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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι πληµµύρες που προκαλούνται από υπερχείλιση ποταµών είναι φυσικά φαινόµενα 

και αποτελούν µια συνηθισµένη µορφή φυσικών καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια, το 

µέγεθος και κυρίως η ένταση των πληµµυρών έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, αφού 

έχουν χαθεί αρκετές ανθρώπινες ζωές και έχουν καταγραφεί αρκετές υλικές και οικονοµικές 

ζηµιές. Ιδιαίτερα η Ευρώπη, εδώ και δέκα χρόνια, έχει δοκιµαστεί από αρκετά µεγάλο αριθµό 

πληµµυρών µε σηµαντικές υλικές και ανθρώπινες απώλειες. 

Οι πληµµύρες λόγω της µεγάλης έκτασης των καταστροφών που µπορούν να 

προκαλέσουν δεν αρκεί η προσπάθεια αντιµετώπισής τους σε τοπικό επίπεδο. Η έντασή τους 

µπορεί να είναι τέτοια που αν δεν αντιµετωπιστούν σε ευρύτερο επίπεδο είναι δυνατόν ακόµα 

και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον, την οικονοµία καθώς και 

γενικότερα σε όλους τους τοµείς κάθε χώρας. Με αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί κάθε κράτος και 

συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να πορευτεί προς µια ολοκληρωµένη και αξιοβίωτη 

ανάπτυξη. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

πληµµύρες. Το σηµαντικότερο όµως µειονέκτηµα αυτών των προσπαθειών είναι ότι 

αντιµετωπίζονταν σε τοπικό επίπεδο, χωρίς συντονισµό των προσπαθειών ανάντη και κατάντη 

του ποταµού. Η διαχείριση του κινδύνου των πληµµυρών ανάγεται πλέον σε ολοκληρωµένη 

διαχείριση των λεκανών απορροής των ποταµών. Η εύρεση της κατάλληλης διαχείρισης 

έγκειται στο γεγονός αντιµετώπισης του προβλήµατος µε βάση µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση, όπου θα εµπλέκονται οι κατάλληλοι και αρµόδιοι φορείς µε σκοπό την τελική 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Κύριος λόγος εµφάνισης των πληµµυρών είναι οι ανθρώπινες επεµβάσεις που 

πραγµατοποιούνται παρεµβαίνοντας στην φυσιολογική λειτουργία αυτών των υδρολογικών 

συστηµάτων και επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν στο 

περιβάλλον των παραποτάµων και των παράκτιων περιοχών. Οι επεµβάσεις είναι κυρίως 

µπαζώµατα, εναπόθεση σκουπιδιών, καταλήψεις, νόµιµες ή µη, της κοίτης των ποταµών, 

καθώς και ότι σχετίζεται µε τη µείωση της διατοµής και παροχής της ροής των ποταµών. Όλα 

αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην κοίτη και στην ασφάλεια των τεχνικών 

έργων, όπως γέφυρες και φράγµατα. Ένα άλλο φυσικό αίτιο που µπορεί να προκαλέσει 

πληµµύρες είναι µια ισχυρή καταιγίδα. 

Οι πληµµύρες εκτός από οικονοµικές και κοινωνικές ζηµίες, µπορούν και να 

προκαλέσουν και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέτοιες περιπτώσεις µπορούν να 
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παρατηρηθούν όταν πληµµυρίσουν περιοχές που περιλαµβάνουν λύµατα ή τοξικά χηµικά 

προϊόντα, ενώ µπορεί να επέλθει και διαταραχή των υγροτόπων και της βιοποικιλότητας. 

Πολλά κράτη µέλη λαµβάνουν ήδη µέτρα προστασίας κατά των πληµµυρών, αλλά η 

συνδυασµένη και συντονισµένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επέφερε σηµαντική 

προστιθεµένη αξία και θα βελτίωνε το γενικό επίπεδο προστασίας από τις πληµµύρες. Έχοντας 

ως δεδοµένο το δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, τα οικονοµικά αγαθά και το 

περιβάλλον, δεν δικαιολογείται καµία περίοδος αδράνειας, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για 

την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αξιοβίωτη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η παρακολούθηση και µελέτη του 

πληµµυρικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Η µελέτη των πληµµυρικού καθεστώτος θα 

πραγµατοποιηθεί πρώτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για 

τα ύδατα και κατόπιν θα µελετηθεί ο αντίστοιχος νόµος που αφορά την Ελλάδα, καθώς και σε 

ποιο στάδιο έχει αυτός εφαρµοστεί. Αυτά τα νοµοθετικά πλαίσια που υπάρχουν για την 

περίπτωση πληµµυρών στην Ελλάδα θα διερευνηθούν σε ποιο βαθµό έχουν υλοποιηθεί. 

Εποµένως, θα γίνει µια εφαρµογή για τη διαχείριση των υδάτων στην λεκάνη απορροής του 

Πηνειού Θεσσαλίας, η οποία αποτελεί και πιλοτική λεκάνη της Ελλάδας για την Οδηγία 

Πλαίσιο 2000/60. 

Πιο συγκεκριµένα, η διπλωµατική εργασία χωρίζεται σε δυο µεγάλα τµήµατα. Το 

πρώτο περιλαµβάνει µερικά εισαγωγικά στοιχεία σχετικά µε το πληµµυρικό καθεστώς και τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην 

εφαρµογή αυτών των νοµοθετικών ρυθµίσεων στην λεκάνη απορροής του ποταµού Πηνειού 

Θεσσαλίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια εισαγωγή στο πληµµυρικό φαινόµενο και στην 

ανάγκη της πληµµυρικής προστασίας µέσω κατασκευαστικών και µη κατασκευαστικών 

µέτρων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά, καθώς 

και οι αντίστοιχοι νόµοι µε τους οποίους εφαρµόζεται η Οδηγία αυτή στην Ελλάδα. Τονίζονται 

τα πιο σηµαντικά σηµεία τόσο της Οδηγίας Πλαίσιο όσο και της ελληνικής νοµοθεσίας που 

πρέπει να αξιοποιηθούν για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων. Παρατίθενται επίσης 

και το χρονοδιάγραµµα εργασιών, γίνεται συνοπτική αναφορά στην ελληνική πραγµατικότητα 

καθώς και στην συµµετοχή των φορέων για την υλοποίηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας, τα Υδατικά 

∆ιαµερίσµατα, καθώς και το υφιστάµενο πλαίσιο διαχείρισης τους. Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 

Θεσσαλίας παρουσιάζεται πιο αναλυτικά, αφού είναι το υδατικό διαµέρισµα στο οποίο ανήκει 

ο Πηνειός. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στην διοικητική δοµή της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία-χαρακτηριστικά του 

Πηνειού και γίνεται εκτενής αναφορά στην πιλοτική µελέτη της συγκεκριµένης λεκάνης 

απορροής. Παρουσιάζονται τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης των Πιλοτικών Μελετών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το αντίστοιχο για την περίπτωση του Πηνειού. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιήθηκε για την 

µελέτη της λεκάνης απορροής του Πηνειού και στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του 

ερωτηµατολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται γενικά συµπεράσµατα, τα οποία προκύπτουν τόσο 

από το ερωτηµατολόγιο, όσο και από τα δευτερογενή στοιχεία για την περίπτωση της λεκάνης 

απορροής του Πηνειού. Επίσης, παρουσιάζονται και γενικά συµπεράσµατα και προτάσεις 

σχετικά µε το  βαθµό στον οποίο έχει εφαρµοστεί η Οδηγία στην Ελλάδα.  
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ABSTRACT 

The aim of present work is the study and follow-up of the flood regime in Greece. 

Initially the flood regime is considered at a European level according to the Water Framework 

Directive 2000/60 and then the corresponding laws as well as the stage at which they have 

been implemented in Greece is reviewed. The existing legislative framework for floods in 

Greece is investigated regarding the degree of implementation. Furthermore, an application for 

integrated water resources management is conducted in the river basin of Pinios in Thessaly, 

which constitutes also the pilot basin of Greece in the Water Framework Directive.  

More concretely, this work is separated in two parts. The first includes certain 

introductive elements with regard to the flood regime and the legislative regulations in 

European and national level, while the second refers to the implementation of WFD in the 

Pinios River basin.  

The first chapter includes an introduction to floods and to the protection measures 

through constructional and not constructional methods.   

In the second chapter the Water Framework Directive is presented, as well as the 

corresponding national laws of Greece. Also, the most important points for the implementation 

of integrated water resources management policies are stressed . 

In the third chapter, the water resources in Greece, the different Water Districts as 

well as the present framework for water management are presented. Then, the Water District of 

Pinios River basin is comprehensively described.  

In the fourth chapter, historical elements and characteristics of Pinios River are 

presented and the pilot study for this river basin is extensively analysed. 

In the fifth chapter, the methodology which was used for the study of Pinios River 

basin is described and then the relevant results and conclusions are reported.  Also, general 

conclusions on legislation concerning the flood regime in Greece are presented as well as the 

degree at which this has been implemented in the specific study area. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

1.1 Εισαγωγή  

Πληµµύρα ονοµάζεται η κατάσταση κατά την οποία περιοχές, που συνήθως είναι 

στεγνές, καλύπτονται από ποσότητες νερού για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι 

πληµµυρικοί όγκοι νερού προέρχονται από την τοπική βροχόπτωση, την υπερχείλιση ποταµού, 

την εισροή της θάλασσας σε παράκτιες περιοχές ή από τη θραύση φράγµατος.  

Οι πληµµύρες είναι φυσικά φαινόµενα (αφού συνήθως προέρχονται από 

µετεωρολογικές καταστάσεις), όµως συµβαίνουν όταν η χωρητικότητα του συστήµατος 

αποστράγγισης (φυσικού ή ανθρωπογενούς), δεν µπορεί να διοχετεύσει τον όγκο νερού που 

παράγεται από τη βροχόπτωση. Τα φυσικά φαινόµενα που προκαλούν πληµµύρες δεν µπορούν 

να ελεγχθούν, αλλά οι γεωλογικές, γεωµορφολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της λεκάνης 

απορροής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν µε την ανθρώπινη επέµβαση. 

Ο πληµµυρικός κίνδυνος είναι συνάρτηση της πιθανότητας εµφάνισης του φυσικού 

φαινόµενου και της επίδρασης που θα έχει στην ανθρώπινη κοινωνία.  

Σε µια δεδοµένη βροχόπτωση οι ζηµιές που θα προκληθούν λόγω πληµµύρας, 

εξαρτώνται από τρεις κύριους παράγοντες: (α) την παρουσία αντιπληµµυρικών έργων, (β) την 

αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος που έχει αποτέλεσµα την αύξηση του πληµµυρικού 

όγκου και τη µείωση του χρόνου συρροής των νερών και (γ) την ένταση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας σε περιοχές που αποτελούν πεδία πληµµυρών µε κάποια πιθανότητα. 

 

1.2 Πληµµυρικό φαινόµενο 

Οι πληµµύρες από την υπερχείλιση ποταµού ποικίλλουν σηµαντικά ως προς το 

µέγεθος και τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση µεγάλων ποταµών οι πληµµύρες µπορεί να 

εµφανιστούν αρκετό χρόνο µετά τη βροχόπτωση και να διαρκέσουν ηµέρες, εβδοµάδες ή 

ακόµη και µήνες. Σε µικρότερα ποτάµια είναι δυνατόν να εµφανιστούν στιγµιαίες πληµµύρες 

(flash floods) που συνήθως οφείλονται σε πολύ έντονη τοπική βροχόπτωση. Αυτές είναι 

λιγότερο προβλέψιµες και µπορεί να προκαλέσουν εκτεταµένες καταστροφές, ιδίως όταν η 

έντονη βροχόπτωση προκαλεί κατολισθήσεις εδάφους ή ιλύος. ∆εδοµένου ότι συµβαίνουν 

ξαφνικά και µε ελάχιστη προειδοποίηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους ανθρώπους.  

Τα προστατευτικά µέτρα σχεδιάζονται για να παρέχουν προστασία σε ένα επίπεδο 

πληµµύρας. Το επίπεδο προστασίας που επιλέγεται εξαρτάται κάθε φορά από το κόστος, την 

επιθυµία της κοινωνίας, την εν δυνάµει ζηµία, την επίδραση στο περιβάλλον και άλλους 
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παράγοντες. Η προστασία από τις πληµµύρες δεν είναι ποτέ απόλυτη. Τα ερωτήµατα που 

τίθενται είναι (α) πόσο ασφαλείς θέλουµε να είµαστε, (β) µε τι κόστος, και (γ) τι αποδοχή έχει 

η κοινωνία για την πιθανότητα που αποµένει (εµφάνιση εξαιρετικά ακραίων γεγονότων). 

Η αντιµετώπιση των πληµµυρών γίνεται µε µια σειρά µέτρων που διακρίνονται 

ανάλογα µε:  

� την κατασκευή ή όχι τεχνικών έργων (κατασκευαστικά-µη κατασκευαστικά µέτρα) 

� το αν προστατεύουν συγκεκριµένες κατασκευές ή µεγαλύτερες περιοχές  

� το αν έχουν σκοπό: (α) να διαφοροποιήσουν την πληµµύρα, (β) να µειώσουν την 

ευπάθεια σε πληµµύρα και (γ) να µειώσουν την επίδραση της πληµµύρας.  

Η προστασία από τις πληµµύρες πρέπει να αντιµετωπίζεται κατά συνδυασµένο και 

συντονισµένο τρόπο σε όλη τη λεκάνη απορροής του ποταµού, δεδοµένου ότι τα τοπικά µέτρα 

προστασίας που λαµβάνονται σε ένα µέρος µπορεί να έχουν έµµεσο αντίκτυπο στις ανάντη και 

κατάντη περιοχές. Το σηµείο αυτό γίνεται σηµαντικό στις περιπτώσεις ποταµών που 

διέρχονται από διαφορετικά κράτη, όπου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και αλληλεγγύη 

στην διαχείριση των πληµµυρών. Η γενική στρατηγική έχει τρία κύρια βήµατα: κατακράτηση, 

αποθήκευση και αποστράγγιση.  

Οι βαθύτερες αιτίες των πληµµυρών (βροχόπτωση, στάθµη της θάλασσας) είναι 

φυσικά φαινόµενα τα οποία δεν µπορούν κατ' ουσία να ελεγχθούν. Εντούτοις, το εάν µια 

δεδοµένη βροχόπτωση, θα προκαλέσει ζηµίες λόγω πληµµύρας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τις ανθρώπινες ενέργειες, όπως η αστικοποίηση, η αποδάσωση τµηµάτων της λεκάνης 

απορροής, η ευθυγράµµιση του ρου των ποταµών, η εξάλειψη των φυσικών πεδίων 

κατάκλυσης, η ανεπαρκής αποστράγγιση και η οικοδόµηση κτιρίων και κατασκευών σε 

επικίνδυνα πεδία κατάκλυσης. 

Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές µε υψηλό κίνδυνο πληµµυρών πρέπει να παίρνουν 

προσωπικά µέτρα για την περιουσία τους. Ακόµη, θα πρέπει να υπάρχει µηχανισµός 

ασφαλειών ώστε να αποζηµιώνονται οι ζηµιές.  

Η πληµµύρα παράκτιων περιοχών µπορεί να προκληθεί από καταιγίδες στη θάλασσα 

λόγω των ανέµων που κατακλύζουν την ξηρά µε πληµµυρίδες. Σε πολλές περιοχές, η ευπάθεια 

σε πληµµύρες έχει αυξηθεί λόγω παράκτιας διάβρωσης. Όταν οι θαλάσσιες καταιγίδες 

συµπίπτουν µε ανύψωση της στάθµης του νερού στις εκβολές ποταµών τότε είναι πιθανό να 

προκληθούν εκτεταµένες ζηµίες.  

∆ύο σηµεία υποδεικνύουν αύξηση του κινδύνου πληµµυρών στην Ευρώπη: (α) το 

µέγεθος και η συχνότητα των πληµµυρών που είναι πιθανόν να αυξηθούν στο µέλλον λόγω 

κλιµατικών διακυµάνσεων (οι οποίες θα προκαλέσουν εντονότερη βροχόπτωση και ανύψωση 
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της στάθµης της θάλασσας) και (β) η αισθητή αύξηση του αριθµού των ατόµων και 

οικονοµικών αγαθών που είναι εγκατεστηµένα σε ζώνες που κινδυνεύουν από πληµµύρες.  

Τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο η επίδραση των 

πληµµυρών από την υπερχείλιση ποταµών στην ανθρώπινη υγεία. Όταν τα πληµµυρικά νερά 

παρασύρουν ρύπους ή αναµειγνύονται µε µολυσµένα νερά από αποστραγγίσεις και γεωργικές 

γαίες µπορεί να προκληθούν υγειονοµικές συνέπειες. 

 

1.3 Φυσικά µεγέθη πληµµυρών 

 

Εικόνα 1: Φυσικά µεγέθη πληµµυρών 

 

 

 

Τα τρία κύρια µεγέθη της πληµµύρας είναι:  

1. η παροχή αιχµής και η αντίστοιχη στάθµη στο υδατόρευµα  

2. ο πληµµυρικός όγκος  

3. η χρονική διάρκεια  

Τα µεγέθη των πληµµυρών συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά:  

1. της βροχόπτωσης (συνολικό ύψος, ένταση, διάρκεια)  

2. της λεκάνης απορροής (έκταση, συντελεστής απορροής, χρόνος συρροής)  

3. των υδατορευµάτων (διατοµή, κλίση, τραχύτητα, κατάντη στάθµες) 

 

 

 

 

 

παροχή 

αιχµής 

Παροχή Q  

(m
3
/s) 

Πληµµυρικός 

όγκος 

∆ιάρκεια 

Χρόνος t (hr) 
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1.4 ∆ιαχείριση πληµµυρικού κινδύνου 

Η έγκριση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά σηµατοδότησε για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µια ουσιαστική αλλαγή στον χώρο της πολιτικής των υδάτων. Αυτό συµβαίνει όχι 

µόνο επειδή εναρµονίζει τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες ευρίσκονται τα ύδατα σε 

ηπειρωτικές και θαλάσσιες περιοχές, αλλά και επειδή καθιερώνει µια αποτελεσµατική µέθοδο 

αξιολόγησης της ποιότητάς τους µε ένα κεντρικό σύστηµα οργάνωσης. Το σύστηµα αυτό 

επιτρέπει την ανάληψη ενιαίων δράσεων σε κάθε υδρολογική λεκάνη, ανεξάρτητα από τη 

συνύπαρξη των αρµοδιοτήτων που έχουν κατοχυρωθεί για κάθε σκέλος αυτής. Επιπλέον, η 

Επιτροπή συµπλήρωσε και ανέπτυξε περαιτέρω το περιεχόµενο της Οδηγίας µέσω 

νοµοθετικών και άλλων ρυθµίσεων, έτσι ώστε η πολιτική υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

εξελιχθεί σε µέσο προστασίας των ποταµών και των θαλασσών.  

Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά, εκτός από την καλή ποιότητα των υδάτων 

µεριµνά και για τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Η ποσοτική τους κατάσταση σχετίζεται 

άµεσα µε τη διαχείριση των πληµµυρών. Οι συνέπειες των πληµµυρών επιδεινώνονται σε 

µεγάλο βαθµό εξαιτίας των ανθρώπινων παρεµβάσεων, παρόλο που οι πληµµύρες 

αποτελούσαν αρχικά µόνο φυσικά φαινόµενα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές από τις 

καταστροφικές συνέπειες που επιφέρουν θα µπορούσαν να περιοριστούν στο ελάχιστο µε την 

άσκηση ορθής πολιτικής για την χρήση και την προστασία της κοίτης των ποταµών και των 

παράκτιων ζωνών και µε τη θέσπιση της απαίτησης, στην κατασκευή υδραυλικών υποδοµών, 

να λαµβάνονται υπόψη, όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

προκειµένου να µην τροποποιούνται οι φυσικές δυναµικές και µην δυσχεραίνεται η υλοποίηση 

του στόχου της ορθής χρήσης των υδάτινων πόρων.  

Η ορθολογική διαχείριση του πληµµυρικού κινδύνου αποσκοπεί στη µείωση της 

πιθανότητας και των επιπτώσεων των πληµµυρών. Η πείρα έχει δείξει ότι η πλέον 

αποτελεσµατική προσέγγιση συνίσταται στην ανάπτυξη προγραµµάτων διαχείρισης του 

κινδύνου πληµµυρών που περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: 

1. Πρόληψη: πρόληψη των ζηµιών που προκαλούνται από πληµµύρες, αποφεύγοντας 

την ανέγερση κατοικιών και βιοµηχανιών σε περιοχές εκτεθειµένες σε σηµερινές και 

µελλοντικές πληµµύρες, προσαρµόζοντας τις µελλοντικές εξελίξεις στον κίνδυνο πληµµυρών 

και προωθώντας την ορθή χρήση του εδάφους καθώς και ορθές γεωργικές και δασοκοµικές 

πρακτικές.  

2. Προστασία: λήψη µέτρων, διαρθρωτικών και µη, έτσι ώστε να επιτευχθεί µείωση 

της πιθανότητας πληµµυρών και των αρνητικών επιπτώσεων τους σε συγκεκριµένες περιοχές.  
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3. Ετοιµότητα: ενηµέρωση του πληθυσµού για τους κινδύνους πληµµυρών και τον 

τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση πληµµύρας.  

4. Αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: ανάπτυξη σχεδίων για την 

αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πληµµύρας.  

5. Αποκατάσταση και εξαγωγή διδαγµάτων: επιστροφή σε κανονικές συνθήκες το 

ταχύτερο δυνατό και µετριασµός τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονοµικών επιπτώσεων 

στον πληγέντα πληθυσµό.  

Τα µέτρα που έχουν που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος περιλαµβάνουν την κατασκευή αναχωµάτων στις όχθες των 

ποταµών ή άλλων υδραυλικών έργων και την υιοθέτηση πολιτικών χωροταξικού σχεδιασµού. 

Τα περισσότερα από τα µέτρα αντιµετώπισης πληµµυρών απαιτούν τη διάθεση σηµαντικών 

κεφαλαίων ενώ µπορεί να έχουν και σηµαντικές πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεων. 

Εποµένως κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν στους 

υπεύθυνους να εκτιµούν τις επιπτώσεις των µέτρων που σκοπεύουν να λάβουν πριν την 

εφαρµογή τους. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να συνεκτιµούν όλους τους συναρτώµενους 

παράγοντες (βροχοπτώσεις, µορφολογία του εδάφους ήδη υπάρχοντα µέτρα αντιµετώπισης 

οικονοµικές δραστηριότητες κτλ.), να αναγνωρίζουν τις σχέσεις αιτίας - αιτιατού και να 

αξιολογούν µε συστηµατικό τρόπο εναλλακτικές λύσεις. 

 

1.5 Γενικές οδηγίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρών: 

1.5.1 Πρόληψη: 

� Να ενηµερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις µετεωρολογικές προβλέψεις και τυχόν οδηγίες σε 

περίπτωση επιδείνωσης του καιρού.  

� Να προσέχετε να µην είναι φραγµένα τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας, ώστε το νερό 

κατά την διάρκεια βροχής να έχει φυσική ροή.  

� Να έχετε ενηµερώσει τα παιδιά σας τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

εάν είναι σε ηλικία που τα αφήνετε συχνά µόνα τους στο σπίτι.  

 

1.5.2 Μέτρα προφύλαξης και αντιµετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης: 

� Εάν διαπιστώσετε ότι η περιοχή που κατοικείτε πλήττεται από πληµµύρα διατηρήστε την 

ψυχραιµία σας.  
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� Εάν το σπίτι σας είναι σε µικρή απόσταση από τον πληµµυρισµένο δρόµο (υπόγειο, 

ισόγειο) κλείστε το γκάζι, το ηλεκτρικό και το νερό και αποµακρυνθείτε από το σπίτι.  

� Οδηγηθείτε σε ασφαλή περιοχή αποφεύγοντας να βαδίζετε ή να οδηγείτε σε 

πληµµυρισµένους δρόµους.  

� Εάν την ώρα της πληµµύρας βρισκόσαστε µέσα στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο 

σβήσει, εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο και κατευθυνθείτε σε ασφαλές σηµείο π.χ. ύψωµα.  

 

 

1.5.3 Μέτρα Προστασίας: 

1.5.3.1. Ενέργειες πριν από πληµµύρα: 

Ιδιαίτερα αν κατοικείτε σε περιοχή, που είναι γνωστό από το παρελθόν, ότι είχε 

προβλήµατα µε πληµµύρες: 

� Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγµένα, ώστε το νερό κατά 

την διάρκεια της βροχής και να έχει φυσική ροή.  

� Προµηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες, κουτί 

πρώτων βοηθειών).  

� Καταστρώσετε ένα οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για επικοινωνία και 

συνάντηση των µελών της οικογένειας.  

� Μάθετε στα µικρά παιδιά τους αριθµούς τηλεφώνων των υπηρεσιών άµεσης επέµβασης 

(Πυροσβεστικό σώµα 199, Αστυνοµία 100, ΕΚΑΒ 166 κλπ).  

� Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού.  

� Τοποθετήστε τα πολύτιµα αντικείµενα µέσα σε αεροστεγή κουτιά  

 

1.5.3.2 Ενέργειες κατά τη διάρκεια πληµµύρας: 

Εάν βρίσκεστε στο σπίτι: 

� Ενηµερωθείτε από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο για τις καιρικές συνθήκες.  

� Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.  

� Φύγετε από το σπίτι εάν εσείς το κρίνετε αναγκαίο (ιδιαίτερα αν το σπίτι σας είναι σε 

µικρή απόσταση από τον πληµµυρισµένο δρόµο και το σπίτι σας είναι υπόγειο ή ισόγειο).  

� Πάρτε µαζί σας είδη πρώτης ανάγκης και εφόδια (φακό, φορητό ραδιόφωνο µε 

µπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών, χρήµατα, νερό, τρόφιµα κλπ)  

� Κλείστε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύµατος, του νερού ή του αερίου για οικιακή 

χρήση.  
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� Χρησιµοποιείτε τους δρόµους που ορίζουν οι αρχές.  

 

Εάν είστε σε εξωτερικό χώρο: 

� Μείνετε µακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.  

� Αποφύγετε την µετακίνηση µέσα σε πληµµυρισµένους δρόµους.  

 

Εάν είστε στο αυτοκίνητο: 

� Πριν από κάθε ταξίδι σας ενηµερωθείτε για το δελτίο καιρού της περιοχής προορισµού 

σας.  

� Γυρίστε πίσω εάν οδηγείτε προς πληµµυρισµένη περιοχή.  

� Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο σας σε περίπτωση που αυτό ακινητοποιηθεί και 

κατευθυνθείτε σε ασφαλές σηµείο π.χ. ύψωµα.  

Όπου και αν βρισκόσαστε, προσπαθήστε να προσφέρετε τη βοήθειά σας σε µικρά 

παιδιά, αρρώστους και γέροντες. 

 

1.6 Το πληµµυρικό καθεστώς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

1.6.1 Ιστορική Αναδροµή 

Από τα βάθη των αιώνων, ο άνθρωπος βρίσκεται στο έλεος των ιδιοτροπιών της 

φύσεως. Η Ευρώπη βεβαίως δεν είναι εκτεθειµένη στους φονικούς τυφώνες που πλήττουν 

τακτικά άλλες περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο δεν βρίσκεται εκτός κινδύνου από πλευράς 

καταστροφών µεγάλης κλίµακας. Η Βόρεια Ευρώπη πλήττεται από πλήθος καταιγίδων: 

συγκεκριµένα κάθε χρόνο 100 κυκλώνες πλήττουν τα βρετανικά νησιά. Οι κακοκαιρίες αυτές 

συνοδεύονται κάποτε από νεροποντές που προκαλούν σοβαρές πληµµύρες. Οι ακτές της 

Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όπως άλλωστε και 

ορισµένες ενδότερες ζώνες. Το 1953 έσπασαν στην Ολλανδία τα προστατευτικά φράγµατα, µε 

αποτέλεσµα να πληµµυρίσει µεγάλο µέρος της χώρας και να χαθούν 1.800 άνθρωποι. Ως 

αποτέλεσµα ασυνήθων σε διάρκεια και ύψος βροχοπτώσεων, έχει σηµειωθεί θεαµατική και 

καταστρεπτική άνοδος των υδάτων σε πολλές λεκάνες απορροής ποταµών της Ευρώπης. 

