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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά

των περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προ

γραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και 

ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων· (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό

γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης -

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστη

ριότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας^ 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις 

βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές 
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σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ

νους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε δέματα τρεχου-

σών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην 

αναπτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι

κής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες 

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών 

των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονο

μίας, τα πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε 

αναλυτικές εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ

σεις αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί 

κρίθηκε σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν 

χρήσιμο υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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Οι υδατικοί πόροι αποτελούν προϋπόθεση για τη διατή

ρηση της ζωής αλλά και για την ανάπτυξη κάδε είδους δραστηρι

ότητας. Η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια τους είναι παράγο

ντας καθοριστικός των δυνατοτήτων · ανάπτυξης κάθε περιοχής 

αλλά και του συνόλου της χώρας. 

Τα κυριότερα προβλήματα, που εμφανίζονται στον τομέα 

αυτό στην Ελλάδα, εντοπίζονται στην έλλειψη επαρκών γνώσεων 

για το εκμεταλλεύσιμο - με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια-

υδατικό δυναμικό, κατά περιοχή και κατά κατηγορία χρήσεως, 

στην ανισοκατανομή των υδατικών πόρων κατά Υδατικό Διαμέρισμα 

ή/και λεκάνη απορροής, στον οξύ ανταγωνισμό που συχνά ανα

πτύσσεται μεταξύ των χρηστών υδατικών πόρων και στην έλλειψη, 

μέχρι πρόσφατα, προγραμματισμού και οργάνωσης της οράολογικής 

διαχείρισης των πόρων αυτών. 

Η Ομάδα Εργασίας επιχείρησε την προσέγγιση των πιο 

πάνω προβλημάτων στον πολύ περιορισμένο χρόνο που είχε στη 

διάάεσή της, έχοντας καταρχήν αποδεχθεί, σε ό,τι αφορά τη 

διαχείριση των πόρων αυτών, το σκεπτικό που οδήγησε πρόσφατα 

στην κατάρτιση και ψήφιση του σχετικού Ν. 1739/1987. 

Ακόμα, συνεπής προς το ίδιο πλαίσιο, η Ομάδα Εργασίας 

αποδέχτηκε ως Βάση της εργασίας της τα (14) Υδατικά Διαμερί

σματα, όπως καθορίζονται στο νόμο, επιδιώκοντας να δώσει, για 

το καθένα από αυτά, τις θέσεις και εκτιμήσεις της πάνω στους 
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υφιστάμενους υδατικούς πόρους και τις χρήσεις τους, στα κύρια 

προβλήματα και τις δυνατότητες, στις σχετικές προτεραιότητες 

και τις προτάσεις αξιοποίησης, για την περίοδο του Προγράμμα

τος. 

Τέλος, η Ομάδα Εργασίας θεώρησε δεσμευτική για το έργο 

της την υπόδειξη, προς τους Προέδρους των Ομάδων και τους 

Συντάκτες των Εκθέσεων, που έγινε από τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας, το Σεπτέμβριο του 1986, σύμφωνα με την οποία "τα 

Μεγάλα Εργα, τα οποία έχει ήδη εξαγγείλει η Κυβέρνηση, θεω

ρούνται δεδομένα, για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1988-1992". 

Σοβαρό εμπόδιο στο έργο της Ομάδας Εργασίας αποτέλε

σαν: η έλλειψη αξιόπιστων ή συγκρίσιμων στοιχείων για την 

ποσότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων, κυρίως σε ό,τι 

αναφέρεται στα υπόγεια νερά, καθώς και οι αποκλίσεις μεταξύ 

των διαθέσιμων μετρήσεων και εκτιμήσεων, που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές στοιχείων. 

Οι αδυναμίες αυτές ελπίζεται ότι θα αντιμετωπιστούν σε 

μεγάλο βαθμό στο μέλλον, μεταξύ άλλων και με την αποτελεσμα

τική εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο νέο Ν. 

1739/1987 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και με 

την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων 

φορέων. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ 

ΕΦΗ ΚΑΛΛΙΓΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Με την αριά. 994/366/27.3.1987 Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Γεωργίας, Περιβάλ-

λοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Βιομηχανίας-Ενέργει-

ας-Τεχνολογίας, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργασίας, στα 

πλαίσια κατάρτισης του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη του τομέα 

Υδατικών Πόρων, η οποία αποτελείται από τους πιο κάτω: 

1. Μαυροδήμου Α., Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδατικού Δυνα 
μικού και Φυσικών Πόρων ΥΒΕΤ, η οποία 
ορίζεται Πρόεδρος της Ομάδας 

2. Αγγελούδη Κ., Προϊστάμενο Τμήματος Εφοδίων και 
Προδιαγραφών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων 
και Κοινοτήτων, ΥΠΕΣ 

3. Γάζελα Εμμ., Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προγραμματι

σμού και Γεωργοοικονομικών Μελετών 

ΥΠΓΕ 

4. Καπετανόπουλο Γ., Προϊστάμενο Τμήματος Διεύθυνσης 

Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας 

ΥΠΓΕ 

5. Κατσαούνη Α., Γεωπόνο, Χημικό-Ωκεανογράφο της Διεύ

θυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ 

6. Σουσούνη Γ., Δρα Εδαφοφυσικό . Μηχανικό, Σύμβουλο 

Υπουργού Γεωργίας 

7. Λεμπιδάκη Μ., Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης 

Μελετών Υδραυλικών Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ 

8. Τσουμάνη Π., Υδρολόγο Μηχανικό της Διεύθυνσης Υδά

τινου Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του 

ΥΒΕΤ 

9. Κουτζούκο Γ., Τομεάρχη Τεχνικού Προγραμματισμού της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού της ΔΕΗ 
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10. Δούνα Α., Διευθυντή Διεύ8υνσης Υδρογεωλογίας, 

ΙΓΜΕ 

11. Καλλιγά Ε., Επιστημονικό Ερευνητή ΚΕΠΕ 

Συντάκτες της έκθεσης ορίστηκαν η Ε. Καλλιγά και ο Π. Τσουμά-

νης. 

Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι: 

1. Η ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα, με έμφαση στην πιο 

πρόσφατη περίοδο και ειδικότερα στην πενταετία 1983-1987 

θα συλλέγουν, 8α αναλυθούν και θα παρουσιαστούν τα διαθέ

σιμα στατιστικά στοιχεία με σκοπό την πληρέστερη δυνατή 

διάγνωση. 

2. Η ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με τις 

βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις που θα ορίσει η Κυβέρ

νηση, το κείμενο των οποίων θα δοθεί έγκαιρα στην Ομάδα. 

3. Η ανάλυση των κυριότερων δυνατοτήτων ανάπτυξης και αντι

μετώπισης προβλημάτων, καθώς και των προοπτικών που 

διαγράφονται, με στόχο να φανούν οι κατευθύνσεις προς τις 

οποίες φαίνεται σκόπιμο να αναζητηθούν λύσεις. 

4. Οι ιεραρχημένες προτάσεις για λύσεις σε θεσμικά και 

οργανωτικά θέματα με εκτιμήσεις πιθανού κόστους και προσ

διορισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των κυριό

τερων από αυτές. 

5. Οι προτάσεις για βασικά αναπτυξιακά έργα κατά σειρά 

προτεραιότητας με συγκριτική εκτίμηση του πιθανού κόστους 

και των ωφελειών του καθενός. 

6. Οι προτάσεις (σημεία 4 και 5) θα διαμορφωθούν στα πλαίσια 

των βασυκών αναπτυξιακών επιδιώξεων που αναφέρθηκαν πιο 
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πάνω (σημε ίο 2), κα ι με βάση όλη την ανάλυση. 

7. Τόσο στο στάδιο της ανάλυσης όσο και κατά τη διαμόρφωση 

των προτάσεων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 

διερεύνηση και αντιμετώπιση των δεμάτων που ανακύπτουν σε 

σχέση με τις προοπτικές εξέλιξης της Κοινοτικής πολιτικής 

στον τομέα των Υδατικών Πόρων. 
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ΕΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 





ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΕ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν, ως γνωστό, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας και 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση του 

ανθρώπου. 

Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η ανάγκη αύξησης της 

παραγωγικότητας των υφιστάμενων, αλλά και η ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας, δημιουργούν ολοένα και μεγα

λύτερη ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας, για κάδε χρήση. 

Η αύξηση της ζήτησης, η ανάγκη διατήρησης της οικολο

γικής ισορροπίας, σε συνδυασμό με την άνιση κατανομή στο χώρο 

και το χρόνο της προσφοράς και της ζήτησης νερού στη χώρα, 

επιβάλλουν την αναγκαιότητα μιας σειράς ενεργειών, όπως η 

κατασκευή δαπανηρών σήμερα έργων, ο έλεγχος της ποιότητας των 

υδατικών πόρων και η προστασία τους από τη ρύπανση, η βελτί

ωση της δίαιτας των ρευμάτων (αύξηση ρυθμισμένης παροχής, 

μείωση πλημμύρων, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων κλπ.). 

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα δραστικής 

παρέμβασης στον τομέα, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση των 

υδατικών πόρων, καθώς και των έργων αξιοποίησης τους. 

Δεν έχουν ακόμα συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία 

για μια αξιόπιστη εκτίμηση του υδατικού δυναμικού της χώρας. 

Εε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος, με τη χρήση πληρο

φοριών επιμέρους μελετών, το αντίστοιχο μέγεθος έχει σχετική 
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αξιοπιστία. Η αξιοπιστία μειώνεται προσθέτοντας τα κατά 

Υδατικό Διαμέρισμα μεγέαη για τον καθορισμό του υδατικού 

δυναμικού της χώρας, που από το Υπουργείο Γεωργίας (ΥΠΓΕ) 

εκτιμάται σε 65.320χ10
6
μ
3
 το χρόνο, ενώ από το Υπουργείο 

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ) σε 69.000x10
e 

μ
3
-

Αναλυτικότερα, οι εκτιμήσεις των φορέων σε συγκεν

τρωτικά υδρολογικά δεδομένα, κατά Υδατικό Διαμέρισμα, παρου

σιάζονται στον Πίνακα 1, όπου γίνεται φανερή και η αναγκαιό

τητα συστηματικότερης και ενιαίας αντιμετώπισης του Θέματος. 

2. Χρήσε ις 

1
 ίλλο μέγεαος των υδατικών πόρων, που δεν έχει ακόμα 

συστηματικά μετρηθεί, είναι οι χρησιμοποιούμενες, κατά κατη

γορία χρήσης, ποσότητες. 

Γενικά εκτιμάται ότι, από τις ποσότητες που διατέθηκαν 

στο σύνολο της χώρας το 1980, το 80-84% αφορά την άρδευση, το 

13-15% την ύδρευση και το 2,5-4% τη βιομηχανία και ενέργεια. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι σχετικές εκτιμήσεις 

φορέων, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Η διάσταση, που παρουσιάζεται ανάμεσα στην ποσότητα 

των γνωστών υδατικών πόρων και στις υφιστάμενες χρήσεις, δεν 

ανταποκρίνεται Βέβαια σε πραγματικό πλεόνασμα, λόγω: 

α. αδυναμίας πλήρους εκμετάλλευσης του συνόλου των υδατικών 

πόρων, για λόγους τεχνικοοικονομικούς, 

β. της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ορισμένης ποιότητας 

νερού, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 
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Η διάσταση αυτή δεν μπορεί εύκολα να περιγραφεί σε 

συνοπτικό κείμενο, είναι όμως πρακτικά δεδομένη, όπως ενδει

κτικά φαίνεται : 

από τη σύγκρουση στην πράξη των συμφερόντων και δραστη

ριοτήτων των αρμόδιων φορέων χρήσης (π.χ. ΥΠΓΕ, ΔΕΗ), 

από την αναγκαιότητα κατασκευής μεγάλων έργων μεταφοράς 

νερού (π.χ., Μόρνος-Αθήνα, εκτροπή Αχελώου-θεσσαλία, 

Αλιάκμονας-θεσσαλονίκη), 

από την αναγκαιότητα σύναψης διμερών συμφωνιών για τα 

διακρατικά ποτάμια. 

Τα πιο πάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υδατικοί 

πόροι μπορούν να χαρακτηριστούν σήμερα στη χώρα μας ως φυσικό 

αγαθό "εν ανεπαρκεία". Από την άλλη όμως πλευρά, με τη δυνα

μική συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, προσδιορίζουν 

πλέον τη δυνατότητα ή αδυναμία επέκτασης των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, καθορίζοντας πολλές φορές και αυτή την παρα

γωγικότητα ή και αποδοτικότητα τους. 

3. Προβλήματα - Δυνατότητες - Προτάσεις 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε ό,τι 

αφορά τους υδατικούς πόρους, μπορούμε να πούμε ότι διακρίνο

νται σε δύο κατηγορίες. 

Εε αυτά που οφείλονται στην άνιση κατανομή στο χώρο 

και το χρόνο της φυσικής προσφοράς και της ζήτησης νερού για 

κάθε χρήση, καθώς και στα προβλήματα που δημιούργησε το είδος 

της ανάπτυξης και της διοικητικής οργάνωσης που ακολουθήθη

καν, που δεν παρείχαν τη δυνατότητα συντονισμού και ενιαίας 

πολιτικής. 
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Στα τελευταία ανήκει και η έλλειψη σύγχρονου και 

αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου, με κύριο αποτέλεσμα την 

αδυναμία συνδυασμού των αναγκαίων ενεργειών για την κάλυψη 

των σχετικών αναγκών μιας περιοχής και στη συνέχεια την κατα

σπατάληση προσπάθειας και πόρων. 

Στο προηγούμενο πενταετές πρόγραμμα δεν υπήρχε κεφά

λαιο για τους υδατικούς πόρους και τα σχετικά θέματα αντιμε

τωπίστηκαν τομεακά (π.χ., εγγειοβελτιωτικά έργα, ύδρευση-

αποχέτευση). Ακόμη ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού 

στα θέματα που αφορούσαν τα νερά δεν ήταν ικανοποιητικός. 

Πρέπει όμως να σημειωθούν τα σημαντικά Βήματα που 

έγιναν την τελευταία 5ετία, σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει τους υδατικούς πόρους. Ετσι το θέμα της ποιότητας 

των νερών αντιμετωπίζεται πια από τον Ν. 1650/86 για την 

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η ελληνική νομοθεσία εναρμο

νίστηκε με τις κοινοτικές οδηγίες για μια σειρά χρήσεων. Στο 

θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, πρόσφατα ψηφίστηκε ο 

σχετικός νόμος 1739/87. 

Για ένα μεγάλο λοιπόν χρονικό διάστημα, οι υδατικοί 

πόροι της χώρας θα διέπονται από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που 

δημιουργεί ένα νέο πλέγμα αρχών και προβλέπεται να οδηγήσει 

στη χάραξη εθνικής πολιτικής και την άμεση εφαρμογή της σε 

περιφερειακό επίπεδο, στον ανακαθορισμό των προτεραιοτήτων 

και την ανακατανομή των οικονομικών βαρών στη χρήση του 

νερού. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω επιδιώκεται μακροχρόνια: 

α. Πληρέστερη γνώση, με τη δημιουργία εθνικού δικτύου σταθ

μών μέτρησης υδρολογικών παρατηρήσεων (αναμόρφωση και 

συμπλήρωση υφισταμένων) και σταθμών μέτρησης ποιοτικών 
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παραμέτρων (Ιδρυση νέων), την αξιολόγηση νερών που προ

ορίζονται για ειδικές χρήσεις, τη σύνταξη υδρολογικών 

ισοζυγίων και ισοζυγίων προσφοράς ζήτησης - κατά λεκάνη 

απορροής - με βάση τις επιλογές των προγραμμάτων ανάπτυ

ξης και τέλος με τη δημιουργία κεντρικού Αρχείου-Μητρώου 

υδρολογικών παρατηρήσεων. 

6. Ορθολογική χρήση, με την προτεραιότητα στη χρήση τοπικών 

υδατικών πόρων, τον προσανατολισμό της αξιοποίησης σε 

έργα πολλαπλής σκοπιμότητας και την πολλαπλή χρήση του 

νερού, κυρίως στη βιομηχανία, την εξασφάλιση της ελάχι

στης διατηρητέας παροχής και την αξιοποίηση των θερμομε-

ταλλικών νερών. 

γ. Προώθηση τηο έοευναο και τηο τεχνολογίαο. με την αύξηση 

των "βέβαιων" υδατικών αποθεμάτων, επιφανειακών και 

υπόγειων (καρστικά), τη βελτίωση των τεχνικών μεθόδων 

αξιοποίησης (κυρίως στα υπόγεια, π.χ., αναρρύθμιση), τη 

βελτίωση της ποιότητας των υφάλμυρων νερών και την αφαλά

τωση και τέλος την επίτευξη της προστασίας από τη ρύπαν

ση, την εισροή της θάλασσας, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμα

κα. 

δ. ΕπίτευΈη διακρατικών συμφωνιών για το καθεστώς των διε

θνών ποταμών, τέτοιων που να εξασφαλίζουν τους εθνικούς 

και περιφερειακούς στόχους και προτεραιότητες. 

ε. Προώθηση Tnc εφαρμογής του νόυου διαχείρισηο νερού, που 

χαρακτηρίζει το νερό "κοινωνικό αγαθό", επιδιώκει τη 

συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων κατά χρήση φορέων, απαλεί

φοντας τις μεταξύ τους επικαλύψεις και τέλος επιβάλλει 

την περιφερειακή διαχείριση του νερού μέσα και από συμμε

τοχικές διαδικασίες. Το κύριο πεδίο δράσης του φορέα δια-
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χείρισης των νερών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

είναι ο προγραμματισμός, ενώ οι υπόλοιπες σημαντικές 

ρυθμίσεις του νόμου στοχεύουν στην εξασφάλιση της δυνα

τότητας ενός σωστού προγραμματισμού και της αποτελεσματι

κής εφαρμογής του. 

Η εξειδίκευση των πιο πάνω μακροχρόνιων επιδιώξεων 

στην 5ετία 1988-1992 και ειδικότερα τα προβλήματα, οι δυνατό

τητες και οι προτάσεις ανάπτυξης των υδατικών πόρων κατά 

τομέα, αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στη χώρα είναι η 

γεωργία, που καταναλώνει το 80% περίπου του χρησιμοποιούμενου 

νερού. 

Σήμερα αρδεύονται στη χώρα 11.000.000 στρ. και από 

αυτά 4.435.000 στρ. περίπου αρδεύονται από λειτουργούντα 

συλλογικά αρδευτικά έργα, ενώ κατασκευάζονται έργα για την 

άρδευση ή τη βελτίωση των συνάηκών άρδευσης 1.885.000 στρεμ

μάτων, προϋπολογισμού 170 δις δρχ. περίπου. Από αυτά, άα 

έχουν απορροφηθεί, μέχρι το τέλος του 1987, 83 δις και στην 

5ετία 1988-1992 απαιτείται χρηματοδότηση 80 δις περίπου για 

την αποπεράτωση τους. Εξάλλου έχουν προγραμματιστεί νέα έργα 

(ΜΟΠ κτλ.) για την 5ετία, συνολικού προϋπολογισμού 41 δις, 

για τα οποία απαιτείται χρηματοδότηση στην 5ετία 20 δις. 

Πέρα των πιο πάνω, μεγάλα έργα που μπορούν να ενταχ

θούν στο Πρόγραμμα 1988-1992, εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατό

τητα χρηματοδότησης τους, είναι τα αρδευτικά Θεσσαλίας (2,3 

εκατ. στρ.) με υδροδότηση και από τον Αχελώο, τα αρδευτικά 

Βόδα - Μογλένιτσα - Δροσερού της πεδιάδας θεσσαλονίκης και 

της περιοχής Βεργίνας - Αιγινείου - Κατερίνης (0,5 εκατ. 

- 28 -



στρ.), τα αρδευτικά Δράμας, Νέστου, Ξάνθης και Ροδόπης (1,2 

εκατ. στρ.), τα αρδευτικά πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας (0,3 

εκατ. στρ.) και οι ταμιευτήρες Στυμφαλίας και Εκουπέικων-

Φόνισσας (0,1 εκατ. στρ. για άρδευση και παράλληλη οριστική 

ρύθμιση του υδατικού προβλήματος του νομού Κορινθίας). Τα 

έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό 545 δις. 

Το πρόγραμμα αυτό, αρκετά φιλόδοξο, με απαίτηση 100 

δις στην 5ετία 1988-1992, χωρίς να υπολογίζονται τα μεγάλα 

έργα, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με υψηλότερους ρυθμούς απ' 

ό,τι στην προηγούμενη 5ετία για να εφαρμοστεί. 

Αξίζει ν' αναφερθεί ότι έχει παρατηρηθεί χαμηλή αποδο

τικότητα λόγω παλαιότητας και ξεπερασμένης τεχνολογίας σε 

ορισμένα υφιστάμενα αρδευτικά έργα, καθώς και περιπτώσεις μη 

ολοκλήρωσης των μελετηθέντων έργων ή και εγκατάλειψης γεωρ

γικής γης μέσα στα όρια αρδευτικών έργων. Δεδομένου του 

κόστους κατασκευής τέτοιων έργων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ώστε τα κατα

σκευαζόμενα έργα να λειτουργούν με τις αποδοτικότητες για τις 

οποίες μελετήθηκαν. 

Η αυξημένη ζήτηση νερού κατάλληλης ποιότητας για 

ύδρευση, λόγω της ανόδου του Βιοτικού επιπέδου, έχει δημιουρ

γήσει σημαντικά προβλήματα υπερεκμετάλλευσης των "παραδοσια

κών" υδρευτικών πόρων και αδυναμία κάλυψης των παραπέρα 

απαιτήσεων. 

Γενικά, τα προβλήματα ύδρευσης δεν είναι πια δυνατόν 

να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα αλλά συλλογικά - κατά ομάδες 

οικισμών - (με εξαίρεση τα αστικά κέντρα), ενώ η αναζήτηση 
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πόρων για κάλυψη αναγκών θα στραφεί υποχρεωτικά και στους 

επιφανειακούς υδατικούς πόρους. 

