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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η  Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (ΕΥΕ) είναι επιστηµονικό σωµατείο 

χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1982 µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

συσπειρώνει  επιστήµονες Πολυτεχνικών, Γεωτεχνικών και άλλων σχολών, µε κοινό 

αντικείµενο την επιστήµη του νερού. Τα µέλη της προέρχονται από όλη την Ελλάδα 

και ασχολούνται µε την έρευνα  και εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνολογικών 

µεθόδων σε υδροτεχνικά προβλήµατα της χώρας µας. Συνεργάζεται µε όλους τους 

παρεµφερείς Ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς για µεταφορά τεχνολογίας και 

υποβοήθηση όλων των ειδικών φορέων (µελετητές υδραυλικών έργων, φορείς 

αξιοποίησης υδάτινου δυναµικού κ.λ.π) στην εφαρµογή προηγµένων υδροτεχνικών 

µεθόδων. Η ΕΥΕ οργανώνει επιστηµονικές συναντήσεις, συµπόσια, συνέδρια, 

µαθήµατα και διαλέξεις, εκδίδει δελτία και επιστηµονικά περιοδικά και επίσης 

απονέµει βραβεία και επιστηµονικές διακρίσεις. 

Η ηµερίδα αυτή της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, µε τίτλο Υ∆ΑΤΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, αποφασίστηκε να γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 2 

Φεβρουαρίου 2006, µε συνδιοργανωτή την HELEXPO Α.Ε., µε την ευκαιρία της 

διοργάνωσης της κλαδικής έκθεσης AGROTICA. Αποφασίστηκε να παρουσιαστούν 

τα σπουδαιότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε το παραπάνω γνωστικό 

αντικείµενο. Έτσι προβάλλονται θέµατα που έχουν σχέση µε τις αρδεύσεις και τη 

διαχείριση του αρδευτικού νερού, τον τεχνητό εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων, 

τα φράγµατα και τις λιµνοδεξαµενές, τα προβλήµατα από την υφαλµύρωση και τις 

πληµµύρες, τους υγρότοπους και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

εγγειοβελτιωτικών έργων, τις µεθόδους και τις τεχνικές εξοικονόµησης αρδευτικού 

νερού, καθώς και την επαναχρησιµοποίηση νερών από επεξεργασµένα υγρά 

απόβλητα. Επιπρόσθετα προβάλλεται ο ρόλος που παίζουν οι υδατικοί πόροι στην 

αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισµό, καθώς και την αντιµετώπιση τους σε σχέση µε 

τη γεωργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της προβολής αυτής είναι  τα έργα 

αυτά να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο επιστηµονικό δυναµικό της χώρας µας για 

µια ουσιαστική σύνδεση µε την πράξη και την απόκτηση εξειδικευµένων 

γνώσεων.  Η ΕΥΕ προσβλέπει µε τον τρόπο αυτό στη διασύνδεση της επιστήµης 

µεταξύ Πανεπιστηµίου και  εφαρµογής. Αυτός ήταν και ο ουσιαστικός λόγος που το 



µεγαλύτερο ποσοστό οµιλητών προέρχεται από επιλεγµένα στελέχη του ∆ηµοσίου, 

που έχουν αρµοδιότητες στα αντικείµενα αυτά. Κάτω από το γενικό τίτλο 

«Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ» περιλαµβάνονται θέµατα µε 10 οµιλητές, οι 

οποίοι και περιγράφουν τα διάφορα σύγχρονα προβλήµατα των υδατικών πόρων ο 

καθένας από τη σκοπιά του. 

 Η ηµερίδα αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούµενης µε τίτλο ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ και πιστεύουµε ότι θα 

ακολουθήσουν και στο µέλλον και άλλες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας µας, 

µε ανάλογα θέµατα, τα οποία θα επεκταθούν σε όλες τις ειδικότητες των 

επιστηµόνων που ασχολούνται µε την επιστήµη της Υδραυλικής. 

 

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2006 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ένας από τους άξονες άσκησης διαχείρισης των υδατικών πόρων στη γεωργία,  
που χρησιµοποιείται από το Υπ.Α.Α.Τ., είναι ο τεχνητός εµπλουτισµός των υπόγειων 
υδροφορέων. Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκαν ήδη πέντε µελέτες, ενώ σχεδιάζεται η 
εκπόνηση και άλλων µελετών για τα επόµενα χρόνια.  

Τα αποτελέσµατα των εκπονηθεισών µελετών και τα συµπεράσµατα, ως προς το 
κατά πόσον συνέβαλαν οι µελέτες τεχνητού εµπλουτισµού στην αειφορία των υδατικών 
πόρων, παρουσιάζονται στην τρέχουσα εισήγηση. 
 
 
ABSTRACT 
 
 One of the tools which are used to manage water resources in agriculture is the 
artificial recharge of depleted aquifers. Five projects have been carried out lately on this 
basis in Greece, on behalf of the Ministry of Agriculture, while more are planned for the 
future.  

This introductory paper presents the results of the aforementioned artificial 
recharge projects and explores their contribution to the sustainability of agricultural 
water resources. 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στη Γενική ∆ιεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων καλλιεργήθηκε, από την 
δεκαετία του ’80, η ιδέα της προώθησης µελετών και έργων Τεχνητού Εµπλουτισµού 
(Τ.Ε.) υπόγειων υδροφορέων, προκειµένου να αµβλυνθούν τα προβλήµατα 
ελλειµµατικού ισοζυγίου νερού αλλά και για να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της 
υφαλµύρωσης των υπογείων υδροφορέων, που δηµιουργήθηκε ύστερα από τις 
µακροχρόνιες αντλήσεις, που πραγµατοποιούνταν σε περιοχές µεγάλου γεωργικού 
ενδιαφέροντος (Αργολικό πεδίο, Μαραθώνας, κ.λπ.), προκειµένου να καλυφθούν οι 
διάφορες υδροδοτικές ανάγκες. 

Το 2006 τελειώνει το Γ΄ Κ.Π.Σ (το οποίο ξεκίνησε το 2000), και οι Έγγειες 
Βελτιώσεις κινήθηκαν µε βάση τους παρακάτω στόχους, ενταγµένους στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 
2000-2006», στον άξονα «Προτεραιότητα, Ανάπτυξη & Προστασία Φυσικών Πόρων» : 

Ολοκλήρωση Εγγειοβελτιωτικών Έργων Β΄ Κ.Π.Σ. • 

• 

• 

• 

Ταµίευση και εκµετάλλευση επιφανειακών απορροών 
Τεχνητό εµπλουτισµό υπογείων υδροφορέων, και 
Εκσυγχρονισµό και βελτίωση άρδευσης 
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Για το ∆΄ Κ.Π.Σ. (2007 έως 2013), η ∆/νση Γεωλογίας-Υδρολογίας πρότεινε να 
εφαρµοστούν σε περιοχές µείζονος γεωργικού ενδιαφέροντος οι παρακάτω δράσεις, µε 
σκοπό να αµβλυνθούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την αγροτική ανάπτυξη, αλλά 
και µε την περιβαλλοντική υποβάθµιση λόγω υφαλµύρωσης ή εξάντλησης των 
υδροφόρων οριζόντων, που ήδη βρίσκονται σε καθεστώς υπεράντλησης. 

Τεχνητοί εµπλουτισµοί • 

• 

• 

• 

• 

• 

Μελέτες και έργα αξιοποίησης µεγάλων παράκτιων υποθαλάσσιων 
καρστικών πηγών σε περιοχές µεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος 
∆ηµιουργία υποδοµών παρακολούθησης των υδατικών πόρων σε περιοχές 
µεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος 
Επικαιροποίηση υδρογεωλογικών µελετών σε περιοχές µεγάλου γεωργικού 
ενδιαφέροντος και σύνταξη/αναµόρφωση µαθηµατικών µοντέλων. 
Συνδυασµένη διαχείριση αρδευτικών έργων σε περιοχές µεγάλου γεωργικού 
ενδιαφέροντος 
Μελέτες και κατασκευές έργων ταµίευσης επιφανειακών νερών.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) φαίνονται οι πέντε µελέτες τεχνητού 
εµπλουτισµού που εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη της Υπηρεσία µας.  
 

Πίνακας 1 : Υδρογεωλογικές Μελέτες Τεχνητού Εµπλουτισµού 
 

 
Τίτλος µελέτης 

 
Φορέας εκπόνησης 

Έναρξη - 
Λήξη 

Κόστος 
Μελέτης (€) 

Προέλευση 
πόρων 

1.  Υδρογεωλογική µελέτη 
Τεχνητού εµπλουτισµού 
υπόγειων υδροφορέων 
Πεδιάδας Ροδόπης -  
Ξάνθης 

∆.Π.Θ.  
Τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών 
 

 
1993  

-  
1999 

 
 

303.000 € 
 

 
 
Α΄ & Β΄ 
Κ.Π.Σ. 

2.  Υδρογεωλογική µελέτη 
Τεχνητού εµπλουτισµού 
υπόγειων υδροφορέων 
βόρειας παραλιακής και 
ηµιλοφώδους ζώνης 
Ν.Κορινθίας 

Ε.Μ.Π.  
Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων και 
Μεταλλουργών 
Τοµέας Γεωλογικών 
Επιστηµών 
Επιστ. Υπεύθυνος 
Καθ. Ι.Κουµαντάκης 

 
1996  

-  
2000 

 
 

453.000 € 

 
 
Β΄ Κ.Π.Σ. 

3.  Υδρογεωλογική µελέτη 
τεχνητού εµπλουτισµού 
καρστικού συστήµατος 
Υπέρειας-Ορφανών 

Ε.Κ.Π.Α. 
Τµήµα Γεωλογίας 
Τοµέας ∆υναµικής 
Τεκτονικής  και 
Εφαρµ. Γεωλογίας 
Επιστ. Υπεύθυνος 
Καθ. Η. Μαριολάκος 

 
 

1996  
-  

2000 

 
 

352.000 € 

 
 
Β΄ Κ.Π.Σ. 

4.  Υδρογεωλογική µελέτη 
τεχνητού εµπλουτισµού 
υπόγειων υδροφορέων  
Περιοχής Τροιζηνίας  
Ν.Πειραιά. 

Κ. Μπεζές 
Γεωλόγος-Μελετητής 

 
1996  

-  
2000 

 
 

160.000 € 

 
 
Β΄ Κ.Π.Σ. 

5.  Υδρογεωλογική µελέτη 
Τεχνητού εµπλουτισµού 
υπόγειων υδροφορέων 
Β.∆. Αχαΐας 

Ξ. Σταυρόπουλος 
Γεωλόγος-Μελετητής 
Α. Βελισσαρίου, 
Γεωλόγος-Μελετητής 

 
1999  

-  
2002 

 
440.000 € 

 
Β΄ Κ.Π.Σ. 

Φορέας Ανάθεσης σε όλες τις παραπάνω µελέτες είναι η ∆/νση Γεωλογίας-Υδρολογίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
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∆ύο ακόµη µελέτες (σε θέµατα που άπτονται του τεχνητού εµπλουτισµού) έχουν 
ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις : 

 
Εφαρµογή τεχνητού εµπλουτισµού µε εισπίεση σε γεωτρήσεις εµπλουτισµού 
- ανάκτησης. Προϋπολογισµός 400.000 € 
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη µελέτη αποτελεί µεγάλη αναγκαιότητα για 
την χώρα, καθώς προωθούνται από διάφορους φορείς έργα τεχνητού 
εµπλουτισµού, χωρίς τεκµηριωµένες τεχνικές προδιαγραφές γεωτρήσεων 
εµπλουτισµού - ανάκτησης.  

• 

• 

• 

• 

• 

Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού Ανατολικής Βοιωτίας – 
Σύνταξη µαθηµατικού µοντέλου. Προϋπολογισµός 400.000 € 

 
Ενώ προτείνονται και οι παρακάτω µελέτες, σε θέµατα τεχνητού εµπλουτισµού: 
 

Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού παραλιακής Λοκρίδας 
νοµού Φθιώτιδας. 
Υδρογεωλογική µελέτη καρστικού συστήµατος των Λεύκων Ορέων νήσου 
Κρήτης. 
Υδρογεωλογική µελέτη τεχνητού εµπλουτισµού νήσου Ζακύνθου. 

 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 Η πρώτη προσπάθεια τεχνητού εµπλουτισµού πραγµατοποιήθηκε στο Αργολικό 
Πεδίο και προωθήθηκε από το τµήµα Νέας Τεχνολογίας της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού 
Εγγ/κών Εργων & Αξιοπ/σης Εδαφ/κών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων. Το πρόγραµµα, που χρηµατοδοτήθηκε από εθνικές πιστώσεις, είχε σαν 
αρχικό στόχο τον έλεγχο της χρήσης του νερού στην γεωργία και στη συνέχεια 
επεκτάθηκε και στην αντιµετώπιση της υφαλµύρωσης των υπόγειων νερών.  

Από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανορύχθηκαν 
επτά γεωτρήσεις µε σκοπό τον εµπλουτισµό, αλλά κυρίως για τον προσδιορισµό των 
υδραυλικών και των χηµικών παραµέτρων του υδροφορέα και του υπόγειου νερού. 

Για την ολοκλήρωση του µελετητικού σκέλους του τεχνητού εµπλουτισµού  
απαιτούντο πρόσθετες γεωλογικές εργασίες, όπως γεωλογικές χαρτογραφήσεις, 
γεωφυσικές διασκοπήσεις, διαγραφείες σε γεωτρήσεις και δοκιµαστικές αντλήσεις σε 
υφιστάµενες γεωτρήσεις, οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν, διότι δεν υπήρξε 
δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από το Ταµείο 
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Σε τοπικό επίπεδο χρηµατοδοτήθηκε η ανόρυξη γεωτρήσεων µε σκοπό τον 
τεχνητό εµπλουτισµό, ο οποίος ξεκίνησε να υλοποιείται µε ευθύνη των τοπικών 
φορέων. Υπήρξε όµως αντίδραση από την τοπική κοινωνία και η διαµάχη κατέληξε 
στην τακτική ∆ικαιοσύνη και στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε αποτέλεσµα να 
σταµατήσει κάθε νέα προσπάθεια. 
 
3. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΕΩΝ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
 
 Από πλευράς του τµήµατος Υδρογεωλογίας, Γεωτρήσεων και Μαθηµατικών 
Οµοιωµάτων της ∆/νσης Γεωλογίας – Υδρολογίας, κατά την Α’ προγραµµατική 
περίοδο του Κ.Π.Σ. προωθήθηκε και χρηµατοδοτήθηκε Ερευνητικό Πρόγραµµα µε 
τίτλο : «Μελέτη Τεχνητού Εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων Ξάνθης - Ροδόπης», 
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το οποίο ανατέθηκε στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστήµιου Θράκης και ειδικότερα στους τοµείς Υδραυλικών έργων και 
Γεωτεχνικής µηχανικής. 

Η µελέτη αποτέλεσε πιλοτικό πρόγραµµα για την διερεύνηση της δυνατότητας 
εφαρµογής έργων τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων, που βρίσκονται σε 
καθεστώς ελλειµµατικού υδατικού ισοζυγίου.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρµογής 
τεχνητού εµπλουτισµού µε τις µεθόδους των λεκανών κατείσδυσης και των 
γεωτρήσεων-φρεάτων στις ευρύτερες περιοχές : 

Βαφέικων - Συδινής - Κουτσού (Ν. Ξάνθης)  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Μαγγάνων - ∆εκάρχου - Άβατου (Ν. Ξάνθης) 
Ξυλαγανής - Ιµέρου (Ν. Ροδόπης) 
Αρίσβης - Πρωτάτου - Αετολόφου (Ν. Ροδόπης) 
Λεκάνης ανάσχεσης φερτών υλικών χειµάρρου Κοµψάτου (Ν. Ροδόπης ) 

δεδοµένου ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή τεχνητού 
εµπλουτισµού, όπως : 

αρνητικό υδατικό ισοζύγιο 
σταδιακή εξαφάνιση της φρεάτιας υδροφορίας  
µεγάλη πτώση στάθµης στις βαθιές γεωτρήσεις  
µεγάλη έκταση φρεάτιας υδροφορίας  
ύπαρξη παλιών αδρανοποιηµένων κοιτών  
προοδευτικά αυξανόµενη υφαλµύρωση  

 
 
3.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΕΪΚΩΝ - ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΡΧΟΥ - ΜΑΓΓΑΝΩΝ : 
 

Συγκεκριµένα, στις Περιοχές Βαφέικων - Κούτσου  και ∆εκάρχου - Μαγγάνων 
πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες : 

Λεπτοµερείς κοκκοµετρικές αναλύσεις  
Προσδιορισµός της υδραυλικής αγωγιµότητας  
Λεπτοµερής σύνταξη και αναλυτική ερµηνεία των πιεζοµετρικών χαρτών 
Γεωφυσική έρευνα 
∆οκιµαστικές αντλήσεις 

Για το πειραµατικό στάδιο έρευνας απαιτούνται : 
∆ιαθέσιµη γη 
Πειραµατικές λεκάνες κατάκλυσης  
Απόφραξη των πόρων 
Εκσκαφή, σχήµα, λειτουργία των λεκανών εµπλουτισµού 
Μέτρα προστασίας 

Οριστικό έργο εµπλουτισµού : 
Απόληψη και µεταφορά νερού εµπλουτισµού 
∆ιάταξη, σχήµα, λειτουργία και συντήρηση λεκανών εµπλουτισµού 
Μέτρα προστασίας  

 
3.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα πορίσµατα των ερευνών υπήρξαν θετικά για την εφαρµογή τεχνητού 

εµπλουτισµού στις δύο (2) περιοχές του Ν. Ξάνθης µε τη µέθοδο των λεκανών 
κατείσδυσης. Πρόκειται για επανενεργοποίηση της διαδικασίας κατείσδυσης σε παλαιές 
κοίτες του χειµάρρου Κόσυνθου, του οποίου η ροή έχει διευθετηθεί για την αποφυγή 
πληµµυρών. Με τα προτεινόµενα έργα αναµένεται ανάκαµψη των υπόγειων 
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υδροφορέων, που αναπτύσσονται σε ευρεία περιοχή γεωργικών εκτάσεων, µεγαλύτερη 
των 35.000 στρεµµάτων για κάθε µία από τις υπόψη περιοχές. 
 
 
3.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

 
3.3.1. Έργο τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων ευρύτερης περιοχής 
Βαφέικων Ν. Ξάνθης  

 
Το έργο συνίσταται σε :  
α) φράγµα (διάφραγµα) ανάσχεσης της ροής του χειµάρρου Κόσυνθου 
β) χωµάτινη διώρυγα µεταφοράς νερού 
γ) δύο (2) λεκάνες καθίζησης στερεών υλικών  
δ) δώδεκα (12) λεκάνες κατείσδυσης 

 
 
3.3.2. Έργο τεχνητού εµπλουτισµού υπογείων υδροφορέων ευρύτερης περιοχής 
Μαγγάνων Ν. Ξάνθης 
 
 Το έργο προτείνεται να υδροδοτηθεί από την αποστραγγιστική διώρυγα Τ-2 του 
Νέστου και συνίσταται από χωµάτινη διώρυγα µεταφοράς και λεκάνες κατείσδυσης. 
 Πιο συγκεκριµένα το έργο της ευρύτερης περιοχής Μαγγάνων συνίσταται από:  

 
α) δύο (2) µεταλλικά θυροφράγµατα στην αποστραγγιστική διώρυγα Τ-2 του 
Νέστου. Αυτή η διώρυγα, µετά την κατασκευή του φράγµατος Θησαυρού, θα 
δέχεται καθαρό νερό, που θα εκτρέπεται στα δυο προαναφερόµενα σηµεία και 
θα µεταφέρεται µε  
β) δύο (2)  χωµάτινες διώρυγες, σε : 
γ) εννέα (9) και τέσσερις (4) λεκάνες κατείσδυσης αντίστοιχα, 

  
Η αποστραγγιστική διώρυγα Τ-2 καταλήγει στο χείµαρρο Λασπία και µέσω 

αυτού τα νερά οδηγούνται στη θάλασσα. Έχει προταθεί η αξιοποίηση αυτών των νερών 
για τον εµπλουτισµό της υφαλµυρισµένης περιοχής ανατολικά των Μαγγάνων. 
 Το έργο συνίσταται από:  

 
α) τέσσερις (4) παρεµβάσεις ανάσχεσης της ροής του χειµάρρου Λασπία µε 
µεταλλικά  θυροφράγµατα ή φράγµατα (διαφράγµατα) ανάσχεσης 
β) χωµάτινη διώρυγα µεταφοράς νερού 

 
 
3.3.3. Εγκατάσταση συστήµατος αυτόµατης παρακολούθησης (monitoring system) 
στάθµης & ποιότητας υπόγειων νερών 
 

Συνίσταται σε : 
α) δίκτυο πιεζοµετρικών γεωτρήσεων, εξοπλισµένων µε όργανα αυτόµατης 
καταγραφής και τηλεµετάδοσης µετρήσεων 
β) δύο (2) πλήρεις µετεωρολογικούς σταθµούς αυτόµατης καταγραφής µε 
τηλεµετάδοση 
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4. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙ -
ΛΟΦΩ∆ΟΥΣ  ΖΩΝΗΣ  Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

Το ερευνητικό πρόγραµµα τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων 
βόρειας παραλιακής και ηµιλοφώδους ζώνης Ν. Κορινθίας εκπονήθηκε από τον Τοµέα 
Γεωλογικών Επιστηµών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του 
Ε.Μ.Π. 

Οι εργασίες του προγράµµατος διεξήχθησαν στην περιοχή που εκτείνεται κατά 
µήκος της παραλιακής ζώνης του Κορινθιακού κόλπου, από την Κόρινθο µέχρι το 
Κιάτο. Στόχος υπήρξε η διατύπωση προτάσεων για τον τεχνητό εµπλουτισµό του 
προσχωµατικού παραλιακού υδροφορέα, από τον οποίο αντλούνται σηµαντικότατες 
ποσότητες νερού και παρατηρούνται έντονα προβλήµατα υπεράντλησης και 
υφαλµύρωσης.  

Στον προσχωµατικό υδροφορέα αναπτύσσεται ένας ενιαίος ελεύθερος 
υδροφόρος ορίζοντας µε έντονη ανισοτροπία κατά την οριζόντια και την κάθετη 
κατεύθυνση. Το υπόβαθρο του προσχωµατικού ορίζοντα είναι οι αδιαπέρατες µάργες.  

Οι προτάσεις για την εφαρµογή του τεχνητού εµπλουτισµού των υπόγειων 
υδροφορέων διακρίνονται σε δύο φάσεις : 

Α’ Φάση : 
Τεχνητός εµπλουτισµός σε 20 υπάρχοντα πηγάδια. • 

• 

• 

• 

Τεχνητός εµπλουτισµός σε 10 νέα πηγάδια. 
Εφαρµογή Τ.Ε. κατά τη χειµερινή περίοδο σε υπάρχουσες και νέες τάφρους 
στις κοίτες των υδατορεµάτων που διατρέχουν την περιοχή µε την 
κατασκευή υδατοφραγµάτων. 
Κατασκευή ειδικής τάφρου τεχνητού εµπλουτισµού για τη βελτίωση της 
φυσικής τροφοδοσίας και επαναπλήρωσης του υδροφορέα που 
αναπτύσσεται στο µέσο ρού του Ασωπού, ο οποίος αποτελεί τον κυριότερο 
χείµαρρο.  

Β’ φάση : 
Προτείνεται η κατασκευή ενός ή περισσότερων φραγµάτων κατά µήκος της 
κοίτης του Ασωπού ποταµού. 

• 

• 

• 

• 

Απελευθέρωση στην κοίτη του Ασωπού µε συνεχή ροή από τον ταµιευτήρα 
σταθερής ροής, προκειµένου να επιτυγχάνεται τεχνητός εµπλουτισµός της 
τάξης των 10 x 106 m3 το χρόνο. 
Λεκάνες καθίζησης για την ελαχιστοποίηση των αιωρούµενων υλικών, 
δίκτυο µεταφοράς νερού από τον τεχνητό ταµιευτήρα και κατασκευή 
φρεατογεωτρήσεων εµπλουτισµού-ανάκτησης. 
∆ιοικητικά µέτρα για τη διαχείριση των λυµάτων που προέρχονται από τις 
µονάδες επεξεργασίας ελαιοκάρπου, τα οποία διατίθενται ανεξέλεγκτα στις 
κοίτες των χειµάρρων και των ποταµών.  

 
5. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ (Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ) – ΟΡΦΑΝΩΝ (Ν. 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) 

 
Η περιοχή που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα βρίσκεται στα όρια των Ν. Λαρίσης 

και Καρδίτσας. Ειδικότερα, η περιοχή ορίζεται βόρεια από το Φυλλήϊο όρος, νότια από 
το χωριό Πεύκη, ανατολικά από το χωριό Υπέρεια και δυτικά από το χωριό Ορφανά. Η 
περιοχή έρευνας διασχίζεται από τον ποταµό Ενιπέα.  
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Σκοπός της έρευνας ήταν ο εµπλουτισµός του καρστικού συστήµατος του 
Φυλλήϊου όρους, του λόφου Χτούρη και των περιοχών Πεύκης, Υπέρειας και 
Ορφανών, προκειµένου να γίνει εµπλουτισµός των προσχωµατικών υδροφορέων, µε 
τους οποίους έρχεται σε επαφή το καρστικό σύστηµα, δεδοµένου ότι µε τις εντατικές 
αντλήσεις υπήρχε και υπάρχει µεγάλη κάµψη του υδροφόρου ορίζοντα των 
προσχώσεων. Για την υλοποίηση του τεχνητού εµπλουτισµού του καρστικού 
υδροφορέα προτάθηκε να χρησιµοποιηθούν τα νερά του ποταµού Ενιπέα. 

Η περιοχή εφαρµογής τεχνητού εµπλουτισµού και κατασκευής των σχετικών 
έργων εκτείνεται, µεταξύ Φυλλήϊου όρους, του λόφου Χτούρη, της Λεύκης, της 
Υπέρειας και των Ορφανών, στα όρια των νοµών Λάρισας και Καρδίτσας. 

Συγκεκριµένα το προτεινόµενο έργο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 
 

Μικρό φράγµα βαρύτητας • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

∆εξαµενή ηρεµίας 
Λεκάνη καθίζησης 
Ανοιχτό χωµάτινο αγωγό 
Σήραγγα εµπλουτισµού ανοίγµατος 3 m * 3 m και µήκους τουλάχιστον 30 m 
Φρέαρ οριζόντιας διατοµής 2 m * 12 m και βάθους 4 m εντός της σήραγγας 
και κοντά στην είσοδό της 
Μικρά φρέατα µέσα στη σήραγγα (ανά 5 m), οριζόντιας διατοµής 1 m * 1 m 
και βάθους 1 m 
Τέσσερις (4) βάσεις εγκατάστασης ηλεκτρονικών σταθµηγράφων 
Ανόρυξη δέκα (10) πιεζοµετρικών γεωτρήσεων, στην ευρύτερη περιοχή 
Υπέρειας (Ν. Λάρισας) – Ορφανών (Ν. Καρδίτσας), συνολικού βάθους 
1000m (βάθους περίπου 100 m έκαστη), που θα χρησιµεύσουν για τον 
έλεγχο της εξέλιξης (ποσοτικά και ποιοτικά) των υπογείων υδάτων, πριν και 
µετά την έναρξη της εφαρµογής του τεχνητού εµπλουτισµού.        

 
Στην παρούσα περίοδο έχει ανατεθεί και εκπονείται η υδραυλική µελέτη των 

έργων µεταφοράς νερού από τον Ενιπέα στη σήραγγα εµπλουτισµού, προκειµένου να 
συγκεκριµενοποιηθούν και διαστασιολογηθούν τα έργα που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του εµπλουτισµού. 
 
6. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ) 
  

Η περιοχή της Τροιζηνίας καταλαµβάνει το βορειοανατολικό τµήµα της 
Αργολικής χερσονήσου, η  οποία εκτείνεται παραλιακά από τον κόλπο της Επιδαύρου 
µέχρι το Νησί του Πόρου και προς δυτικά και νότια µέχρι τις κορυφογραµµές των 
βουνών Μεγαλοβούνι και Αδέρες. 
 Η περιοχή δοµείται από τις παρακάτω υδρογεωλογικές λεκάνες : 
 

Υδρογεωλογική λεκάνη του Γαλατά 
Υδρογεωλογική λεκάνη της Τροιζηνίας  
Υδρογεωλογική λεκάνη της Καλλονής  
Υδρογεωλογική λεκάνη της ∆ρυόπης – Άνω Φανουρίου 
Υδρογεωλογική λεκάνη του Καρατζά 
Υδρογεωλογικές λεκάνες των ∆ιδύµων και Ηλιοκάστρου 
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Η κυριότερη υδρογεωλογική λεκάνη είναι της Τροιζηνίας όπου καλύπτεται από 
προσχώσεις το πάχος των οποίων είναι ξεπερνά τα 100 m. και ελαττώνεται προς την 
περιφέρεια. Μέσα στις προσχώσεις σχηµατίζεται ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, ο 
οποίος εκφορτίζεται υπογείως, τόσο προς τον όρµο του Βιδίου όσο και προς την πλευρά 
της λίµνης Ψήφτου. 
 Για την περιοχή της Τροιζηνίας η πλέον κατάλληλη µέθοδος εµπλουτισµού 
είναι η επιφανειακή κατάκλυση – διήθηση. 
 Για τον εµπλουτισµό του  υδροφορέα προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τα νερά 
των χειµάρρων ∆ιαβολογέφυρα και Κουµουνδούρου, των οποίων η ροή κατά την 
χειµερινή και εαρινή περίοδο καταλήγει στη θάλασσα. 
 Μέσα στους δύο χείµαρρους προτείνεται επίσης η κατασκευή των ακόλουθων 
έργων: 

∆ιεύρυνση της κοίτης και κατασκευή αναβαθµίδων για να µειωθεί η κλίση 
της 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Κατασκευή λεκανών διήθησης του νερού µέσα στις κοίτες και παράπλευρα 
προς αυτές 
Κατασκευή αναβαθµίδων στο ορεινό τµήµα για τη συγκράτηση των 
πληµµυρικών παροχών προκειµένου να αυξηθεί η διάρκεια της ροής για 
µεγαλύτερη διήθηση του νερού  
Κατασκευή λεκανών συγκράτησης των φερτών υλικών που υπάρχουν στο 
νερό 
Κατασκευή πιεζοµετρικών γεωτρήσεων κοντά στις λεκάνες διήθησης. 

 
 

7. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟ-
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 

Η περιοχή που µελετήθηκε γεωγραφικά ορίζεται ως εξής : 
Βόρεια από τον Πατραϊκό κόλπο και τον βόρειο υδροκρίτη του ποταµού 

Πείρου, νότια από τον νότιο υδροκρίτη των ποταµών Πείρου και Λαρισού, ανατολικά 
από τον ανατολικό υδροκρίτη του ποταµού Πείρου και δυτικά από την λιµνοθάλασσα 
Καλογριάς, το δάσος της Στροφυλιάς, και το ∆ήµο Μανωλάδας. 
 Στην περιοχή αναπτύσσονται τρεις διαφορετικού τύπου υδροφορείς : 
 

Καρστικοί  
Υδροφόροι των κροκαλοπαγών και των ψαµµιτών του γεωλογικού 
σχηµατισµού του φλύσχη και 
Προσχωµατικοί του Τεταρτογενούς και του Νεογενούς 

 
Στα πλαίσια της µελέτης κατασκευάστηκαν επτά γεωτρήσεις (Πίνακας 2) µε 

σκοπό τον τεχνητό εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων σε διαφορετικούς 
γεωλογικούς σχηµατισµούς, µε χαρακτηριστικά που φαίνονται στον Πίνακα 3. 

Υδατικοί Πόροι και Γεωργία 8 



Πίνακας 2 : Χαρακτηριστικά στοιχεία των γεωτρήσεων τεχνητού εµπλουτισµού 
 

 Τύπος 
υδροφόρων 
σχηµατισµών 

Βάθος 
γεώτρη- 
σης (m.) 

Πάχος 
Υδρο-
περατών 

(m.) 

Κρίσιµη 
παροχή 

(m3/ώρα) 

Παροχή 
άντλησης 
(m3/ώρα) 

Στάθµη 
ηρεµίας 

(m) 

1η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Κρίνος 

Ψαµµίτες & 
κροκαλοπαγή 
του φλύσχη 

242,5 103 75 60 51,08 
(1/3/02) 

2η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πέτα – Α’ Θέση 

Ψαµµίτες & 
κροκαλοπαγή 
του φλύσχη 

241 65 35 30 23,46 
(10/4/02) 

3η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Μιτόπολη 

Αποθέσεις 
Άµµοι-Χάλικες-
Κροκαλοπαγή 

215 76 100 90 9,61 
(4/4/02) 

4η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πρέβεδος 

Αποθέσεις 
Άµµοι-Χάλικες-
Κροκαλοπαγή 

209 52 110 90 Αρτεσιανό 
(2/3/02) 

5η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Ίσωµα 

Αποθέσεις 
Άµµοι-Χάλικες-
Κροκαλοπαγή 

196 
 

46 
 

100 85 22,61 
(8/4/02) 

6η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Χαλανδρίτσα 

Ραδιολαρίτες - 
Ασβεστόλιθοι 180 55 30 25 6,21 

(18/4/02) 

7η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πέτα – Β’ Θέση 

Ψαµµίτες & 
κροκαλοπαγή 
του φλύσχη 

202 53 25 20 23,08 
(6/3/02) 

 
Πίνακας 3 : Στοιχεία πειραµατικών εφαρµογών τεχνητού εµπλουτισµού 
 

 Υδροληψία 
νερού 

εµπλουτισµού 

Παροχή 
άντλησης 
(m3/ώρα) 

Παροχή 
Εµπλ/σµού 
(m3/ώρα) 

Σχέση 
παροχών 
Εµπλ/Άντλ 

Έναρξη 
Λήξη 

∆ιάρκεια 

Συνολικός 
όγκος νερού 
Εµπλ/σµού 

1η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Κρίνος 

Επιφανειακή 
απορροή 
χειµάρρου 

60 42 70% 
1/3/02 
2/5/02 

63 µέρες 
63.500 m 3

2η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πέτα – Α’ Θέση 

Πηγές και 
απορροή 
χειµάρρου 

20 12 60% 
6/3/02 
6/4/02 

32 µέρες 
9.200 m 3

3η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Μιτόπολη 

Πηγές Μικρών 
Παροχών 90 10 11% 

4/4/02 
5/5/02 

31 µέρες 
7.500 m 3

4η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πρέβεδος 

Αύλακας 
Αρδευτικού 
∆ικτύου 

- 5 - 
15/2/02 
21/2/02 
7 µέρες 

800 m 3

5η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Ίσωµα 

Αύλακας 
Αρδευτικού 
∆ικτύου 

85 
 

75 
 

88% 
8/4/02 
3/5/02 

26 µέρες 
46.800 m 3

6η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Χαλανδρίτσα 

Πηγές Μικρών 
Παροχών 25 8 24% 

18/4/02 
5/5/02 

18 µέρες 
3.500 m 3

7η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πέτα – Β’ Θέση 

Πηγές και 
απορροή 
χειµάρρου 

30 14 50% 
10/4/02 
30/4/02 
20 µέρες 

7.100 m 3
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Στις γεωτρήσεις που εκτελέσθηκαν πειράµατα τεχνητού εµπλουτισµού 
προτείνεται η εκτέλεση µόνιµου προγράµµατος εµπλουτισµού στα πλαίσια του οποίου 
προβλέπεται η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων µε 1.024.000 m3 το χρόνο 
(Πίνακας 4). 
 