Χαρακτηριστική είναι η ακατάσχετη άνοδος της στάθµης των υδάτων τον χειµώνα 1994-1995, 

η οποία έπληξε την Ιταλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Το 

καλοκαίρι του 1997, η υπερχείλιση του ποταµού Oder έπληξε πολύ σοβαρά την Κεντρική 

Ευρώπη.  
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1.6.2 Μέτρα αντιµετώπισης 

Οι έρευνες που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετούνται στο 

πεδίο της πρόβλεψης και συνεπώς της πρόληψης. Η αειφόρος διαχείριση των ποταµών έχει 

αισθητά βελτιωθεί, χάρη κυρίως στη δυνατότητα ανάλυσης των κινδύνων ανόδου της στάθµης 

των υδάτων σε πραγµατικό χρόνο. Με τη βοήθεια των ραντάρ και της µοντελοποίησης, τα 

ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα και οι εξ αυτών επιπτώσεις προβλέπονται µε ολοένα και 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Μολονότι η γνώση των κινδύνων δεν αρκεί για την αποτροπή των 

ζηµιών που µπορούν να προκληθούν εξαιτίας των υδάτων, επιτρέπει τουλάχιστον στις 

δηµόσιες αρχές να δηµιουργούν µηχανισµούς ασφάλειας για την προστασία του πληθυσµού. 

 

1.7 Το πληµµυρικό καθεστώς στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε έντονο ανάγλυφο (ορογραφία) και αναπτυγµένη 

ακτογραµµή. Τα κλιµατικά της στοιχεία που σχετίζονται µε τις πληµµύρες παρουσιάζουν 

σηµαντική γεωγραφική µεταβλητότητα εξαιτίας των προηγουµένων χαρακτηριστικών της.  

Η οροσειρά της Πίνδου που διασχίζει τη χώρα από βορειοδυτικά προς νότια παίζει 

σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες βροχόπτωσης και απορροής στην Ελλάδα. Η µέση ετήσια 

βροχόπτωση υπερβαίνει τα 1800mm στις ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας ενώ στις 

ανατολικές περιοχές της χώρας η τιµή αυτή µπορεί να µειωθεί ακόµη και στα 400mm.  

Αυτό όµως δεν αποκλείει το γεγονός ότι τα εξαιρετικά γεγονότα πληµµυρών είναι 

ιδιαίτερα σπάνια στο σχετικά ξηρό ανατολικό µέρος της Ελλάδας. Το µέγιστο 24ωρο ύψος 

βροχής για βροχόπτωση περιόδου επαναφοράς 50 χρόνων (που θα µπορούσε να θεωρηθεί µία 

πολύ πρόχειρη εκτίµηση της σοβαρότητας µιας πληµµύρας) µπορεί να φτάσει τα 175 mm στη 

δυτική Ελλάδα, µειώνεται στα 100mm ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου και αυξάνεται 

ξανά στα 175 mm για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση 

του µέγιστου ύψους βροχής 24ωρης διάρκειας που λαµβάνει χώρα από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά της Ελλάδας δεν είναι τόσο έντονη όσο η αντίστοιχη µείωση που παρατηρείται στη 

µέση ετήσια βροχόπτωση και ελαχιστοποιείται αν θεωρήσουµε µικρότερες διάρκειες βροχής, 

όπως ωριαίες. Αποτέλεσµα αυτού του κλιµατικού καθεστώτος, σε συνδυασµό µε την 

γεωµορφολογία και την επιφανειακή βλάστηση, είναι ότι παρατηρούνται περισσότερες 

καταστροφικές πληµµύρες στην ανατολική Ελλάδα από ότι στην υγρή δυτική Ελλάδα.  

Οι πληµµύρες στην Ελλάδα οφείλονται συνήθως στις έντονες βροχοπτώσεις Οι 

περισσότερες έντονες βροχοπτώσεις παράγονται από το πέρασµα χαµηλών βαροµετρικών, που 

συνήθως συνοδεύονται από ψυχρά µέτωπα και καταφθάνουν από τα δυτικά, νοτιοδυτικά ή 

βορειοδυτικά.  
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Άλλοι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη γένεση πληµµυρών είναι η πυκνή 

δόµηση σε συνδυασµό µε την έλλειψη πρασίνου, η µείωση των δασικών εκτάσεων και η 

αστικοποίηση. Επιπλέον, η αποδάσωση και η διάβρωση του εδάφους ενισχύουν την 

καταστροφική δύναµη των πληµµυρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 19
ου

 αιώνα η 

δασική κάλυψη της χώρας αντιπροσώπευε περισσότερο από το 40% της συνολικής της 

έκτασης, ενώ σήµερα αντιπροσωπεύει µόλις το 18%. Σηµαντικότερος λόγος αυτής της 

µείωσης αποτελούν οι πυρκαγιές. Ειδικά το θέµα των πυρκαγιών και των συνεπειών τους είναι 

ιδιαίτερα σοβαρό και εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για την πληµµυρική τύχη 

πολλών αστικών κέντρων της χώρας και ιδιαίτερα της Αθήνας. 

Άλλοι λόγοι που αξίζει να απαριθµηθούν είναι το «ψαλίδισµα» των φυσικών 

υδατορεµάτων, λόγω της παράνοµης δόµησης και της δηµιουργίας νέων οδικών αξόνων, η 

ανεπαρκής διευθέτηση των υδατορεµάτων λόγω κάλυψης των ρευµάτων, η υποβάθµιση των 

αντιπληµµυρικών έργων αφού τα κονδύλια που παρέχονται δεν είναι ικανοποιητικά σε σχέση 

µε αυτά που παρέχονται για τα οικοδοµικά και οδικά έργα, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο για τη συντήρηση και επιτήρηση των αντιπληµµυρικών έργων. 

Όµως ακόµα και όπου υπάρχει µέριµνα, τα κριτήρια σχεδιασµού που χρησιµοποιούνται είναι 

ξεπερασµένα, ενώ παρατηρείται ανυπαρξία µετρητικής και ερευνητικής υποδοµής µε 

ελλείψεις σε υδροµετρικό δίκτυο και παροχή, καθώς και έλλειψη πειραµατικών λεκανών και 

προγνωστικών µοντέλων.  

Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι παρόλο που η Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει 

σηµαντικές καταστροφές λόγω πληµµυρών, όπως οι άλλες χώρες την Ευρώπης, τα θύµατα σε 

ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα που οφείλονται σε πληµµυρικά γεγονότα είναι πολύ 

περισσότερα σε σχέση µε τα θύµατα λόγω σεισµών, παρόλο που η Ελλάδα είναι µια από τις 

κατεξοχήν σεισµογενείς χώρες. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις συνολικές απώλειες 

ανθρώπινων ζωών από πληµµύρες στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 1: Απώλειες ανθρώπινων ζωών από πληµµύρες στην Ελλάδα την περίοδο  

1896 - 1994 

 

Ηµεροµηνία Απώλειες ζωής 

14 Νοεµβρίου 1896 61 

23 Νοεµβρίου 1925 8 

26 Οκτωβρίου 1930 2 

17 Οκτωβρίου 1933 1 

2 ∆εκεµβρίου 1933 2 

22 Νοεµβρίου 1934 6 

5 Νοεµβρίου 1936 2 

29 Οκτωβρίου 1938 1 

5-6 Νοεµβρίου 1961 40 

2 Νοεµβρίου 1977 38 

27 Οκτωβρίου 1980 1 

5 Οκτωβρίου 1989 7 

15 Ιανουαρίου 1989 1 

21-22 Οκτωβρίου 1994 9 

 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίζονται σχετικά µε το πληµµυρικό καθεστώς 

στην Ελλάδα είναι: 

1. Η έλλειψη ορθολογικά οργανωµένου εθνικού δικτύου συλλογής πληροφοριών των 

φυσικών δεδοµένων και ενιαίας βάσης για την καταχώρησή τους, µε αποτέλεσµα την ατελή 

γνώση των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, παρά τον µεγάλο αριθµό των 

φορέων που ασχολούνται µε τις µετρήσεις και το σηµαντικό αριθµό σχετικών σταθµών. Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 

Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ), η οποία αποτέλεσε µε ένα σηµαντικό βήµα προς αυτή την 

κατεύθυνση, η καθυστέρηση όµως της επικαιροποίησής της µε τα στοιχεία των τελευταίων 

ετών και η υστέρηση της επιχειρησιακής της λειτουργίας συντηρεί την αρνητική κατάσταση 

στον τοµέα των υδατικών πόρων.  

2. Η δυσκολία και έλλειψη συστηµατικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης των 

φυσικών και τεχνιτών υδατικών συστηµάτων από ποσοτική και ποιοτική άποψη, καθώς και η 

έλλειψη επαρκών µετρήσεων υδρολογικών, µετεωρολογικών, υδρογεωλογικών και ποιοτικών 

παραµέτρων.  



 21 

3. Η αλληλεπίδραση των παράκτιων υδάτων εξαιτίας παραπλήσιων ρεµάτων ή ποταµών 

που απορρέουν στη θάλασσα.  

4. Η δυσκολία και έλλειψη καταγραφής των υφιστάµενων χρήσεων και µέτρησης των 

ποσοτήτων νερού που χρησιµοποιείται για κάθε χρήση.  

5. Η δυσκολία συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων φορέων σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, όσον αφορά σε µελέτες και έρευνες υποδοµής σχετικές µε τους υδατικούς πόρους.  

6. Η έλλειψη και δυσκολία οριοθέτησης, στο µέτρο του δυνατού, ανεξάρτητων 

υδρογεωλογικών λεκανών ανά υδατικό διαµέρισµα.  

7. Η ευκαιριακή και ανεξέλεγκτη εκµετάλλευση µεµονωµένων υδατικών πόρων από 

παραπάνω του ενός υδατικού διαµερίσµατος, χωρίς εµπεριστατωµένη γνώση των δυνατοτήτων 

του που οδηγεί στην βαθµιαία ποιοτική και ποσοτική υποβάθµισή του.  

8. Η ανυπαρξία µηχανισµού µεταφοράς και ενοποίησης των κατά υδατικό διαµέρισµα 

στόχων και πολιτικών σε ευρύτερες µονάδες χώρου (upscaling) για το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή συνδυασµένης οικονοµικής ανάπτυξης.  

9. Η δυσκολία ή και η ανυπαρξία ολιστικής αντιµετώπισης των προβληµάτων σχεδιασµού 

και διαχείρισης των υδατικών πόρων.  

10. Η χαλαρή σύνδεση και εναρµόνιση των υφιστάµενων προγραµµάτων ανάπτυξης µε τις 

ανάγκες διαχείρισης νερού, από άποψη ποσότητας και ποιότητας.  

11. Η δυσκολία πραγµατοποίησης µακροχρόνιων προβλέψεων µεγεθών ή τάσεων 

υδρολογικών, πληθυσµιακών, οικονοµικών, τοµέων παραγωγής κλπ., στα πλαίσια του 

αναπτυξιακού προγραµµατισµού, που να επιτρέπουν αντίστοιχες προβλέψεις σε έργα 

αξιοποίησης.  

12. Η ανάγκη εξασφάλισης ορθολογιστικής διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων και την 

από κοινού χρήση αυτών µε βάση τις υδατικές ανάγκες των εµπλεκόµενων χωρών.  

13. Η καθυστέρηση κάλυψης υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή κοινοτικών 

οδηγιών.  

14. Η έλλειψη ενιαίου ∆ιαχειριστικού Φορέα στον τοµέα νερού.  

 

1.8 Ανθρωπογενείς παράγοντες επιδείνωσης των πληµµυρικών φαινοµένων 

Το φυσικό αίτιο µιας πληµµύρας είναι µια ισχυρή καταιγίδα, ιδιαίτερα σε περιόδους 

υγρές, όπου το έδαφος έχει σχετικά µικρή διηθησιµότητα. ∆υστυχώς όµως η συχνότητα των 

πληµµυρών που δηµιουργούν καταστροφές, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, δεν συµβαδίζει 

πάντοτε µε αυτή των καταιγίδων που τις προκαλούν. Είναι δυνατόν ακόµα και σχετικά µικρές 
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βροχοπτώσεις να µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές καταστροφές. Αυτό γίνεται γιατί 

υπάρχουν ανθρωπογενή και τεχνητά αίτια πληµµυρογένεσης.  

Αναφερόµενοι κυρίως στις αστικές περιοχές, που ενδιαφέρουν και περισσότερο από 

πλευράς προστασίας των κατοίκων, οι κύριοι παράγοντες που επιδεινώνουν την 

επικινδυνότητα και καταστροφικότητα των πληµµυρών είναι:  

1. Η εξαφάνιση του υδρογραφικού δικτύου µέσα στις πόλεις όπου τα ρέµατα έχουν 

καλυφθεί από δρόµους, σπίτια και πλατείες.  

2. Η ανεπάρκεια των ρεµάτων που έχουν αποµείνει να αναλάβουν την αυξηµένη απορροή 

και µάλιστα µε µειωµένη συνήθως διατοµή, αφού τα περισσότερα είναι µπαζωµένα ή έχουν 

δοµηθεί παράνοµα. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι είναι ευχής έργο που υπερχειλίζουν οι 

δρόµοι, τα υπόγεια κλπ και τα νερά όλα δεν καταλήγουν στους φυσικούς τους αποδέκτες. 

Γιατί αν συνέβαινε αυτό τότε θα σηµειώνονταν µεγαλύτερες καταστροφές µε περισσότερα 

θύµατα. Έτσι οι πληµµυρισµένοι δρόµοι κλπ κατά τη διάρκεια των πληµµυρών δρουν 

ανακουφιστικά στην περίπτωση αυτή. 

3. Η ολοένα αυξανόµενη αστικοποίηση και η µείωση του πρασίνου από πυρκαγιές και 

άλλες αιτίες, µε άµεσο αποτέλεσµα τη σηµαντική συντόµευση του χρόνου συρροής των νερών 

και την µεγάλη αύξηση του συντελεστή απορροής δηλαδή το 90-95% της βροχής 

µετατρέπεται σε απορροή. Αυτό σηµαίνει ότι µια συγκεκριµένη βροχόπτωση αποδίδει πολύ 

µεγαλύτερη ποσότητα απορροής τώρα απ' ότι στο παρελθόν.  

4. Η ανεπαρκής συντήρηση των υπαρκτών δικτύων και ο ελλιπής καθαρισµός των φρεάτων 

από τα σκουπίδια, τα µπάζα κλπ. Οι µελέτες των αντιπληµµυρικών έργων που θα πρέπει να 

εκσυγχρονισθούν µε βάση τις εξελίξεις της επιστήµης και όχι να βασίζονται σε πεπαλαιωµένες 

εµπειρικές µεθόδους. Η επικινδυνότητα της πληµµύρας σχεδιασµού των έργων (π.χ. περίοδος 

επαναφοράς Τ της πληµµύρας) θα πρέπει να επιλέγεται µε προσοχή για κάθε ένα έργο 

ανάλογα µε τον χαρακτήρα του και την σηµαντικότητά του από πλευράς παροχής προστασίας, 

αλλά και την ανάλυση κόστους-οφέλους από το έργο. Κάθε έργο πρέπει να σχεδιάζεται µε 

βάση τις ιδιαιτερότητες του.  

5. Η ανεπάρκεια των όµβριων δικτύων που είναι παλαιά και µελετηµένα για άλλες 

συνθήκες. Αναφερόµαστε στο πρωτεύον δίκτυο, διότι σε πολλές περιοχές το δευτερεύον και 

ιδιαίτερα το τριτεύον δίκτυο είναι ανύπαρκτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µε την παραµικρή 

βροχή να πληµµυρίζουν οι δρόµοι και να δίνουν οι πόλεις µια εικόνα πλήρους 

αποδιοργάνωσης.  

6. Η έλλειψη συστηµατικών παρατηρήσεων και µετρήσεων απορροής σε πολλές 

πληµµυροπαθείς περιοχές και κυρίως στις αστικές περιοχές. Όσο καλά µοντέλα και αν 
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χρησιµοποιηθούν, αν δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές µετρήσεις, το µόνον που µπορεί 

να γίνει είναι υποθέσεις και εποµένως εκτιµήσεις πληµµυρών και έργων µειωµένης 

αξιοπιστίας.  

 

1.9 Αντιπληµµυρική προστασία 

1.9.1 Κατασκευαστικά µέτρα  

Η αντιπληµµυρική προστασία πρέπει να γίνεται µέσο στα πλαίσια ενός γενικότερου 

στρατηγικού σχεδιασµού για µία ευρύτερη περιοχή και όχι αποσπασµατικά και τοπικά κάθε 

φορά που υπάρχει πρόβληµα, αφού κάθε έργο επηρεάζει τα γύρω του π.χ. ένα έργο στα ανάντη 

µιας λεκάνης µπορεί να λύνει το τοπικό πρόβληµα, όµως µπορεί να δηµιουργεί σοβαρότερο 

πρόβληµα στα κατάντη.  

Μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδιασµού, θα πρέπει να συνταχθεί µια συνολική 

µελέτη εκτίµησης των πληµµύρων και της συχνότητας εµφάνισης τους σε όλα τα κρίσιµα 

σηµεία της περιοχής. Με βάση αυτή τη µελέτη θα πρέπει να χαραχθούν στο χάρτη οι ζώνες 

ίσης πληµµυρικής επικινδυνότητας (κινδύνου). Άλλωστε αυτό είναι και το ζητούµενο και από 

πολλές ασφαλιστικές εταιρείες για να εκτιµήσουν τους δικούς τους δείκτες κόστους 

ασφάλισης. Με βάση αυτά πλέον µπορεί κανείς να σχεδιάσει συνολικά για την ευρύτερη 

περιοχή τα απαιτούµενα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας τα οποία θα συνεργάζονται και δε 

θα αχρηστεύει το ένα το άλλο, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου στην κάθε περιοχή, δίνοντας 

σωστά τις προτεραιότητες τους και επιλέγοντας ορθά τις αποδεκτές αστοχίες για κάθε έργο 

χωριστά.  

Για την υλοποίηση της µελέτης αυτής, που αφορά στην εκτίµηση πληµµύρων και 

ζωνών πληµµυρικής επικινδυνότητας, απαιτούνται τα εξής βασικά στοιχεία:  

1. Καταγραφή όλων των ρεµάτων και των περιοχών πληµµυρικής κατάκλισης που 

υπάρχουν στην περιοχή µε χρήση µεθόδων GIS.  

2. Μελέτη οµβρίων καµπυλών για ισχυρές καταιγίδες και για διάφορες περιόδους 

επαναφοράς.  

3. Καταγραφή του υπάρχοντος δικτύου οµβρίων υδάτων µε χρήση µεθόδων GIS.  

4. Υδρολογική µελέτη για όλα τα κύρια ρέµατα της πόλης, όπως εκτίµηση λεκανών 

απορροής, παροχών αιχµής και πληµµυρικού όγκου για διάφορες περιόδους επαναφοράς  

5. Εκτίµηση ζωνών επικινδυνότητας (περιοχές ίσου πληµµυρικού κινδύνου) 

6. Εκτίµηση της επάρκειας των υφιστάµενων δικτύων-ρεµάτων και ενδεχοµένως 

ενδεικνυόµενες τροποποιήσεις ή σχεδίαση νέων όπου χρειάζεται.  
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7. Υδραυλική µελέτη που αφορά στην εκτίµηση της επάρκειας διατοµών και στάθµης σε 

κρίσιµες θέσεις. Εντοπισµός και αποτύπωση κρίσιµων περιοχών. Οµοίως εκτίµηση επάρκειας 

δικτύου οµβρίων και εντοπισµός κρίσιµων θέσεων  

8. Πρόγραµµα ιεράρχησης έργων και µέτρων ανάσχεσης πληµµυρών.  

9. Προτάσεις που θα περιλαµβάνουν τόσο κατασκευαστικά όσο και µη κατασκευαστικά 

µέτρα για την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής.  

 

1.9.2 Μη κατασκευαστικά µέτρα  

Η αντιµετώπιση των πληµµυρών όµως δεν γίνεται µόνο µε έργα, δηλαδή µόνο µε 

κατασκευαστικά µέτρα. Υπάρχει και άλλη µία φάση αντιπληµµυρικής προστασίας, που 

βασίζεται κυρίως σε µέτρα πρόληψης. Βασική θέση στα µέτρα αυτά κατέχουν τα συστήµατα 

πρόγνωσης ισχυρών καταιγίδων και πληµµυρών, έγκαιρης προειδοποίησης και σχεδιασµού 

ενός συστήµατος έκτακτης ανάγκης σχετικά µε τις πληµµύρες. Η αξιόπιστη πρόγνωση βέβαια 

προϋποθέτει την εγκατάσταση αυτόµατων τηλεµετρικών σταθµών µέτρησης βροχής-απορροής 

σε κατάλληλες θέσεις, όπως και τη χρήση οργάνων εκτός εδάφους π.χ. ραντάρ, δορυφόρων 

κλπ, δράσεις που και στην Ελλάδα µπορούν πλέον να πραγµατοποιηθούν, αφού υπάρχουν 

πολυετείς έρευνες και µελέτες πάνω σε αυτές τις εφαρµογές.  

Πιο συγκεκριµένα, τα βήµατα για την υλοποίηση της προσέγγισης αυτής, που αφορά 

την επιχειρησιακή πρόληψη και αντιµετώπιση πληµµυρικών καταστροφών είναι τα ακόλουθα:  

1. Εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένου τηλεµετρικού δικτύου παρακολούθησης των 

παραµέτρων βροχής - απορροής κατάλληλα σχεδιασµένου σε κρίσιµες θέσεις.  

2. Ρύθµιση κατάλληλου µοντέλου προσοµοίωσης του µετασχηµατισµού της βροχής 

σε πληµµυρική απορροή. 

3. Ανάπτυξη λογισµικού συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων.  

4. Εξαγωγή συµπερασµάτων από την εφαρµογή του προαναφερθέντος µοντέλου και 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων για τις κρίσιµες θέσεις.  

5. Ανάπτυξη συστήµατος πρόγνωσης και παρακολούθησης ισχυρών καταιγίδων και 

πληµµυρών σε πραγµατικό χρόνο, µε χρήση κατάλληλου µετεωρολογικού ραντάρ ή/και 

δορυφόρου και δικτύου επίγειων σταθµών.  

6. Ανάπτυξη συστήµατος προειδοποίησης πληµµυρικού κινδύνου και κατάρτιση 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης (σε συµφωνία και µε το υπάρχον κεντρικό σχέδιο).  

7. Επιχειρησιακή οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου φορέα της περιοχής 

για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των πληµµυρικών καταστροφών.  

Ειδικότερα για τη χρήση του µετεωρολογικού ραντάρ ως βασικού εργαλείου για την 
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πρόγνωση - προειδοποίηση πληµµυρών υπάρχει σηµαντική εµπειρία στο ΕΜΠ που 

αποκτήθηκε µέσα από ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως:  

1. 1991-1993, Weather Radar and Storm and Flood Hazards sponsored by the EU, 

EPOCH, ENVIRONMENT & CLIMATE, DG ΧΙΙ  

2. 1993-1995, Storm, Floods and ENVIRONMENT & CLΙΜΑΤΕ, DG XII  

3. 1996-1999, Hydrological and Hydrometeorological Systems for Europe 

(HYDROMET), sponsored by the EU, ENVIRONMENT & CLΙΜΑΤΕ, DG XII 

Στα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιήθηκε το µετεωρολογικό ραντάρ του 

στρατιωτικού αεροδροµίου της Λάρισας. Η περιοχή µελέτης ήταν ο Θεσσαλικός κάµπος και η 

λεκάνη απορροής αυτή του Πηνειού ποταµού, µια περιοχή που είναι ιδιαίτερα 

πληµµυροπαθής. Το ραντάρ µετρά τις ανακλαστικότητες (R) των υδροσταγονιδίων της 

ατµόσφαιρας σε διαδοχικές χρονικές στιγµές. 

Αυτές τις µετατρέπει µε βάση τη σχέση Ζ-R σε ένταση βροχής (Ζ). Ακολουθείται µια 

διαδικασία για εκτίµηση της ωριαίας βροχόπτωσης σε κάθε στοιχείο του κανάβου (2x2 km
2
) 

που έχει χωρισθεί όλη η περιοχή, µε παράλληλη χρήση και στοιχείων επίγειων σταθµών 

µέτρησης βροχής (merging). 

Έχοντας την εικόνα (image) των βροχοπτώσεων κάτω από την οµπρέλα του ραντάρ 

στη χρονική στιγµή t µπορεί κανείς να προβλέψει την εικόνα και τις εντάσεις στην επόµενη 

χρονική στιγµή t, κοκ., χρησιµοποιώντας τα µοντέλα πρόγνωσης βροχής που έχουν 

αναπτυχθεί. Στη συνέχεια και µε βάση τις βροχοπτώσεις και την πρόγνωση τους λίγες ώρες 

µπροστά, µπορεί κανείς χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο λεκάνης π.χ. HECl, να εκτιµήσει τα 

πληµµυρογραφήµατα σε ορισµένα κρίσιµα σηµεία του ποταµού και να κάνει προγνώσεις 2, 4 

και 6 ώρες µπροστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

2.1 Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνοντας 

υπόψη: 

1. ότι το νερό δεν είναι εµπορικό προϊόν 

2. την ανάγκη κοινοτικής νοµοθεσίας που θα καλύπτει την οικολογική ποιότητα των 

υδάτων (επιφανειακών, γλυκών, υπόγειων) 

3. την συνεχή αύξηση της ζήτησης επαρκών ποσοτήτων ύδατος καλής ποιότητας για κάθε 

χρήση και κυρίως να εξασφαλίζεται η παροχή πόσιµου νερού στον πληθυσµό 

4. την ανάγκη προστασίας των υδάτων από επικίνδυνες ουσίες και την προοδευτική µείωση 

της εκποµπής αυτών των επικίνδυνων ουσιών 

5. την ανάγκη δηµιουργίας ολοκληρωµένης και βιώσιµης κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα 

των υδάτων  

6. την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

7. τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που µπορούν να προκύψουν από τη δράση και 

την απουσία δράσης ορισµένων ενεργειών 

8. την ανάγκη συνεργασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο ευρωπαϊκό, 

µεταξύ των κρατών µελών, αλλά και σε τοπικό επίπεδο (διακρατικά ύδατα) 

9. ότι η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας  

10. την ευαισθησία των υδάτινων οικοσυστηµάτων που βρίσκονται κοντά σε θαλάσσιες 

ακτές, εκβολές ποταµών, κόλπους και σε σχετικά κλειστές θάλασσες  

11. την ανάγκη διαίρεσης και διαχείρισης των υδάτων σε λεκάνες απορροής 

12. την ανάγκη δηµιουργίας και συντονισµού των κατάλληλων φορέων, ώστε η διαχείριση 

να επιτυγχάνεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο 

13. την αναγκαία δηµιουργία ενός ευέλικτου χρονοδιαγράµµατος επίτευξης καλής 

οικολογικής κατάστασης των υδάτων 

14. την απαλλαγή ορισµένων περιοχών από τους στόχους της οδηγίας λόγω απρόβλεπτων και 

ακραίων καταστάσεων 

15. τις αναγκαίες αναλύσεις των χαρακτηριστικών µιας λεκάνης απορροής ποταµών και των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

16. τις ανάλογες κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση µη εφαρµογής της 

οδηγίας 
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εξέδωσε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. 

Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων το 

οποίο θα αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, φροντίζοντας 

να µειώνονται προοδευτικά οι απορρίψεις και οι εκποµπές στα υδάτινα αυτά οικοσυστήµατα 

και να προωθείται η βιώσιµη χρήση του νερού. Επιπροσθέτως, θα συµβάλλει στον µετριασµό 

των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες, εξασφαλίζοντας επαρκή παροχή επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων καλής ποιότητας, µειώνοντας τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων, ενώ 

παράλληλα προστατεύοντας τα χωρικά και θαλάσσια ύδατα. 