Με μερικές εξαιρέσεις, κυρίως νησιωτικών περιοχών, το 

πρόβλημα της ύδρευσης δεν είναι σήμερα οξύ, αλλά η αύξηση της 

ζήτησης και οι παρατηρούμενες σοβαρές πολλές φορές απώλειες 

των εσωτερικών δικτύων δα οδηγήσουν σε ποσοτικά προβλήματα 

την 5ετία 1988-1992. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημά

των, είναι αναγκαία η πρόβλεψη υδροληψίας για ύδρευση από 

κάάε έργο επιφανειακής αποταμίευσης υδατικών πόρων και η 

ποιοτική προστασία τους, ενώ η εκμετάλλευση των υπόγειων 

νερών πρέπει να τεθεί υπό διαχειριστικό έλεγχο για την απο

φυγή της ποιοτικής υποβάθμισης και της εξάντλησης τους. 

Στην προσεχή 5ετία άα ολοκληρωθεί η κατασκευή των ΥΗΕ 

Στράτου (2x75 MW), Πηγών Αώου (2x105 MW), Θησαυρού (3x100 MW) 

και Τεμένους (3x16 MW), και έξι μικρών ΥΗΕ με συνολική ισχύ 

56 MW. Παράλληλα κατασκευάζονται και τα ΥΗΕ Μεσοχώρας (2x80 

MW), Συκιάς (2x110 MW), Θεσσαλίας (300 MW) και Πλατανόβρυσης 

(2x70 MW), των οποίων η κατασκευή προβλέπεται να ολοκληρωθεί 

στην περίοδο 1993-1995. 

Δεδομένου ότι τα ΥΗΕ κατασκευάζονται πλέον ως έργα 

πολλαπλού σκοπού (άρδευση, ύδρευση, ιχαυοκαλλιέργεια, αναψυχή 

κτλ.), το κόστος κατασκευής τους πρέπει να επιβαρύνει αναλο

γικά, βάσει μελέτης που άα εκπονείται για κάάε έργο χωριστά, 

όλους τους οφελούμενους και όχι αποκλειστικά την ηλεκτροπαρα

γωγή. Έτσι θα επιταχυνθεί και ο προγραμματισμός της κατα

σκευής τους. 

Για να επιτευχθεί η υδροβιολογική αλλά και η τουρι

στική αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών, απαραίτητη προϋπόθεση 
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είναι η επίλυση ορισμένων θεσμικών θεμάτων, που σήμερα αποτε

λούν ανασχετικό παράγοντα. 

Σε ό,τι αφορά τη Βιομηχανική χρήση του νερού, τα 

διαθέσιμα στοιχεία είναι πολύ λίγα, ενώ με εξαίρεση τις 

Βιομηχανικές περιοχές, η χρήση αυτή αντιμετωπίζεται μεμονω

μένα ή από υδρευτικά και αρδευτικά δίκτυα, με αποτέλεσμα την 

αδυναμία σχεδιασμού, τη σπατάλη πόρων και συνήθως την υποβάά-

μιση του υδατικού περιβάλλοντος, μια και η διάθεση των απο

βλήτων είναι πολλές φορές ανεξέλεγκτη. 

Το μέγεθος των υδατικών αναγκών που αναφέρθηκαν και 

των έργων αξιοποίησης που προγραμματίζονται, προϋποθέτουν 

σημαντικές προσπάθειες έρευνας, διατήρησης και προστασίας των 

υδατικών πόρων. Αναλυτικότερα: 

Ετον τομέα της ποιότητας των νερών, υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθέσιμη ποσότητα και σε μερι

κές περιπτώσεις καθιστούν υδατικούς πόρους ακατάλληλους για 

χρήση. Τα κύρια προβλήματα εντοπίζονται στην αδυναμία ελέγχου 

των αποολήτων-λυμάτων, στη διάθεση αποβλήτων διαφόρων 

δραστηριοτήτων χωρίς άδεια ή χωρίς επεξεργασία, στην έλλειψη 

μελετών που να αντιμετωπίζουν τις χρήσεις σε συνδυασμό με την 

απαιτούμενη ποιότητα νερών, στην αλόγιστη χρήση λιπασμάτων 

και φυτοφαρμάκων, στην έλλειψη γνώσης (φυσικών χαρακτηριστι

κών, υφιστάμενης κατάστασης, προβλεπόμενων χρήσεων) των 

αποδεκτών, που δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην επιλογή των 

ενδεικνυόμενων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, όσο και στην 

έκδοση διοικητικών αποφάσεων, ικανών να διευθετήσουν τα 

σχετικά, υφιστάμενα ή μελλοντικά προβλήματα (ποιότητα αποδε

κτών - καθορισμός χρήσεων). Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω 
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θεμάτων, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει εντάξει στα ΜΟΠ πρόγραμμα προϋπολο

γισμού 1 δις δρχ., το οποίο θα ολοκληρωθεί το 1992 και αναφέ

ρεται στην ίδρυση εθνικού δίκτυου ελέγχου της ποιότητας των 

νερών. 

Για τη διατήρηση των υδατικών, αλλά και για την προ

στασία των εδαφικών πόρων, καθώς και των τεχνικών έργων 

αξιοποίησης του νερού, είναι αναγκαία η χρηματοδότηση έργων 

ορεινής υδρονομίας. Η χρηματοδότηση των έργων αυτών την 

τελευταία Βετία προβλεπόταν σχετικά μικρή (1,5 δις σε τιμές 

1982), αλλά παρ' όλα αυτά μόνο το 67,5% διατέθηκε, αν και ο 

περιορισμός της χειμαρρικότητας των επιφανειακών νερών αποτε

λεί βασικό στόχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος, η χρημα

τοδότηση τέτοιων έργων στην 5ετία 1988-1992 θα πρέπει να 

είναι του ύψους των 5 δις δρχ. 

Τέλος, σημαντική προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί στον 

τομέα της έρευνας, τόσο για τον εντοπισμό νέων υδατικών 

πόρων, όσο και για την πληρέστερη γνώση των ήδη γνωστών, 

κυρίως των υπόγειων, καθώς και για νέες τεχνολογίες βελτίωσης 

νερών (π.χ., υφάλμυρων, υποβαθμισμένων κτλ). Στον τομέα αυτόν 

περιλαμβάνεται η αναγκαιότητα συστηματικής καταγραφής των 

φυσικών παραμέτρων του υδρολογικού κύκλου, καθώς και άλλων 

που έμμεσα τον επηρεάζουν. Η καθυστέρηση της καθιέρωσης 

εθνικών δικτύων και τράπεζας υδρολογικών πληροφοριών έχει 

επιπτώσεις στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων. 

χ
Ολα όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν, αλλά και άλλα θέματα 

διαπεριφερειακών ή διατομεακών υδατικών σχέσεων, που αντιμε-
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τωπίζονται σήμερα, κααορίζουν την αναγκαιότητα της ενιαίας 

αντιμετώπισης των υδατικών πόρων, θέματα όπως: οι μεταφορές 

υδατικών πόρων από ένα Υδατικό Διαμέρισμα σε άλλο, η αναγκαι

ότητα της διατομεακής άεώρησης μεγάλων έργων, της ρύθμισης 

των επιφανειακών νερών και κατά συνέπεια της συγχρηματοδότη-

σης των σχετικών έργων, η προστασία των υπόγειων νερών από 

άαλάσσια διείσδυση, η εκμετάλλευση καρστικών νερών, τα δια

κρατικά νερά και άλλα, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν 

παρά μόνο στο πλαίσιο μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής διαχεί

ρισης των υδατικών πόρων και περιφερειακής της εξειδίκευσης. 

Αυτή η αναγκαιότητα καλύφθηκε πρόσφατα με την ψήφιση 

του Ν. 1739/87 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο νόμος 

αυτός, μεταξύ των άλλων, καθορίζει και τη διοικητική δομή για 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσμα

τος. 

Τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί αντιμετωπίζονται με 

μέτρα, αλλά κυρίως με έργα, η κατασκευή των οποίων είναι 

πολλές φορές πολύχρονη και υπερβαίνει τα όρια ενός 5ετούς 

προγράμματος. Το κόστος αυτών των έργων είναι μεγάλο και έτσι 

η εφαρμογή του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδοτική 

ροή στα επόμενα πέντε χρόνια. Όμως η διαχείριση των υδατικών 

πόρων, που δεν εξαρτάται από τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, 

θα πρέπει να ασκείται στο τέλος της 5ετίας ολοκληρωμένα, μια 

και η απελευθέρωση της αγοράς το 1992 προϋποθέτει ταχύτητα 

και σαφήνεια στις αποφάσεις και στους ελέγχους, προκειμένου 

να διατηρηθεί η εποπτεία, να προστατευθούν οι υδατικοί πόροι 

της χώρας και να εξασφαλιστεί η επάρκεια τους για νέες δρα

στηριότητες ή η επέκταση υφισταμένων στο μέλλον. 
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Βασική επιδίωξη για την 5ετία 1988-1992 

Το γεγονός ότι οι υδατικοί πόροι χαρακτηρίζονται 

σήμερα ως "αγαάό εν ανεπαρκεία" στη χώρα μας, επιβάλλει την 

αναγκαιότητα μιας νέας, σύγχρονης αντιμετώπισης του φυσικού 

αυτού πόρου την επόμενη 5ετία και οδηγεί στη χάραξη μιας 

εθνικής υδατικής πολιτικής, καθώς και στον ανακαθορισμό Βαρών 

στη χρήση του νερού, σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στα πλαίσια αυτά, βασική επιδίωξη για την 5ετία τίθε

ται η επίτευξη της συντονισμένης διαχείρισης των υδατικών 

πόρων σε επίπεδο σχεδιασμού και η οργάνωση της σε περιφερει

ακό επίπεδο. Τέλος, ουσιώδης θεωρείται η εμπέδωση της 

αντίληψης της οικονομικής αξίας του νερού, της ανάγκης κοστο

λόγησης του, και τελικά της τιμολόγησης, μέτρου απαραίτητου 

για την προστασία των υδατικών πόρων, την πρόληψη της σπατά

λης τους, και την εφαρμογή της επιθυμητής υδατικής πολιτικής. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

14 ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 





01. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 7.304 χλμ.
3
, δέχεται 

7.450χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα και είναι το 

πλουσιότερο σε επιφανειακά νερά στην Πελοπόννησο. 

Κυριότερα ποτάμια είναι ο Αλφειός, με τους παραποτά

μους Λάδωνα και Ερύμαναο, ο Πάμισσος και ο Νέδας. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

3.750χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 2.750. Από αυτά κατά το ΥΒΕΤ, 

3.050 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων πηγαίων που 

τροφοδοτούν επιφανειακά) και 700 υπόγεια (550 καρστικά). Κατά 

το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 2.750 και τα μετρη

μένα υπόγεια σε 80. Κατά το ΙΓΜΕ, τα υπόγεια ανέρχονται σε 

1.800 (περιλαμβανομένων και των πηγαίων), από τα οποία 350 το 

χρόνο εκφορτίζονται μέσω 60 πηγών (από τις οποίες 52 καρστι-

κές) και διατίθενται κατά 6άση στη γεωργία. 

2. Χρήσε ι ς 

Η κύρια δραστηριότητα του Διαμερίσματος είναι η αγρο

τική και λιγότερο η τουριστική, στην παράλια κυρίως ζώνη. 
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Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 234χ10
6
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

ΥΠΓΕ είναι 103, και του ΙΓΜΕ 607 (μόνο από υπόγεια και πηγαί

α). Από αυτά, κατά χρήση, διατέαηκαν: 

-
 λ
Υδρευση: ΥΒΕΤ 22Χ10

β
μ

3
 - ΙΓΜΕ 23 (υπόγεια και πηγαία) 

- Άρδευση: ΥΒΕΤ 200χ10
6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 560 (υπόγεια και πηγαία) 

- Βιομηχανία-Ενέργεια: ΥΒΕΤ 12χ10
6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 22 (υπόγεια και 

πηγαία). 

3. Προβλήματα 

, Παρ' όλο που το Διαμέρισμα είναι σήμερα πλεονασματικό, 

υπάρχουν προβλήματα επάρκειας που εντοπίζονται κυρίως στη 

Ν.Δ. Μεσσηνία και σε ορισμένα σημεία άλλων περιοχών. 

Τα ήδη υφιστάμενα αρδευτικά έργα του Κάτω Ρου του 

Αλφειού περιορίζουν αποφασιστικά την αξιοποίηση των υδάτων 

του Μέσου και Άνω Ρου του ποταμού. 

Υπάρχουν επίσης προβλήματα ποιότητας νερού και αφορούν 

κυρίως στα υπόγεια νερά, που παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικό

τητα σε ιόντα S0
4
 (περιοχές ανάπτυξης γύψου) και Cl" (παρά

κτιες περιοχές). Ακόμα, παρατηρείται θαλάσσια διείσδυση στις 

περιοχές κυρίως της Δυτικής Μάνης και της Πυλίας. 

Τέλος, σοβαρό πρόβλημα δημιουργεί και ο χειμαρρικός 

χαρακτήρας των ρευμάτων. Τα ρεύματα παρουσιάζουν ανώμαλη 

δίαιτα και μεταφέρουν σοβαρές ποσότητες στερεών υλικών, με 

αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο ορεινός και ημιορεινός χώρος, 

να προσχώνονται τα έργα αξιοποίησης του νερού και να προκα

λούνται πλημμύρες. 
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Εκτός από τα φυσικά αίτια (κλίμα, ανάγλυφο, γεωλογική 

σύσταση), στην επιδείνωση των προβλημάτων αυτών συντελεί η 

μείωση του ποσοστού δάσωσης των λεκανών απορροής και η μη 

οράολογική διαχείριση τους.
 ν
Εντονα προβλήματα χειμαρρικότη-

τας δημιουργούνται κυρίως στη λεκάνη του Νέδονα, λιγότερο 

στις λεκάνες Πάμισσου, Λάδωνα και Ερύμανθου και τέλος στη 

λεκάνη του Νέδα. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Επειδή το Διαμέρισμα από άποψη φυσικής προσφοράς νερού 

είναι το πλουσιότερο της Πελοποννήσου, έχει το συγκριτικό 

πλεονέκτημα για απορρόφηση δραστηριοτήτων με απαιτήσεις 

κατανάλωσης νερού. 

Κρίνεται ότι στο μέλλον οι αγροτικές και τουριστικές 

δραστηριότητες στην περιοχή θα ενταθούν. Για την κάλυψη όμως 

των αναγκών, που 8α δημιουργήσει η ανάπτυξη των δραστηριοτή

των αυτών, άα πρέπει να εντατικοποιηαεί η έρευνα και να 

προωθηθεί η κατασκευή των απαραίτητων έργων. 

Υπάρχουν δυνατότητες εξασφάλισης νέων υπόγειων υδατι

κών πόρων για τα περισσότερα τμήματα του Διαμερίσματος, που 

όμως περιορίζονται σημαντικά στην περιοχή της Δυτικής Μάνης. 

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα υδροβιολογικής αξιοποίησης 

της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα και παραπέρα ανάπτυξης των 

θερμομεταλλικών νερών. 
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2. Προτάσεις 

1
 Εμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκμετάλλευση των καρ-

στικών νερών των ασβεστολίθων της Ν.Δ. Πελοποννήσου, κυρίως 

με αναρρύθμιση. 

Για την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, πρέπει να 

προωθηθεί πρόγραμμα μικρών αρδευτικών έργων με υδροδότηση από 

ποταμούς, πηγές και γεωτρήσεις. Παράλληλα πρέπει να μελετηθεί 

η κατασκευή μικρών φραγμάτων, σε συνδυασμό με έργα ορεινής 

υδρονομίας κυρίως στις περιοχές Δυτικής Μεσσηνίας (Χείμαρρος, 

Μαυροζούμενα, Πύρνακα, Αρκαδικό, Αλαφινόρεμα, Λαγκουβάρδο). 

Ετην κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στο νότιο τμήμα του Διαμερίσματος, μετά από 

μελέτη του διατιθέμενου υδατικού δυναμικού. 

Ειδικότερα για τη γεωργική αξιοποίηση των υδάτων του 

Μέσου και Άνω Ρου του Αλφειού, κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση 

μελέτης των υδατικών πόρων της λεκάνης του ποταμού και του 

ισοζυγίου χρήσης. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί και η περί

πτωση προσφοράς νερού με την κατασκευή ταμιευτήρα (π.χ., 

Ερύμανθος). 

'Οσον αφορά τα προβλήματα ποιότητας των υπόγειων νερών 

που έχουν επισημανθεί, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και 

με τον εμπλουτισμό τους με επιφανειακά νερά, κυρίως κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα. 

Τα προβλήματα χειμαρρικότητας μπορούν να ελαττωθούν με 

την εκτέλεση κατάλληλων ορεινών υδρονομικών έργων, την αύξηση 

του ποσοστού δάσωσης και τη βελτίωση των υπαρχόντων υποβαθμι

σμένων δασών. 
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θερμομεταλλικές πηγές του Διαμερίσματος έχουν δυνατό

τητες για τοπική εκμετάλλευση, ενώ τα ιαματικά νερά του 

Καϊάφα μπορούν να αξιοποιηθούν πληρέστερα με την κατασκευή 

των κατάλληλων έργων. 

Για να επιτευχθεί τέλος η υδρο6ιολογική αξιοποίηση των 

τεχνητών λιμνών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίλυση ορι

σμένων θεσμικών θεμάτων που αποτελούν σήμερα ανασχετικό 

παράγοντα. 

Βασική επιδίωξη για την 5ετία 1988-1992 αποτελεί η 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Διαμερίσματος, 

ανεξάρτητα από τη διαχείριση στα λοιπά Υδατικά Διαμερίσματα 

της Πελοποννήσου. Και αυτό γιατί η απορρόφηση οικονομικών 

πόρων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δύο άλλων 

Διαμερισμάτων της Πελοποννήσου, δημιουργεί έλλειμμα πόρων για 

την ανάπτυξη του Διαμερίσματος αυτού. Και κρίνεται ότι η 

προσπάθεια για την ανάπτυξη δυνατοτήτων πρέπει να έχει το 

ίδιο βάρος με την προσπάθεια για την αντιμετώπιση υφιστάμενων 

προβλημάτων. 
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02. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό,, έκτασης 7.314 χλμ.
2
, δέχεται 

7.197χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα, που κατανέ

μονται αυξανόμενα από ανατολικά προς δυτικά και από παράλια 

προς ορεινά. 

Περιλαμβάνει και τα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και 

Ιθάκη, έκτασης 1.309 χλμ.
2
 (17,85% του Διαμερίσματος). 

Κυριότερα ποτάμια του είναι οι Πηνειός, Πύρρος, Σελι

νούντας και Ασωπός. Στο Διαμέρισμα αυτό Βρίσκεται και η 

φυσική λίμνη Στυμφαλίας. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

3.550χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΙΓΜΕ σε 3.301χ10

6
μ
3
. Από αυτά κατά το 

ΥΒΕΤ 2.650χ10
6
μ
3
 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων 

πηγαίων που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 900 υπόγεια (800 

καρστικά). Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 

3.201 και τα μετρημένα υπόγεια σε 100. Κατά το ΙΓΜΕ, τα 

υπόγεια ανέρχονται σε 3.500 (περιλαμβανομένων και των πηγαί

ων), από τα οποία 370 το χρόνο εκφορτίζονται μέσω 24 καρστι-

κών πηγών. 
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2. Χρήσε ις 

Το Διαμέρισμα χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση πληθυσμού 

κααώς και γεωργικών, βιομηχανικών και τουριστικών δραστηριο

τήτων, στην παραλιακή κυρίως ζώνη της Β. Πελοποννήσου. 

Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήάηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 440χ10
6
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

ΥΠΓΕ είναι 328 και του ΙΓΜΕ 563. 

Από αυτά, κατά χρήση, διατέθηκαν: 

-
 ν

Υδρευση : ΥΒΕΤ 37x10
6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 35 

- '
 4
Αρδευση : ΥΒΕΤ 400χ10

6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 460 

Βιομηχανία : ΥΒΕΤ 3χ10
6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 68. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα είναι σήμερα προβληματικό από άποψη 

ποιότητας και ποσότητας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, ιδιαί

τερα στην παραλιακή ζώνη. Το κύριο αίτιο των προβλημάτων 

εντοπίζεται στην υπερφόρτωση της παραλιακής ζώνης με δραστη

ριότητες βιομηχανικές, γεωργικές, οικιστικές και τουριστικές, 

στην αλόγιστη και απρογραμμάτιστη άντληση υπόγειων νερών από 

ιδιώτες και στη διείσδυση της θάλασσας στα υπόγεια νερά 

καρστικών σχηματισμών στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. 

Από άποψη ποσότητας, τα προβλήματα αυξάνουν από δυτικά 

προς ανατολικά, στο ηπειρωτικό τμήμα του Διαμερίσματος. 

Έτσι, ιδιαίτερα προβληματική είναι η περιοχή Κορινθίας, με 

αποτέλεσμα η πόλη της Κορίνθου να αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα 

ύδρευσης. Πρόβλημα επάρκειας νερού αντιμετωπίζει και η ευρύ

τερη περιοχή Πατρών, όπου παρατηρούνται ελλείμματα στην 
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ύδρευση. Εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε απώλειες του 

εσωτεριρικού δικτύου. 

Ποιοτικά προβλήματα λόγω υφαλμύρυνσης υπάρχουν στην 

Κορινθία, Αιγιαλεία, Πάτρα, Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Ιδιαίτερα 

στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη, η έλλειψη νερού κατάλληλης ποιότη

τας δημιουργεί και ποσοτικά προβλήματα. 

Ποιοτικά προβλήματα λόγω ρύπανσης από βιομηχανίες, 

γεωργικές δραστηριότητες, και αστικά λύματα, υπάρχουν στην 

Κορινθία, Αιγιαλεία, Πάτρα και ιδιαίτερα στον ποταμό Πύρρο. 