 
Πίνακας 4 : ∆υνατότητες αξιοποίησης των γεωτρήσεων για µόνιµο πρόγραµµα  
εµπλουτισµού 

 
 Υδροληψία 

νερού 
εµπλουτισµού 

Σχέση 
παροχών 
Εµπλ/Άντλ 

Παροχή 
Εµπλ/σµού 
(m3/ώρα) 

∆ιάρκεια 
εφαρµογών 
εµπλ/σµου 

Συνολικός 
ετήσιος 

όγκος νερού 
Εµπλ/σµού 

1η Γεώτρηση 
Εµπλουτιςµού 
Κρίνος 

Επιφανειακή 
απορροή 
χειµάρρου 75% 45 

130 µέρες 
Μέσα 

Ιανουαρ. 
Μέσα Μαΐου 

140.400 m3

2η Γεώτρηση 
Εµπλουτιςµού 
Πέτα – Α’ Θέση 

Πηγές και 
απορροή 
χειµάρρου 85% 17 

130 µέρες 
Μέσα 

Ιανουαρ. 
Μέσα Μαΐου 

53.000 m3

3η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Μιτόπολη 

Επιφανειακή 
απορροή 

Παράπειρου 
72% 65 

150 µέρες 
Ιανουάριος 
Τέλος Μαΐου 

234.000 m3

4η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πρέβεδος 

Αύλακας 
Αρδευτικού 
∆ικτύου 

55% 50 
150 µέρες 
Ιανουάριος 
Τέλος Μαΐου 

180.000 m3

5η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Ίσωµα 

Αρδευτικό 
∆ίκτυο ποτ. 
Πείρου 

88% 75 
 

150 µέρες 
Ιανουάριος 
Τέλος Μαΐου 

270.000 m3

6η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Χαλανδρίτσα 

Επιφανειακή 
απορροή 
χειµάρρου 88% 22 

130 µέρες 
Μέσα 

Ιανουαρ. 
Μέσα Μαΐου 

68.600 m3

7η Γεώτρηση 
Εµπλουτισµού 
Πέτα – Β’ Θέση 

Πηγές και 
απορροή 
χειµάρρου 83% 25 

130 µέρες 
Μέσα 

Ιανουαρ. 
Μέσα Μαΐου 

78.000 m3

Συνολική ποσότητα νερού εµπλουτισµού ανά υδρολογικό έτος 1.024.000 m3

 
 
 

7.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 
 

Για την υδρολογική λεκάνη του Λαρισού προτείνεται η κατασκευή πέντε 
γεωτρήσεων τεχνητού εµπλουτισµού όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5 : 
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Πίνακας 5 : Προτεινόµενες γεωτρήσεις  υδρολογικής λεκάνης Λαρισού. 
 
Αρ. Γεώτρησης Περιοχή Βάθος (m.) Πετρώµατα Τροφοδοσία εµπλ/σµου 

1η Οικισµός 
Κρόνος 220 ± 10% Ιζήµατα του 

φλύσχη Χειµαρρική απορροή 

2η Οικισµός 
Ματαράγκα 250 ± 10% Ιζήµατα του 

φλύσχη Χειµαρρική απορροή 

3η Οικισµός 
Καγκάδι 210 ± 10% Ιζήµατα του 

φλύσχη Χειµαρρική απορροή 

4η Οικισµός 
Μύρτος 200 ± 10% Ιζήµατα του 

φλύσχη Χειµαρρική απορροή 

5η Οικισµός 
Πετροχώρι 200 ± 10% Ιζήµατα του 

φλύσχη Χειµαρρική απορροή 

 
 

Για την υδρολογική λεκάνη του Πείρου προτείνεται η κατασκευή δύο 
γεωτρήσεων τεχνητού εµπλουτισµού όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 6 : 
 
Πίνακας 6 : Προτεινόµενες γεωτρήσεις  υδρολογικής λεκάνης Πείρου. 
 
Αρ. Γεώτρησης Περιοχή Βάθος (m.) Πετρώµατα Τροφοδοσία εµπλ/σµου 

1η Οικισµός 
Φώσταινα 250 ± 10% Προσχώσεις Χειµαρρική απορροή 

2η Οικισµός 
Χαϊκάλι 220 ± 10% Προσχώσεις Χειµαρρική απορροή 

 
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Από την εκπόνηση των µελετών προέκυψε ότι ο τεχνητός εµπλουτισµός είναι µια 
µέθοδος µέσω της οποίας µπορούµε να διαχειριστούµε ποσότητες νερού, οι οποίες 
χάνονται στη θάλασσα κατά την χειµερινή περίοδο.  

• 

• 

• 

• 

• 

Εν γένει, η εφαρµογή του τεχνητού εµπλουτισµού έρχεται να συµβάλλει και αυτή 
στο ποσοστό της στη διαχείριση των υπογείων νερών και στην ανάκαµψή τους. 
Ο τεχνητός εµπλουτισµός δεν αποτελεί την µοναδική λύση για την επίτευξη της 
καλής ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπογείων νερών. 
Ο τεχνητός εµπλουτισµός µπορεί να συνδυασθεί και µε άλλα έργα διαχείρισης του 
υδατικού δυναµικού, όπως π.χ. φράγµατα και λιµνοδεξαµενές. 
Το κόστος εφαρµογής του τεχνητού εµπλουτισµού δεν αναµένεται να είναι 
απαγορευτικό. 
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ΤΑ  ΦΡΑΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  ΤΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ανδρέας Καπλανίδης 
 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆/νση Γεωλογίας - Υδρολογίας 
Σεράφη 60 & Λιοσίων 210, Αθήνα 10445, Τηλ. : 210-83.99.752, Fax : 210-83.99.735 

e-mail : waterag1@otenet.gr 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η δηµιουργία ταµιευτήρων είναι συνδεδεµένη µε την κατασκευή διαφόρων 
ειδών φραγµάτων µε µεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής. Τα φράγµατα και τα κάθε 
είδους αναχώµατα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες σύµφωνα µε το µέγεθός 
τους (ANCOLD 1983): 
•ΜΙΚΡΑ:  (Α) ΄Υψος 5-10µ. και ΄Ογκος Ταµιευτήρα    > 50.000µ

3
  

                  (Β) ΄Υψος 10-15µ. και ΄Ογκος Ταµιευτήρα  > 20.000µ
3
  

•ΜΕΓΑΛΑ : ΄Υψος 15-100µ. και ΄Ογκος Ταµιευτήρα   > 20.000µ
3
  

•ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ: ΄Υψος >100µ. και ΄Ογκος Ταµιευτήρα   > 20.000µ
3

Τα µέχρι σήµερα κατασκευασµένα φράγµατα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ανήκουν στην κατηγορία των µεγάλων φραγµάτων, σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τη ∆ιεθνή Ένωση Μεγάλων Φραγµάτων 
(ICOLD).  

Ως µεγάλο χαρακτηρίζεται ένα φράγµα του οποίου το ύψος ξεπερνά τα 15m από 
το βαθύτερο σηµείο εκσκαφής έως τη στέψη του (κορυφή).  

Επίσης, ένα φράγµα ύψους 10-15m συµπεριλαµβάνεται στα µεγάλα όταν:  
(α) το µήκος  στέψης υπερβαίνει τα 500m,  
(β) ο ταµιευτήρας που δηµιουργείται πίσω από το φράγµα υπερβαίνει το 1.000.000m

3
  

(γ) τα έργα παροχέτευσης της πληµµύρας (υπερχειλιστής) σχεδιάζονται για παροχή 
µεγαλύτερη των 2000 m

3
/sec 

(δ) το φράγµα έχει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες θεµελίωσης ή έχει ασυνήθη 
σχεδιασµό. 
 

Λιµνοδεξαµενές καλούνται οι µικροί ταµιευτήρες που δηµιουργούνται µε την 
κατασκευή αναχώµατος είτε στην κοίτη κάποιου υδρορεύµατος, οπότε το ανάχωµα 
λειτουργεί σαν κλασικό φράγµα, είτε µε διαµόρφωση κατάλληλου χώρου σε 
παρακείµενη περιοχή. Η τροφοδοσία του ταµιευτήρα στη δεύτερη περίπτωση γίνεται µε 
προσαγωγό, από σηµείο υδροληψίας στον κύριο χείµαρρο. Η περίπτωση αυτή αφορά 
τις Εξωποτάµιες Λιµνοδεξαµενές.  
 

Οι µικροί αυτοί ταµιευτήρες δεν τοποθετούνται σε κοιλάδες όπου ρέει µεγάλο 
ποτάµι ή σε περιοχές µε έντονες µορφολογικές κλίσεις.  

Οι εξωποτάµιες λιµνοδεξαµενές είναι µικροί ταµιευτήρες όπου αποθηκεύεται 
νερό χειµάρρων ή πηγών για γεωργική ή υδρευτική χρήση. Η χωρητικότητά τους 
ποικίλει αναλόγως του διαθέσιµου υδατικού δυναµικού, της τοπογραφίας της θέσης 
κατασκευής και των αναγκών σε νερό (π.χ. 30.000-1.000.000µ3).  

Η τοπογραφία είναι παράγων κλειδί. Ο ταµιευτήρας δηµιουργείται σε 
κατάλληλη τοπογραφική θέση µε την κατασκευή αναχώµατος µικρού ύψους (π.χ. 5-
15µ.) και εκσκαφή του υπόλοιπου χώρου στα φυσικά πρανή. 
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Λόγω της χρήσης πλαστικών αδιαπέρατων µεµβρανών δεν απαιτείται 
στεγανότητα των γεωλογικών σχηµατισµών του χώρου κατασκευής της 
λιµνοδεξαµενής, χωρίς όµως τούτο να παραβλέπεται (λόγω µείωσης του κόστους). 

Αντίθετα κριτήριο επιλογής µιας θέσης αποτελεί η εύκολη εκσκαψιµότητα των 
εδαφικών και βραχωδών εµφανίσεων. 
 

Η τροφοδοσία της εξωποτάµιας λιµνοδεξαµενής γίνεται από φράγµα εκτροπής 
στην κοίτη χειµάρρου, µε το οποίο επιδιώκεται η απαγωγή της βασικής ροής και όχι 
των πληµµυρών. 

Απαιτείται λοιπόν πλήρης, κατά το δυνατό, υδρολογική διερεύνηση. Η 
γεωµορφολογική ανάλυση και η σαφής γνώση της γεωλογικής δοµής της λεκάνης 
απορροής παίζει βαρύνοντα ρόλο στην εκτίµηση των υδρολογικών παραµέτρων. 
 

Το κύριο τεχνικό έργο της εξωποτάµιας λιµνοδεξαµενής είναι το ανάχωµα, που 
κατασκευάζεται µε προδιαγραφές χαµηλού αναχωµατικού φράγµατος. Λόγω της 
ελεγχόµενης εισροής στη δεξαµενή αποφεύγεται η κατασκευή υπερχειλιστή. Αυτός 
αντικαθίσταται από µικρό τεχνικό έργο στην ανώτατη στάθµη. 

Οι κλίσεις των εσωτερικών πρανών της λιµνοδεξαµενής διαµορφώνονται 
ανάλογα µε την τεχνική διάστρωσης και το είδος της πλαστικής µεµβράνης που τυχόν 
θα χρησιµοποιηθεί καθώς επίσης και µε τις γεωτεχνικές συνθήκες των σχηµατισµών 
του χώρου κατασκευής. 
 

Το φράγµα εκτροπής της υδροληψίας είναι συνήθως απλή κατασκευή, µε 
αναβαθµό τύπου Τυρόλου µε δεξαµενή καθίζησης φερτών υλών. 
 

Ο προσαγωγός του νερού από την υδροληψία προς τη λιµνοδεξαµενή 
διαστασιολογείται σύµφωνα µε την εκτρέψιµη παροχή και µπορεί να είναι σωληνωτός 
αγωγός ή διώρυγα. 

Ο προσαγωγός θεµελιώνεται σε πολύ µικρό βάθος και το κύριο γεωτεχνικό 
πρόβληµα που συνήθως αντιµετωπίζεται, είναι οι καταπτώσεις και ολισθήσεις 
απότοµων πρανών κατά µήκος της διαδροµής του.  
 

Στα κλασικά φράγµατα βαρύνοντα ρόλο παίζει η εξασφάλιση της στεγανότητας 
τόσο της λεκάνης κατάκλυσης, όσο και της θέσης κατασκευής του φράγµατος. 
Ιδιαίτερη σηµασία στη θέση του άξονα του φράγµατος έχει η αποµάκρυνση τυχόν 
πηγαίων εµφανίσεων νερού. 
 

Τα κλασικά φράγµατα αναχωµατικού τύπου συνοδεύονται και από την 
κατασκευή υπερχειλιστή πληµµυρών, έργο το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις 
κοστίζει περίπου όσο το ίδιο το φράγµα. Ο υπερχειλιστής πληµµυρών κατασκευάζεται 
σε θέση εκτός του φράγµατος, 

Τα κλασικά φράγµατα τύπου βαρύτητας από κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (RCC) 
ή σκληρό επίχωµα  (Remblai Dure) εµπεριέχουν στο σώµα τους τον υπερχειλιστή 
πληµµυρών, οπότε το έργο κοστίζει αρκετά οικονοµικά. Προαπαιτούµενο αποτελεί η 
ύπαρξη ικανής αντοχής (βραχώδους) υποβάθρου θεµελίωσης. 

Στους ταµιευτήρες, κύρια των κλασικών φραγµάτων, γίνονται περιβαλλοντικές 
παρεµβάσεις µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος της λεκάνης απορροής, την 
προστασία από διαβρώσεις εδαφών και την πρόσχωση του ταµιευτήρα, τη διατήρηση 
της ιχθυοπανίδας, την αειφόρο διαβίωση της ορνιθοπανίδας, ακόµα και για την 
προσέλκυση ήπιων δραστηριοτήτων ανθρώπινης αναψυχής. 
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Κατά τη διάρκεια του Γ΄ Κ.Π.Σ (το οποίο ξεκίνησε το 2000 και τελειώνει το 

2006) οι Έγγειες Βελτιώσεις κινήθηκαν µε βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  
«Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», στον άξονα 
«Προτεραιότητα, Ανάπτυξη & Προστασία Φυσικών Πόρων» µε τη χρηµατοδότηση της 
κατασκευής έργων που αφορούν την Ολοκλήρωση Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Β΄ 
Κ.Π.Σ καθώς και την Ταµίευση και Εκµετάλλευση Επιφανειακών Απορροών µε νέα 
έργα. 
 
 
ABSTRACT 
 

The Greek Ministry of Rural Development and Food, Land Reclamation 
Service, has commenced a project for the construction of smaII reservoirs for irrigation 
and potable purposes, mainly in the arid areas of greek islands.  

These smaII reservoirs are cited mainly in areas which are located in the vicinity 
of main streams or rivers, having their water supplies by derivation, so they named 
<<Off-stream reservoirs>> or <<Ponds>>. Most of them are consisted of smaII dams 
(about 10 m hight ) and a capacity ranging from 30.000 to 2.000.000m3 of water 
storage.  

Purpose of this project is the capture of torrent runoff in small hydrological 
bassins. Most of the srnall reservoirs (dams or ponds) are controlled by the geological 
conditions of their sites and hydrological profill of catchment areas.  

The main amount of stream’s runoff runs to the downstream area. The longest 
the base flow period can last (ex. 100 days) the smaller and easier the constraction of 
the derivation spillway will be. 

Therefore hydrological caracteristics of catchment area are important in order to 
point out; if a case is suitable for an off-stream reservoir or a classic dam.. 
Geomorphological analysis and precise knowledge of geological structure of catchment 
area are important for the hydrological approach of the project. 

The spillway’s derivation system is consisted of a ditch with grid and a sinking 
tank for coarse material (sand, wood, leaves etc.). This tank needs permanent 
maintenance, almost every year, dew to turbulent torrent runoff. 

Reservoir’s embankment obeys to constraction rools of embankment dams.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Αθανάσιος Πανώρας1  Λεωνίδας Καρτσώτης2  Θωµάς Μπόγιας3

 
1 Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων/ΕΘΙΑΓΕ 

2 Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά 
3 ∆ιεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης 

 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Παρουσιάζεται η υφισταµένη κατάσταση που αφορά στο κλίµα, τις καλλιέργειες, τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα, τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους και τη διαχείριση αυτών 
στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση της κατάστασης αυτής 
και προτείνεται η λήψη µέτρων για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της 
πεδιάδας. 
 
 
 

THE PRESENT SITUATION AND PROSPECTS IRRIGATION 
WATER MANAGEMENT AT THE THESSALONIKI PLAIN 

 
Athanasios Panoras1  Lonidas Kartsiotis2  Thomas Bogias3

 
1 Land Reclamation Institute/N.AG.RE.F. 

2 General Land reclamation Organization of the Thessaloniki and Lagada palains 
3 Water Resources and Land Reclamation Division of Thessaloniki 

 
 
 
SUMMARY 
 
The existing situation in terms of climate, crops, land reclamation networks, availability 
and management of the water resources of the Thessaloniki plain is presented. All these 
data are evaluated and a number of appropriate measures for the rational management of 
the Thessaloniki’s plain water resources are suggested. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1. ΈΚΤΑΣΗ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 
Η πεδιάδα Θεσσαλονίκης, µία από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, έχει 

έκταση 2.050.000 στρέµµατα µέχρι την υψοµετρική καµπύλη +50m και περιλαµβάνει 
τµήµατα των Νοµών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας 
(Κωνσταντινίδης, 1989). Η αρδευόµενη έκταση της πεδιάδας προσεγγίζει τα 1.000.000 
στρέµµατα. Από τα στοιχεία του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, 
2003) φαίνεται ότι, από την έκταση αυτή ένα ελάχιστο ποσοστό καλλιεργείται µε 
χειµερινά σιτηρά (2.1%). Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το µέγιστο τµήµα της πεδιάδας 
Θεσσαλονίκης (87.9%) καταλαµβάνεται από εαρινές καλλιέργειες όπως: βαµβάκι 
(33.8%), ρύζι (16.1%), καλαµπόκι (11.8%), ζαχαρότευτλα (5.3%), κηπευτικά (3.4%), 
µηδική (2.9%), καπνός (2.6%), επίσπορα (0.9%), 1.4% βιοµηχανική τοµάτα και 
οπωροφόρα δένδρα (19.8%). Οι ετήσιες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά αυτά είναι 
συνήθως µικρές, εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι (πολιτικές τιµών, απορρόφηση 
παραγωγής, κλπ). 

 
 

1.2. ΚΛΙΜΑ 
 
Στο ανατολικό τµήµα της πεδιάδας, όπου βρίσκεται η κοιλάδα του Αξιού, είναι 

έκδηλη η επίδραση του ηπειρωτικού κλίµατος. Στο κεντρικό και δυτικό τµήµα της 
πεδιάδας, που προστατεύεται βόρεια από τους ορεινούς όγκους Πάικο, Τζένα και 
Βόρας, είναι εντονότερη η επίδραση της θάλασσας και η πεδιάδα παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά µεσογειακού κλίµατος. Από πλευράς κατακρηµνισµάτων, η µέση 
ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 536mm, το δε µέσο ύψος βροχής κατά την αρδευτική 
περίοδο προσεγγίζει τα 160mm (Μαυρουδής και Πανώρας, 1992). Από τα στοιχεία 
αυτά γίνεται φανερό ότι οι ανάγκες των εαρινών καλλιεργειών σε νερό δεν µπορούν να 
ικανοποιηθούν µόνο από τα νερά της βροχής και εποµένως η άρδευσή τους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση. 

 
 

1.3. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Στην προαναφερθείσα έκταση έχουν γίνει έργα άρδευσης, στράγγισης και 

οδοποιίας που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Α,Β,Γ τάξη). Για τα έργα Α τάξης 
υπεύθυνος είναι ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) πεδιάδων 
Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, ενώ για τα έργα Β και Γ τάξης υπεύθυνοι είναι οι Τοπικοί 
Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Τα σύγχρονα δίκτυα άρδευσης είναι 32 και 
ανήκουν σε 27 Τοπικούς ΟΕΒ (ΤΟΕΒ). Τα 24 δίκτυα είναι επιφανειακά, συνολικής 
έκτασης 765.774 στρέµµατα και τα 8 είναι υπόγεια, συνολικής έκτασης 170.002 
στρέµµατα. Τα δίκτυα άρδευσης συνοδεύονται από αντίστοιχα δίκτυα επιφανειακής 
στράγγισης και φυσικά το αντίστοιχο οδικό δίκτυο. Στην πεδιάδα λειτουργούν επίσης 
46 αρδευτικά αντλιοστάσια και 14 αντλιοστάσια στράγγισης. Η διοίκηση, λειτουργία 
και συντήρηση των έργων αυτών γίνεται από τους ΟΕΒ. Η ευθύνη είναι τεράστια, γιατί 
πρέπει να φροντίζουν διώρυγες, τάφρους, δρόµους και σωληνώσεις το µήκος των 
οποίων ξεπερνά τα 13.500.000m. 
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1.4. ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ 
 

Η άρδευση της πεδιάδας Θεσσαλονίκης βασίζεται στα νερά των ποταµών 
Αλιάκµονα και Αξιού. Σε περιπτώσεις λειψυδρίας, το υδατικό δυναµικό των ποταµών 
µπορεί να ενισχυθεί µε νερά ανακύκλωσης όπως είναι του ποταµού Λουδία (Πανώρας 
και Χατζηγιάννης, 1992) και των στραγγιστικών τάφρων (Πανώρας κ.α. 2005β). 
Επίσης, µπορεί να γίνει χρήση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων της Θεσσαλονίκης (Πανώρας και Ηλίας, 1997; 1999; Κ.Υ.Α. 141937/7-3-
05, 2005; Πανώρας, 2005; Πανώρας κ.α. 2005α). 

 
 

1.5. ΆΡ∆ΕΥΣΗ 
 
Το µεγαλύτερο τµήµα της πεδιάδας Θεσσαλονίκης (81.8%) εξυπηρετείται µε 

επιφανειακά αρδευτικά δίκτυα όπου κυριαρχεί η άρδευση µε αυλάκια στις γραµµικές 
καλλιέργειες (βαµβάκι, καλαµπόκι, τεύτλα, κηπευτικά) και η άρδευση µε κατάκλυση 
στους ορυζώνες. Η άρδευση µε λωρίδες χρησιµοποιείται στη µηδική και στους 
οπωρώνες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις χρησιµοποιείται καταιονισµός µε άντληση νερού 
από διώρυγες (βιοµηχανική τοµάτα) ή στραγγιστικές τάφρους. 

Το υπόλοιπο τµήµα της πεδιάδας (18.2%) εξυπηρετείται από κλειστά αρδευτικά 
δίκτυα που λειτουργούν µε πίεση. Κυρίαρχη µέθοδος είναι ο καταιονισµός µε διάφορα 
συστήµατα για την άρδευση εαρινών αροτριαίων καλλιεργειών (βαµβάκι, αραβόσιτος, 
καπνός, τεύτλα) και δευτερευόντως οι σταλακτηφόροι αγωγοί για την άρδευση 
οπωρώνων και άλλων καλλιεργειών. 

 
 

1.6. ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
 

Παράλληλα µε τα έργα µεταφοράς, διανοµής και εφαρµογής του αρδευτικού 
νερού στο χωράφι υπάρχει και το αντίστοιχο στραγγιστικό δίκτυο ανοικτών τάφρων. 
∆ίκτυο στράγγισης µε υπόγειους σωλήνες υπάρχει µόνο σε ελάχιστη έκταση της 
πεδιάδας. 

 
 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η γεωργία ως γνωστό καταναλώνει τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού από τους 

διαθέσιµους υδατικούς πόρους. Εποµένως, κάθε προσπάθεια βελτίωσης της πρακτικής 
διαχείρισης του αρδευτικού νερού θα έχει αξιοσηµείωτη θετική επίδραση σε υδατικούς 
πόρους, έδαφος και περιβάλλον. 

 
 

2.1. ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 

 
Σηµαντικές απώλειες νερού οφείλονται σε διαρροές λόγω της παλαιότητας των 

δικτύων σε συνδυασµό µε την ελλιπή συντήρησή τους. Επίσης, παρατηρούνται 
απώλειες νερού, κυρίως στα επιφανειακά δίκτυα, όχι µόνο λόγω της φύσης λειτουργίας 
των δικτύων αυτών (Πανώρας, 1992) αλλά και της µη σωστής οργάνωσης της 
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παροχέτευσης του νερού στις διώρυγες. Οι απώλειες αυτές προκαλούν προβλήµατα στις 
διώρυγες, στην οδοποιία, στις καλλιέργειες γειτονικών αγρών, στην υποβάθµιση των 
εδαφών, στη µεγάλη ανάπτυξη άγριας βλάστησης µε δυσάρεστα οικονοµικά 
αποτελέσµατα στους ΟΕΒ (Μαυρουδής κ.α. 1993). 

 
 

2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 
 
Η εφαρµοζόµενη πρακτική άρδευσης από το γεωργό της πεδιάδας Θεσσαλονίκης 

στηρίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία, µε αποτέλεσµα να προκαλείται σπατάλη νερού 
η οποία εκτός από τη στέρηση σηµαντικών ποσοτήτων νερού από άλλες χρήσεις 
(αστική, βιοµηχανική, υγρότοποι), προκαλεί διάβρωση εδαφών, άνοδο της υπόγειας 
στάθµης, δευτερογενή αλάτωση/νατρίωση των εδαφών (Mavroudis et al. 1999; 
Πανώρας κ.α 2004), πλήρωση των στραγγιστικών τάφρων, υπέρµετρη βλάστηση, 
υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος στα αντλιοστάσια στράγγισης, ρύπανση 
επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

 
 

2.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 
 
Το επιφανειακό υδατικό δυναµικό της πεδιάδας Θεσσαλονίκης κρίνεται επαρκές 

για την άρδευση των καλλιεργειών της. Ακόµη και σε περιπτώσεις λειψυδρίας (εκτός 
ακραίων καταστάσεων) δεν θα υπάρξει πρόβληµα ή τα προβλήµατα έλλειψης νερού θα 
είναι ελάχιστα. Η ύπαρξη των δύο ποταµών, Αλιάκµονα-Αξιού, η ανακύκλωση 
στραγγιστικών νερών, Λουδίας-στραγγιστικές τάφροι, η επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων όλων των οικισµών που γειτνιάζουν µε την πεδιάδα 
και κυρίως η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιµων υδατικών πόρων εξασφαλίζουν 
όχι µόνο επάρκεια νερού για την άσκηση της γεωργίας στην πεδιάδας αλλά 
εξοικονοµούνται πόροι καλής ποιότητας για αστική χρήση, αναψυχή και προστασία 
των δέλτα των ποταµών. 

 
 

2.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (αλατότητα-νατρίωση-τοξικές δράσεις 

ιχνοστοιχείων και βαρέων µετάλλων) των νερών των ποταµών Αξιού, Αλιάκµονα και 
Λουδία δε δηµιουργούν προβλήµατα στα φυτά, στο έδαφος και στην άρδευση µε 
σταγόνες. Η πρακτική της ανακύκλωσης των νερών στράγγισης και των 
επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων είναι απαραίτητη, χρειάζεται όµως συνεχή 
έλεγχο σε νερά και εδάφη (Πανώρας κ.α. 2005β; Πανώρας, 2005). Στη διερεύνηση της 
ποιοτικής κατάστασης των αρδευτικών νερών της πεδιάδας πρέπει να εντάσσονται και 
τα φυτοφάρµακα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα νερά του Αξιού που είναι 
διακρατικός ποταµός. 

 
2.5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
Η διαχείριση του αρδευτικού νερού γίνεται από τους Οργανισµούς της πεδιάδας 

(ΤΟΕΒ και το ΓΟΕΒ). Το έργο των Οργανισµών αυτών είναι πολύ σηµαντικό παρόλο 
που τα περιθώρια βελτίωσης της πρακτικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων 
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είναι µεγάλα. Τα τελευταία χρόνια οι οργανισµοί αντιλαµβάνονται την αδυναµία τους 
στο θέµα της διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων και αναζητούν επιστηµονική 
στήριξη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 6 Οργανισµών που υδροδοτούνται από 
νερά του Αξιού που χρηµατοδότησαν το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων την αγορά 
επιστηµονικών οργάνων για τη µέτρηση της εδαφικής υγρασίας στους αγρούς. 

 
 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 
 
 Όπως φαίνεται από την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, οι Οργανισµοί 

Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις Εγγείων 
Βελτιώσεων επιτελούν σηµαντικό έργο. Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα για λήψη 
µέτρων και γενικότερα για τη βελτίωση της υφισταµένης κατάστασης είναι επιτακτική. 
Άλλωστε, τόσο η Ευρωπαϊκή (Κοινοβούλιο και Συµβούλιο της ΕΕ, 2000) όσο και 
Εθνική νοµοθεσία (Νόµος 3199, 2003) επιβάλλουν τη βελτίωση της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων µε στόχο την ποσοτική και ποιοτική αειφορία τους. Τα µέτρα αυτά 
είναι τα εξής: 

 
 

3.1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 

• Εγκατάσταση δικτύου σταθµηγράφων στους ποταµούς Αξιό και Λουδία για τη 
συνεχή εκτίµηση της παροχής αυτών. 

• Συνεχής έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των νερών άρδευσης. 
• ∆ηµιουργία δικτύου αγροµετεωρολογικών σταθµών για τον υπολογισµό της 

ηµερήσιας κατανάλωσης των καλλιεργειών σε νερό (Πανώρας και Μαυρουδής, 
1993). 

• Γνώση των βασικών υδροδυναµικών χαρακτηριστικών των εδαφών που σε 
συνδυασµό µε την κατανάλωση νερού από τις καλλιέργειες και τη 
διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων θα βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης του 
νερού. 

• ∆ηµιουργία κινητών µονάδων που θα αξιολογούν τον τρόπο εφαρµογής του 
νερού στο χωράφι (Πανώρας, 1994). 

• ∆ηµιουργία βάσεων δεδοµένων που αφορούν στοιχεία ποσοτικά – ποιοτικά – 
υδατοκατανάλωσης - εδαφικών χαρακτηριστικών - αξιολόγησης αρδεύσεων, 
επεξεργασία αυτών από αρµόδιους φορείς και διάχυση της πληροφορίας. 

• Ενίσχυση µε επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό των φορέων υλοποίησης των 
ανωτέρω καθώς και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής αυτών. 

• Εφαρµογή της χρέωσης του νερού σύµφωνα µε τον καταναλισκόµενο όγκο 
(Panoras and Mavroudis, 1995). Σηµειώνεται ότι πρέπει να υπάρχει σαφής 
διαφορά µεταξύ κοστολόγησης και τιµολόγησης του αρδευτικού νερού 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 2003). 

• Εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας 3199 (2003). 
• Συνεχής ενηµέρωση-εκπαίδευση των χρηστών του αρδευτικού νερού καθώς και 

του κοινού σε θέµατα σχετικά µε την ορθολογική χρήση αυτού. 
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3.2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

3.2.1. Ελαχιστοποίηση των απωλειών του αρδευτικού νερού στα δίκτυα 
µεταφοράς, διανοµής και εφαρµογής του νερού στον αγρό 

Για την ελαχιστοποίηση των απωλειών κατά τη µεταφορά, διανοµή και εφαρµογή 
του νερού στον αγρό πρέπει 

• να αποκατασταθούν οι φθορές των δικτύων (Μαυρουδής κ.α. 1993) 
• να εκσυγχρονισθούν τα δίκτυα µε συσκευές ρύθµισης και µέτρησης της ροής 

και 
• να µελετηθεί η µετατροπή των ανοικτών αρδευτικών δικτύων σε κλειστά υπό 

πίεση. 
 

3.2.2. Ελαχιστοποίηση των απωλειών του αρδευτικού νερού στον αγρό κατά την 
εφαρµογή των αρδεύσεων 

Η εφαρµογή του νερού στον αγρό από βασίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία των 
γεωργών, µε αποτέλεσµα οι απώλειες νερού να είναι σηµαντικές και η αποδοτικότητα 
της άρδευσης να είναι χαµηλή, ιδιαίτερα στα επιφανειακά συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. 
Η µείωση των απωλειών εφαρµογής του νερού στον αγρό προϋποθέτει: 

• τη γνώση της ηµερήσιας κατανάλωσης νερού από τις καλλιέργειες της πεδιάδας 
• τη γνώση της χωρητικότητας των εδαφών σε νερό καθώς και το ρυθµό διήθησης 

αυτού 
• τη στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό των φορέων διαχείρισης του 

αρδευτικού νερού 
• την εκπαίδευση των αγροτών και των στελεχών των φορέων διαχείρισης του 

νερού στη σωστή εφαρµογή των αρδεύσεων 
• την αυξηµένη χρέωση της υπερκατανάλωσης/σπατάλης νερού 
• οικονοµικά κίνητρα για την εξοικονόµηση αρδευτικού νερού 
• την αξιολόγηση του τρόπου εφαρµογής του νερού στο χωράφι µε τη χρήση 

κινητών µονάδων. 
 

3.2.3. Εντατικοποίηση της έρευνας σχέσεων νερού-παραγωγής 
Η γνώση των σχέσεων νερού-παραγωγής είναι µία πολύ σηµαντική πληροφορία 

για τους φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων της πεδιάδας γιατί επιτρέπει την 
επιλογή των καταλληλότερων καλλιεργειών και τη σωστή κατανοµή τους στην 
αρδευόµενη έκταση µε βάση τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους της πεδιάδας. Η 
γνώση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης των 
καλλιεργειών (Υ.Α.Α.Τ., 2005; Κ.Ο.Γ.Π., 2005). 

