφαλάτωση υφάλµυρου ή και αλµυρού νερού, αποτελεί µια επιπρόσθετη δυνατότητα. Καµιά από τις παραπάνω λύσεις δεν πρέπει να αποκλειστεί κατ’ αρχήν, ενώ η
επιλογή της τελικής λύσης µέσα από ένα σύνολο πρόσφορων λύσεων θα πρέπει να
γίνεται µε κριτήρια οικονοµικά και περιβαλλοντικά και µε συµµετοχικές διαδικασίες απόφασης.

3.10 Έρευνα και τεχνολογία των υδατικών πόρων
(1) Αν και η παρακολούθηση των υδατικών πόρων αποτελεί τη θεµελιώδη υποδοµή της
έρευνας, χωρίς την οποία οποιαδήποτε εκτίµηση ή πρόγνωση είναι ουσιαστικά αστήρικτη, η γενική εικόνα της χώρας µας στο θέµα αυτό είναι απογοητευτική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται διαρκής υποβάθµιση των µετρητικών υποδοµών, που
αφορούν τόσο στους επιφανειακούς όσο και στους υπόγειους υδατικούς πόρους για θέµατα ποσότητας και ποιότητας. Αλλά και η υφιστάµενη πληροφορία είναι σε σηµαντικό
βαθµό ανεπαρκής, αναξιόπιστη και ανοργάνωτη, γεγονός που οφείλεται όχι µόνο σε τεχνικές, αλλά και σε διοικητικές αδυναµίες (έλλειψη συντονισµού των συναρµόδιων υπηρεσιών, αποδιοργάνωση των υδρολογικών υπηρεσιών των φορέων που διαχειρίζονται
υδατικούς πόρους, κλπ.).
Κρίνεται µείζονος σηµασίας η πλήρης αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου της χώρας, µε έµφαση όχι µόνο στις ποσοτικές αλλά και ποιοτικές παραµέτρους του νερού,
υπό την εποπτεία ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου. Η ορθολογική λειτουργία
ενός τέτοιου δικτύου επιβάλλει την τυποποίηση των µεθοδολογιών λήψης και επεξεργασίας των µετρήσεων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (τηλεµετρία, τηλεπισκόπηση), τη διοικητική αναδιάρθρωση της στελέχωσης των υδρολογικών
υπηρεσιών των διαφόρων φορέων και την εκπαίδευση του προσωπικού τους, ειδικότερα αυτού των χαµηλότερων βαθµίδων (παρατηρητές, υδροµετρητές).
(2) Είναι προφανής η ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστης και επίκαιρης πληροφορίας για την φυσική προσφορά και ποιότητα νερού, τη ζήτηση, τις χρήσεις και τα έργα υποδοµής.
Ωστόσο, η οργάνωση, διαχείριση και, κυρίως, προώθηση της παραπάνω πληροφορίας
στη χώρα µας είναι προβληµατική. Συγκεκριµένα, τα υδρολογικά και υδρογεωλογικά
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δεδοµένα είναι διάσπαρτα σε φορείς και ερευνητικά κέντρα, για ορισµένα από αυτά η
πρόσβαση είναι από δύσκολη έως αδύνατη, µεγάλο µέρος τους δεν είναι διαθέσιµο σε
ψηφιακή µορφή, ενώ και το κόστος απόκτησής τους είναι απαράδεκτα υψηλό. Η αντίστοιχη εικόνα όσον αφορά στα ποιοτικά δεδοµένα, στη ζήτηση, τις χρήσεις και τα
υδραυλικά έργα είναι ακόµα χειρότερη.
Απαιτείται η βελτίωση και επέκταση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ), ώστε να περιλάβει το σύνολο των δεδοµένων που επιβάλλει η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποσοτικές και
ποιοτικές παράµετροι, χρήσεις-καταναλώσεις, χαρακτηριστικά έργων). Στα πλαίσια αυτά περιλαµβάνεται και ο εκσυγχρονισµός της διασύνδεσης ΕΤΥΜΠ και
Ε∆ΠΠ. Πρέπει ακόµη να διασφαλιστεί η συνεχής ενηµέρωση της Τράπεζας από
πλευράς τόσο νέων δεδοµένων, όσο και νέων τεχνολογιών πληροφορικής.
Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί στην ευχέρεια πρόσβασης των φορέων και χρηστών στα δεδοµένα της Τράπεζας, καθώς και στη διερεύνηση της δυνατότητας
ελεύθερης διάθεσης µέρους τουλάχιστον αυτών.