Τέλος, σοβαρό πρόβλημα δημιουργεί και ο χειμαρρικός 

χαρακτήρας των ρευμάτων, που στο Διαμέρισμα αυτό λόγω ευνοϊ

κών φυσικών συνθηκών (ισχυρές κλίσεις, κλίμα, πέτρωμα) και 

περιορισμένης δάσωσης είναι εντονότατος. Εκτιμάται ότι κατ' 

έτος 2.200 μ
3
/χλμ.

2
 στερεά υλικά μεταφέρονται από τις ορεινές 

και ημιορεινές λεκάνες στα πεδινά, μετατρέποντας σε άγονα τα 

ορεινά εδάφη και προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και πρόσχωση 

των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Στυμφαλίας, Τσιβλού, Πηνει

ού), μειώνοντας τη χωρητικότητα τους. 

Προβλήματα χειμαρρικότητας δημιουργούνται στις περισ

σότερες λεκάνες του Διαμερίσματος, εντονότερα όμως στις 

λεκάνες Γλαύκου, Διακονιάρη, Χάραδρου και Πλατανιά. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Το Διαμέρισμα αυτό έχει περιορισμένη δυνατότητα 

κάλυψης της ζήτησης νερού, που σε ορισμένα σημεία γίνεται 
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προβληματική. Η υπερφόρτωση της παράλιας ζώνης με υφιστάμενες 

δραστηριότητες δεν επιτρέπει την ανάπτυξη νέων με απαιτήσεις 

κατανάλωσης νερού, παρά μόνο σε περιορισμένη κλίμακα. Επάρ

κεια σε νερό για άρδευση παρουσιάζει μόνο η περιοχή Πηνειού. 

Υπάρχουν όμως δυνατότητες ανεύρεσης υπόγειου νερού 

καλής ποιότητας στις περισσότερες περιοχές του Διαμερίσματος. 

Ακόμα δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

(θερμοκήπια κτλ.) παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή Ανδρα

βίδας, σύμφωνα με τα πορίσματα της γεωθερμικής έρευνας στην 

περιοχή, που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2. Προτάσεις 

Τα προβλήματα επάρκειας μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

εντατικοποίηση της έρευνας, κυρίως των υπόγειων νερών της 

ορεινής ζώνης και με την κατασκευή έργων δέσμευσης επιφανεια

κών νερών. Περιθώρια για παραπέρα ανάπτυξη του δυναμικού των 

υπόγειων νερών υπάρχουν για όλες τις περιοχές του Διαμερίσμα

τος, εκτός από αυτές της Κορινθίας, στις οποίες οι ελπίδες 

για ανεύρεση σημαντικών ποσοτήτων καλής ποιότητας υπόγειου 

νερού είναι περιορισμένες. Περιθώρια παραπέρα ανάπτυξης των 

υπόγειων νερών παρουσιάζουν τόσο οι κοκκώδεις, όσο και οι 

καρστικοί υδροφόρείς. 

Τα επιφανειακά νερά μπορούν να δεσμευθούν με την κατα

σκευή ανασχετικών φραγμάτων στις ημιορεινές περιοχές (π.χ., 

λεκάνες Κραθίδος, Πύρρου, Παπαπύρρου, νήσοι Κεφαλλονιά και 

Ζάκυνθος). 

Το πρόβλημα του ελλείμματος στην περιοχή της πεδινής 

Κορινθίας μπορεί να επιλυθεί, κατά το μεγαλύτερο του μέρος, 
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με τη μεταφορά νερού από άλλες περιοχές και κυρίως την περι

οχή Στυμφαλίας και ίσως του Φενεού. Στην περιοχή Στυμφαλίας 

εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες νερού με γεωτρήσεις, που 

εκτελέστηκαν τα τελευταία χρόνια. Η κατασκευή επομένως του 

ταμιευτήρα της Στυμφαλίας και των δικτύων μεταφοράς νερού 

πρέπει να γίνουν αμέσως. Ακόμα πρέπει να κατασκευαστούν τα 

αρδευτικά, στραγγιστικά και λοιπά έργα αξιοποίησης της πεδιά

δας του Φενεού. Το έλλειμμα στην ύδρευση της Πάτρας μπορεί να 

αντιμετωπιστεί είτε με τη χρήση του ΥΗΕ της ΔΕΗ στο Γλαύκο, 

είτε με τον εντοπισμό νέων υπόγειων υδατικών πόρων στο Πανα

χαϊκό, σε συνδυασμό πάντοτε με την εξάλειψη των απωλειών του 

εσωτερικού δικτύου της πόλης. 

Για την αντιμετώπιση των ποιοτικών προβλημάτων των 

υδατικών πόρων του Διαμερίσματος, επισημαίνεται η ανάγκη 

συστηματικής οργάνωσης των απαραίτητων διοικητικών δομών και 

προώάησης των ενδεικνυόμενων μέτρων και έργων. Θα πρέπει, 

παράλληλα, να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για την ανάπτυξη 

τεχνολογίας βελτίωσης της ποιότητας των υφάλμυρων νερών με 

μεθόδους όχι ιδιαίτερα δαπανηρές, ειδικότερα για την επίλυση 

προβλημάτων στα νησιά και τη βορειοανατολική Κορινθία. 

Εκτός από την παραπέρα ανάπτυξη των ιαματικών νερών 

της Κυλλήνης, μπορούν ν' αναπτυχθούν και αυτά άλλων περιοχών 

του Διαμερίσματος (Κουνουπέλι, Αραχωβίτικα, Ωραία Ελένη 

κτλ.), έστω και για κάλυψη τοπικών αναγκών. 

Τα προβλήματα της χειμαρρικότητας μπορούν να περιορι

στούν με την εκτέλεση έργων αναδάσωσης και βελτίωσης των 

υπαρχόντων δασών και την κατασκευή κατάλληλων ορεινών υδρονο-

μικών έργων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εκτέλεση 
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έργων του Διαμερίσματος αυτού, γιατί παρουσιάζει τα εντονό

τερα προβλήματα στο σύνολο της Πελοποννήσου. 

Βασική επιδίωξη για την 5ετία 1988-1992, εκτός από την 

προώθηση των σχετικών έργων, είναι η οράολογική διαχείριση 

των υδατικών πόρων του Διαμερίσματος τόσο σε ποσοτική, όσο 

και σε ποιοτική βάση. 
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03. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 

νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Σπέτσες, ' Υδρα και Πόρος, έχει 

έκταση 8.464 χλμ.
3
 και δέχεται 5.811x10

β
μ
3
 νερού το χρόνο από 

κατακρημν ί σματα. 

Ο μόνος σημαντικός ποταμός είναι ο Ευρώτας και οι 

κυριότερες λεκάνες του Ευρώτα, του Ίναχου και η κλειστή 

λεκάνη της Τρίπολης. Στο Διαμέρισμα δεν αναπτύσσονται αξιό

λογα ποτάμια συστήματα, αλλά κυρίως χείμαρροι. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

1.950χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 1.973. Από αυτά, κατά το 

ΥΒΕΤ, 1.000 είναι επιφανειακά νερά και 950 υπόγεια (850 

καρστικά). Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 

1.859 και τα μετρημένα υπόγεια σε 80. Κατά το ΙΓΜΕ, τα υπό

γεια ανέρχονται σε 1.790, από τα οποία τα 1.680 είναι καρστι

κά. 

Μεγάλες ποσότητες υπόγειου νερού εκφορτίζονται, μέσω 

παραθαλάσσιων και υποθαλάσσιων πηγών, στην ανατολική πλευρά 

της Πελοποννήσου (Κιοερίου, Κεφαλαρίου, Λέρνης, ΑναΒάλου). 

Κατά το ΙΓΜΕ η συνολική εκφόρτιση εκτιμάται σε 1.300χ10
6
μ
: 

νερού, από τα οποία 470 μέσω υποθαλάσσιων καρστικών πηγών. 
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2. Χρήσεις 

Η κύρια δραστηριότητα του Διαμερίσματος είναι η αγρο

τική και λιγότερο η τουριστική, στην παράλια κυρίως ζώνη. 

Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε το 1980, εκτιμάται 

από το ΥΒΕΤ σε 220χ10
β
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του ΥΠΓΕ 

είναι 190 και του ΙΓΜΕ 828 (μόνο από υπόγεια νερά). Από αυτά, 

κατά χρήση, διατέαηκαν: 

-
 ν
Υδρευση: ΥΒΕΤ 17,0χ10

6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 20 (υπόγεια και πηγαία) 

- Άρδευση: ΥΒΕΤ 200,0χ10
β
μ

3
 - ΙΓΜΕ 783 (υπόγεια και πηγαία) 

- Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 3,5χ10
6
μ

3
 - ΙΓΜΕ 25 (υπόγεια και πηγαία) 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα είναι προβληματικό, γιατί στερείται 

επιφανειακών υδατικών πόρων και τα υπάρχοντα υπόγεια νερά δεν 

έχουν ακόμα πλήρως ερευνηθεί, λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας 

της διασύνδεσης των καρστικών συστημάτων των Αρκαδικών λεκα

νοπεδίων και των εκφορτίσέών τους στην παράλια ζώνη της Α. 

Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα ελλειμματικά είναι τμήματα της Ανατο

λικής Αρκαδίας, της Μάνης και των Ν.Α. ακτών της Πελοποννή

σου. Σε ορισμένες περιοχές της Λακωνίας παρατηρείται έλλειψη 

πόρων ακόμα και για ύδρευση. 

Προβλήματα ποιότητας νερού υπάρχουν κυρίως στο Αργο

λικό πεδίο, όπου οι παρατεταμένες και έντονες αντλήσεις έχουν 

προκαλέσει εισροή της θάλασσας, με αποτέλεσμα την καταστροφή 

των καλλιεργειών λόγω υποβάθμισης των υπόγειων νερών.(Υπάρ

χουν στην περιοχή περίπου 7.000 πηγάδια και γεωτρήσεις). 
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Τέλος, υπάρχουν προβλήματα χειμαρρικότητας ήπιου 

χαρακτήρα, που εντοπίζονται κυρίως στις λεκάνες Ίναχου, 

Τάνου, Δαφνώνα, Αγ. Ανδρέα και Ορχομενού. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες 

Το Διαμέρισμα είναι το φτωχότερο της Πελοποννήσου από 

άποψη φυσικής προσφοράς νερών. Εχει όμως διαπιστωθεί η ύπαρξη 

αξιόλογων αποθεμάτων υπόγειων καρστικών νερών, σε διάφορες 

περιοχές των Αρκαδικών οροπεδίων (Κανδήλα-Σάγκα-Δάρα). 

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ελλειμματι

κότητας νερού για ύδρευση και άρδευση, καθώς και της ποιότη

τας, και να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο μέλλον οι αγροτικές 

ή/και τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής, χρειάζεται να 

εντατικοποιηθεί η έρευνα και να προωθηθεί η κατασκευή έργων. 

2. Προτάσεις 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα και αξιοποίηση 

των υπόγειων καρστικών νερών, που θα Βοηθήσουν σημαντικά στην 

αναβάθμιση της περιοχής. 

Η πολυπλοκότητα όμως των καρστικών σχηματισμών του 

Διαμερίσματος προϋποθέτει σοβαρή έρευνα και ιδιαίτερη προσο

χή: 

α. στον υπολογισμό των κατά τόπους ισοζυγίων, γιατί υπάρχει 

κίνδυνος το υπόγειο δυναμικό να μετρηθεί και ως επιφανει

ακό και 
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6. στην αποφυγή πιθανής μεταφοράς ρύπανσης από μια περιοχή 

σε άλλη. 

Έτσι, υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των καρστικών πηγών 

της Ν.Α. πλευράς της Πελοποννήσου, επειδή συνδέονται με τα 

νερά που κατεισδύουν στις καταβόθρες της ορεινής Αρκαδίας. Οι 

καταβόθρες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποδέκτες 

λυμάτων ή Βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ., η Καταβόθρα "Κανατά" 

που δέχεται τα λύματα της Τρίπολης). 

Η εξεύρεση νερού για άρδευση στο Αργολικό πεδίο έχει 

σχεδόν λυαεί με την κατασκευή του φράγματος Αναβάλου στο 

Κιοέρι. Στη λεκάνη Κανδήλας, μετά την αποστράγγιση, πρέπει να 

προωθηθούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν ήδη μελετηθεί. 

Απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας εκμετάλλευσης των 

υφάλμυρων νερών των καρστικών πηγών της Ανατ. Πελοποννήσου 

(Αργολίδας, Ανατ. Αρκαδίας, Ν.Α. Λακωνίας), των οποίων οι 

παροχές είναι πολύ μεγάλες. Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 

ενταχθεί και η μελέτη δυνατότητας εγκατάστασης μονάδας βελτί

ωσης της ποιότητας·τους, με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αφαλά

τωσης. 

Η χρησιμοποίηση των χειμερινών απορροών των καρστικών 

πηγών στα κράσπεδα του Αργολικού πεδίου, για εμπλουτισμό των 

υπόγειων υδροφορέων, θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο 

δυνατό, μετά σωστή έρευνα και κατασκευή κατάλληλων έργων. 

Τα προβλήματα της χειμαρρικότητας, τέλος, μπορούν να 

περιοριστούν στο ελάχιστο με την εκτέλεση ορεινών υδρονομικών 

έργων και την αναδάσωση. 

Κατά την 5ετία 1988-1992 πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

έρευνα των καρστικών υδροφορέων και στις σχέσεις τους με τις 

πηγές της Ανατ. Πελοποννήσου, καθώς και στις μεθόδους βελτίω-
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πηγές της Ανατ. Πελοποννήσου, καθώς και στις μεάοδους βελτίω

σης των υφάλμυρων καρστικών νερών. 
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04. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Υδατικό Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 10.417 χλμ.
3
, 

δέχεται 14.300x10
β
μ
3
 νερό το χρόνο από κατακρημνίσματα και 

είναι από τα πιο πλούσια σε επιφανειακά νερά. 

Διαρρέεται από σημαντικούς ποταμούς, όπως ο Αχελώος, ο 

Εύηνος και ο Μόρνος και υπάρχει σε αυτό ο μεγαλύτερος αριαμός 

λιμνών, φυσικών και τεχνητών. 

Το συνολικό ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το 

ΥΒΕΤ σε 10.600χ10
6
μ
3
. 

Από αυτά 9.750χ10
β
μ
3
 είναι επιφανειακά νερά (περι

λαμβανομένων πηγαίων που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 850x10
e 

μ
3
 υπόγεια (750χ10

6
μ
3
 καρστικά). 

2. Χρήσε ι ς 

Οι κυριότερες δραστηριότητες στο Διαμέρισμα είναι η 

γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία και σε μικρότερο βααμό ο 

τουρισμός, κυρίως στα παράλια και τη Λευκάδα. 

Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήδηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 275,5χ10
6
μ
3
. Από αυτά, κατά χρήση, 

διατέθηκαν : 
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'Υδρευση : 15,0χ10
β
μ
3 

- Άρδευση : 260,0x10
β
μ
3 

Βιομηχανία: 0,5χ10
6
μ
3 

Οι ποσότητες αυτές σήμερα άα πρέπει να είναι αυξημέ

νες. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα αυτό είναι κατεξοχήν πλεονασματικό, 

κυρίως σε επιφανειακά νερά, παρουσιάζει όμως τοπικά προβλή

ματα επάρκειας σε περιοχές του Β.Δ. τμήματος του και ειδι

κότερα της Λευκάδας και των μικρών νησιών, που αντιμετωπίζουν 

έντονα προβλήματα λειψυδρίας. 

Τα προβλήματα ποιότητας αφορούν κυρίως τον κίνδυνο 

μόλυνσης και ρύπανσης των υδατικών πόρων από τα λύματα οικι

σμών, τα απόβλητα γεωργικών δραστηριοτήτων, κα8ώς και τη 

χρήση φυτοφαρμάκων. Ως παράδειγμα αναφέρεται το πρόβλημα που 

παρουσιάζουν τα νερά της λίμνης Λυσιμαχίας από τα αστικά 

λύματα του Αγρινίου. 

Έμμεσα προβλήματα ρύπανσης προβλέπεται ότι θα παρου

σιαστούν και στον Αμβρακικό Κόλπο, από ρυπασμένους υδατικούς 

πόρους που διοχετεύονται σε αυτόν και προέρχονται από τις 

διάφορες δραστηριότητες των γύρω περιοχών και της ενδοχώρας. 

Προβλήματα ποιότητας νερού παρουσιάζουν επίσης και τα 

υπόγεια και πηγαία νερά των παράκτιων περιοχών, λόγω της 

ανάμειξης τους με άαλάσσιο νερό ή επηρεασμού τους από την 

ύπαρξη γύψου. Προβλήματα υφαλμύρυνσης παρουσιάζει και η λίμνη 

Αμβρακίας. 
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Οικολογικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τα υδρο

ηλεκτρικά φράγματα που υπάρχουν. Οι ταμιευτήρες τους δρουν 

σαν παγίδες φερτών υλικών (άρα και θρεπτικών συστατικών), με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ποτάμιων οικοσυστημάτων και των 

θαλάσσιων περιοχών, όπου εκβάλλουν οι ποταμοί, και που είναι 

σημαντικοί υγροβιότοποι και περιοχές ιχαυοπαραγωγής. Παράλ

ληλα διαφοροποιείται πολύ, προς το χειρότερο, η ποιότητα των 

νερών των ταμιευτήρων έναντι εκείνης των νερών του ποταμού. 

Τα προβλήματα αυτά θα εντααούν με τη δημιουργία νέων υδροη

λεκτρικών φραγμάτων. 

Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και ο χειμαρρικός χαρακτήρας 

των ρευμάτων της περιοχής, όπου ρεύματα μεταφέρουν μεγάλες 

ποσότητες στερεών υλικών, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο 

ορεινός και ημιορεινός χώρος, να προσχώνονται τα έργα αξιο

ποίησης του νερού και να προκαλούνται πλημμύρες. 

Η προβλεπόμενη εγκατάσταση ΒΙΠΕ (Βιομηχανική Περιοχή) 

στην περιοχή Αγρινίου πιθανώς να δημιουργήσει περιβαλλοντικά 

προβλήματα στον υδατικό αποδέκτη που είναι ο Αχελώος. 

Τέλος με την προγραμματισμένη εκτροπή του Αχελώου, οι 

οικολογικές συνθήκες της περιοχής αναμένεται ότι θα αλλάξουν 

και είναι άγνωστες ακόμα οι επιπτώσεις που τυχόν θα προκύψουν 

από αυτό το έργο. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Επειδή το Διαμέρισμα αυτό, από άποψη φυσικής προσφοράς 

νερού, είναι πάρα πολύ πλούσιο, δίνεται η δυνατότητα αφενός 
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διάθεσης νερού σε άλλα ελλειμματικά Διαμερίσματα και αφετέρου 

δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων με απαιτήσεις κατανάλωσης 

νερού στο ίδιο το Διαμέρισμα. 

Κρίνεται ότι στο μέλλον οι αγροτικές, Βιομηχανικές και 

τουριστικές δραστηριότητες θα ενταθούν, ενώ η κατασκευή έργων 

συνδυασμένης χρήσης νερού (παραγωγή ενέργειας και άρδευση) 

επιβάλλεται. 

Ο Αχελώος στη θέση Συκιά, όπου θα γίνει ο ομώνυμος 

υδροηλεκτρικός σταθμός, έχει μία μέση παροχή 1.545χ10
β
μ
3
 το 

χρόνο. Από την πιο πάνω παροχή είναι δυνατή η εκτροπή Ι.ΟΟΟχ 

10
6
μ

3
 τον ξηρό χρόνο και 1.167χ10

6
μ
3
 το μέσο χρόνο προς τη 

Θεσσαλία. 

Η έκταση που μπορεί να αρδευτεί στην περιοχή της 

λεκάνης του Αχελώου εκτιμάται σε 812.000 στρ. και στην πεδι

άδα Μόρνου σε 20.000 στρ. 

Τα αρδευτικά έργα που υπάρχουν σήμερα για τις περιοχές 

καλύπτουν έκταση 457.000 στρ. και υπολείπονται έργα 355.000 

στρ., τα οποία αφορούν περιοχές δυτικά του Αχελώου (245.000 

στρ.), της Λευκάδας (6.000 στρ.) και νοτίου μέρους της λεκά

νης (104.000 στρ.). 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ, για τους νομούς Αιτωλο

ακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, οι αρδευόμενες εκτάσεις 

ανέρχονται σε 723.000 στρ., οι αρδεύσιμες εκτάσεις με κρατικά 

έργα που λειτουργούν 514.000 στρ. και οι αρδεύσιμες εκτάσεις 

με κρατικά έργα που κατασκευάζονται 41.000 στρ. 

Ο ιδιαίτερα όμως χαμηλός Βαθμός αξιοποίησης και οι 

μεγάλες απώλειες νερού ορισμένων από τα κατασκευασμένα δίκτυα 

επηρεάζει το ρυθμό κατασκευής άλλων δικτύων άρδευσης. 
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Ετη λεκάνη του Μόρνου, επειδή η παροχή του νερού 

άρδευσης μειώάηκε σημαντικά με την κατασκευή του φράγματος, 

πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες άρδευσης από υπόγειο 

υδροφορέα. 

Στο Διαμέρισμα αυτό επίσης, υπάρχουν μεγάλες δυνατό

τητες αξιοποίησης: 

των νερών των καρστικών πηγών, κυρίως αυτών του τύπου 

"υπερχείλισης", με αναρρύαμιση. Τέτοιες πηγές είναι του 

Κεφαλόβρυσου, Μοναστηρακίου, Δρυμού και Ριβίου καθώς και 

οι πηγές Λεσινίου, 

των καρστικών υδροφορέων των χαμηλών ζωνών, όπως της 

περιοχής Εμπεσού-Χαλκιοπούλων της κοιλάδας Ινάχου, 

των προσχωματικών υδροφορέων κυρίως στα "δέλτα" των ποτα

μών, όπως στην πεδιάδα του Βάλτου, 

των υφάλμυρων νερών ή αυτών που έχουν υποβαθμιστεί ποιο

τικά λόγω του γύψου, με την εγκατάσταση μονάδων βελτίωσης 

τους. 