 
3.2.4. Ενίσχυση υδατικού δυναµικού 

Το υφιστάµενο υδατικό δυναµικό της πεδιάδας µπορεί να ενισχυθεί µε την 
υλοποίηση των εξής δράσεων: 

• Μείωση των απωλειών του αρδευτικού νερού κατά τη µεταφορά και την 
εφαρµογή του στον αγρό. 

• Κατασκευή λιµνοδεξαµενών (Βαφειοχώρι-Κοτζά Ντερέ). 
• Επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων στην άρδευση 

των καλλιεργειών. 
• Ανακύκλωση στραγγιστικών νερών. 
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3.2.5. Αποφυγή υποβάθµισης των αρδευόµενων εδαφών, βελτίωση νατριωµένων 
εδαφών 
Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δηµιουργίας δευτερογενούς αλάτωσης στα 

εδάφη της πεδιάδας (Mavroudis et al. 1999) πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση 
του αρδευτικού νερού από πλευράς άρδευσης και στράγγισης. Η υλοποίηση του στόχου 
αυτού επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των προαναφερθέντων δράσεων. Σε ότι αφορά 
στα νατριωµένα εδάφη, η αποκατάσταση αυτών απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και 
προσθήκη φωσφογύψου (Πανώρας κ.α 2004). 

 
 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα έχει 
θετικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Ορισµένες 
όµως από τις προτάσεις µπορούν και επιβάλλεται να αποτελέσουν µόνιµη παροχή 
υπηρεσιών προς τον αγρότη. Οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής: 

 
 

4.1. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Τα κινητά εργαστήρια θα δώσουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της άρδευσης µε 

στόχο την εξοικονόµηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, 
επιφανειακά και υπόγεια νερά, υγρότοποι) και γενικά το όφελος του αγρότη και του 
κοινού (µείωση κόστους παραγωγής, καλύτερη ποιότητα προϊόντων). 

 
 

4.2. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

Για συνεχή πληροφόρηση του αγρότη και των φορέων διαχείρισης του 
αρδευτικού νερού σχετικά µε τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό µέσα από α) δίκτυο 
τηλεµετάδοσης β) την τηλεόραση (αγροτικό κανάλι) γ) το ραδιόφωνο δ) τον τύπο, η 
δηµιουργία δικτύου αγροµετεωρολογικών σταθµών, η επεξεργασία των δεδοµένων και 
η διάχυση της πληροφορίας θα δώσουν την απαιτούµενη γνώση για την ορθολογική 
εφαρµογή του νερού στον αγρό, η οποία θα εξοικονοµήσει υδατικούς πόρους, θα 
προστατεύσει το περιβάλλον και θα ωφελήσει τον αγρότη. 

 
 

4.3. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
Η συνεχής καταγραφή, η τηλεµετάδοση των ποιοτικών-ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων της πεδιάδας Θεσσαλονίκης και η διάχυση της 
πληροφορίας στους αρµόδιους φορείς έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
 



 

Υδατικοί Πόροι και Γεωργία 24

4.4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
Οι συστηµατικές αναλύσεις των αρδευοµένων εδαφών και η διάχυση της 

πληροφορίας στους αρµόδιους φορείς στοχεύουν στην πρόληψη ή στην αποκατάσταση 
των εδαφικών παθογενειών λόγω κακής διαχείρισης του αρδευτικού νερού. 
4.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 
Για να βοηθήσουµε ακόµη περισσότερο το γεωργό της πεδιάδας Θεσσαλονίκης 

οφείλουµε να θέσουµε ως βασικό στόχο την προσεχή δεκαετία, την υλοποίηση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς το γεωργό που 
αποτελούν και την καλύτερη µορφή ενίσχυσης αυτών. Η προσπάθεια αυτή αν και 
δύσκολη, αφού δε σχετίζεται µόνο µε το φορέα που διεξάγει την έρευνα αλλά και µε 
όλους τους φορείς που ασχολούνται µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων, πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως µε συντονιστή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα εγγειοβελτιωτικά έργα µεγάλης κλίµακας έθεσαν τις βάσεις της σύγχρονης γεωργίας 
στη χώρα µας, ενώ συνεχίζουν να συµβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού και στην ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας. 
Παρόλα αυτά η κατασκευή και λειτουργίας τους είναι συνυφασµένη µε την υποβάθµιση 
ή εξαφάνιση οικοσυστηµάτων και την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στις 
περιοχές όπου υλοποιήθηκαν. Ως ιδιαίτερα παραδείγµατα αναφέρονται οι περιπτώσεις 
του δέλτα Αξιού και της λίµνης Κερκίνης. Πρόκειται για δυο από τους σπουδαιότερους 
υγροτόπους της χώρας µας που δηµιουργήθηκαν από ανθρώπινες επεµβάσεις και οι 
οποίοι σήµερα υπόκεινται σε έντονες πιέσεις από τη µη αειφορική χρήση των υδάτινων 
πόρων της λεκάνης απορροής τους.  
 
 
SUMMARY 
Large scale land reclamation projects have put the basis for the modern agriculture in 
Greece while they still contribute substantially to the improvement of the living 
standards in rural areas as well as to the enhancement of the national economy. 
Nevertheless both the construction and functioning of these projects have lead to the 
degradation or even to the elimination of many ecosystems and to alteration of the 
natural environment. Specific examples are that of Axios delta and Lake Kerkini. They 
are two of the most important wetlands in Greece even though they have been created 
after the interventions to their natural environment. Nowadays their unique ecosystems 
are under serious threats mainly due to the unsustainable water resources management 
at their catchments.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έτος 2025 η ποσότητες νερού για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών 

σε παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται να είναι αυξηµένες κατά 192 κυβικά µίλια. Όγκος ο 
οποίος αντιστοιχεί περίπου στο δεκαπλάσιο της µέσης ετήσιας παροχής του Νείλου 
(Seckler et all, 1998). ∆ιερωτάται κανείς τι επιπτώσεις θα έχει η απόληψη αυτής της 
ποσότητας, στα υδάτινα συστήµατα, στα οικοσυστήµατά τους και στο φυσικό 
περιβάλλον γενικότερα.  

Ήδη σήµερα ένα µεγάλο µέρος των υδάτινων πόρων, είτε πρόκειται για υπόγειους 
υδροφορείς είτε για επιφανειακά υδάτινα συστήµατα, υπόκεινται σε πιέσεις πέραν των 
ορίων τους. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι το οκτώ τις εκατό της παραγωγής γεωργικών 
αγαθών προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις που αρδεύονται από υπόγειους υδροφορείς  
ο ρυθµός άντλησης των οποίων υπερβαίνει τον ρυθµό επαναπλήρωσής τους και από 
ποταµούς οι οποίοι ρέουν στη θάλασσα µόνο για ένα µικρό διάστηµα λόγω του 
µεγάλου βαθµού εκτροπής τους (Dougherty, 1995).  

Η δυνατότητα σήµερα της σύγχρονης γεωργίας να παράγει τεράστιες ποσότητες 
τροφίµων και να χρησιµοποιεί αντίστοιχες ποσότητες νερού, οφείλεται στον σχεδιασµό, 
την κατασκευή και τη διαχείριση των µεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων. Παρ όλα 
αυτά, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, από την απαρχή της εµφάνισής τους, είναι 
συνυφασµένα µε την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Αποστράγγιση 
υγροτοπικών εκτάσεων, ισοπεδώσεις, κατασκευή δρόµων και διωρύγων µεταφοράς του 
νερού, κατασκευή φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών, εκτροπή ποταµών, άρδευση 
εκτάσεων οι οποίες ήταν εντελώς ξηρικές, αποτελούν ορισµένα από τα κύρια στοιχεία 
σχεδόν κάθε εγγειοβελτιωτικού έργου.  

Μια γενική διάκριση των επιπτώσεων από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: α) επιπτώσεις που προκαλούνται 
από τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός τέτοιου έργου β) επιπτώσεις που προκαλούνται 
από τον τρόπο λειτουργίας των έργων και γ) επιπτώσεις που προκαλούνται από τον 
τρόπο εφαρµογής του αρδευτικού νερού στα γεωργικά εδάφη. 

 
 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Στις επιπτώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα κατασκευαστικά στοιχεία ενός 

εγγειοβελτιωτικού έργου είναι δυνατό να περιλαµβάνονται απλές οχλήσεις οι οποίες 
προκαλούνται κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου, έως µόνιµες αλλοιώσεις στη 
φυσιογνωµία και τις φυσικές λειτουργίες µιας ολόκληρης περιοχής. Οι κυριότερες από 
αυτές εντοπίζονται στα ακόλουθα: 
 Μεταβολές στο φυσικό τοπίο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

αντικατάσταση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου στην πλειονότητα των 
πεδιάδων της χώρας µας, από τα ευθυγραµµισµένα όρια ισοπεδωµένων 
αγροτεµαχίων µεγάλων διαστάσεων, τα οποία προέκυψαν από τούς αναδασµούς. 
Το νέο αυτό τοπίο συµπληρώνεται από ευθύγραµµους αγροτικούς δρόµους, 
αρδευτικές διώρυγες και αντλιοστάσια. Η κατασκευή φραγµάτων και 
λιµνοδεξαµενών αποτελεί εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγµα τροποποίησης του 
φυσικού τοπίου µιας περιοχής. 

 Απώλεια ή υποβάθµιση υγροτοπικών και δασικών οικοσυστηµάτων. Η 
αποστράγγιση υγροτοπικών εκτάσεων και η µετατροπή τους σε γεωργική γη 
µετέβαλε καθοριστικά τη φυσιογνωµία ολόκληρων περιοχών. Παράδειγµα 
αποτελεί στη χώρα µας η αποστράγγιση των υγροτοπικών περιοχών του Αξιού 
και η µετατροπή της σήµερα στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχες 
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επιπτώσεις υπήρξαν και σε δασικές εκτάσεις από την εκχέρσωσή τους είτε για τη 
δηµιουργία αγροτικής γης είτε για τη διέλευση αρδευτικών διωρύγων ή 
αγροτικών δρόµων.  

 Υποβάθµιση της χλωρίδας και µείωση ή εξαφάνιση των πληθυσµών της πανίδας. 
Αιτίες αποτελούν οι µεταβολές που επέρχονται στο υδατικό ισοζύγιο µιας 
περιοχής, η καταστροφή των χώρων φωλαιοποίησης και τροφοληψίας, η 
τροποποίηση της ροής των ποταµών και η παρεµπόδιση της µετανάστευσης των 
πληθυσµών της πανίδας (ψάρια, πουλιά, αµφίβια, θηλαστικά), από τα 
κατασκευαστικά στοιχεία και τις επεµβάσεις ενός εγγειοβελτιωτικού έργου. 

 Υποβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων κατάντη των έργων. Τα στραγγιστικά 
δίκτυα και οι διευθετήσεις ρεµάτων για την απόδοση γης στη γεωργία 
µεταβάλλουν στις περισσότερες περιπτώσεις το υδρολογικό ισοζύγιο των 
φυσικών οικοσυστηµάτων κατάντη των περιοχών εκτέλεσης των έργων. 

 Επιπτώσεις στους υπόγειους υδροφορείς. Αντίστοιχες µε το προηγούµενο είναι 
και οι επιπτώσεις σ’ αυτούς.  
 
 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η αρδευόµενη γεωργία στηρίζεται στην απόληψη νερού από επιφανειακά και 

υπόγεια υδάτινα συστήµατα καθώς και στην αποµάκρυνση προς τους τελικούς 
αποδέκτες (κατάντη υδάτινα συστήµατα), της περίσσειας του νερού από τη ζώνη του 
ριζοστρώµατος µέσω της στράγγισης. Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των 
εγγειοβελτιωτικών έργων στα ανωτέρω υδάτινα συστήµατα εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά των τελευταίων, την ποιότητα του απολήψιµου νερού και το ρυπαντικό 
φορτίο των στραγγιδίων καθώς και την αποδοτικότητα µεταφοράς και διανοµής του 
νερού.  

Η απόληψη νερού από τους υπόγειους υδροφορείς είναι δυνατό να προκαλέσει 
την υφαλµύρωση τους, καθιζήσεις των υπερκείµενων εδαφών, υποβάθµιση των 
γεωργικών εδαφών εφόσον η ποιότητα του νερού δεν είναι κατάλληλη, µείωση της 
ποτάµιας ροής και της στάθµης των λιµνών, υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων που 
εξαρτώνται από τις µεταβολές της υπόγειας στάθµης. 

Αντίστοιχα, η απόληψη νερού από επιφανειακές πηγές όπως είναι οι λίµνες και οι 
ποταµοί προκαλεί, την πτώση της στάθµης τους, τη µείωση ή ακόµη και τη διακοπή της 
ροής τους, την υποβάθµιση όχι µόνο των δικών τους αλλά και των κατάντη 
οικοσυστηµάτων όπως είναι τα δέλτα και οι ακτές τους και τη µείωση της τροφοδοσίας 
των υπόγειων υδροφορέων.  

Εξίσου σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις στους αποδέκτες των υδάτων της 
στράγγισης, προκαλώντας τη ρύπανση και τον ευτροφισµό τους και υποβαθµίζοντας ή 
καταστρέφοντας τα οικοσυστήµατα.  

 
 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Η µέθοδος εφαρµογής του αρδευτικού νερού και ο βαθµός αποδοτικότητάς της 

είναι δυνατό να προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην πηγή απόληψης του 
αρδευτικού νερού, στην ποιότητα του καλλιεργούµενου εδάφους αλλά και στα κατάντη 
υδάτινα συστήµατα και τους υπόγειους υδροφορείς.  

Οι επιφανειακές µέθοδοι άρδευσης όπως είναι µε λεκάνες, λωρίδες και αυλάκια 
έχουν µικρή αποδοτικότητα εφαρµογής η οποία εξαρτάται από την πείρα και τις 
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γνώσεις του παραγωγού. Στη χώρα µας εκτιµάται ότι το 35% του νερού που 
διοχετεύεται στην αρχή των χωραφιών τα οποία αρδεύονται µε αυτές τις µεθόδους 
καταλήγει στα στραγγιστικά δίκτυα ή στους υπόγειους υδροφορείς, στερώντας το κατ΄ 
αυτό τον τρόπο από τις φυσικές του πηγές.  

Η απουσία στραγγιστικών δικτύων ή η κακή λειτουργία τους σε συνδυασµό µε 
την απουσία υπεραρδεύσεων για την έκπλυση των αλάτων, οδηγεί σε προβλήµατα 
αλάτωσης και αλκαλίωσης των γεωργικών εδαφών. 

Τέλος η δυνατότητα άρδευσης των γεωργικών εδαφών έχει οδηγήσει στη χρήση 
αυξηµένων ποσοτήτων λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών. Οι απορροές από 
τις γεωργικές εκτάσεις µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στους υπόγειους 
υδροφορείς όσο και στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες τους. 
  
 
5. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
Η έναρξη της κατασκευής των µεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων στην Ελλάδα 

εντοπίζεται στη δεκαετία του 1920 και συµπίπτει ουσιαστικά µε την άφιξη και 
εγκατάσταση των προσφύγων από τη Βόρεια και Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία 
στην Ελλάδα. ∆ιακόπτεται για ένα διάστηµα λόγω του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου και 
συνεχίζεται τις επόµενες δεκαετίες έως και σήµερα. Στο διάστηµα από το 1920 έως και 
τα µέσα του 1960 θέτονται οι βάσεις για την ανάπτυξη της αρδευόµενης γεωργίας στη 
χώρα µας. Ταυτόχρονα όµως το διάστηµα αυτό ταυτίζεται και µε την υποβάθµιση ή την 
εξαφάνιση των 2/3 της συνολικής υγροτοπικής έκτασης της Ελλάδας, κυρίως έλη 
αρκετές λίµνες και σε µερικές περιπτώσεις ακόµη και ποτάµια.  

Στη χώρα µας ως τώρα η πληρέστερη απογραφή υγροτοπικών οικοσυστηµάτων 
πραγµατοποιήθηκε το 1992-93 από το ΕΚΒΥ µε την υποστήριξη των κεντρικών και 
νοµαρχιακών υπηρεσιών των υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας. Σύµφωνα µε αυτήν 
το σύνολο των υγροτόπων φθάνει περίπου τους 400 οι οποίοι καλύπτουν συνολικά 
έκταση µεγαλύτερη από 2 εκατοµµύρια στρέµµατα.  

Από τα 400 οικοσυστήµατα που περιελήφθησαν στην προαναφερθείσα 
«Απογραφή», τα 291 απειλούνται µε υποβάθµιση κυρίως λόγω των ακόλουθων 
παραγόντων:  
 Μεταβολή του υδρολογικού καθεστώτος της λεκάνης απορροής τους. 

 Επηρεάζει περίπου τις µισές πηγές και το 40% των ποταµών. Τα κύρια αίτια γι’ 
αυτό είναι τα αρδευτικά δίκτυα και η κατασκευή φραγµάτων, που εξυπηρετούν 
τις αυξηµένες απαιτήσεις σε νερό των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών.  

 Μη ορθολογική χρήση τους 
 ∆ιαπιστώθηκε ότι εµφανίζεται περίπου στο 40% των δέλτα, των φυσικών λιµνών 

και των ταµιευτήρων. Τα κύρια αίτια γι’ αυτό είναι η υπεράντληση, η 
λαθροθηρία, η υπεραλίευση, η παράνοµη υλοτοµία και οι αµµοληψίες.  

 Μεταβολή της ποιότητας του νερού τους 
 Εµφανίζεται στα µισά περίπου υδάτινα οικοσυστήµατα µε τα δέλτα να είναι ο 

τύπος που πλήττεται περισσότερο ακολουθώντας οι λίµνες και οι ποταµοί. Κύρια 
αίτια είναι η µη σηµειακή ρύπανση γεωργικής προέλευσης καθώς επίσης η 
ρύπανση από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα.  

 Απώλεια έκτασης 
 Πλήττει περίπου το 60% των ελών και τα µισά δέλτα και εκβολικά συστήµατα. Η 

επέκταση της γεωργίας είναι µια παλιά αναγνωρισµένη αιτία αυτής της απώλειας, 
ενώ σε αυτήν έχει πιο πρόσφατα προστεθεί και η οικιστική και τουριστική 
ανάπτυξη. 
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Εάν εξαιρεθεί η περίοδος µεταξύ του 1920 και 1960 κατά την οποία τα υδάτινα 
οικοσυστήµατα αποξηραίνονταν για λόγους εθνικής σηµασίας - απόδοση των 
αποκαλυπτόµενων γεωργικών εκτάσεων στους πρόσφυγες, προστασία από την 
ελονοσία, αύξηση της γεωργικής γης και του βιοτικού επιπέδου της υπαίθρου – σήµερα 
η συνεχής υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων αυτών οφείλεται σε ασύνετη χρήση τους, 
απληστία, υιοθέτηση αναπτυξιακών προτύπων του παρελθόντος, αδυναµία εφαρµογής 
του νοµικού καθεστώτος προστασίας, καταπατήσεις δηµοσίων εκτάσεων κ.λ.π.  
 
6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ 

Τα πρώτα εγγειοβελτιωτικά έργα – κυρίως αποστραγγιστικά - µε τα οποία αρχίζει 
ουσιαστικά και η ανθρώπινη παρέµβαση στον Αξιό και κατ’ επέκταση στο φυσικό 
οικοσύστηµα της κοιλάδας του, εντοπίζονται στις αρχές του 1900 επί σουλτάνου 
Αβδούλ Χαµίτ (Κωνσταντινίδης, 1999). Επρόκειτο για προσπάθεια µερικής υλοποίησης 
της µελέτης των Kinniple και Jaffery χωρίς όµως αποτέλεσµα. Η µελέτη αυτή 
προέβλεπε πλην των υπολοίπων και την εκτροπή της κοίτης του Αξιού από τα στενά 
της Τσιγγάνας µέχρι τη θάλασσα.  

Το σύνολο των εγγειοβελτιωτικών έργων τα οποία µετέτρεψαν ουσιαστικά την 
τότε µορφή της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης από ένα απέραντο υγροτοπικό σύστηµα σε 
εύφορες γεωργικές εκτάσεις, πραγµατοποιήθηκαν µετά την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας.  

Η εκτέλεση των έργων αυτών ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις (Φράγκου, 2002). Τα 
έργα της πρώτης φάσης µελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν από την Αµερικανική 
κατασκευαστική εταιρία «The Foundation Company» το χρονικό διάστηµα 1925-1938.  
Όσον αφορά τον Αξιό αυτά περιελάµβαναν µεταξύ άλλων την εκτροπή της κοίτης του 
ποταµού δυτικότερα από το τότε σηµείο εκβολής του για την αποφυγή της πρόσχωσης 
του λιµένα Θεσσαλονίκης, µε ταυτόχρονο εγκιβωτισµό της για την αντιπληµµυρική 
προστασία της περιοχής.  

Η δεύτερη εκείνη φάση περιελάµβανε έργα τα οποία κατασκευάστηκαν µετά το 
1950. Κατά την περίοδο αυτή (1954-1956), κατασκευάστηκε το φράγµα εκτροπής στον 
Αξιό, 28 χιλιόµετρα ανάντη της εκβολής του για την άρδευση 310.000 στρεµµάτων. Το 
1958 άρχισε η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων και οι εργασίες ισοπεδώσεων καθώς 
επίσης και η κατασκευή των παράκτιων αναχωµάτων και των αντίστοιχων 
στραγγιστικών αντλιοστασίων. Το µεγαλύτερο µέρος των έργων αυτών ολοκληρώθηκε 
τη δεκαετία του 70.  

Πλην των ανωτέρω, και κατά τις επόµενες δεκαετίες πλήθος άλλων αρδευτικών 
έργων έχει εκτελεστεί στην περιοχή από τους Ο.Τ.Α. και τους ιδιώτες, τα οποία 
υδροδοτούνται επί το πλείστον από γεωτρήσεις. 

Σε ένα χρονικό διάστηµα 60 περίπου ετών η µορφολογία της περιοχής, η δράση 
των ποταµών και των χειµάρρων, η επιρροή της θάλασσας και γενικά οι φυσικές 
εξωγενείς διεργασίες διάβρωσης, µεταφοράς και απόθεσης υλικών τροποποιήθηκαν 
ολοκληρωτικά. Άµεσες και καθοριστικές ήταν και οι επιπτώσεις στις  βιολογικές 
διεργασίες ή λειτουργίες των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων που προϋπήρχαν, οι οποίες 
εξαφανίσθηκαν. Παράλληλα κάτω από τις νέες υδρολογικές συνθήκες που 
διαµορφώθηκαν αρχίζει να σχηµατίζεται το “νέο” πλέον δέλτα του Αξιού για να φτάσει 
στην κατάσταση την οποία το γνωρίζουµε.  

Σήµερα το δέλτα του Αξιού αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου συµπλέγµατος 
υγροτόπων, στο οποίο περιλαµβάνονται οι αλυκές Κίτρους, οι εκβολές του Λουδία και 
το δέλτα του Αλιάκµονα. Το υγροτοπικό αυτό οικοσύστηµα αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα της Ελλάδας και περιλαµβάνεται στους δέκα υγροτόπους διεθνούς 
σηµασίας της χώρας µας σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ραµσάρ µε την ονοµασία «∆έλτα 
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Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα, Αλυκές Κίτρους». Έχει προταθεί να περιληφθεί στον 
εθνικό κατάλογο των προτεινόµενων περιοχών για ένταξη στο δίκτυο “ΦΥΣΗ 2000”, 
µε κωδικό GR1220002. Επίσης στον κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας 
(Special Protected Area-SPA), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί βάσει της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ λόγω του αξιόλογου πλούτου της ορνιθοπανίδας της. Η ορνιθοπανίδα 
αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα στοιχεία της πανίδας του ∆έλτα. Έχουν 
παρατηρηθεί περίπου 215 είδη , από τα οποία τα 109 είναι υδρόβια ή παρυδάτια και 
χρησιµοποιούν την περιοχή για να φωλιάσουν, να ξεχειµωνιάσουν ή ως ενδιάµεσο 
σταθµό κατά τη µετανάστευσή τους. Επίσης, 39 από αυτά περιλαµβάνονται στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Ανάµεσά τους είναι 
είδη Κινδυνεύοντα (όπως αργυροπελεκάνος, λαγγόνα, κ.πλ.), Τρωτά (όπως 
βαλτόπαπια,καλαµοκανάς) και Σπάνια (φοινικόπτερο). 

Παρά τη σπουδαιότητα του εν λόγω οικοσυστήµατος οι αυξηµένες απαιτήσεις σε 
νερό των αρδευτικών δικτύων σε συνδυασµό µε τις περιόδους ξηρασίας κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, έχουν ως επακόλουθο η θερινή παροχή του ποταµού στο δέλτα, 
να µειώνεται δραστικά ή ακόµη και να µηδενίζεται εξαιτίας της παροχέτευσής της 
σχεδόν εξολοκλήρου στα αρδευτικά δίκτυα  που εξυπηρετεί. Οι απώλειες σε νερό των 
αρδευτικών δικτύων που εξυπηρετεί ο Αξιός και οι οποίες θα ήταν ικανές να 
διατηρήσουν µια ορισµένη παροχή στο δέλτα, δεν επανέρχονται στην κοίτη του 
ποταµού και στο δέλτα. Λόγω της τοπογραφικής διαµόρφωσης, το στραγγιστικό δίκτυο 
αποκλίνει από τον άξονα του ποταµού και µέρος των στραγγιστικών υδάτων, καταλήγει 
στον Λουδία ενώ το υπόλοιπο, µέσω τριών αντλιοστασίων στη θάλασσα. 

Το αποτέλεσµα είναι το θαλασσινό νερό κατά τη διάρκεια κυρίως της 
πληµµυρίδας να εισέρχεται στην κοίτη του Αξιού αρκετά χιλιόµετρα ανάντη της 
εκβολής του. Η είσοδος του θαλασσινού νερού διευκολύνεται και από τις πολύ µικρές 
έως µηδενικές κλίσεις του ποταµού στο τµήµα αυτό.  

Οι επιπτώσεις από την αυξηµένη αλατότητα στην περιοχή του δέλτα είναι ορατές 
στα ενδιαιτήµατα του οικοσυστήµατος, στους πληθυσµούς της ορνιθοπανίδας και 
ιχθυοπανίδας που διαβιώνουν σ’ αυτά, στα γειτονικά αγρο-οικοσυστήµατα, ακόµη και 
στον υπόγειο υδροφορέα εκατέρωθεν του ποταµού.  

Το ΕΚΒΥ, σε συνεργασία µε το ΑΠΘ προχώρησε στη µελέτη του σύνθετου 
αυτού προβλήµατος από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας (∆ηµητριάδης, 1995). Ο 
σκοπός εκείνης της προσπάθειας ήταν η διερεύνηση λύσεων για α) την εξασφάλιση και 
διατήρηση στην κοίτη του ποταµού µιας ελάχιστης παροχής κατάντη του φράγµατος, β) 
τη µείωση της χρονικής περιόδου που διακόπτεται η ροή του ποταµού στην κοίτη 
κατάντη του φράγµατος εκτροπής και γ) την έκπλυση των αλάτων µέσω της 
εκµετάλλευσης τυχόν θερινών βροχοπτώσεων κατά την αρδευτική περίοδο. Η 
διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε περιελάµβανε τα ακόλουθα στάδια: 

Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων για την αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης στο δέλτα του Αξιού. Τα δεδοµένα αφορούσαν τις κλιµατικές, 
υδρογεωλογικές και εδαφολογικές παραµέτρους καθώς επίσης τα βιοτικά γνωρίσµατα 
(χλωρίδα, πανίδα) της περιοχής.  

Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων τα οποία αφορούσαν το υφιστάµενο 
καθεστώς διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων του αγρο-οικοσυστήµατος ανάντη 
του δέλτα. Συγκεκριµένα εξετάσθηκαν οι εφαρµοζόµενες πρακτικές άρδευσης καθώς 
επίσης και ο τρόπος λειτουργίας των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων στην 
περιοχή. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε ότι δεδοµένης της παρατηρούµενης 
µείωσης των βροχοπτώσεων αλλά και της συνεχώς αυξανόµενης χρήσης του νερού από 
τη γείτονα χώρα (ΠΓ∆Μ), η παροχή του Αξιού στο µέλλον αναµένεται να βρίσκεται 
αρκετά κάτω από τα 35 m3/sec, που είναι αναγκαία για την υδροδότηση των δικτύων 
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κατά τους µήνες αιχµής (Ιούλιος – Αύγουστος). Αυτό έστρεψε την προσοχή στην 
αναζήτηση λύσεων µέσα από τη βελτίωση των υποδοµών των εγγειοβελτιωτικών έργων 
και του τρόπου διαχείρισης του αρδευτικού νερού από τον υπεύθυνο φορέα (ΓΟΕΒ)  
και τους παραγωγούς (∆ηµητριάδης, 1995, Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, 
1998). 

∆ιερεύνηση της αρδευτικής αποδοτικότητας των δικτύων του Αξιού καθώς και 
των παραγόντων που την επηρεάζουν. Συγκεκριµένα εξετάσθηκε ο βαθµός στον οποίο 
επηρεάζουν την αρδευτική αποδοτικότητα οι ακόλουθοι παράγοντες: οι απώλειες από 
εξάτµιση και διαρροές, οι απώλειες µέσω των τεχνικών έργων ασφαλείας των δικτύων, 
το µέγεθος της παροχής εισόδου στα δίκτυα, το σύστηµα λειτουργίας των δικτύων, οι 
εφαρµοζόµενοι µέθοδοι άρδευσης, η αρδευτική ικανότητα των γεωργών, και ο τρόπος 
χρέωσης του αρδευτικού νερού.  

Η παραπάνω έρευνα έδειξε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκλήθηκαν 
στο δέλτα του Αξιού είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µε την εκτέλεση µιας σειράς 
έργων σε συνδυασµό µε τη λήψη ορισµένων µέτρων. Συγκεκριµένα προτείνονται: 
 Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισµός των δικτύων . Τα αρδευτικά δίκτυα Αξιού 

παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές τόσο στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής του 
νερού όσο και στα όργανα ρύθµισης ροής ελέγχου των παροχών.   

 Εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης των δικτύων. Από τη συσχέτιση των 
βαθµών της αρδευτικής αποδοτικότητας των δικτύων µε τις διατεθείσες στα 
δίκτυα παροχές εισόδου προέκυψε ότι αυξηµένες παροχές εισόδου οδηγούν σε 
σπατάλη νερού και µείωση της αρδευτικής αποδοτικότητας.  Με τον έλεγχο της 
υδροδότησης (σε περίοδο επάρκειας νερού) είναι δυνατή η εξοικονόµηση 
σηµαντική ποσότητας νερού για τη διατήρηση της ροής του ποταµού προς το 
δέλτα. 

 Εκπαίδευση παραγωγών – εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Σηµαντική βελτίωση 
µπορεί να επέλθει από τη συνεχή εκπαίδευση των παραγωγών στην τεχνική των 
αρδεύσεων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (π.χ. χρήση συστηµάτων Λέηζερ 
στις ισοπεδώσεις, εφαρµογή διακοπτόµενης άρδευσης) 

 Εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων. Σχεδιασµός και εφαρµογή 
αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος για τον περιορισµό της χρήσης αρδευτικού 
νερού και λιπασµάτων. 

 Επεξεργασία στραγγιστικών υδάτων – ανακύκλωση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
στραγγιστικών υδάτων (µε µεγάλες συγκεντρώσεις ενώσεων αζώτου και 
φωσφόρου) καταλήγει στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Η ποιότητα των υδάτων 
αυτών θα µπορούσε να βελτιωθεί σηµαντικά µε τη βοήθεια φυσικών συστηµάτων 
καθαρισµού (τεχνητοί υγρότοποι) τα οποία θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 
εγκατασταθούν στα χαµηλότερα σηµεία των δικτύων.   
 
Η ωφέλεια η οποία θα προκύψει από την εφαρµογή των προτεινόµενων έργων και 

µέτρων είναι α) η εξασφάλιση µιας ελάχιστης παροχής στο δέλτα του Αξιού κατά τη 
θερινή περίοδο συµβάλλοντας έτσι στο µετριασµό των επιπτώσεων από την είσοδο 
θαλασσινού νερού κατά την αρδευτική περίοδο. Το ακριβές µέγεθος της ελάχιστης 
συνεχούς παροχής, που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση µια αποδεκτής ποιότητας 
του νερού στο δέλτα, θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης. β) η 
ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού στα δίκτυα του Αξιού και γ) η µείωση των 
ρυπαντικών φορτίων που δέχεται ο Θερµαϊκός µέσω της προτεινόµενης επεξεργασίας 
των στραγγιστικών υδάτων. 
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7. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
Η εικόνα την οποία παρουσίαζε η λεκάνη του Στρυµόνα πριν από την εκτέλεση 

των εκτεταµένων εγγειοβελτιωτικών έργων ήταν εντελώς διαφορετική µε το 
µεγαλύτερο τµήµα της να καλύπτεται από υγροτοπικές εκτάσεις. Σύµφωνα µε την 
κατασκευαστική εταιρία Monks-Ulen (Μπαρτζούδης, 1995), από τη συνολική έκταση 
της πεδιάδας που την υπολόγιζε σε 1.180.000 στρέµµατα το 1929, µόνο το 37% αυτής 
(437.500 στρµ), δεν είχε προβλήµατα περίσσειας νερού. Το υπόλοιπ 63% (742.500 
στρµ),  είτε καταλαµβάνονταν από λίµνες και µόνιµα έλη (291.000 στρµ) είτε 
κατακλύζονταν περιοδικά (283.000 στρµ), είτε ήταν θαµνώδεις-τελµατώδεις εκτάσεις 
(169.000 στρµ). 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι µεγαλύτερες λίµνες ήταν η τέως λίµνη Αχινού 
και η λίµνη Μπούτκοβο, όπως ονοµάζονταν η αρχαία λίµνη Κερκινίτιδα. Η τελευταία, 
στη θέση της οποίας σχηµατίστηκε η σηµερινή Κερκίνη, ήταν µικρότερη από αυτή του 
Αχινού και µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις στέγνωνε εντελώς. 

Έντονα επίσης ήταν τα προβλήµατα στο πεδινό τµήµα της λεκάνης, από τις συχνά 
καταστρεπτικές πληµµύρες του Στρυµόνα. Τουλάχιστον δώδεκα φορές, από τις αρχές 
του 20ου αιώνα έως και τη δεκαετία του 1960, ο Στρυµόνας πληµµύρησε την πεδιάδα µε 
παροχές µέχρι και 1500 m3/s (Καφταντζής, 1972).  