Κύριο χαρακτηριστικό της οδηγίας είναι η παρουσίαση ορισµών που αφορούν τα 

ύδατα, µε πιο σηµαντικό από όλους τον όρο-φράση «λεκάνη απορροής ποταµού». Η βασική 

ιδέα στην οποία και στηρίζεται η Οδηγία είναι η ακόλουθη: Κάθε κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χωρίσει την έκταση της χώρας του σε λεκάνες απορροής των 

ποταµών της. Τα ύδατα αυτών των λεκανών σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

θεσπίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας αναµένεται να οδηγηθούν στην λεγόµενη καλή 

οικολογική κατάσταση (ποιοτικός στόχος), καθώς ως στόχος ορίζεται και ο περιορισµός των 

επικινδύνων ρύπων και απορρίψεων σε αυτούς τους αποδέκτες. Η λεκάνη απορροής των 

ποταµών δεν αναµένεται να λειτουργήσει µόνο θεωρητικά. Οι ποσοτικοί παράγοντες 

(πληµµύρες-ξηρασίες) και οι ποιοτικοί (επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης και µείωση 

των επικίνδυνων ρύπων ουσιών) δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν αν δεν θεσπιστούν οι 

κατάλληλες αρµόδιες αρχές που θα διαχειρίζονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής τα ύδατα και 

την ευρύτερη περιφέρεια που ανήκουν τα ύδατα. Αυτές οι αρχές θα θεσπιστούν από το κάθε 

κράτος ξεχωριστά, αφού τότε πλέον θα αρχίσει να εφαρµόζεται η οδηγία σε εθνικό επίπεδο. 

Συνεπώς η διαχείριση των λεκανών απορροής θα αφορά την ευρύτερη υδατική περιφέρεια που 

βρίσκεται η λεκάνη απορροής του ποταµού. Αυτή όµως είναι µια ιδεατή περίπτωση, διότι ποτέ 

ένα ποτάµι δεν βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου σε µια υδατική περιφέρεια. Τις περισσότερες φορές 

ένα ποτάµι ανήκει σε τουλάχιστον δυο υδατικές περιφέρειες, ενώ µπορεί να ανήκει 

ταυτόχρονα και σε τουλάχιστον δυο διοικητικές περιφέρειες. Αυτό όµως πάλι θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως µια κάπως πιο απλοϊκή περίπτωση, αφού υπάρχουν αρκετά ποτάµια τα οποία 

διασχίζουν τουλάχιστον δύο χώρες. Εποµένως, κάθε χώρα, στην περίπτωση που το ποτάµι 

χαρακτηρίζεται ως διακρατικό, θα πρέπει να ορίσει την λεκάνη απορροής του ποταµού που 

ανήκει στο έδαφός της και να ορίσει τις αρµόδιες αρχές που θα αναλάβουν τη διαχείριση του 

ποταµού. Το πιο δύσκολο σηµείο της Οδηγίας είναι η αντιµετώπιση και διαχείριση των 

λεκανών απορροής των ποταµών υπό το πνεύµα συνεργασίας των αρµόδιων φορέων, τόσο 
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όταν το ποτάµι βρίσκεται εντός των συνόρων της χώρας, όσο και όταν συγκαταλέγεται στην 

κατηγορία των διακρατικών. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων ώστε να 

αντιµετωπιστεί η διαχείριση του ποταµού ολοκληρωµένα και ολόπλευρα και όχι τµηµατικά, 

αφού τα κράτη είναι εκείνα που ορίζουν σύνορα και όχι τα ίδια τα νερά των ποταµών. Όλα 

αυτά αφορούν το συντονιστικό κοµµάτι των διοικητικών ρυθµίσεων στις περιοχές λεκανών 

απορροής ποταµών. 

Οι στόχοι της Οδηγίας για την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης είναι 

στον αντίστοιχο βαθµό αυστηροί, ανάλογα πάντα µε το υδατικό οικοσύστηµα. Υπάρχουν 

υδατικά οικοσυστήµατα όπου το νερό τους προορίζεται για πόσιµο, προστατευµένες περιοχές, 

αλλά και περιοχές όπου τα κράτη µέλη επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους λιγότερο 

αυστηρούς είτε γιατί η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης είναι αρκετά δαπανηρή ή γιατί 

δεν είναι εύκολα επιτεύξιµη λόγω ανθρώπινων παραγόντων. Επιπλέον η προσωρινή 

υποβάθµιση της κατάστασης των υδατικών συστηµάτων δε συνιστά παράβαση των 

απαιτήσεων της παρούσας Οδηγίας εάν οφείλεται σε περιστάσεις που απορρέουν από φυσικά 

αίτια ή από ανωτέρα βία και είναι εξαιρετικές ή δεν µπορούν ευλόγως να έχουν προβλεφθεί, 

ιδίως σε περιπτώσεις ακραίων πληµµυρικών γεγονότων ή παρατεταµένων περιόδων ξηρασίας 

ή ακόµη σε περιπτώσεις ατυχηµάτων. 

Η Οδηγία αναφέρει ότι κάθε κράτος-µέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι για κάθε λεκάνη 

απορροής ή για κάθε τµήµα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής το οποίο βρίσκεται στο 

έδαφός του αναλαµβάνει την ανάλυση των χαρακτηριστικών της, την επισκόπηση των 

επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων και την οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος το οποίο θα έχει περατωθεί 

το αργότερο σε τέσσερα έτη µετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Οδηγίας. Οι αναλύσεις 

και οι επισκοπήσεις επανεξετάζονται και αν απαιτείται ενηµερώνονται το αργότερο µετά από 

δεκατρία έτη από της ισχύ της παρούσας Οδηγίας. Όλα αυτά αναφέρονται στα άρθρα 1-5. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 πρέπει κάθε κράτος-µέλος να έχει ένα µητρώο περιοχών που 

χαρακτηρίζονται από διάφορες νοµοθεσίες και διατάξεις ως προστατευόµενες περιοχές, ενώ το 

άρθρο 7 αναφέρει τις προϋποθέσεις για άντληση πόσιµου ύδατος από την περιοχή κάθε 

λεκάνης απορροής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 τα κράτη-µέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάρτιση 

προγραµµάτων για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, ώστε να υπάρχει 

συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και 

των προστατευµένων περιοχών σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού. Τα προγράµµατα 
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αυτά τίθενται σε εφαρµογή το αργότερο έξι έτη µετά από την ηµεροµηνία έναρξης της 

ισχύουσας οδηγίας, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από την οικεία νοµοθεσία. 

Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την αρχή 

ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συµπεριλαµβάνοντας το κόστος για το 

περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και την αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι χρήστες 

πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους υδάτινους πόρους, συµβάλλοντας µε αυτό τον 

τρόπο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει 

και ένας διαχωρισµός για τις διάφορες χρήσεις των υδάτων, π.χ. για βιοµηχανία, νοικοκυριά, 

γεωργία, καθώς και µια συνεκτίµηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της ανάκτησης και των γεωγραφικών και κλιµατολογικών συνθηκών των 

περιοχών 

Το άρθρο 10 επισηµαίνει την ανάγκη για συνδυασµένη προσέγγιση σηµειακών και 

διάχυτων πηγών, ενώ µπορεί να εφαρµοστούν ακόµα περισσότερο αυστηροί όροι για τον 

έλεγχο των εκποµπών από τις πηγές αυτές, ενώ το άρθρο 11 αναφέρεται στα µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για κάθε λεκάνη απορροής ποταµού ή για το τµήµα διεθνούς περιοχής λεκάνης 

που βρίσκεται εντός της επικράτειας του. Τα µέτρα αυτά πρέπει να ικανοποιούν τους σκοπούς 

του άρθρου 9 και να προάγουν την αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση ύδατος προκειµένου 

να µην διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων που ορίζονται από το άρθρο 4. Επιπλέον 

πραγµατοποιούνται κάποιοι έλεγχοι στα ύδατα σχετικά µε την άντληση αυτών. Οι έλεγχοι 

αυτοί αφορούν και την πρόληψη από την ενδεχόµενη ρύπανση που µπορεί να προκληθεί από 

σηµειακές και διάχυτες πηγές απορρίψεων. Οι έλεγχοι αυτοί επανεξετάζονται περιοδικά και 

εφόσον χρειάζεται εκσυγχρονίζονται. Στην περίπτωση που τα στοιχεία παρακολούθησης 

δείχνουν ότι πιθανόν δεν µπορούν να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι για τα υδατικά 

συστήµατα, το κράτος µεριµνά, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της πιθανής αποτυχίας, 

εξετάζονται οι σχετικές άδειες και εξουσιοδοτήσεις, τα προγράµµατα παρακολούθησης καθώς 

και αν κριθεί σκόπιµο να θεσπιστούν αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα προγράµµατα 

µέτρων καταρτίζονται τα αργότερο εννέα έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας και όλα τα µέτρα είναι έτοιµα προς εφαρµογή το αργότερο δώδεκα έτη την 

ηµεροµηνία αυτή. 

Το άρθρο 12 αναφέρει ότι όταν ένα κράτος-µέλος εντοπίζει ζήτηµα που έχει 

επιπτώσεις στη διαχείριση των υδάτων του, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί από το εν 

λόγω κράτος-µέλος, µπορεί να αναφέρει το ζήτηµα στην Επιτροπή και σε οποιοδήποτε άλλο 

ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος και να προβεί σε συστάσεις για την επίλυσή του. Η Επιτροπή 

απαντά σε οποιαδήποτε αναφορά ή σύσταση κράτους-µέλους εντός εξαµήνου. 
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Το άρθρο 13 αναφέρει ότι κάθε κράτος µέλος πρέπει να καταρτίζει ένα σχέδιο 

διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού σε κάθε περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταµού 

εφόσον ο ποταµός βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο έδαφός του. Στην περίπτωση που το ποτάµι 

είναι διακρατικό πρέπει να γίνει ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης όπου κάθε κράτος θα καλύπτει 

το κοµµάτι που βρίσκεται στο έδαφός του. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού 

δηµοσιεύονται το αργότερο εννέα έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας. 

Το άρθρο 14 αναφέρει ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ενεργό 

συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µελών στην υλοποίηση της παρούσας οδηγίας. ∆ηλαδή 

δηµοσιεύουν και θέτουν στη διάθεση του κοινού το χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα των 

εργασιών για την εκπόνηση του σχεδίου καθώς και το αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης 

της λεκάνης απορροής του ποταµού. Κατόπιν σχετικής αίτησης παρέχεται πρόσβαση σε 

βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του 

προσχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. Επιπλέον τα κράτη-µέλη θα πρέπει να 

παρέχουν τουλάχιστον προθεσµία έξι µηνών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων σχετικά 

µε τα εν λόγω έγγραφα, προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα ενεργού συµµετοχής και 

διαβουλεύσεων. 

Το άρθρο 15 σχετίζεται µε την υποβολή εκθέσεων. Τα κράτη-µέλη οφείλουν να 

διαβιβάζουν αντίγραφα των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών και όλων 

των επακόλουθων ενηµερωµένων µορφών τους από την Επιτροπή και σε οποιοδήποτε 

ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευσή τους. Αν το ποτάµι είναι 

διακρατικό κάθε κράτος πρέπει να δηµοσιεύει το σχέδιο διαχείρισης τουλάχιστον του 

κοµµατιού που ανήκει στο έδαφός του. Εντός τριών ετών από τη δηµοσίευση κάθε σχεδίου 

µπορεί να υποβληθεί ενδιάµεση έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει 

σηµειωθεί. 

Στο άρθρο 16 αναφέρονται στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων. Θεσπίζονται 

ειδικά µέτρα κατά της ρύπανσης των υδάτων από µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων που 

αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένων των 

κινδύνων για τα ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος. 

Επιπροσθέτως, καθορίζεται κατάλογος ουσιών προτεραιότητας από την Επιτροπή, ο οποίος 

µπορεί να επανεξεταστεί, καθώς και προτάσεις ελέγχων, σκοπός των οποίων είναι η 

προοδευτική µείωση των απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών των σχετικών ουσιών. 

Υποβάλλονται προτάσεις για ποιοτικά πρότυπα που αφορούν τις συγκεντρώσεις των ουσιών 

προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, τα ιζήµατα και το βιόκοσµο. Σχετικά µε τις ουσίες 
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που περιλαµβάνονται στον πρώτο κατάλογο προτεραιότητας της οδηγίας, εφόσον δεν υπάρξει 

συµφωνία σε κοινοτικό επίπεδο εντός έξι ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, τα κράτη-µέλη θεσπίζουν περιβαλλοντικά πρότυπα για τις εν λόγω ουσίες, 

τα οποία αφορούν όλα τα επιφανειακά ύδατα που επηρεάζονται από την απόρριψη αυτών των 

ουσιών.  

Το άρθρο 17 αφορά τις στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης 

των υπόγειων υδάτων. Τα κριτήρια που λαµβάνονται έχουν σκοπό την επίτευξη της καλής 

χηµικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καθώς και τον προσδιορισµό σηµαντικής και 

βιώσιµης ανοδικής τάσης και τον καθορισµό εναρκτήριων σηµείων αναστροφής της τάσης. Αν 

δεν έχουν θεσπιστεί κριτήρια σε εθνικό επίπεδο η αναστροφή της τάσης λαµβάνει ως 

εναρκτήριο σηµείο της το 75%, κατ’ ανώτερο όριο, του επιπέδου των ποιοτικών 

προδιαγραφών που προβλέπονται στην υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία η οποία εφαρµόζεται 

στα υπόγεια ύδατα. 

Το άρθρο 18 καθορίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση της 

παρούσας οδηγίας πρέπει να δηµοσιευτεί το αργότερο δώδεκα χρόνια µετά την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και στην συνέχεια πραγµατοποιείται ανά εξαετία. Η 

έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει την ανασκόπηση της προόδου εφαρµογής της οδηγίας και της 

κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Κοινότητα σε συνεργασία µε τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, την επιθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των 

λεκανών απορροής των ποταµών και τις προτάσεις για µελλοντικές βελτιώσεις, περιλήψεις 

των ανταποκρίσεων στις εκθέσεις ή συστάσεις, αλλά και κάθε πρότασης, ελεγκτικού µέτρου 

και στρατηγικής που αναπτύσσεται και σύνοψη των απαντήσεων που δόθηκαν στα σχόλια στο 

οποία προέβη το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τις προηγούµενες εκθέσεις 

εκτέλεσης. ∆ηµοσιεύονται εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης που έχει επιτευχθεί. Σε 

όλα αυτά συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αρµόδιων αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

των µη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτικών και οικονοµικών εταίρων, των 

οργανώσεων καταναλωτών, των πανεπιστηµιακών καθώς και άλλων εµπειρογνωµόνων.  

Το άρθρο 19 αφορά τα σχέδια για µελλοντικά κοινοτικά µέτρα που προκύπτουν από 

τις προτάσεις, τα ελεγκτικά µέτρα και τις αναπτυσσόµενες στρατηγικές, ενώ το άρθρο 20 

αφορά τις τεχνικές προσαρµογές της οδηγίας και τις κατευθυντήριες γραµµές για την 

εφαρµογή αυτών. 

Το άρθρο 21 παρουσιάζει την κανονιστική επιτροπή, ενώ το άρθρο 22 τις 

καταργήσεις και τις µεταβατικές διατάξεις. Το άρθρο 23 σχετίζεται µε τις κυρώσεις που 
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επιβάλλονται για παραβίαση εθνικών διατάξεων και οι οποίες πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. 

Τα άρθρα 24,25 και 26 αφορούν την εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη-µέλη, τα οποία 

είναι και οι αποδέκτες, µέσω αναγκαίων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων και την έναρξη της ισχύος της. 

 

2.2 Τα κυριότερα σηµεία της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για το Υδατικό Περιβάλλον 

2.2.1 Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 αποτελεί το εργαλείο για την 

µακροπρόθεσµη και ενοποιηµένη αειφόρο πολιτική διαχείριση των υδάτων και των 

οικοσυστηµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Ιούλιο του 2000. Αποτελεί επίσης 

ολοκληρωµένο εργαλείο, γιατί αφορά και στον έλεγχο της ποιότητας του υδάτινου 

περιβάλλοντος παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο µια κοινή βάση για την παρακολούθηση και 

αποτίµηση των δράσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατάσταση των 

υδατικών πόρων όλων των ευρωπαϊκών κρατών από ποιοτικής και ποσοτικής πλευράς.  

Για να γίνει η εφαρµογή της οδηγίας µε επιτυχία πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

κάποιες δραστηριότητες οι οποίες εξαρτώνται άµεσα από τα ακόλουθα: 

� Πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια εναρµόνιση όλων των φυσικών διεργασιών και 

ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τον κύκλο του νερού µέσα στα χωρικά πλαίσια 

µιας υδρολογικής λεκάνης. 

� Να ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα διαχειριστικά µέτρα που θα εξασφαλίσουν την 

επιθυµητή «καλή κατάσταση» των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων µέσα στα επόµενα 

χρόνια. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της οδηγίας είναι ότι κάθε χώρα πρέπει να χωριστεί σε 

Λεκάνες Απορροής Ποταµών. Η Λεκάνη Απορροής είναι η βασική µονάδα µε έδρα την οποία 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν όλες οι ενέργειες σχεδιασµού και διαχειριστικής δράσης που 

αναφέρονται στο νερό. Εποµένως αναγνωρίζεται το γεγονός ότι το νερό εκτός από πολιτικά  

και διοικητικά όρια έχει επίσης φυσικά και υδρολογικά όρια. 

Οι νέες ευκαιρίες που παρέχονται µε αυτήν την Οδηγία αφορούν: 

� Τη βιωσιµότητα στη διαχείριση και τη χρήση του νερού 

� Την πρόληψη της περαιτέρω υποβάθµισης και επίτευξη καλή κατάσταση για όλα τα νερά 

� Την εµπλοκή του ευρύτερου κοινού στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα κυριότερα σηµεία της οδηγίας είναι τα ακόλουθα τέσσερα: 
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� Ο προσδιορισµός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού ή συνόλου λεκανών µε την 

µορφή µιας υδρολογικής περιφέρειας (µε συνυπολογισµό υπόγειων και παράκτιων νερών) και 

οι διοικητικές διευθετήσεις για την συγκρότηση αρµόδιας τοπικής αρχής της λεκάνης αφενός 

και συντονισµού δράσεων αφετέρου. 

� Ο χαρακτηρισµός και η συνολική περιγραφή της κατάστασης της υδρολογικής 

περιφέρειας και η ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων αυτών στην κατάσταση των 

συστηµάτων επιφανειακών και υπογείων υδάτων συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής 

ανάλυσης των χρήσεων νερού. 

� Η εγκατάσταση και λειτουργία αντιπροσωπευτικών δικτύων παρακολούθησης της 

ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης υδάτων. 

� Η κατάστρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων (Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού) που θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα διαχειριστικά µέτρα για την 

επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. 

Τα καινοτόµα στοιχεία που εισάγει η Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση των υδάτων είναι 

τα ακόλουθα: 

� Εισαγωγή στην αντίληψη προστασίας των υδάτων.  

� Θέσπιση χρονικού ορίου εντός του οποίου τα υδάτινα σώµατα θα έχουν «καλή 

οικολογική κατάσταση».  

� Οργάνωση της διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης ποταµού.  

� Συνδυασµένη αντιµετώπιση ποσότητας και ποιότητας υδάτων.  

� ∆ιαδικασία πολιτικής τιµολόγησης της χρήσης του νερού.  

� Συµµετοχή και ενεργός ανάµιξη των πολιτών 

Στο πλαίσιο της νοµοθετικής προσέγγισης στην Ελλάδα εντοπίζονται ορισµένες 

ελλείψεις και αποκλίσεις από το γενικότερο σκεπτικό της Οδηγίας Πλαίσιο:  

� Ο νόµος µεταφέρει µεν στην ελληνική νοµοθεσία τους ορισµούς της Οδηγίας 2000/60, 

ωστόσο δεν περιλαµβάνονται οι έννοιες αυτές στα επιµέρους άρθρα. 

� Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά και οι σύγχρονες επιστηµονικές και κοινωνικοπολιτικές 

προσεγγίσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης υδάτων δεν λαµβάνονται επαρκώς υπόψη.  

� Οι περιφερειακές δοµές διαχείρισης θα είναι υπηρεσίες στο πλαίσιο υπαρχουσών 

διοικητικών Περιφερειών της χώρας.  

� Μεθοδολογικά και διαδικαστικά ζητήµατα δεν αντιµετωπίζονται ενώ τίθενται κυρίως 

διοικητικά διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
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2.2.1.1 ∆υσκολίες και προβλήµατα εφαρµογής της Οδηγίας  

 Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή της οδηγίας είναι: 

1. Η εφαρµογή της Οδηγίας δεν αναµένεται εύκολη. Η δυσκολία της εφαρµογής της πηγάζει 

µεταξύ άλλων από τις αρχές που εµπεριέχονται στη Οδηγία και που διέπουν τους υδατικούς 

πόρους και τις σχέσεις τους µε το περιβάλλον όσο και µε τους σχετικούς τοµείς 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. 

2. Στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων εµπλέκονται φορείς και διοικητικές αρχές µε 

διαφορετικούς ρόλους, αρµοδιότητες, ευθύνες και ενδιαφέροντα. Αυτή η ποικιλία 

αρµοδιοτήτων είναι συχνά ο κυριότερος παράγοντας κακής διαχείρισης και για τον λόγο αυτό 

είναι απαραίτητη µια περισσότερο ολιστική προσέγγιση στις πρακτικές διαχείρισης. Στην 

περίπτωση διασυνοριακών λεκανών, θα πρέπει να προσθέσει κανείς και την αναγκαιότητα 

δηµιουργίας συνεργασιών ανάµεσα σε χώρες, τη σύσταση συµπληρωµατικών συµφωνιών 

καθώς και την επικαιροποίηση µε γνώµονα την Οδηγία αυτών που ήδη βρίσκονται σε ισχύ και 

επηρεάζουν τη διαχείριση. 

3. Μια άλλη παράµετρος που είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη είναι η κλίµακα για τη λήψη 

αποφάσεων και σύνταξη διαχειριστικών µέτρων. Κάποιες ενέργειες οφείλουν να γίνουν σε 

επίπεδο λεκάνης (για παράδειγµα συνεργασία φορέων αντιπληµµυρικής προστασίας, 

υδροδότησης και προστασίας του περιβάλλοντος), κάποιες σε εθνικό επίπεδο (εναρµόνιση της 

Κοινοτικής Οδηγίας µε την εθνική νοµοθεσία) και ορισµένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (για 

παράδειγµα εναρµόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό και της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, CAP). 

4. Οι προθεσµίες και τα χρονικά όρια για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων 

εισάγουν µια επιπλέον δυσκολία στην εφαρµογή της Οδηγίας. 

5. Η ανυπαρξία οργανωτικών και διαχειριστικών δοµών στον τοµέα των υδατικών πόρων µε 

ουσιαστικό περιεχόµενο και την πολυαρχία στις αρµοδιότητες κατά κατηγορία χρήσης των 

υδατικών πόρων. Έγιναν κάποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση µε τη θέσπιση του  

Ν 3199/2003 χωρίς όµως ποτέ να γίνει πλήρης εφαρµογή του νόµου, ίσως επειδή δεν υπήρξε 

ποτέ ισχυρή πολιτική βούληση. 

 

2.2.1.2 Οργάνωση της Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Οι κύριες συνιστώσες της οργάνωσης της Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι: 

1. Η δηµιουργία εθνικών γραµµών καθοδήγησης, εργασίες δοκιµών στοιχείων της Οδηγίας 

σε πιλοτικές λεκάνες και συζητήσεις σχετικά µε το διοικητικό πλαίσιο που θα διέπει τη 

λειτουργία των Υδρολογικών Περιφερειών. 
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2. Τα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράµµατα που 

σχετίζονται µε τη διαδικασία εφαρµογής της Οδηγίας και αναµένεται τα αποτελέσµατά τους 

να βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη στην εφαρµογή της. 

3. Η δηµιουργία οµάδων εργασίας, των οποίων τα µέλη προέρχονται από όλα τα κράτη 

µέλη, ύστερα από την υπόδειξη των αρµόδιων για τη διαχείριση των υδάτων φορέων σε κάθε 

κράτος. 

4. Η ύπαρξη 13 οµάδων εργασίας που αναφέρονται σε 4 ευρύτερες θεµατικές ενότητες, οι 

οποίες και αποτελούν τις απαραίτητες συνιστώσες της στρατηγικής εφαρµογής της Οδηγίας. 

5. Η υποστήριξη των οµάδων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παίζει το ρόλο 

του συντονιστή, καθώς και η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού forum µε την επωνυµία Circa. 

 

2.2.1.3 Χρονοδιάγραµµα εργασιών 

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη καλής ποιότητας υδάτων για όλα τα 

υδάτινα σώµατα µέχρι το 2015. Το χρονοδιάγραµµα επίτευξης του τελικού αυτού στόχου, που 

θα πρέπει να υλοποιηθεί από τα κράτη µέλη, επιµερίζεται µε αναφορά σε ενδιάµεσα στάδια ως 

εξής: 

� Προσδιορισµός των επιµέρους λεκανών απορροής σε κάθε κράτος µέλος, ένταξή τους σε 

Υδάτινες Περιφέρειες και καθορισµός των αρµοδίων Φορέων ∆ιαχείρισης. Χρονικός 

ορίζοντας 2003 (Άρθρα 3 και 24). 

� Προσδιορισµός σε κάθε Υδατική Περιφέρεια των πιέσεων των επιπτώσεων και των 

οικονοµικών παραµέτρων που σχετίζονται µε τη χρήση των υδάτων καθώς και η καταγραφή 

των προστατευόµενων περιοχών. Χρονικός ορίζοντας 2004 (Άρθρο 5 και 6, Παραρτήµατα ΙΙ 

και ΙΙΙ). 

� Θέση σε λειτουργία Προγραµµάτων Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων. 

Χρονικός ορίζοντας 2006 (Άρθρο 8). 

� Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των Προγραµµάτων Παρακολούθησης και τις 

αναλύσεις των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής, τα κράτη µέλη καλούνται να 

εντοπίσουν τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει 

η οδηγία, µε οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο. Χρονικός ορίζοντας 2009 (Άρθρο 11, 

Παράρτηµα ΙΙΙ). 

� Σύνταξη και δηµοσιοποίηση για κάθε Υδατική Περιφέρεια, στα οποία θα περιλαµβάνεται 

και ο τελικός προσδιορισµός των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων υδατίνων σωµάτων. Χρονικός 

ορίζοντας 2009 (Άρθρα 13 και 4.3). 
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� Εφαρµογή τιµολογιακής πολιτικής των υδάτων, η οποία θα υποβοηθά τη βιωσιµότητα 

των υδατικών πόρων. Χρονικός ορίζοντας 2010 (Άρθρο 9). 

� Θέση σε λειτουργία των µέτρων. Χρονικός ορίζοντας 2012 (Άρθρο 11). 

� Πλήρης εφαρµογή των Προγραµµάτων ∆ιαχείρισης και επίτευξης των περιβαλλοντικών 

στόχων. Χρονικός ορίζοντας 2015 (Άρθρο 4). 

 

2.2.1.4 Σηµερινή Ελληνική πραγµατικότητα 

Τo εθνικό πλαίσιο εναρµόνισης της Οδηγίας γίνεται µε τον Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 

280/Α/9-12-2003) µε τον οποίο πραγµατοποιούνται ορισµένα σηµαντικά βήµατα. Πιο 

συγκεκριµένα:  

� Με το άρθρο 4, δηµιουργείται Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων σε επίπεδο Ειδικής 

Γραµµατείας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

� Με το άρθρο 5, δηµιουργείται ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας. 

� Με το άρθρο 12, τίθεται σαφώς το ζήτηµα της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών 

ύδατος στις διάφορες χρήσεις.  

� Με το άρθρο 14, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις «σε όποιον προκαλεί κυρώσεις ή 

υποβαθµίζει µε άλλον τρόπο τα ύδατα». 

Οι αρµόδιες αρχές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανάλογα µε τη χρήση του 

νερού είναι: 

� Αγροτική χρήση-Υπουργείο Γεωργίας 

� Βιοµηχανική, Ενεργειακή χρήση –Υπουργείο Ανάπτυξης 

� Ύδρευση Αθήνας και Θεσσαλονίκης –ΕΥ∆ΑΠ 

� Ύδρευση στο υπόλοιπο της χώρας – Υπουργείο Εσωτερικών 

� Χρήσεις αναψυχής – ΕΟΤ 

 

2.2.1.5 Συµµετοχή Φορέων για την υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο στην Ελλάδα 

� Τα ελληνικά Προγράµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν παρουσιάζονται ώριµα στις 

επιµέρους κατηγορίες της θεµατολογίας της Οδηγίας Πλαίσιο. 

