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Περίληψη 
Εξετάζεται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ενός φορέας διαχείρισης του ταµιευτήρα Σµοκόβου 
και των συναφών έργων. Ορίζεται η ευρύτερη περιοχή µελέτης, καθώς και τα όρια ευθύνης του φορέα 
σε αυτήν, και γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών του φυσικού και τεχνητού 
συστήµατος. Εξετάζεται το υφιστάµενο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, και προτείνονται διάφορα 
εναλλακτικά σχήµατα ίδρυσης του φορέα. Προδιαγράφονται η νοµική και διοικητική µορφή, οι 
αρµοδιότητες και το οργανόγραµµα του φορέα. Επιχειρείται µια αρχική χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 
µε σκοπό την τεκµηρίωση της βιωσιµότητάς του. Τέλος, προτείνονται δράσεις για την οργάνωση των 
διαβουλεύσεων µε τους σχετικούς φορείς στην περιοχή µελέτης. 

 

 

Abstract 
The framework regarding the establishment and operation of a water management body for the 
Smokovo reservoir and the related projects is investigated. The study area, as well as the responsibility 
area within it, are defined, and a short description of the characteristics for the physical and artificial 
system is made. The current legal and institutional framework is examined, and various alternative 
schemes are proposed for the management body. Its legal and administrative status, the competence 
and the organogram are specified, and an initial financial analysis is attempted, to validate its viability. 
Finally, actions are proposed, regarding the organization of deliberations with the related organs at 
study area. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ιστορικό - Αντικείµενο της µελέτης 
Στα πλαίσια της πράξης «Επιχειρησιακά Σχέδια ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Σµοκόβου», η Ειδική Υπηρεσία 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας ανέθεσε στον Τοµέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και 
Θαλάσσιων Έργων του ΕΜΠ το ερευνητικό έργο «∆ιερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταµιευτήρα 
του Σµοκόβου», µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή ∆. Κουτσογιάννη. Το έργο 
έχει διάρκεια 14 µήνες και αποτελείται από δύο φάσεις, διάρκειας επτά µηνών η κάθε µία. 

Συγκεκριµένα, το συνολικό αντικείµενο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, είναι συνοπτικά: 

(α) η συλλογή υδρολογικών δεδοµένων, δεδοµένων χρήσεων νερού και τεχνικών χαρακτηριστικών 
του συστήµατος· 

(β) η διερεύνηση του νοµικού, οικονοµικού και κοινωνικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία και 
διαχείριση του ταµιευτήρα· 

(γ) η διερεύνηση του νοµικού και οικονοµικού πλαισίου λειτουργίας άλλων ταµιευτήρων· 

(δ) η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα ∆ιαχείρισης· 

(ε) η κατάρτιση επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης των υδατικών αποθεµάτων του ταµιευτήρα· 

(στ) η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης βέλτιστης λειτουργίας του ταµιευτήρα για 
διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης των έργων· 

(ζ) η ολοκλήρωση δεδοµένων και επεξεργασιών σε πληροφοριακό σύστηµα. 

Από τα παραπάνω σηµεία, το (α) έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί στα πλαίσια του τεύχους της 
Έκθεσης ∆εδοµένων (Κουκουβίνος κ.ά., 2006), ενώ τα (β), (γ) και (δ) καλύπτονται στο παρόν τεύχος, 
για τη εκπόνηση του οποίου λαµβάνονται υπόψη και τα πορίσµατα της εν λόγω έκθεσης. Τα 
περιεχόµενα του τεύχους αυτού αποτελούν το υλικό για την κοινωνική διαβούλευση που θα 
ακολουθήσει, µε το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων. 

1.2 ∆ιάρθρωση του τεύχους 

1.2.1 ∆ιάρθρωση ανά ενότητες 

Το παρόν Τεύχος καλύπτει το στόχο του έργου σχετικά µε την διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων 
οργάνωσης και λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης του συνόλου των έργων, µε βάση το υφιστάµενο 
νοµοθετικό πλαίσιο και την εµπειρία από ανάλογες περιπτώσεις. 

Η προσέγγιση που ακολουθείται διαρθρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες, οι οποίες 
αναλύονται κατά κεφάλαιο. 

Η πρώτη ενότητα, που έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, περιλαµβάνει τα Κεφάλαια 1 έως 3, στα οποία 
περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής, του συστήµατος υδατικών πόρων, των έργων, 
καθώς και του σχετικού θεσµικού πλαισίου. 
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Στη δεύτερη ενότητα, που περιλαµβάνει τα Κεφάλαια 4 και 5, παρουσιάζεται το υφιστάµενο θεσµικό 
πλαίσιο, και δίνονται παραδείγµατα λειτουργίας σχετικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στη τρίτη ενότητα, που περιλαµβάνει τα Κεφάλαια 6 και 7, παρουσιάζονται η σκοπιµότητα και οι 
βασικές απαιτήσεις, στόχοι και δραστηριότητες για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης. 

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, που περιλαµβάνει τα Κεφάλαια 9 έως 12, εξηγείται η επιλογή της 
παρούσας µελέτης ως προς την δοµή, τα λοιπά χαρακτηριστικά, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
του φορέα και επιχειρείται µια αδρή χρηµατοοικονοµική του ανάλυση. Επίσης, προδιαγράφονται οι 
ενέργειες σχετικά µε την δηµόσια διαβούλευση και καταγράφονται τα πρακτικά και οι απόψεις των 
φορέων κατά την πρώτη φάση της. 

1.2.2 Περιεχόµενα κεφαλαίων 

Εκτός από την παρούσα εισαγωγή (Κεφάλαιο 1), η διάρθρωση των υπόλοιπων ένδεκα Κεφαλαίων του 
τεύχους έχει ως εξής: 

Κεφάλαιο 2: Ορίζεται η ευρύτερη περιοχή µελέτης, καθώς και τα όρια ευθύνης του φορέα σε αυτήν, 
και γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της (γεωγραφικών, δηµογραφικών 
και αναπτυξιακών), καθώς και του φυσικού της περιβάλλοντος. 

Κεφάλαιο 3: Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό υδατικό σύστηµα (επιφανειακό και υπόγειο) από 
άποψη ποσότητας και ποιότητας, τα υφιστάµενα και µελλοντικά έργα της περιοχής, καθώς και η 
κατάσταση των χρήσεων των υδατικών πόρων και τα σχετικά τους µεγέθη. 

Κεφάλαιο 4: Αναλύεται το βασικό υφιστάµενο στη χώρα θεσµικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση, 
σύσταση, αρµοδιότητες, λειτουργία, οικονοµική διαχείριση και άλλα θέµατα φορέων διαχείρισης, µε 
διαφορετικές νοµικές µορφές ή αντικείµενο. Επιπλέον, απαριθµούνται οι κυριότεροι φορείς της 
περιοχής, οι σχετικοί µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. 

Κεφάλαιο 5: Αναφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα σχετικών φορέων, που ήδη 
δραστηριοποιούνται στη χώρα και στο εξωτερικό (Ευρώπη, ΗΠΑ). 

Κεφάλαιο 6: Εξηγούνται η σκοπιµότητα και οι απαιτήσεις ίδρυσης του φορέα, ενώ στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται οι στόχοι και οι αναγκαίες δραστηριότητές του. 

Κεφάλαιο 7: Παρουσιάζονται εναλλακτικές νοµικές µορφές που µπορεί να λάβει ο φορέας, οι οποίες 
στη συνέχεια συγκρίνονται µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που τέθηκαν και τις 
δραστηριότητες που αναδείχτηκαν προηγουµένως. 

Κεφάλαιο 8: Περιγράφονται η προτεινόµενη νοµική και διοικητική µορφή του φορέα, οι 
αρµοδιότητές του, οι οικονοµικοί του πόροι, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του. 

Κεφάλαιο 9: Προτείνεται το οργανόγραµµα του φορέα, εκτιµώνται οι ανάγκες του σε κτιριακές και 
λοιπές υποδοµές, και περιγράφεται η διοικητική του οργάνωση και η οικονοµική του διαχείριση. 

Κεφάλαιο 10: Επιχειρείται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση του φορέα, και συγκεκριµένα εκτιµώνται 
τα έξοδα εγκατάστασης, το κόστος προσωπικού και το λειτουργικό κόστος, και στη συνέχεια, αφού 
προσδιοριστεί η τιµή πώλησης του νερού για διάφορες χρήσεις, εκτιµώνται τα έσοδα του φορέα από 
τις διάφορες λειτουργίες του και γίνεται ένας αδροµερής υπολογισµός των εσόδων και εξόδων, για 
τον προσδιορισµό της βιωσιµότητάς του. 

Κεφάλαιο 11: Προτείνονται οι επόµενες δράσεις για την οργάνωση των διαβουλεύσεων µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς. 
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Κεφάλαιο 12: Παρουσιάζονται τα πρακτικά της πρώτης δηµόσιας διαβούλευσης που έγινε στις 
13/12/2006 στη Λάρισα µε συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων  
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2 Χαρακτηριστικά περιοχής µελέτης 

Στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται, συνοπτικά, βασικές συνιστώσες και χαρακτηριστικά για την 
σκιαγράφηση της περιοχής µελέτης, αλλά και του πληθυσµού της. Η πλήρης περιγραφή των 
περισσότερων από τις παραπάνω συνιστώσες έχει γίνει στα πλαίσια της Έκθεσης ∆εδοµένων, που έχει 
ήδη υποβληθεί (Κουκουβίνος κ.ά., 2006). Το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάζονται, κρίνονται 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση της πρότασης του φορέα διαχείρισης, που διαµορφώνεται στη 
συνέχεια της µελέτης. 

2.1 Περιοχή µελέτης, διοικητικά και δηµογραφικά δεδοµένα 

2.1.1 Οριοθέτηση περιοχής µελέτης και περιοχής αρµοδιότητας του φορέα 

Η περιοχή των έργων Σµοκόβου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τµήµα του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 
Θεσσαλίας, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα  2.1. Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τη λεκάνη απορροής 
ανάντη του φράγµατος, έκτασης 376.6 km2, την περιοχή που προβλέπεται να αρδευτεί µέσω µόνιµων 
κλειστών δικτύων και προσωρινών έργων, έκτασης 258.2 km2, την παραποτάµια ζώνη κατάντη του 
φράγµατος, όπου θα διοχετεύεται η οικολογική παροχή κατά µήκος του Σοφαδίτη, εξυπηρετώντας, σε 
µεταβατικό στάδιο, και αρδευτικές χρήσεις, καθώς και την περιοχή των οικισµών που θα υδρεύονται 
από τον ταµιευτήρα.  

  
Σχήµα  2.1: Θέση περιοχής µελέτης στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας. 

 
Το σύνολο της περιοχής που περιγράφεται παραπάνω θα αποτελεί την λεγόµενη περιοχή αρµοδιότητας 
του προτεινόµενου Φορέα ∆ιαχείρισης του ταµιευτήρα Σµοκόβου (που στη συνέχεια του κειµένου θα 
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αναφέρεται απλά ως «φορέας»), ενώ τµήµα της θα ανήκει στην περιοχή ευθύνης του. Συγκεκριµένα, η 
περιοχή ευθύνης θα περιλαµβάνει: 

• τη λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα, έκτασης 376.6 km2, στην οποία ανήκει και το Οροπέδιο της 
Ξυνιάδας· 

• το φράγµα και τη λίµνη Σµοκόβου· 

• τη σήραγγα εκτροπής, περιλαµβανοµένου και του σταθµού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
µέχρι την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου στο χωριό Λεοντάρι.  

Στην παραπάνω περιοχή, ο φορέας θα έχει την πλήρη ευθύνη της παρακολούθησης του περιβάλλοντος 
και της ορθολογικής λειτουργίας των υδραυλικών έργων, µε σκοπό να εξασφαλίζει µια βιώσιµη 
διαχείριση των υδατικών πόρων του ταµιευτήρα, προς όφελος τόσο των χρήσεων που αναπτύσσονται 
εντός την περιοχής αρµοδιότητάς του όσο και των χρήσεων που αναπτύσσονται στην κατάντη 
περιοχή, όπου θα διοχετεύονται οι απολήψεις από την σήραγγα εκτροπής (σήραγγα Λεονταρίου), 
προς το αρδευτικό δίκτυο και τους υδρευόµενους οικισµούς, καθώς και από την σήραγγα του 
εκκενωτή του φράγµατος, προς την φυσική κοίτη του Σοφαδίτη. 

Επισηµαίνεται ότι η περιοχή αρµοδιότητας του φορέα µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε τις 
µελλοντικές δυνατότητες δράσης του. Ειδικότερα, ο φορέας µπορεί µελλοντικά να διαχειρίζεται τη 
λίµνη Πλαστήρα και το υπό κατασκευή φράγµα Γυρτώνης. 

2.1.2 ∆ιοικητικά και δηµογραφικά δεδοµένα 

Η συνολική έκταση της περιοχής µελέτης, που ανέρχεται σε 750 km2 περίπου, ανήκει στους Νοµούς 
Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας και περιλαµβάνει τµήµατα 11 ∆ήµων, µε πληθυσµό 50 000 
κατοίκους (Σχήµα  2.2). Στην Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται τα αναλυτικά δηµογραφικά στοιχεία, ανά 
∆ήµο και ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. 
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Σχήµα  2.2: ∆ιοικητικά όρια της περιοχής µελέτης. 
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Πίνακας  2.1: Πληθυσµός περιοχής µελέτης (ΕΣΥΕ, 2001). 
∆ήµος ∆ηµοτικό 

διαµέρισµα 
Πληθυσµός ∆ήµος ∆ηµοτικό 

διαµέρισµα 
Πληθυσµός

Άρνης Ματαράγκας 1 725 Παλαµά Παλαµά 5 807
 Ερµητσίου 345  Αγ. ∆ηµητρίου 191
 Κυψέλης 754  Βλοχού 741
 Πύργου Κιερίου 475  Γοργοβιτών 658
  3 299  Καλυβακίων 357
Θεσσαλιώτιδος Ν. Μοναστηρίου 1 427  Κοσκινά 882
 Αγραπιδιάς 215  Μάρκου 832
 Βαρδαλής 405  Μεταµορφώσης 582
 Βελεσιωτών 589   10 050
 Γαβρακίων 259 Σοφάδων Σοφάδων 6 106
 Εκκάρας 1 006  Αγ. Παρασκευής 407
 Θαυµακού 417  Αγ. Βησσαρίου 169
 Σοφιάδας 387  Αµπέλου 473
  4 705  Ανωγείου 127
Καλλιφώνου Καλλιφωνίου 1 244  Γεφυρίων 522
 Απιδέας 415  ∆ασοχωρίου 383
 ∆αφνοσπηλιάς 336  Καππαδοκικού 527
 Ζαϊµίου 475  Καρποχωρίου 1 085
 Μολώχας 328  Μασχολουρίου 476
 Παλιουρίου 448  Μαυραχάδων 558
  3 246  Μελισσοχωρίου 330
Μακρακώµης Παλ. Γιαννιτσούς 306  Πασχαλίτσης 490
  306  Φιλίας 562
Μενελαΐδας Κέδρου 897   12 215
 Αηδονοχωρίου 321 Ταµασίου Λεονταρίου 1 167
 Βαθυλάκκου 234  Ανάβρας 1 169
 Θραψιµίου 355  Ασηµοχωρίου 310
 Λουτροπηγής 545  Αχλαδέας 477
 Λουτρού 349  Γραµµατικού 517
  2701  Κτιµένης 432
Ξυνιάδας Οµβριακής 1 551   4 072
 Αγίου Γεωργίου 380 Φύλλου Ιτέας 1 431
 Αγίου Στεφάνου 308  Αστρίτσης 195
 Κοροµηλέας 301  Λεύκης 321
 Μακρυρράχης 470  Ορφανών 419
 Ξυνιάδος 631  Πετρίνου 371
 Παναγίας 216  Συκεών 380
 Περιβολίου 539  Φύλλου 926
  4 396   4 043
Ρεντίνης Ρεντίνης 756 Σύνολο  49 789
  756  

(1) Περιλαµβάνει µόνο το ∆.∆. Παλιάς Γιαννιτσούς, που βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του φράγµατος. 
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2.2 Κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος 
Κατά τη διάρκεια κατασκευή του φράγµατος Σµοκόβου, το γύρω τοπίο είχε αισθητικά υποβαθµιστεί, 
λόγω και της καταστροφής της φυσικής βλάστησης (κυρίως φυτοκοινωνίες δρυός) από τις διάφορες 
επεµβάσεις. Παράδειγµα τέτοιων επεµβάσεων είναι η δηµιουργία λατοµείων και δανειοθαλάµων, 
όπως και η αποψίλωση 4 000 στρεµµάτων δασών και δασικής έκτασης. Αποτέλεσµα ήταν η διακοπή 
της τοπογραφικής οµοιογένειας και η δηµιουργία επιφανειών µεγάλων κλίσεων (Βαβίζος κ.ά., 1995). 

Σήµερα, δέκα περίπου χρόνια µετά την ολοκλήρωση του φράγµατος, το περιβάλλον έχει σηµαντικά 
αναβαθµιστεί, µε φυσικούς τρόπους. Προβλέπεται µάλιστα να παρουσιάσει ακόµα µεγαλύτερη 
βελτίωση µετά και τις σχετικές δράσεις του φορέα. Επιπλέον, προβλέπεται να επανεποικιστεί η 
περιοχή από τα διάφορα είδη πανίδας, που αποµακρύνθηκαν την περίοδο κατασκευής των έργων. 
Οπωσδήποτε, στα είδη αυτά της πανίδας πρέπει να προστεθούν και νέα, που µετά από ειδικές µελέτες 
µπορούν να εµπλουτίσουν τους σχετικούς πληθυσµούς. Εξάλλου, οι ορεινές περιοχές Ν και Ν∆ του 
ταµιευτήρα έχουν αρκετά πυκνή και πλούσια δασώδη βλάστηση (π.χ. δάσος Ρεντίνας). 

2.3 Αναπτυξιακά δεδοµένα και προοπτικές 
Η ανάπτυξη της περιοχής µελέτης βασίζεται, κυρίως, στον αγροτικό τοµέα. Από τα στοιχεία των 
διαφόρων µελετών της ΕΣΥΕ φαίνεται ότι το µισό περίπου του ενεργού πληθυσµού του Νοµού 
Καρδίτσας, και πιθανώς µεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της περιοχής µελέτης, απασχολείται στον 
αγροτικό τοµέα ακόµη και σήµερα, ενώ πολύ µικρή είναι η συµµετοχή του τριτογενή τοµέα. 
∆υσµενέστερες προδιαγράφονται οι προοπτικές, αν ληφθεί υπόψη ότι οι βασικές καλλιέργειες του 
νοµού είναι προβληµατικές. Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων Σµοκόβου 
(Βαβίζος κ.ά., 1995) αναφέρονται οι προτεινόµενες καλλιέργειες για την έκταση των 250 000 
στρεµµάτων, που είναι κυρίως βαµβάκι (45%), σιτηρά (20%) και µηδική (21%). Μετά και την 
τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τα παραπάνω προϊόντα θεωρούνται 
προβληµατικά, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις αρχές της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, της 
προόδου και της αειφορίας. 

Έτσι, η ανάπτυξη του τουρισµού αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα µε δεδοµένη την µείωση που 
εµφανίζεται τη τελευταία δεκαετία στην απασχόληση του πρωτογενή τοµέα. Οι τουριστικοί πόλοι του 
νοµού είναι τα παραλίµνια χωριά της λίµνης Πλαστήρα, η πόλη της Καρδίτσας και µελλοντικά η 
λίµνη του Σµοκόβου. Από σχετικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για την τουριστική κίνηση του νοµού την 
περίοδο 1993-1999 µπορούµε να βγάλουµε τα εξής συγκεντρωτικά συµπεράσµατα: 

• παρουσιάζεται αύξηση των αθροιστικών ετήσιων αφίξεων στο Νοµό και στο ∆ήµο Καρδίτσας και 
αύξηση των διανυκτερεύσεων στο ∆ήµο Καρδίτσας για την ίδια περίοδο, και 

• παρουσιάζεται αύξηση του µεριδίου τουριστικών αφίξεων για το Νοµό Καρδίτσας σε σχέση µε 
όλη τη Περιφέρεια Θεσσαλίας αναδεικνύοντας έτσι τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής. 

Η λίµνη Πλαστήρα καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µερίδιο τουριστικής προσέλευσης και 
διανυκτερεύσεων στο νοµό. Το πανέµορφο τοπίο, καθώς και οι διαρκώς διευρυνόµενες τουριστικές 
υποδοµές στους παραλίµνιους οικισµούς του ∆ήµου Νευρόπολης Αγράφων, καθιστούν τη λίµνη ένα 
βασικό πόλο ανάπτυξης του νοµού.  

Η λίµνη Σµοκόβου, λόγω της µικρής διάρκειας ζωής της, δεν έχει προς το παρόν αναπτυγµένες 
τουριστικές υποδοµές. Στην περιοχή γύρω από τη λίµνη αναπτύσσονται µορφές ιαµατικού τουρισµού 
λόγω των λουτρών Σµοκόβου, Καΐτσας και Σουλαντά και στην ευρύτερη περιοχή µε µεγαλύτερη 
έµφαση (Πλατύστοµο, Υπάτη, Λουτροπηγή, κλπ.). Τα λουτρά Σµοκόβου λειτουργούν από το 1662 
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και δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες τη θερινή περίοδο λειτουργίας τους (Ιούνιος-Οκτώβριος). 
Υπάρχουν ήδη 1 000 κλίνες, οι οποίες όµως δύσκολα µπορούν να αυξηθούν (Βαβίζος κ.ά., 1995).  

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης βρίσκονται διάφοροι τουριστικοί προορισµοί, όπως 
ενδιαφέρουσες αισθητικά διαδροµές (Φουρνά-Ρεντίνα-Λουτροπηγή, Πλατύστοµο-Μακρακώµη-
Λουτροπηγή) και αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισµοί (Ρεντίνα µε το οµώνυµο µοναστήρι, Γιαννιτσού 
που άρχισε πρόσφατα να επανοικίζεται, Κάτω Κτιµένη µε αρχαιολογικό χώρο, Κτιµένη). 

Γενικά, µπορεί να ειπωθεί ότι οι υφιστάµενες και προγραµµατιζόµενες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες στην περιοχή της λίµνης δεν αναµένεται να προκαλέσουν προβλήµατα ρύπανσης στο 
περιβάλλον και τα νερά. Υπάρχουν, έτσι, σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων, ήπιων 
δραστηριοτήτων (περιήγηση, αναψυχή, άθληση, συναυλίες) όπως και διαφόρων µορφών τουρισµού 
(οικολογικός, ιαµατικός, θρησκευτικός) µε προϋποθέσεις και συνεχή µέριµνα για τη διατήρηση, 
ανάδειξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, οι εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού παρουσιάζουν σοβαρό ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας, των ιδιωτών 
επενδυτών, αλλά και του κοινού. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι υδατικοί πόροι του ταµιευτήρα, σε συνδυασµό µε τους 
πόρους των γύρω περιοχών, παρουσιάζουν διάφορες αναπτυξιακές δυνατότητες, εκτός από την 
άρδευση, που µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους ή µε άλλες υφιστάµενες ή και 
προγραµµατιζόµενες. Το γεγονός αυτό καθορίζει νέα προοπτική για τη διαχείριση του ταµιευτήρα, 
αλλά και για την µορφή και τον προσανατολισµό του φορέα που θα την αναλάβει. Έτσι, για 
παράδειγµα, φαίνεται ότι είναι δυνατή και επιθυµητή η παράλληλη και συµπληρωµατική λειτουργία 
των δύο ταµιευτήρων, Πλαστήρα και Σµοκόβου (σε ενιαίο τεχνητό υδατικό σύστηµα), µε σκοπό την 
κοινή τουριστική τους ανάπτυξη, αλλά και την δηµιουργία ενιαίων και παράλληλα ελεγχόµενων 
αποθεµάτων νερού για την (ή για την εξασφάλιση εναλλακτικής δυνατότητας) ύδρευση µεγάλων 
αστικών κέντρων του θεσσαλικού κάµπου σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης νερού. Η πρόταση αυτή 
ενισχύεται από τα ακόλουθα δεδοµένα: 

• Σε µικρή απόσταση από τη λίµνη Σµοκόβου υπάρχει και ο ταµιευτήρας Πλαστήρα, στην περιοχή 
του οποίου τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε σηµαντικά ο τουριστικός τοµέας, λόγω του 
εξαιρετικού φυσικού τοπίου και των προσπαθειών των κατοίκων.  

• Οι υδατικοί πόροι του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της Θεσσαλίας, που προορίζονται για ύδρευση, 
παρουσιάζουν προβλήµατα ποσότητας και ποιότητας, ενώ οι δύο ταµιευτήρες έχουν νερά 
αξιόπιστης διαθεσιµότητας και καλής ποιότητας. 

• Η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων της περιοχής Σµοκόβου θα καθυστερήσει σηµαντικά να 
ολοκληρωθεί (τουλάχιστον 10-20 χρόνια). 

• Ο αγροτικός τοµέας, από την άποψη του αριθµού των απασχολούµενων, συνεχώς συρρικνώνεται. 

• Βασικός στόχος του εθνικού προγράµµατος ανάπτυξης αποτελεί η προσπάθεια για την κατά το 
δυνατόν πληρέστερη συνεργασία των διαφόρων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (στην 
περίπτωση αυτή οι ταµιευτήρες Σµοκόβου και Πλαστήρα), µε στόχο την αειφορία τους. 

Στην παραπάνω λογική της συνδυασµένης διαχείρισης εντάσσεται και το φράγµα Γυρτώνης. 

Τα παραπάνω ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» του Γ΄ ΚΠΣ, που είναι: 

• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός 
συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος· 
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• 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· 

• η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, µε την 
ανάπτυξη κατάλληλων υποδοµών άρσης της αποµόνωσης. 
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3 Φυσικό και τεχνητό υδατικό σύστηµα 

3.1 Περιγραφή φυσικού υδατικού συστήµατος 

3.1.1 Υδρογραφικό δίκτυο - Λεκάνες απορροής 

Το φράγµα Σµοκόβου βρίσκεται πάνω στο χείµαρρο Σοφαδίτη, έναν από τους πολυάριθµους 
παραπόταµους του Πηνειού Θεσσαλίας, στην ορεινή ζώνη του Νοµού Καρδίτσας. Ο ταµιευτήρας 
τοποθετείται στη συµβολή δύο ρεµάτων, του Ρεντινιώτικου, στα νότια, και του Ονόχωνου, στα 
ανατολικά, από τα οποία σχηµατίζεται ο Σοφαδίτης, που µέσω του Ενιπέα καταλήγει στον Πηνειό 
(Σχήµα  3.1). Συνεπώς, ο ταµιευτήρας τροφοδοτείται από τις επιφανειακές απορροές δύο διακριτών 
υπολεκανών, που διαφέρουν ως προς τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, και η µελέτη τους παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας του ταµιευτήρα έχει έκταση 376.5 km2 και 
µέσο υψόµετρο 619 m. 

 
Σχήµα  3.1: Λεκάνες απορροής περιοχής µελέτης. 

 
Ο Ρεντινιώτικος, που έχει και την µεγαλύτερη υδροφορία, διατηρεί µόνιµη ροή όλο τον χρόνο, αν και 
οι θερινές παροχές είναι εµφανώς µικρότερες σε σχέση µε αυτές της υγρής περιόδου. Στην υπολεκάνη 
του Ρεντινιώτικου, έκτασης 150 km2 και µέσου υψοµέτρου 743 m, το τοπίο χαρακτηρίζεται από 
µεγάλα υψόµετρα, έντονες κλίσεις, αρκετά πυκνή δασώδη βλάστηση και κυριαρχία των αδιαπέρατων 
γεωλογικών σχηµατισµών. Στην λεκάνη δεν φαίνεται να αναπτύσσονται αξιόλογες πηγές, και 
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συνεπώς η τροφοδοσία του ποταµού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επιφανειακή απορροή, που 
κατά την εαρινή περίοδο ενισχύεται από την τήξη του χιονιού. 

Ο Ονόχωνος τροφοδοτείται από τα νερά της τοπικής του λεκάνης, καθώς και από την αποστράγγιση 
του οροπεδίου Ξυνιάδας, έκτασης 80 km2. Τα επιφανειακά νερά της Ξυνιάδας συγκεντρώνονται σε 
µία κύρια αποστραγγιστική τάφρο και µέσω µιας τεχνητής χωµάτινης διώρυγας διοχετεύονται στον 
Ονόχωνο. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική απορρέουσα επιφάνεια φτάνει τα 232 km2, ενώ το µέσο 
υψόµετρό της ανέρχεται στα 543 m. Επισηµαίνεται ότι κατά την αρδευτική περίοδο, η τάφρος της 
Ξυνιάδας φράσσεται µε πρόχειρα υλικά, και συνεπώς οι εκροές του οροπεδίου δεν τροφοδοτούν τον 
ταµιευτήρα Σµοκόβου. Η ηµιορεινή λεκάνη του Ονόχωνου χαρακτηρίζεται από µέτριες κλίσεις, 
πυκνή θαµνώδη βλάστηση και την κυριαρχία αδιαπέρατων γεωλογικών σχηµατισµών, µε εξαίρεση το 
νότιο ορεινό τµήµα της, όπου αναπτύσσονται κρητιδικοί ασβεστόλιθοι µέτριας περατότητας. 
Αντίθετα, στην πεδινή περιοχή της Ξυνιάδας, αναπτύσσεται χαµηλή βλάστηση, και είναι εµφανής η 
κυριαρχία των ασβεστολιθικών σχηµατισµών. Η περιοχή είναι φτωχή σε υδατικούς πόρους, τόσο 
επιφανειακούς όσο και υπόγειους. 

3.1.2 Επιφανειακό υδατικό δυναµικό 

Η εκτίµηση του υδατικού δυναµικού του Σοφαδίτη για την κατασκευή του φράγµατος έγινε µε βάση 
τα δεδοµένα του υδροµετρικού σταθµού Κέδρου. Ο σταθµός λειτούργησε υπό την εποπτεία του τότε 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠ∆Ε) από το 1960 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε 
ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του φράγµατος. Η επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων, µε 
σκοπό την παραγωγή ενός µηνιαίου δείγµατος απορροής στον Κέδρο έχει γίνει στα πλαίσια 
παλαιότερων µελετών. Σύµφωνα µε αυτές η µέση ετήσια παροχή στη θέση του σταθµού εκτιµάται σε 
7.5 m3/s περίπου. Οι ιστορικές απορροές στη θέση του φράγµατος (µε βάση τις οποίες έγινε η µελέτη 
του ταµιευτήρα), εκτιµήθηκαν µε αναγωγή της χρονοσειράς απορροής στον Κέδρο, χρησιµοποιώντας 
εµπειρικές και στατιστικές µεθόδους συσχέτισης των παροχών µε τις βροχοπτώσεις στις αντίστοιχες 
λεκάνες. Οι διάφορες εκτιµήσεις στο παρελθόν έδιναν µέση ετήσια εισροή στον ταµιευτήρα από 160 
έως 180 hm3. 

Στην πλέον επίκαιρη υδρολογική ανάλυση (Κουτσογιάννης κ.ά., 2001) εκτιµήθηκε µια µέση ετήσια 
εισροή στον ταµιευτήρα Σµοκόβου ίση µε 174.4 και 160.2 hm3 για το κανονικό και δυσµενές σενάριο, 
αντίστοιχα. Από τους υπολογισµούς προέκυψε ότι η ονοµαστική ετήσια απόληψη για επίπεδο 
αξιοπιστίας 90% ανέρχεται σε 156.8 και 147.4 hm3 για το κανονικό και δυσµενές σενάριο, αντίστοιχα. 
Για το παραπάνω επίπεδο αξιοπιστίας, η πραγµατική µέση ετήσια απόληψη εκτιµάται σε 151.7 και 
143.1 hm3 για το κανονικό και δυσµενές σενάριο εισροών, αντίστοιχα. Ωστόσο, από τις παραπάνω 
απολήψιµες ποσότητες θα πρέπει να αφαιρεθούν 15-20 hm3 για εµπλουτισµό των κατάντη του 
Κέδρου προσχωµατικών υδροφορέων, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι απώλειες εξάτµισης από τον 
ταµιευτήρα και οι απώλειες κατά την προσαγωγή, αναµένεται µια συνολική µείωση της απολήψιµης 
ποσότητας κατά 20-25 hm3. 