(3) Τα κονδύλια που έχουν διατεθεί ως τώρα για την έρευνα των υδατικών πόρων είναι
αναντίστοιχα µικρά σε σχέση µε το µέγεθος των προβληµάτων. Παράλληλα, οι όποιες
ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει ασυντόνιστα και αποσπασµατικά. Σε αντίθεση µε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει φορέας που να προωθεί και να οργανώνει την
έρευνα για το νερό.
Απαιτούνται θεσµικά και οικονοµικά µέτρα για την αναβάθµιση της έρευνας των
υδατικών πόρων στην Ελλάδα (βασικής και εφαρµοσµένης), µε ουσιαστική στήριξη
της καινοτοµίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που παράγεται στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σκόπιµο να εξεταστεί η σκοπιµότητα ίδρυσης ενός Ινστιτούτου Υδάτων, που θα αποτελέσει γενικά τον ανύπαρκτο σήµερα
αλλά απαραίτητο κρίκο ανάµεσα στα κέντρα έρευνας και τους φορείς εφαρµογής.
(4) Η ανεπάρκεια των δεδοµένων φυσικής προσφοράς νερού, σε συνδυασµό µε την ευρεία
διάδοση των εµπειροτεχνικών προσεγγίσεων, δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε
την αξιοπιστία των εκτιµήσεων του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναµικού των
περισσότερων ελληνικών λεκανών. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στις χρήσεις νερού, παρά το γεγονός ότι αυτές αποτελούν κοµβική συνιστώσα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, δεν έχει δοθεί η απαιτούµενη προσοχή. Ειδικά, όσον αφορά στην εκτίµηση
της αρδευτικής ζήτησης, που αποτελεί τη µεγαλύτερη χρήση στον ελληνικό χώρο,
επειδή βασίζεται σε υπολογισµούς θεωρητικών αναγκών των καλλιεργειών και όχι σε
πραγµατικά στοιχεία καταναλώσεων, παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις στις διάφορες
µελέτες και ενδέχεται να υπάρχουν σηµαντικά σφάλµατα.
Η έρευνα του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού πρέπει να βασιστεί σε σύγχρονες µεθοδολογίες και σε πραγµατικά στοιχεία, και όχι σε αυθαίρετες παραδοχές.
Ειδικά στις κρίσιµες ελλειµµατικές περιοχές, κρίνεται επιβεβληµένη η εκπόνηση
ολοκληρωµένων διαχειριστικών σχεδίων, καθώς και η τακτική επικαιροποίησή
τους µε βάση τις εκάστοτε συνθήκες αποθεµάτων και κατανάλωσης.
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(5) Από τα πιο κρίσιµα ερευνητικά αντικείµενα είναι αυτό των πληµµυρών. Μέχρι τώρα
χρησιµοποιούνται µέθοδοι και κριτήρια αναχρονιστικά, ενώ το θέµα δεν έχει αντιµετωπιστεί σε εθνική κλίµακα. Αποτέλεσµα είναι οι διάφορες αποσπασµατικές µελέτες να
παράγουν µη συµβατά ή και αντικρουόµενα συµπεράσµατα και να χρησιµοποιούν σειρά,
ασυνεπών µεταξύ τους, κριτηρίων σχεδιασµού.
Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η ανάπτυξη συνεπών µε τις ελληνικές συνθήκες προδιαγραφών σύνταξης των υδρολογικών µελετών, ώστε να υπάρχει ένα κοινό µεθοδολογικό
υπόβαθρο στις µελέτες των αντιπληµµυρικών έργων. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να
συνδυαστούν µε µια σειρά δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, όπως η προκαταρκτική
αξιολόγηση του πληµµυρικού κινδύνου σε ευαίσθητες περιοχές, η κατάρτιση όµβριων
και ισοϋέτιων καµπυλών σε εθνικό επίπεδο, η εκπόνηση χαρτών κινδύνου στο σύνολο
της χώρας, µε οριοθέτηση των διαφόρων περιοχών ανάλογα µε τον βαθµό επικινδυνότητας, καθώς και η κατάρτιση σχετικών σχεδίων διαχείρισης. Τα σχέδια αυτά πρέπει να
εστιάζουν σε θέµατα πρόληψης, προστασίας και ετοιµότητας, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής.
Για την αντιµετώπιση του πληµµυρικού κινδύνου απαιτείται η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο σε συµφωνία και µε τις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πληµµύρες. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθηθεί µεθοδολογία τριών σταδίων:
α) Προκαταρκτική εκτίµηση του πληµµυρικού κινδύνου για τις λεκάνες απορροής
και τις παράκτιες περιοχές. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ενταχθεί και η ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων και η κατάρτιση όµβριων καµπυλών για το
σύνολο της χώρας (µέχρι το 2011).