� ∆εν παρουσιάζεται ισόρροπη κατανοµή ως προς την συµµετοχή των Περιφερειών στα 

Προγράµµατα. 

� Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανήκει στις κατηγορίες Επισκόπηση και 

∆ιακυβέρνηση Υδάτων, ενώ η Επεξεργασία και η Αξιοποίηση Υδάτων, υστερούν σηµαντικά. 
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� Ως προς την περιφερειακή κατανοµή συµµετοχών σε Προγράµµατα, κυρίαρχες 

Περιφέρειες είναι η Αττική, η Κρήτη και η Κεντρική Μακεδονία, ενώ οι υπόλοιπες 

σηµειώνουν σηµαντική υστέρηση.  

� Ως προς την κατανοµή συµµετοχής Ιδρυµάτων-Φορέων κυριαρχούν τα Πανεπιστήµια 

(39% µε το ΕΜΠ στο 16%), και ο Ιδιωτικός τοµέας (29%), ενώ οι Τοπικές Αρχές έχουν 

ελάχιστη συµµετοχή (13%) 

 

2.3 Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά στην Ελλάδα  

Στις 9 ∆εκεµβρίου του 2003 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως της 

Ελλάδας ο νόµος υπ’ αριθµόν 3199, ο οποίος αναφέρεται στην προστασία και τη διαχείριση 

των υδατικών πόρων της Ελλάδας. Ο νόµος αυτός περιγράφει την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα υδατικά σώµατα της Ελλάδας και αποτελεί ουσιαστικά 

την εναρµόνιση της Ελλάδας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της 23
ης

 

Οκτωβρίου του 2000.  

Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται για την προστασία και διαχείριση και των υπογείων 

υδάτων. Κατόπιν ορίζονται κάποιες εκφράσεις για τον χαρακτηρισµό των διαφόρων υδάτινων 

σωµάτων. Χαρακτηριστικές εκφράσεις ορισµοί είναι τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, 

τα εσωτερικά ύδατα, οι ποταµοί, οι λίµνες, τα µεταβατικά ύδατα, τα παράκτια ύδατα, τα 

τεχνητά υδατικά συστήµατα, τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα υδατικά συστήµατα, τα συστήµατα 

επιφανειακών υδάτων, οι υδροφόροι ορίζοντες και τα συστήµατα υπογείων υδάτων. Το 

κυριότερο χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου νόµου είναι η απαραίτητη δηµιουργία λεκανών 

απορροής. Πιο συγκεκριµένα, η επικράτεια της Ελλάδας πρέπει να χωριστεί σε λεκάνες 

απορροής, ώστε κάθε λεκάνη να µελετηθεί στα πλαίσια της ολοκληρωµένης ανάπτυξης καθώς 

και η διαχείρισή της να γίνει και αυτή στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης φιλοσοφίας. 

Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισµοί αναφέρονται στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

υδάτινων σωµάτων. Ο νόµος όµως ορίζει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές των 

οποίων πρέπει να πληρούν όλα τα υδάτινα σώµατα στον ανάλογο βαθµό. Εποµένως, και εδώ 

ορίζονται κάποιες έννοιες µε βάση τις οποίες θα κατηγοριοποιηθούν ποιοτικά τα υδάτινα 

σώµατα. Κάποιες από αυτές τις έννοιες είναι οι ακόλουθες: κατάσταση επιφανειακών υδάτων, 

κατάσταση υπογείων υδάτων, οικολογική κατάσταση, χηµική κατάσταση επιφανειακών 

υδάτων, επικίνδυνες ουσίες, ουσίες προτεραιότητας, οριακές τιµές εκποµπής, έλεγχοι 

εκποµπών. 

Οι φορείς και τα όργανα που ορίζονται µε βάση τον νόµο είναι τα ακόλουθα:  

� Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
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� Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 

� ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας 

� Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων 

Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των αρµοδιοτήτων του κάθε φορέα-οργάνου. 

Εθνική Επιτροπή Υδάτων: Αυτή χαράσσει την πολιτική για την προστασία και τη 

διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της και εγκρίνει, µετά από 

εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και τη γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων τα 

εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης  του υδατικού δυναµικού της χώρας. 

Τα κύρια µέλη που την στελεχώνουν είναι:  

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ως Πρόεδρο 

2. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών 

3. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης  

5. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας 

6. Ο Υπουργός Γεωργίας 

Συµµετέχουν επίσης αρκετοί Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων, και εκπρόσωποι 

από την διοίκηση και τα κέντρα ερευνών.  

Η Επιτροπή υποβάλλει στη Βουλή και το Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων ετήσια έκθεση 

σχετικά µε την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρµογή της 

παρούσας νοµοθεσίας καθώς και για την συµβατότητα µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ενώ 

τουλάχιστον µια φορά το χρόνο συγκαλείται από τον Πρόεδρό της συνέλευση.   

Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων: Αποτελεί ενιαίο διοικητικό τοµέα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία ασκεί τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: Καταρτίζει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου 

δυναµικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρµογή τους. Τα εθνικά 

προγράµµατα διακρίνονται σε µακροχρόνια µε διάρκεια πάνω από έξι έτη και µεσοχρόνια µε 

διάρκεια από δύο έως έξι έτη. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, συντονίζει τις υπηρεσίες και τους 

κρατικούς φορείς και µετέχει στα αρµόδια κοινοτικά όργανα. Εισηγείται τους γενικούς 

κανόνες κοστολόγησης και τιµολόγησης των υδάτων και παρακολουθεί την τήρησή τους, 

καθώς και νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, ενώ παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την 

ποιότητα και ποσότητα των υδάτων και µεριµνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εθνικού 

δικτύου παρακολούθησης αυτών. ∆ιαχειρίζεται βάσει υδρολογικών και µετεωρολογικών 

δεδοµένων σε εθνικό επίπεδο και µεριµνά για τη διαρκή της ενηµέρωση, παρακολουθεί τη 

λειτουργία των ∆ιευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών και παρέχει οδηγίες για την άσκηση 
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των αρµοδιοτήτων τους. Για κάθε λεκάνη απορροής συντάσσει πλήρης έκθεση των 

χαρακτηριστικών της, διαπιστώνει τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και προβαίνει στην οικονοµική ανάλυση 

κάθε χρήσης ύδατος στην λεκάνη αυτή, ενώ φροντίζει και για την προστασία, την αναβάθµιση 

και την αποκατάσταση όλων των υδάτινων σωµάτων το αργότερο έως το 2015. 

Τα κύρια µέλη που την στελεχώνουν είναι: 

1. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης  

2. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας 

3. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

4. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης . 

Σε συνεργασία µε άλλα υπουργεία ορίζεται εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της 

ποιότητας και ποσότητας των υδάτων µε καθορισµό των θέσεων µετρήσεων και των φορέων 

που υποχρεούνται στη λειτουργία τους. 

∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας: Στις αρµοδιότητες της ανήκει η προστασία και 

διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταµού (τις οποίες και ορίζει η ίδια) η οποία εκτείνεται 

στα διοικητικά της όρια. Αν η λεκάνη απορροής εκτείνεται σε περισσότερες περιφέρειες τότε 

πρέπει να γίνει κατανοµή αρµοδιοτήτων ώστε να γίνει ολοκληρωµένη προστασία και 

διαχείριση της λεκάνης. Επίσης ορίζει τις θέσεις και τις ειδικότητες που θα στελεχώσουν τη 

διεύθυνση και κατανέµει τις αρµοδιότητές τους. Πιο λεπτοµερώς, στις αρµοδιότητες της 

συγκαταλέγεται η πρόληψη της υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η 

αναβάθµιση και αποκατάσταση των υδατικών συστηµάτων, η προοδευτική µείωση της 

ρύπανσης από ουσίες προτεραιότητας, η προώθηση της βιώσιµης χρήσης του νερού, ο έλεγχος 

της άντλησης του νερού, ο µετριασµός των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες, καθώς 

και η εφαρµογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόµενες 

περιοχές. Επιπροσθέτως καταρτίζει, εξειδικεύει και εφαρµόζει τα σχέδια διαχείρισης και τα 

προγράµµατα µέτρων, παρουσιάζει ετήσια έκθεση η οποία διαβιβάζεται στην Κεντρική 

Υπηρεσία Υδάτων, καταρτίζει µητρώο προστατευόµενων περιοχών και µεριµνά για την 

ουσιαστική συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης υδάτων καθώς 

και για την ενηµέρωσή του σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εργασιών. Εκτός από συντονιστικό 

ρόλο που έχει, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αναλύει τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των υδάτων, εφαρµόζει µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή, στα 

επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια ύδατα, εκδίδει άδειες και ελέγχει την εφαρµογή τους. 

Τέλος, µε απόφασή της, επιβάλλει σε υφιστάµενα ή νέα έργα περιορισµούς για να αποφευχθεί 

ο πιθανός υποβαθµισµός των υδάτων. 
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Περιφερειακό Συµβούλιο Υδάτων: Συνίσταται σε κάθε περιφέρεια και αποτελεί όργανο 

κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέµατα προστασίας και διαχείρισης υδάτων και 

συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Σε αυτό συµµετέχουν ο προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας και εκπρόσωποι από την νοµαρχία, την περιφέρεια, τις 

µη κυβερνητικές οργανώσεις και από κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002. Το 

Συµβούλιο γνωµοδοτεί πριν την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης και εκφράζει τη γνώµη του 

προς τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για κάθε θέµα προστασίας και διαχείρισης 

υδάτων που αυτός υποβάλλει, το οποίο και δηµοσιοποιεί προκειµένου να συµµετάσχει σε 

δηµόσια διαβούλευση.  

Σε επίπεδο περιφέρειας καταρτίζεται το Σχεδίο Προστασίας και ∆ιαχείρισης των 

Υδάτων. Αυτό αφορά τις λεκάνες απορροής ποταµών για τις οποίες είναι διοικητικά αρµόδια η 

περιφέρεια και χρονικά ισχύει για έξι χρόνια. Για τις λεκάνες απορροής ποταµών που είναι 

συναρµόδιες δυο ή περισσότερες περιφέρειες καταρτίζεται ειδικό σχέδιο διαχείρισης. Το 

σχέδιο διαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιµήσεις που είναι απαραίτητα 

για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Καταρτίζεται από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων 

Περιφέρειας και εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ύστερα από 

γνώµη του Περιφερειακού Συµβουλίου Υδάτων και σύµφωνα µε γνώµη της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υδάτων. Κατά τη διάρκεια των σχεδίων διαχείρισης λαµβάνονται υπόψη και οι 

κατευθύνσεις και προτάσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπονται από τον ν. 2742/1999 (άρθρο 8), το περιεχόµενο των 

γενικών και ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτου για 

την προστασία και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Το πρώτο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

καταρτίζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά µέχρι 22/12/2009. 

Οι Περιφέρειες στη συνέχεια οφείλουν να καταρτήσουν Πρόγραµµα Μέτρων και 

Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, τα οποία και πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 

στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας.  

Το Πρόγραµµα Μέτρων περιλαµβάνει µέτρα για την προστασία και διαχείριση των 

λεκανών απορροής, για την διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του υδάτινου 

περιβάλλοντος, για την αντιµετώπιση της ρύπανσης ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής της 

και για τη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των υδάτων. Καταρτίζεται όπως ακριβώς και το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης µέχρι 22/12/2009 και όλα τα µέτρα πρέπει να είναι έτοιµα προς εφαρµογή 

µέχρι 1/1/2012.  
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Το Πρόγραµµα Παρακολούθησης περιέχει ειδικότερα µέτρα που εξασφαλίζουν τη 

διαρκή παρακολούθηση των ποιοτικών παραµέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των 

υδάτων, καθώς και της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων. Εγκρίνεται όπως 

και το Σχέδιο ∆ιαχείρισης και τίθεται σε εφαρµογή το αργότερο µέχρι 31/12/2006. 

Εκτός από τα Προγράµµατα Μέτρων και Παρακολούθησης υπάρχει και το Ειδικό 

Πρόγραµµα Μέτρων κατά της ρύπανσης. Αυτό προσπαθεί να διατηρήσει την καλή οικολογική 

κατάσταση των υδάτων εναρµονίζοντας κάθε έργο ή δραστηριότητα, που µπορεί να 

προκαλέσει ρύπανση µε απόρριψη υγρών αποβλήτων, µε τα εγκεκριµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης. 

Το πρόγραµµα αυτό αναφέρεται σε οµάδες ή µεµονωµένους ρύπους που αποτελούν κίνδυνο 

για το υδάτινο περιβάλλον ακόµα και για ύδατα που προορίζονται για πόση. Σκοπός του 

προγράµµατος είναι να µειωθούν προοδευτικά οι ρύποι και γενικότερα να υπάρχει πρόληψη 

και έλεγχος των υδάτων συµπεριλαµβανοµένων και των υπόγειων, καθώς και της καλής 

χηµικής τους κατάστασης. 

Κατόπιν γίνεται καθορισµός των γενικών κανόνων χρήσης των υδάτων. Οι χρήσεις 

του νερού διακρίνονται σε ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση και 

χρήση αναψυχής. Προτεραιότητα έχει η χρήση για ύδρευση. Οι κανόνες που εφαρµόζονται για 

κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπουν στη βιώσιµη και ισορροπηµένη ικανοποίηση των 

αναπτυξιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη προστασία των υδάτων, η 

επάρκεια των αποθεµάτων τους, η διατήρηση της ποιότητάς τους καθώς και η µείωση της 

ρύπανσης αυτών. Επιπροσθέτως, η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού να γίνεται µέσα στα 

όρια και τις δυνατότητες των υδατικών αποθεµάτων. 

Το νερό για να χρησιµοποιηθεί απαιτούνται αντίστοιχες άδειες καθώς και για τα έργα 

αξιοποίησής τους. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο µπορεί να χρησιµοποιεί νερό ή να εκτελεί 

έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών του αλλά 

ακόµα και για να εξυπηρετεί τις ανάγκες κοινής ωφέλειας. Κάθε όµως χρήση νερού και 

εκτέλεση έργου µε σκοπό την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, καθώς και κάθε έργου που 

αποσκοπεί στην προστασία από τη ρύπανση απαιτεί άδεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

έκδοσή της είναι η τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ποσοτήτων νερού που θα 

αξιοποιηθούν, καθώς και η σκοπιµότητα έκδοσής της σύµφωνα µε το οικείο Σχέδιο 

∆ιαχείρισης και τα µέτρα που καθορίζονται από το Πρόγραµµα Μέτρων. Οι άδειες εκδίδονται 

από τον Γενικό Γραµµατέα της κάθε Περιφέρειας, ενώ µε απόφαση του ιδίου µπορεί να 

προβλέπεται η τήρηση πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και η διενέργεια πρόσθετων 

ελέγχων. 
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Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων καθορίζονται οι διαδικασίες, η µέθοδος 

και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις 

λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής, τις 

επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων, την οικονοµική 

ανάλυση, την αρχή ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

οικονοµικά αποτελέσµατα της ανάκτησης και τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες 

της οικείας περιοχής.  

Για όσους ρυπαίνουν τα ύδατα επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο 200 

µέχρι 600.000 ευρώ, ανάλογα µε την σοβαρότητα, τη συχνότητα και την υποτροπή της 

παράβασης, ανεξάρτητα από την ποινική ή την αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας, ύστερα από αυτοψία, έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας. Αρµόδια για τον έλεγχο και τη 

διαπίστωση της παράβασης είναι τα κλιµάκια Ελέγχων Ποιότητας Περιβάλλοντος. Σε 

περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης το ύψος του προστίµου µπορεί να ανέλθει µέχρι 

1.500.000 ευρώ. Αν µια επιχείρηση ή άλλη δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη 

υποβάθµιση υδάτων, µπορεί να απαγορευτεί προσωρινά η λειτουργία της µέχρις ότι ληφθούν 

τα κατάλληλα µέτρα. Με πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας µπορεί να 

προβλέπεται και πρόστιµο από 500 έως 50.000 ευρώ για κάθε ηµέρα παράβασης της 

απαγόρευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να µεταβιβάζονται 

στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού αρµοδιότητες που αφορούν τον 

έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. 

Επιβάλλονται επιπλέον και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του  

Ν. 1650/1986 για όποιον προκαλεί ρύπανση ή υποβαθµίζει µε άλλον τρόπο τα ύδατα. 

Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος 

παρακολούθησης της κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων καθώς και των 

προστατευόµενων υδατικών οικοσυστηµάτων, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των 

σηµειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη 

διαχείριση και προστασία των υδάτων και την ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας στο 

εσωτερικό δίκαιο. 

Ακόµα καθορίζονται και ειδικότεροι φορείς που υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία 

στην Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, ο τρόπος παροχής των 
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πληροφοριών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία και τη διαρκή ενηµέρωση της 

βάσης δεδοµένων.  

Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις αυτού του νόµου καταργείται από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Οι άδειες χρήσης των έργων αξιοποίησης υδάτων, που εκδίδονται µέχρι την 1/1/2005, 

εκδίδονται σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις και δεν επιτρέπεται να έχουν 

χρονική διάρκεια µεγαλύτερη των τριών ετών, ενώ όσοι δεν έχουν λάβει άδεια σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 1739/1987 µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση άδειας. 

 

2.3.1. Νόµος 1739/87 

Με τον Νόµο 1739/87 προβλέπονται διάφορες ρυθµίσεις για τα όργανα και τις 

διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την αποτελεσµατική διαχείριση των υδατικών πόρων 

της χώρας, οι οποίες όµως καλύπτουν παράλληλα και τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 

2000/60 ΕΚ. Τέτοιες ρυθµίσεις είναι και οι ακόλουθες: 

� Οι προτεινόµενες από την Οδηγία περιοχές λεκάνης απορροής ποταµού-υδατικές 

περιφέρειες έχουν οριστεί και αντιστοιχούν σε 14 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα. 

� Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων, που λειτουργούν µε χωρική 

αρµοδιότητα το επίπεδο Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ή ∆ιαµερισµάτων (Π.∆.60/98), µπορούν να 

αποτελέσουν την αρµόδια αρχή. Οι υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε το Ν. 2503/97, δύνανται να 

τροποποιηθούν, να διευρυνθούν και να περιλάβουν τυχόν πρόσθετες αρµοδιότητες, που 

απορρέουν από την εφαρµογή της Οδηγίας 

� Η κοστολόγηση του νερού για τις διάφορες χρήσεις, οι περιπτώσεις τιµολόγησής του, 

καθώς και ο φορέας καθορισµού της τιµής και είσπραξης, καθορίζονται σύµφωνα µε το  

Ν. 1739/87 (άρθρο 10, παρ. 4), µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά 

περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Υδάτων (∆ΕΥ∆), µε επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

� Στα πλαίσια της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, του 

δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων νερών της χώρας, εξασφαλίζεται η λήψη και η 

οργανωµένη καταχώρηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για τους υδατικούς πόρους 

της Χώρας, όπως προβλέπεται από την Οδηγία. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων 

για την έρευνα των υδατικών πόρων, όπως ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 1739/87, θεσµοθετείται η 

δυνατότητα καθορισµού βάσει κριτηρίων όλων των παραπάνω. 
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� Τέλος, ο Ν. 1739/87 έχει θεσµοθετήσει την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και το 

Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταρτίσει δύο πιλοτικά σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων 

σε επίπεδο λεκάνης απορροής και υδατικού διαµερίσµατος. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υφιστάµενο εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων είναι δυνατόν να αποτελέσει βάση για την εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2000/60, µε απώτερο σκοπό την εφαρµογή της στην 

χώρα µας.  

Συµπερασµατικά σηµειώνεται ότι το υπάρχον έλλειµµα απαιτεί ορισµένες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και έκδοση πράξεων που ήδη προβλέπονται από την υφιστάµενη 

νοµοθεσία. Είναι όµως απόλυτη ανάγκη να καλυφθεί το υφιστάµενο έλλειµµα υποστήριξης 

των διαδικασιών µε την απαραίτητη στελεχιακή και υλικοτεχνική υποδοµή, κυρίως όµως µε τη 

στήριξη των διοικητικών µονάδων  για την προώθηση των αποφάσεων αντιµετώπισης των 

υδατικών προβληµάτων.  

Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα ενιαίας αντιµετώπισης των θεµάτων που 

αφορούν στο αντικείµενο της διαχείρισης των υδάτων ήταν και είναι εκ των πραγµάτων 

επιβεβληµένη. Για το θέµα αυτό και συγκεκριµένα για τον «ενιαίο φορέα διαχείρισης 

υδατικών πόρων» έγιναν το τελευταίο διάστηµα συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα και 

κατατέθηκε σειρά σχετικών απόψεων, που συνήθως διίστανται µεταξύ τους. Κατά την άποψη 

του ΥΠΑΝ, το θέµα του φορέα θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε επικαιροποίηση του  

Ν. 1739/87 και αναβάθµιση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων (∆ΕΥ∆), που λειτουργεί από 

το 1988 στα πλαίσια του νόµου. Βέβαια, η δοµή που θα προκύψει είναι απαραίτητο να µπορεί 

να αντιµετωπίσει τα σηµερινά, αλλά και τα µελλοντικά προβλήµατα της χώρας στο 

αντικείµενο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα όσα προδιαγράφονται στην υπόλοιπη εθνική και 

την κοινοτική νοµοθεσία.  

Σύµφωνα µε γραπτά διατυπωµένη άποψή του σχετικά µε το φορέα διαχείρισης 

υδατικών πόρων, το Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι ο φορέας αυτός πρέπει:  

� να έχει την αρµοδιότητα του συντονισµού των δράσεων έρευνας, ανάπτυξης, 

αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων, 

� να εγκρίνει τις τοµεακές πολιτικές που αφορούν στο αντικείµενο και διαµορφώνονται 

από τους αρµόδιους για τις επιµέρους χρήσεις φορείς (αγροτική, υδρευτική, ενεργειακή, 

βιοµηχανική, περιβαλλοντική κλπ.), στο µέτρο που αναφέρονται στο υδατικό περιβάλλον, 

προκειµένου µε τη σύνθεσή τους να εκφράζεται ενιαία υδατική πολιτική, 

� να διαµορφώνει την πολιτική της χώρας για το νερό.  

Προκειµένου να επιτελέσει το έργο του, ο φορέας θα πρέπει να διαθέτει : 
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� τη γνώση του συνολικού ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης, να έχει δηλαδή άµεση 

πρόσβαση στις πληροφορίες υδρολογικού και υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος, καθώς και στα 

στοιχεία χρήσης νερού, 

� τα απαραίτητα εργαλεία και την αρµοδιότητα για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων 

στις υδατικές περιοχές της χώρας, 

� περιφερειακή δοµή και δυνατότητα προγραµµατισµού και ελέγχου εφαρµογής των 

προγραµµάτων στα διάφορα επίπεδα χώρου, 

� υψηλού επιπέδου επιστηµονική κατάρτιση στελεχών, ευέλικτο σχήµα, οικονοµική 

ανεξαρτησία και ταχύτητα στη λήψη και εφαρµογή των αποφάσεών του, 

� ευχέρεια στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της υδατικής πολιτικής, που µπορεί να 

εξασφαλιστεί µε την υπαγωγή του σε ανάλογο κυβερνητικό σχήµα ή επίπεδο, 

� πρόβλεψη οργάνων ή συµµετοχών, που θα µπορούν αφενός να µεταφέρουν την 

κοινωνική βούληση προς το φορέα και αφετέρου να βοηθούν στην υιοθέτηση της υδατικής 

πολιτικής από την κοινωνία. 

Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών αναφέρεται στο Γ’ ΚΠΣ. 

 

2.3.2 Νόµος 3199/2003 

Τα επιµέρους στοιχεία που αφορούν την εναρµόνιση της Οδηγίας µε την κατάσταση 

στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 

1. Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ στη χώρα µας, 

προσδιορισµός εθνικών και διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταµού της χώρας, 

προσδιορισµός των αρχών διαχείρισης τους και των αρµοδιοτήτων τους καθώς και ο 

συντονισµός της διαχείρισης / αξιοποίησης του εισερχόµενου υλικού από τα σχετικά µε 

την Οδηγία, παράλληλα υλοποιούµενα έργα, οι οποίες είναι: 

� Η προετοιµασία των σχετικών µε την Οδηγία 2000/60 συµπληρωµατικών 

νοµικών κειµένων για την εφαρµογή της στην Ελλάδα. 

� Η διαµόρφωση ενός γενικού σχεδίου ενεργειών για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60 στη χώρα και η µετάφραση στα Ελληνικά των Κειµένων Κατευθυντηρίων 

Γραµµών που έχουν συνταχθεί για καθοριστικά και κύρια θέµατα εφαρµογής της 

Οδηγίας. 

� Η δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για την Οδηγία 2000/60. 

� Ο προσδιορισµός των λεκανών απορροής ποταµών της χώρας, καθώς και αυτών 

που συνορεύουν µε άλλες χώρες και η έντασή τους σε Υδατικές Περιφέρειες. 
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� Η καταγραφή των αρχών διαχείρισης, ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων τους 

και η επιµόρφωση των στελεχών τους. 

� Η δηµιουργία µητρώου προστατευόµενων περιοχών. 

� Ο χαρακτηρισµός όλων των συστηµάτων υπογείων υδάτων της χώρας και η 

ερµηνεία και η παρουσίαση της ποσοτικής και ποιοτικής (χηµικής) κατάστασής 

τους. 

� Τέλος, συλλογή και αξιοποίηση του εισερχόµενου υλικού από παράλληλα 

υλοποιούµενα έργα ούτως ώστε να ανταποκριθεί η χώρα µας στις αρχικές 

απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων και να δηµιουργηθούν 

τα πρότυπα για µελλοντικές εκθέσεις. 

2. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής της χώρας, ανάπτυξη δικτύων 

και µεθοδολογιών παρακολούθησης της ποιότητας και αξιολόγηση – ταξινόµηση της 

οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών εσωτερικών, των µεταβατικών και των 

παράκτιων νερών της χώρας και 

3. Πιλοτικό πρόγραµµα για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, που 

ουσιαστικά θα αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια εφαρµογής της Οδηγίας σε 

λεκάνη απορροής και η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα συντελέσει στην ανάπτυξη πιο 

εξειδικευµένων και πρακτικών κατευθύνσεων και στην απόκτηση εµπειρίας για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας στις υπόλοιπες λεκάνες απορροής της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII 

 

3.1 Υδατικοί Πόροι της Ελλάδας 

3.1.1 Εισαγωγή  

Το ύδωρ καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της επιφάνειας του πλανήτη µας, ενώ οι 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του φυσικού του κύκλου µπορεί να 

επιφέρουν στο ανθρώπινο είδος ευεργετικά, αλλά και ταυτόχρονα καταστρεπτικά 

αποτελέσµατα. Οι υδατικοί πόροι τράβηξαν από αρχαιοτάτους χρόνους το ενδιαφέρον της 

ανθρωπότητας, ενώ η επιθυµία των ανθρώπων να δαµάσουν τη «δύναµη» των στοιχείων της 

φύσης είχε ως αποτέλεσµα την ενσωµάτωση της αξιοποίησης των υδατικών πόρων στην 

καθηµερινότητα των λαών. Συνεπώς, µε την πάροδο του χρόνου αρκετές ανθρώπινες 

δραστηριότητες, βασιζόµενες στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων έκαναν σιγά σιγά την 

εµφάνισή τους. Εξάλλου δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι οι πρώτοι πολιτισµοί 

εµφανίστηκαν σε παραποτάµιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κάποιες από αυτές τις 

δραστηριότητες, οι οποίες απετέλεσαν και κυρίαρχες σκέψεις από την αρχή της δηµιουργίας 

των πολιτισµών και της συνύπαρξης των λαών σε κοινωνίες, είναι η εξασφάλιση του ποσίµου 

και αρδευτικού νερού, η προστασία από τις πληµµύρες και ο συνδυασµός επίτευξης καλών 

συνθηκών διαβίωσης, δηλαδή κατοχύρωση στέγης, εξασφάλισης τροφής και διαθεσιµότητας 

νερού. Εποµένως, το ύδωρ µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σηµαντικός φυσικός πόρος, αφού 

µπορεί να ωθήσει αναπτυξιακά την εκάστοτε περιοχή σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους 

φυσικούς πόρους της, αλλά και τα φυσικά της διαθέσιµα. Εξάλλου, η καταγραφή των φυσικών 

(εν δυνάµει) πόρων και των φυσικών διαθεσίµων της περιοχής, µέσω µεθόδων 

παρακολούθησης και καταγραφής του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος είναι η 

κατάλληλη µεθοδολογία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί ακόµα και σήµερα για την 

ολοκληρωµένη αξιοβίωτη ανάπτυξη µιας περιοχής. 