Στα πλαίσια του Β΄ φάσης του ερευνητικού αυτού έργου προβλέπεται να γίνει µια αναλυτικότερη 
εκτίµηση του ασφαλούς απολήψιµου δυναµικού του ταµιευτήρα, που θα βασίζεται: (α) στην 
προσαρµογή ενός υδρολογικού µοντέλου, µε στόχο την ακριβή εκτίµηση του όγκου απορροής στον 
ταµιευτήρα και (β) στην προσαρµογή ενός µοντέλου στοχαστικής προσοµοίωσης της λειτουργίας του 
υδροσυστήµατος, που θα λαµβάνει υπόψη τα υδρολογικά δεδοµένα, τις χρήσεις νερού και τα 
χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων, παράγοντας σενάρια διαχείρισης για τα διάφορα στάδια 
ανάπτυξης του αρδευτικού δικτύου και των σχετικών έργων. 
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3.1.3 Υπόγεια νερά 

Η ορεινή λεκάνη απορροής ανάντη του φράγµατος δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον από πλευράς 
εκµετάλλευσης των υπόγειων υδατικών πόρων, ενώ η έλλειψη αξιόλογων πηγών δείχνει ότι το 
υπόγειο δυναµικό της περιοχής είναι περιορισµένο. 

Εξαίρεση αποτελεί το οροπέδιο της Ξυνιάδας, όπου έχουν διανοιχθεί αρκετές αρδευτικές γεωτρήσεις. 
Ωστόσο, στην περιοχή παρατηρείται σταθερή ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, που τεκµηριώνεται 
από το γεγονός ότι σε ένα διάστηµα τριάντα περίπου ετών, τα βάθη των γεωτρήσεων αυξήθηκαν 
σηµαντικά, ενώ η απόδοσή τους κρίνεται επισφαλής. Εξαίρεση αποτελούν οι γεωτρήσεις του Αγίου 
Στεφάνου, στο ΝΑ άκρο του οροπεδίου που χαρακτηρίζεται από αξιόλογη υπόγεια υδροφορία. 

Όσον αφορά στα υπόγεια νερά της περιοχής ανάπτυξης των αρδευτικών έργων Σµοκόβου, υπάρχει 
ένα µεγάλος αριθµός µη καταγεγραµµένων γεωτρήσεων, οι οποίες λειτουργούν άναρχα, µε δυσµενείς 
συνέπειες στον υπόγειο υδροφορέα. Αναµένεται ότι η σταδιακή κατάργησή τους, λόγω της ανάπτυξης 
του κλειστού αρδευτικού δικτύου και των προσωρινών έργων, παράλληλα µε την λήψη µέτρων 
απαγόρευσης της έκδοσης νέων αδειών ή και τη διακοπή λειτουργίας παλιών γεωτρήσεων για 
περιβαλλοντικούς λόγους, θα συµβάλουν στην άµβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων. 

3.2 Σύντοµη περιγραφή των έργων 

3.2.1 Γενική περιγραφή του υδροσυστήµατος 

Το φράγµα Σµοκόβου βρίσκεται στον ποταµό Σοφαδίτη, αµέσως µετά την συµβολή των ρεµάτων 
Ονόχωνου και Ρεντινιώτικου, και σε απόσταση 30 km περίπου από την πόλη της Καρδίτσας. Η 
κατασκευή του φράγµατος και των συναφών έργων ολοκληρώθηκε το 1996, ενώ η πλήρωση του 
ταµιευτήρα ολοκληρώθηκε το 2003. Τα έργα κατασκευάστηκαν µε σκοπό την εξασφάλιση νερού για 
την άρδευση 250 000 στρεµµάτων στους νοµούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας (κάτι που θα 
συµβάλλει στην προστασία του κατάντη υδροφορέα από την ανεξέλεγκτη έως τώρα χρήση των 
γεωτρήσεων), την ύδρευση οικισµών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο Σχήµα  3.2 απεικονίζεται η γενική διάταξη του υδροσυστήµατος Σµοκόβου, που περιλαµβάνει τον 
ταµιευτήρα και τη λεκάνη απορροής του, τη σήραγγα εκτροπής (σήραγγα Λεονταρίου) και τον 
υδροηλεκτρικό σταθµό, την περιοχή ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων, την ενδιάµεση λεκάνη 
µεταξύ του φράγµατος και του υδροµετρικού σταθµού στον Κέδρο, καθώς και την παραποτάµια ζώνη 
κατά µήκος του Σοφαδίτη. Στο σχήµα δίνονται τα βασικά µεγέθη του υδροσυστήµατος, που αφορούν 
στα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων και σε ποσοτικές εκτιµήσεις σχετικά µε τις ετήσιες εισροές 
και τις απολήψεις νερού, για την εξυπηρέτηση των διαφόρων χρήσεων. 
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Σχήµα  3.2: Υδροσύστηµα Σµοκόβου. 

 

3.2.2 Φράγµα και συναφή έργα 

Το φράγµα Σµοκόβου είναι λιθόρριπτο και έχει ύψος 104 m. Ο υπερχειλιστής του είναι ελεύθερος 
(χωρίς θυροφράγµατα) και έχει σχεδιαστεί για παροχή αιχµής 2 071 m3/s. Ο εκκενωτής πυθµένα (η 
παλιά σήραγγα εκτροπής του φράγµατος) χρησιµοποιείται για τη διατήρηση περιβαλλοντικής παροχής 
στον Σοφαδίτη. Ο ταµιευτήρας έχει ολική χωρητικότητα 237.6 hm3, και ωφέλιµο όγκο 209.2 hm3. Τα 
κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του φράγµατος, του ταµιευτήρα, του υπερχειλιστή και του εκκενωτή 
πυθµένα συνοψίζονται στον Πίνακα  3.1. 

Η τροφοδοσία των αρδευτικών εκτάσεων πραγµατοποιείται µέσω της σήραγγας Λεονταρίου και των 
συναφών έργων (Σχήµα  3.2). Η εισροή του νερού γίνεται στον πύργο υδροληψίας που βρίσκεται 3 km 
νοταοανατολικά του φράγµατος. Το κατώφλι υδροληψίας είναι στα +330.0 m. Η κυρίως σήραγγα έχει 
µήκος 4 120 m και περιλαµβάνει δύο τµήµατα, ανάντη και κατάντη του φρέατος ανάπαλσης, το οποίο 
βρίσκεται σε απόσταση 207 m ανάντη του µετώπου εξόδου της σήραγγας. Από την έξοδο της 
σήραγγας ξεκινά µεταλλικός αγωγός υπό πίεση, εγκιβωτισµένος σε σκυρόδεµα, µήκους 54 m, ο 
οποίος καταλήγει στον υδροηλεκτρικό σταθµό και το έργο καταστροφής ενέργειας (ΕΚΕ). Στη 
συνέχεια, ο αγωγός εκβάλλει στη λεκάνη ηρεµίας, η οποία είναι εφοδιασµένη µε υπερχειλιστή 
ασφαλείας, και στη συνέχεια η παροχή διοχετεύεται στο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο. Η µέγιστη 
παροχή λειτουργίας της σήραγγας και των συναφών έργων φτάνει τα 25 m3/s.  

Ο υδροηλεκτρικός σταθµός (ΥΗΣ) Λεονταρίου, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της ∆ΕΗ, βρίσκεται 
στην έξοδο της σήραγγας και σε απόσταση περίπου 1.5 km από τον οµώνυµο οικισµό. Ο σταθµός 
περιλαµβάνει τρεις στροβίλους τύπου Francis, µε παροχές λειτουργίας 2-5 m3/s, 5-10 m3/s, και 5-10 
m3/s αντίστοιχα. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των στροβίλων είναι 10 MW. 
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Πίνακας  3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά φράγµατος και ταµιευτήρας Σµοκόβου. 
ΦΡΑΓΜΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ 
Τύπος: Λιθόρριπτο 
Όγκος: 3 600 000 m3 
Ύψος: 104 m 
Υψόµετρο στέψης: 382 m 
Μήκος στέψης: 456 m 
Πλάτος στέψης: 11 m 

Υψόµετρο στάθµης λειτουργίας: 375.0 m 
Υψόµετρο στάθµης υδροληψίας: 331.0 m 
Μέγιστο απόθεµα: 237.6 hm3  
Νεκρός όγκος: 28.4 hm3  
Έκταση λίµνης στην ανώτατη στάθµη: 8.4 km2 
Έκταση λεκάνης απορροής: 376.5 km2  
Μέση ετήσια εισροή: 160-175 hm3 
Μέση ετήσια στερεοαπορροή: 380 000 m3 

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ 
Τύπος: ελεύθερος (χωρίς θυροφράγµατα) 
Ανοιχτός αγωγός, µήκους 250 m, πλάτους 
8.0 m και κλίσης 52 % 
Υψόµετρο στέψης: 375.0 m  
Υψόµετρο εξόδου: 279.0 m  
Παροχή σχεδιασµού: 2071 m3/s  

Σήραγγα πεταλοειδούς διατοµής 
∆ιάµετρος 5 m, µήκος 605 m 
Υψόµετρο εισόδου σήραγγας: 292.5 m 
Υψόµετρο εξόδου σήραγγας: 279.0 m 
Υψόµετρο υδροληψίας εκκενωτή: 322.0 m 
Χρόνος εκκένωσης: 20-30 ηµέρες 

 

3.2.3 Αρδευτικό δίκτυο 

Το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής, στην πλήρη ανάπτυξή του, φαίνεται στο Σχήµα  3.3. Έχει συνολική 
δεσποζόµενη έκταση 252 600 στρέµµατα, περίπου, ενώ η καθαρή γεωργική γη εκτιµάται σε περίπου 
224 700 στρέµµατα. Χωρίζεται σε δύο Περιοχές και οχτώ Ζώνες (Σ1 έως Σ8), µε τις πρώτες τέσσερις 
Ζώνες να υπάγονται στην Περιοχή 1, ενώ τις υπόλοιπες στην Περιοχή 2 (Πίνακας  3.2). Από την 
παροχή εξόδου της σήραγγας Λεονταρίου, ένα µέρος θα τροφοδοτεί απ’ ευθείας το σύστηµα των 
κυρίων σωληνώσεων (Ζώνες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4), που προορίζεται για τα δίκτυα µεταξύ Λεονταρίου και 
Κέδρου, ενώ ένα άλλο µέρος διοχετεύεται στον Ανατολικό Αγωγό, προκειµένου να τροφοδοτήσει τις 
υπόλοιπες κύριες σωληνώσεις που έχουν αφετηρία στη διώρυγα (Ζώνες Σ5, Σ6, Σ7, Σ8). 

Πίνακας  3.2: Χαρακτηριστικά αρδευτικών ζωνών.  
Ζώνες Θέση ∆εσποζόµενη έκταση 

(στρέµµατα) 
Καθαρή γεωργική γη 

(στρέµµατα) 

Σ1-Σ4 Νότια του Σοφαδίτη, και κεντρικά του 
µετώπου της σήραγγας Λεονταρίου 

 132 700   117 720  

Σ5 Στο µέσον της αρδευόµενης έκτασης, και 
ανατολικά των ζωνών Σ1 έως Σ4 

 49 800   44 400  

Σ6 Υπάγεται στο Ν. Φθιώτιδας, και 
βρίσκεται ανατολικά της Σ5 

 19 900   18 200  

Σ7 Υπάγεται στους Ν. Φθιώτιδας και 
Λάρισας, και βρίσκεται ανατολικά της Σ6 

 24 600   21 100  

Σ8 Στο ανατολικό άκρο της όλης περιοχής, 
και ανατολικά της ζώνης Σ7 

 25 600   23 300  

Σύνολο   252 600   224 720  
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Σχήµα  3.3: Όρια αρδευτικού δικτύου. 

 
Τα έργα έχει προβλεφθεί να κατασκευαστούν σε τρεις φάσεις. 

• Στην φάση Α΄, µέρος της οποίας έχει ολοκληρωθεί, προβλέπεται η κατασκευή έργων στις Ζώνες 
Σ2 έως Σ8, µε στόχο η καθαρή αρδευόµενη έκταση να φτάνει τα 87 000 στρέµµατα. Ειδικότερα, 
στην Περιοχή 1 (Ζώνες Σ2, Σ3 και Σ4) κατασκευάζονται σωληνωτά δίκτυα, που θα αρδεύουν µια 
καθαρή έκταση 18 000 στρεµµάτων, καθώς και 13 από τα 36 συνολικά µικρά φράγµατα 
(ρουφράκτες), που θα υδροδοτούν µια καθαρή έκταση 37 000 στρεµµάτων. Στην Περιοχή 2 δεν 
προβλέπεται η κατασκευή µόνιµων αρδευτικών δικτύων. Ωστόσο, θα κατασκευαστούν οι µόνιµοι 
αγωγοί προσαγωγής νερού σε προσωρινές υδροληψίες, µέσω ρεµάτων και τάφρων, καθώς και 8 
από τα 34 συνολικά ρουφράκτες, που θα εξυπηρετούν µια καθαρή έκταση 32 000 στρεµµάτων. Τα 
αποχετευτικά έργα και τα έργα αγροτικής οδοποιίας θα είναι πολύ περιορισµένης κλίµακας. 

• Στη φάση Β΄ θα κατασκευαστούν έργα στις Ζώνες Σ2 έως Σ8, µε στόχο η συνολική καθαρή 
αρδευόµενη έκταση να φτάνει τα 136 000 στρέµµατα, που αντιστοιχεί σε 42 000 στρέµµατα 
µόνιµων δικτύων και 94 000 στρέµµατα προσωρινών έργων. Ειδικότερα, στην Περιοχή 1 (Ζώνες 
Σ2, Σ3 και Σ4), θα συµπληρωθούν τα τριτεύοντα, κυρίως, δίκτυα, ώστε η περιοχή ανάπτυξης του 
µόνιµου δικτύου να αυξηθεί κατά 24 000 στρέµµατα, ενώ θα κατασκευαστούν οι υπόλοιποι 24 
ρουφράκτες των προσωρινών έργων, που θα αρδεύουν άλλα 22 000 στρέµµατα καθαρής 
γεωργικής γης. Στην Περιοχή 2 θα κατασκευαστούν οι 20 ρουφράκτες των υπολειπόµενων 
προσωρινών έργων, αυξάνοντας έτσι την καθαρή αρδευόµενη έκταση στα 35 000 στρέµµατα. 

• Στην φάση Γ΄, τουλάχιστον για την Περιοχή 1, θα συµπληρωθούν τα µόνιµα σωληνωτά δίκτυα 
(επιπλέον 75 000 στρέµµατα), το αποχετευτικό και αντιπληµµυρικό δίκτυο, καθώς και τα έργα 
αγροτικής οδοποιίας. Όσον αφορά στην Περιοχή 2, η κατασκευή των µονίµων αρδευτικών 
δικτύων και των λοιπών έργων θα καλύψει το σύνολο της έκτασης (δηλαδή 107 000 στρέµµατα 
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καθαρής γης), εφόσον βέβαια υπάρξουν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης (για τον λόγο αυτό, η 
τρίτη φάση έχει διακριθεί παρακάτω σε δύο σενάρια, Γ1 και Γ2). 

Στην παρούσα φάση, και λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων, έχουν κατασκευαστεί έργα για την 
εξυπηρέτηση 20 000 στεµµάτων δεσπόζουσας γης από την φάση Α΄, κατάντη της περιοχής 
Λεονταρίου, µε βάση νέα προσωρινή µελέτη (Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ, 2001). Περιλαµβάνουν 
αγωγούς µεταφοράς νερού (σωληνωτούς), το έργο υπερχείλισης του ΥΗΣ και µικρά φράγµατα 
(ρουφράχτες) που θα κατασκευαστούν σε ρέµατα, τάφρους, συλλεκτήρες και ποταµούς, τα οποία 
υπάρχουν µέσα στην περίµετρο των έργων του Σµοκόβου ή και εκτός αυτής. Έτσι, η άρδευση γίνεται 
στα φυσικά ρέµατα και δευτερευόντως σε αποστραγγιστικά κανάλια. Ακόµη, προχωρούν και διάφορα 
µικρά αρδευτικά έργα, µε χρήση των στραγγιστικών δικτύων από την νοµαρχία Καρδίτσας. 

3.3 Χρήσεις νερού 
Το διαχειριστικό ενδιαφέρον καλύπτει όλους τους δυνητικούς χρήστες των υδατικών πόρων του 
ταµιευτήρα Σµοκόβου. Περιλαµβάνει, σε πρώτη προτεραιότητα, την διατήρηση µιας ελάχιστης ροής 
κατάντη του φράγµατος για περιβαλλοντικούς λόγους και, ακολούθως, ένα πλήθος χρήσεων, 
καταναλωτικών και µη, και συγκεκριµένα την άρδευση των 250 000 στρεµµάτων της πλήρους 
ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων, την ύδρευση οικισµών που προβλέπεται να εξυπηρετούνται από 
τον ταµιευτήρα, την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τουριστικές δραστηριότητες που 
αναµένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή. Επιπλέον, σε µεταβατικό στάδιο, θα εξυπηρετεί και 
γεωργικές δραστηριότητες κατά µήκος του Σοφαδίτη, µέσω της ενισχυµένης περιβαλλοντικής 
παροχής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές ανάγκες κατά χρήση, υφιστάµενες και 
µελλοντικές. 

3.3.1 Οικολογική παροχή 

Το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό µέτρο που αφορά στη λειτουργία του ταµιευτήρα αναφέρεται στην 
διατήρηση µιας ελάχιστης ροής κατάντη του φράγµατος, που θα διοχετεύεται µέσω της σήραγγας του 
εκκενωτή. Με βάση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπλώσεων (ΜΠΕ) του έργου (Βαβίζος κ.ά., 
1995), η οικολογική εκροή που θα διοχετεύεται την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου, φτάνοντας 
αθροιστικά στα 10.0 hm3, προβλέπεται να ακολουθεί την κατανοµή του Πίνακα  3.3, εξασφαλίζοντας 
µια θερινή παροχή στον κώνο του Σοφαδίτη που θα κυµαίνεται από 0.7 έως 1.1 m3/s. 

Πίνακας  3.3: Προτεινόµενη µηνιαία κατανοµή της περιβαλλοντικής εκροής κατάντη του φράγµατος 
(Βαβίζος κ.ά., 1995). 
Μήνας Όγκος εκροής (hm3) 
Απρίλιος 0.36 
Μάιος 1.76 
Ιούνιος 2.43 
Ιούλιος 2.93 
Αύγουστος 1.84 
Σεπτέµβριος 0.71 
Σύνολο 10.00 
 
Από την ποσότητα νερού που θα διατίθεται κατάντη του φράγµατος ως οικολογική παροχή, ένα 
ποσοστό της τάξης του 15-25% εκτιµάται ότι θα διηθείται, εµπλουτίζοντας τον υπόγειο υδροφορέα. 
Σε µεταβατικό στάδιο, η παραπάνω παροχή προβλέπεται να είναι αυξηµένη, µε την ενίσχυση να είναι 
διαθέσιµη την άρδευση των παραποτάµιων περιοχών του Σοφαδίτη, µέσω επιφανειακών απολήψεων 
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(ακριβέστερες εκτιµήσεις θα δοθούν στα πλαίσια των υδρολογικών αναλύσεων που θα γίνουν κατά 
την Β΄ φάση του ερευνητικού έργου). Συνεπώς, για το διάστηµα µερικής µόνο ανάπτυξης του 
αρδευτικού δικτύου Σµοκόβου, τίθεται το ζήτηµα της συνδυασµένης αρδευτικής αξιοποίησης του 
υδατικού δυναµικού του ταµιευτήρα, δηλαδή τόσο µέσω της σήραγγας Λεονταρίου προς την περιοχή 
των αρδευτικών έργων, µόνιµων και προσωρινών, όσο και µέσω της σήραγγας του εκκενωτή, προς 
τον Σοφαδίτη. Η παροχή αυτή προσµετράται στις χρήσεις και κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για το 
περιβάλλον, καθώς η αυξηµένη, σε σχέση µε την πρόβλεψη της ΜΠΕ, παροχέτευση νερού προς τον 
Σοφαδίτη θα συµβάλει στην ουσιαστική αύξηση των διηθήσεων προς τον υδροφορέα. 

3.3.2 Άρδευση µέσω µόνιµων και προσωρινών έργων 

Η συνολική έκταση που προβλέπεται να καλύψει µελλοντικά το αρδευτικό δίκτυο ανέρχεται σε 
252 600 στρέµµατα περίπου, ενώ η καθαρή γεωργική γη σε περίπου 224 700 στρέµµατα. Όπως 
αναλύεται στο εδάφιο  3.2.3, τα έργα θα ολοκληρωθούν σε τρεις φάσεις, και στον Πίνακα  3.4 
παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσότητες νερού που θα απαιτηθούν για άρδευση σε κάθε µία από τις 
φάσεις αυτές. Ειδικότερα, για την τελική φάση θεωρούµε δύο σενάρια. Στο σενάριο Γ1 υποτίθεται η 
κατασκευή µόνιµων δικτύων µόνο για την Περιοχή 1, ενώ η Περιοχή 2 θα εξυπηρετείται από 
προσωρινά έργα και µόνο, ενώ στο σενάριο Γ2 υποτίθεται η ολοκλήρωση των έργων για το σύνολο 
της καθαρής γεωργικής γης. Οι υπολογισµοί του Πίνακα έχουν γίνει µε τιµές ονοµαστικής ετήσιας 
αρδευτικής ζήτησης 450 και 700 m3/στρέµµα, για υδροδότηση από µόνιµα σωληνωτά δίκτυα και 
προσωρινά έργα (επιφανειακή απόληψη από χωµάτινες τάφρους), αντίστοιχα. 

Πίνακας  3.4: Εκτάσεις καθαρής γεωργικής γης και ετήσιες αρδευτικές ανάγκες, κατά τις διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης των αρδευτικών έργων.  
Φάση Μόνιµα δίκτυα (ονοµαστική 

ζήτηση 450 m3/στρ/έτος) 
Προσωρινά έργα (ονοµαστική 
ζήτηση 700 m3/στρ/έτος) 

Ετήσια αρδευτική 
ζήτηση (hm3) 

Α Έκταση: 18 000 στρέµµατα  

Ετήσιες ανάγκες: 8.1 hm3 

Έκταση: 69 000 στρέµµατα  

• Ετήσιες ανάγκες: 48.3 hm3 
56.4 

Β Έκταση: 42 000 στρέµµατα  

Ετήσιες ανάγκες: 18.9 hm3 

Έκταση: 94 000 στρέµµατα  

• Ετήσιες ανάγκες: 65.8 hm3 
84.7 

Γ1 Έκταση: 117 720 στρέµµατα  

Ετήσιες ανάγκες: 53.0 hm3 

Έκταση: 94 000 στρέµµατα  

• Ετήσιες ανάγκες: 65.8 hm3 
118.8 

Γ2 Έκταση: 224 720 στρέµµατα  

Ετήσιες ανάγκες: 101.1 hm3 
• Κατάργηση προσωρινών 

έργων 101.1 

 

3.3.3 Ύδρευση 

Ο ταµιευτήρας Σµοκόβου προβλέπεται να εξυπηρετεί, εκτός από τις αρδευτικές, και τις υδρευτικές 
ανάγκες των πεδινών οικισµών της περιοχής µελέτης. Συγκεκριµένα θα καλύπτει την υδρευτική 
ζήτηση 55 συνολικά οικισµών των δήµων Ταµασίου, Μενελαΐδας, Καλλιφώνου, Σοφάδων, Άρνης, 
Παλαµά και Φύλλου. Ο πληθυσµός σχεδιασµού, που αναφέρεται στο έτος 2042, εκτιµάται σε 55 000, 
ενώ ο πληθυσµός κατά την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 40 000 περίπου (Πίνακας  3.5). Στην 
παρούσα κατάσταση, οι οικισµοί αυτοί υδρεύονται είτε από τοπικές γεωτρήσεις είτε από τοπικές 
πηγές. Το µείζον πρόβληµα είναι η κακή ποιότητα των υδάτων, λόγω ρύπανσης του υπόγειου 
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υδροφορέα από γεωργικές δραστηριότητες. Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος Σοφάδων υδρεύεται από τη 
λίµνη Πλαστήρα, αλλά προβλέπεται να ενισχυθεί και από τον ταµιευτήρα Σµοκόβου. 

Πίνακας  3.5: Κατανοµή πληθυσµού που προβλέπεται να υδρεύεται από τον ταµιευτήρα. 
∆ήµος Πληθυσµός (απογραφή 2001) Πληθυσµός µελέτης (εκτίµηση 2042) 
Ταµασίου 4 072 5 225 
Μενελαΐδας 2 701 3 300 
Καλλιφώνου 3 246 4 400 
Σοφάδων 12 215 17 600 
Άρνης 3 299 4 125 
Παλαµά 10 050 14 850 
Φύλλου 4 043 5 500 
Σύνολο 39 626 55 000 

 
Στην σχετική προµελέτη ύδρευσης (Μπουλούγαρης και Τσίτσης, 2002), µε βάση τα πληθυσµιακά και 
αναπτυξιακά δεδοµένα της περιοχής, και θεωρώντας µια µέση ηµερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 
ίση µε 250 L/κάτ./ηµ., προέκυψε ότι οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες των ∆ήµων της περιοχής 
ανέρχονται σε 5.0 hm3. Εκφράζεται η άποψη ότι η τιµή αυτή είναι σηµαντικά υποεκτιµηµένη, 
δεδοµένου ότι, µε βάση στοιχεία πραγµατικής κατανάλωσης του Συνδέσµου Ύδρευσης Καρδίτσας, η 
κατά κεφαλή ζήτηση νερού στην περιοχή ξεπερνά τα 600 L/κάτ./ηµ., και σε ορισµένες περιπτώσεις 
φτάνει ακόµη και στα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα των 1000 L/κάτ./ηµ., καθώς µεγάλο µέρος του 
υδρευτικού νερού χρησιµοποιείται και για εξωτερικές χρήσεις. Συνεπώς, µια πιο ρεαλιστική εκτίµηση, 
λαµβάνοντας υπόψη και τις εξαιρετικά υψηλές απώλειες λόγω της παλαιότητας των εσωτερικών 
δικτύων διανοµής, θα ανέβαζε τις ετήσιες υδρευτικές ανάγκες στα επίπεδα των 10.0 έως και 15.0 hm3, 
ποσότητες που σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να καλυφθούν από το υδατικό δυναµικό του 
ταµιευτήρα. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον έλεγχο της 
υδρευτικής ζήτησης, τόσο στην περιοχή µελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού 
Καρδίτσας, δεδοµένου ότι τέτοια επίπεδα κατανάλωσης υδρευτικού νερού είναι απαράδεκτα υψηλά. 

3.3.4 Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου λειτουργεί µικρό υδροηλεκτρικό έργο, η εκµετάλλευση του 
οποίου γίνεται από την ∆ΕΗ. Βεβαίως, η παραγωγή ενέργειας είναι πλήρως εξαρτώµενη από την 
εξυπηρέτηση των κατάντη αρδευτικών απολήψεων, συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής 
ενέργειας αιχµής από τον σταθµό (σε µεταβατικό, ωστόσο, στάδιο, και µε κατάλληλη διαχείριση, θα 
µπορούσε να δηµιουργηθεί τέτοια δυνατότητα, όπως εξηγείται στο εδάφιο  10.2.2). Η µέση ετήσια 
παραγωγή ενέργειας, στην περίπτωση πλήρους ανάπτυξης των αρδευτικών έργων (και συνεπώς 
µεγιστοποίησης της εκροής από τη σήραγγα Λεονταρίου κατά την αρδευτική περίοδο), εκτιµάται σε 
28.6 GWh. 

3.3.5 Τουρισµός-Αναψυχή 

Ο ταµιευτήρας αναµένεται να συµβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Μετά την 
ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή και την κατασκευή του οδικού δικτύου γύρω από τη λίµνη 
Σµοκόβου, η τουριστική κίνηση αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, καθώς τα τελευταία χρόνια, όπως 
αποδεικνύει η περίπτωση του γειτονικού ταµιευτήρα Πλαστήρα, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού 
παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη. 
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3.3.6 Ιχθυοκαλλιέργεια 

Λόγω της καλής ποιότητας των νερών του ταµιευτήρα και των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης της 
παραλίµνιας περιοχής, είναι δυνατό να αναπτυχθούν ιχθυοκαλλιέργειες. Ωστόσο, επειδή η χρήση αυτή 
θα έχει κάποιες δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιοτική κατάσταση των νερών, απαιτείται η εκπόνηση 
σχετικής µελέτης, η οποία θα ελέγξει αν η χρήση είναι συµβατή µε τις ποιοτικές απαιτήσεις του 
ταµιευτήρα και θα προσδιορίσει τα κατάλληλα είδη ιχθυοπανίδας.  

3.3.7 Ιαµατικά νερά 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης υπάρχουν σηµαντικές ιαµατικές πηγές, ορισµένες από τις οποίες 
αξιοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Η πιο γνωστή είναι τα Λουτρά Σµοκόβου, όπου έχουν 
αναπτυχθεί υποδοµές από το 1662. Ακόµη υπάρχουν τα λουτρά Καΐτσας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη 
έργα αναβάθµισης, και οι ιαµατικές πηγές Σουλαντά που, όµως, δεν έχουν κατάλληλη υποδοµή. Οι 
υπόλοιπες ιαµατικές πηγές της ευρύτερης περιοχής (∆αφνοσπηλιάς, Αµαράντων, Ραχούλας, Απιδιάς, 
Θραψιµίου, Αηδονοχωρίου, Ρεντίνας, κλπ.) δεν είναι ακόµη αξιοποιηµένες. 

3.4 Ποιότητα νερού 
Στη λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα Σµοκόβου, οι κυριότερες, µη σηµειακές, πηγές ρύπανσης 
προέρχονται από την πεδιάδα της Ξυνιάδας, οι επιφανειακές απορροές της οποίας καταλήγουν στον 
ταµιευτήρα και οφείλονται στις διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή, κυρίως 
γεωργικές και κτηνοτροφικές. 

Με βάση πρόσφατες αναλύσεις, η ποιότητα των νερών της λίµνης Σµοκόβου είναι πολύ καλή, όπως 
αποδεικνύεται από τις χαµηλές ποσότητες θρεπτικών και χλωροφύλλης, ακόµη και κατά τους 
θερινούς µήνες. Από τις µετρήσεις που έγιναν ως τώρα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Νοµού 
Καρδίτσας, προκύπτει ότι τα νερά της λίµνης µπορούν να χαρακτηριστούν ως πολύ καλής ποιότητας, 
έχοντας βέβαια υπόψη ότι λειτουργεί λίγο περισσότερο από τρία χρόνια (από τον Μάιο του 2003). Το 
ίδιο ισχύει και για την διακύµανση της στάθµης του ταµιευτήρα (Ρόπης, 2005). 



 28

4 Υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

4.1 Ισχύουσα νοµοθεσία 
Οι σηµαντικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις που ισχύουν σήµερα και αφορούν στην ίδρυση, την 
σύσταση, τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία, την οικονοµική διαχείριση και λοιπά θέµατα σύστασης και 
λειτουργίας ενός Φορέα ∆ιαχείρισης είναι: 

• Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»: Με το νόµο αυτό 
επιχειρείται η σφαιρική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και τίθενται τα θεµέλια της 
ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

• Υ.Α. 71961/3670/1991 (ΦΕΚ 541/Β/1991): Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η παροχή στους 
πολίτες και στους φορείς εκπροσώπησής τους, µέσω της κατάλληλης πληροφόρησης, της 
δυνατότητας έκφρασης γνώµης για τον σχεδιαζόµενο, από τις αρµόδιες αρχές, χαρακτηρισµό 
χερσαίων, υδάτινων ή µικτού χαρακτήρα περιοχών και µεµονωµένων στοιχείων ή συνόλων της 
φύσης και του τοπίου ως προστατευοµένων, σύµφωνα µε τις διακρίσεις, τα κριτήρια και τις αρχές 
προστασίας, που καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του νόµου 1650/1996. 

• Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/20-11-87) «∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις»: 
Αποτελεί την πρώτη επίσηµη κρατική παρέµβαση για την προστασία και την ορθολογική 
αξιοποίηση του υδατικού δυναµικού της χώρας. Ο νόµος αυτός επιχειρεί, καταρχήν, να 
δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την επίλυση της σύγκρουσης των αρµοδιοτήτων που σχετίζονται µε 
τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη χάραξη ενιαίας πολιτικής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 
ορίζει της αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων ανάλογα µε τη χρήση του νερού 
και υποδιαιρεί την επικράτεια σε 14 υδατικά διαµερίσµατα. 

• Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-99) «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη»: Με το νόµο 
αυτό θεσπίζονται θεµελιώδεις αρχές και θεσµοθετούνται σύγχρονα όργανα, διαδικασίες και µέσα 
άσκησης χωροταξικού σχεδιασµού για την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης, 
την κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί µέρους ενότητές του. 

• Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 ΕΕ «Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων»: Με την Οδηγία-
Πλαίσιο επιχειρείται µια ολοκληρωµένη και συνθετική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών 
πόρων µε την υιοθέτηση ενός διαχειριστικού µοντέλου που ενσωµατώνει ταυτόχρονα κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αποτελεί το εργαλείο για µια µακροπρόθεσµη, 
αειφόρο διαχείριση των υδάτων και των οικοσυστηµάτων στην Ευρώπη, η οποία θα επιτευχθεί 
αφενός µε την εναρµόνιση όλων των φυσικών διεργασιών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
επηρεάζουν τον κύκλο του νερού µέσα στα χωρικά πλαίσια µιας υδρολογικής λεκάνης και 
αφετέρου µε την έγκαιρη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών µέτρων που θα εξασφαλίζουν την 
επιθυµητή «καλή κατάσταση» – ποσοτικά και ποιοτικά – των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 
µέσα στα επόµενα χρόνια. 

• Ν. 3199/2003 για την «Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»: Ο 
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νόµος αυτός ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2000/60 ΕΕ, ορίζοντας τις 
αρµόδιες διοικητικές αρχές για την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναµικού της χώρας, 
προσδιορίζοντας παράλληλα τις ειδικότερες αρµοδιότητές τους, σύµφωνα πάντα µε τις 
κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις της Οδηγίας-πλαίσιο. 

• Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/Α/1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως»: Με το νόµο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της σύστασης σε έναν ή σε 
περισσότερους ∆ήµους ή/και Κοινότητες ενιαίων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι 
οποίες αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, λειτουργούν 
υπό τη µορφή ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής επιχείρησης µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και 
είναι αρµόδιες για την άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώµατος υδρεύσεως 
και αποχετεύσεως της περιοχής ευθύνης τους. 

• Ν. 1069/80, ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

• Σχέδιο Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα: Με το νέο νοµοθετικό πλαίσιο, που εισάγεται, 
ιδίως µε τα άρθρα 251-270 του σχεδίου, αναµορφώνεται και εξορθολογίζεται πλήρως το 
καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των δηµοτικών επιχειρήσεων. Γνώµονας είναι η εξασφάλιση 
της οικονοµικής τους βιωσιµότητας, η συνεχής εποπτεία λειτουργίας τους από το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο, η στελέχωσή τους µε ικανό προσωπικό και η αποτροπή προσλήψεων καθ’ 
υπέρβαση των λειτουργικών τους αναγκών. 

Οι µορφές των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προσδιορίζονται, πλέον, περιοριστικά και 
είναι οι ακόλουθες: 

• ∆ηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις· 

• Ανώνυµες εταιρίες· 

• Κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µε ειδικές διατάξεις νόµου (όπως οι ∆ΕΥΑ) εξακολουθούν να 
λειτουργούν σύµφωνα µε το καθεστώς ίδρυσής τους, χωρίς να αποκλείεται στο µέλλον η ίδρυση 
δηµοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού. 

4.2 Υφιστάµενοι φορείς διαχείρισης νερού και περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα 

Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί µεγάλος αριθµός φορέων και αναπτυξιακών οργανισµών 
διαχείρισης έργων, προστατευόµενων περιοχών κλπ., περισσότερο ή λιγότερο γνωστών στο ευρύ 
κοινό. Στη συνέχεια, αναφέρονται, συνοπτικά, ορισµένες χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις που 
είναι άµεσα ή έµµεσα σχετικές µε το αντικείµενο της µελέτης. 

4.2.1 Φορείς ύδρευσης 

Οι φορείς ύδρευσης, από τους πιο γνωστούς φορείς διαχείρισης έργων, δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της εκµετάλλευσης του πόσιµου νερού, του οποίου αναλαµβάνουν την συλλογή, µεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση στους χρήστες. Οι φορείς αυτοί, όπως η ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι διάφορες 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), είναι συνήθως υπεύθυνοι και για την 
αποχέτευση των περιοχών αρµοδιότητάς τους. Οι περισσότεροι λειτουργούν µε κριτήρια ιδιωτικής 
οικονοµίας και έχουν κοινωφελή, µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (µε εξαίρεση την ΕΥ∆ΑΠ και την 
ΕΥΑΘ, που πριν από λίγα χρόνια εντάχθηκαν στο Χρηµατιστήριο). Τα λειτουργικά και λοιπά τους 
έξοδα καλύπτονται από την πώληση του νερού. Μπορούν να συσταθούν µε τον Ν. 1069/1980. 
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4.2.2 Φορείς άρδευσης 

Οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι συνεταιριστικές γεωργικές οργανώσεις 
αναγκαστικής µορφής. Πρόκειται για οργανισµούς αυτοδιοικούµενους και αυτοδιαχειριζόµενους, που 
διοικούνται από 7/µελές ή 5/µελές συµβούλιο, ανάλογα µε την έκτασή τους. Το ∆.Σ. αποτελείται από 
παραγωγούς που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. 

4.2.3 Φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών 

Στις περιπτώσεις ύπαρξης ή δηµιουργίας υδατικών σωµάτων που χρήζουν προστασίας, ή άλλων 
προστατευόµενων αντικειµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ιδρύονται ειδικοί φορείς 
διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. 

Το σηµερινό καθεστώς προστατευόµενων περιοχών διέπεται κυρίως από το Ν. 1650/1986, αλλά 
αναµένεται να τροποποιηθεί σε ότι αφορά τα υδατικά σώµατα (λίµνες, ταµιευτήρες) µε βάση τα 
προβλεπόµενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΕ, όπως αυτή θα ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία 
και στον Ν. 3199/2003, που εκδόθηκε κατ’ επιταγή της. 

Η νέα κατάσταση στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτεί την στενή συνεργασία των 
φορέων διαχείρισης µε τους φορείς εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων ή και τους φορείς 
διαχείρισης των σχετικών έργων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης της λίµνης 
Παµβώτιδας, που έχει συσταθεί µε βάση, πέραν του Ν. 1650/1986, και τον Ν. 3044/1999, και 
περιγράφεται στο εδάφιο  5.1.3. 

4.2.4 Φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων 

Κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999 έχουν ήδη εκδοθεί σχετικά 
προεδρικά διατάγµατα, µε τα οποία συστήνονται φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ο Οργανισµός Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του Ελαιώνα Αττικής και ο 
Φορέας ∆ιαχείρισης και Ανάπλασης του ποταµού Κηφισού Αττικής και των παραχειµάρρων του. 

4.2.5 Αναπτυξιακοί οργανισµοί 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετοί φορείς που έχουν συσταθεί µε βάση διάφορους νόµους και 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ο Οργανισµός 
Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης (ΟΑ∆ΥΚ) και ο συναφής Οργανισµός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης 
(ΟΑΝΑΚ), που περιγράφονται στα εδάφια  5.1.1 και  5.1.2, αντίστοιχα. Επισηµαίνεται, επίσης, η 
περίπτωση του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Κάρλας, όπως προτείνεται να συσταθεί στην µελέτη 
κόστους-οφέλους για την επαναδηµιουργία της, που περιγράφεται στο εδάφιο  5.1.4. 

4.3 Υφιστάµενοι φορείς διαχείρισης στην ευρύτερη περιοχή 

4.3.1 Αναπτυξιακή Καρδίτσας 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα φορέα διαχείρισης στη ευρύτερη περιοχή µελέτης αποτελεί η δηµοτική-
συνεταιριστική Ανώνυµος Εταιρεία Αναπτυξιακή Καρδίτσας, η οποία ιδρύθηκε το 1989 µε σκοπό την 
προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Κύριοι µέτοχοι της 
εταιρείας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων. Το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας διαµορφώνεται ως εξής: 

• Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Καρδίτσας: 51% 
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• Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: 17.7% 

• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Καρδίτσας: 17.2% 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας: 8.2% 

• Επιµελητήριο Καρδίτσας: 0.5% 

• ∆ήµοι Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαµά, Μουζακίου, ∆οµοκού (Νοµού Φθιώτιδας), Ναρθακίου 
(Νοµού Λάρισας), Ξυνιάδος (Νοµού Φθιώτιδος) και Θεσσαλιώτιδος (Νοµού Φθιώτιδος), το 
υπόλοιπο ποσοστό. 

Οι στόχοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

• ο συντονισµός των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών· 

• η τροφοδότηση, µε τις απαραίτητες έρευνες και µελέτες προγραµµατισµού, των φορέων του 
Νοµού, ώστε να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωµένης ανάπτυξης· 

• η δηµιουργία όρων και δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασιών του δηµοσίου, κοινωνικού και 
ιδιωτικού τοµέα· 

• η προώθηση της δηµιουργίας νέων και του εκσυγχρονισµού υφιστάµενων θεσµών της τοπικής 
κοινωνίας· 

• η εισαγωγή καινοτοµίας στο παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστηµα της περιοχής· 

• ο συνδυασµός των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων µε πολιτικές, που οδηγούν σε βιώσιµες και 
αποτελεσµατικές επενδύσεις· 

• η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και των ιδιαίτερων πολιτισµικών χαρακτηριστικών· 

• η συµβολή στη βιώσιµη ανάπτυξη· 

• η µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας από και προς το ευρωπαϊκό επίπεδο· 

• η υποστήριξη της διασύνδεσης µε εθνικά ή διακρατικά δίκτυα τοπικών φορέων. 

Η οργανωτική δοµή της εταιρείας περιλαµβάνει πέντε τµήµατα ως εξής: 

• Τµήµα κοινωνικών δράσεων· 

• Τµήµα υποστήριξης επιχειρηµατικότητας και νέων τεχνολογιών· 

• Τµήµα αγροτικής ανάπτυξης· 

• Τµήµα περιβάλλοντος· 

• Τµήµα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης. 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας συµµετείχε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πλήθους κοινοτικών και 
εθνικών προγραµµάτων, µε στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου, την ανάπτυξη του αγροτοτουρισµού, 
καθώς και την ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών. Σηµαντική είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη 
της λίµνης Πλαστήρα, µε την υλοποίηση πολλών αναπτυξιακών προγραµµάτων, γεγονός που της 
παρέχει την εµπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται, για τη δυνατότητα συµµέτοχης της στον υπό 
µελέτη φορέα Σµοκόβου.  

Τα κοινοτικά προγράµµατα που έχει ως τώρα υλοποιήσει είναι: 

• Πρόγραµµα LIFE: «Περιοχή λίµνης Πλαστήρα: µια πιλοτική, αειφορική, τουριστική παρέµβαση»· 

• ∆ιαχειριστικές δράσεις στην περιοχή λίµνης Πλαστήρα·  
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• Πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ: «∆ιαχείριση της περιοχής λίµνης Πλαστήρα»· 

• Επιχειρησιακό πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+: «Τοπικό πρόγραµµα ορεινών 
περιοχών Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Νότιας Λάρισας». 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον δικτυακό τόπο: www.anka.gr. 

4.3.2 Φορείς διοικητικής οργάνωσης 

Στην ευρύτερη περιοχή όπου ανήκουν το φράγµα και τα συναφή έργα Σµοκόβου, λειτουργεί ένα 
φάσµα υπηρεσιών και οργάνων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια: 

• Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων· 

• Νοµαρχία Καρδίτσας, ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων (∆ΕΒ)· 

• Σύνδεσµος Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων Θεσσαλίας· 

• Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας· 

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, όπως η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. (βλ.  4.3.1)· 

• ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ Σµοκόβου· 

• ∆ΕΗ, µονάδα της ∆ΕΗ για τον υδροηλεκτρικό σταθµό· 

• ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος (ο πιο κοντινός στα αρδευτικά έργα, όπου προβλέπεται η σύσταση του 
ΤΟΕΒ Σµοκόβου), και στο σύνολο του Νοµού Καρδίτσας ΤΟΕΒ Παλαµά, Σελλάνων, Λαζαρίνας 
και Ταυρωπού. 

4.3.3 Φορείς ύδρευσης 

Στον Νοµό Καρδίτσας λειτουργούν τέσσερις ∆ΕΥΑ, και συγκεκριµένα οι ∆ΕΥΑ Καρδίτσας, 
Σοφάδων (ο σχετικός µε την περιοχή που προβλέπεται να υδροδοτείται και από τον ταµιευτήρα), 
Παλαµά και Μουζακίου. Το πόσιµο νερό διατίθεται στις ∆ΕΥΑ και σε µεµονωµένους ∆ήµους από 
τον Σύνδεσµο Ύδρευσης, που ιδρύθηκε το 1965 και έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας 
του νερού µε την χηµική του επεξεργασία από επιστηµονικό προσωπικό. Τα µέλη του Συνδέσµου 
Ύδρευσης είναι οκτώ ∆ήµοι του Νοµού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από εκλεγµένους 
δηµοτικούς συµβούλους των δήµων, που είναι µέλη του. Τα δίκτυα διανοµής του Συνδέσµου είναι 
πεπαλαιωµένα, καθώς έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από την κατασκευή τους. 

4.3.4 Επαγγελµατικοί φορείς 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν παραρτήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). 

4.3.5 Ερευνητικοί οργανισµοί 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν παραρτήµατα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).  

4.3.6 Μη κυβερνητικές οικολογικές οργανώσεις 

Πρόσφατα, συγκροτήθηκε, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου Σελλάνων, επιτροπή διάσωσης του ποταµού 
Πηνειού. Σε αυτή συµµετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθηγητές ΑΕΙ, η οικολογική 
οργάνωση ΚΑΛΙΣΤΩ, κ.ά. 
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5 Παραδείγµατα λειτουργίας σχετικών φορέων 

5.1 Παραδείγµατα από την Ελλάδα 

5.1.1 Οργανισµός Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης 

Ο Οργανισµός Ανάπτυξης ∆υτικής Κρήτης (ΟΑ∆ΥΚ) είναι Αναπτυξιακός Οργανισµός, µε περιοχή 
αρµοδιότητας τα διοικητικά όρια των νοµών Χανίων και Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης. Η έδρα 
του οργανισµού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων. Ιδρύθηκε το 1979 και είναι ο παλαιότερος 
αναπτυξιακός περιφερειακός οργανισµός της Ελλάδας. Ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, είναι 
διοικητικά και οικονοµικά αυτοτελής, εποπτεύεται δε από το ΥΠΕΘΟ. Λειτουργεί για το δηµόσιο 
συµφέρον ως ανώνυµη µη κερδοσκοπική εταιρεία. Οι σκοποί του Οργανισµού είναι η εκπόνηση 
προγραµµάτων ανάπτυξης της περιοχής αρµοδιότητάς του, η µελέτη, χρηµατοδότηση, εκτέλεση, 
λειτουργία και αξιοποίηση κοινωφελών έργων, καθώς και η ανάληψη επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.  

Μέτοχοι του ΟΑ∆ΥΚ είναι η Τοπική Ένωση ∆ήµων Κοινοτήτων των Νοµών Χανίων και Ρεθύµνης, 
οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί Νοµών Χανίων και Ρεθύµνης, και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. ∆ιοικείται από 
16µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο οποίο συµµετέχουν:  

• ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κρήτης (Πρόεδρος του ∆.Σ.)· 

• οι Νοµάρχες Χανίων και Ρεθύµνης (Αντιπρόεδροι)· 

• εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε· 

• εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης· 

• εκπρόσωποι Επιµελητηρίων (Τεχνικού, Οικονοµικού, Γεωτεχνικού)· 

• εκπρόσωποι των Γεωργικών Συνεταιρισµών· 

• του Συλλόγου Ξενοδόχων· 

• εκπρόσωποι του σωµατείου εργαζόµενων. 

Ο ΟΑ∆ΥΚ, µέχρι σήµερα: 

• έχει κατασκευάσει ή κατασκευάζει και διοικεί µερικά από τα µεγαλύτερα έργα υποδοµής της 
∆υτικής Κρήτης· 

• έχει καταρτίσει, υποβάλει και υλοποιήσει ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα, αξιοποιώντας 
έτσι όλα τα Κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα· 

• έχει εκπονήσει πλήθος από αναπτυξιακά προγράµµατα, σχέδια και µελέτες· 

• παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για µεγάλα έργα εκτός της περιοχής παρέµβασής του· 

• εκπονεί µελέτες για την στήριξη των νέων Καποδιστριακών ∆ήµων παίζοντας το ρόλο του 
τεχνικού συµβούλου· 
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• διαθέτει την εµπειρία, οργάνωση, διοικητική ικανότητα, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις γραφείων, 
συνεργείων, εργαστηρίων και αποθηκών σ' όλη την περιοχή ∆υτικής Κρήτης, ώστε να µπορεί να 
υλοποιήσει οποιοδήποτε έργο ή πρόγραµµα ανάπτυξης· 

• διατηρεί συνεργασίες µε πολλούς φορείς στην Ελλάδα και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, 
και υλοποιεί κοινά προγράµµατα· 

• συµµετέχει σε διάφορα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα.  

Το προσωπικό του ΟΑ∆ΥΚ αποτελείται από ένα ευρύ φάσµα στελεχών (µηχανικοί, γεωπόνοι, 
γεωλόγοι, οικονοµολόγοι, κλπ.), που κάνουν τον Οργανισµό αυτοδύναµο και ικανό να εκπονεί 
µελέτες και να εκτελεί µεγάλα και πολύπλοκα έργα. ∆ιαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και πολλά ειδικά 
Τµήµατα. Ο βαθµός µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του θεωρείται υψηλός. Οι υπηρεσίες του είναι 
εγκατεστηµένες σε γραφεία συνολικής έκτασης 1 400 m3 στα Χανιά, το Ρέθυµνο και την ύπαιθρο. 
Γενικά, µε τις δραστηριότητές του έχει συµβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Κρήτης. Το έργο 
του αποτελεί τεκµήριο των δυνατοτήτων του στο να αναλαµβάνει και να ολοκληρώνει διαφορετικής 
φύσεως, πολυπλοκότητας και µεγέθους έργα και προγράµµατα. 

Το µεγαλύτερο έργο υποδοµής της περιοχής είναι το υδρο-αδρευτικό έργο ∆υτικής Κρήτης, που το 
κατασκευάζει και παράλληλα το λειτουργεί ο ΟΑ∆ΥΚ. Η χρηµατοδότησή του προέρχεται από 
κονδύλια του Α΄ και Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης έως και σήµερα φθάνει 
τα 88 000 000 €. 

Το σχέδιο αξιοποίησης του υδατικού δυναµικού της ∆υτικής Κρήτης προβλέπει την εκµετάλλευση 
των διαθέσιµων υδατικών πόρων της περιοχής, σε όλες τις µορφές που διατίθενται από τη φύση 
(υπόγειοι υδροφορείς, ποτάµια, λίµνες,), µέσα από ενιαίο έργο κλειστών αγωγών, για την κάλυψη των 
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Ο στόχος είναι, η άρδευση 200 000 στρεµµάτων και η ύδρευση 
200 000 κατοίκων. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν δίκτυα για την άρδευση 
180 000 στρεµµάτων και την ύδρευση 150 000 κατοίκων. Το έργο συνεχίζει να κατασκευάζεται και 
εντάσσει νέες περιοχές στο σχέδιο. Τα υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται σήµερα, έχουν 
προϋπολογισµό περίπου 20 000 000 €, και πρόκειται να υδροδοτήσουν επιπλέον 32 000 στρέµµατα 
και να εξυπηρετήσουν 20 000 κατοίκους. 

Συµπληρωµατικά, προβλέπεται η λειτουργία δύο φραγµάτων, που χρηµατοδοτούνται από το Β΄ ΚΠΣ. 
Το φράγµα στις Ποταµιές Ρεθύµνης, χωρητικότητας 20 hm3 και προϋπολογισµού 10 000 000 €, ήδη 
κατασκευάζεται, ενώ το φράγµα Βαρσαµιώτη Χανίων, χωρητικότητας 5 hm3 και προϋπολογισµού 
7 000 000 €, θα κατασκευαστεί στο άµεσο µέλλον.  

Για τη συντήρηση, λειτουργία και εκµετάλλευση του έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, ο ΟΑ∆ΥΚ 
έχει συστήσει ειδική υπηρεσία που διαχειρίζεται το µεγάλο µέρος του έργου και παρέχει νερό σε 
∆ήµους, Κοινότητες, ΤΟΕΒ και µεµονωµένους αγρότες. Ο φορέας, λόγω της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας 
που διαθέτει στην εκµετάλλευση και διαχείριση των υδατικών πόρων, αξιοποιείται ως µελετητής ή 
ειδικός σύµβουλος για ανάλογα έργα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Στην ξηροθερµική περιοχή, αρµοδιότητας του οργανισµού, όπου οι 7 µήνες τον χρόνο είναι συνήθως 
χωρίς βροχές, διακινούνται 26 hm3 νερού, αρδεύονται εκτάσεις 180 000 στρεµµάτων, προσφέροντας 
ανά στρέµµα απόδοση καλλιεργειών, τριπλάσια από τον µέσο όρο της χώρας, ενώ το κόστος του 
έργου που έχει κατασκευασθεί στοιχίζει ανά στρέµµα 294 € για την δεκαετία του 1980, και 382 € για 
σήµερα. Να σηµειωθεί ότι το παραπάνω κόστος είναι από τα χαµηλότερα στην Ελλάδα. Ως αυτή τη 
στιγµή το ύψος των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση του ανέρχεται στα 103 000 000 €, µε την 
χρηµατοδότηση να προέρχεται από κονδύλια: 
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• των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων· 

• των Α΄, Β΄ & Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης· 

• της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων· 

• του κρατικού προϋπολογισµού. 

Ο ΟΑ∆ΥΚ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχονται από την µορφή του, υποβάλλει 
προτάσεις και υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η δραστηριότητα αυτή είναι µια από τις τρεις 
κύριες δραστηριότητές του (τεχνικά έργα, διαχείριση υδατικών πόρων, εκπόνηση κοινοτικών 
προγραµµάτων). Στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), ο ΟΑ∆ΥΚ έχει 
υλοποιήσει τις παρακάτω Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράµµατα : 

• την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+· 

• τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου 
Γεωργίας· 

• τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ Κρήτης· 

• το πρόγραµµα «Ισοκρατία». 

Λεπτοµέρειες δίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού: http//www.oadyk.gr. 

5.1.2 Οργανισµός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης 

Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) είναι ∆ηµόσιος Οργανισµός Ιδιωτικού 
∆ικαίου και λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρεία. Μέχρι σήµερα, τις µετοχές του Οργανισµού κατέχει το 
∆ηµόσιο, Πρόεδρος δε του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας 
Κρήτης και Αντιπρόεδρος ο Νοµάρχης Ηρακλείου. Ήδη, µε νοµοθετική ρύθµιση οι µετοχές του 
Οργανισµού µεταβιβάζονται ισόποσα στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις ΤΕ∆Κ και στις 
Γεωργικές Ενώσεις των Νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ θα ακολουθήσει ο ορισµός διοίκησης 
από την Γενική Συνέλευση των νέων ιδιοκτητών. 

Ο ΟΑΝΑΚ έχει προσωπικό 30 περίπου εργαζοµένων, οι αµοιβές των οποίων ως και τα λοιπά έξοδα 
του Οργανισµού εξασφαλίζονται µέχρι σήµερα από πιστώσεις Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και, κατά 
ένα ποσοστό, από επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου. Οι επιχορηγήσεις αυτές είναι φθίνουσες: το 1998 
ήταν 10 εκατ. δρχ., έναντι 55 εκατ. δρχ. το 1994. Ο ΟΑΝΑΚ, ωστόσο, µε µια προσεκτική διαχείριση 
των οικονοµικών του µε βάση τους κανόνες λειτουργίας των Ανωνύµων Εταιρειών, ισοσκελίζει κάθε 
χρόνο τα έξοδά του και προσβλέπει σε οικονοµική αυτοδυναµία στο εγγύς µέλλον. 

Στο σχετικά µικρό διάστηµα λειτουργίας του, ο ΟΑΝΑΚ έχει επιδείξει ποικίλη δραστηριότητα µέσω 
των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών και ΠΕΠ. Το βασικό πρόγραµµα, 
µε τους πόρους του οποίου ο Οργανισµός κάλυψε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ήταν το RECITE, 
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια της Β. Γιουτλάνδης της ∆ανίας. Το πρόγραµµα αυτό ήταν 
πολυτοµεακό και περιλάµβανε δράσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, την 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την ενέργεια, τον τουρισµό κ.ά. Η τεχνογνωσία που απέκτησε ο 
ΟΑΝΑΚ από το RECITE αποτέλεσε την βάση για την µετέπειτα γνωστή δραστηριότητά του. Στη 
συνέχεια, ο Οργανισµός ασχολήθηκε µε ένα µεγάλο αριθµό Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, όπως τα 
JOULE, DEDICS, ET-ASSIST, INTERCARE, HECTOR, KONVER, HORIZON, YOUTHSTART, 
EUROFORM, ISLA, και ΠΕΠ Κρήτης 1994-1999. 

Ο ΟΑΝΑΚ, αξιοποιώντας τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, προχώρησε σε µελέτες και έργα µε βασικό 
άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, γνωστά έργα στο Ν. Ηρακλείου είναι τα 
αντιπληµµυρικά στον ποταµό Γιόφυρο και ο δρόµος από Λ. 62 Μαρτύρων µέχρι την οδό Μάχης 
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Κρήτης. Επίσης, οι πέντε χώροι υγειονοµικής ταφής σκουπιδιών στην ενδοχώρα του Νοµού, ο ήπιος 
βιολογικός σταθµός στην Πόµπια, η εγκατάσταση σταθµού πυρανίχνευσης στη Κοινότητα Πεύκου 
Βιάννου, η αποκατάσταση του Σκαφιδαρά, η προστασία του υγροβιοτόπου στον Αλµυρό ποταµό, το 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούρνες, καθώς και η αποκατάσταση-αξιοποίηση του µνηµείου των 
Νεωρίων. 

Στις βασικές δράσεις του ΟΑΝΑΚ προσµετρείται η σύνθετη µελέτη του «λοξού διαδρόµου», µε βάση 
την οποία το έργο αυτό έτυχε προέγκρισης χωροθέτησης, ενώ, την περίοδο αυτή, εκπονεί τις µελέτες 
που απαιτούνται για την δηµοπράτηση του έργου. Η παραπάνω δραστηριότητα συµπληρώνεται µε µια 
σειρά ενεργειών που αφορούν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, όπως διοργανώσεις και 
συµµετοχές σε ηµερίδες και συνέδρια, σηµαντικές χορηγίες σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, επιχορηγήσεις σε ειδικές οµάδες της κοινωνίας µας, κ.ά. Τέλος, ο ΟΑΝΑΚ εκτελεί χρέη 
Συµβούλου της Περιφέρειας, της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Λεπτοµέρειες δίνονται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού: www.oanak.org.gr 

5.1.3 Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων 

O Φορέας ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Νόµους 1650/1986 και 
3044/1999. Το ∆.Σ. ορίσθηκε µε την ΚΥΑ 135074/5193/Αρ. φύλλου 1531/9/12/2002, και 
συγκροτήθηκε σε σώµα τον Ιανουάριο του 2003. Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. Το ∆.Σ. του φορέα απαρτίζεται 
από εννέα µέλη µε τριετή θητεία, εκπροσώπους της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ιωαννίνων, καθώς και Μη 
Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. 

Οι στόχοι του Φορέα ∆ιαχείρισης της Λίµνης Παµβώτιδας είναι: 

• η προστασία και διαχείριση των βιοτόπων των προστατευόµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας της 
Λίµνης Παµβώτιδας, καθώς και των βιοτόπων ενδηµικής χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη 
περιοχή αρµοδιότητάς του· 

• η αποκατάσταση του διαταραγµένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παµβώτιδας· 

• η βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας των νερών της· 

• η προστασία της από την ρύπανση και τη µόλυνση· 

• η προστασία της από κάθε είδος παρεµβάσεων που υποβαθµίζουν το οικοσύστηµα· 

• η προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων· 

• η ανάδειξη της Λίµνης Παµβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής· 

• η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων. 

Ο Φορέας ακόµη προωθεί δράσεις και στόχους, όπως: 

• η διαφύλαξη των πολιτιστικών και πολιτισµικών στοιχείων, που συνδέονται µε το οικοσύστηµα 
της Παµβώτιδας· 

• η αναψυχή και ο τουρισµός, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας· 

• η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, σύµφωνα µε τους κανόνες και κώδικες ολοκληρωµένης 
γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας· 

• η κατάρτιση και η απασχόληση, ιδιαίτερα σε προστατευόµενες περιοχές· 

• η προώθηση της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας· 
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• η προώθηση γεωργικών προϊόντων, ήπιων πρακτικών παραγωγής. 

Από την αρχή της ίδρυσης τέθηκαν από το ∆.Σ. οι εξής άξονες προτεραιότητας: 

• στο επίπεδο οργάνωσης του φορέα· 

• στο επίπεδο προστασίας της λίµνης Παµβώτιδας· 

• στην ανάπτυξη και ανάδειξή της. 

Ο Φορέας προχώρησε στην οργάνωση των διοικητικών του υπηρεσιών, της γραµµατειακής 
υποστήριξης, καθώς και του αρχειακού του υλικού. Συνέταξε εσωτερικούς κανονισµούς για την 
λειτουργία του, την οικονοµική του διαχείριση, τον κανονισµό για την εκτέλεση έργων και την 
σύναψη προµηθειών, µελετών, κλπ.  

Για την προστασία της λίµνης, προχώρησε στις εξής ενέργειες: 

• ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εκπόνηση Σχεδίου ∆ιαχείρισης για τη Λίµνη Παµβώτιδα· 

• προώθησε την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου, εκ µέρους του Υπουργείου Γεωργίας, για την 
ευρύτερη περιοχή αρµοδιότητάς του, και το οποίο αφορά, κυρίως, στις γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, τις χρήσεις γης και την θέσπιση κριτηρίων για την άσκηση και ένταση αυτών· 

• προώθησε την σήµανση και οριοθέτηση των ζωνών προστασίας. 

Στο επίπεδο της ανάδειξης και ανάπτυξης της προστατευόµενης περιοχής, ο Φορέας τοποθέτησε 
ενδεικτικές πινακίδες, σε επιλεγµένες τοποθεσίες, µε την προστατευόµενη περιοχή και τις ζώνες 
προστασίας. 