Οι καταστρεπτικές πληµµύρες, οι συχνές αλλαγές της κοίτης του ποταµού, η 
ελονοσία, η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων καθώς και η 
ανάγκη για για περισσότερη καλλιεργούµενη γη µε τη άφιξη των προσφύγων, 
οδήγησαν στην έναρξη εγγειοβελτιωτικών έργων µεγάλης κλίµακας στην περιοχή. 

Τα έργα στη λεκάνη του Στρυµόνα αρχίζουν σχεδόν παράλληλα µε αυτά της 
πεδιάδας Θεσσαλονίκης και η ολοκλήρωσή τους πραγµατοποιείται επίσης σε δύο 
χρονικές περιόδους (Φράγκου, 2002).  

Κατά την πρώτη περίοδο (1928-1938), η Αµερικανική κατασκευαστική εταιρία 
«John Monks and Sons Ulen and Company» αναλαµβάνει τη σύνταξη πλήρους και 
οριστικής µελέτης για την κατασκευή συγκεκριµένων αποστραγγιστικών, 
αντιπληµυρικών και αρδευτικών έργων στην πεδιάδα του Στρυµόνα:  
- την εκτροπή, διευθέτηση και εγκιβωτισµό του Στρυµόνα σε ένα µεγάλο τµήµα 

αυτού 
- την κατασκευή της τεχνητής λίµνης Κερκίνης στη θέση της παλαιάς λίµνης 

Μπουτκόβου 
- την αποξήρανση της λίµνης Αχινού 
- τον εγκιβωτισµό της τάφρου Μπέλιτσα, και 
- τη διευθέτηση και τον εγκιβωτισµό των κυριότερων χειµάρρων καθώς και την 

κατασκευή τάφρων για τη στράγγιση της πεδιάδας των Σερρών 
 
Από το 1950 και µετά, οπότε ξεκινά η δεύτερη περίοδος κατασκευής των 

εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή, αρχίζει ουσιαστικά η κατασκευή των 
αρδευτικών δικτύων από τους υπεύθυνους κάθε φορά εθνικούς φορείς, µε τα οποία 
σήµερα αρδεύονται περίπου 845.000 στρέµµατα.  

Η κατασκευή της Κερκίνης ολοκληρώθηκε το 1932. Οι σκοποί για τους οποίους 
κατασκευάσθηκε ήταν: α) η ανάσχεση των πληµµυρών του Στρυµόνα, β) η άρδευση 
345.000 στρεµµάτων και γ) η συγκράτηση των φερτών υλών του ποταµού. Όσον αφορά 
το τελευταίο, στην προµελέτη των έργων από την κατασκευαστική εταιρία αναφέρονται 
τα ακόλουθα (Μερτζιάνης, 1995) «... λόγω των προσχώσεων µε φερτά υλικά του 
Στρυµόνα, η λίµνη θα επαρκούσε µόνο για 40 χρόνια. Με την ανύψωση των αναχωµάτων 
µέχρι το υψόµετρο +34 θα επαρκούσε για επιπλέον 68-100 έτη.... Μετά την πάροδο και 
της νέας αυτής περιόδου, είναι δυνατό να αυξηθεί η χωρητικότητα της λίµνης, είτε µε 
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µεταφορά του περιφερειακού αναχώµατος ... οπότε η λίµνη θα επαρκεί και πάλι για µια 
και περισσότερο εκατονταετία, είτε να αυξηθεί η αποχετευτική ικανότητα του Στρυµόνα 
σε 1500 m3/s οπότε η τότε υπάρχουσα λίµνη θα επαρκεί για άλλα 40 χρόνια. ... 
Συµπερασµατικά η Λίµνη Κερκίνη ... θα επαρκέσει επί 150-200 έτη. Μετά ... θα πρέπει να 
ληφθεί µέριµνα για περαιτέρω επεµβάσεις. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού 
διαστήµατος ... η περιφέρεια Κερκίνης θα αποδοθεί προς καλλιέργεια» 

Η περιοχή στην οποία κατασκευάστηκε η Κερκίνη περιελάµβανε την τέως λίµνη 
Μπουτκόβου καθώς και τις γύρω ελώδεις εκτάσεις οι οποίες κατακλύζονταν είτε 
παροδικά είτε µόνιµα από νερά. Ήταν δε γνωστή από τις αρχές του αιώνα για τη µεγάλη 
ορνιθολογική της αξία (Sladen 1917, Sladen 1918, Chasen 1921). 
 Τo µικρό σχετικά βάθoς, oι ήπιες κλίσεις στo βόρειo και βoρειoαvατoλικό 
τµήµα της λίµvης, η υψηλή παραγωγικότητα πoυ oφείλεται στηv περιoδική κατάκλυση 
µε vερό και τov εµπλoυτισµό της µε θρεπτικά στoιχεία, η θέση της σε σχέση µε τoυς 
διαδρόµoυς µεταvάστευσης τωv πoυλιώv καθώς και η ύπαρξη, παλαιότερα, στov ίδιo 
τόπo µιας µεγάλης υγρoτoπικής έκτασης, είvαι από τoυς παράγovτες πoυ συvέβαλαv 
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση ενός µοναδικού υγροτοπικού οικοσυστήµατος. 

Σήµερα η τεχνητή λίµνη Κερκίνη αποτελεί έναν από τoυς 10 Υγροτόπoυς 
∆ιεθvoύς Σηµασίας της Ελλάδας σύµφωνα µε τη σύµβαση Ραµσάρ. Επίσης είvαι µία 
από τις 196 Σηµαvτικές Περιoχές για τα Πoυλιά της Ελλάδας (IBA) και Περιoχή 
Ειδικής Πρoστασίας (SPA – Οδηγία 79/409/ΕΟΚ). Έχει εκδoθεί Κoιvή Υπoυργική 
Απόφαση oριoθέτησής της η οποία έχει λήξει από το 1996 και αναµένεται  η έκδοση 
νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την προστασία της περιοχής. Τον 
Ιούλιο του έτους 2003 ιδρύθηκε ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπου Κερκίνης (ΦΕΚ 
894Β/3-7-2003). 

Παρόλα αυτά οι µεγάλες πoσoτήτες φερτώv υλώv πoυ µεταφέρει o Στρυµόvας 
και εναποθέτει στη λίµvη, είχαν ως αποτέλεσµα η χωρητικότητά της να µειώνεται 
συνεχώς. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επέκταση και ανύψωση του ανατολικού 
αναχώµατός της και στην κατασκευή νέου φράγµατος στα δυτικά της. Επίσης, έγινε 
εκτρoπή και διευθέτηση της κoίτης τoυ Στρυµόvα αvάvτη της λίµvης έως τη γέφυρα 
Σιδηροκάστρου. Τα έργα αυτά oλoκληρώθηκαv τo 1982 oπότε άρχισε vα λειτoυργεί τo 
vέo φράγµα. 
 Με τη λειτoυργία τoυ vέoυ φράγµατoς τροποποιείται σηµαντικά η υδροπερίοδος 
της λίµνης και η διακύµανση πλέον της στάθµης διαµορφώνεται στα 4,5 έως 5 m (από 
υψόµετρo 31,0-31,5 m τo φθιvόπωρo, σε 36 m περίπoυ τηv άvoιξη). Η επιφάvεια δε της 
λίµvης κυµαίνεται από 50.000 περίπoυ στρέµµατα, σε 73.000. Οι επιπτώσεις στο 
οικοσύστηµα από τις µεταβολές αυτές ήταν και συνεχίζουν να είναι µεγάλες: 
 Τα αβαθή και πλέov παραγωγικά µέρη της λίµvης έχουν περιoριστεί 
 Οι καλαµώvες (τόπoι φωλιάσµατoς πoυλιώv και καταφύγια ψαριώv) έχoυv 

πρακτικά εξαφαvιστεί λόγω της κατάκλυσης τoυς µε vερό 
 Οι vησίδες, τα υγρά λιβάδια (µovαδικoί τόπoι τρoφoληψίας – φωλιάσµατoς 

πoυλιώv κατακλύζovται µε vερό 
 Τo παραπoτάµιo δάσoς vεκρώvεται 
 Η έκταση µε νούφαρα στο βορειοδυτικό άκρο της λίµνης συρρικνώνεται και 

τελικά εξαφανίζεται. 
 
Οι κυριότερες απειλές σήµερα για το οικοσύστηµα της Κερκίνης προέρχονται από 

τους παράγοντες οι οποίοι τείνουν να µεταβάλλουν συνεχώς την υδροπερίοδο της και οι 
οποίοι λειτουργούν εκτός των ορίων της. Αυτοί είναι: 
 Τα έντονα διαβρωτικά φαινόµενα στο τµήµα της λεκάνης του Στρυµόνα που 

ανήκει στην ΠΓ∆Μ και στη Βουλγαρία. Τα φερτά υλικά τείνουν να µειώνουν 
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συνεχώς την αποθηκευτική ικανότητα της λίµνης. Κατά συνέπεια η αποθήκευση 
της ίδιας ποσότητας νερού σε αυτήν διαµορφώνει σε υψηλότερα επίπεδα τη 
στάθµη της.  

 Τα αρδευτικά δίκτυα και η διαχείριση του αρδευτικού νερού. Σήµερα από τα νερά 
της Κερκίνης αρδεύονται απευθείας 253.100 στρέµµατα µέσω ενός εκτεταµένου 
και πυκνού αρδευτικού δικτύου, ανοικτών αγωγών επί το πλείστον, το οποίο 
όµως εµφανίζει έντονα προβλήµατα λόγω της παλαιότητας και της ηµιτελούς 
κατασκευής των διωρύγων µεταφοράς και διανοµής του νερού. Η κατάσταση 
αυτή οδηγεί σε µεγάλες απώλειες και στην ανάγκη για αποθήκευση µεγαλύτερων 
ποσοτήτων νερού στη λίµνη. Κατάσταση η οποία πιέζει προς νέα µεταβολή της 
Α.Σ.Α. δεδοµένης της συνεχώς µειούµενης χωρητικότητας της λίµνης λόγω της 
πρόσχωσής της.  

 Η µικρή παροχετευτική ικανότητα του Στρυµόνα κατάντη της Κερκίνης. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα η κατώτατη στάθµη της λίµνης να διατηρείται σε χαµηλά 
επίπεδα για την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής.  

 
Από τους ανωτέρω παράγοντες ο πρώτος, είναι δυνατό να αντιµετωπισθεί ή να 

µετριαστεί η δράση του µόνο στο πλαίσιο µια διασυνοριακής προσπάθειας µε τους 
βόρειους γείτονές µας.  

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των πιέσεων που προέρχονται από 
τους υπόλοιπους δυο παράγοντες, απαιτείται η διαχείριση των υδάτων και των 
αγροοικοσυστηµάτων τα οποία αποτελούν τον κυριότερο χρήστη νερού στην περιοχή, 
να αντιµετωπιστούν ενιαία σε ολόκληρο το ελληνικό τµήµα της λεκάνης του Στρυµόνα. 

Το ΕΚΒΥ σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Σερρών, 
την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ), και το Σύνδεσµο Προστασίας & 
Ανάδειξης Περιοχής Λίµνης Κερκίνης, δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση 
από το 2003 µέσω του έργου: LIFE – STRYMON «Ecosystem Based Water Resources 
Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the 
Art Modeling Tools in Strymonas Basin” 

Οι µέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών 
του έργου περιλαµβάνουν σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα υδρολογικής και 
υδραυλικής προσοµοίωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, 
οικονοµικής ανάλυσης και επίλυσης προβληµάτων βελτιστοποίησης. Περιλαµβάνουν 
επίσης νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάλυση και τον προσδιορισµό των αναγκών 
των µετόχων και τη διαβούλευση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. Ειδικότεροι 
σκοποί αυτού του έργου είναι: 
 να ποσοτικοποιήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ του φυσικού οικοσυστήµατος της 

λίµνης και των αγροοικοσυστηµάτων, όσον αφορά τις ανάγκες τους σε νερό 
 να διερευνήσει την υφιστάµενη διαχείριση του αρδευτικού νερού στη λεκάνη,  

και να προτείνει µέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας των αρδευτικών 
δικτύων 

 να διερευνήσει την υφιστάµενη διαχείριση και τις γεωργικές πρακτικές που 
εφαρµόζονται στα αγροοικοσυστήµατα της λεκάνης  

 να αποτιµήσει οικονοµικά την υφιστάµενη χρήση του αρδευτικού νερού και των 
αγροοικοσυστηµάτων στη λεκάνη 

 να αξιολογήσει τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα υφιστάµενα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα για µείωση της χρήσης αρδευτικού νερού και 
αγροχηµικών, και τέλος 
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 να προτείνει βέλτιστα σχέδια διαχείρισης του αρδευτικού νερού και των 
αγροοικοσυστηµάτων για τη µείωση των επιπτώσεων στο οικοσύστηµα της 
Κερκίνης 
 

 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα µεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία κατασκευάστηκαν στη χώρα µας τον 
προηγούµενο αιώνα, διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση και τη στήριξη 
του αγροτικού πληθυσµού καθώς και για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. 
Εξίσου καθοριστικός για την ανάπτυξη του βιοτικού και οικονοµικού επιπέδου των 
τοπικών κοινωνιών είναι ο ρόλος και των σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων όπου 
αυτά κατασκευάζονται.  

Παρ’ όλα αυτά οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία αρκετών από τα 
έργα αυτά, ανεξαρτήτου κλίµακας, τείνουν να είναι καταστρεπτικές. Ο λόγος είναι ο µη 
αειφορικός σχεδιασµός της κατασκευής ή της λειτουργίας τους προκαλώντας συχνά 
ανεπανόρθωτες βλάβες στα φυσικά µας οικοσυστήµατα. 

Οι σοβαρότερες επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήµατα από τα παλαιά 
εγγειοβελτιωτικά έργα προέρχονται από την απόληψη µεγάλων ποσοτήτων νερού για 
την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών που εξυπηρετούν. Αιτία είναι η µικρή 
αποδοτικότητα µεταφοράς και διανοµής του νερού, καθώς και η αδυναµία ορθής 
διαχείρισης του νερού λόγω έλλειψης σε αυτά σύγχρονης τεχνολογίας.  

Αντίστοιχες είναι και οι επιπτώσεις από τα σύγχρονα εγγειοβελτιωτικά έργα, οι 
οποίες όµως προέρχονται κυρίως α) από αστοχίες στο σχεδιασµό της λειτουργίας τους 
µε αποτέλεσµα τη σπατάλη νερού, β) την αδυναµία εκτίµησης της ελάχιστης παροχής ή 
στάθµης για τη διατήρηση των υδάτινων οικοσυστηµάτων των πηγών απόληψης νερού  
(επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) και γ) τη µη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των 
τεχνικών έργων.  

Η ρύπανση των τελικών αποδεκτών των στραγγιστικών δικτύων τόσο των 
παλαιών όσο και των σύγχρονων εγγειοβελτιωτικών έργων, αποτελεί µια από τις 
σοβαρότερες απειλές για το φυσικό περιβάλλον. Ο ευτροφισµός των υδάτων µε ότι 
συνεπάγεται αυτό, αποτελεί σήµερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων (θαλάσσιων και εσωτερικών) στη χώρα µας.  

Με βάση την πείρα η οποία έχει αποκτηθεί από το ΕΚΒΥ θα µπορούσαν να 
ειπωθούν τα εξής:  
 Αειφορική διαχείριση των υδατικών & εδαφικών πόρων µιας λεκάνης απορροής 

δεν νοείται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις σε νερό των υγροτοπικών 
οικοσυστηµάτων αλλά και των εξαρτώµενων από αυτά χερσαίων 
οικοσυστηµάτων. 

 Τα φυσικά οικοσυστήµατα έχουν συνεξελιχθεί µε τα αγροτικά τα οποία είναι ο 
µεγαλύτερος καταναλωτής νερού σήµερα στη χώρα µας. Υπάρχουν τρόποι 
σήµερα, οι αρνητικές επιδράσεις των αγροτικών επί των φυσικών να µειωθούν 
στο ελάχιστο. 

 Τέλος ουσιαστική βοήθεια στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων και 
των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων, µπορεί να προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. 
Η τηλεπισκόπιση, η τηλεµατική, οι σύγχρονες µέθοδοι ποσοτικοποίησης 
διαφόρων προβληµάτων και τα συστήµατα  υδρολογικής προσοµοίωσης, είναι σε 
θέση σήµερα να συµβάλουν σε µεγάλο ποσοστό για την άµβλυνση των 
προβληµάτων που προκύπτουν από την αυξανόµενη έλλειψη νερού. 
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ΟΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΕ∆ΙΑ∆Α :  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 
 

Κων. Γκούµας 
 

∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων & Υδατικών Πόρων / Ν. Α. Λάρισας, 413 35 - Λάρισα 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανόρυξη χιλιάδων γεωτρήσεων, η έλλειψη µεγάλων συλλογικών αρδευτικών 
έργων και κυρίως η επέκταση των αρδεύσεων, είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στα υπόγεια 
αλλά και στα επιφανειακά νερά της Θεσσαλίας. Η ρύπανση του Πηνειού ποταµού και η 
µείωση της παροχής του, η σηµαντική πτώση της στάθµης, η υποβάθµιση της ποιο-
τητας (νιτρικά κ.α.) και η υφαλµύρωση των υπόγειων νερών, αποτελούν σοβαρά και 
πιθανόν µη αναστρέψιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα, που επηρεάζουν ταυτόχρονα 
και την αναπτυξιακή - οικονοµική πορεία της Θεσσαλίας. Για να αντιµετωπισθεί αποτε-
λεσµατικά η επερχόµενη απειλή «ερηµοποίησης» της θεσσαλικής πεδιάδας, είναι πλέον 
αναγκαία, µέτρα και δράσεις που θα στοχεύουν στην  µείωση την χρήσης των υπόγειων 
νερών και στον εµπλουτισµό τους, στην καλλίτερη αξιοποίηση επιφανειακών νερών µε 
έργα ταµίευσης  και στην ολοκλήρωση των έργων µεταφοράς νερού από τον Αχελώο. 
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ABSTRACT 

The drilling of thousands of irrigation boreholes, the absence of large-scale 
collective irrigation plans and above all the expansion of irrigated land, have had 
adverse impacts on surface and underground water resources of Thessaly. The pollution 
of  Pinios river and the gradual decrease of its’ water supply sources, the significant 
drop of its water levels, its water quality degradation (nitrale pollution etc.) and the 
groundwater salinisation, consist serious and possibly irreversible environmental pro-
blems, that influence simultaneously the development and the economy cource of 
Thessaly. In order to efficiently cope with the upcoming “desertification” threat of the 
Thessaly basin, it is necessary to adopt measures and actions aiming at the reduction of 
groundwater’s use and their water replenishment, making better use of the surface water 
resources, using water storing infrastructure (e.g. reservoirs) and the completion of the 
plan for water transfer from the Acheloos  river. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι το 2025, τρία δισεκα-

τοµµύρια άνθρωποι σε 48 χώρες µε προβλήµατα λειψυδρίας, δεν θα έχουν ούτε την 
ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα νερού (50 λίτρα την ηµέρα) για να ζήσουν. Οι 
δυσοίωνες αυτές προβλέψεις, ακόµη και εάν είναι παρακινδυνευµένες, µας δίνουν µία 
εικόνα του σύνθετου προβλήµατος της διαχείρισης του πολύτιµου αυτού αγαθού και 
ταυτόχρονα µας προετοιµάζουν για την κρίση του νερού, που θα αντιµετωπίσει η 
ανθρωπότητα τα προσεχή 20-30 χρόνια.  

Σε µία κατεξοχήν αγροτική περιοχή όπως η Θεσσαλία, µε συµµετοχή 35,5 % του 
πρωτογενή τοµέα  στο ΑΕΠ της περιφέρειας και 15 % στο ΑΕΠ της χώρας, είναι 
αυτονόητη η σηµασία του νερού για την γεωργική ανάπτυξη, ιδιαίτερα µε τις νέες 
συνθήκες παραγωγής (νέα Κ.Α.Π.), µε την ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, 
µείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και ταυτόχρονα την 
ανάγκη της αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων.  

Από όλα τα στοιχεία που καταγράφονται σε µελέτες και σε αρχεία υπηρεσιών, 
προκύπτει ότι το υδατικό δυναµικό της Θεσσαλίας δέχεται εδώ και σαράντα χρόνια τη 
µεγαλύτερη ανθρωπογενή πίεση για την κάλυψη αυξηµένων αναγκών, που προέκυψαν 
κυρίως από την επέκταση των αρδεύσεων, χωρίς τα ανάλογα έργα υδατικών πόρων. 
Όταν όµως ταυτόχρονα µε τις παραπάνω ανάγκες υπάρχουν και σοβαρά προβλήµατα 
ύδρευσης που αναφέρονται στην ποιότητα του νερού (νιτρικά κ.α), έντονα προβλήµατα 
από την υπερεκµετάλλευση των υπογείων υδατικών πόρων της (σηµαντική πτώση 
στάθµης, υφαλµύρωση και καθιζήσεις του εδάφους) και από την ρύπανση του Πηνειού, 
τότε απαιτούνται δραστικές αποφάσεις, για να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά ο 
κίνδυνος της ερηµοποίησης και της οικονοµικής υποβάθµισης των κατοίκων της.  

Η εισήγηση, επιχειρεί ένα ακόµη βήµα προσέγγισης ενός προβλήµατος, που 
απασχολεί  τη Θεσσαλία δύο και πλέον δεκαετίες και θα την απασχολήσει  και στο 
µέλλον.   

 
2. Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Το υδατικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας µε έκταση 13.377 km2, αποτελείται από 
τις κύριες υδρολογικές λεκάνες του Πηνειού και της Κάρλας και τις δευτερεύουσες 
(παράκτιες) λεκάνες. Από υδρογεωλογικής πλευράς, στο υδατικό διαµέρισµα αναπτύσ-
σονται οι προσχωµατικοί υδροφορείς (στη δυτική και ανατολική λεκάνη) και οι 
καρστικές γεωλογικές ενότητες. Οι κύριοι υδατικοί πόροι της Θεσσαλίας είναι ο 
Πηνειός ποταµός, τα νερά του Ταυρωπού και οι υπόγειοι υδροφορείς της.  

Οι ανάγκες σε νερό για όλες τις χρήσεις, δεν καλύπτονται από τους διαθέσιµους 
υδατικούς πόρους και το υδατικό ισοζύγιο είναι ελλειµµατικό. Οι συχνές συνθήκες 
ανοµβρίας και  η έλλειψη νερού, έχουν σοβαρές επιπτώσεις  στο περιβάλλον, στον 
Πηνειό και τους υπόγειους υδροφορείς της.  

Στο µεγαλύτερο µέρος της Θεσσαλίας η υετόπτωση ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 
500-750 mm, ενώ στην κεντρική Θεσσαλία - στην περιοχή γύρω από την Λάρισα και 
στην λεκάνη της Κάρλας - η µέση ετήσια υετόπτωση κυµαίνεται µεταξύ 250 και 500 
mm., γεγονός  που επιδρά καθοριστικά στο µεγάλο έλλειµµα νερού που πρέπει να 
καλυφθεί µε αρδεύσεις. 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας είναι αυτή του Πηνειού µε έκταση 
περί τα 9500 km2 (9448 km2). Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού  στο νότιο µέρος 
της λεκάνης είναι ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, στο δυτι-
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κό και νοτιοδυτικό µέρος ο Πλιούρης (ή Πάµισος) ο Πορταϊκός και στο βόρειο µέρος ο 
Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος κ.α.  

Σε ότι αφορά τα υπόγεια νερά, η πεδιάδα της Θεσσαλίας διαχωρίζεται σε δύο 
κύριες αυτοτελείς υδρογεωλογικές λεκάνες (δυτική και ανατολική), µε τρείς τύπους 
υδροφορίας (ελεύθερης πιεζοµετρικής επιφάνειας, υπό πίεση & καρστικούς) και µε 
πρακτικά εκµεταλλεύσιµο υπόγειο υδατικό δυναµικό  400 hm3 (394 εκατ.κυβ./ετος).  

 
Πίνακας 1.∆υνατότητες απόληψης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία (hm3 ετησίως) 

Φράγµα - 
Ταµιευτήρας 

∆υνατότητα 
µέσης 

απόληψης 

Για 
τροφοδοσία 
κώνου 

Απώλειες Απόληψη για να µην 
διαταραχθούν τα 
υπόγεια νερά 

Ταυρωπού 76   76 
Σµόκοβο 144 20 10 114 
Γυρτώνη – κ.α 55   55 
Κάρλα 125   125 
Μουζάκι - Πύλη 228 84 22 122 
Καλούδα 62 30 2 30 
Παλιοδερλί 63 15 5 43 
Νεοχώρι 24 4 1 19 
Παλαιοµονάστηρο 30 14 1 15 

Φράγµατα Πηνειού  24   24 
Σύνολο 2 831 167 41 623 

Οι απολήψιµες ποσότητες επιφανειακών νερών που δεν θα διαταράξουν τα 
υπόγεια νερά κατάντη των ταµιευτήρων, εµφανίζονται στον πίνακα 1. Μετά την 
αφαίρεση των ποσοτήτων για τροφοδοσία και τις απώλειες των ταµιευτήρων, προκύπ-
τουν οι πραγµατικές απολήψιµες ποσότητες επιφανειακού νερού, οι οποίες ανέρχονται 
σε 623  hm3 ετησίως.  

  
2.3. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 

Εκτιµάται ότι για την ανεπαρκή άρδευση των  εκτάσεων της Θεσσαλικής 
πεδιάδας σήµερα, χρησιµοποιούνται περίπου 750 hm3 ( 200-250 hm3 επιφανειακά νερά 
και 500 - 550 hm3 υπόγεια νερά).  

Σύµφωνα µε την Μ.Π.Ε του Αχελώου & άλλες πρόσφατες µελέτες, οι ανάγκες σε 
νερό για όλες τις χρήσεις είναι τουλάχιστον 1.836 hm3 και αναλύονται ως εξής : 
α.  Υδρευση : 80 hm3 (1995) έως 136 hm3 (2035). 
β. Άρδευση : 1.600 hm3, για τις µελλοντικές ανάγκες της ήδη πληµµελώς αρδευόµενης 
έκτασης των 2.400.000 στρ. Σε πρόσφατη µελέτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2004), 
οι αρδευτικές ανάγκες για αρδευόµενη έκταση 2.634.000 στρ. υπολογίσθηκαν σε 1.618 
hm3. Οι απαιτήσεις εκτιµήθηκαν σε 400 µ3/στρ. µε συντελεστές αποδοτικότητας 
(µεταφοράς & εφαρµογής)  0,48 για άρδευση µε αυλάκια, 0,64 για καταιονισµό & 0,76 
για στάγδην αντίστοιχα.  
γ. ∆ιατήρηση οικοσυστήµατος Πηνειού : 100 hm3 ετησίως για την διατήρηση του οικο-
λογικών χαρακτηριστικών του Πηνειού, των εκβολών και των παραποτάµων του 
(συνεχής παροχή 5 µ3 / δλ από Μάϊο - Οκτώβριο + προσαύξηση 20 hm3). 

Οι µελλοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για τις διάφορες χρήσεις, 
εκτιµάται ότι δεν θα µειωθούν. Οι αρδεύσεις στην θεσσαλική πεδιάδα θα συνεχισθούν 
και στο µέλλον, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές επιδοτήσεων ή αναδιαρθρώσεων 
επιβάλλει η Ε.Ε. (µε την νέα Κ.Α.Π.). Η πρόβλεψη είναι ότι η καλλιέργεια του βάµβα-
κος παραµένει σαν επικρατέστερη καλλιέργεια στην Θεσσαλία. Αλλά ακόµη και εάν 
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αντικατασταθεί σε ένα βαθµό (είναι πιθανό στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ) µε άλλες, όπως 
τα κτηνοτροφικά φυτά, τα ενεργειακά ή τα κηπευτικά, δεν θα είναι εφικτή η 
εξοικονόµηση σηµαντικής ποσότητας νερού, αφού ορισµένες από τις καλλιέργειες 
αυτές, είναι εξίσου αν όχι περισσότερο υδροβόρες (καλαµπόκι, µηδική, κ.α.). 
 
2.4. Υ∆ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Το πρακτικώς εκµεταλλεύσιµο υδατικό δυναµικό (µε την κατασκευή όλων των 
ταµιευτήρων, που δεν θα δηµιουργήσουν σοβαρά περιβαλλοντικά ή τεχνικά προβλή-
µατα), είναι  της τάξης των 623 hm3 ετησίως για το σύνολο της Θεσσαλίας. Εάν σε 
αυτά προστεθούν και  400  hm3   που είναι η ποσότητα του υπόγειου νερού που µπορεί 
να αντληθεί µε ασφάλεια ετησίως, τότε διατίθενται  συνολικά 1.023 hm3 . ∆εδοµένου 
ότι οι ετήσιες ανάγκες σε νερό υπολογίζονται σε 1.836  hm3 , τότε προκύπτει ένα 
έλλειµµα της τάξης των 800 hm3 (1836-1.023 = 813).  

Από τα υδατικά ισοζύγια και άλλων µελετών που έγιναν πρόσφατα (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας - 2005), φαίνεται ότι το έλλειµµα µόνο στη λεκάνη του Πηνειού, µε συντη-
ρητικές εκτιµήσεις, κυµαίνεται µεταξύ 750 και 1000 hm3., ενώ µε την προσθήκη και 
των ελλειµµάτων της λεκάνης της Κάρλας (µέσο έλλειµµα 125 hm3) και των 4 
παράκτιων λεκανών (Λάρισας, Μαγνησίας, Βόλου και Αλµυρού), το συνολικό έλλειµ-
µα του υδατικού διαµερίσµατος αυξάνεται κατά 200 περίπου hm3. Αυτό σηµαίνει ότι 
ακόµη και η µεταφορά νερού από άλλο υδατικό διαµέρισµα (600 hm3από τον άνω ρου 
του Αχελώου),  δεν θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα στο σύνολο του.  

 
3. ΟΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η επέκταση των αρδεύσεων στην θεσσαλική πεδιάδα άρχισε στα µέσα της 
δεκαετίας του 1950, όταν ολοκληρώθηκαν τα κυριότερα αντιπληµµυρικά και από-
στραγγιστικά έργα της.  Στην Θεσσαλία µε συνολική έκταση 14 εκατ. στρ. (10,7 % της 
χώρας), παράγεται το 14,2 % της αγροτικής παραγωγής της χώρας και το 40 % της 
συνολικής παραγωγής βάµβακος, ενδεικτικά στοιχεία  του έντονα αγροτικού χαρακτή-
ρα της περιοχής, που επιβεβαιώνουν ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι ο σηµαντικότερος 
τοµέας της οικονοµίας της.  
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Γράφηµα 1. Αρδευόµενη έκταση Θεσσαλίας 1962 – 2004. 
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Παρά τις περιορισµένες ποσότητες νερού που διαθέτει τους θερινούς µήνες η 
Θεσσαλία, η αρδευόµενη έκταση αυξήθηκε 229 % σε σχέση µε το 1962 και 46 % σε 
σχέση µε το 1980.  Η εξέλιξη των αρδεύσεων από το 1962 µέχρι σήµερα, εµφανίζεται 
στο παραπάνω γράφηµα 1. 

Στη Θεσσαλία καλλιεργούνται περίπου 5 εκατ. στρ., εκ των οποίων αρδεύονται 
τα 2.525.000 στρ. (το 18,7 % του συνόλου των αρδευόµενων εκτάσεων στη χώρα). Τα 
749.000 στρ. αρδεύονται από τα επιφανειακά νερά και τα 1.776.000 στρ. αρδεύονται 
από τα υπόγεια  νερά της Θεσσαλίας. Καλλιεργήθηκαν 1,6 εκατ. στρ. βαµβάκι 
(ποσοστό 63% των αρδευόµενων εκτάσεων), αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, µηδική, 
λαχανικά, κ.α.   

Η ποσότητα του επιφανειακού και υπόγειου νερού που καταναλώθηκε για την 
άρδευση το 1996 στη Θεσσαλία, προσέγγισε τα 750 εκατ. µ3 το χρόνο, σύµφωνα µε την 
Μ.Π.Ε Αχελώου. Με βάση τα στοιχεία υδατοκατανάλωσης των καλλιεργειών, είναι 
προφανές ότι οι χρησιµοποιηθείσες ποσότητες νερού το 1996, κάλυψαν µόλις το 55-70 
% των υδατικών τους αναγκών. Οι αρδευόµενες εκτάσεις στις 4 νοµούς και ο αριθµός 
των στρεµµάτων που  αρδεύονται  µε  επιφανειακά  και  υπόγεια  νερά στη Θεσσαλία, 
εµφανίζονται αναλυτικά κατά νοµό στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Αρδευόµενες εκτάσεις κατά νοµό και  πηγή προέλευσης νερού. 

Νοµοί Αρδευόµενη 

έκταση (στρ.) 

Άρδευση από 
επιφ. νερά  (στρ.) 

Άρδευση από 
υπόγεια νερά (στρ.) 

Καρδίτσας 768.000 320.000 448.000

Λάρισας 1.180.000 224.000  (19 %) 956.000  (81 %)

Μαγνησίας 247.000 126.000 121.000

Τρικάλων 330.000 79.000 251.000

ΣΥΝΟΛΟ  2.525.000 749 (29,7 %) 1.776 (70,3 %)

  ( M.O 5ετίας : 2000 – 2004 ) 
 

3.2. ΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Τα αρδευτικά έργα (µικρά και µεγάλα),  σηµαντικό κεφάλαιο για την οικονοµία 

της Θεσσαλίας, υπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή και αποτελούν σηµαντικό µοχλό 
ανάπτυξης, που εξαρτάται όµως σε µεγάλο βαθµό και από το πολύτιµο αλλά σε 
ανεπάρκεια  κοινωνικό αγαθό, το ΝΕΡΟ. 

Συνολικά λειτουργούν 105 συλλογικά αρδευτικά έργα, 76 αντλιοστάσια, 85 µικρά 
& µεγάλα φράγµατα, 13 ταµιευτήρες,  1.712 γεωτρήσεις (κρατικές – ΟΤΑ & ΤΟΕΒ) 
και 31.000 ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

Το νερό µεταφέρεται στα συλλογικά κρατικά έργα, κυρίως µε στραγγιστικά 
χωµάτινα δίκτυα ή ανοικτές τσιµέντινες διώρυγες µήκους 4.668 χιλιοµέτρων και  µε 
κλειστούς αγωγούς (επιφανειακούς & υπόγειους) µήκους 3.241 χιλιοµέτρων. Σύµφωνα 
µε ενδεικτικά στοιχεία 9 ΤΟΕΒ του Ν. Λάρισας, το αρδευτικό τέλος από επιφανειακά 
νερά κυµαίνεται από 8 – 10 € / στρ. και από υπόγεια νερά 27 – 43 € /στρ. βάµβακος και  
39 – 48 € /στρ. αραβόσιτου. Τα περισσότερα δίκτυα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 
60 και 70 και έχουν προβλήµατα, τα οποία δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία και 
αποδοτικότητά τους. Σηµαντικές απώλειες πολύτιµου νερού σηµειώνονται κατά τη 
µεταφορά του, µέσω των χωµάτινων στραγγιστικών τάφρων (ιδιαίτερα κατά τις 
περιόδους λειψυδρίας).  
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Τα διάφορα έργα, εµφανίζονται συγκεντρωτικά και κατά κατηγορία έργου στον 
παρακάτω πίνακα 3.   