Το νερό, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένας από τους φυσικούς και αξιοποιήσιµους 

πόρους µε σκοπό την ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής. Θεωρείται ότι δεν ανήκει πλέον στην 

κατηγορία των δώρων της φύσης προς τον άνθρωπο, όπως ο αέρας, και αν και χαρακτηρίζεται 

ως αγαθό µε µεγάλη αξία χρήσης, είχε πάντα µικρή ανταλλακτική αξία. Συνεπώς, δεν 

λαµβάνει ιδιαίτερη οικονοµική θεώρηση, αφού εξαιρείται από την αγορά, εξαιτίας του ότι έχει 

χαρακτήρα ανανεώσιµου αγαθού και δεν απαιτείται κάποιου είδους προµήθεια λόγω πιθανής 

ανεπάρκειας αυτού.  
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Το ύδωρ, αναγκαίος παράγοντας για την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους και για τη 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, απετέλεσε το µέσο για την επίτευξη διαφόρων 

οικονοµικών στόχων, µιας και η οικονοµική ανάπτυξη διαµόρφωσε νέες συνθήκες στη χρήση 

των υδατικών πόρων τα τελευταία χρόνια. Για να οδηγηθεί µια περιοχή στην ανάπτυξη είναι 

αναγκαίο να προσεχθούν τα ακόλουθα: Η οικολογική ισορροπία πρέπει να διατηρηθεί και να 

τεθεί φραγµός στην συνεχή ποιοτική υποβάθµιση, ενώ σχετικά µε τις δραστηριότητες που θα 

οδηγήσουν την περιοχή στην ανάπτυξη, αυτές πρέπει να είναι οι κατάλληλες, ώστε να 

ανυψωθεί το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων της περιοχής µε τα κατάλληλα έργα που θα 

πραγµατοποιηθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό που θα προκύψουν.  

Από τα προηγούµενα είναι δυνατόν να συναχθεί ότι οι υδατικοί πόροι δεν πρέπει να 

θεωρούνται ως ένας φυσικός πόρος σε επάρκεια. Με τη βοήθεια του πλαισίου διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, το οποίο λαµβάνει υπόψη την οικονοµική τους διάσταση, τη συσχέτισή τους 

µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και την αναγκαιότητά τους σε καθηµερινή βάση, το 

κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και η οικονοµία µπορούν να ωφεληθούν τα µέγιστα.  

 

3.1.2 Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

3.1.2.1 Η Ευρωπαϊκή εµπειρία 

Οι χώρες της Ευρώπης, κυρίως οι κεντρικές και βόρειες, έχουν ήδη αξιοποιήσει το 

µεγαλύτερο µέρος του υδατικού τους δυναµικού µε τη βοήθεια αναπτυξιακών έργων. Όµως 

αυτό δεν σηµαίνει ότι και το υπόλοιπο µέρος, που µέχρι στιγµής δεν έχει αξιοποιηθεί, απαιτεί 

για την αξιοποίησή του µέσω της κατασκευής επιπρόσθετων υδραυλικών έργων. Το 

απαιτούµενο κόστος τους είναι δύσκολα αποσβέσιµο, ενώ παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

και το περιβαλλοντικό κόστος. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί από επιστήµονες κατευθύνεις 

οι οποίες αφορούν µη κατασκευαστικά µέτρα.  

 

3.1.2.2 Η ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα 

Εν αντιθέσει των όσων γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα αντιµετωπίζει 

ποσοτικό πρόβληµα λόγω της µεγάλης εποχιακής διακύµανσης. Τα περισσότερα υδραυλικά 

έργα δεν έχουν κατασκευαστεί, ενώ εκτελούνται και προγραµµατίζονται να γίνουν σε 

ολόκληρη τη χώρα µεγάλα έργα αποθήκευσης και µεταφοράς. Η καλύτερη διαχείριση των 

υδατικών πόρων γίνεται όλο και πιο σηµαντική, αφού οι ωφέλειες είναι µεγάλες σε σχέση µε 

τους οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται. Το σηµαντικότερο όµως µέρος των προβληµάτων 

της ποιοτικής υποβάθµισης των υδάτων, σε συνδυασµό µε την ποσοτική ανεπάρκεια, είναι 
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αποτέλεσµα της έλλειψης συντονισµού για την εκµετάλλευση των υδατικών, κυρίως υπόγειων, 

πόρων σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο σε σχέση µε τη ζήτηση.  

Για την ευκολότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ελλάδας κρίθηκε αναγκαίο 

να χωριστεί η έκτασή της σε ευρύτερες χωρικές ενότητες ικανοποιητικού µεγέθους, ώστε η 

διαχείρισή τους να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας. Εξάλλου, διεθνώς η διαχείριση των υδατικών 

πόρων έχει χωρικό πεδίο αναφοράς τη λεκάνη απορροής.  

Τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας συµπεριλαµβάνουν και συνεπώς αποτελούνται 

από επιµέρους λεκάνες απορροής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περίπου τις ίδιες 

υδρολογικές-υδρογεωλογικές συνθήκες. Έτσι, τα υδατικά διαµερίσµατα αποτελούν τη 

«στοιχειώδη» µονάδα διαχείρισης, ώστε οι υδατικοί πόροι της χώρας να µπορούν να 

ελεγχθούν και να διαχειριστούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το υδατικό διαµέρισµα ως η µικρότερη µονάδα 

διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι οι ακόλουθοι: 

� Η Ελλάδα διαθέτει µικρές σχετικά υδρολογικές-υδρογεωλογικές ενότητες. 

� Τα υπόγεια νερά, που χαρακτηρίζονται από έντονο ενδιαφέρον, έχουν σηµαντικά 

αποθέµατα και καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες. Η χωρική τους κατανοµή εξαρτάται από τη 

γεωλογία της χώρας, ενώ η ποιοτική κατάστασή τους επηρεάζεται σηµαντικά από την επαφή 

τους µε την θάλασσα, καθώς και από την εντατική τους εκµετάλλευση. 

� Υπάρχει έντονη εποχιακή διακύµανση των επιφανειακών υδατικών πόρων που 

χρησιµοποιούνται. 

� Η χωρική κατανοµή της ζήτησης νερού για τις διάφορες χρήσεις χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη διασπορά, ενώ παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση στις παραθαλάσσιες περιοχές και 

στις πεδιάδες της χώρας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ζήτηση σε νερό αυξάνεται το πεντάµηνο 

Μαΐου-Σεπτεµβρίου, µε µήνα αιχµής τον Ιούλιο. 

� Η κατανοµή των προβληµάτων της ποιότητας των υδατικών πόρων είναι ανάλογη µε τη 

χωρική κατανοµή της ζήτησης νερού, ενώ δε δίνεται ιδιαίτερη σηµασία αν αυτά έχουν 

προκύψει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ή αν οφείλονται στην υδρολιθολογική σύσταση 

των υδροφορέων και στην υφαλµύριση.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελλαδικού χώρου που πρέπει να αναφερθούν είναι 

τα ακόλουθα: 

� Η Βόρεια Ελλάδα εξαρτάται από τις επιφανειακές απορροές ποταµών των γειτονικών 

χωρών. 
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� Η ∆υτική Ελλάδα διαθέτει αυξηµένους υδατικούς πόρους, όµως εξαιτίας του ότι το 

επίπεδο ανάπτυξής της είναι χαµηλό, δεν παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση και επαρκής 

αξιοποίηση αυτών.  

� Η Ανατολική Ελλάδα δεν διαθέτει τόσους υδατικούς πόρους όσο η ∆υτική. Παρόλα αυτά 

παρουσιάζει πολύ µεγάλη ζήτηση, λόγου του υψηλού επιπέδου ανάπτυξης, η οποία και 

ικανοποιείται µε έργα µεταφοράς.  

� Η νησιωτική Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλα υδατικά προβλήµατα, µικρής όµως κλίµακας, 

τα οποία παρουσιάζονται κυρίως κατά τους θερινούς µήνες.  

� Κύριο χαρακτηριστικό της χώρας είναι η ιδιαίτερα µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού σε 

λίγα και µεγάλα αστικά κέντρα. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού αποτελεί η αυξηµένη 

ζήτηση νερού η οποία συνεπάγεται και αύξηση του σηµειακού ρυπαντικού φορτίου.  

� Σηµαντικό ρόλο έχουν επίσης και οι νέες πολιτικές του γεωργικού τοµέα. Έτσι γίνεται 

προσπάθεια µέσα από διαχειριστικά προβλήµατα σε µεγάλη και σε µικρή κλίµακα, να 

µειωθούν οι ποσότητες νερού που καταναλώνονται στο γεωργικό τοµέα. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να γίνει µια στοιχειώδης αναφορά στους σηµαντικότερους 

λόγους, στους οποίους οφείλονται τα προβλήµατα σχετικά µε την αξιοποίηση των υδατικών 

πόρων της χώρας. Οι λόγοι είναι οι εξής:  

� Η ανοµοιόµορφη χωροχρονική κατανοµή των υδατικών πόρων.  

� Η ανοµοιόµορφη χωροχρονική κατανοµή της ζήτησης, η οποία δεν είναι αντίστοιχη της 

κατανοµής της προσφοράς των υδατικών πόρων. 

� Η γεωµορφολογία της χώρας.  

� Το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών.  

� Οι αυξηµένες άνυδρες περιοχές ή τα πολλά νησιά της χώρας µε ελάχιστους υδατικούς 

πόρους.  

Έτσι, µε την ολοκλήρωση της προσέγγισης διαχείρισης υδατικών πόρων ανά υδατικό 

διαµέρισµα είναι δυνατή η σύνθεση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης, µε απαραίτητη 

προϋπόθεση την ύπαρξη αντίστοιχων εργαλείων και κοινής µεθοδολογίας στο επίπεδο των 

υδατικών διαµερισµάτων.  

Για την πραγµατοποίηση αυτού του διαχειριστικού σχεδίου σηµαντικό ρόλο παίζει η 

διοικητική διάρθρωση της χώρας. Η διοικητική δοµή όµως της χώρας δε σχετίζεται άµεσα µε 

τα υδατικά διαµερίσµατα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα διαχείρισης κυρίως λόγω 

της ύπαρξης αρκετών φορέων διαχείρισης των διαµερισµάτων. Αυτό πρακτικά έχει ως 

αποτέλεσµα οι φορείς να συγκρούονται ή ακόµα και να απουσιάζουν από τις αρµοδιότητές 

τους. ∆ιοικητικοί φορείς που έχουν ασχοληθεί µε προβλήµατα διαχείρισης υδάτων, είναι το 
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ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Υπουργείο Γεωργίας, το ΙΓΜΕ και η ∆ΕΗ. Επιπλέον, τα πανεπιστήµια καθώς 

και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα εξετάζουν σε ερευνητικό επίπεδο τους τρόπους διαχείρισης των 

υδατικών διαµερισµάτων. 

Σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο πρόγραµµα από την πολιτεία για την αξιοποίηση 

και την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Η οποιαδήποτε 

προσπάθεια για τη συνολική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των υδατικών προβληµάτων 

καθίσταται αναποτελεσµατική, διότι υπάρχουν δυσκολίες συνεννόησης και έλλειψη 

συντονισµού. Το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο που αναφέρεται στην έρευνα, αξιοποίηση, χρήση 

και προστασία των υδατικών πόρων αποτελείται από µια σειρά από νόµους, διατάγµατα και 

διοικητικές αποφάσεις ορισµένες από τα οποία χρονολογούνται από το 1930 και που πολλές 

φορές επικαλύπτονται ή έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους. 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων τοποθετείται χρονολογικά το 1970. Τότε 

συζητήθηκε το θέµα αυτό για πρώτη φορά στην Επιτροπή Προβληµάτων Ύδατος, που είναι 

αρµόδιο όργανο του ΟΗΕ, αλλά και στην Ελλάδα στις αρµόδιες υπηρεσίες του τέως 

Υπουργείου Συντονισµού. Το 1972 θεσµοθετείται σχετικό αντικείµενο στη ∆ιεύθυνση 

Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, ενώ ορίζονται πιο 

ολοκληρωµένες αρµοδιότητες, στα πλαίσια της Υπηρεσίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 

µε την ίδρυση της ∆ιεύθυνσης Υδατικού ∆υναµικού και Φυσικών Πόρων το 1977. Οι υδατικοί 

πόροι αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστό αντικείµενο στα πλαίσια των Προγραµµάτων 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Χώρας, από αρµόδιες οµάδες εργασίας, που 

συγκροτήθηκαν για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια δηµοσιευτήκαν οι σχετικές τους εκθέσεις. 

Τέτοιες περιπτώσεις αποτέλεσαν το Πρόγραµµα Μακροχρόνιας Προοπτικής 1970-1985 

(1972), και τα Πενταετή Προγράµµατα Ανάπτυξης 1976-1980 (1976) και 1988-1992 (1989). 

Επιπλέον, το 1980 καταρτίστηκε τεύχος για τους υδατικούς πόρους στο Εθνικό Χωροταξικό 

Σχέδιο και Πρόγραµµα της Ελλάδος, το οποίο εκπονήθηκε από το Γραφείο ∆οξιάδη για 

λογαριασµό του τέως Υπουργείου Συντονισµού. 

Ο Νόµος 1739/87 που αναφέρεται στη «διαχείριση των υδατικών πόρων» αναφέρει 

πως το νερό πρέπει να αντιµετωπίζεται ερευνητικά, διοικητικά, αλλά και σε επίπεδο 

καθηµερινής βάσης. Αυτός όµως δεν εφαρµόστηκε λόγω έλλειψης πόρων και κατάλληλα 

στελεχωµένων υπηρεσιών. Συνεπώς οι υδατικοί πόροι ποτέ δεν αντιµετωπίστηκαν 

ολοκληρωµένα, παρά µόνο αποσπασµατικά και ευκαιριακά.  

Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, στις 22/12/2000 δηµοσιεύτηκε στην 

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Οδηγία 2000/60 µε σκοπό τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. Η Οδηγία, µε πνεύµα καθαρά 
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περιβαλλοντικό, στοχεύει στην ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων ενώ θέτει ως 

βασική αρχή τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων, µέχρι και τον τελικό χρήστη-

καταναλωτή, στη διαδικασία της διαχείρισης.  

Σχετικά µε τις προσπάθειες υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

τα κράτη-µέλη αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, γιατί η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 

απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και σοβαρές δαπάνες.  

Στην Ελλάδα η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά εναρµονίστηκε µε τον Νόµο 

3199/2003, όπως έχουµε προαναφέρει και στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου ΙΙ. Τα 

πιο πρόσφατα θετικά βήµατα που έγιναν από µέρους της Ελλάδας στον τοµέα των υδατικών 

πόρων τα τελευταία χρόνια είναι: 

� Η ίδρυση περιφερειακών µονάδων διαχείρισης υδατικών πόρων µε ελλιπή και ανεπαρκή 

όµως στελέχωση, δίχως σηµαντικά οικονοµικά στηρίγµατα. 

� Η προσπάθεια του δηµοσίου για δηµιουργία βάσης δεδοµένων (Υδροσκόπιο, Ε∆ΠΠ, 

ΕΤΥΜΠ). 

� Η συντονισµένη αντιµετώπιση της κατάρτισης της Οδηγίας 2000/60, η προκήρυξη από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης διαχειριστικών µελετών σε οµάδες υδατικών διαµερισµάτων και οι 

συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο για την επίλυση των σοβαρών προβληµάτων του νερού και 

την αναζήτηση λύσεων. 

Σε εθνικό όµως επίπεδο παρόλο που έγινε προσπάθεια να ιδρυθούν περιφερειακές 

µονάδες διαχείρισης των υδατικών πόρων αυτές χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή και ελλιπή 

στελέχωση. Παρόλα αυτά ο ανταγωνισµός των φορέων διαχείρισης που έχουν αρµοδιότητες 

σε κάθε υδατικό διαµέρισµα υπερίσχυσε της ανάγκης για µια ολοκληρωµένη διαχείριση των 

υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικών διαµερισµάτων. 

Κάποια άλλα προβλήµατα που είναι υπαρκτά εκτός από την ανάγκη συντονισµού των 

φορέων είναι η αδυναµία καθορισµού µε ακρίβεια των φυσικών µεγεθών και των ποσοτήτων 

νερού που χρησιµοποιούνται, οι δυσκολίες που υπάρχουν στην προσπάθεια µακροχρόνιου 

προγραµµατισµού, οι ελλείψεις που αφορούν την κοστολόγηση του νερού και των έργων 

αξιοποίησής του, η έλλειψη πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού σε όλες τις 

χρήσεις, η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των χρήσεων αυτών και τέλος η έλλειψη 

µακροχρόνιων προβλέψεων µεγεθών ή τάσεων στα πλαίσια του αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού, η οποία δυσχεραίνει την πραγµατοποίηση αντίστοιχων προβλέψεων σε 

έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι υδατικοί πόροι 

δεν είναι µόνο ένας παράγοντας που προσδιορίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος, αλλά 
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περιλαµβάνει και άλλες συνιστώσες – διαστάσεις, µε πιο σηµαντική την οικονοµική. 

Επιπλέον, οι υδατικοί πόροι πρέπει να «υπακούουν» στις αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις 

και συνεπώς τα κράτη πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους µηχανισµούς, ώστε να 

συµµορφώνονται µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 

 

3.1.2.3 Συµπεράσµατα για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να πραγµατοποιείται από τα υδατικά 

ισοζύγια µεγάλου αριθµού υδρολογικών-υδρογεωλογικών λεκανών, το µέγεθος των οποίων 

δεν είναι συνήθως ιδιαίτερα σηµαντικό. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη η γνώση των 

χαρακτηριστικών τους για να καταρτιστεί το ισοζύγιο προσφοράς νερού, για να 

προστατευτούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών του πόρων και τέλος να 

καταρτιστούν τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια του κάθε υδατικού διαµερίσµατος. Έτσι, θα 

υπάρξει πρόληψη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και θα επιτευχθεί ο στόχος προς µια 

καλύτερη ανάπτυξη. Η Ελλάδα αν και έχει γενικά νερά καλής ποιότητας, οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες αν είναι µακροχρόνιες, δίχως προγραµµατισµό και έλεγχο, µπορούν να 

υποβαθµίσουν σηµαντικά τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Συνεπώς, η διαθεσιµότητα του 

νερού συνεχώς ελαττώνεται, έτσι ώστε σηµαντικές περιοχές να τείνουν, αν δεν είναι ήδη, να 

γίνουν ελλειµµατικές, ενώ οι σοβαρότερες συλλογικές ανάγκες θα καλύπτονται από έργα 

µεταφοράς, µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.  

Με βάση τα παραπάνω η υδατική πολιτική της Ελλάδας πρέπει να προκύψει από τη 

σύνθεση διαχειριστικών πολιτικών που λαµβάνουν υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της χώρας. 

Η κλίµακα προσέγγισης της διαχείρισης σε επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος είναι η 

ενδεδειγµένη και ανταποκρίνεται ακόµη και στη διαθεσιµότητα της υφιστάµενης πληροφορίας 

και της ποιότητάς της. Η αντίστροφη προσπάθεια αντιµετώπισης της χώρας, δηλαδή η ύπαρξη 

διαχειριστικών πολιτικών που θα αναφέρονται στο σύνολο της χώρας και στη συνέχεια να 

εξειδικευτούν στα υδατικά διαµερίσµατα, δεν ενδείκνυται.  

Είναι εποµένως σαφές ότι η προσέγγιση της διαχείρισης των υδάτων για την Ελλάδα 

και η δηµιουργία των αντίστοιχων πολιτικών πρέπει να γίνει σε επίπεδο υδατικού 

διαµερίσµατος, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες ανάπτυξης των υδατικών πόρων και των 

χρήσεών τους στα πλαίσια των υδρολογικών λεκανών. Μια προσέγγιση τέτοιου είδους µπορεί 

να συµβάλει ακόµα στον έλεγχο των ανισοτήτων στο ίδιο το διαµέρισµα και να οδηγήσει σε 

ασφαλή συµπεράσµατα πάνω σε θέµατα που αφορούν τις σχέσεις µεταξύ των υδατικών 

διαµερισµάτων.  
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3.1.3. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων – Σηµεία κλειδιά 

Τα σηµεία που πρέπει να επισηµανθούν σχετικά µε τις ανάγκες, το καθεστώς και τις 

δυνατότητες στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα είναι τα εξής: 

� Η Ελλάδα ανήκει στη νότια Μεσογειακή ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αντιµετωπίζει σχεδόν τα περισσότερα προβλήµατα διαχείρισης του νερού, αφού ανήκει στη 

ζώνη όπου κάνουν την εµφάνισή τους ξηρές και θερµικές συνθήκες, ζώνες περιοδικής ή 

µόνιµης ξηρασίας, ενώ υπάρχει και έντονη ζήτηση αρδευτικού νερού. Σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις, όπως αναφέρει και η διεθνής βιβλιογραφία σε συνδυασµό µε την εµπειρία, αλλά 

και η πρακτική, τα προβλήµατα των υδάτων εντοπίζονται στην ποσοτική διάσταση του νερού. 

Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι πρέπει να αγνοηθεί η ποιοτική διάσταση, η οποία κάνει την 

εµφάνισή της και είναι στενά συνδεδεµένη µε την ποσοτική. Εποµένως, τα προβλήµατα 

διαχείρισης των µεσογειακών χωρών πρέπει να διαφέρουν από τα αντίστοιχα των βόρειων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού στο νότο η πολιτική διαχείρισης των υδάτων έχει κατά 

κόρον ποσοτική διάσταση και όχι ποιοτική όπως συµβαίνει στο βορρά.  

� Παρά την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η ποσοτική διάσταση των υδατικών πόρων στη 

διαδικασία διαχείρισής τους, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί και η περιβαλλοντική τους 

διάσταση. Πρώτη δράση και προτεραιότητα συνιστά η διατύπωση όσο το δυνατόν 

ποσοτικοποιηµένων περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως εξάλλου ορίζει και θέτει ως βασικό της 

στόχο η Οδηγίας 2000/60. 

� Ο ελληνικός χώρος ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων χαρακτηρίζεται από 

µεγάλες διαφοροποιήσεις, τόσο στη φυσική προσφορά νερού και στη ζήτησή του για ποσοτική 

και ποιοτική κάλυψη των υδατικών αναγκών, όσο και στην ανάγκη για τις απαιτούµενες 

παρεµβάσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση επιτακτικών προβληµάτων. Αυτό οδηγεί στην 

ανάγκη διαµόρφωσης περιφερειακών υδατικών πολιτικών ανά υδατικό διαµέρισµα, ενώ για να 

ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική σε επίπεδο εθνικό απαιτείται η επεξεργασία αυτών των 

περιφερειακών πολιτικών. Η αποτελεσµατική εθνική πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων 

απαιτεί την επεξεργασία και ανάδειξη των αντίστοιχων περιφερειακών πολιτικών. 

� Η ανάδειξη περιφερειακής πολιτικής διαχείρισης εξαρτάται από τη σύνταξη αξιόπιστου 

ισοζυγίου προσφοράς-ζήτησης νερού για κάθε υδατικό διαµέρισµα. Απαραίτητη είναι 

εποµένως η γνώση της χωροχρονικής διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων, ποιοτικά και 

ποσοτικά, καθώς και της πραγµατικής ζήτησης νερού για κάθε κατηγορία χρήσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοτικών και ποιοτικών απαιτήσεων για περιβαλλοντικούς 

λόγους. Για τη χωροχρονική διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων απαιτείται η ακριβής γνώση 

της διαθεσιµότητας των πόρων, ενώ πρέπει να καταρτιστεί και ιεραρχηµένο πρόγραµµα 
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έρευνας των υδατικών πόρων. Σκοπός του είναι η συµπλήρωση και αξιόπιστη επεξεργασία της 

υδρολογικής πληροφορίας, µε έµφαση στα υπόγεια νερά, και της πληροφορίας για την 

ποιότητα νερού. Για τη γνώση της πραγµατικής ζήτησης νερού από τις διάφορες χρήσεις, η 

εκτίµηση γίνεται περισσότερο στη βάση των θεωρητικών αναγκών παρά των πραγµατικών 

καταναλώσεων. Σε ορισµένους µάλιστα τοµείς – βιοµηχανία- και για τις περισσότερες 

περιοχές της χώρας, δεν υπάρχουν οι συνθήκες προσδιορισµού των πραγµατικών µεγεθών. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της εκτίµησης της πραγµατικής 

ζήτησης νερού ανά χρήση, µε διαρκές συντονισµένο πρόγραµµα για το σύνολο της χώρας. Το 

ισοζύγιο πρέπει να προσδιοριστεί σε µηνιαία βάση, ή και µικρότερη, για κάθε υδατικό 

διαµέρισµα µέσα από ειδικές έρευνες µε στόχο την κατάρτιση ενός προγράµµατος διαχείρισης 

υδατικών πόρων ανά υδατικό διαµέρισµα. 

� Οι υδατικές ανάγκες των διαφόρων περιοχών δεν καλύπτονται λόγω της χαµηλής 

ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας και των µεσογειακών κλιµατικών συνθηκών. Έτσι, 

ευνοείται η κατασκευή νέων έργων για την εξασφάλιση µακροχρόνιων λύσεων στους τοµείς 

της ύδρευσης, άρδευσης, ενέργειας κτλ. Εποµένως, είναι αναγκαία η κατασκευή έργων για 

τους υδατικούς πόρους, τα οποία θα καλύψουν ανάγκες ελλειµµατικών περιοχών και θα 

µειώσουν πιέσεις που σήµερα ασκούνται κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς, αλλά και στο 

περιβάλλον. Ωστόσο, τα νέα έργα πρέπει να γίνονται προγραµµατισµένα και συντονισµένα, 

βάσει της Οδηγίας 2000/60, ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωµένη ανάπτυξη και ο 

σεβασµός στο περιβάλλον. 

� Παρά τους περιορισµούς στην γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ζήτηση 

νερού για άρδευση θα εξακολουθήσει να αυξάνεται λόγω αυξηµένης της ανάγκης 

παραγωγικότητας του τοµέα. Επίσης προβλέπεται αύξηση της ζήτησης στον τοµέα της 

ύδρευσης καθώς και στους άλλους τοµείς, ενώ παράλληλα οι απαιτήσεις για την ποιοτική 

προστασία των υδατικών πόρων και της οικολογικής ισορροπίας θα αυξηθούν σηµαντικά, 

λόγω της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης τους, αλλά και των σχετικών 

περιορισµών της Οδηγίας 2000/60. Ο συντονισµός των προγραµµάτων αξιοποίησης των 

υδατικών πόρων είναι απαραίτητος τόσο σε ερευνητικό-µελετητικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο έργων υποδοµής. Απαιτεί έναν συνολικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των 

αντίστοιχων δραστηριοτήτων, τόσο στις διοικητικές δοµές όσο και στο θεσµικό επίπεδο, ενώ η 

προσπάθεια αυτή πρέπει να αναληφθεί από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης. 

Η επιτυχηµένη εφαρµογή των παραπάνω σηµείων προϋποθέτει την εναρµόνιση των 

προγραµµάτων και την συµπληρωµατικότητα των έργων, την αποφυγή απώλειας πόρων και 

την αντικρουόµενων µη αναστρέψιµων επιλογών και δράσεων. Μια τέτοια προσέγγιση θα 
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πρέπει να εντάσσεται σε πλαίσιο ολοκληρωµένης ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών 

πόρων και να περιλαµβάνει τόσο κατασκευαστικές όσο και µη κατασκευαστικές λύσεις. Έτσι 

κύριες επιλογές θα πρέπει να είναι η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών για χρήση νέων 

υδατικών πόρων, καθώς και η επιλογή παρεµβάσεων στη λειτουργικότητα και 

αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων έργων. 