β) Εκπόνησης χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνου πληµµυρών για τις ευπαθείς περιοχές (µέχρι το 2013).
γ) Σχέδια διαχείρισης του κινδύνου πληµµυρών για τις ευπαθείς περιοχές (µέχρι το
2015).
(6) Η πολύπλοκη γεωλογική και τεκτονική δοµή της χώρας διαµορφώνει εξίσου πολύπλοκες
υδρογεωλογικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα τα διάφορα υπόγεια υδροφόρα συστήµατα να
παρουσιάζουν σηµαντική ετερογένεια και ανισοτροπία ως προς την οργάνωση και τον
τρόπο λειτουργίας τους. Τα παραπάνω προκαλούν σηµαντικές δυσκολίες τόσο στην
ακριβή οριοθέτηση των διαφόρων υδροφόρων συστηµάτων, την προσέγγιση αντιπροσωπευτικών τιµών των υδραυλικών και λοιπών παραµέτρων και την εκτίµηση των αποθεµάτων, όσο και στη µελέτη της δίαιτάς τους και την πρόβλεψη εξέλιξης των αποθεµάτων.
Λόγω της σοβαρής υποβάθµισης στην οποία βρίσκονται σήµερα οι υπόγειοι υδατικοί πόροι, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την έρευνά τους, για την οποία απαιτείται
προγραµµατισµός, οργάνωση και εξειδίκευση. Εκτός από την οριοθέτηση των
υδροφορέων και την εκτίµηση (µε προσαρµοστικό χαρακτήρα) του δυναµικού τους
και των σχετικών παραµέτρων, απαιτείται και η διαµόρφωση προτάσεων κατάλλη-
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λων µέτρων και έργων για την αειφορική διαχείριση των υδροφορέων, µε ιδιαίτερη
µέριµνα στα διακρατικά υπόγεια νερά.
(7) Η ποιότητα των υδατικών πόρων σχετίζεται άµεσα µε τις ρυπαντικές και υδροµορφολογικές πιέσεις που δέχονται. Η εκτίµηση των πιέσεων από σηµειακές και µη σηµειακές
πηγές ρύπανσης και η αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των πιέσεων µπορεί να γίνει
µε την εφαρµογή κατάλληλων µαθηµατικών εργαλείων.
Η εκτίµηση των πιέσεων και η αξιολόγηση των επιπτώσεων από αυτές αποτελεί
ουσιαστικό αντικείµενο έρευνας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς τα
αποτελέσµατα της σχετικής διερεύνησης µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο οδηγό
κατά τον σχεδιασµό των απαιτούµενων δράσεων για την προστασία τους.
(8) Ο καθορισµός των απαιτούµενων από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ συνθηκών αναφοράς που
εκφράζουν τις υδροµορφολογικές, φυσικοχηµικές και βιολογικές συνθήκες ενός υδάτινου σώµατος υψηλής οικολογικής κατάστασης απαιτεί συστηµατική και εντατική έρευνα πεδίου, η οποία στον ελληνικό χώρο δεν έχει µέχρι σήµερα αναπτυχθεί. Οι συνθήκες
αναφοράς εκφράζουν την υψηλή ποιότητα της δοµής και λειτουργίας του υδατικού οικοσυστήµατος και εποµένως, συνήθως, σχετίζονται µε υδάτινα σώµατα που δεν έχουν
υποστεί καµία επίπτωση στη φυσική τους κατάσταση εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δεν υπάρχουν καθόλου ή πολύ περιορισµένες ενδείξεις διαταραχής των φυσικοχηµικών υδροµορφολογικών και βιολογικών ποιοτικών στοιχείων.
Προκειµένου να καθοριστούν οι συνθήκες αναφοράς, απαιτείται ο σχεδιασµός ενός
δικτύου αναφοράς από περιοχές υψηλής κατάστασης (π.χ. περιοχές µε καθόλου ή
ελάχιστες πιέσεις από χερσαίες δραστηριότητες), καθώς και η αναλυτική εξέταση
της βιολογικής κατάστασης των περιοχών αυτών.
(9) Η γενική διαπίστωση από τα υφιστάµενα προγράµµατα παρακολούθησης, που αφορούν
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των τύπων των υδάτων, είναι ότι χαρακτηρίζονται
από αποσπασµατικότητα ως προς τη συχνότητα και συστηµατικότητα της παρακολούθησης, ελλείψεις ως προς τις παραµέτρους παρακολούθησης, ασάφεια ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, αδυναµία επεξεργασίας των δεδοµένων και εξαγωγής χρήσιµων συµπερασµάτων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση και προστασία των υδάτων.
Οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ως προς την παρακολούθηση των υδάτων
είναι αυξηµένες. Τα προγράµµατα παρακολούθησης (εποπτικής, λειτουργικής, επιχειρησιακής) θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν συστηµατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, καθώς τα αποτελέσµατά τους αποτελούν σηµαντική
συνιστώσα στον σχεδιασµό των µέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων.
Στα προγράµµατα αυτά απαιτείται η παρακολούθηση βιολογικών παραµέτρων και
σχετικών φυσικοχηµικών παραµέτρων, καθώς και των ουσιών προτεραιότητας
ή/και άλλων ουσιών που απορρίπτονται σε σηµαντικές ποσότητες στο περιβάλλον.
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3.11 Θεσµικές ρυθµίσεις
(1) Στο σύνολο των δράσεων που προγραµµατίζονται κατά τη διαδικασία διαχείρισης του
νερού, περιλαµβάνονται και αυτές που αποσκοπούν στη δηµοσιότητα και τις συµµετοχικές διαδικασίες για την αποδοχή των προτάσεων από τον πληθυσµό µιας περιοχής µελέτης. Η συµµετοχή του κοινού είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού, κυρίως
βέβαια στην τελική του φάση. Η επιτυχής επιλογή των κατάλληλων µέτρων και η αποτελεσµατική υλοποίησή τους προϋποθέτει τη συµµετοχή όλων των αρµόδιων φορέων,
των καταναλωτών και των ενδιαφερόµενων, ατόµων ή οργανώσεων, στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε όλες τις παραµέτρους, που αφορούν στους υδατικούς πόρους και τα σχετικά µέτρα και έργα µιας
περιοχής, αποτελεί βασικό στόχο. Οι µέθοδοι, που χρησιµοποιούνται συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, συµπεριλαµβάνουν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, επιτόπιες επισκέψεις, δηµόσιες συναντήσεις και συζητήσεις, καθώς και σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης.
Οι συµµετοχικές διαδικασίες στα διάφορα στάδια προγραµµατισµού της διαχείρισης των υδατικών πόρων αποτελούν προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δυνατότητας λήψης αποτελεσµατικών αποφάσεων, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη
Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
(2) Σήµερα ισχύει µεγάλος αριθµός νοµοθετηµάτων διαφόρων επιπέδων και τύπων, που
αναφέρονται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, χρήση, προστασία και έρευνα των υδατικών
πόρων. Οι νόµοι αυτοί, καλύπτοντας, σε διάφορες περιόδους, τις συγκεκριµένες ανάγκες
σειράς φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, πολλές φορές επικαλύπτονται ή ακόµη και
έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους, µε δυσµενείς επιπτώσεις και δυσλειτουργίες στη
διοίκηση, ακόµα και στην εφαρµογή των κανόνων που επιδιώκουν.
Λαµβάνοντας υπόψη τις δεσµεύσεις του Ν. 3199/2003 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
απαιτείται αποκωδικοποίηση-αποδελτίωση και εξορθολογισµός της υφιστάµενης
νοµοθεσίας που αφορά σε όλους τους τοµείς και τα επίπεδα διαχείρισης των υδατικών πόρων (έρευνα, χρήση, προστασία, απαγορευτικά µέτρα κλπ.). Τελική επιδίωση της δράσης αυτής είναι η ύπαρξη λιγότερων και αποτελεσµατικότερων ρυθµιστικών διατάξεων, όπου θα καθορίζονται µε σαφήνεια οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες των φορέων, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των πολιτών. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, σηµασία έχουν οι µηχανισµοί ελέγχου και η δυνατότητες
της διοίκησης για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
(3) Η διάσταση των υδατικών πόρων πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και οι δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς να ενσωµατώνονται στις επιδιώξεις
και στόχους του προγραµµατισµού ανάπτυξης όλων των επιπέδων, ειδικότερα στο χωροταξικό σχεδιασµό, αλλά και στην επεξεργασία τοµεακών πολιτικών. Για παράδειγµα, σε
περιοχές ελλειµµατικών λεκανών, δεν πρέπει να χωροθετούνται υδροβόρες δραστηριότητες ή πρέπει να χωροθετούνται µε συγκεκριµένους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις
(π.χ. γήπεδα γκολφ).