 
 

Πίνακας 3. Κατηγορίες & αριθµός αρδευτικών έργων Θεσσαλίας. 

 

Είδος έργου 

 

Λ
άρ
ισ
α 

 

Κ
αρ
δί
τσ
α  

Μ
αγ
νη
σί
α  

Τρ
ίκ
αλ
α 

 

Θεσσαλία 

Σύνολο 

Γεωτρήσεις κρατικές - ΟΤΑ   
Γεωτρήσεις ιδιωτικές 

720
14.000

422
7.000

30
4.000

540 
5.900 

1.712
30.900

Ταµιευτηρες  πεδινοί 12 1 - 13
Φράγµατα µικρά <15 µ. 
Φράγµατα µεγάλα > 15 µ. 

36
15

30
2

-
1

- 
1 

66
19

∆ιώρυγες τσιµέντινες (χιλ.) 
∆ιώρυγες χώµατινες   (χιλ.) 

60
600

924
850

200
50

34 
1950 

1.218
3.450

Κλειστοί επιφανειακοί αγωγοί 
Κλειστοί υπόγειοι αγωγοί (χιλ.) 

770
280

885
10

30
-

1050 
216 

2.735
506

∆ιάφορα αρδευτικά – αντλ/σια 42 112 21 6 181
 

3.3. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΥ  
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών και στα πλαίσια του επιστηµονικού 

διαλόγου που αναπτύχθηκε για την σκοπιµότητα της εκτροπής του άνω ρου του 
Αχελώου, ακούσθηκαν απόψεις ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα επιφανειακά νερά  της 
Θεσσαλίας µε έργα ταµίευσης και ότι µπορεί µε αυτά και µε την οικονοµία νερού να 
λυθεί το αρδευτικό πρόβληµα της Θεσσαλίας. Για να  µην υπάρχουν αµφιβολίες για την  
πλήρη εικόνα της πραγµατικότητας, κρίθηκε σκόπιµη η παράθεση στοιχείων  και η 
συνοπτική περιγραφή των έργων αυτών.  

Εξαιτίας της ανυπαρξίας µεγάλων συλλογικών αρδευτικών έργων, οι αρδεύσεις 
στη Θεσσαλία, στηρίχθηκαν κυρίως σε ιδιωτικά έργα υπογείων υδάτων µε φρέατα και 
γεωτρήσεις, Η κατασκευή έργων ταµίευσης µε φράγµατα και λιµνοδεξαµενές άρχισε τα 
έτη 1987-88, όταν οι καλλιέργειες στη Θεσσαλία υπέστησαν ζηµίες από την έλλειψη 
νερού. Οι πεδινοί Ταµιευτήρες, που φαίνονται στον πίνακα 4, έγιναν σε ακαλλιέργητες 
εκτάσεις του δηµοσίου και εξυπηρετούν 50.000 - 60.000 στρ. για µέρος της άρδευσης 
(2-3 ποτίσµατα), του ΤΟΕΒ Πηνειού (κυρίως παρακάρλιες περιοχές Ν. Λάρισας).  

Στη Θεσσαλία έχουν κατασκευασθεί µέχρι σήµερα  13 ταµιευτήρες, 85 φράγµατα  
και  60 πρόχειρα φράγµατα σε συλλεκτήρες ή ποταµούς. Αποθηκεύουν κάθε χρόνο 
περίπου 320 εκατ. µ3  νερού, που χρησιµοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών, για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για αντιπληµµυρική προστασία, για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος (ενίσχυση παροχής ποταµών – υπόγειων υδροφορέων), 
για ύδρευση και για κτηνοτροφικούς σκοπούς. 

Ορισµένα από τα µεγάλα φράγµατα της Θεσσαλίας, µε ύψος άνω των 15 µ. 
φαίνονται στον πίνακα 5.  
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Πίνακας 4. Πεδινοί ταµιευτήρες Νοµού Λάρισας.  

Ονοµασία - 
Τοποθεσια 

Έκταση 
(στρ.) 

Χωρητικότητα 
(µ3) 

Κόστος 
(ευρώ) 

Έτος 
κατασκευής 

Καλαµάκι-1 2.000 5.500.000 390.000 1989 
Νιάµατα-1 570 1.800.000 205.000 1988-89 
Πλατύκαµπος-1 250 500.000 112.000 1989-92 
Ελευθέριο-1 300 900.000 165.000 1990-91 
∆ήµητρα 400 1.000.000 385.000 1990-91 & 1997 
Καστρί 350 1.100.000 355.000 1992-93 
Γλαύκη 550 2.100.000 651.000 1993-97 
Καλαµάκι-2 750 2.500.000 898.000 1999-2000 
Μαυροβούνι 90 260.000 196.000 2000-01 
Νιάµατα-2 413 1.100.000 580.000 2001-02 
Πλατύκαµπος-2 500 1.450.000 2.241.000 2002-04 
Ελευθέριο-2 300 800.000 792.000 2003-04 

Σύνολο 6.473 19.010.000 6.970.000  
 
Πίνακας 5. Φράγµατα (> 15 µ.) Θεσσαλίας.  

 
Α/
Α 

 
Ονοµασία 
φράγµατος 

 
Ύψος 
(µέτρα) 

 
Μήκος 
(µέτρα) 

 
Χωρητικό
-τητα (µ3) 

 
Κόστος 

(χιλ. ευρώ) 

 
Φορέας & έτος 
κατασκευής 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
1 Φρ. Ταυρωπού 83 220 120 εκατ. 3.500 ΥΠΕΧ. 1958-1963 
2 Φρ. Σµοκόβου 104 456 137 εκατ. 73.000 ΥΠΕΧ. 1983-2002

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
1 Φρ. Μεσοχώρας 150 340 228 εκατ. 235.000 ∆ΕΗ  1985-1996 
2 Φράγµα Συκιάς 145 397 502 εκατ. 205.000 ΥΠΕΧ. 1996-2010 
3 Φράγµα Λογγά 24 250 390.000  3.200 ∆ΕΒ  1997-2002 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
1 Φρ. Παναγιώτικο 38 150 1.628.000 7.924 ΠΕΡ. ΘΕΣ. 1999-03 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
1 Φρ. Αγιονερίου 40 150 14 εκατ. 18.000 ΠΕΡ. ΘΕΣ. 1999-2009
2 Φρ. Λιβαδίου 45 420 1.800.000 6.505 ∆ΕΒ  1998-2004 
3 Φράγµα Λόφου 25 150 500.000 650 ∆ΕΒ  1992-1994 
4 Φρ. Μ. Ελευθ/ρίου 19 122 200.000 360 ∆ΕΒ  1995-1997 
5 Φράγµα Κρανέας  28 110 250.000 132 ΤΥ∆Κ 1997-2000 

Εκτός από τα παραπάνω έργα, υπάρχουν αρκετές µελέτες (µε καλό βαθµό 
ωριµότητας) για έργα  ταµίευσης νερού, που µπορούν άνετα να καλύψουν τις ανάγκες 
ενός σοβαρού σχεδιασµού υλοποίησης έργων ταµίευσης για την επόµενη 10ετία (2005-
2014), δεν µπορούν όµως να µειώσουν το έλλειµµα της Θεσσαλίας  πάνω απο15-20 %. 

Η άποψη συνεπώς ότι δεν αξιοποιούνται τα επιφανειακά νερά της Θεσσαλίας µε 
έργα ταµίευσης δεν ευσταθεί, δεδοµένου ότι από τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται  
ότι στη Θεσσαλία  αποθηκεύονται κάθε χρόνο σε   έργα ταµίευσης, περισσότερα από 
300 εκατ. µ3 νερού. Η ποσότητα αυτή που θα αυξηθεί περίπου 50 %, µε έργα που ήδη 
κατασκευάζονται (Κάρλα) ή έχουν συµπεριληφθεί στον σχεδιασµό, δεν  µπορεί να 
αναπληρώσει το έλλειµµα των 600 εκ. µ3 νερού, που προβλέπεται να µεταφερθεί από 
τον Αχελώο. 
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 Η άποψη ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί το υδατικό έλλειµµα της Θεσσαλίας µε 
µικρά φθηνά φράγµατα επίσης δεν είναι ακριβής. Τα µικρά φράγµατα γίνονται σε 
ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, δεν συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες νερού και δεν 
είναι πάντα φθηνά. Σύµφωνα µε στοιχεία των αρµόδιων υπηρεσιών,  το επικαιροποιη-
µένο κόστος ανά µ3 νερού (στο οποίο περιλαµβάνεται µόνο η δαπάνη για το φράγµα & 
τον υπερχειλιστή), δεν ξεπερνά τα 1,5 – 2 ευρώ / µ3  για ορισµένα µεγάλα έργα (Σµό-
κοβο, Αγιονέρι, κ.α.),  ενώ για µικρά φράγµατα (Παναγιώτικο, Λιβάδι) φθάνει τα 4,0 – 
6 ευρώ / µ3 . Τέλος σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΥ∆Ε Αχελώου) το 
φράγµα Συκιάς, το οποίο επαναδηµοπρατήθηκε το 2005, θα κοστίσει περίπου 200 - 240 
εκατ. ευρώ (µε όλες τις δυνατές αναθεωρήσεις) και η σήραγγα εκτροπής περίπου 150 
εκατ. ευρώ. Άρα  το κόστος ανά µ3 νερού από τον Αχελώο, δεν θα ξεπεράσει τα 0,7 
ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουµε τα οφέλη από την παραγωγή ενέργειας, την ύδρευση 
κ.λ.π.  

 
4. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ∆ΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
Είναι γνωστό ότι τα εγγειοβελτιωτικά έργα και οι αρδεύσεις επιδρούν θετικά στην 

ανάπτυξη των καλλιεργειών και στο οικονοµικό αποτέλεσµα. Συχνά όµως έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν δεν πληρούνται ορισµένες 
προϋποθέσεις που σχετίζονται µε την ορθολογική διαχείριση και την αειφορεία των 
υδατικών πόρων. Οι καταστροφές από υπερβολική άρδευση, έχουν πλήξει διάφορους 
λαούς και πολιτισµούς κατά καιρούς. Η κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων στη 
θεσσαλική πεδιάδα, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες δεκαετίες, στόχευε στην προστασία 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων και στην επέκταση της καλλιεργήσιµης γης. Τα έργα 
αυτά είχαν µεν τις αναµενόµενες ευεργετικές επιπτώσεις, αλλά σταδιακά εµφανίσθηκαν 
(στις πεδινές περιοχές από όπου διέρχονταν τα επιφανειακά νερά) και φαινόµενα υστέ-
ρησης της τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων, εξαιτίας του περιορισµού των 
περιοχών διήθησης.  

Η σηµαντικά όµως υποβάθµιση των υδατικών πόρων σε πολλές περιοχές της 
Θεσσαλίας, οφείλεται στην αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων, την κακή διαχείριση 
του νερού και στην ανόρυξη υπερβολικά µεγάλου αριθµού γεωτρήσεων, σε συνδυασµό 
µε την υπερεκµετάλλευση των νερών τους και της θερινής επιφανειακής απορροής του 
Πηνειού και άλλων ποταµών.  

 
4.1. ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

 
Οι επιπτώσεις από την υπερεκµετάλλευση των υπόγειων νερών, διακρίνονται σε 

τρείς κατηγορίες.  
Η πρώτη κατηγορία (ποσοτικές µεταβολές), αφορά σχεδόν το σύνολο των 

γεωτρήσεων στο θεσσαλικό χώρο, εκδηλώνεται µε την συνεχή πτώση της υδροστατικής 
στάθµης και την σηµαντική µείωση της εκµεταλλεύσιµης παροχής. Ενδεικτικό είναι το 
γράφηµα 2  για περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας. 

Η δεύτερη κατηγορία (ποιοτικές µεταβολές) επιπτώσεων, αφορά την υφαλµύ-
ρωση των υδροφορέων ( η οποία οφείλεται στην διείσδυση του νερού της θάλασσας) 
και την «νιτρορύπανση» (η οποία οφείλεται στην συγκέντρωση  νιτρικών και αµµωνια-
κών, από την υπερβολική χρήση λιπασµάτων και µείωση των υπόγειων νερών). Το από-
τέλεσµα ήταν η ακαταλληλότητα του νερού για όλες τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση).   

Τέλος η τρίτη κατηγορία επιπτώσεων, αφορά φαινόµενα καθίζησης ή ρωγµών του 
εδάφους, που οφείλονται στην συµπίεση των κενών των πόρων των υδροφόρων 
στρωµάτων, που προκαλεί  η πτώση της στάθµης.  
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Γράφηµα 2 : Συµπεριφορά ανωτάτης στάθµης γεωτρήσεων 
                     στην ανατολική  Θεσσαλία (1980-2005)
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Από την παρακολούθηση της στάθµης των πιεζοµέτρων και της συµπεριφοράς 

του υδροφόρου ορίζοντα, εκτιµάται ότι για ισορροπήσει στην σηµερινή του κατάσταση, 
θα  πρέπει να µειωθούν οι αντλούµενες από τα υπόγεια νερά ποσότητες κατά 10 - 50 % 
(ανάλογα µε την περιοχή).  

 
4.1.1. Υπερεκµετάλλευση υπόγειων νερών της Θεσσαλίας 

 
Όπως προκύπτει από την παρακολούθηση της στάθµης (σε 248 γεωτρήσεις και  

πιεζόµετρα), τα τελευταία 20-25 χρόνια, το σύνολο των υπόγειων υδροφορέων της 
Θεσσαλίας - εκτός από ελάχιστες περιοχές - βρίσκεται κάτω από καθεστώς υπερεκµε-
τάλλευσης. Από την υπεράντληση  των υπόγειων νερών, εξαντλήθηκαν σε  ορισµένες  
περιοχές (στα κεντρικά τµήµατα και των δύο πεδιάδων) τα  µη ανανεώσιµα υπόγεια 
υδατικά αποθέµατα, κατέβηκαν ανησυχητικά οι στάθµες, µειώθηκαν ή µηδενίστηκαν οι 
παροχές και υποβαθµίσθηκε η ποιότητα του νερού σε  κάποιες άλλες περιοχές. 

Σχεδόν σε όλες τις ζώνες, πλην της ζώνης Τρικάλων-Καλαµπάκας αντλήθηκαν 
και εξακολουθούν να αντλούνται ετησίως από τους υπόγειους υδροφορείς, ποσότητες 
νερού πολύ περισσότερες από εκείνες  που  µπορεί να ανανεωθούν από την ανατροφο-
δοσία αυτών  κάθε υδρολογικό έτος. Το σύνολο της ποσότητας του νερού που αφαιρέ-
θηκε (υπερκαταναλώθηκε) στη Θεσσαλία και προκάλεσε την πτώση της στάθµης την 
εικοσαετία 1974-1994, σύµφωνα µε στοιχεία µελετών, εκτιµάται  ότι είναι της τάξης 
του 1  δισεκατοµµυρίου µ3, εκ  των  οποίων  τα  800  εκατ. µ3  αφορούν  την δεκαετία  
1984-1994  ( δηλαδή το  80% του ελλείµµατος ).  

Η ανόρυξη  των χιλιάδων γεωτρήσεων (πλέον των 30.000), δηµιούργησαν την 
σηµερινή επικίνδυνη κατάσταση, που ίσως οδηγεί σε  πλήρη οικολογική καταστροφή. 
Τα υπάρχοντα στοιχεία είναι αρκετά για τον αναµενόµενο κίνδυνο και τις  συνέπειες, 
που  θα  είναι  η υποβάθµιση  της  γονιµότητας  των  εδαφών, η  δηµιουργία  ερηµικών 
συνθηκών και τελικά η οικονοµική οπισθοδρόµηση και η κοινωνική «ερηµοποίηση».  
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4.1.2. Πτώση στάθµης των υπόγειων νερών της Θεσσαλίας 

 
Στις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς υπερεκµετάλλευσης, η ένταση της 

εκµετάλλευσης και ο χρόνος κατά τον οποίο άρχισε η απότοµη πτώση της στάθµης των 
υπόγειων υδροφοριών χωρίς αναπλήρωση διαφέρουν τοπικά. Η συµπεριφορά των 
υπόγειων υδροφοριών σε καθεστώς εντατικής εκµετάλλευσης, σε συνδυασµό µε τη 
δυσκολία ανατροφοδοσίας τους µπορεί, να διαχωριστεί σε τρεις οµάδες :  

Στην πρώτη οµάδα υπάρχει άµεση αναπλήρωση των αντλούµενων ποσοτήτων, η 
µείωση δηλαδή της πιεζοµετρικής επιφάνειας στα αντίστοιχα πιεζόµετρα δεν είναι 
αισθητή (Τρίκαλα – Καλαµπάκα, Καρστ Τιρνάβου).  

Στη δεύτερη οµάδα οι υδροφορείς παρουσιάζουν αξιόλογο δυναµικό και σχετικά 
εύκολη επανατροφοδοσία, αλλά χαρακτηρίζονται από µεγάλη αύξηση των αντλήσεων,  
η δε στάθµη των πιεζοµέτρων χαρακτηρίζεται από µία συνεχή πτώση, αλλά όχι πολύ 
έντονη (Τιταρήσιος, Φαρκαδώνα – Νεοχώρι, Βασιλική, Σοφάδες – Καρδίτσα).  

Στην τρίτη οµάδα ανήκουν οι υδροφορείς όπου η επέκταση και η αύξηση των 
αντλήσεων συνδυάζεται µε τη δυσκολία επαναπλήρωσης των αφαιρούµενων ποσοτή-
των και παρουσιάζεται ισχυρή και συστηµατική κάµψη της πιεζοµετρικής επιφάνειας 
(Κάρλα, Ταουσάνη, Φάρσαλα, Καρστ Παλαµά – Ιτέας – Ορφανών και Καλλίθηρου). 

Συνθήκες αρνητικού (ελλειµµατικού) ισοζυγίου έχουµε και σε καρστικούς υδρο-
φορείς των περιοχών Υπέρειας, Ορφανών, Μ. Βουνού, Μύρων, Καλού Νερού και 
Φαρσάλων. Η πτώση της στάθµης - κατά την 20ετία 1985-2005   είναι συνεχής και η 
αναπλήρωση των αποθεµάτων γίνεται πολύ αργά.  Οι περιοχές που βρίσκονται σε 
καθεστώς υπερεκµετάλλευσης, εµφανίζονται στον πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Περιοχές της Θεσσαλίας µε αρνητικό υδατικό ισοζύγιο.  

Υδατική περιοχή Υδατικό ισοζύγιο Έλλειµµα * 
στάθµης (µέτρα) 

Θεσσαλιώτιδος (Σοφάδες, Ανάβρα)   Αρνητικό 15-20 
Παλαµά   Αρνητικό 15-20 
Βρυσιών- Φαρσάλων   Αρνητικό 15-40 
Χάλκης –Κιλελέρ Αρκετά αρνητικό 30-50 
Ταουσάνης-Νίκαιας-Ζαπείου Αρκετά αρνητικό 40-50 
Υπέρειας – Ορφανών Αρκετά αρνητικό 50-60 
Μύρων – Καλού Νερού Πολύ αρνητικό 50-100 

* Έλλειµµα στάθµης θεωρείται η πτώση της στάθµης σε σχέση µε το 1972-1974, όταν 
το σύστηµα ήταν κορεσµένο. 

 
4.1.3. Μείωση – µηδενισµός παροχής  γεωτρήσεων 

 
Πέρα όµως από τα γενικότερα περιβαλλοντικά  προβλήµατα που δηµιουργεί η 

υπερεκµετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων, δηµιουργούνται σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα στους αρδευτές, από την ταπείνωση της στάθµης κάτω από τον στρόβιλο 
των αντλιών ή µέχρι τον πυθµένα της γεώτρησης και από την ταυτόχρονη µείωση ή και 
µηδενισµό της παροχής τους. Συνήθως προσθέτουν στις αντλίες τους νέα τµήµατα 
(στελέχη) και ακολουθεί η κατασκευή νέας βαθύτερης γεώτρησης. Σε κάθε περίπτωση 
το αποτέλεσµα είναι το αυξηµένο κόστος άντλησης νερού. 

Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια αντικαταστάθηκαν περίπου 3.000 
γεωτρήσεις, οι οποίες µε σηµερινούς υπολογισµούς ( 20.000 €/ γεώτρηση + επιπλέον 
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εξοπλισµός αντλίας + κόστος λειτουργίας), επιβάρυναν µε 100.000.000 € τουλάχιστον 
το κόστος άρδευσης των Θεσσαλών αγροτών. Σύµφωνα µε στοιχεία ΤΟΕΒ του Ν. 
Λάρισας, από τις 491 γεωτρήσεις που λειτουργούν από το 1980,  αχρηστεύθηκαν ή 
αντικαταστάθηκαν οι 155. Μελέτη (1998) της ∆ΕΗ Κεντρικής Ελλάδας, υπολογίζει ότι 
µε µερική υποκατάσταση (40%) της άντλησης του νερού των γεωτρήσεων µε νερά από 
τον Αχελώο, θα εξοικονοµηθεί κόστος  ενέργειας, τουλάχιστον της τάξης των 
15.000.000  € τον χρόνο, ενώ  µε άνοδο της στάθµης κατά 10 µέτρα θα εξοικονοµηθεί 
κόστος 1.500.000  € τον χρόνο.  

 
4.1.4. Φαινόµενα υφαλµύρωσης και καθιζήσεων – ρωγµών εδάφους 

 
Στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας, που η διήθηση από την βροχή είναι µικρή (5-

10 %), δηλαδή δεν ξεπερνά τα 50 χιλιοστά,  τα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα τροφοδο-
τούνται µόλις µε 50 µ3 νερού / στρ., έναντη 500 µ3 που αντλούµε (από τα µόνιµα 
αποθέµατα που δεν αναπληρώνονται). Όταν η στάθµη των υπόγειων νερών είναι πάνω 
από την στάθµη της θάλασσας παρατηρείται κίνηση του νερού από την πεδιάδα προς 
την  θάλασσα. όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 1.  

Σχήµα 1. Κίνηση νερού από την θάλασσα προς τους υπόγειους υδροφορείς.  

 
Όταν όµως η  στάθµη  των υπόγειων νερών πέσει  κάτω από την  στάθµη  της 

θάλασσας και υπάρχει υδραυλική επικοινωνία, τότε έχουµε αντίστροφη κίνηση και το 
νερό κινείται από την θάλασσα προς την πεδιάδα, για να καλύψει το κενό που δηµιουρ-
γήθηκε από τις υπεραντλήσεις,  δηλαδή αυξάνεται το ποσοστό αλµυρού νερού. 

Σε πρόσφατες µετρήσεις (2004) στο Ν. Μαγνησίας, εξετάσθηκαν 445 γεωτρήσεις, 
από τις οποίες οι 46 εµφανίζουν χλωριούχα άνω των 100 mg/lit  και οι 80 γεωτρήσεις  
άνω των 250 mg/lit. Παράκτιες περιοχές στις οποίες έχει ξεκινήσει ήδη η υφαλµύρωση 
στο Ν. Μαγνησίας, είναι οι περιοχές Αγριάς – Μηλίνας, Βόλου – Παγασών, Σούρπης 
και Πτελεού – Αχιλλείου. 

Το φαινόµενο της υφαλµύρωσης για να υποχωρήσει – αν σταµατήσει το αίτιο που 
την προκάλεσε – χρειάζεται 7-10πλάσιο χρόνο, από αυτόν που χρειάσθηκε για να 
φθάσει στην απόσταση που παρατηρήθηκε.  
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Η υπεράντληση των υπόγειων νερών και η µεγάλη πτώση της στάθµης στην Ν.Α 
και στην Β.∆ πλευρά της Ανατολικής Θεσσαλίας έχει και άλλες επιπτώσεις, όπως οι 
καθιζήσεις - ρωγµές εδάφους µε ζηµίες σε οικοδοµές και (Ριζόµυλος, Στεφανοβίκειο, 
Νίκη, Χάλκη) και µικρορωγµές (Αγ. Σοφία, ∆ασοχώρι), οι οποίες προκλήθηκαν από 
συνίζηση (συρίκνωση) των εξαντληθέντων υδροφόρων στρωµάτων µε λεπτόκοκκα 
υλικά.  

 
4.2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ  ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ-ΠΗΓΕΣ  

Οι επιπτώσεις από τις αρδεύσεις στα επιφανειακά νερά, διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (ποσοτικές µεταβολές), αφορά όλα τα επιφανειακά 
νερά ποταµών ή πηγών, η παροχή των οποίων χρησιµοποιείται σχεδόν το σύνολο της 
για την εξυπηρέτηση καλλιεργειών. ∆εν λαµβάνεται πρόνοια και κανένα µέτρο για τις 
ανάγκες των κατάντη της ροής και την  εξασφάλιση της στοιχειώδους παροχής που 
απαιτείται για την λειτουργία του ποταµού ή της πηγής και της υδρόβιας ζωής που 
φιλοξενούν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της κατάστασης που ισχύει στο 
θεσσαλικό χώρο τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι ο Πηνειός ποταµός, οι πηγές Μάτι 
Τυρνάβου, κ.α. η παροχή των οποίων εξαντλείται µέχρις µηδενισµού ή γίνεται πεδίο 
οξύτατων αντιδικιών και διαµάχης µεταξύ αρδευτών του ίδιου νοµού ή γειτονικών 
νοµών, µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ελάχιστη παροχή του Πηνειού είναι 
1-3 µ3/δευτ., ενώ η πληµµυρική έχει φθάσει τα 1.120 µ3/δευτ. Η µέση ετήσια  απορροή 
του Πηνειού και των παραποτάµων του φθάνει τα 3,0 δισεκατοµµύρια µ3. 

Οι ανάγκες των εκτάσεων από τους Ν. Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας, που 
αρδεύονται κάθε χρόνο από τον Πηνειό, ξεπερνούν συνολικά τα 150 εκατ. µ3. Στην 
αρδευτική περίοδο η ελάχιστη απαιτούµενη παροχή του Πηνειού είναι 12-15 µ3/δευτ. 
(8 µ3/δευτ. αντλεί µόνο ο ΤΟΕΒ Πηνειού στη Λάρισα). Σπάνια εξασφαλίζεται σε ένα 
βαθµό, η ελάχιστη προβλεπόµενη οικολογική παροχή των 5 µ3/δευτ.  

Η δεύτερη κατηγορία (ποιοτικές µεταβολές) επιπτώσεων, αφορά την ρύπανση  
ποταµών ή πηγών, η οποία επιδεινώνεται γεωµετρικά κατά την θερινή περίοδο, τόσο 
από την µείωση της παροχής του νερού (έως µηδενισµού) από τις αρδεύσεις, όσο και 
από τις αυξηµένες εισροές   (λιπάσµατα, γεωργικά φάρµακα) που δέχονται στην λεκάνη 
τους. Εάν δεν υπήρχε η ενίσχυση του Πηνειού µε νερά από τον Ταυρωπό (περίπου 10-
20 εκατ. µ3 από Ιούνιο έως Σεπτέµβριο), τότε ο Πηνειός ποταµός θα είχε ελάχιστη ή 
µηδενική παροχή για 3-5 µήνες, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ρύπανση των 
υπόγειων και επιφανειακών νερών και γενικότερα για  το περιβάλλον. Την ίδια περίοδο 
έντονα είναι και τα προβλήµατα και οι καταστροφές στην πανίδα του ποταµού (νεκρά 
ψάρια), από τις µεγάλες διακυµάνσεις της παροχής, την διακοπή της ροής του νερού 
κατάντη σε τµήµατα του, κ.α. Καλή είναι η κατάσταση του Πηνειού µετά την κοιλάδα 
των Τεµπών λόγω εµπλουτισµού των νερών του από τις µεγάλης παροχής πηγές που 
υπάρχουν στην περιοχή. 

Τέλος επιπτώσεις από τις αρδεύσεις, υπήρξαν και στις πηγές. Οι παροχές των 
πηγών στους σχιστολιθικούς σχηµατισµούς ήταν σχετικά σταθερές, σε αντίθεση µε τις 
καρστικές, στις οποίες οι υπεραντλήσεις των υπόγειων νερών είχαν σοβαρές επιπτώ-
σεις. Η παροχή πηγών µειώθηκε αισθητά ή µηδενίσθηκε, σε διάφορα σηµεία της 
Θεσσαλίας.  Οι παροχές στις πηγές αυτές εµφανίζονται στον πίνακα 7. 
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Πίνακας 7. Μέση παροχή πηγών στη Θεσσαλία (µ3 /δευτ.). 

Πηγή Παροχή πριν την ανόρυξη 
γεωτρήσεων (1970) 

Σηµερινή παροχή 
(2005) 

Μάτι Τυρνάβου 2,6 1 
Χτούρι Πολυνερίου 0,3 0 
Αγία Άννα 0,34 0 
Βελεστίνο 0,33 0 
Γκιόλι Μ.Βουνού 0,2 0 
Κεφαλόβρυσο Μύρων 0,01 0 

 
5. ΤΑ ΕΡΓΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ 

 
Η τεχνητή ενίσχυση του υδατικού δυναµικού της Θεσσαλίας µε τη µεταφορά 

νερού από τον άνω ρου του Αχελώου, αποτελεί µια από τις πλέον αξιόπιστες 
εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση της οικολογικής καταστροφής. Το έργο δεν 
θα έχει σηµαντι-κές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κάτω ρου του Αχελώου και στη 
λεκάνη απορροής του, όπως έχουν αποφανθεί όλες οι σχετικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων και έχει αποδεχθεί το ΣτΕ (για αιτιάσεις που 
αφορούσαν βλάβη στο περιβάλλον), ενώ αντίθετα οι επιπτώσεις στη Θεσσαλία, από την 
µη εκτέλεση του έργου θα είναι σηµαντικές.  

Μέχρι σήµερα έχουν γίνει εργασίες σε διάφορα τµήµατα των έργων του 
Αχελώου. Άλλα από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν 
διακοπεί και άλλα είναι υπό µελέτη ή στο στάδιο του σχεδιασµού. Εκτός από το 
υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, που µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς εκτροπή 
των υδάτων προς το Θεσσαλικό λεκανοπέδιο, τα κύρια έργα του Αχελώου, για τα οποία 
έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι µε κοινές διυπουργικές αποφάσεις είναι τα εξής : 

- Το φράγµα Συκιάς και ΥΗΣ Συκιάς. 
- Η σήραγγα εκτροπής προς Θεσσαλία και ΥΗΣ Πευκοφύτου. 
- Η αναρρυθµιστική δεξαµενή και ΥΗΣ Μαυροµµατίου.  
Το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας είναι το πρώτο από τα έργα που ξεκίνησαν 

στον άνω ρού του Αχελώο το 1985 και ολοκληρώθηκε το 1996. Το φράγµα είναι 
λιθόρριπτο µε ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα & ύψος 150 µ. Για το έργο αυτό, µαζί µε 
τον Υδροηλεκτρικό Σταθµό (ΥΗΣ) Γλύστρας που ολοκληρώθηκε το 2002 και δεν 
παράγει ενέργεια ακόµη, δαπανήθηκαν συνολικά µέχρι σήµερα 70 δις δρχ.  

Το υδροηλεκτρικό έργο Συκιάς, κατασκευάζεται στο σηµείο συµβολής του Αχε-
λώου µε τον ποταµό Κουµπουργιανίτικο, στα όρια των νοµών Καρδίτσας και Άρτας. 
Το φράγµα είναι χωµάτινο από αµµοχάλικα της κοίτης και αργιλικό πυρήνα µε ύψος 
145 µ. Έχουν γίνει εργασίες ύψους 11 δις δρχ. και φυσικό αντικείµενο περίπου 15-20%.  

Η σήραγγα εκτροπής βρίσκεται στον νοµό Καρδίτσας και έχει µήκος 17.315 µ. Η 
υδροληψία της σήραγγας εκτροπής βρίσκεται στον ταµιευτήρα του έργου Συκιάς και 
αφού διασχίσει την οροσειρά της Πίνδου, πλησιάζει την επιφάνεια του εδάφους στην 
Θεσσαλία στην περιοχή ∆ρακότρυπας. Έχουν γίνει εργασίες ύψους 25 δις δρχ. και 
φυσικό αντικείµενο περίπου 40 % (διάτρηση 7.917 µ. και επένδυση 6.000 µ.).  

Οι όποιες αµφιβολίες υπήρχαν για τη βιωσιµότητα του έργου καθώς και οι 
αµφισβητήσεις για τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα και την έκταση των περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων, σήµερα επανατοποθετούνται στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής 
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οδηγίας, µε την άσκηση ολοκληρωµένης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, η 
οποία µπορεί πλέον να εγγυηθεί τη βιωσιµότητα των υδατικών ισοζυγίων. Ακόµη και 
στο υποθετικό και ακραίο σενάριο, να επιβληθεί από την Ε.Ε η µείωση των 
αρδευόµενων εκτάσεων στη Θεσσαλία, είναι αναγκαία η µεταφορά νερού από τον 
Αχελώο και η ενίσχυση της θεσσαλικής πεδιάδας, για την προστασία του Πηνειού, την 
ύδρευση, για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, για την άρδευση και για 
την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας από τους ΥΗΣ που προβλέπονται.  
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν  ορισµένα  συµπεράσµατα για τις 

επιπτώσεις που είχαν στα υπόγεια και επιφανειακά νερά οι αρδεύσεις στη θεσσαλική 
πεδιάδα, για την σοβαρότητα της σηµερινής κατάστασης, καθώς και για τις ενέργειες 
που θα πρέπει να γίνουν στο µέλλον. Τα κυριότερα από αυτά είναι  : 

Οι αρδεύσεις στην θεσσαλική πεδιάδα είχαν αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως  στους 
υπόγειους υδατικούς πόρους της, µε σηµαντικό οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος. 