 

3.2 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα  

Τα υδατικά διαµερίσµατα, τα οποία είναι 14 σε αριθµό, δεν συµπίπτουν γεωγραφικά 

µε τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

ονοµαστικά τα υδατικά διαµερίσµατα και οι διοικητικές περιφέρειες. 

 

Πίνακας 2: Υδατικά ∆ιαµερίσµατα και ∆ιοικητικές Περιφέρειες Ελλάδας 
 

 Υ∆ΑΤΙΚΑ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (14) 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (13) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

∆υτικής Πελοποννήσου 

Βόρειας Πελοποννήσου 

Ανατολικής Πελοποννήσου 

∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 

Ηπείρου 

Αττικής 

Ανατ. Στερεάς Ελλάδας 

Θεσσαλίας 

∆υτικής Μακεδονίας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης 

Κρήτης 

Νησιών Αιγαίου 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Κεντρικής Μακεδονίας 

∆υτικής Μακεδονίας 

Ηπείρου 

Θεσσαλίας 

Ιονίων Νήσων 

∆υτικής Ελλάδας 

Στερεάς Ελλάδας 

Αττικής 

Πελοποννήσου 

Βορείου Αιγαίου 

Νοτίου Αιγαίου 

Κρήτης 

 

Τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα φαίνονται στον ακόλουθο χάρτη (Χάρτης 3.1). Παρόλο 

που το υπάρχον καθεστώς των υδατικών διαµερισµάτων είναι ορθολογικά ορθό, παρουσιάζει 

αρκετά προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε διαχειριστικά θέµατα. Επιπλέον, οι πηγές των 

υδάτων (επιφανειακές, υπόγειες) που βρίσκονται σε ένα υδατικό διαµέρισµα παρέχουν νερό το 

οποίο οδηγείται για κατανάλωση σε άλλο υδατικό διαµέρισµα, ενώ είναι πολύ πιθανόν το 

καθεστώς αυτό να αλλάξει στο µέλλον, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για 

τα Νερά. 
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Εικόνα 2: Τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Ελλάδας 

 

Πηγή: Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Υδατικού 

∆υναµικού, Αθήνα - Ιανουάριος 2003 
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3.3 Η περίπτωση του Πηνειού  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα αναφερθούµε στην περίπτωση του Πηνειού 

Θεσσαλίας, η λεκάνη απορροής του οποίου αποτελεί πιλοτική λεκάνη απορροής για την 

Οδηγία Πλαίσιο 2000/60. 

Ο Πηνειός ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας, ενώ διοικητικά 

ανήκει σε 4 περιφέρειες. Το µεγαλύτερο τµήµα ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 

ένα µικρό κοµµάτι στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και άλλα δυο πολύ µικρά τµήµατα του 

ποταµού ανήκουν διοικητικά στις περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας αντίστοιχα. 

Στους χάρτες που ακολουθούν απεικονίζονται κατά σειρά το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας 

και οι διοικητικές περιφέρειες στις οποίες ανήκει και οι τοµές του κύριου Υδρογραφικού 

∆ικτύου της Ελλάδας µε τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες και τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα.  

 

Εικόνα 3: Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας & ∆ιοικητικές Περιφέρειες όπου ανήκει 
 

 

Πηγή: Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων 
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Εικόνα 4: Κύριο Υδρογραφικό ∆ίκτυο, ∆ιοικητικές Περιφέρειες και Υδατικά ∆ιαµερίσµατα. της 
Ελλάδας 
 

 

Πηγή: Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων 

 

 

3.4 Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας
1
  

3.4.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

3.4.1.1 Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική δοµή  

Η συνολική έκταση του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας ανέρχεται σε  

13 377 km
2
. Το ∆ιαµέρισµα αυτό συµπίπτει σε µεγάλο βαθµό µε το αντίστοιχο γεωγραφικό 

διαµέρισµα και µόνο µικρά τµήµατα του γεωγραφικού διαµερίσµατος Θεσσαλίας στα νότια 

και νοτιοδυτικά ανήκουν σε γειτονικά υδατικά διαµερίσµατα.  

 

                                                 
1
 Η δοµή και το περιεχόµενο της παραγράφου αυτής βασίζεται στην µελέτη «Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης 

των Υδατικών Πόρων της Χώρας», Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα 2003 
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Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος Θεσσαλίας ανέρχεται σε 750.445 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 

2001). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η έκταση, ο πληθυσµός καθώς και το ποσοστό 

συµµετοχής της έκτασης και του πληθυσµού κάθε νοµού στο διαµέρισµα.  

 

Πίνακας 3: Έκταση και πληθυσµός ∆ιαµερίσµατος κατά Νοµό 

 

Νοµός 

Έκταση τµήµατος που 

ανήκει στο 

διαµέρισµα (km
2
) 

Ποσοστό έκτασης 

νοµού που ανήκει στο 

διαµέρισµα 

Πληθυσµός τµήµατος 

που ανήκει στο 

διαµέρισµα (2001) 

Λάρισας 5.283 98% 279.305 

Μαγνησίας 2.242 85% 190.642 

Τρικάλων 2.667 79% 133.215 

Καρδίτσας 2.163 82% 121.380 

Πιερίας 113 7% 4.934 

Γρεβενών 167 7% 5.237 

Φθιώτιδας 742 17% 15.732 

Σύνολο 13 377  750.445 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας περιλαµβάνει το 

µεγαλύτερο τµήµα του Νοµού Λάρισας (98%), µεγάλο µέρος των Νοµών Μαγνησίας (85%), 

Καρδίτσας (82%) και Τρικάλων (79%), καθώς και µικρότερα τµήµατα των Νοµών Πιερίας, 

Γρεβενών και Φθιώτιδας.  

Στην έρευνα, την αξιοποίηση, τη χρήση και την προστασία των νερών του 

διαµερίσµατος εµπλέκεται µεγάλος αριθµός φορέων και οργανισµών που λειτουργούν σε 

περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο και είναι οι ακόλουθοι: 

Οι κύριοι φορείς που ασχολούνται µε την ύδρευση είναι οι ∆ιευθύνσεις 

Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης σε κάθε Νοµό και 

οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων ∆ήµων των Νοµών (Αγιάς, Αλοννήσου, Βόλου, Καρδίτσας, 

Λάρισας, Λιλαντίων, Τρικάλων, Καλαµπάκας, Μελίροιας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Φερών, 

Αιθήκων, Ελασσόνας, Αλµυρού, Εστιαιώτιδας, Μουλασίου, Μουρεσίου, Παλαµά, Πύλης, 

Φαρσάλων, Αµπελών, Γόµφων, Πελινναίων, Πολυδάµαντα, Σοφάδων, Τύρναβου, Φαλάνης, 

Φαρκαδόνας). 
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Οι κύριοι φορείς που ασχολούνται µε την άρδευση είναι η ∆ιεύθυνση ή Τµήµα 

Εγγείων Βελτιώσεων ή σε ορισµένες περιπτώσεις το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων και 

Εκµηχάνισης της Γεωργίας, Τµήµα Υδροοικονοµίας και Εκµηχάνισης Γεωργίας, Τµήµα 

Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων Πόρων ή Υδροοικονοµίας και οι Οργανισµοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ). 

Οι κύριοι φορείς που ασχολούνται µε την βιοµηχανία είναι η ∆ιεύθυνση ή Τµήµα 

Βιοµηχανίας, η ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας σε επίπεδο Νοµού 

(ΒΙΠΕ Βόλου, Λάρισας και Καρδίτσας) ενώ µε την υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ∆ΕΗ  

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε Περιφέρεια υπάρχουν και ∆ιευθύνσεις που 

εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων, όπως η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, 

όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων και Εγγείων Βελτιώσεων, η ∆ιεύθυνση 

Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα Εποπτείας Υδραυλικών 

Έργων και τέλος η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 

 

3.4.1.2 Θεσσαλία και Ανάπτυξη  

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας ταυτίζεται στο µεγαλύτερο τµήµα του 

γεωγραφικά µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία περιλαµβάνει στην έκτασή της τη 

µεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει έµµεσα την αναγκαιότητα 

αξιοποίησης των υδατικών πόρων της περιοχής.  

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα διαθέτει σηµαντικούς ιστορικούς τόπους και µνηµεία τόσο 

της αρχαίας όσο και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι τεχνικές υποδοµές του είναι 

ικανοποιητικές σε µεγάλο βαθµό, αφού διαθέτει οδικό και σιδηροδροµικό άξονα, συνδέοντας 

την πρωτεύουσα µε τη συµπρωτεύουσα και µε τις άλλες πόλεις που βρίσκονται στα βόρεια της 

χώρας, καθώς και µε τα βαλκανικά αστικά κέντρα. Η Λάρισα και ο Βόλος είναι τα δυο µεγάλα 

κέντρα που µαζί µε τις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας καθορίζουν τις αγροτικές εξελίξεις 

της Ελλάδας. Η Θεσσαλία παρότι έχει σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης υστερεί σε 

σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ενδεικτικά αναφέρεται 

η δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα, η βελτίωση της προσπελασιµότητας (οδικό 

δίκτυο), η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, ενώ η ύπαρξη πανεπιστηµίου σε 

συνδυασµό µε την κατάλληλη ερευνητική και τεχνολογική υποδοµή δηµιουργεί κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως, µπορεί να 

προωθεί η καλλιέργεια προϊόντων µε αυξηµένη ζήτηση, η αξιοποίηση των προϊόντων µε την 

επιτόπου µεταποίηση και η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων έρευνας αγοράς, καθώς και ο 

τουρισµός.  
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Τέλος, σχετικά µε τα προβλήµατα ρύπανσης, η ρύπανση του Πηνειού πρέπει να 

προσεχθεί, παρόλο που στις περιοχές µε τουριστικό ενδιαφέρον δεν έχουν ακόµα επισηµανθεί 

οικολογικές αλλοιώσεις. 

 

3.4.1.3 Γεωµορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά  

Στο κεντρικό σηµείο του ∆ιαµερίσµατος βρίσκεται η πεδιάδα της Θεσσαλίας, η οποία 

περιτριγυρίζεται από τις οροσειρές Ολύµπου - Καµβουνίων, Πίνδου, Όθρυος, Πηλίου - Όσσας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτές τις οροσειρές βρίσκεται και το όρος Όλυµπος, η ψηλότερη 

κορυφή της Ελλάδας, µε υψόµετρο 2.917m. Λόγω της µη οµοιόµορφης κατανοµής των 

ορεινών όγκων και των πεδιάδων το µέσο υψόµετρο του διαµερίσµατος προσδιορίζεται σε 

285m.  

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα αναπτύσσονται από τα ανατολικά προς τα δυτικά οι 

ακόλουθες γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες:  

1. Ενότητα Όσσας: Περιλαµβάνει το όρος της Όσσας και τον Όλυµπο και χαρακτηρίζεται 

από φυλλίτες, µάρµαρα και δολοµίτες.  

2. Πελαγονική Ζώνη: Περιλαµβάνει το ανατολικό τµήµα του διαµερίσµατος και 

χαρακτηρίζεται από κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, µαρµαρά, γνεύσιους, σχιστόλιθους και 

αµφιβολίτες.  

3. Υποπελαγονική Ζώνη: Περιλαµβάνει την κεντρική Θεσσαλία και χαρακτηρίζεται από 

οφιολιθικά υπερβασικά πετρώµατα φλύσχη και σχιστοκερατόλιθων.  

4. Ζώνη της Πίνδου: Περιλαµβάνει το δυτικό κοµµάτι της πεδιάδας µέχρι την οροσειρά της 

Πίνδου και αποτελείται από λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους σε εναλλαγές µε 

σχιστοκερατόλιθους και φλύσχη.  

Στο δυτικό τµήµα της Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται τα µολασσικά ιζήµατα 

της µεσοελληνικής αύλακας, που αποτελούνται κυρίως από µεγάλου πάχους συνεκτικά 

κροκαλοπαγή. Η πεδιάδα και οι λόφοι στο κεντρικό τµήµα του διαµερίσµατος καλύπτονται 

από σύγχρονα τεταρτογενή και νεογενή ιζήµατα.  

 

3.4.1.4 Κλιµατικά χαρακτηριστικά  

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα της Θεσσαλίας ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που 

επικρατούν χωρίζεται στην ανατολική παράκτια και ορεινή, στην κεντρική πεδινή και τη 

δυτική ορεινή, οι οποίες χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από µεσογειακό, ηπειρωτικό και ορεινό 

κλίµα.  
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Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 16 ως 17°C και το ετήσιο θερµοµετρικό 

εύρος ξεπερνά τους 22°C. Οι πιο θερµοί µήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι πιο 

ψυχροί ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο ∆εκέµβριος. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία 

κυµαίνεται από 67% µέχρι 72%, ενώ η διάρκεια της ξηρής περιόδου κυµαίνεται από 1 έως 5 

µήνες ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση της περιοχής. Η φορά των ανεµών ποικίλει, ενώ η 

εµφάνιση παγετού παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα και παρατηρείται την περίοδο Νοεµβρίου-

Απριλίου.  

Οι ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις είναι πιο έντονες όσο αυξάνεται το υψόµετρο και 

όσο πηγαίνουµε δυτικότερα γεωγραφικά. Περισσότερες βροχοπτώσεις παρατηρούνται από τον 

Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο, ενώ οι πιο ξηροί µήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Οι 

χιονοπτώσεις, που παρατηρούνται τους µήνες Φεβρουάριο και Ιανουάριο, στα ορεινά τµήµατα 

της περιοχής είναι εντονότερες από τα νότια προς τα βόρεια και από τα ανατολικά προς τα 

δυτικά.  

 

3.4.2 Υδρολογικό ισοζύγιο - Προσφορά νερού  

3.4.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες  

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας είναι η λεκάνη 

του Πηνειού, µε έκταση περίπου 9.500 km
2
. Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού είναι προς 

τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-

νοτιοδυτικά ο Πλιούρης (ή Πάµισος), ο Πορταϊκός και το Μουργκάνι, και στο βόρειο µέρος ο 

Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Στο υδατικό διαµέρισµα βρίσκεται ακόµη και η 

κλειστή λεκάνη της Κάρλας, καθώς και άλλα µικρότερα ρέµατα. Η έκταση και τα µέσα ετήσια 

υδρολογικά µεγέθη του Πηνειού και της λεκάνης Κάρλας παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Έκταση και µέσα ετήσια υδρολογικά µεγέθη κυριότερων λεκανών 
 

Λεκάνη 
Έκταση 

(km
2
) 

Βροχόπτωση 

(mm) 

Βροχόπτωση 

(hm
3
) 

Απορροή 

(hm
3
) 

Συντελεστής 

απορροής 

Πηνειού 9.500 780 7.410 2.558 0.35 

Κάρλας 1.050 533 560 38 0.07
* 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995) 

* Μικρή τιµή, που δικαιολογείται στη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995) 
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Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 4 η λεκάνη του Πηνειού παρουσιάζει 

βροχόπτωση 7.410 hm
3
 και απορροή 2.558 hm

3
, ενώ η λεκάνη της Κάρλας έχει βροχόπτωση 

1.050 hm
3
 και απορροή 38 hm

3
. 

 

3.4.2.2 Ποιοτική κατάστασης επιφανειακών υδάτων Πηνειού  

Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που έχουν καταγραφεί για τα νιτρικά, την αµµωνία 

και τον ολικό φώσφορο, κυµαίνονται σε µεγάλο ποσοστό στα επίπεδα που ορίζει η Οδηγία 

Πλαίσιο 2000/60. Ικανοποιούνται δηλαδή τα κριτήρια που έχουν τεθεί για άρδευση και το 

επίπεδο των µικροοργανισµών είναι πρακτικά µη ανιχνεύσιµο. Όµως, ο Πηνειός έχει 

επιβαρυνθεί σηµαντικά από τη συγκέντρωση βαρέων µετάλλων, όπως το χρώµιο, το νικέλιο, 

το χαλκό, το µαγγάνιο και το αργίλιο, οι συγκεντρώσεις των οποίων παραβιάζουν τις οριακές 

τιµές ποιότητας των υδάτων που ορίζονται από την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου  

2/1-2-2001. Σχετικά µε την καταλληλότητα για απόληψη νερού και για ύδρευση, οι 

συγκεντρώσεις σε µαγγάνιο και χαλκό κυµαίνονται στα επίπεδα των αντίστοιχων ενδεικτικών 

τιµών της Οδηγίας 2000/60. 

Οι παραπόταµοι του Πηνειού καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας για απόληψη 

νερού για πόση µετά από επεξεργασία, εκτός από τον παραπόταµο Ληθαίο, τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του οποίου ικανοποιούν τα κριτήρια για άρδευση γεωργικών εκτάσεων, ενώ 

λόγω έλλειψης δεδοµένων δεν µπορεί να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των νερών του για 

ύδρευση.  

Για τη λίµνη Πλαστήρα που βρίσκεται στην περιοχή δεν παραβιάζονται τα µέγιστα 

επιτρεπτά όρια σχετικά µε την απόληψη νερού για ύδρευση µετά από επεξεργασία, άρδευση 

και για τη διαβίωση των ψαριών, ενώ η λίµνη δεν παρουσιάζει ευαισθησία ως προς τον 

ευτροφισµό.  

 

3.4.2.3 Ποιοτική κατάσταση υπόγειων υδάτων περιοχής Πηνειού 

Εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασής των υπόγειων νερών έγινε µε βάση δεδοµένα 

δύο ερευνητικών προγραµµάτων που διεξήχθησαν από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (1993-1994) 

και από το Πανεπιστήµιο Πατρών (1996-1999) για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η εκτίµηση 

ετήσιου υπόγειου υδατικού δυναµικού στις λεκάνες Πηνειού και Κάρλας είναι αντίστοιχα 23,8 

και 5 hm
3
 (Μελισσάρης, 1990). 

Οι συγκεντρώσεις αζώτου µε ανόργανη µορφή δεν µπορούν να προκαλέσουν 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων, αφού βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, ενώ 

παρόλες τις εντατικές καλλιέργειες και τους σηµειακούς ρυπαντές, οι συγκεντρώσεις των 
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αζωτούχων ενώσεων βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα χάρη στη µεγάλη δυναµικότητα των 

υδροφορέων. 

 

3.4.2.4 Το υδατικό σύστηµα της Θεσσαλίας 

Στη Θεσσαλία, όπου η σηµαντικότερη χρήση του νερού είναι η άρδευση, έχει 

κατασκευαστεί ο ταµιευτήρας Πλαστήρα. Ο ταµιευτήρας έχει ολική χωρητικότητα 400 hm
3
, 

ωφέλιµη χωρητικότητα 300 hm
3
, εγκατεστηµένη ισχύς 141 MW και συνολική ετήσια καθαρή 

παραγωγή ενέργειας 250 GWh, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995). 

Η συνολική αρδευόµενη έκταση του διαµερίσµατος της Θεσσαλίας υπολογίζεται σε 

1.894.000 στρέµµατα, ενώ η συνολική εκτιµώµενη αρδευόµενη έκταση, σύµφωνα µε το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (1995), ανέρχεται σε 1.640.275 στρέµµατα  

Στο σηµείο αυτό αναφέρονται τα µεγαλύτερα σε έκταση αρδευτικά έργα που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στην λεκάνη του Πηνειού: Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Υπόγειων Υδάτων 

Θεσσαλίας (ΠΑΥΥΘ) του Νοµού Τρικάλων, έχει ως πηγή γεωτρήσεις και η έκτασή του 

ανέρχεται σε 120.000 στρέµµατα και τα ΠΑΥΥΘ Λάρισας (125.000 στρέµµατα) και Πηνειού 

Λάρισας στον Πλατύκαµπο (110.000 στρέµµατα) που ανήκουν στον Νοµό Λάρισας και έχουν 

ως πηγές γεωτρήσεις και τον ποταµό Πηνειό αντίστοιχα.  

 

3.4.2.5 Υδρολογικό ισοζύγιο  

Το υδρολογικό ισοζύγιο του διαµερίσµατος αποτελείται από τις εξής εισροές και 

εκροές: την απορροή του Πηνειού στην έξοδο της λεκάνης του (-), την ποσότητα που 

λαµβάνεται από τη λίµνη Πλαστήρα (+), το υδατικό δυναµικό της υδρογεωλογικής λεκάνης 

της δυτικής Θεσσαλίας (+) και το υδατικό δυναµικό της υδρογεωλογικής λεκάνης της 

ανατολικής Θεσσαλίας (+). 

Μεσοπρόθεσµα µπορεί να εισρέουν στο διαµέρισµα και οι ποσότητες υδάτων από την 

εκτροπή του Αχελώου, καθώς και οι απολήψεις από τον ταµιευτήρα Κάρλας, ενώ 

µακροπρόθεσµα, συνυπολογίζονται και οι ταµιευτήρες που θα κατασκευαστούν στα ορεινά 

τµήµατα του διαµερίσµατος. Με την λειτουργία αυτών η µέση ετήσια απορροή του Πηνειού 

θα παραµείνει αµετάβλητη θα τροποποιηθεί όµως η δίαιτα της απορροής του (τροποποίηση 

της παροχής τον µήνα Ιούλιο).  
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3.4.3 Χρήσεις Γης και Ζήτηση Νερού 

3.4.3.1 Ύδρευση  

Οι εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ (1994) για την ζήτηση στην ύδρευση είναι 53,73 hm
3
 σε 

ετήσιο επίπεδο και 22,63 hm
3
 για την κάλυψη των αναγκών κατά τη διάρκεια του πεντάµηνου 

Μαΐου-Σεπτεµβρίου. Οι ανάγκες για ύδρευση µεγιστοποιούνται και στις δυο περιπτώσεις στο 

Νοµό Λάρισας και εκτιµώνται σε 19,48 hm
3
 και 8,34 hm

3
 αντίστοιχα.  

 

3.4.3.2 Άρδευση 

Στον τοµέα της γεωργίας, εκτιµάται ότι η συνολικά αρδευόµενη έκταση είναι 

2.360.917 στρέµµατα µε µέγιστη τιµή τα 972.852 στρέµµατα στο Νοµό Λάρισας, ενώ η 

αρδευτική ζήτηση στο διαµέρισµα είναι συνολικά 1.568,7 hm
3
/έτος µε µέγιστη τιµή πάλι στον 

ίδιο Νοµό, η οποία και ανέρχεται στα 632,7 hm
3
/έτος (ΕΣΥΕ, 1995). 

Στον τοµέα της κτηνοτροφίας, οι συνολικές ανάγκες σε νερό είναι 11,8 hm
3
 το χρόνο, 

µε βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ, ενώ η αλιεία εσωτερικών υδάτων και πιο συγκεκριµένα η αλιεία 

σε πέστροφες, κυπρίνους, ψάρια υφάλµυρων νερών ανέρχεται σε 146 τόνους 

 

3.4.3.3 Ενέργεια  

Το υδροηλεκτρικό έργο Πλαστήρα παράγει ενέργεια 250 GWh ετησίως, ενώ 

εκτιµάται ότι από την µελλοντική εκτροπή του Αχελώου, η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 

θα ανέλθει στα 1.064 GWh.  

 

3.4.3.4 Βιοµηχανική χρήση  

Η συνολική κατανάλωση που αναφέρεται στην βιοµηχανική χρήση είναι πολύ µικρή.  

 

3.4.4 Ρυπαντικά φορτία  

Το οργανικό φορτίο που παράγεται, οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στην σταβλισµένη 

κτηνοτροφία, που έχει διάσπαρτο χαρακτήρα και εντοπίζεται στους Νοµούς Λάρισας και 

Τρικάλων, και λιγότερο στα αστικά λύµατα και στις βιοµηχανικές δραστηριότητες, οι οποίες 

αποτελούν σηµειακές πηγές ρύπανσης.  

Το άζωτο, προέρχεται σε µεγάλο ποσοστό από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες και λιγότερο από τη σταβλισµένη κτηνοτροφία και τα αστικά λύµατα.  

Ο φωσφόρος προέρχεται κυρίως από την κτηνοτροφία και σε µικρότερο βαθµό από 

τα αστικά λύµατα, τις γεωργικές δραστηριότητες και την ελεύθερη κτηνοτροφία. 
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3.4.4 Προστατευόµενες περιοχές  

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας υπάρχουν 23 τόποι κοινοτικής σηµασίας (SCI) 

και 6 ζώνες ειδικής προστασίας (SPA). Ενδιαφέρον οικολογικό παρουσιάζει και η λεκάνη του 

ποταµού Πηνειού, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη περιοχή από σχετική Οδηγία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

3.4.5 Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης  

Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται αν γίνει 

άθροιση της ζήτησης για άρδευση, ύδρευση και κτηνοτροφία. Συνολικά σε ετήσιο επίπεδο η 

ζήτηση σε καταναλωτικές χρήσεις είναι 1.616 hm
3
, ενώ για τον µήνα Ιούλιο είναι 335 hm

3
, µε 

σηµαντικότερη την άρδευση σε ποσοστό 96% και 98% αντίστοιχα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

εκτίµηση της ζήτησης για άρδευση έγινε µε βάση τις αρδευόµενες και όχι τις αρδευθείσες 

εκτάσεις.  

Οι Υδατικοί Πόροι και οι Υδατικές Ανάγκες του ∆ιαµερίσµατος της Θεσσαλίας 

φαίνονται στον χάρτη που ακολουθεί. 

Εικόνα 5: Εποπτική εικόνα υδατικών πόρων και υδατικών αναγκών ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας 

 
Πηγή: Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Υδατικού 

∆υναµικού, Αθήνα - Ιανουάριος 2003 
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Σχετικά µε την προσφορά και τη συνολική ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις 

πρέπει να αναφερθεί ότι η ζήτηση νερού δεν καλύπτει πλήρως τις καταναλωτικές ανάγκες, 

αφού χαρακτηριστικά η άρδευση γεωργικών εκτάσεων είναι ανεπαρκής, λόγω υπεράντλησης 

των αποθεµάτων υπόγειου νερού. Με την εκτροπή του Αχελώου θα καλυφθούν πολλές 

απαιτήσεις για άρδευση, ενώ η κατασκευή των φραγµάτων στους παραπόταµους του Πηνειού, 

προβλέπεται να καλύψει πλήρως τη ζήτηση καθώς οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι θα 

αξιοποιηθούν ακόµα καλύτερα.  

 

3.4.6 Συµπεράσµατα  

Οι ανάγκες του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος της Θεσσαλίας για άρδευση, ύδρευση και 

ενέργεια δεν καλύπτονται από τους υδατικούς πόρους που ανήκουν στο διαµέρισµα. Οι κύριοι 

υδατικοί πόροι του διαµερίσµατος είναι ο Πηνειός και οι παραπόταµοι του, καθώς και οι 

υπόγειοι υδροφορείς. Σήµερα αυτοί είναι εκµεταλλεύσιµοι σε µεγάλο βαθµό µε αποτέλεσµα 

να παρατηρείται πτώση στάθµης των υδρογεωτρήσεων, υφαλµύριση παράκτιων υδροφορέων 

και καθιζήσεις του εδάφους. Η κατάσταση αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την εκτροπή του 

Αχελώου και µε την κατασκευή φραγµάτων στις ορεινές περιοχές του διαµερίσµατος.  

Σχετικά µε την ποιότητα των νερών του Πηνειού, δεν έχουν παρατηρηθεί 

συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, αµµωνίας, φωσφόρου και µετάλλων πάνω από το 

επιτρεπτό όριο που καθορίζει η Οδηγία Πλαίσιο. Οι κύριες πηγές προέλευσης των στοιχείων 

αυτών είναι οι έντονες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Οι παραπόταµοι του 

πληρούν και αυτοί τις προδιαγραφές των ορίων, ενώ για τον παραπόταµο Ληθαίο έχει 

επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα των νερών µόνο για άρδευση. Τέλος, η λίµνη Πλαστήρα δεν 

παρουσιάζει προβλήµατα ευτροφισµού.  