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Τα σοβαρά προβλήµατα κάθε είδους τα οποία σχετίζονται µε τους υδατικούς πόρους, αυτά που υπάρχουν σήµερα και αυτά που προβλέπεται να δηµιουργηθούν µε
µεγαλύτερη ένταση στο µέλλον, θεωρούνται κρίσιµα για ζωή και την επιβίωση των
κατοίκων της χώρας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στις διαδικασίες προγραµµατισµού ανάπτυξης η διάσταση των υδατικών πόρων να ενσωµατώνεται στις επιδιώξεις και τους στόχους των σχετικών µε αυτούς επιµέρους προγραµµάτων, ειδικά
στα χωροταξικά σχέδια και τα τοµεακά προγράµµατα.

4. Προτάσεις παρεµβάσεων πρώτης προτεραιότητας
Από σύνολο των προβληµάτων και των δυνατοτήτων αντιµετώπισής τους που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, επιλέγονται, µεταξύ πολλών άλλων, αυτές που παρουσιάζουν προτεραιότητα για την υλοποίησή τους και είναι οι ακόλουθες:
α. Η στήριξη της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
β. Η σχεδιασµένη και προγραµµατισµένη (χρόνος, κόστος) εφαρµογή της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, χωρίς κενά και µε τρόπο που κάθε στάδιο (καταγραφή πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων, οικονοµική ανάλυση χρήσεων, µητρώο προστατευόµενων περιοχών, σύνταξη προγραµµάτων παρακολούθησης, προώθηση διαδικασιών διαβούλευσης σύνταξη προγραµµάτων διαχείρισης), το οποίο ολοκληρώνεται, να δεσµεύει το
επόµενο και να µην απαιτούνται επαναλήψεις εργασιών.
Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται ο τελικός καθορισµός των κύριων λεκανών απορροής και των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας, η ακριβής οριοθέτησή τους και ο
καθορισµός βασικών χαρακτηριστικών τους. Σε ό,τι αφορά στα υδατικά διαµερίσµατα, θα είναι χρήσιµο να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοποίησης των υφιστάµενων διαµερισµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις υδατικές χωρικές ενότητες που αναλύονται στο
Κεφάλαιο V, καθώς και τις αναπτυξιακές χωρικές ενότητες που καθορίζονται στο
ΕΣΠΑ 2006–2013.
Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο περιλαµβάνεται η σύνταξη προγραµµάτων παρακολούθησης, η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει στην οργάνωση και αποτελεσµατική διαχείριση της συλλεγόµενης πληροφορίας.
γ. Η εκπόνηση µελέτης για την ουσιαστική αναβάθµιση του µετρητικού δικτύου στο
σύνολο της χώρας, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες, που θα καλύπτει την ποσοτική
και ποιοτική παρακολούθηση (εποπτική, λειτουργική, επιχειρησιακή) των υδατικών
πόρων, σύµφωνα µε τις αρχές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τη µελέτη αυτή µπορεί να
ακολουθήσει πιλοτική εφαρµογή της σε συγκεκριµένο υδατικό διαµέρισµα ή χαρακτηριστική λεκάνη απορροής.
δ. Η διαµόρφωση και θεσµοθέτηση µιας ενιαίας Τράπεζας Πληροφοριών για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων της χώρας, τις χρήσεις και τα
έργα, µε προϋπόθεση την ένταξη σε αυτήν των επί µέρους πληροφοριών όλων των
σχετικών φορέων και τη θεσµική ρύθµιση της υποχρέωσης και των όρων διάθεσης
των δεδοµένων στους ενδιαφερόµενους.
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ε. Η ολοκλήρωση εφαρµογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία και διάθεση αστικών αποβλήτων, σε συνδυασµό µε τον συστηµατικό έλεγχο της λειτουργίας
και της απόδοσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων.
στ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των βιοµηχανικών υγρών
και στερεών αποβλήτων.
ζ. Η συµµόρφωση µε τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στις περιοχές αγροτικής
δραστηριότητας και µε τα Προγράµµατα ∆ράσης για την προστασία των ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών που έχουν θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε την Οδηγία
91/676/ΕΟΚ.
η. Η προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των απορριµµάτων.
θ. Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την αντιµετώπιση ακραίων γεγονότων-πληµµυρών, µε
έµφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου µέσα σε αστικά συγκροτήµατα, µε πρώτη προτεραιότητα την Αττική (έργα αντιπληµµυρικής προστασίας). Θα πρέπει παράλληλα
να προβλεφθεί χρηµατοδότηση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσεων για την εφαρµογή
της υπό έκδοση Οδηγίας για τις πληµµύρες.
ι. Η προώθηση πιλοτικών προγραµµάτων αποκατάστασης και ανάδειξης βεβαρυµένων
υδατορεµάτων, µε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις τον Κηφισό στην Αθήνα και τον
Ασωπό στη Βοιωτία.
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