Στα πλαίσια των δράσεων προβολής, ο Φορέας: 

• έχει παρουσιάσει και διανείµει ενηµερωτικό φυλλάδιο για την προστατευόµενη περιοχή και τον 
ρόλο του Φορέα· 

• ανακοινώνει και προβάλλει τις δράσεις του στα τοπικά ΜΜΕ· 

• συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε για αντίστοιχες δράσεις σε εθνικό 
επίπεδο, όπως η δηµιουργία ιστοσελίδας και οδηγού για τις προστατευόµενες περιοχές της χώρας. 

• Λεπτοµέρειες δίνονται στην ιστοσελίδα του Φορέα: www.lakepamvotis.gr 

5.1.4 Προτεινόµενος Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κάρλας 

Σκοπός του έργου επαναδηµιουργίας της λίµνης Κάρλας είναι (Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. κ.α, 2001): 

• η δηµιουργία µιας µεγάλης υγροτοπικής έκτασης (λίµνης περιβαλλόµενης από ζώνες ειδικής 
διαχείρισης), κατάλληλης να υποστηρίξει τον µόνιµο και εποχιακό εποικισµό της περιοχής µε 
υγροφυτική βλάστηση, ιχθυοπανίδα και παρυδάτια ορνιθοπανίδα, ώστε να αποκατασταθεί µερικά 
τουλάχιστον το προϋπάρχον της αποξήρανσης οικοσύστηµα και να ελαχιστοποιηθεί η συµβολή 
των απορροών της λεκάνης Κάρλας στη ρύπανση του Παγασητικού κόλπου· 

• η υποκατάσταση του υπόγειου νερού των αρδεύσεων µε νερό της λίµνης, προκειµένου να 
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαµψης της στάθµης του υπόγειου υδροφορέα, να βελτιωθεί η 
ποιότητα των εδαφικών πόρων και να ανασταλούν τα φαινόµενα απερήµωσης των πεδινών 
περιοχών· 

• η ανάσχεση των πληµµυρικών απορροών στις πέριξ της λίµνης ορεινές περιοχές για την 
επιβράδυνση των διαβρωτικών διεργασιών· 
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• η δηµιουργία υποδοµών και ευνοϊκών συνθηκών για την πραγµατοποίηση νέων, συµβατών µε τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, δραστηριοτήτων και απασχόλησης. 

Με το προτεινόµενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών µειώνεται σηµαντικά η καλλιέργεια 
του βαµβακιού και αυξάνεται το ποσοστό των βιολογικών καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα την 
σηµαντική µείωση των αγροχηµικών στην περιοχή. Επιπλέον, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις 
αναστροφής της πληθυσµιακής συρρίκνωσης των ασθενέστερων οικονοµικά οικισµών (π.χ. Κανάλια). 
Το έργο επιδρά θετικά στην αναψυχή, προσφέροντας ευκαιρίες ξεκούρασης στους κατοίκους και 
επισκέπτες της περιοχής και επιτρέποντας να αναπτυχθούν ειδικές δραστηριότητες αναψυχής, 
άθλησης, περιήγησης, ήπιου τουρισµού, κλπ. 

Μετά την ανασύστασή της, η λίµνη Κάρλα θα διοικείται, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου ως εξής: 

• Θα συσταθεί Φορέας ∆ιαχείρισης του Έργου, στα πλαίσια των Ν. 1739/1987 και Ν. 2503/1997 
στα πλαίσια του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Θεσσαλίας (Τ∆ΥΠ), το οποίο θα 
αναβαθµισθεί σε διεύθυνση. Εντός του τµήµατος αυτού θα ιδρυθεί Τµήµα Κάρλας (∆∆ΥΠ-
Θεσσαλίας-Τµήµα Κάρλας), µε ειδική αρµοδιότητα στη διαχείριση υδατικών πόρων της λεκάνης 
της Κάρλας. Το τµήµα αυτό θα στελεχωθεί µε τέσσερις τουλάχιστον επιστήµονες, από τους 
οποίους ένας υδρολόγος, δύο υδρογεωλόγοι και ένας ειδικός σε θέµατα διαχείρισης 
περιβάλλοντος. Οι δαπάνες λειτουργίας του τµήµατος αυτού θα βαρύνουν το δηµόσιο λογιστικό. 

• Θα δηµιουργηθεί Φορέας ∆ιαχείρισης του Οικοσυστήµατος της Κάρλας, µετά από Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη στα πλαίσια των νόµων Ν. 1650/1986 και Ν. 2742/1999. Ο Φορέας θα 
είναι υπεύθυνος για την διαχείριση ολόκληρης της περιοχής Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο-
Βελεστίνο, που θα ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών της χώρας 
(δίκτυο NATURA 2000). 

5.2 Παραδείγµατα από το εξωτερικό 

5.2.1 Φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ευρώπη 

Μεγάλη Βρετανία 

Μέχρι το 1973, στην Αγγλία και την Ουαλία δραστηριοποιούνταν 29 φορείς διαχείρισης υδάτων και 
160 εταιρίες ύδρευσης. Την ίδια χρονιά, η Βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε ψήφισµα µε το οποίο 
συνενώνονταν οι λειτουργίες των υπαρχόντων σχηµάτων σε 10 Φορείς Υδάτων για το σύνολο της 
χώρας. Κάθε φορέας ήταν αρµόδιος για θέµατα ύδρευσης, αποχέτευσης και προστασίας ποταµών 
στην περιοχή ευθύνης του.  

Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε αναγκαιότητα για επενδύσεις, οι οποίες θα βελτίωναν τόσο το επίπεδο 
εξυπηρέτησης όσο και την ποιότητα, σε όλους τους τοµείς των Φορέων Υδάτων, καθώς η κεντρική 
κυβέρνηση δεν µπορούσε να συνεισφέρει οικονοµικά σε αυτούς. Η ιδιωτικοποίηση ήταν η µόνη λύση 
αύξησης των εσόδων, και για λόγους εναρµόνισης µε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. 

Οι Φορείς Υδάτων προχώρησαν σε ιδιωτικοποίηση και εισαγωγή στο χρηµατιστήριο, αυξάνοντας τις 
επενδύσεις τους και επιτυγχάνοντας, στις περισσότερες περιπτώσεις, βελτίωση της ποιότητας των 
επιφανειακών υδάτων και υψηλού επιπέδου ποιότητα πόσιµου νερού. Επιπλέον, δραστηριοποιήθηκαν 
σε τοµείς αναψυχής, οικοτουρισµού και παροχής κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Μετά από το 1999, η οικονοµική διαχείριση των Φορέων Υδάτων ελέγχεται και καθοδηγείται από την 
∆ιεύθυνση των υπηρεσιών νερού, η οποία επέβαλε ανώτατα όρια στην τιµολόγηση του νερού. Οι 
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τιµές επαναπροσδιορίζονται ανά πενταετία, ανάλογα µε τις προβλεπόµενες ανάγκες λειτουργίας και 
επενδύσεων των Φορέων. 

Γαλλία 

Το Γαλλικό σύστηµα διαχείρισης των υδατικών πόρων διακρίνεται από µία αποκεντρωµένη δοµή, σε 
κλίµακα λεκάνης απορροής. Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός και παρακολούθηση των όρων χρήσης 
του νερού αναλαµβάνεται από τις Υπηρεσίες Ύδατος της λεκάνης, σε άµεση συνεργασία µε τις 
λεγόµενες Επιτροπές της Λεκάνης, µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας. Η διαχείριση των ζητηµάτων υδατικών πόρων σε κάθε λεκάνη διενεργείται από την 
αντίστοιχη Υπηρεσία Ύδατος, που αποτελεί κρατικό οργανισµό, οικονοµικά και διοικητικά αυτοτελή. 
Οι Υπηρεσίες Ύδατος διοικούνται από ∆.Σ., στο οποίο συµµετέχουν το κράτος, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και διάφορες κατηγορίες χρηστών νερού. Τα έσοδα προέρχονται από τέλη που 
εισπράττονται από τους χρήστες του νερού, ενώ υπάρχει τιµολογιακή διαφοροποίηση ανάλογα µε την 
εκάστοτε χρήση του νερού. 

Γερµανία 

Η Γερµανία διαθέτει µια αποκεντρωµένη, σε επίπεδο δήµου, δοµή για την διαχείριση των υδατικών 
της πόρων. Οι δήµοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο ελευθερίας επιλογής θεσµικών ή οργανωτικών 
συµφωνιών µεταξύ τους, µε δηµόσιους οργανισµούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προωθείται η σύσταση 
δηµοτικών επιχειρήσεων από κοινού µε ιδιώτες. Επιχειρήσεις νερού µπορούν να συσταθούν από 
µεγάλους ιδιοκτήτες γης, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς, για ένα ευρύ φάσµα 
λειτουργιών. Αναλόγως µε τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, οι επιχειρήσεις αυτές µπορεί να 
είναι µικρά σχήµατα ή να καλύπτουν µεγάλες περιοχές, ενώ η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή 
της συµµετοχής του χρήστη και της τοπικής αυτονοµίας. Το νοµικό πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών 
οργανώνεται µε βάση το θεσµικό πλαίσιο των οµοσπονδιακών κρατιδίων.  

5.2.2 Φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων στις ΗΠΑ 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής πραγµατοποιείται από 
κρατικούς φορείς, όπως είναι το Σώµα Μηχανικού του Αµερικανικού Στρατού (US Army Corps of 
Engineers), το Γραφείο Αποκατάστασης (Bureau of Reclamation), ενώ υπάρχουν και φράγµατα τα 
οποία διαχειρίζονται ιδιώτες, καθώς και φορείς της Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων που ανήκουν στην δικαιοδοσία των τοπικών 
κυβερνήσεων κάθε πολιτείας. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται το γενικό πλαίσιο διαχείρισης ταµιευτήρων από το Σώµα Μηχανικού 
του Αµερικανικού Στρατού, καθώς και τα χαρακτηριστικά τριών αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων 
δηµόσιων φορέων, και συγκεκριµένα: 

• του Αναπτυξιακού Φορέα Υδάτων του Τέξας (Texas Water Development Board)· 

• του Φορέα ∆ιατήρησης Υδάτων του Κολοράντο (Colorado Water Conservation Board)· 

• του Φορέα Υδάτων του Ντένβερ (Denver Water Board).  

Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η πόλη του Ντένβερ βρίσκεται στην Πολιτεία του Κολοράντο, 
όποτε, εξετάζοντας τις αρχές λειτουργίας των δύο τελευταίων φορέων, γίνεται κατανοητό το θεσµικό 
και διοικητικό πλαίσιο που ακολουθούν οι ΗΠΑ σε αποκεντρωµένο επίπεδο για την διαχείριση των 
υδατικών τους πόρων. 
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∆ιαχείριση ταµιευτήρων από το Σώµα Μηχανικού του Αµερικανικού Στρατού 

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, το Αµερικανικό Κογκρέσο έστρεψε την προσοχή του 
στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών αποθεµάτων της Αµερικής. Το 1946, συντάχθηκε η 
σχετική νοµοθεσία, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου διαχείρισης των ποταµών για την 
εθνική άµυνα, την αντιπληµµυρική προστασία, την παραγωγή ενέργειας, την ναυσιπλοΐα, καθώς και 
την κάλυψη της ζήτησης για νερό ύδρευσης. Την ευθύνη για τη σύνταξη των µελετών ανέλαβε το 
Σώµα Μηχανικού του Αµερικανικού Στρατού, που προχώρησε στη σύνταξη εκατοντάδων µελετών 
για την κατασκευή ταµιευτήρων. 

Η επιτροπή διαχείρισης των υδάτων του Σώµατος Μηχανικού αναλαµβάνει την σύνταξη 
εβδοµαδιαίων διαχειριστικών σχεδίων για κάθε ταµιευτήρα, λαµβάνοντας υπόψη τις µετεωρολογικές 
εκτιµήσεις, καθώς και τις αντικρουόµενες χρήσεις νερού των ταµιευτήρων. Η διαχείριση και 
λειτουργία των ταµιευτήρων βασίζεται και καθοδηγείται από τη χρήση των ζωνών δράσης (action 
zones). Οι ζώνες δράσης χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των χρήσεων του νερού και βασίζονται 
σε προβλέψεις διάρκειας πέντε εβδοµάδων. Οι ζώνες λαµβάνουν υπόψη την εποχιακή διακύµανση 
των εισροών, δίνοντας έµφαση στην διασφάλιση της ποιότητας του νερού έναντι όλων των άλλων 
χρήσεων. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η πληροφορία για όλους τους ταµιευτήρες της Αµερικής διαχέεται 
στο διαδίκτυο, όπου ο κάθε χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για τα υδατικά αποθέµατα για κάθε 
ταµιευτήρα που ανήκει στον Αµερικάνικο Στρατό. 

Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα: www.usace.army.mil 

Αναπτυξιακός Φορέας Υδάτων Τέξας (Texas Water Development Board) 

Ο φορέας ιδρύθηκε το 1957, µε κύριους στόχους: 

• την παροχή επιστηµονικής υποστήριξης στις τοπικές αρχές για τη διαχείριση του υδατικού 
δυναµικού της περιοχής· 

• την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων· 

• την ανάπτυξη αντιπληµµυρικής προστασίας·  

• τον υπολογισµό των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών της περιοχής. 

Οι αρµοδιότητες του φορέα είναι: 

• η συλλογή στοιχείων για την διαχείριση του υδατικού δυναµικού· 

• η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την τιµολόγηση του νερού· 

• η έκδοση επιστηµονικών συγγραµµάτων για ζητήµατα υδατικών πόρων· 

• η διοργάνωση ηµερίδων µε θέµα την διαχείριση και την προστασία του νερού· 

• η ανάπτυξη και διαχείριση βάσης δεδοµένων για το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. 

Ο φορέας, από την ίδρυσή του, έχει χρηµατοδοτηθεί από την κεντρική εξουσία για την άσκηση των 
καθηκόντων του. ∆ιοικείται από 6 µέλη, που διορίζονται από τον τοπικό κυβερνήτη, µε εξαετή 
διάρκεια θητείας. 

Στο φορέα λειτουργούν οι παρακάτω υπηρεσίες: 

• οικονοµική υπηρεσία· 

• υπηρεσία οικονοµικού και κατασκευαστικού σχεδιασµού· 
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• υπηρεσία γεωγραφικών πληροφοριών και φυσικών πόρων· 

• υπηρεσία σχεδιασµού. 

Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα: www.cwcb.co.us 

Φορέας ∆ιατήρησης Υδάτων Κολοράντο (Colorado Water Conservation Board) 

Ο φορέας ιδρύθηκε το 1937 και είναι υπεύθυνος για την προστασία του νερού, τον αντιπληµµυρικό 
έλεγχο, τον τεχνικό και οικονοµικό σχεδιασµό των έργων ύδρευσης, την προστασία των λιµνών και 
υδατορευµάτων, και τον σχεδιασµό έναντι ξηρασιών.  

Ο φορέας διοικείται από δεκαπέντε µέλη. Ο Κυβερνήτης του Κολοράντο διορίζει ένα αντιπρόσωπο 
για κάθε µία από τις οκτώ λεκάνες απορροής και έναν αντιπρόσωπο από το δήµο του Ντένβερ, οι 
οποίοι έχουν τριετή θητεία. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι αιρετό µέλος, 
ενώ ο διευθυντής του φορέα, ο γενικός µηχανικός, ο εισαγγελέας, ο διευθυντής του ινστιτούτο άγριας 
φύσης και ο υπεύθυνος της γεωργίας είναι διοριζόµενα µέλη. 

Η στελέχωση των διευθυντικών θέσεων του φορέα βασίζεται στην επιστηµονική και επαγγελµατική 
εµπειρία των µελών σε θέµατα διαχείρισης υδατικών πόρων. Απαγορεύεται παραπάνω από πέντε µέλη 
της διοίκησης να είναι και µέλη του ίδιου πολιτικού κόµµατος.  

Ο φορέας έχει περίπου σαράντα άτοµα προσωπικό και έξι διευθύνσεις που είναι: 

• γενική διεύθυνση· 

• υπηρεσία σχεδιασµού έναντι ξηρασιών· 

• υπηρεσία αντιπληµµυρικού σχεδιασµού·  

• τεχνική και οικονοµική υπηρεσία σχεδιασµού έργων ύδρευσης· 

• υπηρεσία προστασίας λιµνών και ποταµών· 

• υπηρεσία προστασίας της ποιότητας του νερού ύδρευσης. 

Ο φορέας συνεργάζεται στενά µε του φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική κυβέρνηση, τους 
χρήστες νερού, τις ιδιωτικές εταιρείες ταµιευτήρων, τους αγρότες και οικολογικούς φορείς, στην βάση 
της προστασίας και ανάπτυξης του υδατικού δυναµικού της πολιτείας.  

Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα: www.twdb.state.tx.us 

Φορέας Υδάτων Ντένβερ (Denver Water Board) 

Ο φορέας ιδρύθηκε το 1918 και ανήκει στον δήµο του Ντένβερ. Βασική αποστολή του είναι να 
προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται µε το νερό µε υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Ο φορέας 
διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο που ορίζεται από το δήµαρχο του Ντένβερ, και η 
διάρκεια της θητείας του είναι εξαετής. 

Κύριοι στόχοι του φορέα είναι: 

• η εξασφάλιση ποιοτικής ύδρευσης για τους κατοίκους του Ντένβερ· 

• η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των υδατικών αποθεµάτων· 

• ο σχεδιασµός και συντήρηση των έργων διαχείρισης υδατικών πόρων και επεξεργασίας νερού· 

• η οικονοµική βιωσιµότητα του φορέα· 

• ο µακροπρόθεσµός σχεδιασµός τεχνικών παρεµβάσεων και η οικονοµική τους αποδοτικότητα. 
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Η διοικητική δοµή του φορέα περιλαµβάνει πέντε βασικές διευθύνσεις: 

• πενταµελές διοικητικό συµβούλιο· 

• γενική διεύθυνση· 

• εσωτερική διεύθυνση οικονοµικού ελέγχου· 

• διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού· 

• διεύθυνση πληροφοριών και τεχνολογία. 

Ο φορέας περιλαµβάνει, επίσης, τέσσερις υπηρεσίες, συγκεκριµένα: 

• υπηρεσία σχεδιασµού· 

• υπηρεσία οικονοµικών· 

• υπηρεσία συντήρησης· 

• υπηρεσία µηχανικών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χαράζει την γενική πολιτική του φορέα και ελέγχει την γενική διεύθυνση. Η 
διεύθυνση οικονοµικού ελέγχου προτείνει και εφαρµόζει πολιτικές τιµολόγησης του νερού. Η 
διεύθυνση διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού είναι υπεύθυνη για δράσεις επιµόρφωσης των 
εργαζοµένων, καθώς και για την ανάπτυξη επιµορφωτικών προγραµµάτων για το κοινό. Η διεύθυνση 
πληροφοριών και τεχνολογίας είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακών 
υπολογιστικών συστηµάτων, που λειτουργούν υποστηρικτικά στις επιχειρήσεις της περιοχής σχετικά 
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες νερού. 

Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα: www.denverwater.org. 
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6 Πλαίσιο λειτουργίας του φορέα 

6.1 Σκοπιµότητα δηµιουργίας φορέα διαχείρισης 
Το φράγµα και ο ταµιευτήρας Σµοκόβου έχει ως αρχικό σκοπό την άρδευση των γειτονικών πεδινών 
εκτάσεων και την ύδρευση ενός σηµαντικού αριθµού οικισµών. Το σύνολο των έργων, αυτών που 
υπάρχουν και αυτών που προγραµµατίζονται να κατασκευαστούν (αρδευτικών και υδρευτικών), θα 
συµβάλουν στην επίλυση χρόνιων προβληµάτων επάρκειας, προστασίας και γενικά ορθολογικής 
διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. Μπορούν όµως επιπλέον να συµβάλουν στην αλλαγή 
της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής, στην βελτίωση και ανάδειξη του γενικότερου περιβάλλοντος, 
στην προστασία της δηµόσιας υγείας και, µε την πάροδο του χρόνου, στην βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου, µε την προσθήκη νέων οικονοµικών πόρων στο εισόδηµα των κατοίκων. Αυτό θα γίνει 
δυνατό µε τη παράλληλη ανάπτυξη ήπιας µορφής δραστηριοτήτων, σύγχρονου προσανατολισµού, που 
θα εξυπηρετούν, ταυτόχρονα, τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης (καινοτόµες καλλιέργειες, 
οικοτουρισµός, ιχθυοκαλλιέργειες). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων κρίνεται αναγκαία η σύσταση και λειτουργία ενός 
αναπτυξιακού, καταρχήν, φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων, των έργων και του περιβάλλοντος, 
αποκεντρωµένου, αυτοτελούς και οικονοµικά βιώσιµου. Ο φορέας αυτός θα πρέπει: 

• να έχει την εξουσία να επιβάλλει, ανεξάρτητα από πάσης φύσεως σκοπιµότητες, την ορθολογική 
χρήση και την δίκαιη κατανοµή των υδατικών πόρων στο σύνολο των χρήσεων, καταναλωτικών 
και µη, και 

• να γνωρίζει από κοντά τα προβλήµατα, τις επιδιώξεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του χώρου 
ευθύνης του, τα οικοσυστήµατα, τις δεξιότητες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµού.  

Στα πλαίσια της ορθολογικής χρήσης του διαθέσιµου νερού του ταµιευτήρα, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των υφιστάµενων και µελλοντικών χρήσεων της 
περιοχής (ύδρευση, άρδευση, τουρισµός, κλπ.), σε συνδυασµό και µε άλλους υδατικούς πόρους, 
επιφανειακούς και υπόγειους. Ο φορέας θα πρέπει να στοχεύει στην δίκαιη κατανοµή του 
διατιθέµενου νερού, αποφεύγοντας την υπερεκµετάλλευση του υδροφορέα, περιορίζοντας τις 
απώλειες κατά τη µεταφορά και διανοµή του νερού, και θεσπίζοντας µέτρα διαχείρισης της ζήτησης. 

Με µια πρόχειρη έρευνα πάνω στους υφιστάµενους σχετικούς φορείς της περιοχής, γίνεται φανερό ότι 
κανείς δεν συγκεντρώνει απόλυτα την κατάλληλη και αναγκαία υποδοµή (τεχνική και επιστηµονική) 
και εµπειρία ως προς την διαχείριση υδραυλικών έργων, υδατικών πόρων και περιβάλλοντος. Πιθανή 
εξαίρεση αποτελεί, πιθανώς, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας, που αναφέρεται στο εδάφιο  4.3.1, 
στην οποία υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς πρόσθετων αρµοδιοτήτων, για την ανάληψη των 
καθηκόντων του φορέα. Βέβαια, η λύση ενός νέου, σχεδιασµένου και οργανωµένου ειδικά για τον 
σκοπό αυτό φορέα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα. Όµως, όποια και να είναι η τελική επιλογή, ο 
φορέας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• να είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός· 

• να έχει τις αντίστοιχες δυνατότητες του δηµόσιου τοµέα για να επιβάλλει τις απόψεις του, 
ταυτόχρονα µε την ευελιξία µιας ιδιωτικής επιχείρησης· 
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• να στελεχωθεί µε προσωπικό καταρτισµένο στις πλέον σύγχρονες µεθοδολογίες, τεχνολογίες και 
αντιλήψεις περί διαχείρισης υδατικών πόρων· 

• να δρα εκπαιδευτικά προς τους κατοίκους και να συντελεί στην ανάπτυξη τόσο του οικονοµικού-
βιοτικού όσο και του µορφωτικού τους επιπέδου· 

• να έχει εξασφαλισµένη οικονοµική αυτοτέλεια· 

• να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή από όλες τις οµάδες ενδιαφεροµένων και εν 
δυνάµει χρηστών. 

Ο φορέας αυτός, εκτός των εξειδικευµένων σκοπών του, θα συντελέσει στην ανάπτυξη της 
υποβαθµισµένης αυτής περιοχής της Θεσσαλίας, µε την διατήρηση των κατοίκων της στους τόπους 
καταγωγής τους, γεγονός που αποτελεί και βασική επιδίωξη των εθνικών προγραµµάτων ανάπτυξης. 

6.2 Απαιτήσεις δηµιουργίας και αρχές λειτουργίας του φορέα 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω, ο φορέας που προτείνεται να συσταθεί πρέπει να οργανωθεί 
και να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, στην βιώσιµη 
διαχείριση των υδατικών πόρων και στην ορθολογική λειτουργία του συνόλου των έργων. Για την 
επιλογή του βέλτιστου σχήµατος του φορέα (νοµικού και οργανωτικού) πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
να συνεκτιµηθεί σηµαντικός αριθµός παραγόντων, όπως η φύση 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. 

Οι κύριες µεταβλητές που µπορούν να καθορίσουν τη µορφή, την λειτουργία, αλλά και την 
αποτελεσµατικότητα του φορέα είναι αφενός η νοµική του µορφή, και αφετέρου οι διοικητικές και 
χωρικές του αρµοδιότητες. Τα σενάρια που εξετάζονται στη συνέχεια για τη µορφή, καθώς και για την 
έκταση των αρµοδιοτήτων και της περιοχής ευθύνης του φορέα, καταρτίζονται και αξιολογούνται 
λαµβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους στόχους (Υ∆ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ, 2003):  

• την οµαλή ενσωµάτωση του προτεινόµενου σχήµατος φορέα στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο· 

• την αποτελεσµατική συνεργασία του µε τους λοιπούς φορείς ύδρευσης και άρδευσης, διαχείρισης 
υδατικών πόρων, διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, σχεδιασµού, ανάπτυξης, κλπ.· 

• την ευελιξία του προτεινόµενου σχήµατος σε ενδεχόµενη τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 
και του διοικητικού πλαισίου εφαρµογής της· 

• την ικανότητα επιβολής του φορέα σε τοπικό επίπεδο, πέρα από κοµµατικές ή άλλες 
σκοπιµότητες· 

• την επίτευξη των στόχων µε γνώµονα την οικονοµική αυτοτέλεια και βιωσιµότητα, διατηρώντας 
τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του· 

• τη νοµοθετική κάλυψη βασικών λειτουργιών, όπως η πρόσληψη προσωπικού, η είσπραξη τελών, 
η σύναψη συµβάσεων, η παροχή υπηρεσιών, κλπ.· 

• την ευελιξία του σχήµατος στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσεων· 

• την εξασφάλιση ενιαίας διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής για όλες τις χρήσεις, µε 
σχέδιο αποδοτικής χρονικά αλλά και δίκαιης χωρικά διανοµής του νερού·  

• την αποδοτικότητα από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας· 

• τη µεγιστοποίηση του βαθµού αποδοχής του φορέα από την κεντρική και τοπική διοίκηση, αλλά 
και την κοινωνία της περιοχής εξυπηρέτησης. 
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Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο, οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη επιλογή 
του σχήµατος του φορέα, ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων του, είναι: 

• αποκεντρωµένη λειτουργία· 

• διοικητική και λειτουργική αυτοδυναµία· 

• δυνατότητα άσκησης δηµόσιας εξουσίας· 

• διοίκηση στην οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι και άλλων δηµοσίων φορέων·  

• ευελιξία στη ρύθµιση θεµάτων προσωπικού· 

• ευελιξία στη ρύθµιση θεµάτων εξασφάλισης και διαχείρισης οικονοµικών πόρων· 

• επαρκές φάσµα αρµοδιοτήτων και κατάλληλη εσωτερική οργάνωση. 

6.3 Βασικές επιδιώξεις και δραστηριότητες του φορέα 
Μετά την αναφορά στη σκοπιµότητα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την δυνατότητα 
αποτελεσµατικής λειτουργίας του φορέα, οι κύριες στρατηγικές του επιδιώξεις είναι: 

• η ορθολογική διαχείριση των διατιθέµενων υδατικών πόρων, τόσο από ποσοτικής και ποιοτικής 
όσο και από οικονοµικής πλευράς, µε γνώµονα την αειφορία τους· 

• η καλή λειτουργία των έργων και η µακροπρόθεσµη εξασφάλιση σε όλους τους χρήστες της 
αναγκαίας ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας νερού· 

• η παρέµβαση στον σχεδιασµό ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του και η υποβοήθηση στην 
δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων, που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στην 
ενδυνάµωση του εισοδήµατος των κατοίκων της.  

Με δεδοµένο το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει ο φορέας, και ανεξάρτητα από το τελικό 
του σχήµα, οι τοµείς στους οποίους θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να δραστηριοποιηθεί είναι: 

• η παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων του 
ταµιευτήρα· 

• η εποπτεία και ο έλεγχος του φράγµατος και των συναφών έργων· 

• η παρακολούθηση της εξέλιξης των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και των αναγκών 
τυχόν νέων δραστηριοτήτων στο σύνολο της περιοχής ευθύνης του και στη συνέχεια η ανάλογη 
διαχείριση των διαθέσιµων υδατικών πόρων· 

• η είσπραξη των εσόδων από την πώληση νερού σε διαφορετικές οµάδες χρηστών1, για την 
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του και για νέες επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, εφόσον 
πρόκειται για οργανισµό µη κερδοσκοπικό· 

• η προώθηση, σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων, µελετών και έργων που κρίνονται 
απαραίτητα για την ικανοποιητική, ποιοτικά και ποσοτικά, διάθεση νερού κάθε χρήσης στην 
περιοχή ευθύνης του και την εξασφάλιση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό οικονοµικών πόρων· 

                                                      
1 Η ευθύνη για την διανοµή και είσπραξη των σχετικών δικαιωµάτων για τη χρήση του νερού του ταµιευτήρα από 
τους καταναλωτές θα πρέπει να γίνεται από τους αρµόδιους ΤΟΕΒ. Η καταµέτρηση των ποσοτήτων νερού που θα 
παρέχεται θα γίνεται στην κεφαλή της περιοχής ευθύνης του αντίστοιχου ΤΟΕΒ. Το ίδιο ισχύει και για την 
ύδρευση, καθώς ο φορέας θα παρέχει µη επεξεργασµένο νερό από την κεφαλή του δικτύου, στον αρµόδιο 
οργανισµό που θα δηµιουργηθεί και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου. 
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• ο σχεδιασµός και η προώθηση ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης του, 
καθώς και η µέριµνα για την αναζήτηση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό οικονοµικών πόρων· 

• η επιστηµονική υποστήριξη των κατοίκων στην εφαρµογή καινοτόµων πρακτικών άρδευσης και η 
παραγωγή νέων, σύγχρονων γεωργικών προϊόντων· 

• η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του συνόλου των έργων, αλλά και η µέριµνα 
για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης του· 

• η εκπόνηση µελετών και η ανάληψη ευθυνών συµβούλου, για την προώθηση παρόµοιων έργων σε 
άλλες περιοχές της χώρας. 
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7 Νοµικό πλαίσιο ίδρυσης του φορέα και 
εναλλακτικές προτάσεις 

Με βάση τα συµπεράσµατα του Κεφαλαίου  6, όπου σκιαγραφείται το πλαίσιο (προϋποθέσεις, στόχοι, 
αρχές) µε βάση το οποίο πρέπει να λειτουργήσει ο Φορέας ∆ιαχείρισης του ταµιευτήρα Σµοκόβου, 
παρουσιάζονται, συνοπτικά, διάφορες νοµικές µορφές τις οποίες µπορεί να λάβει, ενώ καταγράφονται 
τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες που πιθανώς να έχει η κάθε µία.  

Αρχικά, αναφέρεται η δυνατότητα σύστασής του µε τη µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Ν.Π.∆.∆.), που όµως θεωρείται µειονεκτική, και ακολουθούν τρεις άλλες µορφές που προτείνονται 
εναλλακτικά, κατάλληλες για την επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων. Τέλος, διερευνάται η 
περίπτωση εφαρµογής του πρόσφατα θεσπισµένου νοµικού πλαισίου περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.), που όµως ξεφεύγει από τα πλαίσια ενός τυπικού φορέα διαχείρισης. 