 

3.5 ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 

3.5.1. Σύσταση 

Η ∆ιεύθυνση συγκροτείται από τρία τµήµατα, όπως και όλες οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων 

των Περιφερειών. Τα Τµήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1
ο
 Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων 

Αρµοδιότητες: 

1. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων 

και τα αποστέλλει στη βάση υδρολογικών και µετεωρολογικών δεδοµένων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υδάτων. 
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2. Παρακολουθεί και ελέγχει ποιοτικές παραµέτρους και την ποσοτική κατάσταση των 

υδάτων, την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων καθώς και την κατάσταση των 

υδάτων των προστατευόµενων περιοχών, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε το προεδρικό 

διάταγµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3199/2003. 

3. Συνεργάζεται µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων για θέµατα παρακολούθησης σε εθνικό 

επίπεδο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και θέµατα λειτουργίας του εθνικού δικτύου 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων καθώς και για την επιλογή των θέσεων 

παρακολούθησης και εγκατάσταση υδρολογικών σταθµών, λαµβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα 

κριτήρια. 

4. Καταρτίζει µητρώο προστατευόµενων περιοχών το οποίο επανεξετάζει και ενηµερώνει 

υποχρεωτικά κατά τακτικά διαστήµατα, και το οποίο διαβιβάζει στην Κεντρική Υπηρεσία 

Υδάτων προκειµένου να καταρτισθεί το Εθνικό Μητρώο Προστατευόµενων Περιοχών. 

5. Μεριµνά για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυτων εκποµπών ρύπων στα επιφανειακά, 

υπόγεια και παράκτια ύδατα. 

6. ∆ιαχειρίζεται τα δεδοµένα των πηγών ρύπανσης των υδάτων και µεριµνά για τη διαρκή 

επικαιροποίησή τους. 

7. Επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 13 του ν. 3199/2003 κυρώσεις µετά από 

ελέγχους που διενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και των κατ’ 

εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων κανονιστικών διατάξεων. 

 

2
ο
 Τµήµα Αναβάθµισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων 

Αρµοδιότητες: 

1. Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για: 

� την πρόληψη της υποβάθµισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

� την αναβάθµιση και αποκατάσταση των υδατικών συστηµάτων 

� την προοδευτική µείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και την 

παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκποµπών, των απορρίψεων και των διαρροών 

επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας 

� την προώθηση της βιώσιµης χρήσης του νερού βάσει µακροχρόνιας προστασίας 

των διαθέσιµων υδατικών πόρων 

� τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάµεσα στην άντληση νερού από τα υδροφόρα 

στρώµατα και τον εµπλουτισµό τους 

� το µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες και 
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� την εφαρµογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις 

προστατευόµενες περιοχές 

2. Εφαρµόζει τα µακροχρόνια και µεσοχρόνια εθνικά προγράµµατα προστασίας και 

διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµού της περιοχής ευθύνης τους. 

3. Καταρτίζει και εφαρµόζει Σχέδια ∆ιαχείρισης και Προγράµµατα Μέτρων, όπως 

προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3199/2003, εναρµονισµένα στα εθνικά προγράµµατα 

προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Συντάσσει ετήσια έκθεση εφαρµογής τους 

την οποία διαβιβάζει στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. 

4. Μεριµνά για την ουσιαστική συµµετοχή του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και 

διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενηµέρωσης και 

αναθεώρησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης. Ειδικότερα, θέτει στη διάθεση του κοινού, 

συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών, για τη διατύπωση παρατηρήσεων: 

� Το χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα εργασιών για την εκπόνηση του Σχεδίου, 

τουλάχιστον τρία έτη πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά το 

σχέδιο. 

� Τα Προγράµµατα Μέτρων του άρθρου 8 του ν. 3199/2003 

� Την ενδιάµεση επισκόπηση των σηµαντικών ζητηµάτων διαχείρισης των υδάτων 

που εντοπίστηκαν στη λεκάνη απορροής ποταµού, τουλάχιστον δύο έτη πριν από 

την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά το Σχέδιο ∆ιαχείρισης. 

5. Συντονίζει, σε περιφερειακό επίπεδο, όλους τους φορείς για θέµατα που σχετίζονται µε 

τη χρήση και την προστασία των υδάτων. Ειδικότερα συνεργάζεται µε τους Φορείς 

∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του άρθρου 15, παρ. 1, του ν. 2742/1999 όπως 

ισχύει σήµερα, για την αντιµετώπιση θεµάτων αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων 

των περιοχών αυτών. 

6. Λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να πραγµατοποιείται: 

� ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού 

� επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

� οικονοµική ανάλυση της χρήσης των υδάτων 

7. Εφαρµόζει µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή µέσω του ορισµού οριακών 

τιµών εκποµπής και προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας. 

8. Σχεδιάζει και επιβάλλει όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση 

έκτακτων αναγκών. 
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9. Επιβάλλει µέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και την αντιµετώπιση 

αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις 

ουσιών στα υπόγεια ύδατα. 

10. Επιβάλλει σε υφιστάµενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, που είναι πιθανό να 

υποβαθµίσουν τα ύδατα, τους περιορισµούς και τα µέτρα που είναι πρόσφορα για την 

προστασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3199/2003. 

 

3
ο
 Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Αδειοδότησης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας 

1. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων της ∆ιεύθυνσης Υδάτων, 

τηρεί το γενικό αρχείο και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία. 

2. Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 3199/2003. 

3. Εφαρµόζει Πρόγραµµα Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση, καθώς και µέτρων 

απορρύπανσης των υδάτων. 

4. Τηρεί µητρώο έργων αξιοποίησης υδατικού δυναµικού και προστασίας υδατικών πόρων. 

5. Ενηµερώνεται για προγράµµατα: 

� έργων αξιοποίησης και εκµετάλλευσης υδατικού δυναµικού για τις διάφορες 

χρήσεις και παρεµβαίνει σε περιπτώσεις ασυµβατότητας χρήσεων 

� έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προστασίας και αναβάθµισης του 

υδατικού περιβάλλοντος και παρεµβαίνει µε γνώµονα την τήρηση των κοινοτικών 

οδηγιών και της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά στην αντιµετώπιση της ρύπανσης. 

6. Εφαρµόζει διεθνείς, περιφερειακές και διµερείς συµφωνίες, σε συνεργασία µε την 

Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, για θέµατα διαχείρισης και προστασίας υδάτων που 

υπάγονται σε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού. 

7. Μεριµνά για την καταγραφή των αναγκών της ∆ιεύθυνσης σε παντός είδους εξοπλισµό 

και εισηγείται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για σχετικές προµήθειες. 

8. Υποστηρίζει τη ∆ιεύθυνση σε θέµατα πληροφορικής. 

9. Σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων επιµελείται το σχεδιασµό και την 

έκδοση κάθε αναγκαίου εντύπου ή ηλεκτρονικού µέσου καθώς και την διοργάνωση κάθε 

είδους εκδήλωσης για την πληροφόρηση και ενηµέρωση πολιτών, υπηρεσιών και φορέων. 

 

3.5.2 Στελέχωση 

Τα όργανα της Περιφέρειας είναι:  

1. ο Γενικός Γραµµατέας  

2. το Περιφερειακό Συµβούλιο  
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3. το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης  

4. οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

1. Γενικός Γραµµατέας 

Ο Γενικός Γραµµατέας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την 

άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέµατα που αφορούν την Περιφέρεια. Προΐσταται 

όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και 

ελέγχει την δράση των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Είναι πειθαρχικός 

προϊστάµενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και µπορεί να επιβάλλει την ποινή της 

επίπληξης και του προστίµου µέχρι και των αποδοχών ενός µηνός. Επίσης προΐσταται των 

αστυνοµικών, πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια. Επιπλέον 

προεδρεύει του Περιφερειακού Συµβουλίου και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης. 

2. Περιφερειακό Συµβούλιο 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, προγραµµατισµό και 

τον συντονισµό της ανάπτυξης της Περιφέρειας στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Αποτελεί τον χώρο έκφρασης της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, που δρουν στο χώρο της Περιφέρειας, 

δηµιουργώντας συµµετοχικό πλαίσιο για τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής και 

εξειδικεύοντας τους στόχους της Εθνικής Αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο. 

Οι σηµαντικότερες αρµοδιότητές του είναι οι εξής:  

1. ∆ιατυπώνει προς τους κεντρικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα (Υπουργεία, ∆ΕΚΟ), 

προτάσεις για έργα και µέτρα πολιτικής εθνικής σηµασίας που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά 

εντάσσονται στο µεσοχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραµµα  

2. Καταρτίζει ύστερα από σχετικές προτάσεις των Νοµαρχιακών Συµβουλίων, το 

µεσοχρόνιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα στα πλαίσια του µεσοχρόνιου εθνικού 

αναπτυξιακού προγράµµατος  

3. ∆ιαµορφώνει τα πλαίσια για την κατάρτιση των µεσοχρόνιων Νοµαρχιακών 

αναπτυξιακών προγραµµάτων της Περιφέρειας  

4. Καταρτίζει το ετήσιο Περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα  

5. Κατανέµει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για έργα 

Νοµαρχιακής και τοπικής σηµασίας  

6. ∆ιατυπώνει προς τους φορείς του δηµόσιου τοµέα προτάσεις για έργα και µέτρα 

πολιτικής που αφορούν την Περιφέρεια και χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα των φορέων αυτών  

7. Επίσης γνωµοδοτεί για τα προγράµµατα αυτά πριν από την έγκρισή τους 
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3. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Π.Τ.Α. Θεσσαλίας) είναι Νοµικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και συστήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 2218/94 όπως 

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 12 παρ. 10 του Νόµου 2307/95 και του άρθρου 4 παρ. 3 του 

Νόµου 2503/97. 

Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του Π.Τ.Α. Θεσσαλίας είναι: 

1. Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου πιστώσεων του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα και 

άλλων Ν.Π., χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών 

οργανισµών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, 

νοµαρχιακά τοπικά και ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας  

2. Η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τοµέα εκπόνησης µελετών 

ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που αναθέτει στο Ταµείο η Περιφέρεια για την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων  

3. Η επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ του Ταµείου, 

µετά από έγκριση του Περιφερειακού Συµβουλίου  

4. Η άσκηση ταµειακής διαχείρισης  

5. Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.  

6. Η σύναψη δανείων µε χρηµατοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η 

εκτέλεση έργων, η παροχή υπηρεσιών και η εφαρµογή προγραµµάτων 

Το Π.Τ.Α. διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο του, όπου 

πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας. 

Το Π.Τ.Α αποτελείτε από τα παρακάτω τµήµατα:  

� Τµήµα ∆ιεύθυνσης Επενδυτικών Προγραµµάτων  

� Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών  

� Τµήµα ∆ιοικητιών Υπηρεσιών 

Οι Πόροι του Π.Τ.Α. είναι :  

� Ποσοστό 1% από τις χρηµατοδοτήσεις που διαχειρίζεται  

� Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών  

� Έσοδα από τη συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε.  

� Έσοδα από τη σύναψη δανείων  

� Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών τη διεξαγωγή ερευνών και 

την εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων  

� Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις  
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� Έσοδα από την παρουσία του Π.Τ.Α.  

� Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήµατα και κληρονοµιές  

� Έσοδα από κάθε άλλη πηγή 

Το Π.Τ.Α. Θεσσαλίας είναι στελεχωµένο µε αποσπασµένους µόνιµους υπαλλήλους 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 

4.1 Πηνειός  

4.1.1 Ιστορικά Στοιχεία 

Ο Πηνειός, ποτάµι της Θεσσαλίας, (αργυροδίνης, δινήης κατά τον Όµηρο), έλαβε τη 

σηµερινή µορφή, µετά την αποµάκρυνση των υδάτων της άλλοτε µεγάλης Θεσσαλικής λίµνης, 

από ρήγµα που δηµιουργήθηκε στην κοιλάδα των Τεµπών.  

 
Εικόνα 6: Πηνειός 

  

 

 

 

Σύµφωνα µε την µυθολογία ήταν γιος του Ωκεανού και της Τιθύος και πατέρας της 

νύµφης ∆άφνης, ιέρειας της Μητέρας Γης. Τη ∆άφνη κυνήγησε ο Απόλλων και όταν την 

έφθασε αυτή επεκαλέσθη τη Μητέρα Γη, η οποία την εξαφάνισε και στη θέση της άφησε το 

φυτό δάφνη. Ο Πηνειός ήταν επίσης ο πατέρας του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα.  

 

4.1.2 Μορφολογία και χρήση του ποταµού 

Ο Πηνειός είναι ο κύριος και πιο αξιόλογος ποταµός της Θεσσαλίας. Πηγάζει από την 

Πίνδο, περνάει κοντά στην Καλαµπάκα και βγαίνει στη Θεσσαλική πεδιάδα. Ο Πηνειός 

σχηµατίζεται από τη συµβολή του Μαλακασιώτικου ρέµατος που πηγάζει από το βουνό 

Λάκµος και του ρέµατος Μουργκάνι, που πηγάζει από τα Aντιχάσια.  

Το µήκος του φθάνει τα 216km και είναι ο 3
ος

 σε µήκος ποταµός της Ελλάδας, ενώ η 

συνολική του επιφάνεια 9.500 km
2
. Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 10.550km

2
, το 

ύψος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης είναι 779mm, ο µέσος ετήσιος όγκος υετού 7.965 x 106 

m
3 και η µέση ετήσια απορροή εκτιµάται σε 3.500 x 106 m

3
. Σε όλο το µήκος του ποταµού 

Πηγή: www.larissa-dimos.gr 
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ενσωµατώνονται πάρα πολλοί παραπόταµοι, µε κυριότερους τον Τιταρήσιο, τον Εννιπέα, τον 

Καλέτζη και τον Ληθαίο.  

 

Εικόνα 7: Πηνειός, Λιµάνι 
 

 

 

 

 

Ο Πηνειός διαρρέει τη Θεσσαλική πεδιάδα και τροφοδοτείται από τα νερά των 

παραποτάµων: Ληθαίου, Πορταϊκού, Παµίσου, Σοφαδίτικου, Ενιπέα, Τιταρησίου καθώς και τα 

νερά από την εκτροπή του Ταυρωπού στην περιοχή της Καρδίτσας. Μετά την Λάρισα 

δηµιουργεί έντονους µαιανδρισµούς, διέρχεται την κοιλάδα των Τεµπών και εκβάλλει στο 

Αιγαίο σχηµατίζοντας µικρό ∆έλτα. Παρουσιάζει ήρεµη ροή, η οποία δηµιουργεί προσχώσεις 

και συχνά προκαλεί πληµµύρες στις περιοχές Ζάρκου και Γόνων κυρίως.  

Ο Πηνειός µαζί µε τους παραπόταµούς του αποτελεί για τη Θεσσαλία το µοναδικό 

υδάτινο αποδέκτη. Η Θεσσαλική περιοχή, µε έναν πληθυσµό περίπου 500.000 κατοίκων, είναι 

κυρίως γεωργική µε µικρή βιοµηχανική δραστηριότητα.  

Παλαιότερα µε τα πληµµυρικά νερά του ετροφοδοτείτο η λίµνη Κάρλα, της οποίας η 

έκταση έφθανε και µέχρι τα 180 km
2
. Μετά τη δηµιουργία του αναχώµατος στην κοίτη του 

Πηνειού, η Κάρλα απέκτησε δική της υδρολογική λεκάνη. 

Οι ανάγκες πόσιµου νερού καλύπτονταν µέχρι το 1986 αποκλειστικά από τον Πηνειό. 

Όµως η συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση νερού και η αύξηση της καλλιέργειας βαµβακιού 

στη Θεσσαλική πεδιάδα, η οποία απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού, σε συνδυασµό µε τη 

ρύπανση του ποταµού από φυτοφάρµακα, οδήγησε στην αναζήτηση νέων πηγών νερού. Έτσι 

Πηγή: www.larissa-dimos.gr 
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από το 1990, οι ανάγκες πόσιµου νερού της Λάρισας καλύπτονται 100% από υπόγεια νερά που 

προέρχονται από γεωτρήσεις. Με τα νερά του αρδεύονται περί τα 80.000 στρέµµατα και 

παράλληλα υδροδοτούνται οικισµοί της Θεσσαλίας.  

 
Εικόνα 8: Λεκάνη απορροής Πηνειού 

 

 

 

 

Ο Πηνειός δέχεται σηµαντική ρύπανση από αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα, καθώς 

και από την εντατική γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα χαρακτηρίζει τη Θεσσαλική 

πεδιάδα, έχει υποστεί σηµαντικές αλλοιώσεις από τον εγκιβωτισµό της κοίτης του, την 

κατασκευή αρδευτικών δικτύων, προσωρινών φραγµάτων και τις υπεραντλήσεις. Κατά τους 

θερινούς µήνες, που οι απαιτήσεις σε νερό είναι µεγάλες και υπάρχει και µείωση της παροχής 

του ποταµού, οι συνέπειες από την ρύπανση είναι πλέον εµφανείς και έντονες.  

∆ιαθέτει σηµαντικά παραποτάµια δάση, µεγάλη ποικιλότητα στην πανίδα και 

εκτεταµένες θίνες στο ∆έλτα του.  

 

4.2 Ολοκληρωµένες Μελέτες σε Πιλοτικές Λεκάνες Απορροής Ποταµών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισηµάνει την ανάγκη πραγµατοποίησης 

ολοκληρωµένων πιλοτικών µελετών από τα Κράτη-Μέλη, µε σκοπό να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 και να 

διαπιστωθεί κατά πόσο τα κράτη ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές της. Στην παρούσα 

φάση τα κράτη έχουν επιλέξει τις πιλοτικές Λεκάνες Απορροής και έχουν ξεκινήσει τις 

ολοκληρωµένες πιλοτικές τους µελέτες. Οι πιλοτικές Λεκάνες Απορροής Ποταµών είναι 15 

στο σύνολό τους και καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος των κλιµατικών, µορφολογικών και 

Πηγή: www.larissa-dimos.gr 
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κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η 

διαδικασία θα βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µέσα από τις µελέτες, 

ώστε µελλοντικά να καταρτιστούν ακόµα πιο ολοκληρωµένα και ορθολογικά Σχέδια 

∆ιαχείρισης για το σύνολο των Λεκανών Απορροής Ποταµών. 

 

Εικόνα 9: Πιλοτικές λεκάνες απορροής ποταµών (15) που προτάθηκαν από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
 

 

                   Πηγή: www.minenv.gr/pinios 

 

Η Ελλάδα συµµετέχει στην εφαρµογή της Οδηγίας µε την πραγµατοποίηση της 

πιλοτικής µελέτης στη λεκάνη απορροής του Πηνειού Θεσσαλίας (όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω χάρτη) καθώς η δράση αυτή αξιολογήθηκε ως σηµαντική προτεραιότητα στα 

πλαίσια της εναρµόνισης της Οδηγίας σε εθνικό επίπεδο. Έτσι µε τη συµµετοχή της η χώρα 

µας θα µπορέσει να εντοπίσει τα πιθανά µελλοντικά προβλήµατα κατά την ολοκληρωµένη 
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διαχείριση και προστασία των υδάτων στην Ελλάδα έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα 

κατάλληλα µέτρα και οι πιθανές λύσεις αντιµετώπισης των συγκεκριµένων ζητηµάτων. 

 

4.3 Πιλοτική Μελέτη στη Λεκάνη Απορροής του Ποταµού Πηνειού
2
 

4.3.1 Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 µε σκοπό την κατάρτιση 

ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων σωµάτων από όλα τα 

Κράτη – Μέλη της. Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο πρέπει να επιτευχθεί η λεγόµενη «καλή 

οικολογική κατάσταση» για όλα τα υδάτινα σώµατα µέσα σε έναν χρονικό ορίζοντα 15 ετών 

από την ηµεροµηνίας ισχύος της, αλλά παράλληλα να εξασφαλιστεί η επαρκώς κατάλληλη 

ποσότητα υδάτων για την ικανοποίηση διαφόρων χρήσεων. Η καλή οικολογική κατάσταση 

πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα υδάτινα σώµατα, εκτός από µερικές περιπτώσεις όπου τα αυτά 

έχουν τροποποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Με την Οδηγία αυτή εποµένως αποφεύγονται εκείνα τα 

προβλήµατα που τείνουν να υποβαθµίσουν την ποιότητα των υδάτινων σωµάτων, ενώ 

παράλληλα τα υδατικά αποθέµατα γίνονται σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό αξιοποιήσιµα. 

Κατόπιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε τα Κράτη-Μέλη εξέδωσε ένα 

Στρατηγικό Κείµενο, µε σκοπό την αποσαφήνιση -σε µεγάλο βαθµό- των άρθρων και των 

προτεινόµενων ενεργειών της Οδηγίας Πλαίσιο. Σηµαντικό σηµείο αποτελεί το γεγονός ότι τα 

Κράτη-Μέλη πρέπει να αναπτύξουν συντονισµένες δράσεις, ώστε να γίνει αυτή η 

αποσαφήνιση των άρθρων.  

Οι Προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπόνηση µελετών 

περιγραφής και καταγραφής περιβαλλοντικών πιέσεων και επιπτώσεων ανά υδατικό 

∆ιαµέρισµα είναι οι ακόλουθοι: 

Καταρχήν πρέπει να προσδιοριστούν τα υδάτινα σώµατα που έχουν τροποποιηθεί σε 

µεγάλο βαθµό, να καθοριστούν οι συνθήκες αναφοράς των υδάτινων σωµάτων και οι ποιοτικοί 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και να ταξινοµηθούν τα µεταβατικά και παράκτια νερά. 

Ακολούθως, δηµιουργείται το Πρωτόκολλο ∆ιαβαθµονόµησης (Intercalibration), γίνεται 

επεξεργασία της µεθοδολογίας Κοστολόγησης-Τιµολόγησης του νερού, αναπτύσσεται 

πρόγραµµα παρακολούθησης των υδάτων (monitoring), προσδιορίζεται η αυξητική τάση 

ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και καθορίζονται οι προδιαγραφές για την εκπόνηση 

∆ιαχειριστικών Μελετών στις Λεκάνες Απορροής Ποταµών. Τέλος, απαραίτητη είναι η 

                                                 
2
 Το περιεχόµενο και η δοµή του κεφαλαίου αυτού βασίζεται στην «Πιλοτική Μελέτη της Λεκάνης Απορροής του 

Ποταµού Πηνειού» 
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ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και η ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού, αφού είναι και αυτό ένα κοµµάτι που σύµφωνα µε την Οδηγία 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

 

4.3.2 Στόχος Πιλοτικών Μελετών 

Η πραγµατοποίηση των Πιλοτικών Μελετών στις Λεκάνες Απορροής που έχουν 

επιλεγεί στοχεύει στην εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 και είναι ουσιαστικά το πρώτο 

βήµα για την υλοποίησή της. Με αυτόν τον τρόπο τα Κράτη- Μέλη θα ανταλλάξουν εµπειρίες, 

θα σχολιάσουν τα πιθανά προβλήµατα, θα προτείνουν τρόπους επίλυσής αυτών και πλέον θα 

είναι πιο έτοιµοι ώστε να καταρτίσουν µελλοντικά ακόµα πιο ολοκληρωµένα και ορθολογικά 

Σχέδια ∆ιαχείρισης για όλες τις Λεκάνες Απορροής Ποταµών. 

Ως απώτερος στόχος των Πιλοτικών Μελετών είναι η αξιολόγηση των Κειµένων 

Κατευθυντήριων Γραµµών και η πιθανή τους αναθεώρηση για τα κύρια θέµατα εφαρµογής της 

Οδηγίας και το κατά πόσον µπορεί να εφαρµοστεί αυτή στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε χώρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των πιλοτικών µελετών όλοι οι 

αρµόδιοι φορείς θα έρθουν σε επαφή, θα ενηµερωθούν και θα αποκτήσουν γνώσεις και 

εµπειρία, ώστε να γίνει ολοκληρωµένα η προσπάθεια διαχείρισης των λεκανών απορροής, ενώ 

παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί και µια πρώτη εκτίµηση του κόστους. 

 

4.3.3 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης των Πιλοτικών Μελετών 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το Πρόγραµµα αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 

το 2006: 
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Πίνακας 5: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Πιλοτικών Μελετών 
 

2002 2003 2004 2005 2006 Χρονικό 

∆ιάστηµα / 

∆ράση 

 

Ανταλλαγή 

Πληροφοριών 

Αξιολόγηση 

των GDs 

σχετικών µε 

το Άρθρο 5                          

(Φάση 1a) 

Αξιολόγηση 

των 

υπόλοιπων 

GDs (Φάση 

1b) 

Προγράµµατα 

µέτρων / 

Σχέδια 

∆ιαχείρισης   

(Φάση 2) 

D1   X                 

D2      X              

D3          X    X      

D4                   ; 

 

Παραδοτέα: 

D1: Ηλεκτρονική πλατφόρµα για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών 

D2: Ενδιάµεση αναφορά για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν στις Πιλοτικές Μελέτες 

D3: Αναλυτική αναφορά για την αξιολόγηση των Κειµένων Κατευθυντήριων Γραµµών, 

συµπεριλαµβανοµένης πρότασης για την ενηµέρωσή τους 

D4: Προγράµµατα Μέτρων / Προγράµµατα ∆ιαχείρισης (η ηµεροµηνία παράδοσης θα ορισθεί) 
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Με βάση το χρονοδιάγραµµα παρατηρείται ότι κατά το έτος 2003 πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν σχόλια για τις Κατευθυντήριες Γραµµές των υδάτινων σωµάτων τόσο 

αυτών που αφορούν το άρθρο 5 όσο και των υπολοίπων, να γίνει αξιολόγηση αυτών µε 

προκαταρκτική σύνθεση των σχολίων, να γίνει συνάντηση για το πρόγραµµα και συνολική 

αναφορά για την πρόοδο και τα προβλήµατα που έχουν εµφανιστεί. Η ανταλλαγή 

πληροφοριών συνεχίζεται µέχρι το 2006, όπως και τα προγράµµατα µέτρων και η κατάστρωση 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης. Η αξιολόγηση των Κατευθυντήριων Γραµµών συνεχίζεται για τα άρθρα 

της Οδηγίας και κατά το έτος 2004, σε αντίθεση µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές που 

σχετίζονται µε το άρθρο 5. 

 

4.3.4 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης της Πιλοτικής Μελέτης στη Λεκάνη του Πηνειού 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πιλοτική Μελέτη της Λεκάνης Απορροής του 

Πηνειού έχει ορίσει ως χρονοδιάγραµµα το ακόλουθο Πρόγραµµα Εργασιών: Καταρχάς, 

πρέπει να γίνει συντονισµός των δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, συλλογή και κατ’ 

επέκταση ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συγκεντρωθεί από την Λεκάνη Απορροής. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρµογή, καθώς και η αξιολόγηση των κατευθυντήριων 

γραµµών. Τέλος θα γίνει κοινοποίηση των αποτελεσµάτων όπως ορίζει η Οδηγία Πλαίσιο. 