Το έλλειµµα νερού στη Θεσσαλία, µπορεί να καλυφθεί µε νέα τεχνικά έργα 
αξιοποίησης επιφανειακών νερών και µε έργα µεταφοράς νερού από άλλο υδατικό 
διαµέρισµα (έργα Αχελώου), χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι αρδεύσεις στην θεσσαλική πεδιάδα εκτιµάται ότι θα συνεχισθούν και στο µέλ-
λον, ανεξάρτητα από τα µέτρα που θα επιβάλλει η Ε.Ε. µε την νέα Κ.Α.Π., ενώ οι µελ-
λοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για τις διάφορες χρήσεις, δεν θα µειωθούν.  

Η καλλιέργεια του βάµβακος, θα παραµείνει σαν επικρατέστερη καλλιέργεια στην 
Θεσσαλία, έστω και εάν αντικατασταθεί σε ένα βαθµό (στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ) µε 
άλλες, όπως τα κτηνοτροφικά φυτά, τα ενεργειακά ή τα κηπευτικά. ορισµένες από τις 
οποίες είναι εξίσου αν όχι περισσότερο υδροβόρες (καλαµπόκι, µηδική, κ.α.).  

Μία ολοκληρωµένη πολιτική για το νερό στον θεσσαλικό χώρο, µε στόχο την 
εξοικονόµηση  νερού και την Βιώσιµη Ανάπτυξη, πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα από-
κατάστασης του περιβάλλοντος, όπως µείωση της χρήσης υπόγειων νερών,  σταδιακή 
αχρήστευση γεωτρήσεων (σε περιοχές που θα καθορισθούν µετά από µελέτες) και έργα 
τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων (όπου είναι τεχνικά και οικονοµικά 
εφικτό), µέτρα εξοικονόµησης νερού (εκσυγχρονισµό αρδευτικών δικτύων, νέες 
µεθόδους άρδευσης, κ.α.) και ενδεχοµένως µέτρα διαχείρισης της ζήτησης (τιµολόγηση 
νερού).  

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για  τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για το περι-
βάλλον και για την καλλίτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων που θα 
διατεθούν για παρόµοια έργα τα επόµενα χρόνια από την Ε.Ε. στη Θεσσαλία, είναι η 
πολιτική βούληση, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης µε εξειδικευµένο και 
έµπειρο τεχνικό προσωπικό και η συνεργασία µε όλους τους φορείς-χρήστες νερού 
(αγρότες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.).  

Η Θεσσαλία τέλος για να αντιµετωπίσει τις µελλοντικές κρίσεις νερού, πρέπει να 
δηµιουργήσει έγκαιρα τις υποδοµές σε έργα, για την καλύτερη αξιοποίηση των 
υδατικών αποθεµάτων της και όσων θα µεταφερθούν από τον Αχελώο και ταυτόχρονα  
να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρµογή του νέου θεσµικού 
πλαισίου (νόµος 3199/2003) και της οδηγίας  2000/60/ΕΚ.  
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Περίληψη 

 
Η γεωργία αποτελεί τον µεγαλύτερο καταναλωτή νερού στη χώρα µας, ενώ ο 

σχεδιασµός της διαχείρισης των υδατικών πόρων πραγµατοποιείται συνήθως έχοντας 
ως γνώµονα την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών σε κάθε περιοχή. Στην περιοχή 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία αποτελεί µια κατ’ εξοχήν αγροτική 
περιοχή έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή πολυάριθµα έργα 
διαχείρισης του νερού, τόσο του υπόγειου όσο και του επιφανειακού. Όπως όµως 
συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα η διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται δυστυχώς 
αποσπασµατικά από πολλούς φορείς σύµφωνα µε τη λογική των δικαιοδοσιών, δηλαδή 
ανάλογα µε το είδος της χρήσης  π.χ., γεωργική, υδρευτική, βιοµηχανική, ενεργειακή ή 
τουριστική. Αυτή όµως η υπό στενή οπτική γωνία µερική θεώρηση των πραγµάτων δεν 
µπορεί να οδηγήσει στον ορθό προγραµµατισµό καινούργιων µελετών και υδραυλικών 
έργων, στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των σηµερινών και µελλοντικών αναγκών 
σε νερό, καθώς και στην επίλυση των ποικίλων τοπικών προβληµάτων µε πνεύµα 
δικαιοσύνης και σεβασµού προς το περιβάλλον. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η 
παρουσίαση της διαχείρισης του αρδευτικού νερού στην περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ενώ εντοπίζονται τα διάφορα προβλήµατα που προκύπτουν 
και προτείνονται λύσεις. 
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Abstract 
 
Agriculture is the main water consumer in Greece, whereas water resources 

management and planning usually aims at satisfying irrigation needs in every part of the 
country. In the region of Eastern Macedonia and Thrace, which is a rural part of the 
country, many water resources management works have been constructed for the use of 
surface and groundwaters. This paper aims to present the management of irrigation 
water in the region of Eastern Macedonia and Thrace, to highlight the main problems 
and to propose solutions.    

  
1. Υφιστάµενες συνθήκες διαχείρισης. 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαµβάνει το Υδατικό 

∆ιαµέρισµα 12 (Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης) και τµήµα του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 
11 (Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας) (Σχ. 1). 

 
Σχήµα 1. ∆ιοικητικά όρια Περιφέρειας Α.Μ.-Θ και όρια υδατικών διαµερισµάτων 
11 και 12. 

Από πλευράς νοµοθεσίας ο νόµος N 3199/2003 «για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων», που αποτελεί ενσωµάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 ΕΚ «για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» στην 
ελληνική νοµοθεσία, διέπει µεταξύ άλλων και τη διαχείριση του νερού άρδευσης. Ο 
νόµος αυτός έχοντας κυρίως περιβαλλοντικό προσανατολισµό έχει ως στόχο την 
οµοιογενοποίηση των κριτηρίων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδατικών 
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πόρων, καθώς και τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων, καθώς και του 
καταναλωτή, στη διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης των υδάτων, ενώ τίθεται ως 
χρονικός ορίζοντας επίτευξης των στόχων το 2015. Επιπρόσθετα περιοριστικά µέτρα 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις των κατά τόπους περιφερειακών µονάδων διαχείρισης 
υδάτων, ρυθµίζουν τοπικά προβλήµατα που αφορούν στη διαχείριση των υδατικών 
πόρων και κατ’ επέκταση και του αρδευτικού νερού. 

Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων η κατάταξη και η 
αξιολόγησή τους γίνεται µε βάση την ακόλουθη νοµοθεσία: 

• Οδηγία της ΕΟΚ 75/440 περί ποιότητας επιφανειακών νερών που 
προορίζονται για πρόσληψη πόσιµου νερού. 
• Οδηγίες 80/778 και 98/83 περί ποιότητας του πόσιµου νερού. 
• Οδηγία 91/676 περί προστασίας των υδάτων από ρύπανση µε νιτρικά 
από γεωργικές πηγές. 
• Οδηγία 78/659 περί της απαιτούµενης ποιότητας για τη διαβίωση 
ψαριών (κυπρινοειδών, σαλµονιδών). 
• Οδηγίες 82/176 και 83/513 περί επιφανειακών νερών για γενική χρήση. 
• Όρια του Υπουργείου Γεωργίας για επιφανειακά νερά που προορίζονται 
για άρδευση. 
• ΠΥΣ 2/1-2-2001 (ΦΕΚ Α 15) για τον καθορισµό των κατευθυντήριων 
και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976. 
• ΚΥΑ 15782/1849/20-06-2001 για το ειδικό πρόγραµµα µείωσης της 
ρύπανσης,για τα επιφανειακά ύδατα των λιµνών Βεγορίτιδας, Πετρών και του 
ποταµού Σουλού, από απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών του καταλόγου ΙΙ της 
Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. 

∆ιάφοροι φορείς ασχολούνται µε τους υδατικούς πόρους, όπως το Υπουργείο 
Γεωργίας, το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η ∆ΕΗ, το ΙΓΜΕ, οι Νοµαρχίες, οι Περιφέρειες, τα Α.Ε.Ι, 
κ.α. Παρά όµως τις όποιες αποσπασµατικές προσπάθειες δεν υπάρχει ολοκληρωµένη 
πολιτική έρευνας, ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας των νερών, ενώ και οι κατά 
κοινή οµολογία απαραίτητες πρωτοβουλίες όπως η δηµιουργία βάσης δεδοµένων 
υδρολογικής πληροφορίας (Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ) και η ανάθεση από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης της εκπόνησης των διαχειριστικών µελετών για τα διάφορα υδατικά 
διαµερίσµατα της χώρας, δεν φαίνεται προς το παρόν να αποδίδουν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. Με την ίδρυση και τη στελέχωση των περιφερειακών ∆ιευθύνσεων 
Υδάτων µε εξειδικευµένο προσωπικό, που έχει ήδη δροµολογηθεί, προβλέπεται να 
αντιµετωπιστούν αρκετά από τα προβλήµατα πολυδιάσπασης της διαχείρισης προς µια 
ορθολογικότερη λύση.   

Όσον αφορά στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας, η έδρα της 
περιφερειακής µονάδας υδάτων σύµφωνα µε το Ν 3199/2003 είναι η Θεσσαλονίκη, µε 
χωρική αρµοδιότητα στα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Για το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης, η έδρα της περιφερειακής µονάδας, δηλαδή 
της ∆ιεύθυνσης Υδάτων (Ν 3199/2003) θα είναι η Κοµοτηνή, µε χωρική αρµοδιότητα 
το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης. 

Υπεύθυνες υπηρεσίες για τα αρδευτικά νερά είναι οι ∆ιευθύνσεις ή τα Τµήµατα 
Εγγείων Βελτιώσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που συνίστανται και ως 
Τµήµατα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή 
Υδροοικονοµίας και Εκµηχάνισης της Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων και Υδάτινων 
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Πόρων, ή Υδροοικονοµίας, καθώς και οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ.  
ΓΟΕΒ (π.χ. Έβρου) και ΤΟΕΒ (π.χ. ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης), 
καθώς και οι κατά τόπους ∆ήµοι.  

 
2. Γεωµορφολογικά - υδρολογικά – υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 
Στο βόρειο τµήµα το ανάγλυφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης είναι ορεινό και ηµιορεινό. Νότια το ανάγλυφο εµφανίζεται ηπιότερο µε την 
παρουσία µεγάλων πεδινών εκτάσεων. Οι πεδιάδες που περιλαµβάνονται στην περιοχή 
αυτή και στις οποίες γίνεται η πλειονότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι οι 
εξής: πεδιάδα ∆ράµας – Τεναγών – Φιλίππων, δέλτα Νέστου, πεδιάδα Ξάνθης – 
Κοµοτηνής – Σαπών, πεδινές εκτάσεις πλησίον του ποταµού Έβρου, πεδιάδα λεκάνης 
ποταµού Άρδα (Σχήµα 2).  

 
Σχήµα  2. Περιοχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Το κλίµα στην περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
είναι µεσογειακού τύπου µε ξηρά και θερµά καλοκαίρια (Πεταλάς 1997). Η µέση 
ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 14 ως 16 ºC. Η ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται 
στα παράκτια και το νησιωτικό τµήµα µεταξύ 500 και 600 mm, στο εσωτερικό µεταξύ 
600 και 1000 mm, ενώ στα βόρεια ορεινά ξεπερνά τα 1000 mm (Υπουργείο Ανάπτυξης 
2003). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ΕΗ (1980), η µέση ετήσια βροχόπτωση εκτιµάται 
σε 788 mm. Η κατανοµή της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης σύµφωνα µε τα δεδοµένα 
που προέρχονται από 82 µετεωρολογικούς σταθµούς στην περιοχή ενδιαφέροντος για 
τα έτη 1966 – 2001, παρουσιάζεται στο Σχήµα 3, (Gemitzi et al. 2005).  

Ως προς τα επιφανειακά ύδατα το κύριο χαρακτηριστικό της περιφέρειας Α.Μ.-Θ 
είναι ότι διαρρέεται από διασυνοριακά ποτάµια (Νέστος, Άρδας, Έβρος, 
Ερυθροπόταµος) (Σχήµα 2), και ως εκ τούτου τόσο οι ποσότητες όσο και η ποιότητα 
των υδάτων αυτών εξαρτώνται τόσο από τις κλιµατικές συνθήκες των γειτονικών 
χωρών (Βουλγαρίας, Τουρκίας) όσο και από την πολιτική διαχείρισης των υδάτων που 
ακολουθούν τα κράτη αυτά. 
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Σχήµα 3. Βροχοµετρικοί σταθµοί και κατανοµή µέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην 
περιφέρεια Α.Μ. –Θ. 

Οι κυριότεροι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι της περιφέρειας Α.Μ.-Θ είναι οι 
ποταµοί Αγγίτης, Νέστος, Κόσυνθος, Κοµψάτος, Φιλιουρής, Ερυθροπόταµος, Άρδας 
και Έβρος, καθώς και οι λίµνες Βιστονίδα και Ισµαρίδα (Σχήµα 2). Στοιχεία απορροών 
για τις λεκάνες µερικών από τα παραπάνω ποτάµια παρατίθενται στον πίνακα 1 αν και 
προέρχονται από αποσπασµατικές µετρήσεις και ελλιπή στοιχεία . 
 
Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες απορροές ποταµών της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  

Λεκάνη Μέση ετήσια απορροή (εκ. m3) 
Αγγίτη (θέση Κρηνίδα) 547 

Νέστου 1827 
Κοµψάτου 116 
Φιλιουρή 154 
Έβρου 6800 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης 
 
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (2003) οι εισροές από γειτονικές χώρες 

ανέρχονται σε περίπου 7500 εκ m3. Μόνο για τον ποταµό Νέστο υπάρχει διακρατική 
συµφωνία, ενώ γίνονται προσπάθειες για επίτευξη συµφωνίας και για τα υπόλοιπα 
διασυνοριακά ποτάµια.  

Από γεωλογικής άποψης η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ανήκει γεωτεκτονικά στην ελληνική ενδοχώρα, και περιλαµβάνει πετρώµατα από τη 
µάζα της Ροδόπης, την Περιροδοπική ζώνη καθώς και µεταλπικά ιζηµατογενή και 
πυριγενή πετρώµατα. 

Η µάζα της Ροδόπης αποτελείται από µεταµορφωµένα πετρώµατα, όπως πάρα και 
όρθο γνεύσιοι, αµφιβολίτες, µιγµατίτες, µάρµαρα και σχιστόλιθοι, Παλαιοζωϊκής ή 
παλαιότερης ηλικίας, που επηρεάστηκαν κατά την αλπική ορογένεση από διαδοχικά 
τεκτονικά και µεταµορφικά επεισόδια µε ταυτόχρονη αναθέρµανση και διείσδυση 
γρανιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ∆, Ν∆ τµήµα της Α.Μ.-Θ επικρατούν τα 
ανθρακικά πετρώµατα. 

Στην µάζα της Ροδόπης τοποθετείται η Περιροδοπική ζώνη που αποτελείται από 
ηµιµεταµορφωµένα πετρώµατα Μεσοζωϊκής ηλικίας, όπως πρασινοσχιστόλιθοι, 
µεταηφαιστεικά πετρώµατα, ανθρακικοί σχιστόλιθοι και µεταασβεστόλιθοι.  
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Στα τελικά στάδια της Αλπικής τεκτονικής που επηρέασε την περιοχή καθώς και 
κατά την µετα-αλπική περίοδο (από το Ηώκαινο και µετά) η ρηξιγενής τεκτονική 
δηµιουργεί τεκτονικά βυθίσµατα µε µεγάλο πάχος ιζηµάτων, ενώ τοπικά συνοδεύεται 
από έντονη ηφαιστειακή δράση. 

Ιδιαίτερο τεκτονικό χαρακτηριστικό της Α.Μ.-Θ αποτελεί το ρήγµα Κοµοτηνής-
Ξάνθης-Καβάλας, µε διεύθυνση ∆Ν∆-ΑΒΑ, που διαχωρίζει το ορεινό από το πεδινό 
τµήµα της  περιοχής.     

Από υδρογεωλογικής άποψης οι παραπάνω γεωλογικοί σχηµατισµοί διακρίνονται 
σε τέσσερις τύπους υδροφορέων (Σχήµα  4): 

• Καρστικοί (ανθρακικοί) υδροφορείς. Οι καρστικοί υδροφορείς 
καταλαµβάνουν εκτεταµένες περιοχές στην περιφέρεια Α.Μ-Θ, ενώ 
περιλαµβάνουν καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους και µάρµαρα διαφόρων 
ηλικιών, από το µέσο Μεσοζωικό ως το Ηώκαινο. Η καρστικοποίηση έχει ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία εγκύλων και δευτερογενούς πορώδους και ως εκ 
τούτου οι υδροφορείς αυτοί παρουσιάζουν εξαιρετικά µεγάλη δυναµικότητα. 
Στην περιοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ εµφανίζονται τα καρστικά συστήµατα 
της λεκάνης της ∆ράµας (Αγγίτης), της λεκάνης του Μαρµαρά, των Ορέων 
Λεκάνης,  της Σκαλωτής, της Ανατολικής Θάσου. Τα καρστικά αυτά συστήµατα 
εκφορτίζονται κυρίως µέσω πηγών π.χ. πηγές Κεφαλαρίου, Αγ. Βαρβάρας, 
Μααρά, Γαλάζια Νερά, Παραδείσου, κ.α.  

• Υδροφορείς σε σκληρά πετρώµατα (ρωγµώδεις υδροφορείς). Οι 
ρωγµώδεις υδροφορείς δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τυπικοί υδροφορείς, υπό 
την έννοια ότι δεν αποτελούν υδροφόρους σχηµατισµούς. Το νερό κυκλοφορεί 
µέσω των ρηγµάτων και των ρωγµών που υπάρχουν λόγω των τεκτονικών 
γεγονότων που έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Στην περιοχή µελέτης οι γεωλογικοί 
σχηµατισµοί που περιλαµβάνουν ρωγµώδεις υδροφορείς καταλαµβάνουν το 
50% της έκτασης, ενώ απαντώνται κυρίως στο βόρειο ορεινό τµήµα. 
Αποτελούνται από παλιά πετρώµατα που συνθέτουν την Ελληνική ενδοχώρα, 
Παλαιοζωικής ή και παλαιότερης ηλικίας. Τα είδη των πετρωµάτων που δοµούν 
τους ρωγµώδεις υδροφορείς είναι: γνεύσιοι, αµφιβολίτες, λεπτινίτες, 
γρανοδιορίτες, µιγµατίτες, µεταβασίτες, υπερβασικά πετρώµατα. Επειδή έχουν 
υποστεί την προαλπική τεκτονική καθώς και την αλπική παραµόρφωση, 
εµφανίζονται ρηγµατωµένοι. Σε αυτές τους υδρολιθολογικούς τύπους 
κατατάσσονται επίσης και τα διάφορα εκρηξιγενή πετρώµατα που απαντώνται 
στην περιοχή.  

• Ελεύθεροι υδροφορείς. Πρόκειται για πορώδεις σχηµατισµούς οι οποίοι 
αποτελούνται από ιζηµατογενή πετρώµατα κυρίως των νεώτερων αλλουβιακών 
αποθέσεων Τεταρτογενούς ως άνω Μειοκαίνου ηλικίας. Αποτελούν τις κύριες 
πηγές νερού άρδευσης των πεδινών περιοχών στις οποίες δεν υφίστανται 
αρδευτικά δίκτυα, µέσω της ανόρυξης υδρογεωτρήσεων. Χαρακτηριστικό τους 
είναι ότι δεν προστατεύονται από κάποιο στεγανοποιητικό στρώµα και είναι 
ιδιαιτέρως ευάλωτοι στη ρύπανση που προκαλείται από τις γεωργικές 
δραστηριότητες. 

• Υπό πίεση υδροφορείς. Αποτελούνται κυρίως από ιζηµατογενείς και 
µεταϊζηµατογενείς σχηµατισµούς, ηλικίας από άνω Μεσοζωικό ως Πλειόκαινο. 
Πρόκειται για παρόµοιους τύπους υδροφορέων όπως και οι ελεύθεροι, ενώ και 
αυτοί αποτελούν πηγή αρδευτικού νερού µέσω υδρογεωτρήσεων. Λόγω της 
παρουσίας στεγανοποιητικού στρώµατος παρουσιάζονται λιγότερο ευάλωτοι 
στη ρύπανση από τις γεωργικές δραστηριότητες.  
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Σχήµα  4.  ∆ιάκριση των τύπων υδροφορέων στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαµβάνει υγροβιότοπους 
διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως το ∆έλτα του Έβρου, το ∆έλτα του Νέστου, καθώς και 
τις λίµνες Βιστονίδα και Ισµαρίδα. Πολλές περιοχές ανήκουν στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Natura 2000, σε Εθνικά Πάρκα (Υπουργικές Αποφάσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 1986, 
Pavlikakis & Tsihrintzis 2003), αποτελούν Εθνικά ∆άση, ή περιλαµβάνονται στη 
Συνθήκη Ramsar του 1971 (Σχήµα 5) και συνεπώς τελούν υπό καθεστώς 
περιβαλλοντικής προστασίας ενώ θέτουν περιορισµούς στις βιοµηχανικές και αγροτικές 
δραστηριότητες.  
 

 
Σχήµα  5. Περιβαλλοντικώς προστατευόµενες περιοχές στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 

Σηµαντικά προβλήµατα εµφανίζονται στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ τόσο λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης του αρδευτικού νερού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όσο και 
από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων που οδηγεί στην ποιοτική 
υποβάθµιση τόσο των υπογείων όσο και των επιφανειακών νερών. Η υπεράντληση των 
υπογείων υδάτων µέσω υδρογεωτρήσεων εκτός από την ταπείνωση του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, έχει προκαλέσει σε πολλές παράκτιες περιοχές διείσδυση του 
θαλασσινού νερού. Αυτή η διείσδυση έχει εντοπιστεί σε ορισµένες περιπτώσεις να 
εκτείνεται ως και 10 χιλιόµετρα από την ακτογραµµή. Στο σχήµα 6β παρουσιάζονται οι 
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περιοχές που έχουν υποστεί υφαλµύρωση των υπογείων υδάτων τους στο ηπειρωτικό 
τµήµα της περιοχής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Πρόβληµα υφαλµύρωσης εµφανίζουν 
επίσης και τα υπόγεια ύδατα της νήσου Σαµοθράκης, αλλά κυρίως της Θάσου.  

 
Σχήµα 6. α) Γεωθερµικά πεδία στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ, β) περιοχές που έχουν 
υποστεί υφαλµύρωση. 
 

Από ποιοτικής άποψης σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (2003), υψηλές 
συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων εµφανίζονται στα νερά στην πεδιάδα της ∆ράµας 
και του Νευροκοπίου, οι οποίες έχουν προκληθεί τόσο από αστικές όσο και αγροτικές 
δραστηριότητες. Στο Νοµό Καβάλας, τα µοναδικά σηµεία στα οποία εντοπίζονται 
αξιόλογες συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων βρίσκονται στις περιοχές Ορφάνι και 
Αµυγδαλεώνα, λόγω των εντατικών καλλιεργειών στις οποίες πραγµατοποιείται 
ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. Αυξηµένες επίσης εµφανίζονται 
οι συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων στο Ν. Έβρου, στις περιοχές ∆ίκαια, Σουφλί, 
Άνθεια, Φέρρες, οι οποίες αποδίδονται τόσο στις εντατικές καλλιέργειες όσο και στα 
επιβαρηµένα ρυπαντικώς νερά του ποταµού Έβρου µέσω της Τουρκίας και της 
Βουλγαρίας. Στο Ν. Ροδόπης και Ξάνθης νιτρορύπανση εµφανίζεται σε τοπικό κυρίως 
επίπεδο, λόγω της παρουσίας ελεύθερων υδροφορέων. Στις περιοχές όπου υπάρχουν 
υπό πίεση υδροφόρα στρώµατα, η νιτρορύπανση παρά την παρουσία εντατικών 
καλλιεργειών είναι περιορισµένη. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
ποιότητα τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων υδάτων δεν έχει µελετηθεί 
επαρκώς, ενώ δεν υπάρχει δίκτυο συνεχούς παρακολούθησής της, το οποίο κρίνεται 
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απαραίτητο προκειµένου να εντοπιστούν οι περιοχές που εµφανίζουν πρόβληµα και να 
ανεβρεθούν λύσεις. 

Ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελεί ιδίως για την περιοχή του Ν. Έβρου η εµφάνιση 
πληµµυρών, ιδίως κατά τα δέκα τελευταία έτη. Οι πληµµύρες έχουν ως αποτέλεσµα την 
κατ’ επανάληψη καταστροφή χιλιάδων στρεµµάτων µε αγροτικές καλλιέργειες στις 
παρέµβριες περιοχές. Η έλλειψη κοινής πολιτικής διαχείρισης του διασυνοριακού 
ποταµού Έβρου, σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω των 
συνεχών αποψιλώσεων που οδηγούν στη µη συγκράτηση  των εδαφών και στην 
τροφοδοσία του ποταµού µε µεγάλες ποσότητες στερεοπαροχών που µειώνουν την 
παροχετευτική ικανότητα του Έβρου, καθώς και η υλοποίηση αποσπασµατικών 
υδραυλικών έργων για ικανοποίηση τοπικών αναγκών, χωρίς προηγούµενο 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό διαχείρισης του ποταµού, είναι µερικά από τα αίτια που 
οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση. Η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ αφενός µεν διέθεσε κατά το 
2005 τα απαιτούµενα κονδύλια για την κατά το δυνατόν αντιπληµµυρική θωράκιση του 
Έβρου (αναχώµατα κλπ), αφετέρου δε, µέσω του ευρωπαϊκού προγράµµατος Interreg 
III, προκηρύχθηκαν και ανατέθηκαν δράσεις για τη χάραξη κοινής πολιτικής 
διαχείρισης των διασυνοριακών ποταµών, η οποία δίνει ελπίδα επίλυσης των 
προβληµάτων αυτών. Ειδικότερα η Τρίτη Επιτροπή Καθοδήγησης του Interreg 
IIIA/PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία, στη συνεδρία της 18ης Απριλίου 2005, 
ενέκρινε τη χρηµατοδότηση µε 455.000 €, τη δράση «Παρακολούθηση των ποσοτικών 
και Ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποταµών Ερυθροποτάµου, Άρδα και Έβρου, για 
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».       

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία γεωθερµικών πεδίων στην 
περιοχή αυτή. Στο Σχήµα 6α παρουσιάζονται τα γεωθερµικά πεδία της Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι πλην ελαχίστων περιπτώσεων όπως π.χ στην 
περιοχή Ερατινού και Πόρτο Λάγους, η γεωθερµία δεν έχει εκµεταλλευτεί, όπως θα 
έπρεπε, προς όφελος των αγροτικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι και ένα σηµείο στο 
οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και µέριµνα στο µέλλον.   
 
 
3. Γεωργία – Αρδεύσεις στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. 

 
Με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001) το σύνολο της γεωργικής γης στην 

Περιφέρεια Α.Μ.-Θ ανέρχεται στα 3.548.882 στρέµµατα, από τα οποία ετήσιες 
καλλιέργειες αποτελούν τα 3.277.188 στρέµµατα, δενδρώδεις καλλιέργειες τα 148.882 
στρέµµατα, αµπέλια τα 35.078 στρέµµατα, ενώ λοιπές καλλιέργειες τα 27.563 
στρέµµατα. Ως αρδευόµενες εκτάσεις αναφέρονται 1.890.598,3 στρέµµατα.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (2003) και όσον αφορά στο τµήµα του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας που ανήκει στην Περιφέρεια Α.Μ.-
Θ, τα υφιστάµενα αρδευτικά έργα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

Στην ίδια περιοχή οι κύριοι ταµιευτήρες ρύθµισης ροής µε ή χωρίς 
υδροηλεκτρικά έργα είναι το φράγµα Λευκογείων ωφέλιµης χωρητικότητας 11,956 εκ 
m3, το φράγµα Καταφύτου ωφέλιµης χωρητικότητας 0.751 εκ m3, το φράγµα Φωλιάς 
µε ωφέλιµη χωρητικότητα 1 εκ m3, καθώς και το µικρό φράγµα Μαριών Θάσου 
ωφέλιµης χωρητικότητας 70 000 m3. Τα προτεινόµενα αρδευτικά έργα για την περιοχή 
αυτή παρατίθενται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 2. Υφιστάµενα αρδευτικά έργα και αρδευόµενη έκταση στο τµήµα του 
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  

Περιοχή – Αρδευτικό έργο Πηγή Έκταση 
(στρεµ.) 

1. Λεκάνη Αγγίτη – Κ. Νευροκοπίου   
Σιταγρών – Μυλοποτάµου ∆ράµας Πηγές Μυλοποτάµου - 

γεωτρήσεις 
20 500 

Νέας Αµισού Αµπελακίων Πηγές Αγ. Βαρβάρας 5 074 
Ρέµβης Πηγές Ρέµβης 10 000 

Νοτίου τµήµατος ∆ράµας Πηγές Αγ. Βαρβάρας 2 200 
Βοϊράνης Πηγές Βοϊράνης - γεωτρήσεις 62 000 

Φωτολείβους – Καλού Αγρού Πηγές Αγ. Βαρβάρας, Αγγίτης, 
Τάφρος Φιλίππων 

33 000 

Προσοτσάνης Πηγές Μααρά και γεωτρήσεις 22 000 
Κ. Νευροκοπίου - Λευκογείων Φρ. Λευκογείων και γεωτρήσεις 60 000 

Τενάγη Φιλίππων Τάφρος Τεναγών  90 000 
Παρατενάγιες περιοχές Γεωτρήσεις 90 000 

Κιργίων ∆ράµας Γεωτρήσεις 2 500 
Σιταγρών – Μυλοποτάµου (επέκταση) Γεωτρήσεις 4 000 

Καλλιφύτου Γεωτρήσεις 2 500 
Καταφύτου Γεωτρήσεις 4 000 

Αγ. Παρασκευής Καλαµπακίου 
(επέκταση έργου Βοϊράνης) 

Πηγές Βοϊράνης - γεωτρήσεις 12 000 

Σύνολο  329 774 
2. Πιερίας Κοιλάδας Γεωτρήσεις 22 000 

3. Παράκτιες περιοχές Ν. Καβάλας   
Φράγµα Φωλιάς Φρ. Φωλιάς 5 000 

Ορφάνι  Μεταφορά νερού από Στρυµόνα 
- Άρδευση -  Τεχνητός 

εµπλουτισµός 

4 000 

Κάρυανη Μεταφορά νερού από το 
χείµαρρο Ελευθερών 

4 000 

Αρδευτικό έργο Καρβάλης Τεχνητή λίµνη 1 000 
Σύνολο  10 000 

Γενικό Σύνολο  450 774 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Ανάπτυξης 
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Πίνακας 3. Προτεινόµενα έργα στο τµήµα του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος 
Ανατολικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

Περιοχή Έργο Έκταση (στρεµ) 
Ν. Καβάλας Φράγµα Μαρµαρά (χωρητικότητας 

4.3 εκ m3) 
13 000 

 Φράγµα Ελευθερών (χωρητικότητας 
1.3 εκ m3) 

4 500 

 Φράγµα Μυρτοφύτου 
(χωρητικότητας 1.05 εκ m3) 

4 000 

 Φράγµα Μαριών Θάσου 
(χωρητικότητας 1 εκ m3) 

4 000 

 Λιµνοδεξαµενή Πρίνου - Θάσου 1 500 
 Λιµνοδεξαµενή Θεολόγου Θάσου 1 000 
 Κατασκευή µικροφραγµάτων στα 

Τενάγη Φιλίππων 
 

Ν. ∆ράµας Απόληψη 150 εκ m3 νερού από το 
φράγµα Πλατανόβρυσης για άρδευση 
των περιοχών που βρίσκονται σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα    

280 000 

Σύνολο  308 000 
Πηγή: ∆.Ε.Β. Ν. Καβάλας, ∆ράµας 

 
Όσον αφορά στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης τα κυριότερα υφιστάµενα 

αρδευτικά έργα παρατίθενται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4. Κυριότερα υφιστάµενα συλλογικά αρδευτικά έργα στο Υδατικό 
∆ιαµέρισµα Θράκης. 

Περιοχή Αρδευτικό έργο Πηγή Έκταση 
(στρεµ.)

1. Λεκάνη Έβρου   
Άρδα 

 
Εκτροπή 186 εκ m3 από Βουλγαρία, 

φράγµα Άρδα. 
134 000 

 
Νοεχωρίου – Βάλτου – Στέρνας Φράγµα Άρδα 100 000

Ορεστιάδας Γεωτρήσεις 89 000 
Ερυθροποτάµου Γεωτρήσεις 33 000 
Λυκόφη – Λαγυνά Ποταµός Έβρος 10 000 
Λάβαρα – Αµόριο  Γεωτρήσεις 3 500 
Λάβαρα – Αµόριο Ποταµός Έβρος 10 000 

Κορνοφωλιά - Σουφλί Ποταµός Έβρος µε καναλέτα 9 000 
Πετρωτά Φράγµα Πετρωτών (ωφ. Όγκος 400 000 

m3) 
2 000 

Πέπλου – Φερρών 
 

Ποταµός Έβρος µέσω αρδευτικής 
διώρυγας 

73 000 

∆ικαίων – Πτελέας – Ορµενίου Αντλήσεις υπογείων υδάτων 13 000 
Τυχερού Ποταµός Έβρος 26 000 

Άλλα µικρά αρδευτικά έργα  60 000 
Σύνολο  560 500

(συνεχίζεται) 
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Πίνακας 4 (συνέχεια) 

2. Λεκάνη Νέστου   
Ανατολικής πεδιάδας Νέστου Φράγµατα ∆.Ε.Η  44 000 
∆υτικής πεδιάδας Νέστου Φράγµατα ∆.Ε.Η. 150 000

Σύνολο  194 000
3. Λεκάνη Κοµψάτου   

Αρδευτικό έργο ΤΟΕΒ Ιάσµου Ποταµός Κοµψάτος 3 500 
Σύνολο  3 500 

Γενικό Σύνολο  760 000
Πηγή: ∆.Π.Θ (1988), Υπουργείο Ανάπτυξης (2003), Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., ∆.Ε.Β. 
Νοµαρχιών. 

 
Η διαφορά µεταξύ των εκτάσεων που αρδεύονται και αυτών που καλύπτονται από 

αρδευτικά έργα, δικαιολογείται από το γεγονός ότι πολλές αρδευόµενες εκτάσεις 
καλύπτονται από ιδιωτικά υδροληπτικά έργα (γεωτρήσεις, άρδευση από µικρά 
υδατορεύµατα), ενώ αναµένεται τα µελλοντικά συλλογικά αρδευτικά έργα να 
καλύψουν το µεγαλύτερο τµήµα των περιοχών που αρδεύονται από ιδιωτικά έργα. Μια 
εκτίµηση των ποσοτήτων που αντλούνται ετησίως από τους υπόγειους υδροφορείς του 
πεδινού τµήµατος των Ν. Ροδόπης και Ξάνθης δίνεται από το Ι.Γ.Μ.Ε. (Βεργής 1994) 
και ανέρχεται στα 70 εκ. m3. Στο Ν. Ροδόπης θα πρέπει να αναφερθεί επίσης και η 
άρδευση µέσω του φράγµατος Γρατινής, της ∆.Ε.Η.  