2. Προτάσεις 

Το ουσιαστικό πρόβλημα του Διαμερίσματος είναι αναπτυ

ξιακό. Η εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και η κατασκευή έργων 

για την αξιοποίηση αξιόλογων πόρων και περιοχών είναι ανα

γκαία, για να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση του πλεονάζοντος 

υδατικού δυναμικού. 

Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών και 

κυρίως των λιμνών και λιμνοθαλασσών, που κινδυνεύουν όχι μόνο 

από τη ρύπανση αλλά και την υποβάθμιση της οικολογικής τους 
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κατάστασης από κακή, μη ορθολογική εκμετάλλευση, είναι επιβε

βλημένη για τη διατήρηση τους. 

Προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση των νερών τους 

χρειάζονται ιδιαίτερα οι λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία και 

μελλοντικά ίσως η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. 'Ηδη έχει γίνει 

προμελέτη για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμά

των και αποβλήτων των παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας και 

Λυσιμαχίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα λύματα και απόβλητα 8α 

συγκεντρώνονται στη άέση Καλύβια για επεξεργασία και μετά θα 

διοχετεύονται στον Αχελώο. Επίσης προστασία χρειάζονται τα 

νερά του Αμβρακικού Κόλπου, όπου καταλήγουν αστικά λύματα και 

τα απόβλητα γεωργικών δραστηριοτήτων. 

Το πρόβλημα της χειμαρρικότητας της περιοχής εντείνε

ται με τη μείωση του ποσοστού της δάσωσης των λεκανών απορρο

ής. Η εκτέλεση κατάλληλων ορεινών υδρονομικών έργων, η διε

νέργεια αναδασώσεων, η βελτίωση υποβαάμισμένων δασών και η 

οράολογική διαχείριση των λεκανών απορροής, είναι αναγκαίες 

για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού. 

Βελτίωση της ποιότητας των νερών των φραγμάτων (των 

ταμιευτήρων και των κατάντι αυτών) είναι δυνατόν να γίνει με 

διάφορες τεχνητές λύσεις. 

Προτεραιότητα θα πρέπει να δοαεί στην κατασκευή έργων 

για τη μεταφορά νερού σε περιοχές ελλειμματικές, κυρίως της 

Β. Λ. πλευράς και της Λευκάδας, που αντιμετωπίζουν έντονα 

προβλήματα λειψυδρίας. (Το υδρευτικό πρόβλημα της Λευκάδας 

λύνεται με έργα μεταφοράς νερού από την Ήπειρο). 

Τα υπολειπόμενα έργα άρδευσης της λεκάνης του Αχελώου 

είναι 355.000 στρ. από τα οποία 6.000 στρ. στη Λευκάδα. 
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Έμφαση επίσης άα πρέπει να δοθεί στην έρευνα και 

αξιοποίηση των υπόγειων νερών και στη βελτίωση υποβαθμισμένων 

ποιοτικά νερών, που θα βοηθήσουν σημαντικά περιοχές ελλειμμα

τικές σε νερό. 

Η αξιοποίηση των γεωτρήσεων που ήδη έχουν εκτελεστεί 

και αποδώσει στη λεκάνη του Μόρνου, και παράλληλα η συνέχιση 

και ολοκλήρωση της υδρογεωλογικής έρευνας, âa βοηαήσουν στην 

άρδευση της περιοχής που έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω του 

φράγματος (20.000 στρ.). 

Τέλος, η εκτροπή του Αχελώου προβλέπεται, ότι âa επη

ρεάσει το οικοσύστημα του ποταμού, πράγμα που καθιστά επιβε

βλημένη την προσεκτική μελέτη του άέματος για την αποφυγή 

ανεπιθύμητων επιπτώσεων, όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και σε 

όλες τις δραστηριότητες που προϋποθέτουν χρήση νερού. 

Έτσι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν 

αρχίσει να εκπονούνται, πρέπει να διευρύνουν το αντικείμενο 

τους και στο χώρο (λεκάνη Αχελώου), αλλά και σε ό,τι αφορά 

τις επιδράσεις σε άλλες δραστηριότητες. 
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05. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 9.976 χλμ.
2
, δέχεται 

15.600x10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα και είναι από 

τα πλουσιότερα σε νερό Διαμερίσματα της χώρας. 

Σε αυτό ανήκουν και τα νησιά Κέρκυρα και Παξοί. 

Κυριότερα ποτάμια του Διαμερίσματος είναι ο Αώος με 

τους παραποτάμους Σαραντάπορο και Βοϊδομάτη, ο 'Αραχάος με 

τους παραποτάμους Καλεντίνη, Καλλαρίτικο και Μετσοβίτικο, ο 

Καλαμάς, ο Λούρος και ο Αχέροντας. Σημαντική λίμνη είναι η 

Παμβώτιδα (Ιωαννίνων). 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

e.750χ10
6
μ
3
 και από το ΥΠΓΕ σε 8.650. Από αυτά κατά το ΥΒΕΤ, 

8.590χ10
6
μ
3
 είναι επιφανειακά (που περιλαμβάνουν πηγαία που 

τροφοδοτούν επιφανειακά) και 250χ10
6
μ

3
 υπόγεια (από τα οποία 

2 00x10
6
μ

3
 καρστικά). Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζο

νται σε 8.591 και τα μετρημένα υπόγεια σε 59. 

2. Χρήσε ι ς 

Οι κύριες δραστηριότητες του Διαμερίσματος εντάσσονται 

στον πρωτογενή τομέα, ενώ είναι αναπτυγμένες οι τουριστικές 

δραστηριότητες στην παραλιακή ζώνη και την Κέρκυρα. 
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Μικρό μόνο ποσοστό των νερών του Διαμερίσματος χρησι

μοποιείται, δηλαδή κατά το ΥΒΕΤ 262χ10
6
μ

3
 και κατά το ΥΠΓΕ 

233χ10
β
μ

3
. Από αυτά, κατά χρήση, διατέθηκαν: 

- 'Υδρευση: ΥΒΕΤ 28x10
6
μ

3 

- Άρδευση : ΥΒΕΤ 23Οχ 10
6
μ

3
 - ΥΠΓΕ 246 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 4χ10
6
μ

3 

3. Προβλήματα 

Γενικά το Διαμέρισμα είναι από τα πλεονασματικότερα 

της χώρας, και έτσι τα ποσοτικά προβλήματα είναι τοπικά και 

αφορούν κυρίως ύδρευση ορισμένων ορεινών και παράκτιων οικι

σμών, ενώ σχετικά ελλειμματική είναι η περιοχή Παραμυθιάς. 

Οξύ πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Παξοί, όπως και η 

Κέρκυρα, όπου όμως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα κακής 

ποιότητας νερά και λιγότερο στην έλλειψη πόρων. 

Τα ποιοτικά προβλήματα του Διαμερίσματος είναι σημα

ντικά, αλλά έχουν σχέση περισσότερο με τους τελικούς αποδέ

κτες. Έτσι η απαίτηση συγκεκριμένης ποιότητας νερών στον 

Αμβρακικό είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική 

κατάσταση των ποταμών Λούρου, 'Αραχθου και Βωβού, που 

ρυπαίνονται κυρίως από χοιροστάσια αλλά και από βιομηχανίες 

και αστικά λύματα. Σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει 

η λίμνη Ιωαννίνων, που είναι ήδη υποβαθμισμένη, λόγω διάθεσης 

βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, και το οποίο 

προβλέπεται να λυθεί μετά από κοινή επεξεργασία αποβλήτων και 

λυμάτων και διάθεση τους στον Καλαμά. Υπάρχουν όμως και 

ποιοτικά προβλήματα των υπόγειων , νερών σε πολλά τμήματα του 
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Διαμερίσματος, λόγω παρουσίας γύψων καθώς και από διείσδυση 

της θάλασσας. 

Το ποσοτικό πρόβλημα της Κέρκυρας οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στη λόγω παρουσίας γύψου υποβάθμιση των υπόγειων νερών, 

που καθίστανται έτσι ακατάλληλα προς χρήση (κυρίως ύδρευση). 

Τέλος, σημειώνεται το πρόβλημα που δημιουργεί η σημα

ντική στερεομεταφορά των ρευμάτων, που οδηγεί στην υποβάθμιση 

του ορεινού και ημιορεινού χώρου, την πρόσχωση των ταμιευτή-

ρων, των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων και προκαλεί 

πλημμύρες στα πεδινά. Το πρόβλημα αυτό, που παρουσιάζεται 

κατά φθίνουσα τάξη στις λεκάνες 'Αραχθου, Αώου, λίμνης Ιωννί-

νων και Λούρου, Καλαμά, Αχέροντα, οφείλεται, εκτός από τα 

φυσικά αίτια, και στη μείωση της δασοκάλυψης (πυρκαγιές, 

υπερβόσκηση κτλ.) και γενικά στη μη ορθολογική διαχείριση των 

λεκανών απορροής. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες 

Αν και το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου είναι από τα πιο 

πλεονασματικά, η αξιοποίηση των υδατικών του πόρων είναι 

περιορισμένη. Το γεγονός βέβαια αυτό συνδέεται με το χαμηλό 

επίπεδο ανάπτυξης του χώρου, που έχει ως αποτέλεσμα την 

απουσία σοβαρών δραστηριοτήτων, εκτός από την τουριστική σε 

λίγα παραλιακά σημεία και την Κέρκυρα και από τη σχετική 

ανάπτυξη της περιοχής Ιωαννίνων. 
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Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου, 

κυρίως αλιευτικές. Για το λόγο αυτό εκπονείται μελέτη στα 

πλαίσια της ΕΟΚ, που εξετάζει το πρόβλημα αυτό καθώς και τη 

γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής, σε σχέση και με το περιβάλ

λον. Εδώ σημειώνεται ότι το φράγμα Πουρναρίου στον 'Αραχθο 

δημιουργεί προβλήματα στον Αμβρακικό, λόγω της δραστικής 

μείωσης που σημειώθηκε στη μεταφορά υλών. 

Γτο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου υπάρχουν σημαντικές 

πηγές θερμομεταλλικών νερών (Χανοπούλου, Αμάραντου, Καβάσι-

λων, Πιξαριάς), με δυνατότητες αξιοποίησης. 

Αξιόλογη αξιοποίηση των υδατικών πόρων της περιοχής 

προβλέπεται να γίνει με τα προγράμματα υδροηλεκτρικών έργων 

της ΔΕΗ. *Ηδη λειτουργεί ο ΥΗΕ Πουρναρίου ισχύος 300 MW και ο 

ΥΗΣ Λούρου ισχύος 10,3 MW. Μέσα στην 5ετία θα λειτουργήσει το 

έργο πολλαπλού σκοπού Πηγών Αώου ισχύος 210 MW (εκτροπή ποσό

τητας νερού προς τον Άραχθο), το οποίο άα εμπλουτιστεί από 

την περιοχή της Βάλια Κάλντα, με την κατασκευή μικρού φράγμα

τος εκτροπής-και προσαγωγού σήραγγος, και το Πουρνάρι II, 

ισχύος 28 MW, έργο αναρρυαμιστικό για αρδευτικούς σκοπούς, με 

παράλληλη ενεργειακή αξιοποίηση. Παράλληλα εκπονούνται μελέ

τες σκοπιμότητας για τα μικρά ΥΗΕ Κληματιά και Παλιουρή, στην 

έξοδο της σήραγγας Λαψίστας και τα κατάντι, για την ενεργει

ακή εκμετάλλευση των νερών της λίμνης των Ιωαννίνων που 

υπερχειλίζουν στον Καλαμά, συνολικής ισχύος 10 MW, και Μετσο-

βίτικο 25 MW, στην έξοδο της σήραγγας φυγής της εκτροπής Αώου 

προς τον Άραχθο. Έχουν μελετηθεί οι δυνατότητες παραπέρα 

ενεργειακής αξιοποίησης του υδροδυναμικού των ποταμών Αώου 

(ΥΗΕ Ελεύθερο και Αγ. Βαρβάρα), Καλαμά (ΥΗΕ Γλύζιανη, Σου-

λόπουλο, Βροσίνα, Μιν ίνα) με παράλληλη εκτροπή του Αώου προς 
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Καλαμά, και Άραχθου (ΥΗΕ Αγ. Νικόλαος, Πιστιανά, Στενό Καλα-

ρύτικο). Η κατασκευή των έργων αυτών, τόσο από τεχνική όσο 

και από οικονομική άποψη, προβλέπεται για την περίοδο μετά το 

1995. 

Στο Διαμέρισμα υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των 

αρδεύσεων, κυρίως της πεδιάδας *Αρτας-Πρέβεζας από το αναρ-

ρυθμιστικό φράγμα Πουρναρίου (200.000 στρ.), που όμως παρου

σιάζουν υψηλό κόστος απαλλοτρίωσης, της λεκάνης Αχέροντα 

(60.000 στρ. και 35.000 στρ. στην Παραμυθιά). Μικρές εκτάσεις 

(25.000 στρ. στη λεκάνη Μπόιδα-Μαυρή και 15.000 στρ. στην 

Κόνιτσα) είναι δυνατόν να αρδευτούν, αφού κατασκευασθούν ή 

επεκταθούν αρδευτικά δίκτυα. Πρέπει όμως να σημειωθεί η 

ανάγκη εκτέλεσης αρδευτικών έργων στην Κέρκυρα, όπως και η 

κατά προτεραιότητα εκτέλεση μικρών αρδευτικών σε υποβαθμισμέ

νες περιοχές, για την ενίσχυση του κατά κεφαλή εισοδήματος 

των κατοίκων. 

Σχετικά με το πρόβλημα επάρκειας νερού στην Κέρκυρα, 

έχουν γίνει προσπάθειες από το ΙΓΜΕ, που το έχουν κάπως 

περιορίσει. Αντίθετα στους Παξούς δεν φαίνεται να είναι 

δυνατή η λύση του προβλήματος από τοπικούς πόρους. 

Στο Διαμέρισμα υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης των 

υπόγειων νερών, κυρίως με αναρρύθμιση των μεγάλων καρστικών 

πηγών, αλλά και με την ορθολογική αξιοποίηση των καρστικών 

και των προσχωματικών υδροφορέων των "δέλτα" των ποταμών. 

Τα ποιοτικά προβλήματα των νερών του Διαμερίσματος 

είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες τεχνικές ή 

άλλες επεμβάσεις, σε ό,τι αφορά όμως το πρόβλημα των αποδε

κτών, (Αμβρακικός-Λούρος, Άραχθος και Καλαμάς - Λ. Ιωαννί

νων) αυτό ανάγεται στην εξέταση και ολοκληρωμένη μελέτη του 
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τρόπου διάθεσης αποβλήτων, σε σχέση με τις χρήσεις σε ολό

κληρο τον αποδέκτη, σε συνδυασμό με την αφομοιωτική του 

ικανότητα. 

Κυρίως όμως αποτελεί αντικείμενο σωστής επιστημονικής 

ενημέρωσης του πληθυσμού πριν από τη διόγκωση των προβλημά

των. 

2. Προτάσεις 

Με στόχο μέσα στην 5ετία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

κυρίως ύδρευσης των νησιών, 8α πρέπει να εντατικοποιηθεί η 

έρευνα και η μελέτη για την ανεύρεση υδατικών πόρων στην 

Κέρκυρα, ή και την ποιοτική βελτίωση των υφισταμένων, και να 

εκπονηθούν μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας για μεταφορά 

νερού στους Παξούς και την Κέρκυρα. 

Να ξεκινήσει η κατασκευή αρδευτικών έργων στην Παρα

μυθιά, και στην περιοχή *Αρτας-Πρέβεζας (ώστε να γίνει εκμε

τάλλευση των δυνατοτήτων που θα δημιουργήσει η λειτουργία του 

αναρρυθμιστικού φράγματος στο Πουρνάρι), να ολοκληρωθούν τα 

αντιπλημμυρικά-αποστραγγιστικά έργα στο Διαμέρισμα και να 

μελετηθεί η σκοπιμότητα αποξήρανσης του έλους Μαργαριτίου. 

Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υποβαθμισμένων 

αναπτυξιακά περιοχών, με κατασκευή μικρών αρδευτικών έργων. 

Να προγραμματιστούν έργα ορεινής υδρονομίας, με σκοπό 

την προστασία εδαφών και έργων. 

Εχετικά με τα ποιοτικά προβλήματα, θα πρέπει να μελε

τηθούν τα θέματα διάθεσης αποβλήτων σε σχέση με τις χρήσεις 

και την αφομοιωτική ικανότητα των αποδεκτών, και να ληφθούν 

μέτρα στα πλαίσια ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης 

- 65 -



ποιοτικής και ποσοτικής) των υδατικών πόρων του Διαμερίσμα

τος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επέκτασης της 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων στα Γιάννενα. 

Τέλος για την αντιμετώπιση των άεμάτων που θα δημι

ουργηθούν στον Καλαμά, πρέπει αμέσως να τεθεί σε εφαρμογή 

πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας των νερών του. 
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06. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 3.201 χλμ.
2
, δέχεται από 

κατακρημνίσματα 1.470χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο και είναι από τα 

πτωχότερα της χώρας σε υδατικούς πόρους. 

Κυριότεροι ποταμοί είναι οι Χάραδρος, Κηφισός, Ιλισός 

και Σαραντάπορος και από λίμνες η τεχνητή του Μαραθώνα. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

400χ10
6
μ

3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 221. Από αυτά, κατά το ΥΒΕΤ, 

200 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων πηγαίων που 

τροφοδοτούν επιφανειακά) και 200 υπόγεια (τα 150 καρστικά). 

Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 219 και 

τα μετρημένα υπόγεια σε 2. 

2. Χρήσε ις 

Το Διαμέρισμα αυτό είναι το μόνο στη χώρα, όπου η 

κύρια χρήση νερού είναι η ύδρευση (οικιστική χρήση και τουρι

σμός), ενώ ακολουθούν η γεωργία και βιομηχανία. 

Το υδατικό δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 342χ10
6
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 
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ΥΠΓΕ για το 1985 είναι 48x10
6
μ

3
 (όπου προφανώς δεν περιλαμβά

νονται τα νερά που μεταφέρονται στο Διαμέρισμα αυτό από 

άλλα). Από αυτά, κατά χρήση, διατέθηκαν: 

- Ύδρευση : ΥΒΕΤ 255x10
6
μ

3 

- "Αρδευση : ΥΒΕΤ 70X10
β
μ

3 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 17χ10
6
μ

3 

Εύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985) οι αρδευόμενες 

εκτάσεις ανέρχονται σε 106.800 στρ. περίπου και οι εκτάσεις 

που μπορούν να αρδευτούν με κρατικά έργα που λειτουργούν 

εκτιμώνται σε 1.400 στρ. περίπου. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα αυτό από πλευράς νερού είναι το πιο 

ελλειμματικό της χώρας, τόσο στον τομέα της ύδρευσης όσο και 

της άρδευσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι μόνο στη μεγάλη 

πληθυσμιακή συγκέντρωση, αλλά και στις δυσμενείς υδρογεωλογι-

κές συνθήκες και το μικρό ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνι-

σμάτων που το χαρακτηρίζουν. 

Υπάρχουν επίσης και σοβαρά προβλήματα ποιότητας, 

κυρίως των υπόγειων νερών, των οποίων η υποβάθμιση συνδέεται 

με τις αυξημένες ανθρώπινες δραστηριότητες κατά περιοχές. 

Συγκεκριμένα η ρύπανση οφείλεται στη διάθεση βιομηχα

νικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων διαφόρων περιοχών σε 

απορροφητικούς κυρίως βόθρους λόγω έλλειψης αποχετευτικών 

αγωγών. 

Σημειώνεται εδώ ότι η ισχύουσα υγειονομική διάταξη για 

την προστασία των νερών του Διαμερίσματος που υδρεύουν την 

Πρωτεύουσα και που κατ' επέκταση προστατεύει και τα νερά 
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άλλων Διαμερισμάτων, παρ' όλο που είναι αυστηρή, 6εν συνοδεύ

εται από τον αντίστοιχο αυστηρό αλλά απαραίτητο έλεγχο και 

αστυνόμευση. 

Τέλος επισημαίνονται τα κοινά σε όλα τα Διαμερίσματα 

προβλήματα χειμαρρικότητας. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Οι ανάγκες ύδρευσης μπορούν να καλυφθούν στο μεγαλύ

τερο τμήμα του Διαμερίσματος από το Μόρνο, με επέκταση του 

σχετικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Για τις υπόλοιπες περιοχές, όπου 

δεν φθάνει ή δεν θα φθάσει το πιο πάνω δίκτυο, υπάρχει δυνα

τότητα χρησιμοποίησης των ίδιων υδατικών πόρων που υπάρχουν ή 

ενδέχεται να υπάρχουν. Ήδη σήμερα, στις περισσότερες από τις 

περιοχές αυτές, χρησιμοποιούνται πηγαία ή υπόγεια καρστικά 

νερά, τα οποία διατίθενται στην κατανάλωση είτε μέσω υδρευτι

κών δικτύων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε με μεταφορά 

(βυτιοφόρο κτλ.). 

Το πλέον ευνοημένο τμήμα του Διαμερίσματος, από πλευ

ράς υπόγειων νερών, είναι εκείνο βόρεια της οροσειράς της 

Πάρνηθας (περιοχή Αυλώνας-Μαλακάσας), που χαρακτηρίζεται από 

ύπαρξη υδροφορίας κυρίως σε καρστικούς σχηματισμούς. 