7.1 Ο φορέας ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Τα Ν.Π.∆.∆. συνιστώνται, οργανώνονται και καταργούνται δια νόµου, ή, βάσει νοµοθετικής 
εξουσιοδότησης µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, όπου και ορίζονται επακριβώς οι αρµοδιότητές τους και ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους. Αναπτύσσουν την προβλεπόµενη από το νόµο 
δραστηριότητά τους µε τη θέσπιση κανόνων (δηµοσίου) δικαίου, δηλαδή µε την έκδοση διοικητικών 
πράξεων ή τη διενέργεια υλικών ενεργειών, ασκώντας δηµόσια εξουσία, ανεξάρτητα από τη βούληση 
εκείνων στους οποίους οι κανόνες επιβάλλουν την υποχρέωση ορισµένης συµπεριφοράς ή εκείνων 
που υφίστανται τις συνέπειες των υλικών πράξεων. Με αυτήν την έννοια, στο πλαίσιο των έννοµων 
σχέσεων δηµοσίου δικαίου που δηµιουργούνται κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, τα 
Ν.Π.∆.∆., ασκώντας κυριαρχική διοίκηση, έχουν την εξουσία όχι µόνο να δεσµεύουν µονοµερώς τους 
ιδιώτες, αλλά και να επιβάλλουν αυτόνοµα την εκτέλεση των επιταγών τους. Οι πράξεις που εκδίδουν, 
µέσω των οποίων ασκούν την αρµοδιότητά τους, διέπονται από την αρχή της νοµιµότητας, πρέπει 
δηλαδή να είναι σύµφωνες µε το περιεχόµενων κανόνων δικαίου που προβλέπουν την έκδοσή τους, 
και παράλληλα να χαρακτηρίζονται από εκτελεστότητα. Εποµένως, τα Ν.Π.∆.∆. έχουν την αξίωση για 
άµεση εκτέλεση των πράξεών τους, την οποία και δύνανται να προκαλέσουν µε µέσα διοικητικού 
καταναγκασµού.  

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, τα Ν.Π.∆.∆. υπόκεινται σε διοικητικό αυτοέλεγχο 
(ιεραρχικό και ενδικοφανή έλεγχο και διοικητική εποπτεία) και σε έλεγχο δηµοσιονοµικό, καθώς τα 
έσοδά τους προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Με βάση τα παραπάνω, η οργάνωση και η λειτουργία του φορέα µε το νοµικό περίβληµα των 
Ν.Π.∆.∆. κρίνεται απορριπτέα. Κι αυτό γιατί το µοναδικό, ίσως, πλεονέκτηµα που προκύπτει από 
αυτήν τη µορφή οργάνωσης και λειτουργίας είναι η εκτελεστότητα των πράξεων που εκδίδει για την 
άσκηση της δραστηριότητάς του.  

Ωστόσο, οι αρµοδιότητες ενός φορέα διαχείρισης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως αυτές 
έχουν περιγραφεί, δεν µπορούν να ασκηθούν στο πλαίσιο της κυριαρχικής διοίκησης, δηλαδή µε την 
έκδοση διοικητικών πράξεων και τη δηµιουργία έννοµων σχέσεων δηµοσίου δικαίου. Το πλήθος και η 
πολυπλοκότητα των αρµοδιοτήτων του φορέα απαιτεί απλούστερες διαδικασίες ελέγχου του τρόπου 
άσκησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική και ταχεία, προσαρµοζόµενη στις 
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µεταβαλλόµενες συνθήκες, επίτευξη των σκοπών του. Επιπλέον, για λόγους έγκαιρης και 
αποτελεσµατικής ολοκληρωµένης δράσης του φορέα, θα πρέπει να αποκλειστεί η εξάρτησή του από 
τον κρατικό προϋπολογισµό και η υπαγωγή του στους κανόνες δηµοσιονοµικού ελέγχου και να 
επιδιωχθεί η δηµοσιονοµική του αυτοτέλεια. 

7.2 Προτεινόµενες νοµικές µορφές οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα 
Από τη διερεύνηση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου προέκυψαν τρεις εναλλακτικές νοµικές 
µορφές που θα µπορούσε να λάβει ο φορέας ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία του, για την 
επίτευξη των διαχειριστικών του στόχων και την αποτελεσµατική άσκηση των συναφών µε αυτούς 
λοιπών αρµοδιοτήτων του. Πιο συγκεκριµένα, έχοντας αποκλείσει την οργάνωση και τη λειτουργία 
του µε το νοµικό περίβληµα των Ν.Π.∆.∆. για τους λόγους που αναφέρθηκαν, προτείνεται να 
συσταθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει είτε (α) ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(Ν.Π.Ι.∆.), µε ανάθεση ορισµένων αρµοδιοτήτων δηµόσιας εξουσίας του οποίου η σύσταση, 
οργάνωση και λειτουργία θα γίνει µε ad hoc νοµοθετική ρύθµιση, είτε (β) µε τη µορφή των Φορέων 
∆ιαχείρισης του Ν. 2742/1999 (άρθρο 15 παρ. 9) «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις ή, τέλος, (γ) ως Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.). 

Στη συνέχεια, επιχειρείται η παρουσίαση των τριών προτεινόµενων εναλλακτικών νοµικών µορφών 
οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα και η συγκριτική αξιολόγησή τους.  

7.2.1 Ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου ad hoc νοµοθετικής ρύθµισης 

Η φύση των αρµοδιοτήτων του φορέα επιβάλλει την οργάνωση και λειτουργία του σύµφωνα µε τους 
κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, ώστε να παρέχεται ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη 
των διαχειριστικών σκοπών του, όπως αυτοί διαµορφώνονται από τις εκάστοτε περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες στην περιοχή ευθύνης του. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η 
δηµοσιονοµική αυτοτέλειά του, καθώς αποτελεί βασικό όρο για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική 
δράση του σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της υφιστάµενης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής 
πραγµατικότητας και τους προσαρµοζόµενους σε αυτήν στόχους της διαχείρισης.  

Εντούτοις, το συνολικό αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του φορέα επιβάλλει την από µέρους του 
ανάληψη ειδικών αρµοδιοτήτων που να ενέχουν δηµόσια εξουσία, ώστε η πραγµάτωσή τους να 
επαφίεται αποκλειστικά στην κυριαρχική του βούληση. Τέτοιες αρµοδιότητες ενδεχοµένως να είναι η 
επιβολή κυρώσεων και προστίµων, η δυνατότητα απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την εκτέλεση έργων 
κ.ά. Εξάλλου, το ίδιο το Σύνταγµα δεν απαγορεύει τη δια νόµου ανάθεση δηµόσιας εξουσίας σε 
ιδιώτες, συνήθως συλλογικά όργανα ή και Ν.Π.Ι.∆., τα οποία αποκτούν ως προς αυτήν την 
αρµοδιότητά τους την ιδιότητα του διοικητικού οργάνου.  

Καθίσταται σαφές ότι µια από τις ενδεδειγµένες νοµικές µορφές οργάνωσης και λειτουργίας του 
φορέα είναι και εκείνη του Ν.Π.Ι.∆. µε ανάθεση ορισµένων αρµοδιοτήτων δηµόσιας εξουσίας. Υπό το 
καθεστώς του ιδιαίτερου αυτού νοµικού µορφώµατος, οι αποφάσεις διαχείρισης που καθορίζουν και 
τη δράση του, θα αποκτήσουν – όπου απαιτείται για την αποτελεσµατική άσκηση της διαχειριστικής 
πολιτικής του – την εκτελεστότητα των αποφάσεων των Ν.Π.∆.∆. 

∆εδοµένης της ιδιοµορφίας του προτεινόµενου αυτού νοµικού µορφώµατος, απαιτείται η σύστασή του 
απευθείας µε νόµο, όπου ενδεχοµένως θα υπαχθούν όλες οι ανάλογες περιπτώσεις φορέων συνόλου 
έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Στην νοµοθετική ρύθµιση θα προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια οι 
προϋποθέσεις σύστασης των συγκεκριµένων φορέων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους και 
θα καταγράφονται οι αρµοδιότητες δηµόσιας εξουσίας που αναλαµβάνουν, για την επίτευξη των 
διαχειριστικών σκοπών τους. 
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Σε αυτήν την περίπτωση, τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του φορέα ασκεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (∆.Σ.), το οποίο δύναται να απαρτίζεται ενδεικτικά από εκπροσώπους της Περιφέρειας και 
των οικείων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών 
φορέων, οργανισµών κοινής ωφελείας, φορέων µε κοινωνική και επιστηµονική δραστηριοποίηση, µη 
κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
και άλλων αρµόδιων Υπουργείων. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του ∆.Σ., σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη νοµοθετική ρύθµιση σύστασης του 
φορέα. Είναι δυνατή η σύσταση θέσεως ∆ιευθυντή, ο οποίος ασκεί τις προβλεπόµενες από τη 
νοµοθετική ρύθµιση σύστασης του φορέα αρµοδιότητες και ο οποίος διαθέτει επιστηµονική ειδίκευση 
και εµπειρία συναφή µε τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του φορέα. Η πλήρωση της θέσης αυτής 
µπορεί να γίνει µετά από σχετική προκήρυξη. 

7.2.2 Ως Φορέας ∆ιαχείρισης κατά το άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999 

Είναι δυνατό ο φορέας να λάβει τη µορφή των Φορέων ∆ιαχείρισης, που προβλέπονται από το άρθρο 
15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999) για τον «Χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».  

Οι σχετικές ρυθµίσεις διέπουν τη σύσταση Ν.Π.Ι.∆. ως φορέα διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων και 
προγραµµάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας συστήνεται µε Π.∆. που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, στο οποίο προβλέπονται 
κυρίως η εξειδίκευση των σκοπών και αρµοδιοτήτων του, η νοµική του µορφή, τα όργανα διοίκησης, 
οι αρµοδιότητες κάθε οργάνου ή µέλους οργάνου διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης, το 
περιεχόµενο εποπτείας του φορέα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, οι πόροι του, το προσωπικό και η διάρθρωση του φορέα, τα όργανα και η διαδικασία 
οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου, η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των κανονισµών, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση ή λεπτοµέρεια.  

Ο φορέας διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι δυνατό να συγκροτείται ενδεικτικά 
από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, επιστηµονικών και 
κοινωνικών φορέων, τοπικών φορέων και µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και 
εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων και άλλων 
αρµόδιων Υπουργείων. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή/και 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επιπλέον, είναι δυνατή η σύσταση θέσεως ∆ιευθυντή, στην οποία 
ορίζεται, µετά από προκήρυξη, για πρόσωπο µε επιστηµονικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα που 
συναρτώνται µε τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του φορέα. Σηµειώνεται ότι ως προς τους πόρους, 
το προσωπικό, τους κανονισµούς εσωτερικής λειτουργίας και τον οικονοµικό και διαχειριστικό 
έλεγχο του φορέα ισχύουν αναλογικά οι σχετικές µε τους φορείς διαχείρισης προστατευόµενων 
περιοχών διατάξεις (παρ. 5-8, άρθρο 15 του Ν. 2742/1999). 

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµη – κάτι που είναι ούτως ή άλλως νοµικά εφικτό – η οργάνωση και 
λειτουργία του φορέα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999, 
προκύπτει αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της έννοιας των «περιβαλλοντικών έργων και 
προγραµµάτων» για να επιβεβαιωθεί µε απόλυτη ασφάλεια η υπαγωγή σε αυτήν των διαχειριστικών 
αρµοδιοτήτων του φορέα Σµοκόβου, όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, θα πρέπει να επισηµανθεί και διευκρινιστεί ότι, στην περίπτωση του 
Σµοκόβου, δεν είναι νοµικά εφικτή η δηµιουργία Φορέα ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 1. του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (Φορέας ∆ιαχείρισης προστατευόµενης περιοχής). Στις 
διατάξεις αυτές ορίζεται µεταξύ άλλων ότι: 
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• Με προεδρικό διάταγµα µπορεί να συνιστώνται Ν.Π.Ι.∆. ως φορείς διαχείρισης, µε σκοπό τη 
διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως 
Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης κατά το άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/28.12.1998 
(ΦΕΚ 1289 Β./28.12.1998) και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας. Τα 
νοµικά αυτά πρόσωπα είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

• Με το προεδρικό διάταγµα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 µπορεί να 
συνιστάται Ν.Π.Ι.∆. ως κοινός φορέας διαχείρισης για το σύνολο των προστατευόµενων 
αντικειµένων µιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, µε έδρα εντός της ενότητας αυτής ή να 
υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός ή περισσότερων προστατευόµενων αντικειµένων στην 
αρµοδιότητα υφισταµένου φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού αυτού προσώπου µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα ή γραφεία του σε προστατευόµενες 
περιοχές από αυτές που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του. 

Στη συγκεκριµένη όµως περίπτωση του φορέα Σµοκόβου, η µη ύπαρξη προστατευόµενων περιοχών 
κατά την ανωτέρω έννοια, καθιστά νοµικά προβληµατική τη σύσταση φορέα διαχείρισης, σύµφωνα 
µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999. Κατά συνέπεια, η µόνη δυνατότητα ως προς το αυτό 
το πλαίσιο αποτελεί το άρθρο 15, παρ. 9, του Ν. 2742/1999. 

7.2.3 Ως Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) 

Μια εναλλακτική νοµική µορφή που θα µπορούσε να λάβει ο φορέας, ως προς την οργάνωση, τη 
λειτουργία και τον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων του, είναι εκείνη της Α.Ε. Με αυτήν τη 
νοµική µορφή, ο φορέας θα διοικείται και θα λειτουργεί µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, 
έχοντας ως αντισυµβαλλόµενους τους φορείς και τους χρήστες στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες 
του. Αυτή η νοµική µορφή οργάνωσης και λειτουργίας κρίνεται ιδιαίτερα ευέλικτη ως προς την λήψη 
αποφάσεων (σε θέµατα διοίκησης, προσωπικού, διαχείρισης πόρων, κλπ.), ενώ επιτρέπει την 
συµµετοχή στη διοίκηση του Φορέα, υπό τους όρους της πράξης ίδρυσής του, όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων και µεµονωµένων ιδιωτών.  

Είναι δυνατή η σύσταση φορέα µε τη µορφή Α.Ε. µε δύο τρόπους:  

• (1) Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 36 (Σύσταση Τοπικών Οργανισµών) του Ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονοµικής αναπτύξεως της Χώρας» 
(ΦΕΚ 232/Α΄/1978).  

• Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό, για την εκπόνηση τοπικών, νοµαρχιακών και 
περιφερειακών προγραµµάτων ανάπτυξης, την µελέτη, την εκτέλεση, την λειτουργία και την 
εκµετάλλευση έργων κοινωφελών και δηµοσίου, εν γένει, ενδιαφέροντος ως και την 
χρηµατοδότησή τους είναι δυνατή η σύσταση, σε έναν ή περισσότερους νοµούς της Χώρας, 
δηµόσιων οργανισµών υπό τη µορφή Α.Ε. υπό την εποπτεία των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

Στην περίπτωση αυτή, για την σύσταση του φορέα, ο οποίος θα διέπεται εξ ολοκλήρου από τις 
υφιστάµενες διατάξεις για τις Α.Ε., απαιτείται η έκδοση Π.∆. (µε κοινή πρόταση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων), στο οποίο θα 
ρυθµίζονται τα ζητήµατα τα σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο του φορέα, µε τους πόρους του, τη 
συµµετοχή σ’ αυτόν φυσικών και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, την Γενική 
Συνέλευση και τη σύνθεση και το διορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον έλεγχο, τον 
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ισολογισµό, τα καθαρά κέρδη και τη διάθεση τους, τη διάλυση και εκκαθάριση του φορέα, την 
εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση έργων και τη διενέργεια προµηθειών (ενδεικτική αναφορά), κ.ά. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η Γενική Συνέλευση της Α.Ε., η οποία απαρτίζεται από τους µετόχους 
αυτής, αποτελεί το ανώτατο ιεραρχικά όργανό του φορέα και ασκεί της αρµοδιότητες που προβλέπει 
γι’ αυτήν το Π.∆. σύστασής της. Την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του φορέα ασκεί, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. σύστασής του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), τα µέλη του 
οποίου εκλέγονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
ορίζεται και ο πρόεδρος του ∆.Σ. Το ∆.Σ. είναι δυνατό να αποτελείται ενδεικτικά από εκπροσώπους 
των οικείων Ο.Τ.Α και της Περιφέρειας, τοπικών φορέων και οργανισµών, κοινωνικών, 
επιστηµονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, από ειδικούς 
επιστήµονες, από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπους του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και άλλων αρµόδιων Υπουργείων (Γεωργίας, Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.ά.). 
Των υπηρεσιών της Α.Ε. προΐσταται ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, πρόσωπο που ασκεί τις αρµοδιότητες 
που προβλέπει γι’ αυτό το Π.∆. σύστασής της, διαθέτει την απαραίτητη για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του επιστηµονική ειδίκευση και εµπειρία και ορίζεται κατόπιν προκήρυξης της 
σχετικής θέσης µε απόφαση του ∆.Σ.  

• (2) Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 289 του Π.∆. 410/1995 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
231/Α΄/1995) και του άρθρου 277, παρ. 6, στο οποίο παραπέµπει. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικές ενώσεις ∆ήµων και 
Κοινοτήτων µπορούν να συνιστούν µε συνεταιρισµούς ανώνυµες εταιρείες, για την εκτέλεση 
έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και για την οικονοµική 
εκµετάλλευση των έργων αυτών, για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν 
σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την 
πραγµατοποίηση εσόδων. 

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, ο φορέας θα συσταθεί ως ∆ηµοσυνεταιριστική Α.Ε. ύστερα από πλήρη 
οικονοµοτεχνική µελέτη, µε απόφαση των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων, στην οποία και θα 
καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται και το ποσοστό της συµµετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο, η εκπροσώπηση του δήµου ή της κοινότητας στα όργανα της Α.Ε. και οι όροι συµµετοχής 
και αποχώρησης.  

Και σε αυτήν την περίπτωση, το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο του φορέα είναι το ∆.Σ., 
που αποτελείται από εννέα ή έντεκα µέλη. Από αυτά τρία ορίζονται από τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, τρία από τους συνεταιρισµούς, ένα από 
τους εργαζόµενους στην εταιρεία αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι, ένα µπορεί να 
οριστεί από φορέα του δηµόσιου τοµέα, αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό και τα υπόλοιπα 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όλων των µετόχων (άρθρο 289, παρ. 2, εδάφιο γ, Π.∆. 
410/1995). Τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. µπορεί να είναι ενδεικτικά εκπρόσωποι τοπικών φορέων και 
οργανισµών, περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, ειδικοί επιστήµονες, εκπρόσωποι του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και άλλων Υπουργείων (λ.χ. Γεωργίας, Τουριστικής Ανάπτυξης κ.ά.). Είναι 
δυνατή η σύσταση θέσης ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, για την πλήρωση της οποίας από το πρόσωπο µε 
τις αιτούµενες γνώσεις και εµπειρία απαιτείται σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµη η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του φορέα ως 
∆ηµοσυνεταιριστική Α.Ε. (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 289 του Π.∆. 410/1995), τίθεται προς 
περαιτέρω διερεύνηση το αν θα συσταθεί αυτοτελής φορέας υπό την προαναφερόµενη µορφή ή αν οι 
διαχειριστικές αρµοδιότητές του ανατεθούν σε ήδη υφιστάµενα σχήµατα στην περιοχή µελέτης (π.χ. 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. βλέπε εδάφιο  4.3.1). 
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7.3 Συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόµενων νοµικών µορφών 
οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα 

Για τη συγκριτική αντιπαραβολή των τριών προτεινόµενων νοµικών µορφών οργάνωσης και 
λειτουργίας του φορέα, λαµβάνονται υπόψη τρία κριτήρια αξιολόγησής τους:  

• το κριτήριο της ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση δράσεων· 

• το κριτήριο του εύρους των αρµοδιοτήτων του φορέα· 

• το κριτήριο της συµµετοχής στον φορέα εκπροσώπων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα 
και της τοπικής κοινωνίας. 

Σε περίπτωση σύστασης του φορέα ως Ν.Π.Ι.∆. µε ad hoc νοµοθετική ρύθµιση, ικανοποιείται 
απόλυτα το κριτήριο του εύρους των αρµοδιοτήτων, αφού στον φορέα θα αποδοθούν εξ αρχής όλες οι 
αρµοδιότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των διαχειριστικών και λοιπών στόχων του. 
Εντούτοις, ο φορέας µε αυτήν τη νοµική µορφή οργάνωσης και λειτουργίας έχει, ως Ν.Π.Ι.∆. αλλά 
δηµοσίου σκοπού, σχετική ευελιξία, ενώ υστερεί έναντι των άλλων δύο ως προς το κριτήριο της 
πρωτογενούς συµµετοχής, διότι δεν θα αποτελεί αυτόνοµο δηµιούργηµα των τοπικών φορέων, αλλά 
δηµιούργηµα µε µονοµερή απόφαση της νοµοθετικής εξουσίας. 

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση και λειτουργία του µε τη µορφή των φορέων διαχείρισης του 
άρθρου 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999, ικανοποιεί σχετικά το κριτήριο της ευελιξίας, αφού σε αυτήν την 
περίπτωση ο φορέας δεν θα διαθέτει την πλήρη διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια που 
απαιτείται για την αποτελεσµατική άσκηση των διαχειριστικών αρµοδιοτήτων του. Το κριτήριο του 
εύρους των αρµοδιοτήτων που αποδίδονται στον φορέα ικανοποιείται σχετικά, καθώς η υφιστάµενη 
νοµοθετική εξουσιοδότηση (άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999) δεν καλύπτει πλήρως τις κύριες 
διαχειριστικές αρµοδιότητες που πρόκειται να αποδοθούν στον φορέα. Τέλος, ο φορέας υπό τη 
συγκεκριµένη νοµική µορφή υστερεί ως προς το κριτήριο της συµµετοχής, της οποίας η έκταση και το 
είδος ορίζονται εκ των προτέρων και σαφώς στην υφιστάµενη νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 15 του Ν. 
2742/1999).  

Τέλος, στην περίπτωση που ο φορέας διέπεται ως προς την οργάνωση και λειτουργία του από τις 
διατάξεις για τις Α.Ε., τα κριτήρια της ευελιξίας και της συµµετοχής πληρούνται σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθµό. Η συγκεκριµένη νοµική µορφή δεν καλύπτει εξίσου ικανοποιητικά το κριτήριο 
του εύρους των αρµοδιοτήτων, καθώς οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που 
αποτελούν το νοµοθετικό έρεισµα για τη σύσταση του φορέα ως Α.Ε., δεν είναι προσανατολισµένες 
στην έννοια της αξιοποίησης και διαχείρισης του ύδατος ως οικονοµικού αγαθού, η οποία αποτελεί 
και την κύρια αρµοδιότητα που θα αποδοθεί στον υπό σύσταση φορέα. Εντούτοις, αυτό είναι δυνατό 
να υπερκερασθεί είτε µε σχετική ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό της Α.Ε. ή µε ενδεχόµενη ενίσχυση 
της υφιστάµενης νοµοθετικής εξουσιοδότησης. 

Αξίζει να σηµειωθεί και να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριµένη νοµική µορφή οργάνωσης 
και λειτουργίας του φορέα ικανοποιεί και το πρόσθετο κριτήριο της αξιοποίησης ήδη υφιστάµενων 
τέτοιων διοικητικών σχηµάτων (π.χ. Αναπτυξιακή Καρδίτσας), που θα µπορούσαν να αναλάβουν τις 
αρµοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα. Στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή της επιλογής τυχόν 
υφιστάµενου διοικητικού σχήµατος, µένει να διερευνηθεί η νοµικοχωρική του εµβέλεια, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι οι διαχειριστικές αναγκαιότητες, τουλάχιστον διαχρονικά, εκτείνονται σε περισσότερους 
του ενός νοµούς. 
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7.4 Αξιοποίηση του θεσµού σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ.∆.Ι.Τ.) 

Πέρα από τις νοµικές δυνατότητες που αναφέρονται παραπάνω στο κεφάλαιο αυτό, µια άλλη 
ενδιαφέρουσα λύση για τη διαχείριση των έργων Σµοκόβου προσφέρει η αξιοποίηση του θεσµού των 
Σ.∆.Ι.Τ., που καθιερώνεται µε τον Ν. 3389/2005 για τις «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» 
(ΦΕΚ 232/Α΄/22.09.2005), µε σκοπό την εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση έργων.  

Ο νέος θεσµός των Συµπράξεων παρέχει τη δυνατότητα σε ∆ηµόσιους Φορείς (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, 
Ν.Π.∆.∆., Α.Ε. που το σύνολο των µετοχών τους ανήκει σε έναν από τους προαναφερόµενους 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 ∆ηµόσιων Φορέων µε βάση διάταξη νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό τους· 

• προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγµατος που καταβάλλεται εφάπαξ ή 
τµηµατικά από τους ∆ηµόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή τις υπηρεσίες 
αυτών, αναλαµβάνουν ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, την 
κατασκευή, τη διαθεσιµότητα ή τη ζήτηση του αντικειµένου της Σύµπραξης και των συναφών 
κινδύνων όπως, ενδεικτικά, τον διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο· 

• 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.  

Έτσι, οι φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα, που µε βάση διάταξη νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό τους 
είναι αρµόδιοι για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου ή υπηρεσίας, µε δική τους πρωτοβουλία 
δύνανται να αιτηθούν προς την Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα την 
υλοποίηση συγκεκριµένου έργου ή υπηρεσίας µέσω σύµπραξης. Για την αποδοχή της σχετικής 
πρότασης υπαγωγής στο καθεστώς του Ν. 3389/2005, ο φορέας του ∆ηµόσιου Τοµέα που την 
υποβάλλει, και που θα αποτελέσει την αναθέτουσα αρχή, πρέπει να τεκµηριώσει πειστικά το 
κοινωνικοοικονοµικό όφελος της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου µέσω σύµπραξης σε σχέση µε 
την παραδοσιακή διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων έργων. Σε περίπτωση που, µε τις 
προβλεπόµενες στο νόµο διαδικασίες, εγκριθεί η πρόταση υπαγωγής του συγκεκριµένου έργου στο 
νοµικό καθεστώς των Συµπράξεων, ο ∆ηµόσιος Φορέας, ως αναθέτουσα αρχή, θα εκτελέσει 
διαγωνισµό για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση, λειτουργία και 
συντήρηση του έργου στον χρονικό ορίζοντα ισχύος της  σύµβασης. Στο κείµενο του Ν. 3389/2005 
προσδιορίζεται η διαδικασία ανάθεσης, εξειδικεύεται το περιεχόµενο των συµβάσεων σύµπραξης και 
ρυθµίζεται σειρά άλλων ειδικών θεµάτων (η χρηµατοδότηση, το συµβατικό αντάλλαγµα, ειδικά 
νοµικά θέµατα, κλπ.). 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ∆ηµόσιος Φορέας θα διαπραγµατευτεί µε τον ιδιώτη την παραχώρηση 
του φράγµατος και του ταµιευτήρα Σµοκόβου µε «αντάλλαγµα» την κατασκευή των κατάντη έργων, 
κυρίως των αρδευτικών δικτύων. Στη διαπραγµάτευση που θα γίνει ο ∆ηµόσιος Φορέας θα 
µεταβιβάσει στον ιδιώτη µέρος των αρµοδιοτήτων του και, το βασικότερο, θα συµφωνήσει µαζί του 
την τιµή πώλησης του νερού άρδευσης και ύδρευσης, καθώς και τον χρονικό ορίζοντα της σύµβασης. 

Η λύση αυτή παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα και µεταξύ άλλων το εύρος των αρµοδιοτήτων που 
µπορούν να µεταβιβαστούν σε ιδιώτη και ιδιαίτερα αυτών που ενέχουν την άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας. Το σηµαντικότερο βέβαια πλεονέκτηµά της είναι ότι εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και γίνουν 
επιτυχείς διαπραγµατεύσεις, εξασφαλίζεται η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, που σήµερα 
παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες χρηµατοδότησης από τον δηµόσιο τοµέα. Πάντως η εναλλακτική 



 54

αυτή λύση απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Είναι άλλωστε ανεπαρκής η εµπειρία υλοποίησης των 
Σ.∆Ι.Τ. στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς για έργα αυτού του τύπου (αρδευτικά δίκτυα). Για τους 
παραπάνω λόγους η λύση αυτή δεν περιλαµβάνεται στις προτεινόµενες, θα ήταν όµως χρήσιµο να 
συζητηθεί στη διαβούλευση ως µια επί πλέον δυνατότητα. 
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8 Προτεινόµενη µορφή και χαρακτηριστικά του φορέα 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται οι κατάλληλες εναλλακτικές µορφές, υπό τις οποίες µπορεί να 
συσταθεί ο φορέας (που περιγράφονται αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο), καθώς και διάφορα 
χαρακτηριστικά του, που θα ισχύουν εφόσον συσταθεί αυτόνοµος και ανεξάρτητος. Στην περίπτωση 
που παραχωρηθούν αρµοδιότητές του σε υφιστάµενο σχήµα, τα στοιχεία που περιγράφονται θα 
διαφοροποιηθούν ανάλογα. 

Τα περιεχόµενα του κεφαλαίου αυτού, µετά τις τελικές αποφάσεις, θα αποτελέσουν τη βάση της 
ειδικής νοµοθετικής πράξης σύστασης του φορέα. 

8.1 Νοµική µορφή 
Οι εναλλακτικές νοµικές µορφές που θα µπορούσε να λάβει ο φορέας, όπως αναλύθηκαν στο 
Κεφάλαιο  7, είναι: 

• Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου ad hoc νοµοθετικής ρύθµισης· 

• Φορέας ∆ιαχείρισης, κατά το άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999· 

• Ανώνυµη Εταιρεία, κατά το άρθρο 36 του Ν. 849/1978· 

• Ανώνυµη Εταιρεία, κατά το άρθρο 289 του Π.∆. 410/1995· 

• Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε υφιστάµενη ∆ηµοσυνεταιριστική Α.Ε. (π.χ. Αναπτυξιακή Καρδίτσας) 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του φορέα, που αναφέρονται στη διοικητική 
του µορφή, τις αρµοδιότητες και τους οικονοµικούς του πόρους. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα 
χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από την νοµική µορφή του φορέα που τελικά θα επιλεγεί.  

8.2 ∆ιοικητική µορφή και λοιπά χαρακτηριστικά 

8.2.1 Ονοµασία, διάρκεια λειτουργίας, έδρα, περιοχή, σκοπός και εποπτεία 

Η επωνυµία του φορέα είναι «Αναπτυξιακός Οργανισµός Σµοκόβου» (ΑΝ.Ο.Σ.). ∆ιαθέτει διοικητική 
και οικονοµική αυτοτέλεια και έχει αναπτυξιακό και κοινωνικό ή κοινωφελή χαρακτήρα. Είναι µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός και τα τυχόν κέρδη από τη λειτουργία του διατίθενται αποκλειστικά για 
την υλοποίηση των σκοπών του.  

Η διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε 50 έτη, λόγω της οπωσδήποτε µακράς και µη προβλέψιµης 
χρονικής διάρκειας κατασκευής των υδρευτικών, αλλά κυρίως των αρδευτικών έργων της περιοχής. 