Τα σηµαντικότερα προγραµµατισµένα ή υπό κατασκευή αρδευτικά έργα στο 
Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θράκης παρατίθενται στον Πίνακα 5. 
 
Πίνακας 5. Προγραµµατισµένα ή υπό κατασκευή αρδευτικά έργα στο Υδατικό 
∆ιαµέρισµα Θράκης. 

Λεκάνη Έργο Έκταση 
(στρεµ) 

Έβρου Φράγµα Πετρωτών ωφέλιµου όγκου 400 000  
 Κυπρίνου – Φράγµα Κοµάρων (υπό 

κατασκευή, αποθηκευτικό από νερά ποταµού 
Άρδα για χρήση σε περίοδο ξηρασίας 

 

 Πέπλου-Φερρών (κατασκευάστηκε το 50% 
της διώρυγας) 

28 000 

 Φράγµα Προβατώνα (ωφ. όγκος 1 εκ m3, 
ολοκληρώθηκε, αναµένεται η λειτουργία 

του) 

4 000 

 Φράγµα Αρδανίου – Καβησσού (ωφ. όγκος 1 
εκ m3, ολοκληρώθηκε, αναµένεται η 

λειτουργία του) 

4 000 

 Φράγµα Λύρας (ωφ. όγκος 500 000 m3, 
ολοκληρώθηκε, αναµένεται η λειτουργία 

του) 

2 000 

 Φράγµατα Σουφλίου, Μελίας, Νύψας, 
Αισύµης 

8 000 

 Φράγµα Καζαντζή - Ασπρονερίου  40 000 
 Σύνολο αύξησης εκτάσεων 86 000 

(συνεχίζεται) 
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Πίνακας 5 (συνέχεια) 
Νέστου Επέκταση αρδευτικών πεδιάδας Ξάνθης 

(α΄φάση) 
  140 000 

 Επέκταση αρδευτικών πεδιάδας Ξάνθης 
(β΄φάση) 

  100 000 

 Επέκταση αρδευτικών δικτύων δυτικού 
τµήµατος πεδιάδας Νέστου 

    17 000 

 Ανακατασκευή αρδευτικών δικτύων δυτικού 
τµήµατος πεδιάδας Νέστου 

 

 Σύνολο 257 000 
Κοµψάτου Φράγµα Ιάσµου για άρδευση στη Ροδόπη 530 000 

 Φράγµα Ιασίου 40 000 
 Σύνολο  570 000 

Γενικό Σύνολο    913 000 
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆.Π.Θ.. 

Προτείνεται επίσης η κατασκευή λιµνοδεξαµενών στη Ν. Σαµοθράκη για 
άρδευση. 
 
4. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 

 
Στην εργασία αυτή έγινε µια συνοπτική παρουσίαση της διαχείρισης του 

αρδευτικού νερού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όσα 
εκτέθηκαν διαφαίνεται ότι από άποψη ποσότητας η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. έχει επαρκείς 
υδάτινους πόρους, τόσο υπόγειους όσο και επιφανειακούς για την κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών στην επικράτειά της. Προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στις 
περιοχές όπου υφίστανται εντατικές καλλιέργειες, µε χρήση φυτοφαρµάκων, καθώς και 
στις περιοχές όπου ιδιωτικά κυρίως έργα υδροληψίας υπεραντλούν τους υπόγειους 
υδροφορείς µε αποτέλεσµα την πτώση της στάθµης των υπογείων υδάτων και την 
εµφάνιση υφαλµύρωσης σε περιοχές πλησίον της θάλασσας. Επίσης οι πληµµύρες είναι 
ένα έντονο πρόβληµα που απαιτεί επείγουσα λύση. Η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., ως ένας από 
τους φορείς χάραξης της πολιτικής διαχείρισης των υδάτων, χρηµατοδοτεί τόσο την 
έρευνα όσο και την κατασκευή έργων που βοηθούν στην ορθολογική διαχείριση των 
υδάτινων πόρων. Ως στόχος για τα επόµενα χρόνια και προκειµένου να επιλυθούν τα 
παραπάνω προβλήµατα είναι η ολιστική προσέγγιση της διαθεσιµότητας και ζήτησης 
των υδατικών πόρων, ώστε να απαγκιστρωθεί η περιοχή από την αποσπασµατική 
θεώρηση του προβλήµατος και την κατασκευή έργων µε γνώµονα την ικανοποίηση 
τοπικών µόνο αναγκών. Για το σκοπό αυτό βασική επιδίωξη αποτελεί η σύναψη 
ευνοϊκών για τη χώρα συµφωνιών µε τα γειτονικά κράτη για τη ρύθµιση των 
διακρατικών νερών. Επίσης η χάραξη κοινής πολιτικής διαχείρισης των διασυνοριακών 
νερών µε τις γειτονικές χώρες, αποτελεί προαπαιτούµενο για την ολοκληρωµένη 
αντιπληµµυρική προστασία, κυρίως στην περιοχή του Έβρου.  

Σηµαντικότατη κρίνεται επίσης η εκµετάλλευση της εµπειρίας που αποκτήθηκε 
από τα διάφορα ερευνητικά προγράµµατα που εκτελέστηκαν στην περιοχή της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Σε αυτό το σηµείο ιδιαίτερα ελπιδοφόρα κρίνονται τα 
αποτελέσµατα από τον τεχνητό εµπλουτισµό που εφάρµοσε πιλοτικά το ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης στις περιοχές του Ν. Ξάνθης (περιοχή Μαγγάνων, Βαφέϊκων, 
∆εκάρχου). Τεχνητός εµπλουτισµός εφαρµόζεται επίσης µε επιτυχία στις περιοχές 
Οφρυνίου και Ορφανίου. Ιδιαίτερα πάντως για την περιοχή του Ν. Ξάνθης, όπου 
εµφανίζεται έντονο το πρόβληµα της υφαλµύρωσης, η µοναδική λύση που διαφαίνεται 
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είναι αυτή της άρδευσης της πεδιάδας της Ξάνθης και του ανατολικού τµήµατος του 
Νέστου, µε διάθεση νερών από τον ποταµό Νέστο.  

Σηµαντικότατη επίσης είναι και η καταγραφή των σηµειακών και µη σηµειακών 
πηγών ρύπανσης, καθώς και η απαγόρευση ή ο δραστικότατος περιορισµός ανόρυξης 
νέων γεωτρήσεων σε περιοχές µε υποβαθµισµένα νερά  ή όπου υφίστανται συλλογικά 
αρδευτικά έργα.  

Ουσιαστική πάντως αλλαγή θα επέλθει τόσο στην ποσοτική όσο και στην 
ποιοτική κατάσταση των υδάτων µόνο µε την αλλαγή της νοοτροπίας των αγροτών και 
την κατά το δυνατόν στροφή τους σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό, καθώς 
και σε βιολογικές καλλιέργειες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση φυτοφαρµάκων. 
Θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό σε όλους όσους εµπλέκονται µε τη γεωργία ότι η 
αλλαγή του τρόπου άρδευσης, µε χρήση της στάγδην άρδευσης όπου είναι δυνατό, 
καθώς και η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της γεωθερµίας στον αγροτικό 
τοµέα, εκτός από την οικονοµική βελτίωση που θα επιφέρουν, θα αποφέρουν θετικά 
αποτελέσµατα και στο περιβάλλον, µε µακροπρόθεσµα θετικά οφέλη για ολόκληρο τον 
πληθυσµό της περιοχής. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχει στραφεί και θα συνεχίσει να 
κινείται η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ, µε χρηµατοδότηση της έρευνας καθώς και των δράσεων 
για την αξιοποίησή της.     
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Περίληψη 
  Σε πολλές χώρες η ανάγκη για ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται επιτακτική για 

την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και φυσικά 
για την  αστική και τουριστική ανάπτυξη. Ένα από τα αντικείµενα αιχµής στη διαχείριση των 
υδατικών πόρων είναι η ανάπτυξη και χρήση µη συµβατικών πόρων, όπως είναι η χρήση µη 
συµβατικών υδατικών πόρων και κυρίως η ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, για κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων υδατικών 
αναγκών. Γι’αυτό σήµερα, αρκετά κράτη και διεθνείς οργανισµοί ( WHO, FAO, US EPA και 
άλλοι), έχουν θεσπίσει και/ή προετοιµάζονται να θεσπίσουν κανονισµούς ή οδηγίες, που θα 
συµβάλουν στην ασφαλή χρήση των εκροών αστικών υγρών αποβλήτων για διάφορες χρήσεις. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις και απόψεις, που αφορούν τα κριτήρια 
επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων. Επίσης, σχολιάζεται η επικρατούσα σήµερα 
κατάσταση στην Χώρα µας και  προτείνεται ένα σχέδιο κριτηρίων, που θα συµβάλει τόσο στην 
προώθηση σχετικών έργων, όσο και στην ασφαλή χρήση εκροών αστικών υγρών αποβλήτων. 
Τα κριτήρια αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν την βάση ανάπτυξης κριτηρίων σε επίπεδο 
ΕΕ. 
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Abstract 

Recycled water is a reliable source of water that must be taken into account in formulating a 
sustainable water policy. Water reuse is increasingly been integrated in the planning and 
development of water resources in regions under water scarcity, particularly for agricultural and 
landscape irrigation. Important projects are being developed and wastewater recycling and reuse 
facilities have been built. These projects have followed local or national guidelines where 
available such as for example in California, Australia, Japan, and other countries. Regulations 
on wastewater recycling and reuse are essential. They help protect public health, increase water 
availability, prevent coastal pollution and enhance water resources and nature conservation 
policies. Unifying wastewater recycling and reuse regulations around EU-countries would 
contribute to secure economic and tourist exchanges among northern and southern regions. 
However, there is still a controversy between the defenders of strict water quality criteria for an 
absolute protection of public health and the defenders of a pragmatic stance promoting non-
potable water uses with less restrictive water quality criteria. Despite the high potential for 
wastewater recycling and reuse in EU-countries, only a few have systematically exploited this 
resource and have a well-established national policy. This paper presents the status of 
wastewater recycling and reuse and proposes criteria for Greece. These criteria could be used as 
a basis for developing of EU guidelines and policy on water recycling and reuse in European 
countries. 
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1. Εισαγωγή 
Η επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα για άρδευση καλλιεργειών, 

εφαρµόζεται στην πράξη επί αιώνες και φαίνεται ότι έχει τις ρίζες της στους αρχαίους 
Ελληνικούς πολιτισµούς (Angelakis and Spyridakis, 1996 και Angelakis et al., 2005). 
Παρόλο, που η άρδευση µε εκροές υγρών αποβλήτων, είναι παράλληλα και ένας 
αποτελεσµατικός τρόπος επεξεργασίας (µε µηδενική εκροή για τελική διάθεση), η 
εφαρµογή ενός ελαχίστου επιπέδου επεξεργασίας πριν την εφαρµογή τους στο έδαφος 
κρίνεται αναγκαία, ακόµη και στην περίπτωση άρδευσης κτηνοτροφικών, δασικών ή 
άλλων εκτάσεων µε µηδενική ανθρώπινη επαφή. Η προεπεξεργασία αυτή επιβάλλεται 
για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, την αποφυγή περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, την πρόληψη ζηµιών στις καλλιέργειες και την απρόσκοπτη λειτουργία 
των αγωγών µεταφοράς και εφαρµογής (Asano, 1985). 
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Εικόνα 1. Ετήσια ποσοστιαία αύξηση της επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων 

αστικών υγρών αποβλήτων σε επτά χώρες. 
 
Η ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων αποτελεί µία ταχύτατα 

αυξανόµενη πρακτική κυρίως σε ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές. Σχετικά έργα, σε 
αυξηµένο µάλιστα αριθµό και έκταση, προγραµµατίζονται και υλοποιούνται κάθε έτος 
σε αρκετές χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Ισραήλ, στην Ιαπωνία, 
στις χώρες του Μαγκρέµπ και της Νοτίου Αφρικής ( Εικ. 1). Εξαιτίας των πλούσιων 
υδατικών αποθεµάτων της και των υφιστάµενων διαφορών µεταξύ των χωρών-µελών, η 
ΕΕ δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µέχρι σήµερα µε αντικείµενα ανακύκλησης και 
επαναχρησιµοποίησης νερού. Οι ξηρασίες των τελευταίων ετών στην Ισπανία, στην 
Ελλάδα και σε άλλες χώρες, θέτουν επιτακτικά το θέµα της ανακύκλωσης νερού. 
Εξάλλου, η έλλειψη νερού τοπικά και η διάχυτη ρύπανση σε όλη την Ευρώπη που 
επιτείνουν περιβαλλοντικά προβλήµατα, έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον σε τέτοια 
αντικείµενα. Εποµένως, η πρακτική αυτή αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 
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µέλλον, εξαιτίας της µείωσης της διαθεσιµότητας των υδατικών πόρων που 
προβλέπεται εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού και του βιοτικού επιπέδου του 
παγκοσµίως και της αύξησης της θερµοκρασίας. ¨Όπως προαναφέρεται δεσπόζουσα 
κατηγορία επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων είναι η άρδευση γεωργικών 
καλλιεργειών και χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς τα θέµατα της ποιότητας που 
αφορούν την επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων είναι ευκολότερο να 
αντιµετωπισθούν στην άρδευση σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρήσεις (Angelakis and 
Tchobanoglous, 1995). Σηµειώνεται ότι µε τις διαθέσιµες σήµερα τεχνολογίες είναι 
δυνατή η παραγωγή ακόµη και πόσιµου νερού από περιθωριακά νερά, όπως είναι οι 
εκροές υγρών αποβλήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όµως θα πρέπει να λαµβάνονται και 
να εξετάζονται θέµατα όπως είναι η προστασία της δηµόσιας υγείας, το υψηλό κόστος 
επεξεργασίας και η κοινωνική αποδοχή (Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 2005).  

Για κάθε ωφέλιµη χρήση εκροών επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων απαιτείται 
συγκεκριµένη ποιότητα νερού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τη 
δηµόσια υγεία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτοί τελικά προσδιορίζουν τις 
απαιτούµενες διεργασίες και τεχνολογίες επεξεργασίας και φυσικά το απαιτούµενο 
κόστος. Εποµένως, κάθε τύπος επαναχρησιµοποίησης απαιτεί ιδιαίτερα κριτήρια. Τα 
κριτήρια για την επαναχρησιµοποίηση στη βιοµηχανία είναι αµφιλεγόµενα, αφού η 
απαιτούµενη ποιότητα του νερού καθορίζεται από τις προδιαγραφές της κάθε 
βιοµηχανικής χρήσης. Αντίθετα, τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να πληροί το 
ανακυκλωµένο νερό που προορίζεται για πόσιµη χρήση δεν είναι αµφιλεγόµενα, αλλά 
θέµατα κοινωνικής αποδοχής και φυσικά επικινδυνότητας έχουν περιορίσει την 
εφαρµογή της. Αντίθετα, τα κριτήρια για τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων, 
παρόλο την συµπληρωµατική επεξεργασία που περιλαµβάνουν κατά τη διήθηση και 
κατείσδυση των εκροών, σήµερα στην ΕΕ και άλλες χώρες, αντιµετωπίζονται µε 
σκεπτικισµό. Σε τέτοια συστήµατα το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα επίπεδα των 
συγκεντρώσεων νιτρικών, υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων και άλλων οργανικών 
ενώσεων, που υπάρχουν σε ίχνη στις εκροές αποβλήτων (Aertgeerts and Angelakis, 
2003). 

Η κατάσταση διαφοροποιείται στην περίπτωση της επαναχρησιµοποίησης για 
άρδευση, καθώς επικρατεί έντονος προβληµατισµός για τα κριτήρια ποιότητας, που 
πρέπει να εφαρµόζονται, κυρίως όσον αφορά τους παθογόνους οργανισµούς και πως 
αυτά µπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα µε τη µέθοδο άρδευσης και την 
προοριζόµενη χρήση της αρδευόµενης καλλιέργειας (Asano and Levine, 1996). Οι 
βιοµηχανικές χώρες προβάλλουν αυστηρές προδιαγραφές για την ποιότητα του νερού 
(συγκρίσιµες µε αυτές του πόσιµου νερού), µε τη βεβαιότητα ότι οι πιο ακριβές 
τεχνολογίες εξασφαλίζουν πιο υγιεινό νερό. Αντίθετα, οι αναπτυσσόµενες χώρες που 
µαστίζονται από σοβαρή έλλειψη νερού και έλλειψη πόρων, επιδιώκουν µε την 
εκπόνηση επιδηµιολογικών µελετών να υπερασπιστούν και υιοθετούν τις ισχύουσες, 
λιγότερο αυστηρές, οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO) (WHO, 
1989). Οι οδηγίες αυτές βασίσθηκαν στις επικρατούσες τάσεις σε αναπτυσσόµενες 
χώρες και ουσιαστικά θεωρούν όρια για τα κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια (1000 FC/100 
cm3) και τους εντερικούς νηµατώδεις (αυγά ≤1/L). Παρόλο που οι οδηγίες αυτές δεν 
εξειδικεύονται σε επιµέρους χρήσεις και παραµέτρους, αποτελούν ωστόσο ένα θετικό 
βήµα για περιπτώσεις επαναχρησιµοποίησης ανεπεξέργαστων ή πληµµελώς 
επεξεργασµένων εκροών. Η κύρια φιλοσοφία τους εστιάζεται στα όρια που θέτουν, ως 
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εγγύηση για την ασφάλεια του νερού, που χρησιµοποιείται για άρδευση. Επίσης, πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι προκειµένου να έχουµε απευθείας επαναχρησιµοποίηση των 
ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, οι προδιαγραφές του WHO αποτελούν ένα αρχικό 
θετικό βήµα. Oι οδηγίες αυτές σήµερα τελούν υπό αναθεώρηση. Όµως η βασική 
φιλοσοφία τους δεν φαίνεται να µεταβάλλεται (Blumenthal et al., 2000). Σηµειώνεται 
ότι, οι οδηγίες του WHO είναι πιο αυστηρές από τις οδηγίες της ΕΕ, για το νερό 
κολύµβησης. Επίσης, ο WHΟ εξέδωσε οδηγίες που αφορούν τα όρια επικίνδυνων 
οργανικών ενώσεων για την δηµόσια υγεία που απορρέουν από την γεωργική χρήση 
εκροών και ιλύος υγρών αποβλήτων (Chang et al., 1995). 
Εξαιτίας των κινδύνων, που συνεπάγεται η επαναχρησιµοποίηση των εκροών των 

υγρών αποβλήτων για άρδευση, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει ή έχουν ξεκινήσει τις 
απαραίτητες διαδικασίες θέσπισης κριτηρίων επαναχρησιµοποίησής (Asano and 
Mujeriego, 1988). Οι κανονισµοί/οδηγίες διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ των 
διαφόρων χωρών ή και ακόµη περιοχών (Asano, 1998). Ορισµένες υπηρεσίες, όπως το 
Συµβούλιο Νερού τον Ισραήλ και το τοπικό Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας, έχουν 
θεσπίσει κανονισµούς ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων για 
άρδευση σχετικά αυστηρούς. Όµως, στις αναπτυσσόµενες χώρες τα κριτήρια που έχουν 
υιοθετηθεί για την προστασία της δηµόσιας υγείας από κινδύνους που εγκυµονεί η 
χρήση ανακτηµένων υγρών αποβλήτων, συχνά συνδέονται µε τις δυνατότητες 
ανάπτυξης και χρήσης άλλων υδατικών πόρων. Σε αρκετές από αυτές τις χώρες δεν 
υπάρχουν καθορισµένα συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 
και τα έργα ανάκτησης-επαναχρησιµοποίησης, αποτελούν ουσιαστικά, πηγές νερού και 
θρεπτικών στοιχείων. Σε άλλες περισσότερο αναπτυγµένες χώρες, το κύριο πρόβληµα 
της επαναχρησιµοποίησης των υγρών αποβλήτων εντοπίζεται στην ελαχιστοποίηση των 
περιεχοµένων στα ανεπεξέργαστα ή πληµµελώς επεξεργασµένα υγρά απόβλητα 
παθογόνα, όπως είναι οι εντερικοί νηµατώδεις (ΙΝ), κυρίως η ταινία των αγελάδων, τα 
παράσιτα της οικ. Ancylostomatidae και τα ασκάρια (Ascaris iumbricoides). Αυτοί οι 
µολυσµατικοί οργανισµοί είναι επικίνδυνοι για την υγεία των καλλιεργητών καθώς και 
των καταναλωτών των γεωργικών προιόντων (Aertgeerts and Angelakis, 2003, Pescod, 
1990, Shuval et al., 1986, WHO,1980, Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 2005 και 
άλλοι).   

2. Παράγοντες που Καθορίζουν την Ανάπτυξη και Θέσπιση Κριτηρίων  
Κατά την θέσπιση οδηγιών ή κανονισµών, που αφορούν την επαναχρησιµοποίηση 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ένας µεγάλος αριθµός παραγόντων λαµβάνονται 
υπόψη. Οι κυριότεροι από αυτούς µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

(α) Προστασία δηµόσιας υγείας. Η χρήση επεξεργασµένων εκροών υγρών αποβλήτων 
δεν θα πρέπει να εγκυµονεί κινδύνους για την δηµόσια υγεία. Για αυτό το σύνολο των 
οδηγιών επαναχρησιµοποίησης επικεντρώνονται στη προστασία της δηµόσιας υγείας. 
Σε περιπτώσεις µη πόσιµων χρήσεων, οι κανονισµοί αναφέρονται κύρια στα όρια 
παθογόνων οργανισµών στο ανακυκλωµένο νερό. Ωστόσο, όταν σχεδιάζεται 
επαναχρησιµοποίηση για έµµεση πόση ή για εµπλουτισµό υδροφορέων που 
χρησιµοποιούνται για ύδρευση, τα επίπεδα διάφορων τοξικών οργανικών ενώσεων 
λαµβάνονται υπόψη θέτοντας µέγιστα όρια και απαιτούµενες διεργασίες επεξεργασίας 
πριν από την εφαρµογή.  
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(β) Απαιτήσεις ποιότητας ανάλογα µε την χρήση. Ανάλογα µε την προοριζόµενη 
χρήση του η ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού πρέπει να πληροί ορισµένα 
φυσικοχηµικά κριτήρια. Πολλές βιοµηχανικές και άλλες εφαρµογές απαιτούν 
συγκεκριµένα επίπεδα φυσικών και χηµικών παραµέτρων του νερού για την οµαλή και 
απρόσκοπτη χρήση του σε δεδοµένες εφαρµογές. Όσον αφορά την άρδευση, ορισµένα 
συστατικά που βρίσκονται στο αρδευτικό νερό µπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην 
ανάπτυξη των αρδευόµενων καλλιεργειών ή καλλωπιστικών φυτών το έδαφος και τους 
υποκείµενους υδροφορείς. Ωστόσο, όρια φυσικοχηµικών παραµέτρων σπάνια 
συµπεριλαµβάνονται στα κριτήρια επαναχρησιµοποίησης. 

(γ) Περιβαλλοντικές θεωρήσεις. Οι εκροές υγρών αποβλήτων δεν θα πρέπει να 
εγκυµονούν κινδύνους στην φυσική πανίδα και χλωρίδα στην περιοχή που γίνεται 
εφαρµογή τους. Ακόµη, φυσικοί υδατικοί αποδέκτες που δέχονται εκροές υγρών 
αποβλήτων δεν θα πρέπει να υποβαθµίζονται ποιοτικά.  

(δ) Αισθητικοί λόγοι. Εκροές υγρών αποβλήτων που προορίζονται για χρήσεις, όπως 
άρδευση πάρκων, καθαρισµό τουαλετών ή ψυχαγωγία, δεν θα πρέπει να διαφέρουν στη 
εµφάνιση τους από το φυσικό νερό. ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι διαυγείς, άχρωµες και 
άοσµες. Ακόµη, η χρήση ανακυκλωµένου νερού για ψυχαγωγία θα πρέπει να µην 
ευνοεί την ανάπτυξη αλγών. 

(ε) Πολιτικοί λόγοι. Νοµοθετικές αποφάσεις, που σχετίζονται µε την 
επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων επηρεάζονται από την υδατική πολιτική, την 
τεχνολογική εφαρµογή και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των 
αναγκαίων έργων. Παρόλο, που οι νοµοθετικές υπηρεσίες λαµβάνουν υπόψη το κόστος 
που συνεπάγονται οι κανονισµοί στις µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και στους 
χρήστες, αυτό δεν πρέπει να είναι σε βάρος της υγείας των πολιτών και της προστασίας 
του περιβάλλοντος (Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 2005). 

3. Θεωρήσεις που Αφορούν την Υγεία 
Η ποιότητα του ανακυκλωµένου νερού, που παράγεται συµπληρωµατικά άλλων 

διαθέσιµων υδατικών πόρων, πρέπει να θεωρείται ισοδύναµη τους. Στην περίπτωση 
έργων επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων πρέπει να διασφαλίζεται ότι παρέχουν 
τον ίδιο βαθµό προστασίας της δηµόσιας υγείας, που παρέχουν οι συµβατικές πηγές 
νερού. Οι κύριες παράµετροι που θεωρούνται είναι τα παθογόνα, οι οργανικές ενώσεις 
και τα ανόργανα στοιχεία (κυρίως βαρέα µέταλλα).  

 
3.1. Πιθανότητα µετάδοσης ασθενειών  
Γενικά εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε τη πιθανότητα µετάδοσης 

ασθενειών από την χρήση ανακυκλωµένου νερού, κυρίως δια µέσου της άρδευσης 
γεωργικών καλλιεργειών ή του εµπλουτισµού υδροφορέων, ιδιαίτερα σε χώρες χωρίς 
εµπειρία σε τέτοιες τεχνολογίες. Αυτός ο προβληµατισµός βασίζεται σε θεωρήσεις και 
εµπειρία, που έχουν αποκτηθεί από χώρες, που η άρδευση µε εκροές υγρών αποβλήτων 
αποτελεί κοινή πρακτική, υπαγορεύει την ανάγκη της ανάπτυξης, καθιέρωσης και 
θέσπισης κριτηρίων για την αποφυγή δυσµενών καταστάσεων. Αυτά τα κριτήρια 
περιλαµβάνουν: 

(α) Οδηγίες για την ποιότητα των εκροών ανάλογα µε την προοριζοµένη χρήση. 
(β) Εφαρµογή βέλτιστης επεξεργασίας και απολύµανσης και αποθήκευση των 

εκροών και άλλων τεχνολογιών.  
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(γ) Περιορισµός της άρδευσης σε κατηγορίες καλλιεργειών συµβατές µε το 
εφαρµοζόµενο επίπεδο επεξεργασίας των αποβλήτων. 

(δ) Περιορισµούς στην εφαρµοζόµενη πρακτική άρδευσης (όπως επιφανειακή, 
καταιονισµό, στάγδην και υποεπιφανειακή), ανάλογα µε την ποιότητα των 
εφαρµοζόµενων εκροών. 

 
3.2. Επιπτώσεις από χηµικούς παράγοντες 
Γενικά, τα χηµικά συστατικά που συναντώνται στις εκροές υγρών αποβλήτων, που 

προορίζονται για διάφορες αστικές χρήσεις δεν αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για τη 
δηµόσια υγεία. Ωστόσο, προβλήµατα µπορούν να προκύψουν κατά την άρδευση 
καλλιεργειών εξαιτίας της συσσώρευσης βαρέων µέταλλων σε αυτές ή κατά τον 
εµπλουτισµό υπόγειων υδροφόρων που χρησιµοποιούνται για πόσιµη χρήση, εξαιτίας 
της πληµµελούς αποµάκρυνσης διαφόρων τοξικών οργανικών ουσιών στις διηθούµενες 
εκροές.   

4. Οδηγίες και  Κανονισµοί ∆ιεθνών Οργανισµών 
Σε διεθνές επίπεδο, οι µέχρι σήµερα γνωστές οδηγίες και/ή κανονισµοί κριτηρίων 

ανακύκλησης και επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων βασίζονται σε  δύο 
κύριες "φιλοσοφίες", αυτή του WHO, του FAO και της Παγκόσµιας Τράπεζας και αυτή 
της Πολιτείας της Καλιφόρνιας. Αυτές χρησιµοποιούνται σήµερα ως πρότυπα στη 
καθιέρωση κριτηρίων επαναχρησιµοποίησης επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών 
αποβλήτων. Αυτές εµπεριέχουν βασικές διαφορές και σε κάποιο βαθµό είναι 
αντιφατικές. Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες από τις διαφορές στις δύο 
προαναφερόµενες φιλοσοφίες αφορούν την απαιτούµενη ποιότητα των εκροών για 
άρδευση λαχανικών που καταναλώνονται ωµά (όπως µαρούλια και λάχανα) ή αυτά που 
κατά τη διαδικασία της άρδευσης έρχονται σε άµεση επαφή µε τις εφαρµοζόµενες 
εκροές (πατάτες). Όµως σε µια γενική θεώρηση των έργων άρδευσης γεωργικών 
καλλιεργειών µε επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων, ελάχιστα έργα 
αφορούν άρδευση λαχανικών. Έτσι, το σύνολο σχεδόν τέτοιων έργων αφορά την 
άρδευση άλλων γεωργικών καλλιεργειών όπως δενδρωδών (εσπεριδοειδή και ελιές), 
φυτών µεγάλης καλλιέργειας (όπως αραβοσίτου, µηδικής και βαµβακιού), αµπελώνων, 
γηπέδων γκολφ, πάρκων και διαφόρων άλλων χώρων πρασίνου και καλλωπιστικών 
ειδών (Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 2005).  
∆ιάφοροι διεθνείς Οργανισµοί έχουν ασχοληθεί µε κριτήρια ανακύκλησης και 

επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας (WHO), ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) 
και ο Οργανισµός Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US EPA). Οι οδηγίες 
επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων για άρδευση του WHO βασίζονται 
στο µικρότερο δυνατό βαθµό αποµάκρυνσης, απ' αυτόν που απαιτείται για να 
επιτευχθεί η προτεινόµενη ποιότητα εκροής για απεριόριστη άρδευση. Αυτός βέβαια 
µπορεί να είναι αποδεκτός, εάν εφαρµόζονται συµπληρωµατικά µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας ή η ποιότητα των εκροών µετά την επεξεργασία, βελτιωθεί περαιτέρω 
µε αραίωση µε φυσικά νερά, παρατεταµένη αποθήκευση ή µεταφορά τους σε µεγάλες 
αποστάσεις (WHO, 1989). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα µικροβιολογικά κριτήρια 
για άρδευση µε εκροές επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων περιλαµβάνουν όρια για τα 
συνολικά κολοβακτηρίδια (TC) και τους ΙΝ. Όπως φαίνεται σ’ αυτό τον Πίνακα τα 
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κριτήρια της Ιταλίας που θεσπίσθηκαν το 1997 (Αγγελάκης και άλλοι, 2000) 
αναθεωρήθηκαν το 2003 (Π∆ no. 185/03) και περιλαµβάνουν 54 παραµέτρους 
συνολικά (Angelakis et al., 2005). 
Ο FAO στην προσπάθειά του να διαµορφώσει κριτήρια ποιότητας για το νερό 

άρδευσης, που να αντιµετωπίζουν προβλήµατα δηµόσιας υγείας, πρότεινε τη χρήση της 
οδηγίας σε ότι αφορά όρια των κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (FC), που προτείνονται 
από τον WHO. 
Εκτός από την αντιµετώπιση των κινδύνων δηµόσιας υγείας, που οφείλονται στη 

χρήση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, ο FAO έχει προτείνει και 
οδηγίες για τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα του 
αρδευτικού νερού καθώς και µια σειρά αγρονοµικών µέτρων προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή απόδοση των αρδευόµενων καλλιεργειών. Με βάση την 
ταξινόµηση αυτή το νερό άρδευσης κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες ποιότητας, 
έτσι ώστε ο χρήστης να αποφαίνεται για τα πιθανά πλεονεκτήµατα, όσο και τα 
προβλήµατα, που αφορούν τη χρήση δεδοµένης ποιότητας νερού για άρδευση. Η γενική 
αυτή κατηγοριοποίηση αφορά κατά κύριο λόγο τη χρήση συµβατικών πηγών 
αρδευτικού νερού. Ωστόσο, θεωρείται εξ' ίσου εφαρµόσιµη και στη περίπτωση 
αξιολόγησης της ποιότητας εκροών αποβλήτων για άρδευση.   
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί µια σηµαντική διαφορά στη προσέγγιση της οδηγίας 

του WHO από αυτή του FAO για τη χρήση εκροών αποβλήτων για άρδευση, 
συνίσταται στη θέσπιση κριτηρίων για τοξικές παραµέτρους (βαρέα µέταλλα, 
ιχνοστοιχεία και τοξικές οργανικές ενώσεις). Οι οδηγίες του FAO αποσκοπούν στην 
αντιµετώπιση αρνητικών επιδράσεων στην απόδοση των γεωργικών καλλιεργειών παρά 
στη βάση µιας προσέγγισης και ανάλυσης του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία όπως 
αυτή που θεωρείται από τον WHO.  
Πρόσφατα, ο WHO συνόψισε την υφιστάµενη γνώση των ποιοτικών κριτηρίων για 

άµεσο και έµµεσο εµπλουτισµό υπογείων υδροφορέων µε επεξεργασµένα υγρά 
απόβλητα, σε σχέση µε τη δηµόσια υγεία. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την έµµεση 
πόσιµη χρήση υπόγειου νερού υδροφορέων εµπλουτισµένων µε εκροές αποβλήτων 
(Aertgeerts and Angelakis, 2003). Επίσης, επίκειται η αναθεώρηση των οδηγιών του 
WHO (1989) για την άρδευση, που θα συµπεριλάβουν επιπλέον αστικές χρήσεις καθώς 
και αυτές για εµπλουτισµό υπογείων υδροφορέων και υδατοκαλλιέργειες (Carr, 2005).   
Τέλος, µια πλήρης και πρόσφατη περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάµενων 

οδηγιών και κανονισµών επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, σε 
Παγκόσµιο επίπεδο, έγινε πρόσφατα από το US EPA (Υπηρεσία Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ) (US EPA, 2004). 