2. Προτάσεις 

Για την αντιμετώπιση των ποσοτικών προβλημάτων, στα 

πλαίσια της προσεχούς 5ετίας, θεωρούνται απαραίτητα: 
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- η πλήρης λειτουργία και ενίσχυση του υδραγωγείου Μόρνου, 

η προστασία και διατήρηση των νερών των λιμνών Υλίκης και 

Παραλίμνης, ως εφεδρικών ταμιευτήρων για την ύδρευση της 

Πρωτεύουσας, 

- η έρευνα και παραπέρα ανάπτυξη των υπόγειων υδροφορέων του 

Διαμερίσματος, κυρίως των καρστικών, με προοπτική την 

πλήρη εκμετάλλευση τους, 

- η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής ανακύκλωσης του βιομη

χανικού νερού, για κάλυψη και άλλων καταναλωτικών αναγκών, 

- η εξέταση της δυνατότητας σταδιακής απομάκρυνσης των 

υδροβόρων Βιομηχανιών από το Διαμέρισμα και απαγόρευση 

εγκατάστασης νέων της κατηγορίας αυτής, 

- η κατασκευή ή και επέκταση δικτύων ύδρευσης στους 

παραθεριστικούς οικισμούς, που θα εξασφαλίσει νερό κατάλ

ληλης ποιότητας και ικανής ποσότητας για την κάλυψη των 

σχετικών αναγκών. 

Για την αντιμετώπιση των ποιοτικών προβλημάτων είναι 

αναγκαία: 

η κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος προστασίας των 

υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη μόλυνση και τη 

ρύπανση και ιδιαίτερα εκείνων της λεκάνης του Μαραθώνα 

και Μόρνου, 

- η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων από την ΕΥΔΑΠ σε όσες 

περιοχές είναι τούτο δυνατό, 

- η μετακίνηση παλαιών (εάν είναι δυνατόν) και η απαγόρευση 

της εγκατάστασης νέων ρυπογόνων Βιομηχανιών, 

- η επεξεργασία Βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων 

για την αποφυγή παραπέρα υποβάθμισης κυρίως των υπόγειων 
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νερών και η χρησιμοποίηση υποβαθμισμένων σε χρήσεις όπου 

δεν απαιτείται υψηλή ποιότητα. 

Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χει-

μαρρικότητας με ορεινά υδρονομικά έργα. 

Τέλος, πρέπει να ολοκληρωδεί η έρευνα και παραπέρα 

αξιοποίηση των ιαματικών και επιτραπέζιων νερών των κυριότε-

ρων σχετικών πηγών (Λουτράκι, Βουλιαγμένη, Σου6άλα, Αίγινα). 
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07. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 12.223 χλμ.
3
, δέχεται 

8.837χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα. 

Κυριότεροι ποταμοί είναι οι Βοιωτικός Κηφισός, Σπερ

χειός και Ασωπός στο ηπειρωτικό τμήμα και οι Κηρέας, Λίλας 

και ρέμα Ψαχνών στην Εύβοια, ενώ υπάρχουν οι φυσικές λίμνες 

Υλίκη και Παραλίμνη στη Βοιωτία και Δίστος στην Εύβοια. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

2.950χ10
β
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 1.899. Από αυτά, κατά το 

ΥΒΕΤ, 1.900 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων πηγαίων 

που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 1.050 υπόγεια (750 καρστι-

κά). Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 1.816 και 

τα μετρημένα υπόγεια σε 89. Κατά το ΙΓΜΕ, τα υπόγεια ανέρχο

νται σε 1.070 (910 καρστικά). 

2. Χρήσε ις 

Οι βασικοί τομείς παραγωγής, στους οποίους στηρίζεται 

η ανάπτυξη του Διαμερίσματος, είναι η γεωργία και η βιομηχα

νία και ακολουαεί ο τουρισμός. 
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Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 421,5χ10
β
μ
3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση 

του ΥΠΓΕ, για το 1985, είναι 432. Από αυτά, κατά χρήση, 

διατέθηκαν: 

- Ύ δ ρ ε υ σ η : ΥΒΕΤ 3 6 , 0 χ 1 0 β μ 3 

- 'Αρδευση : ΥΒΕΤ 380,0χ10
β
μ
3 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 5,5χ10
β
μ
3 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985), στο Διαμέρισμα: 

οι αρδευόμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 960.500 στρ., 

οι εκτάσεις που μπορούν να αρδευαούν, με κρατικά έργα που 

λειτουργούν, εκτιμώνται σε 320.450 στρ., και 

- οι εκτάσεις που μπορούν να αρδευαούν, με κρατικά έργα που 

κατασκευάζονται, εκτιμώνται σε 77.355 στρ. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα από πλευράς υδατικού δυναμικού, σε 

γενικές γραμμές, δεν άεωρείται προβληματικό. Οι ελλειμματικές 

περιοχές του είναι οι ορεινές (Ευρυτανία σε υπόγεια νερά 

κυρίως), η ΝΔ. Βοιωτία και το νησιωτικό του τμήμα (Εύβοια, Β. 

Σποράδες). 

Σημαντικό πρόβλημα που υφίσταται στο Διαμέρισμα είναι 

οι πλημμυρικές παροχές του Βοιωτικού Κηφισού, που η αποχέ

τευση τους επιχειρείται με τεχνητή κοίτη, η οποία καταλήγει 

στην Υλίκη. Παρά τον έλεγχο όμως των πλημμυρικών παροχών, με 

τη βοήάεια τάφρων και του ρουφράχτη BOOT, δημιουργούνται 

πλημμύρες στα ανάντι και μάλιστα σε γεωργικά αξιοποιήσιμες 

εκτάσεις. 
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Επίσης, σοβαρό πρόβλημα για την αξιοποίηση του υδατι

κού δυναμικού της περιοχής αποτελεί και ο χειμαρρικός χαρα

κτήρας των ρευμάτων της. Αρκετά ρεύματα μεταφέρουν μεγάλες 

ποσότητες στερεών υλών, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο 

ορεινός και ο ημιορεινός χώρος, να προσχώνονται τα έργα 

αξιοποίησης του νερού και να προκαλούνται πλημμύρες. 

Στην Εύβοια, στα νησιά των Β. Σποράδων και γενικά στις 

παράκτιες περιοχές, υφίσταται πρόβλημα ποιότητας των υπόγειων 

νερών εξαιτίας της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού στους 

υπόγειους υδροφόρείς. Το γεγονός έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο 

στην ύδρευση όσο και στην άρδευση. 

Ειδικότερα, οι πιο πάνω περιοχές παρουσιάζουν σοβαρά 

προβλήματα κάλυψης των αναγκών τους για ύδρευση. Η ύδρευση 

γίνεται κυρίως από γεωτρήσεις, των οποίων οι παροχές δεν 

επαρκούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τις ανάγκες των 

μόνιμων και εποχιακών κατοίκων τους. 

Τις περιοχές έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 

(Οινόφυτα, Χαλκίδα, Θήβα κτλ.), το σημαντικό πρόβλημα που τις 

χαρακτηρίζει είναι η ρύπανση και η μόλυνση των επιφανειακών 

και υπόγειων νερών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιοτικής 

υποβάθμισης αποτελεί ο ποταμός Ασωπός. 

Η ισχύουσα υγειονομική διάταξη για την προστασία των 

νερών του Διαμερίσματος που υδρεύουν την Πρωτεύουσα και που 

κατ' επέκταση προστατεύει και τα νερά που παραμένουν σε αυτό, 

παρ' όλο που είναι αυστηρή δεν συνοδεύεται από τον αντίστοιχο 

αυστηρό αλλά απαραίτητο έλεγχο και αστυνόμευση. 
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II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Το Διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας παρουσι

άζει συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική δραστηριότητα και άεωρεί-

ται μια από τις πιο αξιόλογες βιομηχανικές περιοχές της 

χώρας. 

Προοπτικές για σημαντική ανάπτυξη των υπόγειων νερών 

παρέχουν κυρίως οι καρστικές πηγές της λεκάνης του κάτω ρου 

του Σπερχειού και η ευρύτερη περιμετρική ζώνη του βυαίσματος 

Βοιωτικού Κηφισού-Κωπαϊδας-Υλίκης. 

Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράκτια καρ-

στική ζώνη του Ε. Κορινάιακού, όπου παρατηρούνται πολλές 

εκφορτώσεις υφάλμυρου νερού (Κίρρα, Αντίκιρρα, Ιτέα κ.ά.). 

Η ύπαρξη άερμομεταλλικών-ιαματικών πηγών αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και παρέχει δυνατότητα 

για παραπέρα ανάπτυξη τους. 

2. Προτάσεις 

α. Για την αντιμετώπιση των ποσοτικών προβλημάτων του Διαμε

ρίσματος μέσα στην προσεχή 5ετία, άεωρούνται απαραίτητα: 

η έρευνα των υπόγειων νερών στις καρστικές ζώνες των 

περιοχών Ευρυτανίας, ΝΔ. Βοιωτίας, Εύβοιας και Β. 

Σποράδων, 

η κατασκευή μικρών φραγμάτων-ταμιευτήρων στους χείμαρ

ρους της Εύβοιας για την αντιμετώπιση αρδευτικών 

αναγκών, 

- 75 -



- η ολοκλήρωση της έρευνας για τα υπόγεια νερά γενικά 

και η ρύαμιση των χειμερινών απορροών. 

6. Για την · αντιμετώπιση των προβλημάτων χειμαρρικότητας 

χρειάζεται προγραμματισμός ορεινών υδρονομικών έργων, με 

στόχο τον περιορισμό των φερτών υλών, την ανόρθωση και 

αξιοποίηση των λεκανών απορροής, την ομαλοποίηση της 

δίαιτας των ρεμάτων και των πηγών και την προστασία των 

έργων αξιοποίησης του νερού. 

γ. Η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στους παραθεριστικούς οικι

σμούς θα εξασφαλίσει νερό κατάλληλης ποιότητας για την 

ύδρευση τους (κυρίως Εύοοια και Β. Σποράδες). 

δ. Ακόμα χρειάζονται: 

η συστηματική έρευνα των θερμομεταλλικών πηγών και η 

παραπέρα ανάπτυξη τους, 

- η κατασκευή κατά προτεραιότητα αντιπλημμυρικών έργων, 

και 

η νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των Βιομηχανιών 

της περιοχής (άδεια λειτουργίας, μέτρα προστασίας 

περιβάλλοντος, έλεγχος, αστυνόμευση κ.ά.), με στόχο 

την προστασία της ποιότητας του υδατικού δυναμικού του 

Διαμερίσματος. 
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08. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, έκτασης 13.162 χλμ.
3
, 

δέχεται 9.766χ10
β
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα. 

Ο μόνος αξιόλογος ποταμός που διαρρέει το Διαμέρισμα 

είναι ο Πηνειός, που με τους παραποτάμους του Ληάαίο, Σοφαδί-

τη, Ενιππέα, Τιταρήσιο και άλλους παροχετεύει όλα τα νερά του 

θεσσαλικού πεδίου στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

4.600 χ10
β
μ

3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 3.Β43χ10

β
μ
3
. Από αυτά, κατά 

το ΥΒΕΤ, 3.250χ10
β
μ
3
 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων 

των πηγαίων που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 1.350χ10
6
μ
3 

υπόγεια (550χ10
6
μ
3
 σε καρστικούς σχηματισμούς). Κατά το ΥΠΓΕ, 

τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 3.253χ10
6
μ
3
 και τα μετρημένα 

υπόγεια σε 590χ10
6
μ

3
. 

2. Χρήσε ι ς 

Οι κύριες δραστηριότητες του Διαμερίσματος είναι οι 

γεωργικές και δευτερευόντως οι βιομηχανικές, κυρίως στην 

περιοχή Λάρισας και Βόλου και σε μικρότερο βααμό οι τουριστι

κές. Έτσι η μεγαλύτερη χρήση νερού είναι η αρδευτική. 
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Το συνολικό υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε κατά 

το 1980 στο Διαμέρισμα, εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 785χ10
6
μ

3
. Η 

αντίστοιχη εκτίμηση του ΥΠΓΕ είναι 985,4χ10
6
μ
3
 και του ΙΓΜΕ 

1.146x10* μ
3
. 

Η κατανομή των ποσοτήτων αυτών, κατά χρήση, έχει ως 

εξής: 

(1975) 

- Ύδρευση: ΥΒΕΤ 58χ10
6
μ
3
 - ΙΓΜΕ 50χ10·μ

3
 - ΥΠΓΕ 47,3χ10

6
μ
3 

(1985) 
- 'Αρδευση: ΥΒΕΤ 720χ10

β
μ
3
 - ΙΓΜΕ 1.050χ10

6
μ
3
 - ΥΠΓΕ 934,2χ10

β
μ
3 

- Βιομηχανία:ΥΒΕΤ 7χ10
β
μ
3
 - ΙΓΜΕ 46χ10

β
μ
3
 - ΥΠΓΕ 3,9χ10

β
μ
3 

Κατά το ΥΠΕΕ, για την ύδρευση διατίθενται 65χ10
β
μ
3
. 

3. Προβλήματα 

Βασικό πρόβλημα της Θεσσαλίας είναι η έλλειψη άμεσα 

διαθέσιμου νερού στις επιθυμητές ποσότητες, κατά την περίοδο 

άρδευσης, ενώ το χειμώνα μεγάλες εκτάσεις κατακλύζονται από 

νερά της βροχής. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από τη λει

τουργία στραγγιστικών δικτύων, που επιταχύνουν την απορροή 

των βρόχινων νερών και επαυξάνουν την πλημμυρική παροχή του 

Πηνειού και από την ανεπάρκεια των αντιπλημμυρικών έργων. 

Προβλήματα παρουσιάζονται και ως προς την άρδευση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων, που αρδεύονται από ιδιωτικές γεω

τρήσεις και ανέρχονται σε ποσοστό 60-65% των αρδευόμενων 

εκτάσεων. Η άρδευση των εκτάσεων αυτών είναι ελλιπής, γιατί 

δεν έχουν κατασκευαστεί τα απαραίτητα τεχνικά έργα για την 

αποθήκευση των χειμερινών απορροών και την αξιοποίηση τους 

κατά την αρδευτική περίοδο. 
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Ως προς την επάρκεια νερού ύδρευσης, προβλήματα παρου

σιάζονται σε ορισμένες περιοχές του νομού Μαγνησίας (Τρίκερι 

- Αλμυρός) και ακόμη στην πόλη του Βόλου. Σοβαρό πρόβλημα 

δημιουργείται από την ορμητικότητα των χειμάρρων στις υψηλές 

περιοχές του Πηνειού, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαβρώσεων, 

αποσαθρώσεων και κατολισθήσεων, τη μεταφορά σημαντικών ποσο

τήτων φερτών υλών και την υποβάθμιση των ορεινών περιοχών και 

των έργων αξιοποίησης των νερών. 

Από ποιοτικής πλευράς παρουσιάζονται έντονα προβλήματα 

ρύπανσης και ιδιαίτερα μόλυνσης των νερών του Πηνειού, λόγω 

διάάεσης αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. Επίσης 

οι απορροές από γεωργικές καλλιέργειες επιτείνουν το πρόβλημα 

και το φαινόμενο του ευτροφισμού τους καλοκαιρινούς μήνες 

παρουσιάζεται έντονο. 

Προβλήματα ποιότητας δημιουργούνται και στα νερά του 

κόλπου του Βόλου από στραγγίσεις της λεκάνης απορροής της 

αποξηρανθείσας λίμνης Κάρλας, με πιαανή επιδείνωση μελλοντι

κά. 

Τέλος, προβλήματα ποιότητας δημιουργούνται στους 

ταμιευτήρες υπόγειου νερού από τη διείσδυση θαλάσσιου νερού, 

λόγω υποβιβασμού της στάθμης από υπεράντληση. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Με την εκτροπή του Αχελώου δημιουργούνται νέες προο

πτικές και προσφέρονται τεράστιες δυνατότητες για την οικονο

μική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. 
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Με τις μελέτες, που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, διε

ρευνήθηκαν οι διαθέσιμοι (τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύ

σιμοι) υδατικοί πόροι της Θεσσαλίας, προσδιορίστηκε το σχέδιο 

χρήσης των νερών του Αχελώου, εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις 

(χρήση τοπικών πόρων ή χρήση νερών του Αχελώου ή συνδυασμός 

των δύο παραπάνω) και τελικά προτάθηκαν τα απαιτούμενα έργα, 

που είναι κυρίως έργα μεταφοράς και διανομής νερών του Αχε

λώου και των τοπικών. Με 6άση τις μελέτες αυτές έγινε η 

επιλογή των προς άρδευση εκτάσεων και προσδιορίστηκαν τα 

εγγειοβελτιωτικά έργα που θα εκτελεστούν, ενώ συγχρόνως 

μελετήθηκαν από τη ΔΕΗ τα έργα κεφαλής για την ενεργειακή 

εκμετάλλευση των νερών του Αχελώου. Τα έργα κεφαλής περιλαμ

βάνουν: 

α. Φράγματα και ταμιευτήρες για την αποθήκευση και τη ρύθ

μιση, προς τη Θεσσαλία, των νερών του "Άνω Αχελώου στη 

θέση Συκιά, καθώς και των υδάτων των λεκανών απορροής των 

περιοχών Πύλης και Μουζακίου. 

6. Σήραγγες μεταφοράς νερού μεταξύ των ταμιευτήρων και 

κυρίως προς τη Θεσσαλία, μέχρι την αναρρυθμιστική δεξα

μενή Μαυροματίου. Από τη δεξαμενή αυτή, μέσω διώρυγας, 

διοχετεύεται ποσότητα νερού και στον Πηνειό, 

γ. Εγκαταστάσεις των σταθμών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέρ

γειας στις πιο κατάλληλες θέσεις του συμπλέγματος, 

δ. Βοηθητικά έργα, δηλαδή προσπελάσεις, αποκαταστάσεις 

οδικών δικτύων κτλ. 

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα περιλαμβάνουν: 

Βασικά έργα 

α. Κύρια προσαγωγό διώρυγα, με σημείο εκκίνησης τη δεξαμενή 

Μαυροματίου και κατάληξη την περιοχή Φαρσάλων. Από τη 
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διώρυγα αυτή άα αρδεύονται εκτάσεις στους Ν. Καρδίτσας 

και Λάρισας και τμήμα της περιοχής Αλμυρού. 

6. Φράγματα εκτροπής στον Πηνειό (που δα έχει εμπλουτιστεί 

με νερά από τον Αχελώο) στις δέσεις Κάστρο και Τερψιδέα, 

από τα οποία, μέσω διωρύγων, άα αρδεύονται εκτάσεις στο 

Ν. Λάρισας. 

γ. Την υδροληψία Λάρισας, με τις δύο προσαγωγούς διώρυγες 

προς τις περιοχές Καλοχωρίου Γυρτώνης και Κάρλας, 

δ. Τον ταμιευτήρα Κάρλας, για την αντιπλημμυρική προστασία 

της περιοχής, 

ε. Τον ταμιευτήρα Παλαιοδερλί, για αρδευτικούς σκοπούς, 

στ. Το φράγμα Καλούδας, επίσης για αρδευτικούς σκοπούς. 

Αρδευτικά δίκτυα 

Πλήρης κατασκευή δικτύων, που δα καλύπτουν και δα 

αρδεύουν συνολική έκταση 3.900.000 στρ. Από την έκταση αυτή 

1.6 00.000 στρ. περίπου προβλέπεται να κατασκευαστούν σε πρώτη 

φάση. Επίσης, όπου απαιτηδεί, δα γίνουν επανορδωτικά έργα 

προστασίας περιβάλλοντος. 

Σε, ό,τι αφορά τη χρήση των νερών του Αχελώου για 

υδρευτικούς σκοπούς, υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αφού εξάλλου 

οι απαιτούμενες ποσότητες νερού για ύδρευση είναι πολύ μικρές 

σε σχέση με αυτές που απαιτούνται για άρδευση. Τέλος, με την 

επαναδημιουργία (σε πολύ μικρότερη έκταση βέβαια) του ταμιευ

τήρα της Κάρλας, δα επιτευχδεί κάποια προστασία των νερών του 

κόλπου του Βόλου. 

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή των έργων έχει ήδη 

αρχίσει και μέχρι τα τέλη 1988 δα έχουν παραληφδεί οι σχετι

κές προσφορές. 
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Οι τοπικοί υδατικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την άρδευση περιοχών στις οποίες δεν είναι δυνατή η 

μεταφορά του νερού του Αχελώου. Με τη δημιουργία εξάλλου 

τεχνητών λιμνών, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ιχθυοκαλλιέρ

γεια. 

Προσφέρονται έτσι σημαντικές δυνατότητες για την οικο

νομική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών των νομών Τρικάλων και 

Καρδ ί τσας. 

Ενδεχομένως όμως, από την εκτροπή του Αχελώου να 

υπάρξουν και κάποια προβλήματα που συνδέονται με την ανύψωση 

της στάθμης των υπόγειων νερών, με επιπτώσεις στην καταλληλό

τητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Παράλληλα, η εντατικοποί

ηση των καλλιεργειών - λόγω άρδευσης και νέων εκτάσεων - θα 

έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών (ρύπανση από λιπά

σματα - φυτοφάρμακα). 

Πέρα από την εκτροπή του Αχελώου, υπάρχουν δυνατότητες 

καλύτερης αξιοποίησης των νερών του Υδατικού Διαμερίσματος, 

με την κατασκευή φραγμάτων σε παραπόταμους του Πηνειού (Ενιπ

πέας, Σοφαδίτης). Για τρία από αυτά, Σμοκό6ου, Κρύας Βρύσης 

και Παλαιοδερλί, έχουν γίνει ήδη οι μελέτες και άρχισε η 

κατασκευή του πρώτου στο Σοφαδίτη, το οποίο θα συνδυασθεί με 

την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 12 MW, που προ

βλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 1993. Για τα άλλα δύο 

επανεξετάζεται η σκοπιμότητα κατασκευής τους. Περιορισμοί για 

την κατασκευή και λειτουργία τους δημιουργούνται από τον 

κίνδυνο πτώσης της στάθμης των υπόγειων νερών, αν η εκμετάλ

λευση τους συνεχιστεί με το ρυθμό που γίνεται σήμερα. 
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2. Προτάσεις 

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία υποδομής, 

δηλαδή επιτάχυνση και ολοκλήρωση των στραγγιστικών, αντιπλημ

μυρικών και αρδευτικών έργων, για την πλήρη και ορθολογική 

αξιοποίηση των υφιστάμενων υδατικών πόρων του Διαμερίσματος, 

σε συνδυασμό και με τα νερά από την εκτροπή του Αχελώου. 