Ο φορέας έχει έδρα τον οικισµό Λεοντάριο και η χωρική του ευθύνη εκτείνεται στο σύνολο των 
εκτάσεων που περιλαµβάνουν το φράγµα και τη λίµνη Σµοκόβου, την λεκάνη τροφοδοσίας του 
ταµιευτήρα, και τα έργα εκτροπής, µέχρι την κεφαλή των δικτύων. Η περιοχή αρµοδιότητάς του 
φορέα περικλείει την περιοχή ευθύνης και επιπλέον τις αρδευόµενες εκτάσεις, όπου προβλέπεται να 
αναπτυχθεί το αρδευτικό δίκτυο, τις περιοχές των οικισµών που θα υδρεύονται από τον ταµιευτήρα, 
καθώς και την παραποτάµια ζώνη κατά µήκος του Σοφαδίτη, όπου θα διοχετεύεται η οικολογική 
παροχή. Η χωρική αρµοδιότητα του φορέα µπορεί, µε σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ., να επεκταθεί και 
σε άλλες περιοχές, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για την πλήρη εφαρµογή των αρµοδιοτήτων του. 
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8.2.2 ∆ιοίκηση του φορέα 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του φορέα θα αποτελείται από 7-11 µέλη, µεταξύ των οποίων ο 
Πρόεδρος, στα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούνται και εκπρόσωποι των ακόλουθων φορέων:  

• εκπρόσωποι των τριών νοµαρχιών (Καρδίτσας, Λάρισας, Φθιώτιδας) 

• εκπρόσωποι των πέντε ∆ήµων της περιοχής αρµοδιότητας του φορέα (Μενελαΐδας, Ξυνιάδας, 
Ταµασίου, Ρεντίνας και Θεσσαλιώτιδας)· 

• εκπρόσωπος των ΤΟΕΒ της περιοχής αρµοδιότητας του φορέα· 

• εκπρόσωπος της ∆ΕΗ· 

• εκπρόσωπος µη κυβερνητικής οργάνωσης της ευρύτερης περιοχής· 

• εκπρόσωπος του αρµόδιου φορέα ύδρευσης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά έργα· 

• εκπρόσωπος από την αρµόδια Υπηρεσία Υδάτων· 

• εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο φορέα. 

Ανάλογα µε τη νοµική του µορφή, και κατόπιν ανοιχτής προκήρυξης, ο φορέας θα προσλάβει 
∆ιευθυντή ή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, που θα µετέχει επίσης στο ∆.Σ. 

Οι εκπρόσωποι, που ορίζονται πάντοτε µε τους αναπληρωτές τους, πρέπει να έχουν µια εξειδίκευση ή 
εµπειρία από σχετικά έργα ή θέµατα. 

Το ∆.Σ. του φορέα είναι αρµόδιο για τη λήψη των αποφάσεων, που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των σκοπών του φορέα και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του. 

Επίσης, καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του φορέα, καθώς και 
άλλους Κανονισµούς που απαιτούνται για την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων του. 

Η θητεία του ∆.Σ. είναι τετραετής, αλλά µπορεί να ανανεώνεται. 

8.2.3 Αρµοδιότητες του φορέα 

Από όλα όσα µέχρι τώρα αναφέρθηκαν στην παρούσα µελέτη για την περιοχή ευθύνης του φορέα, τα 
έργα, τον σκοπό, τις δραστηριότητες και το πλαίσιο λειτουργία του, προκύπτει ένα ευρύ φάσµα 
αρµοδιοτήτων, που χωρίζονται σε έξι κατηγορίες. Συγκεκριµένα, ο φορέας αναλαµβάνει τις εξής 
αρµοδιότητες: 

Α. Λειτουργικές δραστηριότητες φορέα 

• είναι υπεύθυνος για την φύλαξη, συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του συνόλου των έργων· 

• διορίζει το προσωπικό λειτουργίας του, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στην πράξη σύστασης και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του·  

• αποκτά τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη λειτουργία του, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην πράξη σύστασης και στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του·  

• έχει την ευθύνη για την επέκταση της µηχανοργάνωσης σε κατά το δυνατόν περισσότερους τοµείς 
λειτουργίας του· 

• εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των δραστηριοτήτων του µε τις απαιτήσεις της ελληνικής και της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
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Β. Παρακολούθηση υδατικών πόρων και περιβάλλοντος 

• εγκαθιστά σταθµούς µέτρησης υδρολογικών και µετεωρολογικών παραµέτρων, σταθµούς 
µέτρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στον ταµιευτήρα και σε άλλους υδατικούς 
πόρους της περιοχής, σταθµό µέτρησης της στάθµης του ταµιευτήρα, καθώς και όργανα 
παρακολούθησης του φράγµατος και των πρανών· 

• αναλαµβάνει την παρακολούθηση των υδρολογικών, µετεωρολογικών και υδρογεωλογικών 
παραµέτρων, των παραµέτρων ποιότητας του νερού, των παραµέτρων που σχετίζονται µε το 
ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και την παρακολούθηση των επιπτώσεων του συνόλου των 
έργων στο περιβάλλον και στη λήψη των απαιτούµενων επανορθωτικών µέτρων και έργων· 

• παρακολουθεί την ποιότητα του νερού του ταµιευτήρα και τηρεί τις σχετικές απαιτήσεις· 

• καθορίζει ζώνες προστασίας γύρω από τη λίµνη, οι υδατικοί πόροι της οποίας προορίζονται και 
για ύδρευση· 

• µεριµνά για την αειφόρο χρήση του περιβάλλοντος (υδατικοί πόροι, δάση, δασική γη, αγροτικές 
εκτάσεις), καθώς και τη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας της περιοχής. 

Γ. ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

• εκπονεί Σχέδιο ∆ιαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής αρµοδιότητάς του, µε σκοπό την 
ορθολογική κατανοµή του αρδευτικού και υδρευτικού νερού και την αυστηρή τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία Υδάτων· 

• κοστολογεί και τιµολογεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες, είτε αυτόνοµα είτε σύµφωνα µε την ενιαία 
πολιτική τιµολόγησης, που θα καθορίζεται από τη αρµόδια για τη ∆ιαχείριση των Υδατικών 
Πόρων Υπηρεσία της Περιφέρειας, µετά την ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού κόστους (κόστος 
πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων στο υδάτινο περιβάλλον ή/και κόστος δράσεων για την 
αποτροπή ή/και αποκατάσταση αυτών) και τις λοιπές απαιτήσεις, ανάγκες και προτεραιότητες και 
εισπράττει το σχετικό αντάλλαγµα συνολικά (όχι κατά µεµονωµένο χρήστη) από τους τοπικούς 
φορείς άρδευσης και ύδρευσης· 

• παρακολουθεί την τήρηση των όρων χρήσης του νερού στην περιοχή ευθύνης του σύµφωνα µε το 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων που θα συντάσσεται µε βάση τον Ν. 3199/2003 και την 
Οδηγία 2000/60, στο οποίο µάλιστα θα συµµετέχει και για το οποίο και θα γνωµοδοτεί, και θα 
καταγγέλλει παραβάσεις στην αρµόδια Υπηρεσία Υδάτων· 

• συνάπτει συµβάσεις χρήσης και αγοράς ύδατος µε την αρµόδια Υπηρεσία Υδάτων· 

• συνάπτει συµβάσεις πώλησης ύδατος µε τους φορείς εκπροσώπησης των χρηστών, σύµφωνα 
πάντα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην πράξη σύστασης και στον Εσωτερικό 
Κανονισµό Λειτουργίας του· 

• σχεδιάζει και εφαρµόζει τις διαδικασίες ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες 
χρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά αποτελέσµατα της 
ανάκτησης (κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60)· 

• µεριµνά για την αντιπληµµυρική προστασία των κατάντη περιοχών. 

∆. Συνεργασία µε άλλους φορείς και οργανισµούς 

• συνεργάζεται µε την Υπηρεσία την αρµόδια για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του Υδατικού 
∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, όπου ανήκει η λεκάνη Σµοκόβου και συµµορφώνεται µε τυχόν 
απαιτήσεις· 
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• συνεργάζεται µε υπηρεσίες της Ε.Ε., διεθνείς οργανισµούς, κρατικές υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. 
κλπ. για την επίτευξη των οικονοµικών, αναπτυξιακών και λοιπών στόχων του· 

• συνεργάζεται µε φορείς στην Ελλάδα και σε Ευρωπαϊκές χώρες και υλοποιεί κοινά προγράµµατα·  

• παρέχει υπηρεσίες συµβούλου σε σχετικά έργα άλλων φορέων και περιοχών· 

• συµµετέχει σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα. 

Ε. Ανάπτυξη περιοχής ευθύνης και αρµοδιότητας 

• συµµετέχει στην κατάρτιση των αναπτυξιακών προγραµµάτων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και 
στον καθορισµό χρήσεων γης γύρω από τον ταµιευτήρα· 

• προωθεί δράσεις σχετικές µε τα έργα, όπως ενδεικτικά, µελέτες και έργα συντήρησης, ανανέωσης, 
επέκτασης, καθώς και δράσεις σχετικές µε τη διάδοση και εφαρµογή πρακτικών και µεθόδων 
ορθολογικής χρήσης του νερού άρδευσης και ύδρευσης, όπως µεταξύ άλλων µετρήσεις διαρροών, 
προβολή του φορέα, ευαισθητοποίηση του κοινού για τον περιορισµό της άσκοπης κατανάλωσης, 
σε συνεργασία µε λοιπούς φορείς (την Υπηρεσία Υδάτων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς 
άρδευσης και ύδρευσης κ.ά.)· 

• εκπονεί µελέτες για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή και συνεργάζεται για το 
σκοπό αυτό µε τους κατοίκους, αλλά και µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς· 

• εκπονεί µελέτες, εφόσον του ανατίθενται, σχετικές µε τη διαχείριση υδατικών πόρων στην 
περιοχή ευθύνης του ή και αλλού· 

• εκπονεί µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία υφιστάµενων 
και νέων έργων στην περιοχή µελέτης, όπως αρδευτικών έργων, οδικού δικτύου γύρω από τη 
λίµνη, έργων ύδρευσης, ιχθυοτροφίας, τουριστικών έργων (οπωσδήποτε φιλικά µε το περιβάλλον, 
πχ ξύλινες ράµπες για τους πεζούς, χηµικές τουαλέτες, φαγητό σε πλωτή εξέδρα, θέσεις 
αυτοκινήτων για βάρκα)· 

• γνωµοδοτεί για την υλοποίηση από άλλους φορείς έργων στην περιοχή ευθύνης του, τα οποία 
αφορούν στους τοµείς της ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και για την έγκριση και εφαρµογή των 
σχετικών µε τα πιο πάνω έργα περιβαλλοντικών όρων· 

• γνωµοδοτεί για την έκδοση πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για νέα έργα ή για 
τροποποίηση υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή αρµοδιότητάς του, τα οποία 
αναµένεται ότι θα επηρεάσουν την ποσότητα ή/και την ποιότητα του νερού προς άρδευση και 
ύδρευση·  

• καταρτίζει, υποβάλλει και υλοποιεί ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα, αξιοποιώντας έτσι 
όλα τα κοινοτικά και εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα.  

ΣΤ. Ενηµέρωση και υποβοήθηση τοπικής κοινωνίας 

• αποτελεί τον κύριο συντονιστή για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων για 
την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης νερού και προστασίας του περιβάλλοντος (κατ’ εφαρµογή 
και της Οδηγίας 2000/60)· 

• ενηµερώνει το κοινό σχετικά µε τις δραστηριότητες, τους στόχους και τα επιτεύγµατα του (κατ’ 
εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60)· 

• συντηρεί ιστοσελίδα, µε τις αναγκαίες πληροφορίες για τους ενδιαφερόµενους· 
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• υποστηρίζει τους νέους Καποδιστριακούς ∆ήµους, αναλαµβάνοντας τον ρόλο του τεχνικού 
συµβούλου·  

• µεριµνά για την υποβοήθηση/καθοδήγηση των αγροτών για την αναγκαιότητα της ποιότητας, 
τυποποίησης, πιστοποίησης και συσκευασίας των γεωργικών προϊόντων. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται πόσο σηµαντικός πρέπει να είναι ο ρόλος του φορέα στον συντονισµό 
και συνεργασία των διαφόρων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, των σχετικών µε τις 
παραπάνω αρµοδιότητες, ενώ έντονη είναι και η ανάµειξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

8.3 Οικονοµικοί πόροι 
Οι πόροι του φορέα µπορεί να είναι: 

• πώληση νερού για άρδευση και ύδρευση· 

• πώληση δικαιωµάτων παραγωγής ενέργειας· 

• επιχορηγήσεις από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, άλλα Υπουργεία ή Οργανισµούς και επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή νοµικά πρόσωπα που έχουν σχέση µε προστασία του 
περιβάλλοντος, από ΟΤΑ και των δύο βαθµών, καθώς και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας· 

• εθνικοί πόροι (Π∆Ε, έργα, µελέτες)· 

• κοινοτικοί πόροι, έµµεσα ή και απευθείας· 

• εισφορές δήµων και κοινοτήτων· 

• κληρονοµιές, εισφορές ή και δωρεές ηµεδαπών και αλλοδαπών, φυσικών και νοµικών προσώπων· 

• έσοδα από τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην παραλίµνια περιοχή και τη 
λεκάνη απορροής· 

• έσοδα από υπηρεσίες που παρέχει σε τρίτους. 
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9 Οργάνωση και διοίκηση του φορέα 

9.1 Κτιριακή υποδοµή – Εξοπλισµός 
Το κτήριο του φορέα, στην πρώτη φάση ανάπτυξής του, θα πρέπει να έχει επιφάνειες τουλάχιστον 200 
m2, µε τις απαιτούµενες µηχανολογικές υποδοµές, αποθήκη, χώρο στάθµευσης και περιβάλλοντα 
χώρο. Ο εξοπλισµός του θα περιλαµβάνει αυτοκίνητα, τοπογραφικά όργανα, µετεωρολογικά όργανα, 
όργανα µέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, είδη και συσκευές γραφείου, υπολογιστές, 
και το απαραίτητο λογισµικό. 

9.2 Οργάνωση προσωπικού 
Η διοικητική δοµή του φορέα φαίνεται στο Σχήµα  9.1. Περιλαµβάνει τέσσερις κύριες λειτουργίες που 
υπάγονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), και συγκεκριµένα τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (ή 
∆ιευθυντή), την Υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης, τον Οικονοµικό Τοµέα και τον Τεχνικό Τοµέα. Το 
οργανόγραµµα περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών του φορέα, ενώ η στελέχωση (και 
συνακόλουθα η ένταση δραστηριοποίησής) του φορέα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε δύο στάδια, 
ανάλογα µε την εξέλιξη των κατάντη έργων (αρδευτικό δίκτυο, δίκτυα διανοµής υδρευτικού νερού). 

∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τεχνικός Τοµέας
• Παρακολούθηση-συντήρηση
υδραυλικών έργων

• Συντήρηση εγκαταστάσεων
• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων
και περιβάλλοντος

• Ανάπτυξη - Νέα έργα

Οικονοµικός Τοµέας
• Λογιστήριο
• Προµήθειες-διαχείριση
• ∆ιοικητική υποστήριξη

Υποστήριξη ∆ιεύθυνσης
• Γραµµατεία
• ∆ηµόσιες Σχέσεις
• Νοµικός Σύµβουλος

∆ιοικητικό Συµβούλιο

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τεχνικός Τοµέας
• Παρακολούθηση-συντήρηση
υδραυλικών έργων

• Συντήρηση εγκαταστάσεων
• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων
και περιβάλλοντος

• Ανάπτυξη - Νέα έργα

Οικονοµικός Τοµέας
• Λογιστήριο
• Προµήθειες-διαχείριση
• ∆ιοικητική υποστήριξη

Υποστήριξη ∆ιεύθυνσης
• Γραµµατεία
• ∆ηµόσιες Σχέσεις
• Νοµικός Σύµβουλος

 
Σχήµα  9.1: Οργανόγραµµα φορέα. 

 
Όσον αφορά στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού, αυτή είναι άµεσα συναρτώµενη από το 
νοµικό πλαίσιο ίδρυσης του φορέα. Συνεπώς, εφόσον ο φορέας συσταθεί ως Ν.Π.Ι.∆. µε ad hoc 
νοµοθετική ρύθµιση ή υπαχθεί στο καθεστώς των Φορέων ∆ιαχείρισης, που προβλέπονται από το 
άρθρο 15 παρ. 9 του Ν. 2742/1999, τότε η πρόσληψη του προσωπικού θα πρέπει να γίνει µέσω του 
Α.Σ.Ε.Π., όπως προβλέπεται για όλες τις θέσεις του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Αντίθετα, αν ο φορέας συσταθεί ως Α.Ε. (ή υπαχθεί σε υφιστάµενο σχήµα Α.Ε.), τότε η επιλογή του 
προσωπικού θα γίνει απευθείας από το ∆.Σ. 
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9.3 Λειτουργίες φορέα 

9.3.1 ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ∆ιευθυντής 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (ή ∆ιευθυντής) θα πρέπει να είναι ένα εξειδικευµένο στέλεχος, µε διοικητική 
εµπειρία, και επαρκή κατάρτιση σε ζητήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων και οικονοµικών του 
νερού. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα έχει την ευθύνη της σύννοµης λειτουργίας του φορέα, της 
ασφαλούς λειτουργίας των έργων, της ορθολογικής διανοµής του νερού στους διάφορους χρήστες και 
της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Σε συνεργασία µε το ∆.Σ., θα ελέγχει την τιµολογιακή 
πολιτική και θα καθορίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του φορέα. Τέλος, σε αυτόν θα υπάγονται τα 
διάφορα τµήµατα προσωπικού του. 

9.3.2 Υποστήριξη διοικητικού συµβουλίου και διεύθυνσης 

Η υποστήριξη της διεύθυνσης περιλαµβάνει την Γραµµατεία, τις ∆ηµόσιες Σχέσεις και τη Νοµική 
Υποστήριξη.  

Η Γραµµατεία υποστηρίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του φορέα.  

Η υποστήριξη του φορέα σε νοµικά θέµατα είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του. Εξαιτίας 
της ευρύτητας των νοµικών θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας του, αλλά και της µη καθηµερινής 
ανάγκης νοµικής υποστήριξης, κρίνεται σκόπιµη η µόνιµη συνεργασία µε ένα ή περισσότερους 
εξωτερικούς Νοµικούς Συµβούλους, ειδικευµένους σε διαφορετικές ενότητες του ∆ικαίου. Ενδεικτικά 
ορισµένα θέµατα, που απαιτούν πιθανώς νοµική υποστήριξη είναι το ιδιοκτησιακό, το εµπορικό 
δίκαιο, η συµµόρφωση των δραστηριοτήτων µε το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, οι συµβάσεις 
ανάθεσης έργων, θέµατα προσωπικού, κλπ. Επίσης, κρίνεται επιβεβληµένη η περίπτωση άµεσης 
αντιµετώπισης έκτακτων νοµικών θεµάτων από µόνιµο συνεργάτη που γνωρίζει σε βάθος τις 
δραστηριότητες του φορέα, όπως αξιώσεις για αποζηµιώσεις, αποκατάσταση ζηµιών, αστική ευθύνη, 
κ.ά., τα όποια µπορούν να εγερθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κατά του φορέα. 

Στα πλαίσια µιας σύγχρονης αντίληψης για το ρόλο ενός φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων, και µε 
στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εξοικονόµησης νερού στην περιοχή, 
είναι απαραίτητη η στελέχωση του φορέα µε προσωπικό εξειδικευµένο σε θέµατα επικοινωνίας και 
δηµοσίων σχέσεων. Ο υπεύθυνος θα καταρτίζει προγράµµατα επικοινωνίας και προβολής των 
δραστηριοτήτων του φορέα, των στόχων και των επιτευγµάτων του, καθώς και προγράµµατα 
ενηµέρωσης ή και εκπαίδευσης του κοινού, µεριµνώντας για την εφαρµογή και παρακολούθηση των 
αποτελεσµάτων. Θα φροντίζει για την τακτική ενηµέρωση, επαφές και συνεργασίες του φορέα µε 
τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς, κυρίως µε αυτούς που δεν συµµετέχουν στο σχήµα του φορέα. 
Επίσης, θα ενηµερώνεται από τα λοιπά τµήµατα για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατά τους, 
ενώ θα συνεργάζεται στην κατάστρωση των προγραµµάτων επικοινωνίας σύµφωνα µε τις ανάγκες, τα 
προβλήµατα ή διάφορα τρέχοντα θέµατα. Τέλος, θα είναι αρµόδιος για την διοργάνωση επισκέψεων 
φοιτητών και µαθητών, την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για το φράγµα, την περιοχή και τις 
επιδιώξεις του φορέα, καθώς και την συντήρηση σχετικού δικτυακού τόπου. 

9.3.3 Οικονοµικός τοµέας  

Ο οικονοµικός τοµέας διεκπεραιώνει τις λειτουργίες του λογιστηρίου, των προµηθειών και της 
διοικητικής υποστήριξης. 

Το λογιστήριο ασχολείται µε την κατάρτιση του προϋπολογισµού και ισολογισµού, τη µισθοδοσία του 
προσωπικού, την είσπραξη των τιµολογίων από την προµήθεια νερού στους διάφορους χρήστες καθώς 
και µε τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας, τον έλεγχο των δαπανών, τα φορολογικά 
ζητήµατα, και την διαχείριση της περιουσίας του φορέα. 
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Το τµήµα προµηθειών ασχολείται µε την διενέργεια και κατοχύρωση διαγωνισµών για την παραλαβή 
οργάνων, αναλώσιµων και παροχή υπηρεσιών και την κατάρτιση συµβάσεων µε τρίτους. 

Τέλος, το τµήµα διοικητικής υποστήριξης επιµελείται τα θέµατα προσωπικού, τη µηχανοργάνωση, 
το αρχείο, και την φύλαξη των εγκαταστάσεων. 

9.3.4 Τεχνικός τοµέας 

Ο τεχνικός τοµέας έχει υπό την επιµέλειά του την παρακολούθηση των υδραυλικών έργων, την 
συντήρηση των εγκαταστάσεων, την διαχείριση των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος, και την 
ανάπτυξη νέων έργων και δραστηριοτήτων.  

Το τµήµα παρακολούθησης υδραυλικών έργων είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και 
συντήρηση του φράγµατος και των συναφών υδραυλικών έργων, µέχρι την κεφαλή των δικτύων 
(υπερχειλιστής, εκκενωτής, πύργος υδροληψίας, σήραγγα Λεονταρίου, υδροηλεκτρικός σταθµός), και 
αναθέτει µέρος των λειτουργιών σε άλλο φορέα, που διαθέτει επαρκή εµπειρία στο εν λόγω 
αντικείµενο. Προτείνεται ο συγκεκριµένος φορέας να είναι η ∆ΕΗ, µε αντισταθµιστικό όφελος την 
εκµετάλλευση του ΥΗΣ Λεονταρίου (βλ.  10.2.2). Στην περίπτωση αυτή, το τµήµα παρακολούθησης 
θα έχει την ευθύνη για την συνεργασία και την υποστήριξη της ∆ΕΗ, µε την οποία προτείνεται να 
υπογραφεί πολυετής σύµβαση που θα προβλέπει: 

• την συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΥΗΣ και της σήραγγας Λεονταρίου· 

• τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του φράγµατος, και συγκεκριµένα του συνόλου των έργων 
Πολιτικού Μηχανικού και των µηχανολογικών διατάξεων· 

• την παρακολούθηση του φράγµατος (µικροµετακινήσεις, διαφυγές νερού)· 

• την παρακολούθηση του ταµιευτήρα (µέτρηση στάθµης, παράκτιες δραστηριότητες). 

Το τµήµα συντήρησης των εγκαταστάσεων θα είναι υπεύθυνο για όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, 
εκτός των υδραυλικών έργων, δηλαδή τα κτήρια, τον µετεωρολογικό σταθµό και τον περιβάλλοντα 
χώρο. 

Το τµήµα διαχείρισης υδατικών πόρων και περιβάλλοντος θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του 
ταµιευτήρα. Θα είναι αρµόδιο για τη λεκάνη απορροής του ταµιευτήρα, για τον έλεγχο των υδατικών 
πόρων, την παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του νερού και του περιβάλλοντος της 
λεκάνης απορροής. Θα είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των κανονισµών λειτουργίας και της 
σχετικής νοµοθεσίας, για τη συλλογή και ταξινόµηση περιβαλλοντικών στοιχείων, θα γνωµοδοτεί για 
τις χρήσεις στην περιοχή επιρροής του ταµιευτήρα, θα προτείνει ή/και υλοποιεί έργα κλπ., σύµφωνα 
µε τις αρµοδιότητες που τελικώς θα αναλάβει ο φορέας. 

Επιπλέον, θα υποστηρίζει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων για την κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης της 
υδρολογικής λεκάνης, όπως προβλέπεται από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και τον Ν. 
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Με τον τρόπο αυτό, ο φορέας θα συµβάλει στην 
κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, παρέχοντας στοιχεία που αφορούν την περιοχή αρµοδιότητας 
του. Συγκεκριµένα, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες που θα έχει τελικώς, και σε συνεργασία µε τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, θα ενηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία για τα παρακάτω: 

• τον ταµιευτήρα και τη λεκάνη απορροής του, σε ότι αφορά στην παρακολούθηση ποιοτικών και 
ποσοτικών παραµέτρων των υδατικών πόρων (δειγµατοληψίες-αναλύσεις ποιότητας, απόληψη 
νερού, στάθµη και απόθεµα ταµιευτήρα, στοιχεία πρόγνωσης και παραγωγής νερού, τήρηση 
περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε την οικολογική παροχή, κλπ.)· 
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• τα νέα έργα µεταφοράς και επεξεργασίας νερού, σε ότι αφορά την παρακολούθηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του νερού ύδρευσης και τη διακύµανση της ζήτησης (ποιότητα νερού ύδρευσης, 
καταναλώσεις, εποχιακή διακύµανση, πρόγνωση ζήτησης, κλπ.)· 

• τα αντίστοιχα στοιχεία για το νερό άρδευσης. 

Ο φορέας θα συµµετέχει στη δηµιουργία του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της ευρύτερης 
περιοχής, κατά τρόπο που θα καθοριστεί µετά τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας του από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων. Επίσης, θα είναι αρµόδιος για την υλοποίηση της 
προβλεπόµενης στο εν λόγω σχέδιο στρατηγικής ως προς τις χρήσεις του νερού στην περιοχή 
αρµοδιότητας του. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων του το τµήµα διαχείρισης: 

• θα συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία µετρήσεων ποσότητας και ποιότητας υδάτων και θα 
τηρεί σχετικό αρχείο µετρήσεων, σύµφωνα µε το οποίο θα ενηµερώνει τον αρµόδιο φορέα της 
Περιφέρειας· 

• θα ενηµερώνεται από τους επιµέρους καταναλωτές για την προβλεπόµενη εξέλιξη των 
αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα προγράµµατα ανάπτυξης και 
επενδύσεων της περιοχής· 

• θα διενεργεί και αυτόνοµους ελέγχους και αυτοψίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και 
την τυχόν ανάγκη λήψης µέτρων στην περιοχή των έργων και θα υποβάλλει σχετικές προτάσεις 
στα αντίστοιχα τµήµατα για υλοποίηση των αναγκαίων µέτρων· 

• θα καταρτίζει, ενηµερώνει, υλοποιεί πρόγραµµα εξοικονόµησης νερού για όλες τις υφιστάµενες 
και µελλοντικές χρήσεις, ενώ σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων ή/και εξωτερικών 
συνεργατών, θα παρακολουθεί τα αποτελέσµατα του εν λόγω προγράµµατος και θα ενηµερώνει 
σύµφωνα µε αυτά τις προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης· 

• θα προσαρµόζει το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της περιοχής ως προς τις απολήψεις, µε 
την έκδοση συγκεκριµένων βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων οδηγιών παραγωγής νερού 
από το φράγµα και από τους επιµέρους υπόγειους υδροφορείς, που εκµεταλλεύονται οι 
εξυπηρετούµενοι ∆ήµοι/∆ΕΥΑ, καθώς και τον καθορισµό προτεραιοτήτων στη διανοµή πόσιµου 
νερού και θα επιβλέπει την τήρηση τους· 

• σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ, θα διαχειρίζεται θέµατα αντιπληµµυρικής προστασίας σε σχέση και µε 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το τµήµα ανάπτυξης θα είναι αρµόδιο για τη συµµετοχή του φορέα σε αναπτυξιακές και τεχνικές 
µελέτες, καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα. Θα είναι αρµόδιο για τις διαδικασίες υλοποίησης 
νέων έργων, που θα εξυπηρετούν τους στόχους του φορέα. Ακόµη, θα µεριµνά για την εξασφάλιση 
των οικονοµικών πόρων, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, και θα συντάσσει προδιαγραφές και τεύχη 
δηµοπράτησης για µελέτη ή κατασκευή νέων έργων. Θα µπορεί να αναθέτει, να επιβλέπει και να 
εγκρίνει ή ακόµη και να υλοποιεί τις σχετικές µελέτες, ενώ θα επιβλέπει την πορεία του κάθε έργου ή 
δράσης. 
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10 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

10.1 Κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του φορέα  

10.1.1 Έξοδα εγκατάστασης φορέα 

Θεωρείται ότι αµέσως µετά την ίδρυση του φορέα θα του παραχωρηθεί οικόπεδο, στο οποίο θα 
οικοδοµηθεί κτήριο εµβαδού τουλάχιστόν 200 m2. Το κόστος κατασκευής του κτηρίου εκτιµάται σε 
300 000 €. Επιπλέον, το κόστος εγκατάστασης του φορέα, που αφορά στην αγορά εξοπλισµού, 
εκτιµάται στο ποσό των 150 000 €, το οποίο αναλύεται στον Πίνακα  10.1. 

Πίνακας  10.1: Κόστος αγοράς εξοπλισµού. 
Περιγραφή Κόστος (€) 
Τοπογραφικά όργανα 3 000 
Φορητές συσκευές µέτρησης ποιότητας νερού 5 000 
Εξοπλισµός γραφείου 40 000 
Υλισµικό και λογισµικό 60 000 
2 αυτοκίνητα 30 000 
Σύνολο 138 000 
Απρόβλεπτα 12 000 
Γενικό σύνολο 150 000 
 

10.1.2 Κόστος προσωπικού 

Οι διάφορες λειτουργίες του φορέα έχουν ήδη αναλυθεί στην ενότητα  9.2, και παρουσιάζονται στο 
οργανόγραµµα του Σχήµατος  9.1. Στα Σχήµατα  10.1 και  10.2 περιγράφεται η στελέχωση του φορέα 
για τα δύο στάδια ανάπτυξής του. Το πρώτο στάδιο, που υπενθυµίζεται ότι αναφέρεται στην µερική 
ανάπτυξη του φορέα, περιλαµβάνει 10 άτοµα (χωρίς το ∆.Σ.), ενώ το δεύτερο στάδιο, που αφορά στην 
πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, περιλαµβάνει 18 άτοµα. Στον Πίνακα  10.2 παρουσιάζεται 
το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος προσωπικού, για τα δύο σενάρια στελέχωσης του φορέα. 

Γενικός ∆ιευθυντής
(1 άτοµο ΠΕ)

Τεχνική διεύθυνση
(2 µηχανικοί-γεωτεχνικοί, 1 τεχνικός

ΜΕ)

Οικονοµική διεύθυνση
1 υπάλληλος ΠΕ, 1 υπάλληλος ΜΕ, 2 
φύλακες-οδηγοί-εργάτες)

Γραµµατεία-∆ηµόσιες Σχέσεις (1 υπάλληλος ΠΕ)
Νοµικός Σύµβουλος (1 δικηγόρος µερικής
απασχόλησης)

 
 

Σχήµα  10.1: Στελέχωση φορέα σε µερική ανάπτυξη. 
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Γενικός ∆ιευθυντής
(1 άτοµο ΠΕ)

Τεχνική διεύθυνση
• Παρακολούθηση-συντήρηση

υδραυλικών έργων (1 µηχανικός, 2 
τεχνικοί ΜΕ)

• Συντήρηση εγκαταστάσεων (1 
µηχανικός)

• ∆ιαχείριση υδατικών πόρων και
περιβάλλοντος (2 µηχανικοί-
γεωτεχνικοί)

• Ανάπτυξη-νέα έργα (1 µηχανικός)

Οικονοµική διεύθυνση
• Λογιστήριο (1 λογιστής ΠΕ)
• Προµήθειες-διαχείριση (1 υπάλληλος ΜΕ)
• ∆ιοικητική υποστήριξη (1 υπάλληλος ΜΕ), 

4 φύλακες-οδηγοί-εργάτες)

Υποστήριξη ∆ιεύθυνσης Γραµµατεία (1 
υπάλληλος ΜΕ)
∆ηµόσιες Σχέσεις (1 υπάλληλος ΠΕ)
Νοµικός Σύµβουλος (1 δικηγόρος µερικής
απασχόλησης)

 
Σχήµα  10.2: Στελέχωση φορέα σε πλήρη ανάπτυξη. 