Αυτά τα βήµατα πρέπει να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα, ώστε να υπάρχει επιτυχές 

αποτέλεσµα, αλλά και για να µπορέσουν ουσιαστικά να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά κατά τη 

διάρκεια που το Πρόγραµµα Εργασιών θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιο αναλυτικά τα Πακέτα 

Εργασιών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 6: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης της Πιλοτικής Μελέτης στη Λεκάνη του Πηνειού  
 

JAN FEB MARAPRMAYJUN JUL AUGSEPOCTNOV DEC 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 COORDINATION OF ACTIVITIES

1.1 Establishment of a Coordination Working Group 

1.2
Organisation of the public, the local stakeholders                                                   

and the NGOs participation

1.3
Cooperation with technical consultants and establishment of                 

Expert Groups for the different activities

2 INFORMATION EXCHANGE

2.1 Design of a website

2.2 Operation of the website

2.3 Organisation of Workshops    X X X X X X ? ?

3
COLLECTION AND ANALYSIS OF EXISTING 

INFORMATION 
3.1 Collection of existing data

3.2 Analysis of existing data

4 TESTING OF THE GUIDANCE DOCUMENTS

4.1
First evaluation of the Guidance Documents                                                                   

(key issues on which the testing will be focused)

4.2 Testing related to Artcle 5 commitment

4.2.1 General description of the river basin 

4.2.2 Establishment of reference conditions

4.2.3 Identification of significant pressures and assessment of their impacts

4.2.4 Economic analysis of water uses

4.3 Production of maps/GIS-layers 

4.4 Intentification of significant physical and hydromorphological changes

4.5 Development of new monitoring programs

4.6
Development of classification systems                                                                

for inland surface and coastal waters

4.7 Intercalibration exercise

4.8 Assessment of the groundwater quality and quantity status

4.9 Economic analysis (water pricing policies, recovery of costs, etc.)

4.10 Evaluation of programme of measures and development of RBMP

5 DISSEMINATION OF RESULTS

5.1 Intermediate and comprehensive reports to European Commission X X X ?

5.2 Demonstration of the experience gained

2005 2006
No ACTIVITIES

2003 2004

 

 

4.3.4.1 Συντονισµός δράσεων 

Συντονιστές του Προγράµµατος Εργασιών είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία 

συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους αρµόδιους φορείς, αναλαµβάνει στην συνέχεια τον 

συντονισµό της υλοποίησης της Πιλοτικής Μελέτης του Πηνειού και αυτό χρονικά 

καθορίζεται από την στιγµή ισχύος του Νοµοσχεδίου 3199/2003 για την «Προστασία και 

διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 

καθώς και του νέου προβλεπόµενου διοικητικού πλαισίου για τις αρµοδιότητες σε θέµατα 

υδάτων. Για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία το Πρόγραµµα ορίζεται µια Επιτροπή 
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Παρακολούθησης, που στελεχώνεται από αντιπροσώπους των εµπλεκόµενων Υπουργείων και 

Περιφερειακών Υπηρεσιών και επιβλέπει την υλοποίηση του Προγράµµατος.  

 

4.3.4.2 Ανταλλαγή πληροφοριών 

Οι άµεσοι ενδιαφερόµενοι είναι κατατοπισµένοι σχετικά µε τις 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα και συνεπώς η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεχής 

ενηµέρωση αυτών έχει αποδώσει καρπούς. Οι εµπλεκόµενοι στο πρόγραµµα ενηµερώνονται 

για την εξέλιξή του, τις επιµέρους δράσεις και γενικότερα για την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για 

τα Νερά. Τα µέσα µε τα οποία πραγµατοποιείται αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών είναι η 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.minenv.gr/pinios_river.html), ενηµερωτικά 

φυλλάδια και τέλος συναντήσεις και συνέδρια. 

 

4.3.4.3 Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων 

Στο χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση της Πιλοτικής Μελέτης της Λεκάνης 

Απορροής του Πηνειού παρουσιάζεται ως τρίτο βήµα η συλλογή και ανάλυση δεδοµένων και 

στη συνέχεια η αξιοποίηση αυτών. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται από άλλα παρόµοια 

Προγράµµατα και σχετικές µελέτες, από την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικών και 

Μετεωρολογικών Πληροφοριών (ΕΤΥΜΠ) και από το Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών 

Περιβάλλοντος (Ε∆ΠΠ), από όπου και αντλείται η αντίστοιχη εµπειρία. Τα στοιχεία αυτά 

αναλύονται και στην συνέχεια προσδιορίζονται οι ελλείψεις, µε σκοπό την συλλογή επαρκών 

πληροφοριών και ποιοτικών δεδοµένων.  

 

4.3.4.4 Εφαρµογή, µελέτη και αξιολόγηση των Κειµένων Κατευθυντήριων Γραµµών  

Κατά το στάδιο αυτό µελετώνται τα Κείµενα Κατευθυντήριων Γραµµών (Guidance 

Documents) που αφορούν τις θεµατικές ενότητες για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 για 

τα Νερά στην Πιλοτική Λεκάνη Απορροής του Πηνειού και πραγµατοποιείται αξιολόγηση ως 

προς την αποτελεσµατικότητα και τον τρόπο µε τον οποίο έχουν αυτά εφαρµοστεί. Αυτό 

γίνεται µε την υλοποίηση µιας σειράς σχετικών δράσεων και η αξιολόγηση των Κειµένων 

αυτών καθώς και οι αντίστοιχες δράσεις υλοποιούνται σύµφωνα µε Πλαίσιο Αναφοράς (Terms 

of Reference) που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Joint 

Research Centre). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην υλοποίηση των επιµέρους δράσεων και την 

αξιολόγηση των αντίστοιχων Κειµένων Κατευθυντήριων Γραµµών που σχετίζονται µε το 

Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60.  
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4.3.4.5 Κοινοποίηση αποτελεσµάτων και Συµµετοχή Κοινού 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου γίνεται κοινοποίηση και γνωστοποίηση των 

αποτελεσµάτων του Προγράµµατος στους ενδιαφερόµενους, ενώ πραγµατοποιείται και 

ανταλλαγή πληροφοριών µε τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στόχος της τελευταίας ενέργειας είναι η σύνταξη µιας συνολικής αναφοράς και 

σχολίων για τα Κείµενα Κατευθυντήρια Γραµµών από τον συντονιστή του Προγράµµατος 

(JRC). Πιο συγκεκριµένα, γνωστοποιούνται τα αποτελέσµατα των επιµέρους σταδίων και του 

Προγράµµατος, ακολουθεί ανταλλαγή εµπειριών µε τους αρµόδιους φορείς των Πιλοτικών 

Λεκανών Απορροής των άλλων χωρών, διαβιβάζονται αποτελέσµατα, εκθέσεις και αναφορές 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος γίνονται προτάσεις για βελτίωση των Κειµένων 

Κατευθυντήριων Γραµµών.  

Σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο είναι επίσης απαραίτητη η ενεργός συµµετοχή του 

κοινού και κατ’ επέκταση των ΜΚΟ και πιο συγκεκριµένα η συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, η διαβούλευση κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης του Προγράµµατος, η 

υποβολή σχολίων, εµπειριών και ιδεών, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και ενηµέρωσή 

τους για την εξέλιξη και τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος. Με αυτόν τρόπο θα 

αναπτυχθούν πιο ολοκληρωµένες συνεργασίες και θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα µε ακόµα 

µεγαλύτερη επιτυχία. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συµµετέχουν είναι η WWF Ελλάς, η ΕΚΒΥ και 

η MedWet, ενώ από τα ερευνητικά ιδρύµατα συµµετέχουν το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Λάρισας, 

ο αριθµός των οποίων όλο και αυξάνεται. 

 

4.3.5 Πόροι 

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος έχουν εξασφαλισθεί 668.000 €. Όµως αυτό θα 

υποβοηθηθεί από την υλοποίηση και άλλων έργων που προβλέπονται ως επιµέρους δράσεις 

για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

4.4 Γενικά Χαρακτηριστικά της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού  

Έκταση της περιοχής µελέτης: 10.550 km
2 

(λεκάνη απορροής του Πηνειού: 9.500 km
2
 

και Λίµνη Κάρλα 1.050 km
2
). Η Λίµνη Κάρλα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της λεκάνης 

απορροής του Πηνειού). 
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Εικόνα 10: Θέση Πιλοτικής λεκάνης απορροής Πηνειού 

 

 

 

 
Εικόνα 11: Πιλοτική λεκάνη απορροής του Πηνειού 

 

 

Πηγή: www.minenv.gr/pinios/page5.html  

Πηγή: www.minenv.gr/pinios/page5.html  
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4.4.1 Παρακολούθηση και ποιότητα των υδάτων 

Από το 1988 λειτουργεί το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των 

Επιφανειακών Νερών (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων), το 

οποίο παρακολουθεί συστηµατικά κυρίως ως προς την χηµική κατάσταση και την ποιότητα 

των επιφανειακών νερών της χώρας. Πιο αναλυτικά, το Ε∆ΠΠ εκτιµά τη χηµική σύσταση και 

τη χρονική διακύµανση ορισµένων ποιοτικών δεικτών, ενώ δεν συµπεριλαµβάνει βιολογικούς 

δείκτες ποιότητας µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ταξινόµηση των νερών. Από την 

στιγµή ισχύος της Οδηγίας το ∆ίκτυο έχει αρχίσει να προσαρµόζεται στις ανάγκες της, ώστε 

να καταστεί δυνατή η ταξινόµηση των επιφανειακών νερών σε 5 κατηγορίες µε βάση τις 

µετρήσεις συγκεκριµένων ποιοτικών δεικτών και να δηµιουργηθεί ένα Εθνικό Σύστηµα 

Ταξινόµησης, το οποίο συνεχώς να βελτιώνεται. 

Στην περίπτωση του Πηνειού υπάρχουν 30 σηµεία δειγµατοληψίας µε συχνότητα 4 

φορές ανά έτος, ενώ µετρήσεις λαµβάνονται και από το Υπουργείο Γεωργίας και το Ι.Γ.Μ.Ε.  

Από τις µετρήσεις που έχουν ληφθεί τα ύδατα του ποταµού είναι γενικά σε καλή 

κατάσταση, µε εξαίρεση λίγα σηµεία όπου οι συγκεντρώσεις των νιτρωδών υπερβαίνουν τα 

επιτρεπτά όρια για το πόσιµο νερό. Επίσης σε ορισµένα σηµεία παρατηρούνται αυξηµένες 

συγκεντρώσεις σε φυτοφάρµακα. 

Στα υπόγεια ύδατα έχουν βρεθεί περιπτώσεις όπου οι συγκεντρώσεις των νιτρικών 

και µερικές φορές και της αµµωνίας, υπερβαίνουν τα όρια του νερού προς πόση. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο ο Θεσσαλικός Κάµπος έχει χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητη ζώνη µε σχετική 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

προστασία της περιοχής. 

 

4.4.2 Πιέσεις που χαρακτηρίζουν την περιοχή του Πηνειού 

Στη περιοχή του Πηνειού είναι έντονες οι δραστηριότητες της γεωργίας, της 

βιοµηχανίας, του τουρισµού και της κτηνοτροφίας. Επακόλουθο αυτού είναι οι αυξηµένες 

ανάγκες σε κατανάλωση νερού, µεγάλο ποσοστό των οποίων χρησιµοποιείται για την άρδευση 

και ελάχιστο για την βιοµηχανία. Συνεπώς, οι πιέσεις που εµφανίζονται στην περιοχή είναι οι 

σηµειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης από διάφορες δραστηριότητες, η υπερεκµετάλλευση 

του υπόγειου νερού για άρδευση τους καλοκαιρινούς µήνες, η αφαίρεση νερού για άρδευση 

και η υπάρχουσα τουριστική υποδοµή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

5.1 Εισαγωγή  

Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί, στο βαθµό 

που είναι εφικτό, κατά πόσον έχει εφαρµοστεί η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά στην περίπτωση 

της λεκάνης απορροής του Πηνειού. Για το σκοπό αυτό πρέπει ήταν αναγκαία η συλλογή 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της συγκεκριµένης λεκάνης και χαρακτηριστικών του 

ποταµού.  

 

5.2 Μεθοδολογία  

Η συλλογή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών καιστοιχείων του Πηνειού 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται 

στο παράρτηµα, στάλθηκε σε αρµόδιους φορείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η επιλογή να 

σταλθεί µόνο σε αρµόδιους φορείς της Θεσσαλίας, παρόλο που το Υδατικό ∆ιαµέρισµα που 

ανήκει ο Πηνειός ανήκει διοικητικά και σε άλλες τρεις περιφέρειες, στηρίχθηκε στο γεγονός 

ότι ο Πηνειός «θεωρείται» ότι ανήκει κατ’ εξοχήν στη Θεσσαλία, αφού σχεδόν στο σύνολό 

του βρίσκεται σε αυτήν την περιφέρεια. Επιπροσθέτως, οι περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής 

Μακεδονίας δεν ασχολούνται καθόλου µε την διαχείριση του Πηνειού, διότι τα τµήµατα του 

ποταµού που βρίσκονται σε αυτές είναι πάρα πολύ µικρά. Σχετικά µε το τµήµα της Υδατικής 

Περιφέρειας της Θεσσαλίας που ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν 

κατέστη εφικτή η συλλογή στοιχείων από τους αντίστοιχους αρµόδιους φορείς της 

Περιφέρειας αυτής. 

 

5.3 Αποτελέσµατα – Ανάλυση 

Τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν µε βάση τις απαντήσεις των αρµοδίων που 

καταγράφτηκαν στο ερωτηµατολόγιο είναι τα ακόλουθα: 

Στον Πηνειό πραγµατοποιούνται µετρήσεις ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 

του ποταµού και ίσως η ∆.Ε.Υ.Α Λάρισας διαθέτει στοιχεία για ορισµένα από αυτά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η συχνότητα λήψης των µετρήσεων αυτών πραγµατοποιείται σε 

µηνιαία βάση, χωρίς όµως να είναι γνωστή η πλήρης διαδικασία λήψης. 

Οι κυρίαρχες χρήσεις για τις οποίες προορίζεται το νερό του ποταµού, όπως 

παρουσιάζονται και στην πίτα που ακολουθεί, είναι οι εξής: 
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Το νερό του Πηνειού χρησιµοποιείται σε ποσοστό 98% για άρδευση και 2% για 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν χρησιµοποιείται καθόλου 

για ύδρευση, αλλά ούτε και για κάποιου άλλου είδους χρήση. 

Εικόνα 12: Κυρίαρχες χρήσεις υδάτινων πόρων Πηνειού 

 

Σχετικά µε τις περιοχές που πηγάζει ο Πηνειός δεν υπάρχουν κάποιου είδους 

δεδοµένα, όπως χηµική ανάλυση των υδάτων των πηγών του. Επιπλέον, δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί καταγραφήτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λεκάνης απορροής 

του Πηνειού. 

Στην λεκάνη απορροής του ποταµού η περιοχή των Τεµπών έχει χαρακτηριστεί ως 

προστατευόµενη περιοχή. Ο υδροβιότοπος που υπάρχει εκεί είναι ιδιαίτερα αξιόλογος. 

Ξεχωρίζει για τη βιοποικιλότητά του, τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του, την εναλλαγή των 

τοπίων και την οικολογική του αξία. Σήµερα φιλοξενούνται πάνω από 225 είδη πουλιών, 

πολλά από τα οποία σπάνια ή προστατευόµενα. Ανάµεσά τους οι κορµοράνοι, οι ερωδιοί και 

τα πανέµορφα φλαµίγκο είναι από τα πιο υπέροχα θεάµατα που µπορεί να αντικρύσει κανείς 

σε ολόκληρο το νοµό. Η περιοχή συνδυάζει παραποτάµια δάση και αµµοθίνες. 

Ο Πηνειός παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν τον 

κίνδυνο πληµµυρών. Πιο συγκεκριµένα η κοίτη του ποταµού και η εµφάνιση και ύπαρξη 

προσχώσεων σε συνδυασµό µε έντονες βροχοπτώσεις, έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση 

πληµµυρικών φαινοµένων. 

Μέχρι στιγµής δεν έχει συνταχθεί κάποια έκθεση σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της 

λεκάνης απορροής του Πηνειού, ενώ δεν έχουν θεσπιστεί και περιοριστικοί παράγοντες για τα 

ύδατα του ποταµού, όπως άζωτο και φώσφορος.  

98%

2%

Άρδευση

Υδροηλεκτρική Ενέργεια
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Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων είναι εµφανείς. Η συχνή, επαναλαµβανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων και 

λιπασµάτων, έχει οδηγήσει στη στράγγιση εντός της κοίτης του Πηνειού. Καταλυτική είναι 

επίσης και η επίδραση της ανεξέλεγκτης ρίψης λυµάτων, απορριµµάτων, καθώς και άλλων 

ρυπογόνων στοιχείων. 

Η οικολογική κατάσταση του Πηνειού σύµφωνα µε τα άρθρα της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Νερά αξιολογείται ως χαµηλή αφού κατά µήκος του Πηνειού παρατηρείται: 

1. Ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων  

2. Μεγάλος αριθµός στραγγιστικών δικτύων  

3. Βιοµηχανικά, µη βιολογικά επεξεργασµένα, απόβλητα  

Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία και διαχείριση των υδάτων είναι η 

∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και οι υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Η 

∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας όµως δεν έχει στελεχωθεί µε δυναµικό όλων 

των ειδικοτήτων που προβλέπεται σύµφωνα µε τον νόµο 3199/2003. 

Ο βαθµός συνεργασίας των αρµόδιων αρχών της Περιφέρειας αξιολογείται γενικά ως 

ανεπαρκής. Συγκεκριµένα παρατηρείται έλλειψη συντονισµού, έλλειψη εξειδικευµένου και 

επιστηµονικού προσωπικού κ.ά. Η συνεργασία των αρµόδιων περιφερειακών αρχών και των 

εµπλεκοµένων υπουργείων χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Η καλή συνεργασία και ο 

συντονισµός που υπάρχουν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες λειτουργικότητας και 

παραγωγικότητας. Παρόλα αυτά, η συνεργασία σε επίπεδο διαχείρισης µεταξύ των 

Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπου ανήκει ένα µικρό τµήµα του ποταµού, για 

την λεκάνη του Πηνειού είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης συντονισµού. 

Τα προγράµµατα Μέτρων και Παρακολούθησης σύµφωνα µε το άρθρο 11 της 

Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά δεν έχουν εφαρµοστεί, ενώ δεν υπάρχει κάποιος στρατηγικός 

σχεδιασµός για την προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση των υδάτινων σωµάτων (π.χ. 

σχέδιο δράσης). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν επιβληθεί ποινικές ή διοικητικές 

κυρώσεις και πρόστιµα σχετικά µε την διαχείριση της λεκάνης του Πηνειού. 

Σχετικά µε την ρύπανση του ποταµού από τη χρήση φυτοφαρµάκων και άλλων 

αποβλήτων, αυτό έχει διασταυρωθεί και από άλλες πηγές (www.oikologos.gr).  

Εργαστηριακές εξετάσεις που δόθηκαν πρόσφατα στη δηµοσιότητα από την 

τελευταία µεγάλη οικολογική καταστροφή που σηµειώθηκε στον Πηνειό έδειξαν υψηλές 

συγκεντρώσεις φωσφορικών (της τάξης 2 mg/1). Πιο συγκεκριµένα παρατηρήθηκαν υψηλές 

συγκεντρώσεις οργανοφωσφορικών φυτοφάρµακων και συγκεκριµένα πρόκειται για τη 

δραστική ουσία Azinphos methyl. Επιπροσθέτως, µετρήθηκε υψηλό οργανικό φορτίο από 
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δείγµατα που προέρχονται από σηµείο του ποταµού το οποίο έχει υποστεί ρύπανση από 

οργανικά απόβλητα (πιθανόν τυρόγαλο από τις πολλές γαλακτοβιοµηχανίες που βρίσκονται 

κατά µήκος του Πηνειού) και υπολείµµατα οργανοφωσφορικών φυτοφαρµάκων. 

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια ορισµένοι ∆ήµοι της περιφέρειας Τρικάλων 

διαπίστωσαν ότι για την ρύπανση του ποταµού ευθύνεται και η αδιαφορία των πολιτών. Ο 

χρόνος αυτός είναι σχετικά πολύ λίγος σε σχέση µε τα 3.000 χρόνια που οι άνθρωποι έχουν 

αναπτύξει πολιτισµό και οι οποίοι θέσπισαν νόµους και κανόνες για να προστατεύσουν τα 

κοινωνικά και φυσικά αγαθά και δικαιώµατα των πολιτών.  

∆υστυχώς 3.000 χρόνια είναι πολύ λίγα για να ξέρουν ότι χρέος της πολιτείας δεν 

είναι να καταλογίζει ευθύνες σε ορισµένους πολίτες για τη αδιαφορία τους και την 

αντικοινωνική συµπεριφορά τους, αλλά να προστατεύει όλους τους άλλους πολίτες που 

θίγονται από µια τέτοια συµπεριφορά. Και µάλιστα όταν πρόκειται για συµπεριφορές που 

έχουν σχέση µε τη µόλυνση του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας. 

 

5.4 Συµπεράσµατα  

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο ως προς το πλαίσιο εφαρµογής της 

Οδηγίας 2000/60 για τα Νερά. Σκοπός των φορέων πριν από την Οδηγία Πλαίσιο ήταν µόνο η 

κάλυψη της ζήτησης των υδάτων και όχι η λογική της ολοκληρωµένης διαχείρισης 

λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές διαδικασίες, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής µελέτης, τη 

δηµόσια υγεία και τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής, όπως απαιτεί και η Οδηγία.  

Αυτού του είδους η διαχείριση απαιτεί µια νέα πραγµατικότητα, όπου θα γίνει 

αναδιάρθρωση των αρµόδιων αρχών που εµπλέκονται και αναθεώρηση των νόµων που τις 

διέπουν. ∆ηλαδή απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας 

της διοίκησης, απόδοση ευθυνών, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται ανάγκες για ανάπτυξη 

ερευνητικών προγραµµάτων, µελετών και τεχνικών έργων που σχετίζονται µε τους υδατικούς 

πόρους για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη. 

Για να πραγµατοποιηθεί ολοκληρωµένη διαχείριση σε κάθε υδατικό διαµέρισµα και 

κατ’ επέκταση των λεκανών απορροής που περιλαµβάνουν, απαιτείται η ενεργοποίηση των 

επιστηµονικών ιδρυµάτων και του προσωπικού τους, η οποία µπορεί να διασφαλισθεί µόνο 

µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό από την πλευρά της δηµόσιας διοίκησης µε ταυτόχρονη 

αξιοποίηση κονδυλίων. Επιπλέον απαιτείται η διοικητική αναδιοργάνωση έτσι ώστε να 

υπάρξουν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

λεκανών απορροής, αξιοποιώντας τη διεθνή εµπειρία, καθώς και η ολιστική θεώρηση για 

ένταξη του ζητήµατος διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο του γενικότερου αναπτυξιακού 
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σχεδιασµού για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και της αξιοβίωτης 

ανάπτυξης.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή της 

Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά στην Ελληνική πραγµατικότητα προϋποθέτει: 

1. Κατάλληλη υποδοµή 

2. Μεγάλη και συνεχή προσπάθεια 

3. Μακροπρόθεσµο και ολοκληρωµένο σχεδιασµό 

4. Νέους τρόπους σκέψης και ανάληψη πρωτοβουλιών 

5. ∆ιάθεση πόρων 

6. Πολιτική βούληση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το ερωτηµατολόγιο το οποίο στάλθηκε στους φορείς της Θεσσαλίας στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας είναι το εξής: 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ 2000/60 ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. Υπάρχουν µετρήσεις για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πηνειού;  
 

Ναι √ 
  

Όχι  
 

2. Ποια είναι η συχνότητα λήψης των µετρήσεων; 
  

Ωριαία  
  

Ηµερήσια  
  

Μηνιαία  √ 
  

Άλλη  
  

Περιγραφή: 
  

 

 
 

 

3. Ποιες είναι οι κυρίαρχες χρήσεις νερού για τις οποίες προορίζεται το νερό του 

Πηνειού; Αναφορά των σχετικών ποσοστών. 
 

Χρήσεις  Ποσοστό (%) 

Ύδρευση   

Άρδευση 98 

Υδροηλεκτρική ενέργεια 2 

Άλλη  

Περιγραφή: 

 
 

4. Υπάρχουν δεδοµένα για τις περιοχές που πηγάζει ο Πηνειός (π.χ. χηµική ανάλυση 

υδάτων των πηγών);  
 

Όχι √ 

Ναι  

Αν ναι, ποιοτικά / ποσοτικά; 
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5. Έχει πραγµατοποιηθεί καταγραφή επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της λεκάνης 
απορροής του Πηνειού; 
 

Ναι  

Όχι √ 

Αν ναι, ποιοτικά / ποσοτικά; 

 

 

 

 

6. Εντοπίζονται προστατευόµενες περιοχές στην λεκάνη απορροής του Πηνειού; 
 

Όχι  

Ναι √ 

Ποια είναι η έκταση τους (σε km
2
); 

Περιοχή Τεµπών 

 

 

 
 

7. Περιγραφή προστατευόµενων ειδών στην λεκάνη του Πηνειού. Αναφορά. 
 

Χλωρίδα; ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

 

 

 

 

Πανίδα; Κορµοράνοι, Ερωδιοί, Φλαµίνγκο (από αναζήτηση στο διαδίκτυο, 

http://www.agrotravel.gr) – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

 

 

 

 
 

 

8. Περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Πηνειού που να ενισχύουν το κίνδυνο 

πληµµυρών (π.χ. µικρή διατοµή νερού, µεγάλος όγκος νερού κτλ.) 
 

Η µικρή κοίτη του ποταµού και η εµφάνιση & ύπαρξη προσχώσεων σε συνδυασµό µε έντονες 
βροχοπτώσεις, έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση πληµµυρικών φαινοµένων. 
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9. υνταχθεί έκθεση χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής του Πηνειού;  
 

Ναι  

Όχι √ 

Περιγραφή: 
 

 

 

 

10. Υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες για τον Πηνειό (π.χ. άζωτο, φώσφορος); 
 

Ναι  

Όχι √ 

Περιγραφή: 

 

 

 

 
 

11. Έχουν διαπιστωθεί οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων; 
 

Ναι √ 

Όχι  

Περιγραφή: Η συχνή, επαναλαµβανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων & λιπασµάτων, έχει 
οδηγήσει στη στράγγιση εντός της κοίτης του Πηνειού. Καταλυτική είναι επίσης η 

επίδραση της ανεξέλεγκτης ρίψης λυµάτων, απορριµµάτων, κ.α. ρυπογόνων 
στοιχείων. 
 

 

 

 

12. Πώς αξιολογείτε την οικολογική κατάσταση του Πηνειού σύµφωνα µε τα άρθρα της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60;  
 

Πολύ καλή  

Καλή  

Μέτρια  

Χαµηλή √ 

Αιτιολογήστε: 
Κατά µήκος του Πηνειού: 

i) Ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων 

ii) Μεγάλος αριθµός στραγγιστικών δικτύων 

iii) Βιοµηχανικά (µη βιολογικά επεξεργασµένα) απόβλητα 
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13. Ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία και διαχείριση των υδάτων; 
 

∆ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Υπηρεσίες του Υ.Πε.Χω.∆.Ε. 

 

 
 

14. Πως αξιολογείται ο βαθµός συνεργασίας των αρµόδιων αρχών της Περιφέρειας;  
 

Πολύ καλός  

Ικανοποιητικός  

Ανεπαρκής √ 

Αιτιολόγηση: 

Έλλειψη συντονισµού, έλλειψη εξειδικευµένου & επιστηµονικού προσωπικού, κ.ά. 

 

 
 

15. Πως αξιολογείται η συνεργασία των αρµόδιων περιφερειακών αρχών και των 

εµπλεκοµένων υπουργείων; 
 

Πολύ καλή  

Ικανοποιητική √ 

Ανεπαρκής  

Αιτιολόγηση: 
Καλή συνεργασία & συντονισµός που καλύπτουν βασικές ανάγκες λειτουργικότητας & 

παραγωγικότητας 

 

 
 

16. Αξιολόγηση της συνεργασίας σε επίπεδο διαχείρισης µεταξύ των Περιφερειών 
Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για την λεκάνη του Πηνειού; 
 

Πολύ καλή  

Ικανοποιητική  

Ανεπαρκής √ 

Αιτιολόγηση: 

Έλλειψη συντονισµού 
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17. Έχουν εφαρµοστεί τα προγράµµατα Μέτρων και Παρακολούθησης σύµφωνα µε το 

άρθρο 11 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά;  
 

Ναι  

Όχι √ 

Αν ναι, τι έχει εφαρµοστεί; 
 

 

 
 

18. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός για την προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση 

των υδάτινων σωµάτων (π.χ. σχέδιο δράσης);  
 

Ναι  

Όχι √ 

Περιγραφή: 

 

 

 
 

19. Έχουν επιβληθεί ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ή πρόστιµα σχετικά µε την 

διαχείριση της λεκάνης του Πηνειού; 
 

Όχι  

Ναι √ 

Αν ναι, πότε; για ποιους λόγους; 

 

 

 
 

20. Έχει στελεχωθεί η ∆ιεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας µε δυναµικό όλων των 

ειδικοτήτων που προβλέπεται σύµφωνα µε τον νόµο 3199/2003;  
 

Ναι  

Όχι √ 

Αν ναι κρίνεται επαρκής η στελέχωση αυτή; 
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