Επίσης να προγραμματιστούν έργα ορεινής υδρονομικής, 

με στόχο τον περιορισμό των φερτών υλών, την αναβάθμιση και 

αξιοποίηση των λεκανών απορροής, την ομαλοποίηση της δίαιτας 

των ρεμάτων και των πηγών και την προστασία των έργων αξιο

ποίησης του νερού. 

Στο σχεδιασμό των αρδευτικών δικτύων θα πρέπει να 

υπάρχει πρόβλεψη για την άρδευση με επιφανειακά νερά (εν όψει 

της εκτροπής του Αχελώου) και περιοχών που σήμερα αρδεύονται 

με υπόγεια, ώστε να μειωθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης των υπό

γειων υδροφορέων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει εντατικοποίηση των 

απολήψεων υπόγειου νερού, τόσο στους προσχωματικούς, όσο και 

στους καρστικούς υδροφορείς, κατά την περίοδο των αρδεύσεων, 

ώστε να γίνεται δυνατή η αναρρύθμιση των υδροφόρων οριζόντων 

και η εκμετάλλευση μέρους των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων 

της υγρής περιόδου με την αύξηση των χώρων αποθήκευσης των 

υπόγειων ταμιευτήρων νερού, σε συνδυασμό με έργα τεχνητού 

εμπλουτισμού των υδροφορέων. 

Για την προστασία των χερσαίων υδροφορέων και ιδιαί

τερα του Πηνειού ποταμού από τη ρύπανση, προτείνεται η υλο

ποίηση των προτάσεων των μελετών που έχουν εκπονηθεί για τον 

εμπλουτισμό του Πηνειού από τον Αχελώο, η εγκατάσταση μόνιμου 
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δικτύου παρακολούαησης και ελέγχου της ρύπανσης των νερών και 

η κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλή

των. 

Βασική επιδίωξη για την 5ετία 1987-1992 αποτελεί η 

πλήρης και οράολογική αξιοποίηση των επιφανειακών και υπό

γειων υδατικών πόρων του Διαμερίσματος. 
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09. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας είναι το 

μεγαλύτερο σε έκταση Υ.Δ. (13.696 χλμ.
2
) και το ορεινότερο 

της χώρας. Δέχεται από κατακρημνίσματα περί τα 10.599x10
β
μ
3 

νερού το χρόνο και είναι από τα πιο πλούσια σε επιφανειακά 

νερά. 

Διαρρέεται από τον Αλιάκμονα, το μεγαλύτερο σε μήκος 

ποταμό της χώρας. Άλλα ποτάμια είναι ο Χελοπόταμος και το 

Μαυρονέρι. Ακόμα εδώ βρίσκονται οι λίμνες Καστοριά, Βεγορίτι

δα, Χειμαδίτιδα, Πετρών, τα ελληνικά τμήματα της Μικρής και 

Μεγάλης Πρέσπας, καδώς και οι τεχνητές λίμνες Πολυφύτου, 

Σφηκιάς, Ασωμάτων και νησιού Αγρα. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό του Διαμερίσματος εκτιμάται 

από το ΥΒΕΤ σε 4.95 0χ10
6
μ

3
 και από το ΥΠΓΕ σε 4.737. Από 

αυτά, κατά το ΥΒΕΤ, 4.100x10
β
μ
3
 υπολογίζονται επιφανειακά 

(συμπεριλαμβάνονται τα πηγαία που τα τροφοδοτούν) και 850χ10
6 

μ
3
 ως υπόγεια (από τα οποία 800χ10

6
μ

3
 είναι καρστικά). Κατά 

το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 4.320 και τα μετρη

μένα υπόγεια σε 417. Κατά το ΙΓΜΕ, η μέση ετήσια αναπλήρωση 

των υπόγειων ταμιευτήρων νερού είναι της τάξης των 1.100x10
e 

μ
3
-
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2. Χρήσε ι ς 

Ο βασικός τομέας παραγωγής στο χώρο του Διαμερίσματος 

είναι ο πρωτογενής, ταυτόχρονα όμως, υπάρχουν σημαντικός 

ορυκτός πλούτος και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (>50% 

παραγωγής της χώρας μόνο στο Ν. Κοζάνης), ενώ στο Ν. Καστο

ριάς υπάρχει παραδοσιακή ανάπτυξη της επεξεργασίας γούνας. 

Τέλος υπάρχουν αξιόλογοι τουριστικοί πόροι αλλά και ιδιαίτε

ρες δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξη. 

Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 440χ10
6
μ

3
. (Εε εκτίμηση του ΥΠΓΕ, 

για το 1985, ανέρχεται αντίστοιχα σε 652χ10
β
μ

3
). 

Από το σύνολο αυτό, κατά χρήση, διατέθηκαν: 

- 'Υδρευση: ΥΒΕΤ 40χ10
β
μ

3
 - ΥΠΕΣ 48* 

- Άρδευση: ΥΒΕΤ 370x10
β
μ

3
 - ΥΠΓΕ 582** 

Βιομηχανία-Ενέργεια: ΥΒΕΤ 30χ10
β
μ

3
. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985) στο Διαμέρισμα 

εκτιμώνται ως: 

- αρδευόμενες εκτάσεις : 1.293.500** στρ. περίπου, 

εκτάσεις που μπορούν να αρδευτούν, με κρατικά έργα που 

λειτουργούν : 492.500** στρ. περίπου, 

εκτάσεις που 8α μπορούν να αρδεύονται, με κρατικά έργα που 

κατασκευάζονται : 332.000** στρ. περίπου. 

* Εκτίμηση αναγκών του 1987. 

** Οι αρδευόμενες και λοιπές εκτάσεις του Ν. Πέλλας μοιρά
στηκαν εξίσου στα Υδατικά Διαμερίσματα 09 και 10. Στοι
χεία του 1985. 

- 86 -



3. Προβλήματα 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας είναι ελ

λειμματικό λόγω έλλειψης έργων για τη δέσμευση και ρύθμιση 

των απορροών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. 

Περιοχή με ανεπαρκείς υδατικούς πόρους είναι η επαρχία 

Βοΐου Ν. Κοζάνης (όπου απαιτείται μεταφορά νερού ύδρευσης). 

Ειδικότερα, προβληματικές παρουσιάζονται σήμερα οι 

περιοχές Πτολεμαϊδας-Σαριγκιόλ από την εξάντληση ή και κατα

στροφή των υδροφόρων οριζόντων, κυρίως από την εκμετάλλευση 

των λιγνιτικών πεδίων. Το πρόβλημα επιτείνεται με την υποβάθ

μιση της ποιότητας των νερών στις περιοχές Πτολεμαϊ'δας και 

Αμυνταίου - Σουλού Βεγορίτιδας από ρύπανση προερχόμενη από τη 

μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

Υπάρχει ακόμα υποβάθμιση της λίμνης Καστοριάς λόγω 

διάθεσης οικιακών λυμάτων, βιοτεχνικών αποβλήτων από την 

επεξεργασία γούνας και τις απορροές λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων. 

Η ποιότητα υποβαθμίζεται και στον Αλιάκμονα, μετά τη 

συμβολή της Τ-66, που δέχεται απόβλητα - λύματα μιας ευρύτε

ρης περιοχής από Έδεσσα-Σκύδρα μέχρι και τη συμβολή της, ενώ 

παρουσιάζει ακόμα πρόβλημα από υψηλές τιμές μικροβιολογικής 

ρύπανσης στη θέση Μονής Ιλαρίωνα (ανάντι λίμνης Πολυφύτου). 

Προβλήματα δημιουργούνται και στις παράκτιες περιοχές, 

λόγω υφαλμύρυνσης των παράκτιων υδροφορέων. 

Τέλος, γενικότερο πρόβλημα για την αξιοποίηση του 

υδατικού δυναμικού αποτελεί και ο χειμαρρικός χαρακτήρας των 

ρευμάτων. Σε όλες τις φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και 

τις τάφρους, εκβάλλουν χείμαρροι που τις προσχώνουν. Σοβαρό

τερη είναι η κατάσταση στο Ν. Πέλλας, όπου οι φερτές ύλες 
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προσχώνουν το στραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο και προκαλούν 

πλημμύρες. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 
> 

Στο χώρο του Διαμερίσματος υπάρχουν σημαντικές δυνα

τότητες παραπέρα ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον πρωτογενή αλλά και 

στο δευτερογενή τομέα. 

Η κάλυψη των αναγκών που δα δημιουργηθούν, αλλά και 

των υπαρχόντων ελλειμμάτων, είναι δυνατή με τη ρύθμιση της 

μέσης ετήσιας παροχής με έργα πολλαπλής σκοπιμότητας, για την 

ταυτόχρονη κάλυψη αρδευτικών αναγκών και παραγωγής ενέργειας. 

Αυτή η αναγκαία ρύθμιση θα μπορούσε να προέλθει από τα 

προγραμματιζόμενα στο μέλλον (μετά το 1995) φράγματα της ΔΕΗ, 

για την πλήρη εκμετάλλευση του υδροδυναμικού του ποταμού 

Αλιάκμονα, οπότε το Υδατικό Διαμέρισμα θα μπορούσε να γίνει 

πλεονασματικό. 

Επειδή τα σχετικά μεγάλα ΥΗΕ της ΔΕΗ στον Αλιάκμονα 

δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πενταετές, δεν προβλέπεται 

άμεση αντιμετώπιση της ελλειμματικότητας. 

Παράλληλα όμως υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης σε 

μεσοπρόθεσμη 6άση: 

Για την ύδρευση των ελλειμματικών περιοχών Βοΐου 

προβλέπεται ήδη η κάλυψη 67 δήμων και κοινοτήτων (Ν. Κοζάνης-

Καστοριάς) από τις πηγές Αρένας Πευκόφυτου (Β. Πίνδου, Υ.Δ. 

05) με έργα υπό κατασκευή. 
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Για την άρδευση επιπλέον περιοχών του Διαμερίσματος: 

- Από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (ΥΗΕ - ΔΕΗ), όπου έχει 

αρχίσει η πρώτη φάση κατασκευής αρδευτικών έργων που 

καλύπτουν 24.400 στρ., υπάρχει προοπτική για σύνολο 67.700 

στρ. 

- Από τις λίμνες Ζάζαρης και Πετρών προοπτική για 7.500 στρ. 

- Με κατάλληλα έργα που προτείνονται σε μελέτη τεχνικοοικο

νομικής σκοπιμότητας, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης 193.000 

στρ., στην πεδιάδα της Φλώρινας. Από την άλλη πλευρά, οι 

αυξημένες ανάγκες των άερμοηλεκτρικών εργοστασίων (Αμυ

νταίου) περιορίζουν τις δυνατότητες άρδευσης στο Ν. Φλώρι

νας. 

- Με τη δεξαμενή αναρρύαμισης, στη θέση Βάρβαρες, των εκροών 

από τον ΥΗΣ Ασωμάτων, υπάρχει η δυνατότητα προμήάειας 

σημαντικών ποσοτήτων αρδευτικού νερού. 

- Στην περιοχή Αν. Βερμίου εξάλλου Βρίσκονται υπό κατασκευή 

δίκτυα, που υδροδοτούνται από τον Αλιάκμονα και υπόγεια 

νερά, με προοπτική κάλυψης συνόλου 293.050 στρ. 

- Στην περιοχή Αλμωπίας, με επάρκεια αρδευτικού νερού από 

σύνολο πηγών - ρευμάτων και γεωτρήσεων, υπάρχει δυνατότητα 

για κάλυψη 20.000 στρ. επιπλέον (ήδη αρδεύονται 105.000 

στρ.). 

Ακόμα υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης μετά από επε

ξεργασία των υγρών αποβλήτων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου του Ν. 

Κοζάνης. 

Ενδιαφέρον παραπέρα ανάπτυξης παρουσιάζουν τα σημα

ντικά αποαέματα "ξινού νερού" της περιοχής Φλώρινας που 

χρησιμοποιούνται ως επιτραπέζια. 
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Τέλος, επειδή οι Πρέσπες προστατεύονται από τη συναήκη 

Ramsar, άα πρέπει να εξετάζονται όλες οι σχεδιαζόμενες στο 

μέλλον δραστηριότητες, για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης των τοπι

κών οικοσυστημάτων. 

2. Προτάσεις 

Με Βάση τις προτεραιότητες για το σύνολο της χώρας, 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων ανάπτυξης και των αναγκών που 

παρουσιάζει το Διαμέρισμα 09, προτείνονται: 

Να γίνει έρευνα για ορθολογική εκμετάλλευση των καρστικών 

σχηματισμών και ιδιαίτερα αυτών στις περιοχές Βεγορίτιδας-

Βερμίου και Καστοριάς-Πρεσπών. 

- Να γίνει έρευνα των εκτεταμένων ριπιδίων κορημάτων του 

Ολύμπου Ä-BÄ πρανή) που θεωρούνται πολύ σημαντικός υδροφο-

ρέας. 

- Να διερευνηθεί η επεξεργασία - διάθεση λυμάτων Δήμου 

Καστοριάς. 

Να εκπονηθούν μελέτες: 

- για την αξιοποίηση του "Ξινού Νερού" Φλώρινας, ως 

επιτραπέζιου μεγάλης οικονομικής σημασίας, καθώς και 

για την εκμετάλλευση του C0
2
, 

για την ανάπτυξη των πλούσιων πηγαίων και υπόγειων 

νερών της λεκάνης της Αλμωπίας (ψυχρών και θερμών), 

για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στους υγρότοπους 

του Διαμερίσματος από τα εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα 

ανάπτυξης, 

σκοπιμότητας και αξιολόγησης εκτροπής Αώου και Σαραντα

πόρου προς Αλιάκμονα, Καλαμά ή Αχελώο. 
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- Να προωθηθεί η κατασκευή έργων μεταφοράς νερού ύδρευσης σε 

συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων για τη συνολική αντιμετώ

πιση ελλειμματικών περιοχών. 

- Να προωάηαεί η κατασκευή μικρών φραγμάτων σε ελλειμματικές 

περιοχές του Ν. Καστοριάς και Ν. Κοζάνης. 

- Να προωθηθούν ευρύτερα έργα αξιοποίησης υπόγειων και 

πηγαίων νερών. 

- Να προωθηθούν τα έργα αξιοποίησης της πεδιάδας Φλώρινας: 

Εξι (6) φράγματα εκτροπής στους χείμαρρους Φλώρινας, 

Κολχικής, Φλαμπουρίου, Σκοπιάς, Κρατερού και Αχλάδας. 

Τρία (3) φράγματα αποθήκευσης στους χείμαρρους Τροπαιού

χων, Υδρούσας και Κλεινών. 

Εγκατάσταση συγκροτημάτων άντλησης υπόγειου νερού. 

- Να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των υδατικών πόρων, ι

διαίτερα της περιοχής Πτολεμαϊδας και του Αμυνταίου από 

τη ρύπανση. 

- Να ληφθούν μέτρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αποβλήτων 

στις εποχιακές γεωργικές Βιομηχανίες, και για τη συστημα

τική παρακολούθηση της ρύπανσης των νερών. 

- Να επεκταθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στις φυσικές και τεχνη

τές λίμνες της περιοχής. 

- Να προγραμματιστούν έργα ορεινής υδρονομίας με στόχο τον 

περιορισμό των φερτών υλών και τη Βελτίωση της ποιότητας 

του νερού, την ανόρθωση και αξιοποίηση των λεκανών απορ

ροής, την ομαλοποίηση της δίαιτας των ρεμάτων και των 

πηγών και την προστασία των έργων αξιοποίησης του νερού. 

Βασική επιδίωξη της διαχείρισης των υδατικών πόρων για 

την 5ετία 1988-1992 αποτελεί η προώθηση των έργων που θα 
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ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα, με τις σημαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξης που παρουσιάζει. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ ισχύει σε μεγάλο 6αάμό ο 

κανόνας για τα επιμέρους Υδατικά Διαμερίσματα, δηλαδή ότι η 

δέσμευση ποσοτήτων νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα για χρήσεις 

στο Διαμέρισμα ή ακόμα και σε γειτονικά (π.χ. Υ.Δ. της Κεν

τρικής Μακεδονίας) πρέπει να γίνεται μόνο ύστερα από τη 

συνολική μελέτη του δυναμικού της λεκάνης του ποταμού και 

μετά την κατά προτεραιότητα κάλυψη των αναγκών του ίδιου του 

Διαμερίσματος. 
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10. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 10.389 χλμ.
3
, δέχεται 

6.596χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα και είναι το 

πλουσιότερο σε επιφανειακά νερά στη Μακεδονία. 

Κυριότερα ποτάμια είναι ο Αξιός, ο Λουδίας και ο 

Γαλλικός και ακολουθούν οι Χαδρίας, Ανθεμούς και Ολύνθιος. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

7.600χ10
6
μ
3
 και από το ΥΠΓΕ σε 7.530. Από αυτά, κατά το ΥΒΕΤ, 

6.900 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων των απορροών 

που προέρχονται από τη Γιουγκοσλαβία καθώς και πηγαίων που 

τροφοδοτούν επιφανειακά) και 700 υπόγεια (150 καρστικά). Κατά 

το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 7.186 και τα μετρη

μένα υπόγεια σε 344. Κατά το ΙΓΜΕ, 95 από τα υπόγεια εκφορτί-

ζονται μέσω καρστικών πηγών. 

2. Χρήσε ις 

Οι δασικοί τομείς παραγωγής, στους οποίους στηρίζεται 

η ανάπτυξη του Διαμερίσματος, είναι η γεωργία, η διομηχανία 

και ακολουθεί ο τουρισμός, κυρίως στην παράκτια ζώνη. 



Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήάηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 372χ10
β
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

ΥΠΓΕ είναι 569 (στοιχεία του 1985). Από αυτά, κατά χρήση, 

διατέθηκαν: 

- Ύδρευση: ΥΒΕΤ 72χ10
β
μ

3
 - ΥΠΓΕ 75* 

- 'Αρδευση: ΥΒΕΤ 280χ10
β
μ

3
 - ΥΠΓΕ 477** 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 20χ10
6
μ

3 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ στο Διαμέρισμα: 

οι αρδευόμενες εκτάσεις το 1985 ήταν περίπου 1.060.000 

στρ. 

οι εκτάσεις που μπορούν να αρδευθούν, με κρατικά έργα που 

λειτουργούν, είναι περίπου 454.000 στρ. και 

- οι εκτάσεις που θα μπορούν να αρδεύονται, με κρατικά έργα 

που κατασκευάζονται, είναι περίπου 104.000 στρ. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα παρουσιάζεται σήμερα ελλειμματικό, με 

έμφαση στις περιοχές των νομών Χαλκιδικής και Κιλκίς. 

Στα ποσοτικά προβλήματα περιλαμβάνονται η ασάφεια ως 

προς τους διαθέσιμους πόρους στο μέλλον στη λεκάνη του Αξιού, 

που δημιουργεί προβλήματα προγραμματισμού, καθώς και η ανε

πάρκεια νερού για ύδρευση της Θεσσαλονίκης και πολλών περιο

χών των νομών Χαλκιδικής και Κιλκίς. 

* Εκτίμηση αναγκών του 1987. 

** Στοιχεία του 1985. 
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Τα ποιοτικά προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο νομό 

θεσσαλονίκης και αφορούν ρύπανση από βιομηχανικά από6λητα των 

ποταμών Αξιού, Λουδία και Γαλλικού και των λιμνών της περιο

χής Θεσσαλονίκης, εισροή θάλασσας στο δέλτα του Αξιού με 

αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό βιότοπο και τέλος υφαλμύρυνση 

λόγω υπεραντλήσεων και υποβάθμιση λόγω βιομηχανικών αποβλήτων 

και αστικών λυμάτων των παράκτιων υδροφορέων του νομού Θεσσα

λονίκης. 

Τέλος, σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του ορεινού και 

ημιορεινού χώρου, πλημμύρων και προσχώσεων σε λίμνες, πεδινές 

κοίτες ποταμών και δίκτυα, δημιουργεί στην περιοχή ο χειμαρ-

ρικός χαρακτήρας πολλών ρευμάτων της. Τα σημαντικότερα, κατά 

φαίνουσα τάξη, τα προκαλούν οι χείμαρροι του Ν. και Α. Πάι-

κου, των λεκανών και λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης, ο Δενδροπότα-

μος και οι μικροχείμαρροι των Βρωμολιμνών. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Στο χώρο του Διαμερίσματος υπάρχουν σημαντικές δυνα

τότητες παραπέρα ανάπτυξης αγροτικών, βιομηχανικών και τουρι

στικών δραστηριοτήτων. Πρέπει όμως στα σχετικά προγράμματα να 

ληφθεί υπόψη ότι, από άποψη υδατικών πόρων, η κάλυψη του 

μεγαλύτερου μέρους των αναγκών γίνεται από διακρατικά νερά, 

για τα οποία έχει ήδη αναφερθεί η υπάρχουσα σήμερα ασάφεια. 

Ειδικότερα, προβλέπεται δυνατότητα κάλυψης μέρους των 

αναγκών της Χαλκιδικής από δικούς της πόρους, κυρίως από τους 
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ποταμούς Χαβρία και Ολΰνθιο, ενώ υπάρχει δυνατότητα απόληψης 

νερού από τις λίμνες Λαγκαδά και Βόλβης για ανάγκες ύδρευσης 

πρώτα των γύρω από τις λίμνες περιοχών και κατόπιν των λοιπών 

του νομού καθώς και άρδευσης 115.000 στρ. 

Στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Δοϊράνης υπάρχουν 

περιορισμένες δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης, λόγω δυσμενών 

τοπικών γεωμορφολογικών συνθηκών και ειδικών διακρατικών 

δεσμεύσεων. 

Τέλος, μπορούν να μελετηθούν και αξιοποιηθούν για 

ιαματικούς σκοπούς τα θερμομεταλλικά νερά Αριδαίας, Λαγκαδά, 

Εέδες και άλλων περιοχών και τα γεωθερμικά νερά χαμηλής 

ενθαλπίας της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (Μυγδονίας, 

Ανθεμούντα, Θερμαϊκού Κόλπου) σε αγροτοβιομηχανικές κυρίως 

εφαρμογές. 

2. Προτάσεις 

Για την επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων, απαιτείται 

διακρατική συμφωνία με τη Γιουγκοσλαβία για την εξασφάλιση 

των μεγαλύτερων δυνατών ρυθμισμένων παροχών νερού ικανοποιη

τικής ποιότητας από τον Αξιό, σε συνδυασμό με εγκατάσταση 

αυτόματου συστήματος προειδοποίησης πλημμύρων και ακόμα 

εξέταση της δυνατότητας κατασκευής έργων αποταμίευσης νερού, 

στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης του ποταμού. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης της 

θεσσαλονίκης, απαραίτητη κρίνεται, σε πρώτη φάση, η επανεξέ

ταση του υδατικού ισοζυγίου της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυ

ασμό με τη διερεύνηση της δίαιτας της υδρογεωλογικής λεκάνης 

του Πάικου, από όπου τροφοδοτούνται οι πηγές Αραβησσού. 
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Σημειώνεται ότι, για τον ίδιο σκοπό, έχει ήδη εξαγγελθεί η 

μεταφορά νερού από τον Αλιάκμονα (κατασκευή ενωτικής διώρυ

γας). 

Για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης του νομού 

Χαλκιδικής και ενδεχομένως άρδευσης των νομών Χαλκιδικής και 

θεσσαλονίκης, πρέπει να εντατικοποιηθεί το πρόγραμμα ερευνών 

για τον εντοπισμό και την πλήρη αξιοποίηση των τοπικών καρ-

στικών και προσχωματικών νερών και εφόσον αυτά αποδειχθούν 

ανεπαρκή, να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς νερού από άλλες 

πλεονασματικές περιοχές (λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά). Ακόμα 

πρέπει να κατασκευαστεί το προβλεπόμενο φράγμα στον ποταμό 

Ολύναιο και να ολοκληρωαεί η κατασκευή του φράγματος στον 

ποταμό Χαβρία. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης του 

νομού Κιλκίς απαιτείται επίσπευση της μελέτης μεταφοράς νερού 

από τις πηγές Μπέλλες. 

Τα ποιοτικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με: 

- περιορισμούς άντλησης, νερού για αρδευτική χρήση στις 

παράκτιες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, ώστε να απο

φευχθεί η παραπέρα υφαλμύρυνση των τοπικών υπόγειων υδρο-

φορέων, 

- προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα 

βιομηχανικά απόβλητα και τα λύματα, με εγκατάσταση συστη

μάτων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων και 

συστηματική παρακολούθηση της ρύπανσης, 

προστασία των νερών των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης, ώστε να 

είναι δυνατή η χρήση τους για κάλυψη αναγκών ύδρευσης, 

εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους 

υγρότοπους της περιοχής από τα αναπ ξιακα έργα. 
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Τέλος, τα προβλήματα χειμαρρικότητας μπορούν να περιο

ριστούν με τη μελέτη και εκτέλεση ορεινών υδρονομικών έργων, 

με στόχο τον περιορισμό των φερτών υλών και τη Βελτίωση της 

ποιότητας του νερού για άρδευση, την ανόρθωση και αξιοποίηση 

των λεκανών απορροής, την ομαλοποίηση της δίαιτας των ρεμάτων 

και των πηγών και την προστασία των έργων αξιοποίησης του 

νερού. 

Βασική επιδίωξη για την 5ετία τίθεται η επίσπευση 

σύναψης διμερούς συμφωνίας με τη Γιουγκοσλαβία, για τη ρύθ

μιση του καθεστώτος των νερών του Αξιού. 
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11. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 7.213 χλμ.
3
, δέχεται 

4.422χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα. 

Κυριότερα ποτάμια είναι ο Στρυμόνας με τον παραπόταμο 

Αγγίτη και ακολουθούν ο Μαρμαράς και το ρέμα Νέας Καρβάλης. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

4.750χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 4.671. Από αυτά, κατά το ΥΒΕΤ 

4.200 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων των απορροών 

που προέρχονται από τη Βουλγαρία, καθώς και πηγαίων που 

τροφοδοτούν επιφανειακά) και 550 υπόγεια (300 καρστικά). Κατά 

το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 4.419 και τα μετρη

μένα υπόγεια σε 252. Κατά το ΙΓΜΕ, τα υπόγεια ανέρχονται σε 

700, από τα οποία 350 εκφορτίζονται μέσω καρστικών πηγών. 

2. Χρήσε ι ς 

Η κύρια δραστηριότητα του Διαμερίσματος είναι η γεω

ργία και ακολουθούν η Βιομηχανία και η κτηνοτροφία. 

Το υδατικό δυναμικό που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 422,5χ10
6
μ
3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση 

του ΥΠΓΕ είναι 426. Από αυτά, κατά χρήση, διατέθηκαν: 
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- Ύδρευση : ΥΒΕΤ 23x10
6
μ

3
 - ΥΠΓΕ 28* 

- Άρδευση : ΥΒΕΤ 390χ10
6
μ

3
 - ΥΠΓΕ 439** 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 9,5χ10
6
μ
3 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985), στο Διαμέρι

σμα: 

οι αρδευόμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 976.500 στρ. περί

που, 

οι εκτάσεις που μπορούν να αρδευαούν με κρατικά έργα που 

λειτουργούν εκτιμώνται σε 595.500 στρ. περίπου και 

οι εκτάσεις που θα μπορούν να αρδεύονται με κρατικά έργα 

που κατασκευάζονται εκτιμώνται σε 142.500 στρ. περίπου, 

από τα οποία 60.000 στρ. με νερά της τεχνητής λίμνης Κ. 

Νευροκοπίου Λευκογείων. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα είναι σήμερα σχεδόν αύταρκες από πλευράς 

συνολικών αναγκών σε νερό και επομένως δεν αντιμετωπίζει 

άμεσα -ποσοτικά προβλήματα. Στα πλαίσια όμως της ανάγκης 

πλήρους αξιοποίησης των πόρων του, ώστε να καλυφαεί η ζήτηση 

στις περιοχές που μειονεκτούν, επισημαίνονται: 

- η εξάρτηση του υδατικού του ισοζυγίου από τα διακρατικά 

νερά του Στρυμόνα, 

* Εκτίμηση αναγκών του 1987. 

** Στοιχεία του 1985. 
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- η ελλιπής διερεύνηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού 

περιοχών των νομών Σερρών, Καβάλας και Δράμας, με αποτέ

λεσμα την αδυναμία πλήρους και ορθολογικής εκμετάλλευσης 

του, 

- η απουσία έργων αξιοποίησης μεγάλων ποσοτήτων νερών του 

Μαρμαρά, που απορρέουν αχρησιμοποίητα στη θάλασσα και 

τέλος, 

- η μη ικανοποιητική λειτουργία παλαιών αρδευτικών δικτύων 

στις λεκάνες Στρυμόνα, Αγγίτη (τμήμα νομού Δράμας) και 

Οχυρού. 

Ποιοτικά προβλήματα εντοπίζονται στην τάφρο Μπέλιτσα 

και στον Αγγίτη, επειδή δέχονται μεγάλες ποσότητες βιομηχανι

κών αποβλήτων και λυμάτων. Ακόμα πρέπει να επισημανθούν οι 

κίνδυνοι μόλυνσης των υπόγειων νερών της κλειστής λεκάνης 

Οχυρού από τα τοπικά λύματα και υφαλμύρυνσης των παράκτιων 

υπόγειων υδροφορέων των κάμπων Νέας Καρβάλης και Νέας Περάμου 

λόγω υπεραντλήσεων. 

Στο Διαμέρισμα υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα 

χειμαρρικότητας, που προκαλούν υποβάθμιση του ορεινού και 

ημιορεινού χώρου, προσχώσεις των έργων αξιοποίησης του νερού 

(αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων - λίμνης Κερκίνης) και 

γόνιμων καλλιεργούμενων εδαφών καθώς και πλημμύρες. Τα προ

βλήματα αυτά παρουσιάζονται εντονότερα στο νομό Σερρών, που 

είναι από τους περισσότερο χειμαρρόπληκτους της χώρας, επειδή 

διαυλακώνεται από πολυάριθμους καταστρεπτικούς χείμαρρους. 

Τέλος, επισημαίνεται το πρόβλημα της γρήγορης εισόδου 

πλημμυρικών νερών του Στρυμόνα από το βουλγαρικό στο ελληνικό 

τμήμα της λεκάνης του". 
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II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Επειδή το Διαμέρισμα καλύπτει σήμερα σχεδόν όλες τις 

ανάγκες του σε νερό, έχει έναντι των άλλων Διαμερισμάτων της 

Μακεδονίας το συγκριτικό πλεονέκτημα για παραπέρα ανάπτυξη 

γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 

Βέβαια, η χωροδέτηση υδροβόρων βιομηχανιών στην περι

οχή είναι δυνατή μόνο εφόσον το άέμα αντιμετωπιστεί κατά το 

δυνατό συνολικά και μακροχρόνια, για την αποφυγή μελλοντικών 

προβλημάτων ανεπάρκειας νερού ή και ρύπανσης του περιβάλ

λοντος. 

Υπάρχουν δυνατότητες για επέκταση των αρδεύσεων μέχρι 

το συνολικό επίπεδο των 920.000 στρ. στη λεκάνη του Στρυμόνα 

από τα νερά του ποταμού και στην πεδιάδα της Δράμας από τις 

πηγές της ευρύτερης περιοχής (Δράμας, Μυλοποτάμου, Δοϊράνης 

κ.ά.). 

Σημειώνεται ότι πιδανή αλλαγή της δίαιτας του ποταμού 

Νέστου (Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης) ίσως επηρεάσει το υπόγειο 

υδατικό δυναμικό και επομένως τα σχετικά προγράμματα ανάπτυ

ξης ανατολικών περιοχών του Διαμερίσματος. 

Τέλος, επισημαίνονται οι δυνατότητες για εξοικονόμηση 

ενέργειας και ανάπτυξη πολλών νέων αγροτοβιομηχανικών και 

ακόμα τουριστικών δραστηριοτήτων, με την πλήρη διερεύνηση και 

αξιοποίηση των τοπικών άερμομεταλλικών και γεωθερμικών νερών 

(περιοχές Νιγρίτας, Ηράκλειας-Λιαοτόπου, Σιδηροκάστρου και 

Σερρών). 
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2. Προτάσεις 

Στη λεκάνη του Στρυμόνα, πρέπει να ληφθούν όλα τα 

δυνατά μέτρα ελέγχου των πλημμύρων και να προωθηθεί η εγκατά

σταση σχετικού συστήματος αυτόματης προειδοποίησης - για το 

οποίο υπάρχει ήδη σχετική μελέτη - σε συνεργασία με τη Βουλ

γαρία. 

Για την πλήρη διερεύνηση και ορθολογική εκμετάλλευση 

του υπόγειου υδατικού δυναμικού, απαιτούνται: 

εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών των μικροπερατών υδροφο-

ρέων του κάμπου Νέας Περάμου-Ελευθερών, των καρστικών 

υδροφορέων Συμβόλου-Αμυγδαλεώνα-Χαλκερού, του τμήματος της 

λεκάνης του Αγγίτη που ανήκει στο νομό Σερρών, της κλει

στής λεκάνης Οχυρού και τέλος των βουνών της Λεκάνης και 

του Παγγαίου, 

ενίσχυση προγραμμάτων υδρογεωτρήσεων και αξιοποίησης πη

γαίων νερών, που έχουν επισημανθεί στο τμήμα της λεκάνης 

του Αγγίτη που ανήκει στο νομό Καβάλας (εκτός της περιοχής 

των Τεναγών των Φιλίππων), 

- αξιοποίηση των μικροπερατών και καρστικών υδροφορέων με 

αναρρύθμιση (μεγάλες απολήψεις κατά την περίοδο των αρδεύ

σεων ) κα ι 

- μελέτη έργων τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων ταμιευτήρων 

νερού στο προσχωματικό γέμισμα του Στρυμόνα (νομός Σερρών) 

και στην καρστική περιοχή του νομού Δράμας. 

Για την πλήρη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του 

ποταμού Μαρμαρά, απαιτείται η προώθηση εκπόνησης της μελέτης 

κατασκευής φράγματος κοντά στα Λουτρά Ελευθερών, για αρδευ

τική και πιθανώς υδροηλεκτρική χρήση. 
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Η αποδοτικότερη λειτουργία παλαιών αρδευτικών δικτύων 

άα επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό των σχετικών εγκαταστάσε

ων. 

Για την αντιμετώπιση των ποιοτικών προβλημάτων, απαι

τείται λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων από 

ρυπάνσεις, έλεγχος-περιορισμός των αντλήσεων υπόγειου νερού 

στις περιοχές Νέας Περάμου και Νέας Καρβάλης, εκτέλεση χημι

κών και μικροβιολογικών αναλύσεων των νερών των πηγών της 

λεκάνης Οχυρού, σε συνδυασμό με επίλυση του προβλήματος 

διάθεσης των τοπικών λυμάτων και τέλος, υλοποίηση ενός προ

γράμματος έρευνας της ποιότητας των νερών για ύδρευση της 

ευρύτερης περιοχής Καβάλας. 

Τα προβλήματα χειμαρρικότητας άα αντιμετωπιστούν με 

την εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας, με στόχο τον περιορι

σμό των φερτών υλών και την αποτροπή των πλημμύρων. 

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος 

των πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα, εκτός από την ανάγκη 

βελτίωσης της αποθηκευτικής ικανότητας της Κερκίνης, απαιτού

νται και έργα αύξησης της παροχετευτικότητας της κοίτης του 

ποταμού σε όλο το μήκος της. 

Τέλος, σχετικά με τις δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης, 

απαιτείται η κατασκευή νέων αρδευτικών έργων στη λεκάνη του 

Στρυμόνα, η αξιοποίηση της Κερκίνης και για υδρευτικούς 

σκοπούς, και τέλος, η προώθηση κατασκευής των ερευνητικών-

παραγωγικών γεωτρήσεων στα τοπικά γεωθερμικά πεδία, σε συν

δυασμό με εκπόνηση σχετικών μελετών σκοπιμότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται. 

Βασική επιδίωξη για το Πενταετές 1988-1992 είναι η 

αντιμετώπιση των πλημμύρων που προκαλούνται από τον Στρυμόνα. 
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12. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Υδατικό Διαμέρισμα έχει έκταση 11.240 χλμ.
3
 και 

δέχεται κατά μέσο όρο 8.780χ10
6
μ
3
 νερού από κατακρημνίσματα. 

Σε αυτό ανήκουν και τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. 

Κυριότερες λεκάνες είναι του 'Ε6ρου και των παραποτά

μων του Ερυάροπόταμου και 'Αρδα, του Νέστου, του Φιλιουρή και 

του Ξηρορέματος. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι δύο μεγάλοι 

ποταμοί που διασχίζουν το Διαμέρισμα, Νέστος και Έ6ρος, 

τροφοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό με νερά από άλλες 

χώρες. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

11.300χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 11.171x10

6
μ
3
. Από αυτά, κατά 

το ΥΒΕΤ, 10.900χ10
6
μ
3
 είναι επιφανειακά (συνυπολογίζοντας τις 

προερχόμενες από Βουλγαρία και Τουρκία απορροές που ανέρχο

νται σε 7.480χ10
6
μ
3
) και 400χ10

6
μ

3
 υπόγεια (100χ10

6
μ
3
 καρ-

στικά και 300χ10
6
μ

3
 μικροπερατών υδροφορέων). Κατά το ΥΠΓΕ, 

τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 10.991x10
β
μ
3
 και τα μετρημένα 

υπόγεια σε 180χ10
6
μ

3
. 

Υπάρχουν επίσης αρκετές εμφανίσεις πηγαίων άερμομε-

ταλλικών νερών (Τραϊανούπολη, Πόρτο-Λόγος κτλ.). 

- 105 -



2. Χρήσε ι ς 

Οι κυριότερες δραστηριότητες των κατοίκων του Διαμε

ρίσματος εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνο

τροφία, αλιεία), ενώ είναι ανεπτυγμένες και οι βιομηχανικές 

δραστηριότητες. 

Μικρό μόνο ποσοστό των νερών του Διαμερίσματος χρησι

μοποιείται. Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήθηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 453χ10
6
μ

3
. 

Από αυτά, κατά χρήση, διατέαηκαν: 

- 'Υδρευση : ΥΒΕΤ 27x10
6
μ

3
 - ΥΠΕΣ Ανάγκες ύδρευσης 

35χ10
6
μ

3
, 1985. 

- Άρδευση : ΥΒΕΤ 420χ10
6
μ

3
 - ΥΠΓΕ 536χ10

6
μ

3
, 1985. 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 6χ10
β
μ

3
. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985), στο Διαμέρισμα οι 

αρδευόμενες εκτάσεις είναι 1.190.170 στρ., οι εκτάσεις που 

μπορούν να αρδευθαύν, με έργα που λειτουργούν, είναι 468.236 

στρ. και οι εκτάσεις που άα μπορούν να αρδευθούν, με κρατικά 

έργα που κατασκευάζονται, είναι 542.570 στρ. 

2. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα, ενώ είναι ευνοημένο σε ό,τι αφορά τα 

επιφανειακά νερά (ποταμοί Νέστος και Ε6ρος), υστερεί σε 

υπόγεια, τα οποία σε μερικά τμήματα του είναι πολύ περιορι

σμένα, εξαιτίας της ανάπτυξης στεγανών πετρωμάτων σε αυτά. Η 

δίαιτα των υπόγειων νερών επηρεάζεται σημαντικά από τα νερά 

των διεθνών ποταμών Νέστου και Έ6ρου. Γενικά παρατηρείται 

ανομοιομορφία στην κατανομή των πόρων. Έτσι, στην περιοχή 
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της Θάσου και των Εαππών παρατηρείται σχετική έλλειψη υδατι

κών πόρων. 

Πρόβλημα για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της 

περιοχής αποτελεί και ο χειμαρρικός χαρακτήρας των ρεμάτων 

της. Αρκετά από αυτά μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες στερεών 

υλικών με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο ορεινός και ημιορει

νός χώρος, να προσχώνονται τα έργα αξιοποίησης του νερού και 

να προκαλούνται πλημμύρες. Το πιο πάνω πρόβλημα παρουσιάζεται 

εντονότερα στο Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, όπου οι χείμαρροι 

Κόσυνθος και Πολύανθος απειλούν με πρόσχωση τη λίμνη Βιστωνί-

δα. 

Σοβαρό ρόλο στη δημιουργία των πιο πάνω προβλημάτων 

παίζει εκτός από τα φυσικά αίτια και η μείωση του ποσοστού 

δάσωσης των λεκανών απορροής (λόγω πυρκαγιών, εκχερσώσεων, 

υπερβόσκησης) καθώς και η μη ορθολογική διαχείριση τους. 

Εε σχέση με τις αρδεύσεις, υπάρχει πρόβλημα για παρα

πέρα επέκταση τους στη λεκάνη του Νέστου, που η επίλυση του 

σχετίζεται με την ολοκλήρωση του φράγματος Θησαυρού από την 

ΔΕΗ και από τις Ελληνοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις για τα 

νερά του Νέστου. 

Εε σχέση με την ύδρευση, ποσοτικά προβλήματα αντιμε

τωπίζει η Αλεξανδρούπολη και ποιοτικά το Διδυμότειχο (αυξη

μένη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο). 

Προβλήματα ποιότητας νερού υπάρχουν στη λίμνη Βιστω

ν ί δα λόγω εισροής αποβλήτων, λυμάτων και γεωργικών απορροών 

καθώς και της γεωμορφολογίας της, με άμεσες επιπτώσεις στην 

αλιεία. Ο ποταμός Έβρος, αν και δέχεται αρκετές ποσότητες 

βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, δεν φαίνεται να 
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έχει υποβαθμιστεί ποιοτικά κυρίως λόγω των μεγάλων παροχών 

του. 

Επισημαίνεται σχετικά η ανάγκη μέτρησης της παροχής 

του που σήμερα δεν πραγματοποιείται. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Η ανομοιομορφία στην κατανομή των υδατικών πόρων, μέσα 

στο Υδατικό Διαμέρισμα, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την 

εκτέλεση έργων μεταφοράς του νερού από τα διαθέσιμα σήμερα 

αποθέματα ή από αυτά που θα προκύψουν στο μέλλον, με τα 

αναγκαία έργα δέσμευσης και ρύθμισης των επιφανειακών νερών. 

Στην περιοχή ανατολικά της λεκάνης του Νέστου, η 

περιοχή που μπορεί να αρδευδεί είναι 170.800 στρ. 

Μέρος από αυτά ήδη αρδεύεται από τα νερά του ποταμού 

Νέστου (φράγμα Τοξοτών). 

Στη λεκάνη Ιάσμου και λίμνης Βιστωνίδας, η έκταση που 

μπορεί να αρδευθεί είναι 530.000 στρ. Για την εξεύρεση της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού, μπορεί να εξετασθούν οι λύσεις: 

α. Κατασκευή φράγματος αποθήκευσης στο χείμαρρο 'Ιασμο (υπάρ

χει μελέτη κατασκευής του φράγματος Πολυάνθου, με ετήσια 

απόληψη 203χ10
β
μ

3
 νερού). 