 

Πίνακας  10.2: Ετήσιο κόστος προσωπικού φορέα σε πλήρη και µερική ανάπτυξη (€) 

Θέση Άτοµα 
(πλήρης)

Άτοµα 
(µερική) Εκπαίδευση (*) Ετήσιος µισθός 

(ακαθάριστος) 

Ετήσια 
δαπάνη 

(πλήρης) 

Ετήσια 
δαπάνη 
(µερική) 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 1 1 ΠΕ 50 000 50 000 50 000 

Μηχανικός-
γεωτεχνικός 

5 2 ΠΕ 25 000 125 000 60 000 

∆ιοικητικός 1 1 ΠΕ 25 000 25 000 25 000 
Λογιστής 1 1 ΠΕ 20 000 25 000 25 000 
Νοµικός 
σύµβουλος 

1 1 ΠΕ 10 000 10 000 10 000 

∆ιοικητικός 3 1 ΜΕ 20 000 60 000 20 000 

Τεχνικό 
προσωπικό 

2 1 ΜΕ 20 000 40 000 20 000 

Βοηθητικό 
προσωπικό 

4 2 ΥΕ 15 000 60 000 30 000 

Σύνολο 18 12   395 000 240 000 
(*) ΠΕ: Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, ΜΕ: Μέση Εκπαίδευση, ΥΕ: Υποχρεωτική Εκπαίδευση. 
 

10.1.3 Λειτουργικά έξοδα 

Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του φορέα σε µερική ανάπτυξη, όπως αναλύονται στον Πίνακα  10.3, 
εκτιµώνται σε 300 000 €. Σε αυτά περιλαµβάνονται ένα ποσό 100 000 €, που θα αποτελεί ιδία 
συµµετοχή του φορέα στη συντήρηση του φράγµατος και των λοιπών έργων (το υπόλοιπο ποσό θα το 
παρέχει η ∆ΕΗ), καθώς και ένα κεφάλαιο 100 000 €, που θα επενδύεται σε αναπτυξιακού χαρακτήρα 
µελέτες και έργα. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του φορέα σε πλήρη ανάπτυξη εκτιµώνται ότι θα 
αυξηθούν στα 350 000 €. 
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Πίνακας  10.3: Ετήσια λειτουργικά έξοδα (µερική ανάπτυξη). 
Περιγραφή Κόστος (€) 
∆ιοικητικά έξοδα (αναλώσιµα, µετακινήσεις, λογαριασµοί) 30 000 
Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 50 000 
Συντήρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων 10 000 
Κίνηση-συντήρηση οχηµάτων 30 000 
Συντήρηση οργάνων 5 000 
Ίδια συµµετοχή στη συντήρηση των υδραυλικών έργων 100 000 
Αναπτυξιακές δραστηριότητες 100 000 
Σύνολο 260 000 
Απρόβλεπτα (~15%) 40 000 
Γενικό σύνολο 300 000 
 

10.1.4 Αµοιβές τρίτων 

Ο φορέας θα µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους, για ζητήµατα που αφορούν στην περιοχή 
ευθύνης του (π.χ. µελέτες). Το κόστος των συµβάσεων θα επιβαρύνει το προϋπολογισµό του φορέα, 
αλλά δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί σε ετήσια βάση. 

10.2 Έσοδα φορέα  

10.2.1 Πώληση νερού 

Τα κύρια έσοδα του φορέα θα προέρχονται από την πώληση νερού για άρδευση και ύδρευση. Στη 
συνέχεια, παρατίθενται ορισµένες ενδεικτικές τιµές πώλησης νερού: 

• Αδιύλιστο νερό για ύδρευση και άρδευση µέσω µόνιµων σωληνωτών δικτύων: 0.04 €/m3 

• Νερό για άρδευση µέσω προσωρινών έργων: 0.02 €/m3 

• Νερό για άρδευση κατάντη ταµιευτήρα: 0.01 €/m3 

Η τιµολόγηση µπορεί να γίνεται µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους, ανάλογα µε τον τρόπο διάθεσης 
τους νερού και τον εισπρακτικό µηχανισµό που θα δηµιουργηθεί: 

• Στην κεφαλή του δικτύου, κατόπιν υπογραφής σύµβασης µε το συλλογικό όργανο που 
εκπροσωπεί την κάθε κατηγορία χρηστών (ΤΟΕΒ, ΕΥ∆Α), το οποίο και θα πρέπει να αναπτύξει 
αντίστοιχο µηχανισµό εισπραξης από τους µεµονωµένους χρήστες 

• Στον τελικό καταναλωτή, όπου η τιµολόγηση θα γίνεται για κάθε χρήστη ξεχωριστά και ο 
εισπρακτικός µηχανισµός θα ανήκει πλήρως στο φορέα (επισηµαίνονται ωστόσο οι δυσκολίες 
δηµιουργίας τέτοιου µηχανισµού για τις περιοχές χωρίς σωληνωτά δίκτυα). 

• Μικτό σύστηµα τιµολόγησης, δηλαδή και στην κεφαλή των περιοχών χωρίς σωληνωτό δίκτυο 
και στον καταναλωτή για τις περιοχές µε σωληνωτό δίκτυο. 

Το τιµολόγιο για τις περιοχές που αρδεύονται από προσωρινά έργα θα είναι χαµηλότερο σε σχέση µε 
τα σωληνωτά δίκτυα, δεδοµένου ότι στην πρώτη περίπτωση οι αγρότες θα επιβαρύνονται µε το 
κόστος λειτουργίας των συστηµάτων επιφανειακής απόληψης από τις τάφρους και διανοµής τους στα 
αγροτεµάχια (ποµώνες, πιεστικά), ενώ στη δεύτερη περίπτωση το νερό θα διανέµεται υπό πίεση 
απευθείας στην κεφαλή κάθε αγροτεµαχίου, µέσω των σωληνωτών δικτύων. Με το ίδιο σκεπτικό, το 
τιµολόγιο για τους αγρότες που θα εξυπηρετούνται κατά µήκος του Σοφαδίτη, µέσω της ενισχυµένης 
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οικολογικής παροχής που θα αφήνεται κατάντη του φράγµατος, θα είναι ακόµα χαµηλότερο. Η 
συγκεκριµενοποίηση του τιµολογίου και του όλου τιµολογιακού και εισπρακτικού συστήµατος 
προτείνεται να αποτελέσει το πρώτιστο καθήκον του φορέα αµέσως µετά την ίδρυσή του.  

Όσον αφορά στο αδιύλιστο υδρευτικό νερό, θα πωλείται απευθείας στον οργανισµό που θα 
διαχειρίζεται το εξωτερικό υδραγωγείο, Αυτό θα ξεκινά από την έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου, 
µέσω του οποίου θα µεταφέρει ανεπεξέργαστο νερό στα διάφορα δηµοτικά διαµερίσµατα. Στη 
συνέχεια, ο οργανισµός θα πωλεί το επεξεργασµένο, πλέον, νερό στους καταναλωτές. Η προτεινόµενη 
τιµή των 0.04 €/m3 είναι τυπική για τον ελληνικό χώρο. 

Στον Πίνακα  10.4 παρουσιάζονται οι διατιθέµενες ποσότητες νερού ανά κατηγορία και τα 
αναµενόµενα έσοδα του φορέα, θεωρώντας τα αντίστοιχα τιµολόγια για τις επιµέρους κατηγορίες 
καταναλωτών. Βεβαίως, οι τελικές τιµές µονάδας θα διαµορφωθούν µετά από διάλογο όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων και αφού αποσαφηνιστούν τα µεγέθη των απολήψεων. 

Πίνακας  10.4: ∆ιατιθέµενες ποσότητες νερού και έσοδα φορέα ανά κατηγορία. 
 Αρδευτικό δίκτυο Προσωρινά έργα Κατάντη ταµιευτήρα Ύδρευση Σύνολο 
 Ετήσιες ποσότητες νερού (hm3) 
Αρχική φάση 8.0 49.0 10.0 - 67.0 
Τελική φάση 101.0 - 10.0 5.0 129.0 
 Ετήσια έσοδα (€) 
Αρχική φάση 320 000 980 000 100 000 - 1 400 000
Τελική φάση 4 040 000 - 100 000 200 000 4 340 000

 

10.2.2 Υδροηλεκτρική παραγωγή 

Η ετήσια αναµενόµενη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τον υδροηλεκτρικό σταθµό Λεονταρίου 
είναι 29 GWh. Ακόµη, είναι σε διαδικασία αδειοδότησης τρεις επιπλέον ΥΗΣ (δύο κάταντη του 
υπάρχοντος και ένας στην οικολογική παροχή).  Η οικονοµική εκµετάλλευση των ΥΗΣ προτείνεται 
να γίνεται απευθείας από την ∆ΕΗ, έναντι των υπηρεσιών που µπορεί να παρέχει στον φορέα σχετικά 
µε την εποπτεία και έλεγχο του φράγµατος Σµοκόβου και των συναφών υδραυλικών έργων. Συνεπώς, 
προτείνεται η ανάληψη από την ∆ΕΗ του τµήµατος παρακολούθησης υδραυλικών έργων, µε 
αντισταθµιστικό όφελος την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (βλ.  9.3.4). Το σχήµα αυτό κρίνεται 
ως το πλέον πρόσφορο, καθώς η ∆ΕΗ είναι η µοναδικός οργανισµός στην Ελλάδα που διαθέτει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία και εµπειρία στον έλεγχο και συντήρηση µεγάλων φραγµάτων. 

Τα οικονοµικά µεγέθη από την παραγωγή ενέργειας δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν στα 
πλαίσια της παρούσας µελέτης, αλλά θα εξειδικευτούν στα πλαίσια της σύναψης της σχετικής 
σύµβασης µε την ∆ΕΗ. Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί η δυνατότητα ελέγχου της παραγόµενης 
ενέργειας, µε διάκρισή της σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα. Πρωτεύουσα ενέργεια είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί µε την εκροή νερού από την σήραγγα Λεονταρίου για ένα επαρκώς µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και σε χρόνο που καθορίζεται από τις αιχµές της ενεργειακής ζήτησης (και όχι 
περιστασιακά τους θερινούς µήνες, λόγω της αρδευτικής κατανάλωσης). Το ζήτηµα αυτό επιδέχεται 
ενδελεχούς διερεύνησης, δεδοµένου ότι άπτεται του τρόπου διαχείρισης των υδατικών πόρων του 
ταµιευτήρα. Συνεπώς, θα πρέπει να µελετηθεί αν είναι προτιµητέα η εκροή επιπλέον ποσότητας νερού 
κατάντη του ταµιευτήρα, σε σχέση µε αυτή που προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, προς όφελος 
της άρδευσης των παραποτάµιων περιοχών κατά µήκος του Σοφαδίτη ή η εκροή της εν λόγω 
περίσσειας κατά την χειµερινή περίοδο, µέσω της σήραγγας Λεονταρίου, προς όφελος της παραγωγής 
πρωτεύουσας υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί αν, κατά 
τη χειµερινή περίοδο, η παροχετευτικότητα των αρδευτικών καναλιών επιτρέπει την διοχέτευση του 
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πλεονάζοντος νερού µέσω του αποστραγγιστικού δικτύου και ποιες είναι οι απαιτούµενες επεµβάσεις 
ώστε να εξασφαλιστεί η παραπάνω δυνατότητα. 

10.2.3 Τουριστικές δραστηριότητες - αναψυχή 

Στην παραλίµνια ζώνη αναµένεται να αναπτυχθούν ήπιες τουριστικές υποδοµές και δραστηριότητες, 
την εκµετάλλευση των οποίων θα αναλάβει ο φορέας. Στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να γίνουν 
ποσοτικές εκτιµήσεις σχετικά µε τα οικονοµικά µεγέθη των εν λόγω δραστηριοτήτων, αναµένεται 
ωστόσο να αποτελέσουν µια επιπλέον πηγή εσόδων, παρόλο που οι κύρια οικονοµική πρόσοδος θα 
είναι η πώληση νερού για καταναλωτικές χρήσεις (άρδευση, ύδρευση). 

10.2.4 Παροχή υπηρεσιών 

Στα έσοδα του φορέα περιλαµβάνονται, χωρίς να µπορούν να ποσοτικοποιηθούν σε ετήσια βάση, 
πιθανές απολαβές από την παροχή υπηρεσιών, για την εκπόνηση µελετών και την διεξαγωγή 
ερευνητικών προγραµµάτων. 

10.3 Βιωσιµότητα φορέα 
Στο Πίνακα  10.5 συγκεντρώνονται οι κύριες συνιστώσες κόστους και οφέλους του φορέα, σε ετήσια 
κλίµακα. Πρόκειται βεβαίως για µια αδρή προσέγγιση, µε στόχο να διερευνηθεί η βιωσιµότητα του 
φορέα και όχι να δοθούν πλήρως τεκµηριωµένα οικονοµικά µεγέθη. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα  10.5 προκύπτει, ότι θα απαιτηθεί ένα αρχικό κεφάλαιο 990 000 €, 
που περιλαµβάνει το πάγιο κόστος εγκατάστασης του φορέα, καθώς και τις αµοιβές προσωπικού και 
τα λειτουργικά έξοδα ενός έτους. Το κεφάλαιο αυτό είτε θα δοθεί από το ∆ηµόσιο µε τη µορφή 
επιχορήγησης, αµέσως µετά την σύσταση του φορέα, είτε θα αποκτηθεί µέσω δανεισµού (στην 
τελευταία περίπτωση, στα έξοδα θα πρέπει να περιληφθεί η ετήσια αποπληρωµή του δανείου, που 
µπορεί να γίνει γρήγορα και χωρίς να επιβαρύνει σηµαντικά τον προϋπολογισµό του φορέα). 

Πίνακας  10.5: Ανάλυση ετήσιων εξόδων και εσόδων, για την αρχική, µερική και πλήρη ανάπτυξη του 
φορέα (ποσά σε €). 
 Αρχικό κεφάλαιο Μερική ανάπτυξη Πλήρης ανάπτυξη
Κατασκευή κτηρίου 300 000 - - 
Κόστος εγκατάστασης  150 000 - - 
Αµοιβές προσωπικού 240 000 240 000 395 000 
Λειτουργικά έξοδα 300 000 300 000 350 000 
Σύνολο ετήσιων εξόδων 990 000 540 000 745 000 
∆άνειο ή επιχορήγηση από ∆ηµόσιο 990 000 - - 
Αποπληρωµή δανείου  Κατά περίπτωση - 
Πώληση νερού σε αρδευτικό δίκτυο - 320 000 4 040 000 
Πώληση νερού σε προσωρινά έργα  - 980 000 - 
Πώληση νερού κατάντη ταµιευτήρα - 100 000 100 000 
Πώληση νερού για ύδρευση - - 200 000 
Σύνολο ετήσιων εσόδων 990 000 1 400 000 4 340 000 
 
Μετά το πρώτο έτος, τόσο κατά την φάση µερικής όσο και κατά την φάση πλήρους ανάπτυξής του, τα 
έσοδα του φορέα θα υπερσκελίζουν κατά πολύ τα έξοδά του, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
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φορέας θα είναι οικονοµικά βιώσιµος. Μάλιστα, δεδοµένου ότι ο φορέας είναι µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, το πλεόνασµα θα αξιοποιείται σε τρεις άξονες: 

• στην χρηµατοδότηση έργων επέκτασης του αρδευτικού δικτύου· 

• σε επενδύσεις που αφορούν σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, 
στην περιοχή αρµοδιότητας του φορέα 

• στην συντήρηση ενός αποθεµατικού κεφαλαίου που θα χρησιµοποιείται τα ξηρά έτη, κατά τα 
οποία τα έσοδα από την πώληση αρδευτικού νερού θα είναι µικρότερα από τα προβλεπόµενα. 

Ο πρώτος άξονας αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της κατασκευής των νέων αρδευτικών 
έργων, έτσι ώστε το δίκτυο να µπορέσει να λειτουργήσει στην πλήρη µορφή του σε ένα εύλογο 
χρονικό ορίζοντα, και σε αντίθεση µε τις έως τώρα δυσοίωνες προβλέψεις. Συνεπώς, µε την 
προσεκτική δηµιουργία ενός πλαισίου συγχρηµατοδότησης (π.χ. σε σύµπραξη µε το ∆ηµόσιο ή/και µε 
ιδιωτικά κεφάλαια), το κόστος του αρδευτικού νερού θα «επιστρέφεται» στην τοπική κοινωνία µε τη 
µορφή νέων έργων. Αυτό θα είναι προς όφελος και του ίδιου του φορέα, δεδοµένου ότι το τιµολόγιο 
πώλησης στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο θα είναι υψηλότερο σε σχέση µε το τιµολόγιο πώλησης νερού 
στο σύστηµα των προσωρινών έργων. 

Ο δεύτερος άξονας αναδεικνύει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο του φορέα, που µέσω ενός πλέγµατος 
µέτρων, έργων και δράσεων µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της παραλίµνιας ζώνης και, 
γενικότερα, της λεκάνης απορροής του ταµιευτήρα, µε την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών, 
ταυτόχρονα µε την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου της περιοχής. 

Τέλος, ο τρίτος άξονας είναι ουσιώδης για την βιωσιµότητα του φορέα, καθώς η χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση έχει γίνει µε βάση τις αναµενόµενες απολήψεις σε κανονικές υδροκλιµατικές συνθήκες, ενώ 
σε περιόδους υδατικών ελλειµµάτων οι εν λόγω απολήψεις θα είναι προφανώς µειωµένες. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται η διατήρηση ενός αποθεµατικού κεφαλαίου, ώστε να καλύπτονται τυχόν ζηµίες 
από µικρότερες των προβλεπόµενων εισπράξεις τιµολογίων, που θα οφείλονται σε φυσικά αίτια. 
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11 Προτεινόµενο πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης 

Όπως αναφέρθηκε και στη Εισαγωγή, µετά την παραλαβή του παρόντος Τεύχους, που συµπίπτει µε 
την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του έργου, θα ακολουθήσει κοινωνική διαβούλευση µε το σύνολο των 
εµπλεκόµενων φορέων, όπου θα παρουσιαστούν οι εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας 
του φορέα και τα συµπεράσµατα από τη διαδικασία αυτή θα ληφθούν υπόψη στην Τελική Έκθεση.  

Εποµένως, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αποσαφηνιστούν η ακριβής µορφή, 
νοµική, διοικητική και οργανωτική καθώς και οι τελικές αρµοδιότητες του φορέα. Με τον τρόπο αυτό 
θα είναι κατά το δυνατόν αποδεκτός από τους ενδιαφερόµενους φορείς της περιοχής και την τοπική 
κοινωνία. 

Βέβαια, για την οµαλή υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης πρέπει να διαµορφωθεί σχετική 
µεθοδολογία, µε διακριτά βήµατα-στάδια, και σε συµφωνία µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, µε σκοπό 
την αποτελεσµατική και κατά το δυνατόν ελεγχόµενη (κυρίως όσον αφορά την τήρηση των 
προθεσµιών) πρόοδο των διαφόρων δράσεων. 

11.1 Κύρια σηµεία προς διαβούλευση 
Από την ανάλυση που έγινε σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις δηµιουργίας ενός φορέα διαχείρισης 
του ταµιευτήρα Σµοκόβου και των συναφών έργων, προέκυψε ένα πλήθος ζητηµάτων, για τα οποία 
απαιτείται δηµόσιος διάλογος. Τα σηµαντικότερα από τα σηµεία αυτά συνοψίζονται στα εδάφια που 
ακολουθούν. 

11.1.1 Νοµική µορφή οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα  

Η ανάλυση του Κεφαλαίου  7, αφού απέκλεισε την περίπτωση σύστασης του φορέα ως Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, κατέληξε σε τρεις εναλλακτικές νοµικές µορφές, και συγκεκριµένα: 

• Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), µε ανάθεση ορισµένων αρµοδιοτήτων δηµόσιας 
εξουσίας του οποίου η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία θα γίνει µε ad hoc νοµοθετική 
ρύθµιση· 

• Φορέας ∆ιαχείρισης του Ν. 2742/1999 (άρθρο 15 παρ. 9) (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999) «Χωροταξικός 
σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις· 

• Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.), είτε µε βάση µε το άρθρο 36 (Σύσταση Τοπικών Οργανισµών) του Ν. 
849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονοµικής 
αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α΄/1978), είτε µε βάση το άρθρο 289 του Π.∆. 410/1995 
«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 231/Α΄/1995) και του άρθρου 277- παρ. 6. 

Στην τελευταία περίπτωση, τίθεται προς περαιτέρω διερεύνηση το αν θα συσταθεί αυτοτελής φορέας 
υπό την προαναφερόµενη µορφή ή αν οι διαχειριστικές του αρµοδιότητες ανατεθούν σε υφιστάµενο 
σχήµα στην περιοχή µελέτης (π.χ., Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.).  

Επίσης, θα µπορούσε να εξεταστεί η διαµόρφωση φορέα εκτέλεσης, λειτουργίας, συντήρησης και 
διαχείρισης του συνόλου των έργων Σµοκόβου (περιλαµβανοµένου του αρδευτικού δικτύου), κατ’ 
εφαρµογή του νοµικού πλαισίου περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (βλέπε παράγραφο 
7.4). 



      71

11.1.2 Χωρική ανάπτυξη και αρµοδιότητες φορέα 

Ως προς την χωρική ανάπτυξη του φορέα, προτείνονται τα παρακάτω: 

• στην περιοχή ευθύνης του φορέα ανήκουν τα υδραυλικά έργα του υδροσυστήµατος, µέχρι την 
κεφαλή των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων (περιλαµβανοµένου του ΥΗΣ και των συναφών 
έργων), καθώς και η λεκάνη απορροής ανάντη του φράγµατος·  

• στην περιοχή αρµοδιότητας του φορέα ανήκουν η περιοχή ανάπτυξης των αρδευτικών δικτύων και 
των προσωρινών έργων, οι υδρευόµενοι οικισµοί και οι παρόχθιες εκτάσεις του Σοφαδίτη 
κατάντη του φράγµατος.  

Σύµφωνα µε τον παραπάνω διαχωρισµό, το αρδευτικό και υδρευτικό νερό θα παραδίδεται (και θα 
τιµολογείται) στις κεφαλές των δικτύων, και στη συνέχεια θα το διανέµουν στους επιµέρους χρήστες 
οι αρµόδιοι ΤΟΕΒ και ο Σύνδεσµος Ύδρευσης. 

Θα πρέπει ακόµα να συζητηθεί η περίπτωση συνδυασµένης διαχείρισης των ταµιευτήρων Πλαστήρα 
και Σµοκόβου, όπως έχει επισηµανθεί στην ενότητα  2.3. 

11.1.3 Τιµολόγια νερού 

Οι τιµές µονάδας που προτείνονται για κάθε καταναλωτική χρήση του νερού που θα διοχετεύεται από 
τον ταµιευτήρα είναι: 

• Αδιύλιστο νερό για ύδρευση και άρδευση µέσω µόνιµων σωληνωτών δικτύων: 0.04 €/m3 

• Νερό για άρδευση µέσω προσωρινών έργων: 0.02 €/m3 

• Νερό για άρδευση κατάντη ταµιευτήρα: 0.01 €/m3 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση του Κεφαλαίου  10 καταδεικνύει ότι, µε βάση τα παραπάνω τιµολόγια, 
ο φορέας θα εξασφαλίσει σηµαντική οικονοµική αυτοτέλεια, ώστε να µπορεί να προωθεί επενδύσεις 
και αναπτυξιακές δραστηριότητες (τόσο αυτόνοµα όσο και σε σύµπραξη µε άλλους φορείς), προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας. Βεβαίως, οι παραπάνω τιµές είναι ενδεικτικές, και θα προσδιοριστούν 
επακριβώς µετά την διαβούλευση µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Επιπλέον, ανάλογα και µε την 
νοµική µορφή του φορέα, πρέπει να προσδιοριστεί ο τρόπος χρηµατοδότησης (δηµόσια επιχορήγηση, 
δανεισµός) του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας του, το οποίο εκτιµάται 
σε 990 000 €.  

11.1.4 Σύµβαση µε την ∆ΕΗ 

Προτείνεται να υπογραφεί πολυετής σύµβαση µε την ∆ΕΗ, που θα προβλέπει την πλήρη ανάληψη 
από την εταιρεία της συντήρησης και παρακολούθησης του φράγµατος και των συναφών υδραυλικών 
έργων, µέχρι την κεφαλή των δικτύων (υπερχειλιστής, εκκενωτής, πύργος υδροληψίας, σήραγγα 
Λεονταρίου). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα έξοδα συντήρησης θα αποτελούν αντισταθµιστικό 
όφελος για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας Το σχήµα αυτό κρίνεται ως το πλέον πρόσφορο, 
καθώς η ∆ΕΗ είναι η µοναδικός οργανισµός στην Ελλάδα που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
και εµπειρία στον έλεγχο και συντήρηση µεγάλων φραγµάτων. Οι ακριβείς όροι της σύµβασης θα 
προσδιοριστούν µετά από οικονοµοτεχνική µελέτη που θα συνταχθεί µε συνεργασία και των δύο 
πλευρών. Σηµαντικό σηµείο της σύµβασης είναι η µορφή τη παραγόµενης ενέργειας (πρωτεύουσα, 
δευτερεύουσα), η οποία συναρτάται άµεσα µε το βαθµό ολοκλήρωσης του αρδευτικού δικτύου και 
την διαχείριση του υδροσυστήµατος.  

11.1.5 ∆ιοικητικά θέµατα 

Σχετικά µε το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να προσδιοριστούν: 
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• ο αριθµός των µελών· 

• οι φορείς που θα εκπροσωπούνται· 

• το πώς θα εκλέγεται ο Πρόεδρος ή, κατά περίπτωση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, καθώς και τα µέλη 
του (αυτό εξαρτάται και από την νοµική µορφή του φορέα)· 

• η χρονική διάρκεια της θητείας του. 

Σχετικά µε την δοµή του φορέα, θα πρέπει να προσδιοριστούν: 

• η ονοµασία του· 

• η έδρα του· 

• η διοικητική του δοµή (αν θα έχει διευθύνσεις, τοµείς, τµήµατα, κλπ.). 

11.2 Προτεινόµενη διαδικασία 

11.2.1 Συµµετέχοντες φορείς 

Στη διαβούλευση για τον προτεινόµενο φορέα διαχείρισης του ταµιευτήρα Σµοκόβου προτείνεται να 
συµµετάσχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της ευρύτερης περιοχής µελέτης, µεταξύ των οποίων και 
οι ακόλουθοι: 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (∆ιεύθυνση Υδάτων)· 

• ΥΠΕΧΩ∆Ε· 

• Νοµαρχίες Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας· 

• Νοµαρχία Καρδίτσας, ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων (∆ΕΒ)· 

• Σύνδεσµος Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων Θεσσαλίας· 

• Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας· 

• Αναπτυξιακή Καρδίτσας· 

• ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις· 

• ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ Σµοκόβου· 

• ∆ΕΗ· 

• ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος· 

• ∆ΕΥΑ Σοφάδων· 

• Σύνδεσµος Ύδρευσης Σµοκόβου· 

• Παράρτηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)· 

• Παράρτηµα του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)· 

• Παράρτηµα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)· 

• Παράρτηµα του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)· 

• Μη κυβερνητικές οικολογικές οργανώσεις (επιτροπή διάσωσης Πηνειού, ΚΑΛΙΣΤΩ, κ.ά.)· 

• Εκπρόσωπος του ΕΟΤ· 

• Εκπρόσωπος των ξενοδόχων (περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις ιαµατικών λουτρών)· 
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• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο· 

• Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 

11.2.2 Επικοινωνιακά µέσα 

Η δηµόσια διαβούλευση θα πραγµατοποιηθεί µε τους εξής τρόπους:  

• Συσκέψεις των αρµοδίων φορέων· 

• ∆ηµόσιες συγκεντρώσεις (ηµερίδες)· 

• Μέσα µαζικής ενηµέρωσης· 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας, στην οποία θα κατατίθενται και θα παρουσιάζονται όλες οι απόψεις. 

Η ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας θα γίνει από το ΕΜΠ. Στην Ιστοσελίδα θα υπάρχει 
ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του ερευνητικού έργου και σε άλλες πληροφορίες σχετικές µε το εν 
λόγω έργο, ενώ θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ελεύθερου διαλόγου (forum), όπου τόσο οι αρµόδιοι 
φορείς όσο και οι ενδιαφερόµενοι πολίτες θα µπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους. Η σελίδα αυτή 
θα µπορεί, µεταγενέστερα, να χρησιµοποιηθεί από τον φορέα, ως πρότυπο για την ανάπτυξη του 
δικτυακού του τόπου.  

Ήδη, η σελίδα βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.itia.ntua.gr/smokovo/ 

11.2.3 Χρονοδιάγραµµα διαβούλευσης 

Η διαβούλευση θα πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια, των οποίων το αντικείµενο έχει ως εξής: 

Στάδιο 1: Σχεδιασµός και συµφωνία µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της οργάνωσης των 
διαβουλεύσεων (πρόγραµµα ενεργειών, αντικείµενο, χρονοδιάγραµµα, φορείς για συµµετοχή, µέσα 
και χώροι που θα χρησιµοποιηθούν). 

Στάδιο 2: ∆ιαβουλεύσεις, εφαρµογή των παραπάνω µε κατά το δυνατόν στενότερη επικοινωνία µε 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (έγκαιρη - περίπου ένα µήνα πριν - ενηµέρωση των εµπλεκοµένων, 
παρουσίαση του θέµατος σε ηµερίδα, µε σαφή και συµφωνηµένη ηµερήσια διάταξη και πρόβλεψη 
υποστήριξης και εξοπλισµού, εξασφάλιση δηµοσιότητας στην ευρύτερη περιοχή). Ενέργειες για τη 
εξασφάλιση απαντήσεων συµµετοχής, αντιµετώπιση αρνητικής στάσης κλπ. διαδικαστικά θέµατα. 

Στάδιο 3: Λήψη αποφάσεων από τους κατά νόµο αρµοδίους και ενσωµάτωση του πλαισίου που θα 
αποφασιστεί στην Τελική Έκθεση. 
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12 Α΄ Φάση της δηµόσιας διαβούλευσης  

Η πρώτη δηµόσια διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς έγινε στη Λάρισα, στις 13 
∆εκεµβρίου 2006 υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φ. Γκούπα. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πρακτικά της διαβούλευσης και µία συνοπτική, µε µορφή πίνακα, 
παρουσίαση των απόψεων των εκπροσώπων των φορέων που συµµετείχαν. 