6. Εκμετάλλευση του υπόγειου υδροφορέα της λεκάνης της 

λίμνης Βιστωνίδας (ετήσια απόληψη 94χ10
β
μ

3
). Σημειώνεται 

ότι το υφάλμυρο νερό της λίμνης δεν είναι κατάλληλο για 

αρδεύσεις. (Εκπονείται μελέτη στράγγισης καθώς και μελέτη 

- 108 -



οριοθέτησης της ευρύτερης περιοχής της λίμνης, στα πλαίσια 

της σύμβασης RAMSAR). 

Στην περιοχή του ποταμού 'Αρδα, η άρδευση έγινε δυνατή 

μετά την από 9.7.1964 ελληνοβουλγαρική συμφωνία με την οποία 

προβλέπεται η χορήγηση από τη Βουλγαρία ποσότητας νερού 

186χ10
β
μ

3
 (μέχρι το 2033), που πραγματοποιείται μέσω του 

φράγματος Ιβαϊλοφγκραντ, στο βουλγαρικό τμήμα του 'Αρδα. Στο 

ελληνικό έδαφος, με το φράγμα ' Αρδα επιτυγχάνεται η εκτροπή 

της πιο πάνω ποσότητας νερού, που εξυπηρετεί σήμερα αρδευτι

κές ανάγκες 57.800 στρ. στη βόρεια περιοχή 'Αρδα, 75.800 στρ. 

στη νότια και 100.00Ó στρ. στην περιοχή Νεοχωρίου-Βάλτου. 

Με αυτό τον τρόπο και με υδρογεωτρήσεις στην περιοχή 

Ορεστιάδας (αρδευόμενα 88.900 στρ.), καθώς-και με τα έργα 

αποστράγγισης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας της 

περιοχής Ερυθροποτάμου, οι βόρειες περιοχές του νομού
 %
Ε6ρου 

έχουν σχεδόν πλήρως αξιοποιηθεί. Απομένουν στις νότιες πεδι

νές εκτάσεις του νομού έργα αξιοποίησης, για τα οποία όμως θα 

πρέπει να εξασφαλισθεί αρδευτικό νερό. 

Σημειώνουμε ότι στις νότιες πεδιάδες του 'Εβρου ήδη 

κατασκευάζεται η κύρια διώρυγα του δίκτυου Πέπλου-Φερρών 

(έκτασης 70.000 στρ.) με υδροδότηση από τον ποταμό. Στο Δ. 

τμήμα του Διαμερίσματος διαπιστώνεται επάρκεια στην κάλυψη 

της ζήτησης νερού. 

Ο προγραμματισμός ανάπτυξης και η επάρκεια νερού στο 

μέλλον 8α εξαρτηαούν από τη ρύθμιση του καθεστώτος των νερών 

του Νέστου με τη Βουλγαρία. 
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2. Προτάσεις 

Έμφαση άα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση των επιφανεια

κών απορροών και την αποθήκευση τους με την κατασκευή φραγμά

των, ειδικά στις περιοχές που διαρρέονται από ρέματα, και την 

κατασκευή έργων μεταφοράς. 

Επίσης ιδιαίτερη σημασία άα πρέπει να δοθεί στην 

προστασία των μεγάλων επιφανειακών υδροφορέων από τη ρύπανση, 

κυρίως στη Βιστωνίδα. 

Απαιτείται ακόμη: Προγραμματισμός έργων ορεινής υδρο-

νομίας, με στόχο τον περιορισμό των φερτών υλών και τη Βελτί

ωση της ποιότητας του νερού, την ανόρθωση και αξιοποίηση των 

λεκανών απορροής, την ομαλοποίηση της δίαιτας των ρευμάτων 

και των πηγών και την προστασία των έργων αξιοποίησης του 

νερού. 

Επίσης έργα εκμετάλλευσης των καρστικών πηγών με 

αναρρύθμιση (αρχή Δέλτα Νέστου). 

Στην προσεχή 5ετία θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των ΥΗΕ, 

πολλαπλού σκοπού Θησαυρού (3xlOOMW) και Τεμένους (3xl6MW) και 

παράλληλα θα συνεχιστεί η κατασκευή του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, δεδομένης της μεγάλης εξάρ

τησης του Διαμερίσματος από νερά που έρχονται από γειτονικές 

χώρες, η σύναψη συμφωνιών για τη ρύθμιση του καθεστώτος των 

νερών αυτών θα επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό της 

διαχείρισης των υδατικών πόρων του Διαμερίσματος. 
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13. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 8.312 χλμ.
3
, δέχεται κατά 

μέσον όρο 8.074χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα. 

Τα πιο αξιόλογα ποτάμια είναι: ο Γεροπόταμος, ο Πλατα

νιάς και ο Κουρταλιώτης με μόνιμη ροή και ο Αναποδιάρης και ο 

Πλατής με χειμαρρώδη,ροή. Υπάρχουν επίσης δύο μικρές λίμνες: 

του Κουρνά και της Αγιας. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

2.600χ10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 1.659. Από αυτά, κατά το 

ΥΒΕΤ, 1.300 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων πηγαίων 

που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 1.300 υπόγεια (1.200 καρστι-

κά). Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά νερά υπολογίζονται σε 1.564 

και τα μετρημένα υπόγεια σε 95. Σύμφωνα όμως με στοιχεία του 

ΥΠΓΕ/VII Περιφερειακή Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, εκτιμάται 

ότι το υπόγειο υδατικό δυναμικό του Διαμερίσματος ανέρχεται 

σε 1.300 από τα οποία 890 μετρημένα. 
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2. Χρήσεις 

Οι βασικοί τομείς παραγωγής στους οποίους στηρίζεται η 

ανάπτυξη του Διαμερίσματος είναι ο τουρισμός, η γεωργία και η 

κτηνοτροφία. 

Το υδατικό δυναμικό που χρησιμοποιήάηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 255χ10
6
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

ΥΠΓΕ είναι 192 (στοιχεία του 1985). Από αυτά, κατά χρήση, 

διατέαηκαν: 

-
 (

Υδρευση : ΥΒΕΤ 33x10
6
μ

3 

- Άρδευση : ΥΒΕΤ 220χ10
6
μ

3
 - ΥΠΓΕ 192 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 2x10
6
μ

3 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985), στο Διαμέρισμα οι 

αρδευόμενες εκτάσεις είναι 426.350 στρ. περίπου, οι εκτάσεις 

που μπορούν να αρδευαούν, με έργα που λειτουργούν, είναι 

130.900 στρ. περίπου και οι εκτάσεις που άα μπορούν να αρδευ

αούν, με κρατικά έργα που κατασκευάζονται, είναι 146.250 στρ. 

περίπου. 

3. ΠροΒλήματα 

Το Διαμέρισμα αυτό εμφανίζει ένα θασικό πρόβλημα: η 

κατανομή των υδατικών πόρων του στο χώρο είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με τη διαμορφωμένη ζήτηση νερού. Υπάρχει συγκέντρωση 

νερού καλής ποιότητας στο δυτικό τμήμα, όπου οι ανάγκες μπο

ρούν να καλυφθούν, ενώ στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα όπου 

οι ανάγκες σε νερό είναι μεγάλες, υπάρχει έντονη έλλειμ-

ματικότητα. 
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Στα ποσοτικά προβλήματα περιλαμβάνεται η έλλειψη 

προγραμματισμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων και η ανε

πάρκεια νερού για άρδευση και ύδρευση στο κεντρικό και ανατο

λικό τμήμα του Διαμερίσματος. 

Σχετικά με τα ποιοτικά προβλήματα του Διαμερίσματος, 

σημειώνεται ότι : 

- από την εντατική άντληση για την κάλυψη των σχετικών ανα

γκών στο κεντρικό και ανατολικό (κυρίως) τμήμα, εμφανί

στηκε το πρόβλημα της υπερεκμετάλλευσης των μικροπερατών 

υδροφορέων με παράλληλη υφαλμύρυνση των παράκτιων, και 

ακόμα 

- παρατηρήθηκε ρύπανση των υπόγειων νερών, λόγω διάθεσης στο 

έδαφος βιομηχανικών αποβλήτων, που προέρχονται κυρίως από 

ελαιοτριβεία, και αστικών λυμάτων. 

Σοβαρά επίσης προβλήματα πλημμύρων, προσχώσεων και 

υποβάθμισης του ορεινού και ημιορεινού χώρου δημιουργεί στο 

Διαμέρισμα ο χειμαρρικός χαρακτήρας των ρευμάτων του. Συγκε

κριμένα, τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζουν οι χείμαρ

ροι που εκβάλλουν στον κόλπο Χανίων, ο Γεροπόταμος του νομού 

Ρεθύμνης, οι χείμαρροι που εκβάλλουν στον κόλπο της Μεσσαράς 

και ο χείμαρρος Μύρτος του νομού Λασηθίου. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Στο Διαμέρισμα υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες παρα

πέρα ανάπτυξης αγροτικών, βιομηχανικών και τουριστικών δρα-
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στηριοτΛτων. Πρέπει όμως στα σχετικά προγράμματα να ληφθεί 

υπόψη ότι, από άποψη υδατικών πόρων, η παραπέρα κάλυψη τουλά

χιστον μέρους των αναγκών της Κρήτης δα επιτευχθεί με την 

έρευνα των καρστικών υδροφορέων και με τη σύλληψη νερού 

υφάλμυρων πηγών ή με κατασκευή ταμιευτήρων για συλλογή επιφα

νειακών νερών. 

2. Προτάσεις 

Για την επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων του Διαμε

ρίσματος απαιτούνται: 

- Εντατικοποίηση της προσπάθειας εκμετάλλευσης των καρστικών 

πηγών νερού ικανοποιητικής ποιότητας με αναρρύαμιση (όπου 

αυτή είναι δυνατή), η οποία έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζε

ται στη Δυτική Κρήτη. 

- Συνέχιση της προσπάθειας για σύλληψη του νερού όλων των 

υφάλμυρων πηγών, ή έστω ενός μέρους αυτών, προτού το νερό 

τους αναμειχθεί με τη θάλασσσα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

πηγές Αλμυρού Ηρακλείου, Γεωργουπόλεως, Κουρνά, Αλμυρού 

Αγ. Νικολάου αλλά ακόμα και στις υποθαλάσσιες πηγές του 

καρστικού όγκου Κερί. 

- Συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας αναζήτησης 

υπόγειου νερού στους εκτεταμένους καρστικούς υδροφόρείς 

του νησιού, με υδρογεωτρήσεις αλλά και φρέατα, καθώς και 

συλλεκτήριες στοές σε περιοχές όπου το Βάθος του υδροφόρου 

ορίζοντα είναι μικρό (π.χ., Ίδη). 

- Μελέτες που θα εξετάσουν τις δυνατότητες κατασκευής ταμι

ευτήρων επιφανειακού νερού σε κατάλληλες θέσεις. Εδώ 

εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μελέτης του φράγματος 
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Αποσελέμη, με την κατασκευή του οποίου είναι δυνατόν να 

λυθεί το πρόβλημα της ύδρευσης του Ηρακλείου. 

- Βελτίωση της τεχνολογίας για την επιτυχία του έργου σύλ

ληψης υποααλάσσιων νερών των πηγών Αλμυρού Ηρακλείου. 

Τα ποιοτικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με: 

- Περιορισμούς άντλησης νερού για αρδευτική χρήση στις 

περιοχές της ανατολικής Κρήτης (κυρίως της Ιεράπετρας), 

ώστε να αποφευχαεί η παραπέρα υφαλμύρυνση των τοπικών υπό

γειων υδροφορέων. Η αναπλήρωση των ελλειμμάτων νερού, λόγω 

των περιορισμών, θα γίνει με την κατασκευή αρδευτικών 

υπόγειων υδροφορέων. Η αναπλήρωση των ελλειμμάτων νερού, 

λόγω των περιορισμών, άα γίνει με την κατασκευή αρδευτικών 

δικτύων που θα χρησιμοποιούν νερό από το φράγμα του Μπρα-

μιανού. 

- Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα 

βιομηχανικά απόβλητα (ιδίως των ελαιοτριβείων) και από τα 

αστικά λύματα, με εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας 

βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων. Επίσης, απαιτείται 

συστηματική παρακολούαηση της ρύπανσης. 

- Εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους 

υγρότοπους και τα τοπία του Διαμερίσματος, από τα αναπτυ

ξιακά έργα. 

Τέλος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χειμαρρι-

κότητας πρέπει να προγραμματιστούν έργα ορεινής υδρονομίας. 

Τα έργα αυτά αναμένεται ότι άα συμβάλλουν και στον εμπλουτι

σμό των υπόγειων υδροφορέων. 

- 115 -



14. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Υδατικοί πόροι - Εκτίμηση δυναμικού 

Το Διαμέρισμα αυτό, έκτασης 9.011 χλμ.
3
, δέχεται κατά 

μέσον όρο 4.500χ10
6
μ
3
 νερού το χρόνο από κατακρημνίσματα. 

Απουσιάζουν τα ποτάμια και υπάρχουν μόνο μικρά ρέματα 

χωρίς διακλαδώσεις και μεγάλο μήκος κοίτης. Υπάρχουν ακόμα 

δύο μικρές φυσικές λίμνες: η Χορταρόλιμνη και η Αλυκή καθώς 

και η τεχνητή λίμνη του Κοντιά, όλες στη Λήμνο. 

Το ετήσιο υδατικό δυναμικό εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 

1.250x10
6
μ
3
, ενώ από το ΥΠΓΕ σε 1.141. Από αυτά, κατά το 

ΥΒΕΤ, 1.000 είναι επιφανειακά νερά (περιλαμβανομένων πηγαίων 

που τροφοδοτούν επιφανειακά) και 250 υπόγεια (200 καρστικά). 

Κατά το ΥΠΓΕ, τα επιφανειακά υπολογίζονται σε 1.080 και τα 

μετρημένα υπόγεια σε 61. 

2. Χρήσεις 

Οι κύριες δραστηριότητες του Διαμερίσματος είναι οι 

τουριστικές και αγροτικές. 
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Το υδατικό δυναμικό, που χρησιμοποιήδηκε το 1980, 

εκτιμάται από το ΥΒΕΤ σε 114x10
β
μ

3
. Η αντίστοιχη εκτίμηση του 

ΥΠΓΕ είναι 89 (στοιχεία του 1985). Από αυτά, κατά χρήση, 

διατέαηκαν: 

- 'Υδρευση : ΥΒΕΤ 33χ10
β
μ

3 

- Άρδευση : ΥΒΕΤ 80χ10
6
μ

3 

Βιομηχανία: ΥΒΕΤ 1χ10
6
μ

3
. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΓΕ (1985), στο Διαμέρισμα οι 

αρδευόμενες εκτάσεις είναι 197.050 στρ. περίπου, οι εκτάσεις 

που μπορούν να αρδευθούν, με κρατικά έργα που λειτουργούν, 

είναι 31.100 στρ. περίπου και οι εκτάσεις που δα μπορούν να 

αρδευαούν, με κρατικά έργα που κατασκευάζονται, είναι 18.700 

στρ. περίπου. 

3. Προβλήματα 

Το Διαμέρισμα των νησιών του Αιγαίου είναι εξαιρετικά 

ελλειμματικό σε υδατικούς πόρους. 

Στο νομό Κυκλάδων, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις 

(Άνδρος, Τήνος και μέρος της Νάξου), όλα τα νησιά έχουν 

πρόβλημα έλλειψης νερού για ύδρευση ή/και άρδευση. 

Κύριο χαρακτηριστικό του Διαμερίσματος, που αποτελεί 

και την αιτία των ποσοτικών προβλημάτων, είναι η ύπαρξη 

περιορισμένης έκτασης υδροφόρων οριζόντων (κυρίως καρστικών), 

που αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. 

Οι καρστικοί σχηματισμοί πολλές φορές εμφανίζονται σε 

εναλλαγές με αδιαπέρατα στρώματα, οπότε εμποδίζεται η εκροή 

του νερού, που εμπεριέχουν, προς τη θάλασσα. Οι αντίστοιχοι 

ορίζοντες εκφορτίζονται είτε σε πηγές επαφής, όταν οι σχημα-
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τισμοί είναι κλειστοί προς τη θάλασσα, είτε σε παραθαλάσσιες 

ή υποααλάσσιες πηγές, όταν είναι ανοικτοί. Το δεύτερο συμ

βαίνει συχνά και η εκμετάλλευση σε αυτή την περίπτωση είναι 

συνήθως προβληματική. Νησιά με τέτοιους ανοικτούς καρστικούς 

ορίζοντες είναι: η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Κάλυμνος, η 

Σίφνος, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Νάξος, η Σύρος, η Σίκινος, η 

Αμοργός, η Αστυπάλαια, η Σύμη, η Τήλος και η Κάρπαθος. 

Λόγω της μορφολογίας και της υδρογεωλογίας τους, 

σχετική επάρκεια νερού για ύδρευση έχουν τα νησιά Λέσβος, 

Πάρος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Κως και Ρόδος, στα οποία όμως 

υπάρχει έλλειψη νερού για άρδευση. 

Ποιοτικό πρόβλημα υφαλμύρυνσης εντοπίζεται σε όλα 

σχεδόν τα νησιά, λόγω υπερεκμετάλλευσης των μικροπερατών 

υδροφορέων τους, που γενικά είναι μικρής δυναμικότητας. 

Τέλος, επισημαίνονται τα προβλήματα χειμαρρικότητας, 

που στα μεγαλύτερα κυρίως νησιά προκαλούν μεταφορές προς τα 

κατάντι των ρεμάτων μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών και έτσι 

υποβαθμίζουν τον ορεινό και ημιορεινό χώρο και προσχώνουν τις 

χαμηλότερες τοπογραφικά πεδινές περιοχές. 

II. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης 

Η εντατικοποίηση της έρευνας σε πολλά νησιά, τα τελευ

ταία χρόνια, έχει μειώσει κατά πολύ το πρόβλημα των ελλειμμά

των ή - σε ορισμένα - το έχει εξαφανίσει, με την ανεύρεση 

σημαντικών ποσοτήτων υπόγειου νερού καλής ποιότητας (π.χ., 
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στα νησιά Πάρο, Νάξο, Σύρο, Σέριφο, Τήνο, Μήλο, Κάλυμνο, 

Λέρο, Πάτμο, Τήλο, Κάρπαθο, Λέσβο και Σάμο). 

Η συνεχής όμως ανάπτυξη του τουρισμού, στα περισσότερα 

νησιά του Διαμερίσματος, δημιουργεί συνεχώς αυξανόμενες νέες 

ανάγκες για εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερών, που για 

πολλά από αυτά δεν μπορεί να γίνει από τοπικούς πόρους. 

Σε αρκετά νησιά είναι έντονη η παρουσία πηγαίων θερ-

μομεταλλικών νερών (π.χ., στη Λέσβο, Λήμνο, Κάλυμνο, Κύδνο, 

Ικαρία, Κω και αλλού), που μερικώς μόνο χρησιμοποιούνται για 

λουτροθεραπεία και επομένως έχουν μεγάλες δυνατότητες για 

παραπέρα τουριστική αξιοποίηση τους ως ιαματικών. Ακόμα 

τονίζεται η παρουσία σημαντικών γεωθερμικών πεδίων (π.χ., στη 

Μήλο, Νίσυρο, Λέσβο), των οποίων η πλήρης διερεύνηση και 

ορθολογική αξιοποίηση θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη εξοικο

νόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξης νέων δραστηριοτή

των. 

2. Προτάσεις 

Για να επιλυαούν τα ποσοτικά προβλήματα του Διαμερί

σματος θα πρέπει : 

- Να εντατικοποιηθεί η έρευνα για την αναζήτηση υπόγειων 

νερών και να συνταχθεί το υδατικό ισοζύγιο κάθε νησιού, 

ώστε να προσδιοριστούν τα διαθέσιμα από τοπικούς πόρους 

αποθέματα. Σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των αναγκών, να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις για 

την κάλυψη των ελλειμμάτων, με προτεραιότητα εκείνη της 

κατασκευής επιφανειακών ταμιευτήρων. 
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Να μελετηθεί η δυνατότητα βελτίωσης του υποβαθμισμένου 

ποιοτικά νερού, με μεάόδους όσο γίνεται λιγότερο δαπανη

ρές, ώστε να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη των ελλειμμάτων. 

Να γίνει πλήρης αξιοποίηση του επιτραπέζιου νερού Άνδρου 

(Εάριζα). 

Να χρησιμοποιηθεί το υποβαθμισμένο (υφάλμυρο) νερό για 

οικιακή χρήση (πλην πόσης), στα νησιά με έντονο πρόβλημα 

έλλειψης υδατικών πόρων. 

- Να εφαρμοστούν, κατόπιν σχετικών μελετών, ειδικές κατά 

περίπτωση λύσεις, όπως αφαλάτωση, μεταφορά νερού από 

πλεονασματικές περιοχές, κατασκευή λιμνοδεξαμενών κτλ. 

- Να προωθηθεί η παραπέρα ανάπτυξη και ορθολογική αξιοποί

ηση του δυναμικού σε θερμομεταλλικά και γεωθερμικά νερά 

(λουτροπόλεις, θερμοκήπια κτλ.). 

Τα ποιοτικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με: 

περιορισμούς άντλησης νερού για άρδευση στις παράκτιες 

περιοχές των νησιών με έντονο πρόβλημα υφαλμύρυνσης των 

υπόγειων υδροφορέων, 

προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τα 

βιομηχανικά απόβλητα και τα λύματα, με εγκατάσταση συστή

ματος επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων και συστηματική 

παρακολούθηση της ρύπανσης. 

Τέλος, τα προβλήματα χειμαρρικότητας μπορούν να περιο

ριστούν με τη μελέτη και εκτέλεση έργων ορεινής υδρονομίας, 

για την προστασία από τις προσχώσεις κυρίως των ταμιευτήρων 

που θα κατασκευαστούν, και για τον εμπλουτισμό των υπόγειων 

υδροφορέων. 
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