12.1 Πρακτικά δηµόσιας διαβούλευσης 
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ 
ΤΡΌΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 
 

Λάρισα 13–12–2006 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γκούπας Φώτης  - Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Θεσσαλίας 
2. Αναγνωστόπουλος Βασίλης – Νοµάρχης Καρδίτσας 
3. Αλεξάκος Φώτης – Νεοεκλεγείς Νοµάρχης Καρδίτσας  
4. Καραλαριώτου Ειρήνη – Αντινοµάρχης Λάρισας  
5. Ρίζος Παναγιώτης  - Αντινοµάρχης Φθιώτιδας  
6. Μόσχος Βασίλης  - ∆ήµαρχος Ταµασίου 
7. Πόποτας Τηλέµαχος – ∆ήµαρχος Σοφάδων / Πρόεδρος Συνδέσµου Ύδρευσης Σµοκόβου 
8. Γκανίδης ∆ήµος – ∆ήµαρχος Θεσσαλιώτιδος 
9. Τζιαχρήστας ∆ηµ. – Νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Θεσσαλιώτιδος 
10. Τσέλιος Φώτιος – ∆.Σ. ∆ήµου Μενελαίδας 
11. Εµµανουήλ Γιώργος – Προϊστάµενος ΕΥ∆ΕΠΘ 
12. Καρανίσας Αντώνιος – Πρόεδος ∆.Σ. Συνδέσµου Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων 
13. Γιαννακόπουλος Νικόλαος – Σύνδεσµος Ύδρευσης Καρδίτσας Σοφάδων 
14. Ζακούλης Νίκος – ∆/ντης ∆ΕΒ Φθιώτιδας, ΝΑ Φθιώτιδας 
15. Αγγελάκης Νικόλαος – Προϊστάµενος Τµήµατος Ε/Β Έργων, ΝΑ Φθιώτιδας 
16. ∆ιαµάντος Ντίνος – Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής ∆υτικής Θεσσαλίας 
17. Γκούµας Κων/νος – Εκπ. ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας 
18. Σουφλιάς Κων/νος – ∆/ντης ∆/σης Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
19. Θανόπουλος Ιωάννης – ∆/ντης ∆ΕΗ / ∆ΑΥΕ / ΚΕΨΕ Θεσσαλίας 
20. Παράσχος Κων/νος – ∆/ντης ΥΠΕΧΩ∆Ε Τµήµα Καρδίτσας 
21. Μακροστέργιος Αθανάσιος - ΥΠΕΧΩ∆Ε Τµήµα Καρδίτσας 
22. Τσιµπερούδης Γεώργιος – ΤΟΕΒ 5ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδας 
23. Παπαλέξης ∆ηµήτριος – Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας   
24. ∆οξάνης Ιωάννης -  Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. Θεσσαλίας 
25. Λαδόπουλος Γιώργος  - ΤΟΕΒ Πηνειού 
26. ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων 
27. ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας  
28. Κουτσογιάννης ∆ηµήτρης – Οµάδα Μελετητών / Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
29. Μαµάσης Νίκος – Οµάδα Μελετητών / Λέκτορας Ε.Μ.Π. 
30. Κουκουβίνος Αντώνης – Οµάδα Μελετητών / Επιστηµ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π.  
31. Μπέλης Βασίλης – ∆/ντης ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. 
32. Βατάλης Σωκράτης  - Σύµβουλος Γενικού Γραµµατέα Π.Θ. 
33. Χατζηνικολή Ρίτα -   Σύµβουλος Γενικού Γραµµατέα Π.Θ. 
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Στην Λάρισα, στις 13 ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Τετάρτη, συναντήθηκαν οι παραπάνω εκπρόσωποι 
των εµπλεκόµενων φορέων για να συζητήσουν τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας του Φορέα 
∆ιαχείρισης Έργων Σµοκόβου. Η συνάντηση αποτελεί το πρώτο στάδιο του δηµόσιου διαλόγου 
σχετικά µε την σύσταση του Φορέα, και διερεύνησε τις προτάσεις που αναφέρονται στη µελέτη µε 
τίτλο: «∆ιερεύνηση Σεναρίων ∆ιαχείρισης του Ταµιευτήρα Σµοκόβου», που ανατέθηκε από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΕΥ∆ΕΠΘ), στο ΕΜΠ. Το ΕΜΠ έκανε παρουσίαση της µελέτης. 
 
Την ∆ιαβούλευση άνοιξε ο Γενικός Γραµµατέας που τόνισε ότι το νερό είναι ένα πολύ σηµαντικό 
αγαθό για την διαφύλαξη του οποίου έχουµε ευθύνη όλοι,  γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να θέσουµε 
αυστηρούς κανόνες χρήσης, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο πρωτογενής τοµέας. Τα έργα του Σµοκόβου 
πρέπει να αντιµετωπισθούν ως πολλαπλής χρησιµότητας και όλοι οι φορείς πρέπει να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων. Είναι η πρώτη προσπάθεια για ολοκληρωµένη διαχείριση και η Κεντρική 
Κυβέρνηση υπολογίζει στην ευθύνη του κάθε φορέα, έτσι ώστε η διαχείριση και διοίκηση του Φορέα 
να ασκείται από τους χρήστες και δικαιούχους. Ανέφερε επίσης ότι δυνατότητα χρηµατοδότησης από 
το ∆΄ ΚΠΣ υπάρχει πλέον µόνο αν ο Φορέας συσταθεί και λειτουργεί. Ο Γενικός Γραµµατέας 
επισήµανε και τα εξής κρίσιµα για συζήτηση σηµεία: 

• Τη σύσταση στο µέλλον ενός ενιαίου Φορέα για Σµόκοβο, Λ. Πλαστήρα και φράγµατος 
Γυρτώνης . 

• Τη δυνατότητα των ΤΟΕΒ να αναλάβουν την ευθύνη είσπραξης από τους αγρότες / 
χρήστες 

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας των ∆ήµων να εισπράττουν για την χρήση νερού για 
ύδρευση αλλά και για άρδευση µέσω του υπάρχοντος µηχανισµού των ΕΥ∆Α 

• Αν θα πρέπει ή όχι να αποκλειστεί από τις προτεινόµενες µορφές σύστασης του Φορέα η 
Σ∆ΙΤ. 

• Ποια θα είναι η σχέση του Φορέα µε τη ∆ΕΗ 
• Ποιος θα είναι ο επισπεύδων. Προτείνεται η Νοµαρχία Καρδίτσας 

To λόγο πήραν κατόπιν οι εκπρόσωποι του ΕΜΠ κ. ∆.Κουτσογιάννης και Ν. Μαµάσης οι οποίοι 
έκαναν µία παρουσίαση του συνιστωσών του έργου. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι 
των φορέων µε την σειρά που αναφέρονται, και ειπώθηκαν τα εξής: 

Νοµάρχης Καρδίτσας 
Η τιµολογιακή πολιτική που θα ασκήσει ο Φορέας πρέπει να αποφασιστεί µε βάση την απόδοση των 
δικτύων σε παροχή νερού. Με τα υπάρχοντα έργα η απόδοση είναι 50%, (µε τα νέα δίκτυα θα είναι 
95%), πράγµα που σηµαίνει ότι τα δευτερεύοντα έργα πρέπει να συνεχιστούν οπωσδήποτε από ένα 
σοβαρό και αποτελεσµατικό Φορέα. Τα έργα του Σµοκόβου θα πρέπει να συνδυαστούν µε την Λ. 
Πλαστήρα, µε ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης. Η Ν.Α. Καρδίτσας µπορεί και πρέπει να παίξει 
συντονιστικό ρόλο για την επίσπευση της δηµιουργίας του Φορέα (µε ευθύνη των 2 λιµνών και 
συµµετοχή στον ανατολικό αγωγό της Φθιώτιδας). Το έργο του Σµοκόβου θα πρέπει να είναι 
αειφορικό, παραγωγικό και ανασταλτικό στις καταστροφές που προξενούν οι πληµµύρες. Η ∆ΕΗ έχει 
αναµφισβήτητα την τεχνογνωσία για να διαφυλάξει την ακεραιότητα του έργου. 
Έδρα του Φορέα να είναι το Λεοντάρι. 
Το έργο να προχωρήσει οπωσδήποτε ακόµα και µε Σ∆ΙΤ. 
 
Νεοεκλεγείς Νοµάρχης Καρδίτσας 
Το σενάριο της δηµιουργίας Σ∆ΙΤ δεν είναι ακόµη ώριµο. Η σύσταση ενιαίου Φορέα για τις 2 λίµνες 
είναι καλή προοπτική για το µέλλον, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερήσει τώρα την δηµιουργία του 
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Φορέα για τον Σµόκοβο. Θα πρέπει να υπάρχει ως δυνατότητα στο καταστατικό του Φορέα. Η Ν.Α. 
Καρδίτσας πρέπει να παίξει ρόλο επισπεύδοντος στη όλη διαδικασία δηµιουργίας του Φορέα. Ο 
Φορέας πρέπει να είναι οικονοµικά αυτοτελής και όχι θυγατρική της ΑΝ.ΚΑ.  
Η τιµολόγηση που παρουσιάστηκε είναι σε σωστή διάσταση. 
Να διερευνηθούν τα νοµικά ζητήµατα στη σχέση µε τη ∆ΕΗ. 
Έδρα του Φορέα να είναι το Λεοντάρι. 
 
Αντινοµάρχης Λάρισας 
Ο Φορέας πρέπει να πάρει την µορφή µιας µη κερδοσκοπικής αυτοτελούς εταιρίας αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, µε ολοκληρωτική αρµοδιότητα για την είσπραξη όλων των εσόδων από την χρήση νερού. 
Η συµµετοχή στο ∆.Σ. και των 3 εµπλεκόµενων νοµαρχιών είναι αναγκαία όπως επίσης και η 
συµµετοχή της ∆ΕΗ η οποία έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία. 
Το ∆.Σ. να έχει το πολύ 11 µέλη 
Η Ν. Καρδίτσας να έχει το συντονισµό 
 
Αντινοµάρχης Φθιώτιδος 
Η συµµετοχή της Νοµαρχίας Φθιώτιδας στο ∆.Σ. καθώς επίσης και η γενικότερη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι πολύ σηµαντική. Η Φθιώτιδα θέλει να ξέρει σε ποιο σηµείο 
εξέλιξης βρίσκονται τα έργα του ανατολικού αγωγού και ποία ποσότητα νερού θα εισπράττεται από 
την συγκεκριµένη περιοχή στο τέλος των έργων. Ο Φορέας πρέπει να εισπράττει για την χρήση νερού, 
καθώς οι ΤΟΕΒ δεν καλύπτονται νοµικά για ένα τέτοιο ρόλο.  
Η έδρα του Φορέα να είναι στην Καρδίτσα. 
Είναι νωρίς για την τιµολόγηση, η πρόταση είναι σε σωστή κατεύθυνση 
 
∆ήµαρχος Σοφάδων – Πρόεδρος Συνδέσµου Ύδρευσης Σµοκόβου 
Ως ποιο συµφέρουσα λύση για την µορφή που θα πάρει ο Φορέας εµφανίζεται η δηµιουργία µιας 
δηµοσυνεταιριστικής γιατί όλα τα έργα που έχουν γίνει από τους δήµους κατά µήκος του ποταµού 
Σοφαδίτη (αντλιοστάσια), θα πρέπει να ενταχθούν στο Φορέα. Ο Σύνδεσµος Ύδρευσης Σµοκόβου 
πρέπει να παίξει σοβαρό ρόλο στο ∆.Σ. του Φορέα. 
 
∆ήµαρχος Ταµασίου 
 Στόχος είναι τα έργα υποδοµής για να µειωθεί το τελικό κόστος κατανάλωσης νερού. Όχι στη 
µηδενική λύση, όχι στη δηµιουργία Σ∆ΙΤ, ναι στη 4η λύση για την δηµιουργία κάποιου είδους Α.Ε. 
αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του Φορέα πρέπει να παίξουν οι 3 
νοµαρχίες, οι σύνδεσµοι ύδρευσης, η ∆ΕΗ, εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Περιφέρειας, οι 
ΤΟΕΒ, καθώς και οι αγρότες / χρήστες που θα βρίσκονται µέσα στο κλειστό δίκτυο, οι οποίοι πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν αυτοτελώς. Στις περιοχές κλειστών δικτύων να έχει 
ολοκληρωτική ευθύνη για χρήση νερού, αποστράγγιση, αγροτική οδοποιία και άλλες χρεώσεις ο 
Φορέας και όχι ο ΤΟΕΒ. Εκεί που υπάρχουν ανοιχτά δίκτυα και ελεύθερο νερό που διαχειρίζονται οι 
ΤΟΕΒ θα πρέπει να βρεθεί άλλη φόρµουλα είσπραξης. Η ΑΝ.ΚΑ θα πρέπει να λειτουργήσει σαν 
τεχνικός σύµβουλος. Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό για το Φορέα να αποκτήσει πραγµατική υπόσταση 
και να αρχίσει να λειτουργεί άµεσα. Για αυτό το σκοπό ο ∆ήµος Ταµασίου προσφέρει στέγη 1000 τ.µ. 
για το Φορέα. 
 
Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Θα πρέπει ίσως να υπάρξει µια ενιαία τιµολογιακή πολιτική και ένα ενιαίο σύστηµα είσπραξης. 
Εφόσον όλοι οι χρήστες νερού (όλων των χρήσεων) έχουν την δυνατότητα να συµµετέχουν στο 
Φορέα, ο Φορέας µπορεί να αναλάβει τη σύσταση µιας ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής, µε ευθύνη 
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µέχρι το τελικό χρήστη. Συνεπώς θα πρέπει να συζητηθεί και ένας ενιαίος µηχανισµός είσπραξης, είτε 
από τους δήµους µέσω των υπαρχόντων µηχανισµών (∆ΕΥΑ), είτε από το Φορέα για όλες τις χρήσεις 
νερού, λαµβάνοντας υπόψη πως διαµορφώνεται το τελικό κόστος για το χρήστη.  
 
Μελετητής 
∆εν είναι όλη η διαδροµή µε σωληνώσεις. Τον πρώτο καιρό η διανοµή νερού θα γίνεται µέσω των 
χωµάτινων δικτύων οπότε πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε τους ΤΟΕΒ. 
 
∆ήµαρχος Θεσσαλιώτιδας 
Πρέπει να γίνει διαβούλευση για την ενδιάµεση περίοδο και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες για νερό 
που επιβάλουν οι αλλαγές στις καλλιέργειες. Στο Φορέα πρέπει να συµµετέχει το ελληνικό δηµόσιο 
τόσο για να παρέχει χρηµατοδότηση όσο και για να διασφαλίσει την εκπλήρωση των στόχων του 
κρατικού αγροτικού προγράµµατος (π.χ. καλλιέργεια ενεργειακών φυτών). Ο Φορέας θα πρέπει να 
καλύπτει την έκταση που αναφέρεται στην πρώτη µελέτη (Μαχαίρα) που έγινε για τα έργα Σµοκόβου. 
Η πείρα δείχνει ότι οι µετρητές κλειστών δικτύων δεν έχουν λειτουργήσει σε άλλα έργα.  
Η πρόταση της σύστασης Σ∆ΙΤ είναι µια καλή λύση. Η υπάρχουσα κατάσταση στους ΤΟΕΒ δείχνει 
ότι εκτός αν αναβαθµιστούν, δεν έχουν µηχανισµούς είσπραξης που µπορούν να λειτουργήσουν. 
 
∆ΕΗ 
Η σηµασία της ασφάλειας σε τέτοια έργα είναι µεγάλη. Αντίθετα από το τι ισχύει στη Ευρώπη, στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία, παρά µόνο κάποιες οδηγίες(-προδιαγραφές) . Η ∆ΕΗ είναι σε 
φάση αδειοδότησης και για άλλες αξιοποιήσεις χρήσης νερού αλά πάντα µε γνώµονα την άρδευση. Σε 
ότι αφορά στη κοστολόγηση του νερού η ∆ΕΗ δεν είναι αρµόδια να κάνει υποδείξεις. Ο κοινωνικός 
ρόλος της ∆ΕΗ είναι µεγάλος καθώς παρέχει νερό για άρδευση χωρίς κόστος και παίζει 
συµβουλευτικό ρόλο, πράγµατα τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν στις υπηρεσίες που παρέχει. 
Είναι απαραίτητη η λειτουργία ΥΗΣ στην οικολογική παροχή για τεχνικούς λόγους. 
Ο Ταυρωπός λειτουργεί µε κριτήρια αρδευτικά και καθόλου ενεργειακά. 
∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Μενελαίδας 
Συµφωνία µε τους δύο ∆ηµάρχους. Η ασφάλεια του φράγµατος είναι πολύ σηµαντική για το ∆ήµο 
Μενελαίδας. Ένα άλλο θέµα για το ∆ήµο είναι τα πολλά αντλιοστάσια κατά µήκος του Σοφαδίτη. Ο 
∆ήµος έχει ένα µικρό δίκτυο για το οποίο εισπράττει µόνος. Προτείνει οι χρήστες να καταθέτουν 
αρχική εγγύηση όπως και στη ∆ΕΗ. 
ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας 
Ο ΤΟΕΒ είναι υπέρ του Φορέα και απορρίπτει την µηδενική λύση. Οι ΤΟΕΒ δεν µπορούν να 
διοικήσουν τόσο µεγάλα έργα και επιπλέον οι υπηρεσίες αδυνατούν να τους στηρίξουν. Ο ΤΟΕΒ 
προτείνει να συγχωνευτεί στο Φορέα, ο οποίος θα έχει αρµοδιότητα και ευθύνη είσπραξης για όλα τα 
έργα (αρδευτικά, αποστραγγιστικά και αγροτικής οδοποιίας). 
 
ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων 
Συµφωνεί µε τη συµµετοχή στο Φορέα των 3 νοµαρχιών, ∆ήµων, και ΤΟΕΒ. Στην περιοχή τους δεν 
έχουν κλειστό δίκτυο. Θεωρούν ότι η τιµολόγηση πρέπει να γίνεται από τους ΤΟΕΒ. 
 
ΤΟΕΒ Πηνειού 
Παρότι η περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Πηνειού βρίσκεται έξω από την περιοχή που καλύπτεται από τα 
έργα Σµοκόβου, για να υποστηριχθούν οι ΤΟΕΒ οι οποίοι είναι απαραίτητοι προτείνεται να 
δηµιουργηθεί ένας ενιαίος Φορέας που θα υποστηρίζει µια ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής. 
 
ΓΕΩΤΕΕ 
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Το µοντέλο της γεωργίας έχει στηριχθεί από την αρχή του στην άρδευση.  ∆εν είναι σίγουρο ότι οι 
διάφοροι φορείς θα µπορέσουν να στηρίξουν τις ανάγκες ενός µοντέλου ενιαίας διαχείρισης υδάτων 
κατά λεκάνη απορροής. Για την τιµολόγηση του αρδευτικού νερού, οι χρήστες θα πρέπει 
ανταποδοτικά να πληρώνουν κόστος παραγωγής ενέργειας / m3 νερού. Πρόταση για διαχείριση Φορέα 
Ταυρωπού – Σµοκόβου. 
 
 
TEE 
Ο Φορέας θα διαχειρίζεται έργα και παραγόµενο αγαθό. Θα πρέπει να έχει τεχνογνωσία , ασφάλιση 
δηµοσίου και κοινωνική συνοχή. Οι 5 στόχοι που το ΕΜΠ έθεσε για την σύσταση του Φορέα είναι 
πολύ σηµαντικοί. Η πρόταση δηµιουργίας Σ∆ΙΤ είναι καλή λύση, δεδοµένου ότι το µοντέλο της Σ∆ΙΤ 
έχει ήδη δοκιµαστεί µε επιτυχία από την ∆ΕΗ. Ο Φορέας θα πρέπει να είναι µια Α.Ε. συµµετοχικού 
χαρακτήρα για τους τελικούς χρήστες, µε µεγάλη ευελιξία. Στον τεχνικό τοµέα µπορεί να γίνει 
σύµπραξη ∆ηµόσιου Ιδιωτικού τοµέα µε την ∆ΕΗ. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει την δυνατότητα να 
παρέχει κάποιο κεφάλαιο. ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να συµµετέχουν στο Φορέα για την διασφάλιση 
του δηµόσιου συµφέροντος. Ναι στη περιφερειακή αντίληψη γιατί τα έργα είναι συµπληρωµατικά και 
ο τελικός φορέας µπορεί να ενιαίος για Σµόκοβο, Πλαστήρα και Πηνειό. 
 
ΕΥ∆ΕΠΘ 
Με βάση τις αποφάσεις ένταξης των έργων Σµοκόβου στο ΠΕΠΘ ο Φορέας θα πρέπει να έχει 
συσταθεί µέχρι το τέλος του 2007 και να λειτουργεί κανονικά  έως το 2008 µε την λειτουργία των 
έργων , αλλιώς 36 εκ. Ευρώ χρηµατοδότησης θα βρίσκονται σε  επισφάλεια  και η φερεγγυότητά µας  
για την επέκταση των έργων Σµοκόβου µέσω του ΕΓΤΠΕ στο ∆’ ΚΠΣ θα κλονιστεί, έναντι των 
κοινοτικών προϋποθέσεων. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2007 θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης µε 
συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιάγραµµα διασφάλισης της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης 
και των έργων σύµφωνα και µε την κοινοτική οδηγία 60/2000.  
Η οδηγία 2000 για τα νερά διευκρινίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση των χρήσεων νερού και 
διαφορετική τιµολόγηση του κόστους συντήρησης, λειτουργίας των έργων και ενσωµάτωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους  ανά χρήση νερού.  
Το Επιχειρησιακό σχέδιο του φορέα είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί αρχές του 2007. 
Να γίνουν στο κείµενο που θα αποσταλεί στους φορείς παρατηρήσεις και δεσµεύσεις από όλους.  
 
∆/νση Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Ο Φορέας θα πρέπει να είναι µορφής Α.Ε. και να ιδωθεί περιφερικά παρά τοπικιστικά. Η συµµετοχή 
των δήµων στην είσπραξη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη για να µην ασκείται πολιτική. Η 
σύµβαση µε τη ∆ΕΗ για συντήρηση είναι απαραίτητη καθώς διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία. 
Για την παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή χρέωση.   
 
∆ΕΒ Ν.Α. Καρδίτσας 
Το κόστος χρέωσης για την χρήση νερού θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. 
 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

• Μέχρι 27 ∆εκεµβρίου θα έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο τα σχόλια της διαβούλευσης και το 
καινούργιο κείµενο θα σταλεί στους φορείς. 

 
• Σε 15 µέρες από την παραλαβή του καινούργιου κειµένου, οι φορείς θα απαντήσουν µε 

συγκεκριµένες προτάσεις και δεσµεύσεις για τη συµµετοχή τους στο Φορέα και µε 
συγκεκριµένη άποψη για την τιµολογιακή πολιτική. Σηµειώνεται ότι η περιοχή που θα 
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καλυφθεί από τα έργα Σµοκόβου έχει ήδη οριστεί και δεν συζητείται εκ νέου. Ο συντονισµός 
να γίνει από τη Νοµαρχία Καρδίτσας. 

 
• Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2007 θα γίνει καινούργια διαβούλευση η οποία θα 

επικεντρώσει στο νοµικό πλαίσιο και στο καταστατικό του Φορέα, παρουσία Νοµικού 
Συµβούλου και σχεδίου καταστατικού των µελετητών.      

 

12.2  Σύνοψη απόψεων φορέων  
 

 Νοµική µορφή Συνερ
-γασία 
µε 
∆ΕΗ 

Οικονοµική αυτοτέλεια-
Τιµολόγηση 

Ενιαία 
διαχείριση 
µε 
Πλαστήρα 

Συµµετοχή στο 
φορέα-∆Σ 

Άλλα σχόλια 

Νοµάρχης 
Καρδίτσας 

Το έργο να 
προχωρήσει 
οπωσδήποτε ακόµα 
και µε Σ∆ΙΤ 

ΝΑΙ Η τιµολογιακή πολιτική πρέπει 
να αποφασιστεί µε βάση την 
απόδοση των δικτύων 

ΝΑΙ  Έδρα: Λεοντάρι 
Συντονιστής: Ν. Καρδίτσας 

Νεοεκλεγείς 
Νοµάρχης 
Καρδίτσας 
 

OXI Σ∆ΙΤ 
ΟΧΙ θυγατρική της 
ΑΝΚΑ 

ΝΑΙ* 
  
 

Η τιµολόγηση που 
παρουσιάστηκε είναι σε σωστή 
διάσταση. 
 

ΝΑΙ, αλλά 
αργότερα 

 Έδρα: Λεοντάρι 
Συντονιστής: Ν. Καρδίτσας 
*Να διερευνηθούν τα νοµικά 
ζητήµατα 

Αντινοµάρχης 
Λάρισας 
 

Mη κερδοσκοπική 
εταιρία αναπτυξιακού 
χαρακτήρα 

ΝΑΙ   3 νοµαρχίες,  ∆ΕΗ 
Να έχει το πολύ 11 
µέλη 
 

 
Συντονιστής: Ν. Καρδίτσας 

Αντινοµάρχης 
Φθιώτιδος 
 

  Η είσπραξη για τη χρήση 
νερού να γίνεται από το 
φορέα. Οι ΤΟΕΒ δεν 
καλύπτονται νοµικά για ένα 
τέτοιο ρόλο.  Είναι νωρίς για 
την τιµολόγηση, αλλά η 
πρόταση είναι σε σωστή 
κατεύθυνση 

 Συµµετοχή της 
Νοµαρχίας 
Φθιώτιδας 

 
Συντονιστής: Ν. Καρδίτσας 

∆ήµαρχος 
Σοφάδων 

∆ηµοσυνεταιριστική    Ο Σύνδεσµος 
Ύδρευσης Σµοκόβου 

 

∆ήµαρχος 
Ταµασίου 
 

Όχι στη µηδενική 
λύση, όχι στη 
δηµιουργία Σ∆ΙΤ, ναι 
στη δηµιουργία  Α.Ε. 
αναπτυξιακού 
χαρακτήρα 

 Στις περιοχές κλειστών 
δικτύων να έχει ολοκληρωτική 
ευθύνη είσπραξης ο Φορέας. 
Στα ανοιχτά δίκτυα που 
διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ θα 
πρέπει να βρεθεί άλλη 
φόρµουλα είσπραξης. 

 Συµµετοχή: Τρεις 
νοµαρχίες, 
σύνδεσµοι ύδρευσης, 
∆ΕΗ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
Περιφέρεια,  ΤΟΕΒ, 
αγρότες. Η ΑΝ.ΚΑ 
ως τεχνικός 
σύµβουλος.

∆εσµεύτηκε να προσφέρει 
στέγη 1000 τ.µ. για το Φορέα. 
 

 
∆ήµαρχος 
Θεσσαλιώτιδας 

Πρέπει να συµµετέχει 
το ελληνικό δηµόσιο 
Η Σ∆ΙΤ είναι µια καλή 
λύση. 

 Η τιµολόγηση δεν µπορεί να 
γίνει από τους ΤΟΕΒ, δεν 
έχουν εισπρακτικό µηχανισµό 

  Ο Φορέας θα πρέπει να 
καλύπτει την έκταση που 
αναφέρεται στην µελέτη 
Μαχαίρα 

∆ήµος 
Μενελαίδας 
 

  Οι χρήστες να καταθέτουν 
αρχική εγγύηση όπως και στη 
∆ΕΗ. 

  Η ασφάλεια του φράγµατος 
είναι πολύ σηµαντική για το 
∆ήµο Μενελαίδας. 

ΤΟΕΒ 
Θεσσαλιώτιδας 
 

Απορρίπτει την 
µηδενική λύση 

 Ο φορέας θα έχει αρµοδιότητα 
και ευθύνη είσπραξης για όλα 
τα έργα 

  Ο ΤΟΕΒ προτείνει να 
συγχωνευτεί στο Φορέα 

ΤΟΕΒ Ενιπέα 
Φαρσάλων 
 

  Η τιµολόγηση πρέπει να 
γίνεται από τους ΤΟΕΒ. 
 

 Συµµετοχή των 
τριών νοµαρχιών, 
∆ήµων, και ΤΟΕΒ 

 

ΤΟΕΒ Πηνειού    ΝΑΙ   
ΓΕΩΤΕΕ 
 

  Για την τιµολόγηση του 
αρδευτικού νερού, οι χρήστες 
θα πρέπει ανταποδοτικά να 
πληρώνουν κόστος παραγωγής 
ενέργειας / m3. 

ΝΑΙ   

TEE Η Σ∆ΙΤ είναι καλή 
λύση. Καλή και η Α.Ε. 
συµµετοχικού 
χαρακτήρα για τους 
χρήστες νερού 

Σ∆ΙΤ 
µε 
∆ΕΗ 

 ΝΑΙ Συµµετοχή ΤΕΕ και 
ΓΕΩΤΕΕ  

 

∆/νση Υδάτων 
Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

Μορφή Α.Ε. ΝΑΙ Η συµµετοχή των δήµων στην 
είσπραξη πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν µικρότερη 

  Για την παραγωγή ενέργειας 
θα πρέπει να υπάρχει 
ξεχωριστή χρέωση.   

∆ΕΗ 
 

Η ∆ΕΗ είναι σε φάση αδειοδότησης και για άλλες µονάδες. Είναι απαραίτητη η λειτουργία ΥΗΣ στην οικολογική παροχή για τεχνικούς 
λόγους. Ο Ταυρωπός λειτουργεί µε κριτήρια αρδευτικά και καθόλου ενεργειακά. 
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Παράρτηµα: Έγγραφες απόψεις φορέων µετά τη 
δηµόσια διαβούλευση 
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Θ Ε Μ Α  : Προτάσεις και απόψεις του Ι.Γ.Μ.Ε στη διερεύνηση σεναρίων σύστασης 
                 φορέα διαχείρισης υδάτων φράγµατος Σµόκοβου στα πλαίσια της κοινωνικής 
                 διαβούλευσης 
 
 
Μετά από προσεκτική µελέτη των προτεινόµενων µορφών και χαρακτηριστικών του 
υπό σύσταση «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» και του 
Τεύχους 2 της Μελέτης του Ε.Μ.Π «∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» έχουµε να καταθέσουµε τις ακόλουθες προτάσεις και 
απόψεις. 
 
Αναφορικά µε τη Νοµική Μορφή του νέου Φορέα θεωρούµε ότι είµαστε αναρµόδιοι να 
απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό. 
 
Επίσης σε αφορά την Τιµολογιακή Πολιτική, που πρέπει να ακολουθήσει ο υπό 
σύσταση Φορέας κατά τη φάση αξιοποίησης του φράγµατος, δεν έχουµε να κάνουµε 
συγκεκριµένες προτάσεις. 
 
Αναφορικά µε τη ∆ιοίκηση του νέου Φορέα θεωρούµε απαραίτητη τη συµµετοχή του 
ΓΕΩΤΕΕ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη διασφάλιση του ∆ηµόσιου συµφέροντος. 
 
Το θέµα της ασφάλειας του φράγµατος κρίνουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και 
σοβαρό. Πιστεύουµε ότι η ανάληψη από τη ∆ΕΗ της συντήρησης και παρακολούθησης 
του φράγµατος και των συναφών υδραυλικών έργων είναι επιβεβληµένη µε δεδοµένο 
ότι η ∆ΕΗ είναι ο µοναδικός Οργανισµός στην Ελλάδα που διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εµπειρία στον έλεγχο και συντήρηση µεγάλων φραγµάτων. 
 
Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και 
προσοχή είναι η δέσµευση σ’ ότι αφορά στη διατήρηση της Ελάχιστης ∆ιατηρητέας 
Παροχής (Ε.∆.Π) ή Οικολογικής Παροχής κατάντη του φράγµατος. 
 

 



Η έννοια του όρου αυτού πρέπει να διευρύνεται πέραν της παροχής εκείνης, που όταν 
µειωθεί προκαλεί µεταβολή στο φυσικό καθεστώς του υδρορεύµατος, αλλά να 
εµπεριέχει και το στοιχείο του εµπλουτισµού των προσχωµατικών υδροφόρων 
οριζόντων που αναπτύσσονται στην κατάντη πεδινή περιοχή. 
 
Το στοιχείο αυτό, κατά την άποψή µας, κρίνεται ως αναγκαία προτεραιότητα κατά τη 
λειτουργία του φράγµατος. 
 
Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.3 της Μελέτης,  αναφορικά  µε την Οικολογική παροχή 
(αθροιστικά 10 hm3) που θα διοχετεύεται την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου και την 
µηνιαία κατανοµή  της, κατά την άποψή µας προκύπτει ότι η παροχή είναι ιδιαίτερη 
χαµηλή και πρέπει να επανεκτιµηθεί. 
 
Τέλος, θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι το Ι.Γ.Μ.Ε, ως θεσµοθετηµένος τεχνικός 
σύµβουλος της Πολιτείας σε θέµατα γεωεπιστηµών (και σε θέµατα που αφορούν στους 
υδατικούς πόρους), θα είναι πάντα στη διάθεση της Πολιτείας να παράσχει τις 
υπηρεσίες που θα του ζητηθεί.  
  
 
 
 
     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
    ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 
 
 
                                                       
 