 
5.  O Κανoνισµός της Πολιτείας της Καλιφόρνιας 
Ιστορικά, οι Ongerth and Jopling (1977)  αναφέρουν ότι η πρώτη αναφορά 

επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων στις ΗΠΑ αφορά τη διάθεση  εκροής από µια 
σηπτική δεξαµενή για άρδευση στην πόλη Oxnard το 1906. Όµως, µε αφορµή το 
πρόβληµα τυφοειδούς πυρετού από την κατανάλωση ωµών λαχανικών που αρδευόταν 
µε τέτοιες εκροές, το Συµβούλιο Υγείας της πολιτείας της Καλιφόρνιας το 1910 
εξέφρασε ανησυχίες για την χρησιµοποίηση ακατάλληλων νερών για άρδευση 
λαχανικών  ( Crook, 2002). Με αφορµή αυτό το γεγονός τα πρώτα κριτήρια 
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επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων στις ΗΠΑ θεσπίσθηκαν από  το Συµβούλιο 
Υγείας της πολιτείας της Καλιφόρνιας το 1918. 

 
Πίνακας 1. Μικροβιολογικά κριτήρια για άρδευση µε εκροές επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων στον WHO σε σύγκριση τους µε αυτά που ισχύουν στην     Ιταλία ( 
προσαρµοσµένα από Angelakis, 2003).  

Οργανισµός ή 
Περιοχή 

TC           
(MPN/100 
mL)α

FC             
(MPN/100 mL) 

E. coli 
(MPN/100 mL)δ

Περιττωµατικοί 
στρεπτόκοκκοι 
(MPN/100 mL) 

Αυγά ΙΝ 
(no/L) 

WHO ∆εν ορίζεται 1000β ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 1 
Ιταλία 
(παλαία) 

2 β 20c ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 

Ιταλία (νέα) ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 10 β ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 
Σικελία 3000 β 1000β ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 1 
Emilia 
Romagna 

2 β 20γ ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 

Puglia 2 β 20γ ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται ∆εν ορίζεται 
a Μέσες τιµές 7 συνεχόµενων ηµερησίων δειγµατοληψιών 
β Απεριόριστη άρδευση  

γ Περιορισµένη 
δΕπι πλέον  53 ορίζονται  παράµετροι 
 
Σήµερα, τα ισχύοντα κριτήρια στην πολιτείας της Καλιφόρνιας περιλαµβάνουν 

τέσσερις κατηγορίες ποιότητας ανακυκλωµένου νερού. Τα κριτήρια 
επαναχρησιµοποίησης εκτός από όρια παθογόνων οργανισµών, θολότητας και 
απαιτήσεις επεξεργασίας περιλαµβάνουν προδιαγραφές και για την αξιοπιστία της 
επεξεργασίας. Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται σε εφεδρικά συστήµατα ενέργειας 
και ασφαλείας, πολλαπλές ή εφεδρικές µονάδες επεξεργασίας, σε αποθήκευση ή 
διάθεση µερικώς επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε περιπτώσεις ανάγκης, 
ελαχιστοποίηση παρακάµψεων στη διαδικασία επεξεργασίας, µηχανισµούς 
παρακολούθησης, αυτοµατοποίηση λειτουργίας και θέµατα σχεδιασµού για πιο 
ευέλικτη λειτουργία. Επιπλέον οι προτεινόµενες προσθήκες στα κριτήρια 
επαναχρησιµοποίησης περιλαµβάνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις αποστάσεων 
ασφαλείας:  

(α) δεν επιτρέπεται η άρδευση µε ανακτηµένα υγρά απόβλητα, που δεν έχουν υποστεί 
απολύµανση σε απόσταση 50 m από οποιοδήποτε γεώτρηση πόσιµου νερού,  

(β) για εκροές δευτεροβάθµιας επεξεργασίας που έχουν δεχτεί απολύµανση η 
απόσταση είναι 30 m,  

(γ) για εκροές τριτοβάθµιας επεξεργασίας (δευτεροβάθµια, φίλτρανση και 
απολύµανση) η απόσταση πρέπει να είναι 15 m και τέλος,  

(δ) δεν επιτρέπεται η αποθήκευση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων που έχουν 
δεχτεί τριτοβάθµια επεξεργασία σε απόσταση µικρότερη από 30 m από κατοικίες ή 
µέρη όπου είναι ιδιαίτερα αυξηµένος ο κίνδυνος να συµβεί τυχαία έκθεση (State of 
California, 2000).  
Άλλα µέτρα ελέγχου χώρου, περιλαµβάνουν περιορισµό των απορροών κατά τη 

χρήση ανακυκλωµένου νερού, προστασία χώρων αναψυχής, από ανθρώπινη επαφή, 
τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, όπως: "Ανακυκλωµένο νερό - ∆εν πίνεται" 
και άλλα. Σε θέσεις, όπου χρησιµοποιείται ανακτηµένο νερό, απαγόρευση απευθείας 
σύνδεσης συστηµάτων ανακτηµένου νερού σε συστήµατα διανοµής πόσιµου νερού, 
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εφαρµογή συστηµάτων αποτροπής επιστροφής νερού στα δίκτυα διανοµής πόσιµου 
νερού σε περιπτώσεις που χρησιµοποιείται διπλό σύστηµα, δηλαδή πόσιµου και 
ανακτηµένου νερού (State of California, 2000). 
Η πολιτεία της California  έχει επίσης θεσπίσει κριτήρια εµπλουτισµού υπογείων 
υδροφορέων (άµεσα και έµµεσα) µε επεξεργασµένα υγρά απόβλητα από το 1974. Τα 
κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν πρόσφατα (Aertgeerts and Angelakis, 2003). Παρόµοια 
κριτήρια έχουν θεσπίσει και άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ.  

6. Οδηγίες και  Κανονισµοί Άλλων Χωρών 
 
6.1. Σε χώρες της ΕΕ 
     Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που περιορίζουν την 
επαναχρησιµοποίηση των υγρών αποβλήτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Μεσόγειου είναι η απουσία ενός ενιαίου, διεθνούς ή έστω και περιφερειακού, 
νοµοθετικού πλαισίου. Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία νοµοθεσίας για την 
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στην ΕΕ. Η µόνη 
αναφορά η οποία είναι αρκετά γενικόλογη γίνεται στην Οδηγία 91/271/EC "...περί της 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων", όπου στο άρθρο 12, § 1 αναφέρεται ότι: «Τα 
επεξεργασµένα αστικά υγρά απόβλητα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται, όποτε είναι 
σκόπιµο» ( EC, 1991). Πολλές από τις αιτίες µη θέσπισης ενός ενιαίου Νοµοθετικού 
πλαισίου έχουν ήδη αναφερθεί κατά την παρουσίαση και συναξιολόγηση της Οδηγίας 
του WHO και του κανονισµού της Καλιφόρνιας. Ειδικότερα, για τον χώρο της ΕΕ 
σηµαντική παράµετρος για την έλλειψη ενιαίας θεώρησης, είναι οι διαφοροποιήσεις 
στη διαθεσιµότητα υδατικών πόρων και στις χρήσεις τους µεταξύ των βορείων, των 
κεντρικών και των νοτίων χωρών-µελών της (Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 2005). 
Στο πλαίσιο αυτό, η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 

αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο στη νότια Ευρώπη κυρίως, αλλά και σε χώρες 
της κεντρικής Ευρώπης. Η επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
για άρδευση εφαρµόζεται ήδη σε αρκετά εκτεταµένο επίπεδο στις Μεσογειακές χώρες-
µέλη της ΕΕ. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές, προωθούν τη θέσπιση κριτηρίων, 
συχνά όµως µε τη µορφή όχι συγκεκριµένης, σε εθνική κλίµακα δεσµευτικής 
νοµοθεσίας, αλλά µε τη µορφή οδηγιών. 
 
6.2. Σε χώρες της Μεσογείου 
Σ’ όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου µε εξαίρεση την Αλβανία και τις χώρες 

της τέως Γιουγκοσλαβίας, υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον σε µη συµβατικούς υδατικούς 
πόρους, όπως είναι οι εκροές που έχουν ανακτηθεί από επεξεργασµένα αστικά υγρά 
απόβλητα. Πολλές χώρες (όπως η Κύπρος, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Τουρκία και Τυνησία), έχουν ήδη θεσπίσει κριτήρια που αφορούν την γεωργική χρήση. 
6.3. Σε άλλες χώρες  
Αυστραλία. Η Υπηρεσία ΕΡΑ στην Πολιτεία New South Wales (NSW) έχει την 

υπευθυνότητα για τη ρύθµιση της επεξεργασίας και διάθεσης των εκροών υγρών 
αποβλήτων. Η Πολιτεία NSW από το 1984 έχει θεσπίσει ένα συµβούλιο για την 
ανάπτυξη οδηγιών και προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης 
επεξεργασµένων αστικών υγρών αποβλήτων. Πρόσφατες εκτιµήσεις δείχνουν ότι στην 
περιοχή του Sidney επεξεργάζονται περίπου 1,3Mm3/d από τα οποία 0,031 Mm3/d 
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επαναχρησιµοποιούνται. Οι αντίστοιχες ποσότητες στην περιοχή της Melbourne  0,8 
Mm3/d και 0,017 Mm3/d.  Τόσο στην περιοχή του Sidney όσο και στην περιοχή της 
Melbourne παρατηρούνται αυξητικές τάσεις επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών 
αποβλήτων (Anderson, 2004). 
Για τα όρια των µικροβιολογικών παραµέτρων στις επεξεργασµένες εκροές των 

αποβλήτων αρµόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρονολογική εξέλιξη της ανάπτυξης 
οδηγιών ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων αστικών υγρών 
αποβλήτων έχει ως εξής: 

(α) Το 1987 οι Οδηγίες της Πολιτείας NSW προέβλεπαν τρεις κατηγορίες  
επαναχρησιµοποίησης δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, µετά από απολύµανση για 
γεωργική και βιοµηχανική χρήση, µε τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια (Anderson, 
2004): 

(i) Α<300 cfu/100 mL FC(GM), µετά από 30 ηµέρες αποθήκευση 
(ii) Β<750 cfu/100 mL FC(GM), µετά από 20 ηµέρες αποθήκευση 
(iii) Γ<2.000 cfu/100 mL FC(GM), µετά από 10 ηµέρες αποθήκευση 
(β) Το 1993 η ίδια Πολιτεία καθιέρωσε οδηγίες για αστική και απεριόριστη χρήση 

εκροών υγρών αποβλήτων, µε τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια: 
FC< 1/100 mL,   TC< 10/100 mL,   Ιοί< 5/50 L και Παράσιτα< 1/50 L 
(γ) Το 1995, η NSW ΕΡΑ διένειµε µια προκαταρκτική επικαιροποίηση των 

παραπάνω οδηγιών (1987) για γεωργική χρήση µε εξειδικευµένες συστάσεις και 
µετρήσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος. 

(δ) Το 1997 αναλήφθηκε µια προσπάθεια θέσπισης οδηγιών σε εθνικό επίπεδο από το 
Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας για την Υγεία και Ιατρική, Το Συµβούλιο Περιβάλλοντος 
και ∆ιατήρησης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας και το Συµβούλιο Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Μια προκαταρκτική 
έκθεση των ποιοτικών κριτηρίων αυτών των οδηγιών, έχει ως εξής: 
Υψηλή πρόσβαση <10/100 mL FC (διάµεσος όρος) και σε 4 από τα 5 δείγµατα να 

είναι <20/100 mL FC 
Μέση πρόσβαση <100/100 mL FC (διάµεσος όρος) 
Χαµηλή πρόσβαση <1000/100 mL FC (διάµεσος όρος) 
Ελεγχόµενη πρόσβαση <10.000/100 mL FC (διάµεσος όρος). 
Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία σε αντίθεση µε άλλες Χώρες που βρίσκονται σε ξηρικές και 

ηµιξηρικές περιοχές οι κύριες κατηγορίες επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών 
αποβλήτων είναι για αναβάθµιση του περιβάλλοντος, καθαρισµό τουαλετών, 
βιοµηχανική χρήση και παραγωγή χιονιού. Αναλυτικά οι επαναχρησιµοποιούµενες 
σήµερα ποσότητες φαίνονται στον Πίνακα  2 (Japan Swage Works Association, 2003 
και National Land Agency, 1998).  
Άλλες χώρες. Σε πολλές χώρες, που βρίσκονται σε ξηρικές και ηµιξηρικές περιοχές, 

όπως στην Ν. Αφρική, στο Μεξικό, στη Σιγκαπούρη, στην Ιορδανία και πολλές 
Πολιτείες των ΗΠΑ (Αριζόνα, Φλόριντα, Τέξας και άλλες), έχει επιτευχθεί σηµαντική 
πρόοδος σε αντικείµενα επαναχρησιµοποίησης εκροών υγρών αποβλήτων. Στις 
περισσότερες από αυτές έχουν θεσπισθεί κριτήρια ποιότητας κατά κατηγορία 
επαναχρησιµοποίησης (Αγγελάκης, 2004).  
Τέλος στο Windhoek της Ναµίµπια από πολύ νωρίς (1968) σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε το πρώτο σε όλο τον κόσµο έργο ανάκτησης πόσιµου νερού από 
εκροές αστικών υγρών αποβλήτων. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε για την ανάκτηση και 
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έµµεση επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών αστικών υγρών αποβλήτων για 
κάλυψη µέχρι και 50% των συνολικών υδροδοτικών αναγκών της πόλης αυτής, στη 
διάρκεια των κρίσιµων περιόδων. Η αρχική δυναµικότητα του έργου ήταν 4.800 m³/d 
και παρήγαγε νερό αποδεκτής ποιότητας για πόση επί 30 έτη. Το έργο αυτό λειτουργεί 
επιτυχώς από τις αρχές της 10ετίας του 1970 και µέχρι σήµερα τα αποτελέσµατα των 
µελετών, που έχουν πραγµατοποιηθεί, δεν δείχνουν δυσµενείς επιπτώσεις στη δηµόσια 
υγεία. Το έργο αυτό µέχρι σήµερα έχει αναβαθµιστεί και επεκταθεί, µε αποτέλεσµα η 
δυναµικότητά του να έχει φτάσει τα 21.000 m³/d και να χρησιµοποιεί τεχνολογίες 
δυαδικών µεµβρανών. Έτσι, σήµερα προµηθεύει το 31% των συνολικών αναγκών σε 
νερό της πόλης. Το ανακυκλωµένο νερό αναµιγνύεται µε το νερό της µονάδας 
επεξεργασίας πόσιµου νερού στο Goreangab, πριν από τη διανοµή του στη πόλη. Η 
µέγιστη αναλογία µείξης είναι 1:1 και η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια περιόδων 
ξηρασίας. Ο µέσος όρος µείξης από την αρχή της λειτουργίας του έργου το 1968 είναι 
1:3,5. Γενικά όµως, το νερό της µονάδας του Goreangab στη συνέχεια αναµιγνύεται 
στις δεξαµενές διανοµής και µε νερό άλλων πηγών και τελικά η µέγιστη αναλογία 
ανακυκλωµένου νερού στο χρησιµοποιούµενο από τους καταναλωτές χρονικά και 
χωρικά δεν ξεπερνά το 25% (Αγγελάκης, 2004).  

 
Πίνακας 2. Κατηγορίες επαναχρησιµοποίησης αστικών λυµάτων στην Ιαπωνία. 

Κατηγορία              Ποσότητα  (x106 m3/yr)        Ποσοστό (%) 
Καθαρισµός WC:                     76,8                       29,8 
   (a) Σε µεγάλη κλίµακα            5,8    
   (b) Τοπικά                             71,0        
Αναψυχή                                114,6                        44,5 
Παραγωγή χιονιού                    29,3                       11,4 
Φύτευση δένδρων                       0,2                       0,1 
Νερό καθαρισµού                       0,4                       0,2 
Άρδευση γεωρ. καλλιεργειών   12,9                       5,0 
Βιοµηχανική χρήση                   23,3                       9,0 
Συνολική                                  257,5                   100,0 
 

7. Επαναχρησιµοποίησης αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα 
 Οι περισσότερες µονάδες επεξεργασίας  των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα 
λειτουργούν ικανοποιητικά και παράγουν εκροές που πληρούν τα κριτήρια πολλών 
αναπτυγµένων χωρών ( Πίνακας 3). Ιδιαίτερα οι µονάδες που λειτουργούν  από 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ΕΥΑ. ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ) παράγουν εκροές 
υψηλής ποιότητας. 
Γενικά όµως, η διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως και 

στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ διέπεται από την οδηγία 91/271/EEC (EC, 1991). Με 
την αριθ. 5673/400/14.3.97 κοινή Υπουργική Απόφαση, η επεξεργασία των αστικών 
υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα εναρµονίζεται πλήρως µ' αυτή της ΕΕ. Σύµφωνα µε 
αυτήν, έχουν τεθεί χρονικά όρια προσαρµογής και τήρησης των όρων επεξεργασίας. 
Στην Ελλάδα το νοµοθετικό πλαίσιο των υδατικών πόρων χαρακτηρίζεται από 
πολυνοµία, αντιφατικότητα και έλλειψη εκσυγχρονισµού. 
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Table 3. Ποσοποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα. 

                                                                        Τιµές που µετρήθηκαν (µέσοι όροι)     Παράµετροι 
Aγ. Νικόλαος Χερσόνησος Ηράκλειο Ρέθυµνοα Χανιάβ Ρόδος Χαλκίδα Λαµία Λάρισα Ιωάννινα Θεσσαλονίκη 

t.p.e. 10,000-18,000 9,000-40,000 110,000 55,000-60,000 40,500 120,000  75,000 57.400 113,000 110,000 175,000 
Qe (m3/d)        1,000-2,000 1,800-8,000 25,000 7,500 10,400 8,000  10,950 11.700 19,000 17,089  
BOD5 (mg/L) 15.7 11.33 6-10 5-10 4 5-12           6-10 20 11.0 8 10-23 
COD (mg/L) 54.0 53.84 10-20 35-45 29 25          12-21 50 28.00 38 60-80 
TDS (mg/L)   900-1,000 1,400-1,600  500-2000      900-1100 - -   
SS (mg/L) 20.0 7.66 5-10 10-15 8             4-5 12 20.00 13 15-25 
NTU     5-10               >1 18    
EC (dS/m)  2.59 1.5-1.6 2.2-2.5          1.35-1.93 0.90  0.95 3.5-5.5 
SAR              5.3-5.7 -    
pH           7.7 7.32 7.5-7.8 7.5-8.0 7.50 7.60      7.3-7.7 8.03 7.80 7.69 7.4-7.8
TKN (mg/L)   15-25 2-3 4.50 -        6-10 13.5 - 11.50 6.0-8.5 
NH4-N (mg/L) 2.1 0.52 3.0-6.0 0.3-1.0 0.40 0.50        7 3.3 3.00 9.65 1.5-6.0 
NO3-N (mg/L) 0.9 5.42 4.0-8.0 0.3-1.0 7.10 3.50        3.5 2.0 7.50 4.66 1.0-1.3 
NO2-N (mg/L)      0.1-0.2 0.47 -         >0.5  - 0.30 0.2-0.4 

Total P (mg/L)  6.06 10-15 3-7 7.90 7.6        5.4 2.5 8.00 4.28 5.2-10.2 
Total K (mg/L)  27.51            8.58 7.1    
Cl- (mg/L)  576.13  500  200-1400     400-500 60   800-1,200 
B (mg/L)  0.36             0.03    0.8-1.2 
Cd (mg/L)  0.0043           >0.001 0.104   0.005-0.01 
Cu (mg/L)  0.018   0.013          0.0015 52.5   0.01-0.05 
Fe (mg/L)     0.15          0.08 0.20   < 0.1 
Mn (mg/L)     0.02          0.01    0.04-0.05 
FC (MPN/100 cm3)  446.75 0 106 50-500          0   0.00 <3 - 200 
TC (MPN/100 cm3) 1,000 1702.56 0-30 2.3 x 107           4   25.00 80 -1000 
α 
Χωρίς απολύµανση

 

Υδα

 
 
 



 

     Ο N. 1739/87 (Υπουργείο Ανάπτυξης, 1987), αποτελούσε το βασικότερο 
νοµοθέτηµα που έχει εκδοθεί στον τοµέα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ο Νόµος 
αυτός κατήργησε πολλές από τις διατάξεις των προαναφερθέντων νόµων και 
εκσυγχρονίζεται σε κάποιο βαθµό η ισχύουσα νοµοθεσία σε ό,τι αφορά στην 
ορθολογική διαχείριση  του συστήµατος "υδατικός πόρος-χρήση του". Ο τελευταίος 
Ν.3199/03, επιχειρεί την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας υδατικών πόρων µε 
την οδηγία 60/2000/EC (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 2003). Όµως, ούτε ο Νόµος αυτός αναφέρεται 
σε αντικείµενα ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης υγρών αποβλήτων. Έτσι, το 
νοµοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία 
των οικοσυστηµάτων, που εξαρτάται από αυτούς στην ΕΕ διέπεται από αυτή την 
οδηγία ( Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 2003). Παρόλο που στην οδηγία αυτή δεν δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων πιστεύεται ότι η 
ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
θα συµβάλει θετικά στην προώθηση ανάπτυξη και θέσπιση κριτηρίων για χρήση 
περιθωριακών νερών.  Όµως, οι νοµοθετικές διαδικασίες στην ΕΕ είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες. Έτσι, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι ελλειµµατικές περιοχές σε διαθέσιµους 
υδατικούς πόρους εντοπίζεται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και όχι στο σύνολο των 
Χωρών µελών της ΕΕ, πιθανόν να υπάρξει σχετική ολιγωρία και καθυστέρηση 
νοµοθετικής ρύθµισης. 
Με το δεδοµένο ότι τα ανακτώµενα και επαναχρησιµοποιούµενα επεξεργασµένα 

υγρά απόβλητα αποτελούν έναν νέο υδατικό πόρο και µία σταθερή πηγή νερού για 
άρδευση, θα ήταν δυνατό:  

(α). Να υπάρξει νοµοθετική τροποποίηση του Ν. 3199/03, έτσι, ώστε να προβλεφθεί 
η διαχείρισή τους µε τρόπο που να εναρµονίζεται µε τα προαναφερθέντα στη ενότητα 
των νοµικών θεµάτων που συνδέονται µε αυτά (σύστηµα αδειοδότησης, περιορισµοί 
κατά χρήση, αποζηµιώσεις, µηχανισµοί τιµολόγησης, έκδοση κανονισµών λειτουργίας 
και διαχείρισης για κάθε έργο ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης και άλλα).  

(β).  Να εκδοθεί υγειονοµική διάταξη µε βάση τη διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία, 
που να ορίζει τις προδιαγραφές καταλληλότητας εκροών υγρών αποβλήτων.  
    (γ). Να ληφθεί υπόψη ότι µια νέα Οδηγία για τα βιοστερεά που παράγονται από την 
επεξεργασία υγρών αποβλήτων προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
ενσωµάτωση της παραπάνω Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο θα µπορούσε να 
συµπεριλάβει και την επαναχρησιµοποίηση των εκροών, αφού και στις δύο περιπτώσεις 
πρόκειται για αξιοποίηση προϊόντων των µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται κριτήρια διάθεσης για 

δευτεροβάθµια εκροή βάσει απόφασης των υπουργείων εσωτερικών και δηµόσιας 
υγείας του 1965 (Υπουργεία Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Υγείας, 1965), στα οποία δεν 
γίνεται αναφορά σε θέµατα ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησης. Επίσης, όπως 
προαναφέρεται δεν υπάρχουν κανονισµοί για επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων 
εκροών σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι, η ανάγκη για τη ανάπτυξη και εφαρµογή κανονισµών για 
την ανακύκληση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι εµφανής (EC, 2000). 

 
7.1. Προτεινόµενα κριτήρια ανακύκλησης υγρών αποβλήτων.  
    Στην Ελλάδα, όπως, και σε άλλες χώρες του κόσµου, έχει υιοθετηθεί η πρακτική της 
ανακύκλησης εκροών υγρών αποβλήτων προοδευτικά χωρίς την απαρχή θεσµοθέτηση 
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σχετικών κριτηρίων (Αγγελάκης και άλλοι, 2000). Όµως, σήµερα, όπως 
προαναφέρεται, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει εθνικές οδηγίες ή κανονισµούς 
προσαρµοσµένες στις τοπικές κοινωνικοοικονοµικές και φυσικές συνθήκες ή έχουν 
εναρµονισθεί µε αυτές διεθνών οργανισµών (WHO, US EPA, FAO και άλλων).  
Στη χώρα µας οι βασικές χρήσεις που ενδιαφέρουν είναι η άρδευση καλλιεργειών και 

χώρων πρασίνου (πρανών δρόµων, πάρκων κ.ά.) και ο εµπλουτισµός των υπόγειων 
υδροφορέων για την προστασία τους κυρίως από την υφαλµύριση. Για κάθε κατηγορία 
όµως, θα πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα ποσοτικοποιοτικά κριτήρια καθώς, επίσης και 
κάθε ιδιαίτερη θεώρηση σε περιπτώσεις που µια παραδοσιακή υδατική πηγή, 
αντικαθίσταται µε ανακτώµενο νερό από επεξεργασµένα υγρά απόβλητα. Όπως είναι 
φυσικό, ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται σε χρήσεις που συνεπάγονται αυξηµένη επαφή µε 
τον άνθρωπο. Έτσι, τα αναγκαία κριτήρια ποιότητας θα πρέπει να διαφοροποιούνται όχι 
µόνο µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επαναχρησιµοποίησης, αλλά ακόµη και στην 
ίδια κατηγορία ανάλογα στις επιµέρους χρήσεις (όπως είναι η άρδευση εδώδιµων και 
βιοµηχανικών φυτικών ειδών). 
Προσφάτως, οµάδα ειδικών στην ανακύκλωση του νερού πρότεινε διεθνής οδηγίες 

για την ανακύκλωση του νερού βασιζόµενες στις προκαταρκτικές οδηγίες της 
Αυστραλίας (Angelakis et al., 1999). Οι οδηγίες αυτές είναι βασισµένες στον αριθµό 
των κοπρανωδών κωλοβακτηριδίων και στο επίπεδο επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων. Στην Ελλάδα έχει πραγµατοποιηθεί προκαταρκτική µελέτη για ανάπτυξη 
και εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας (Tsagarakis et al., 2004). Αυτά τα κριτήρια 
συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε όµοιες αρχές µε αυτές 
άλλων χωρών και διεθνών οργανισµών (Gerba and Rose, 2002) και Anderson et al., 
2001).  
Σε οποιαδήποτε εφαρµογή των προτεινόµενων κριτηρίων του, θα πρέπει να 

θεωρούνται τα παρακάτω σχόλια: 
(α) Να εξετάζονται κατά ελάχιστο 4 δείγµατα. 
(β) Να πληρείται η κατανοµή Student t. 
(γ) Οι τιµές για τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστο στο 80% των 

δειγµάτων ανά µήνα, βάσει µέσων τιµών τους. 
δ) Απαιτείται έλεγχος οσµών στις περιπτώσεις εφαρµογής στην επιφάνεια του 

εδάφους και σε περιοχές που γειτνιάζουν µε αστικές περιοχές. 
(ε) ∆εν απαιτούνται κριτήρια για άρδευση στην περίπτωση της υποεπιφανειακής 
εφαρµογής. 

(ζ) Για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση 
χλωρίου για απολύµανση των εκροών. Επιπλέον θα πρέπει να θεωρηθεί: (i) 
ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων, (ii) αποθήκευση της εκροής µε στόχο 
την επιπλέον επεξεργασία και την αύξηση της διαθεσιµότητας και (iii) παρακολούθηση 
της ποιότητας µε προγραµµατισµένες δειγµατοληψίες σε συγκεκριµένες θέσεις, 
συχνότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων (Aγγελάκης και Παρανυχιανάκης, 
2005).  

(στ) Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία  ανακυκλωµένα υγρά απόβλητα θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται µόνο για άρδευση φυτών που δεν καταναλώνονται από τον 
άνθρωπο. 
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Πίνακας 4. Προτεινόµενα ελάχιστα µικροβιολογικά και φυσικά κριτήρια για 
επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων εκροών στην Ελλάδα (Προσαρµοσµένα από 
Tsagarakis et al., 2004).  
No Κριτήρια ποιότητας νερού Προτεινόµενες χρήσεις 
1η I.N.α ≤0.1 eggs/L 

FC ≤10 cfu/100 mlβ 

TSS ≤10 mg/L 
(α) Αστικές περιοχές µε µεγάλη πρόσβαση του κοινού, (β) Σε 
καζανάκια τουαλέτας και κλιµατισµό, (γ) Πλύση αυτοκινήτων και 
(δ) Απεριόριστη άρδευση 

2η I.N. ≤1 eggs/L 
FC ≤30 cfu/100 mlγ

TSS ≤ 20 mg/L 
(α) Τεχνητές λίµνες, υδατικά σώµατα,  και ρυάκια µε υψηλή 
πρόσβαση του κοινούδ  , (β) Σιντριβάνια, τεχνητές πηγές και άλλοι 
χώροι αναψυχής, (γ) Καθαρισµός δρόµων και άρδευση 
καλλιεργειών, που φυτικά τους µέρη καταναλώνονται νωπά (που 
όµως δεν έρχονται σε επαφή µε το αρδευτικό νερό) ε.  

3η I.N. ≤1 eggs/L 
FC ≤100 cfu/100 mlστ

TSS ≤35 mg/L 
(α) Άρδευση σανοδοτικών φυτώνζ, φυτών που προορίζονται για 
κονσερβοποίηση και λαχανικών που καταναλώνονται µαγειρεµένα, 
φυτώρια και άλλα, και (β) Υδατοκαλλιέργειες (Aquaculture).   

4η I.N. ≤1 eggs/L 
FC ≤10.000 cfu/100 ml 
TSS ≤35 mg/L 

(α) Άρδευση δασικών εκτάσεων, βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες 
πρασίνου όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού, (β) 
Βιοµηχανική χρήση (εκτός βιοµηχανίες τροφίµων)η,  και (γ) Τεχνητές 
λίµνες, σώµατα νερού και ρέµατα όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 
του κοινούδ. 

5η I.N. ≤1 eggs/L 
FC ≤100 cfu/100 ml 
TSS ≤10 mg/L 

Εµπλουτισµός υδροφορέων µε  απευθείας έκχυσηθ και/ή επιφανειακή 
εφαρµογήδ,ι

α I.N.: περιλαµβάνουν τις παρακάτω οικογένειες: Strongyloides, Trichostrongylus, Toxacara, Enterobius, 
και Capillaria. ∆εν είναι εφαρµόσιµα όρια για τις περισσότερες χρήσεις. 

β Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την τιµή των 30 cfu/100 ml για τα FC. 

γ Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την τιµή των 100 cfu/100 ml για τα FC. 

δ Θα πρέπει να καθορισθούν όρια και για τα NO3- και τον ΤP, όπως ΤΝ≤15 και ≤50 mg/L για 
εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα, απευθείας έκχυση και επιφανειακή εφαρµογή, αντίστοιχα και 
ΝΟ3≤100 mg/L για λίµνες και υδατικά ρέµατα. 

ε ∆εν επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων καταιονισµού. Σε περίπτωση εφαρµογής της εκροής µε 
υποεπιφανειακή άρδευση δεν εφαρµόζονται όρια για τα FC, αρκεί η εκροή να έχει δεχτεί 
δευτεροβάθµια επεξεργασία.  
στ Βασιζόµενη σε εβδοµαδιαίες µέσες τιµές µε καθηµερινή δειγµατοληψία. Κανένα δείγµα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την τιµή των 1000 cfu/100 mL για τα FC. 

ζ Θα πρέπει να απαιτηθούν όρια για Taenia sp. (<1 eggs/L). 
η Θα πρέπει να απαιτηθούν όρια για βιοµηχανική ψύξη αναφορικά µε Legionella phennophila. 
θ Στην περίπτωση της απευθείας έκχυσης σε  υδροφορέα που χρησιµοποιείται για πόσιµη χρήση θα 
πρέπει να εφαρµόζονται τα κριτήρια για το πόσιµο νερό.

ι Απαιτείται ελάχιστο βάθος του υδροφορέα 5 m. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αξιολογώντας την υφισταµένη κατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής µελετήθηκε η βέλτιστη χρήση τους στον Ν. Ηρακλείου-
Κρήτης µε την αξιολόγηση αναπτυξιακού σχεδίου ταµίευσης αρδευτικού νερού και 
δικτύου άρδευσης µε σκοπό διατήρησης του υδατικού ισοζυγίου. Ο υπολογισµός των 
γεωργοοικονοµικών, γεωργοτεχνικών και περιβαλλοντικών δεικτών άρδευσης µε τις 
προτεινόµενες πιέσεις υδροληψίας χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη της περιοχής σε τρεις 
ζώνες στο επίπεδο της λεκάνης απορροής σε σχέση µε τη θέση του ταµιευτήρια 
(κατάντη, ανάντη και της έκτασης του ταµιευτήρα). Με τo σχέδιο αξιοποίησης στη 
µελλοντική κατάσταση προσδιορίστηκαν α) η αρδευόµενη έκταση στην περίµετρο του 
έργου β) η ποσότητα απόληψης αρδευτικού νερού από την πηγή υδροδότησης, γ) η 
κατανοµή των καλλιεργειών και δ) ο προσδιορισµός της ποσότητας και του χρόνου 
άρδευσης στο κάθε στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργειών. 
 
 

PROSPECTIVES IN VIEW OF WATER IRRIGATION SAVING : 
METHODS AND TECHNIQUES 

 
Ε. STAVRINOS, & A. THEOCHARIS 

Direction of Land Reclamation Works Scheduling and Soil-Water Resources 

Management, Ministry of Rural Development and Foods, Athens 104 45, email: 

estav2@yahoo.gr 

 
 
ABSTRACT 

Considering the current state conditions of soil and water resources on the level of river 
basin in prefecture of Hraklio-Crete, has been evaluated the development of irrigation 
water network plan in order to obtain the water sustainability. The use of the proposal 
agronomic and environmental parameters with the supply pressure hydrants calculation 
separated the area in three different zones in the relation of the dam position 
(downstream, upstream and the zone of the dam). The prospective in target conditions 
plan were determined by a) the irrigated area of the land reclamation work perimeter b) 
the water requirements of crops in the irrigation network c) the crops distribution and d) 
the determination of time irrigation in each stage of crops requirements on the river 
basin. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σύνολο των 14 υδατικών διαµερισµάτων της χώρας (του Ν.1739/87) περίπου 13,2 
εκατ. στρέµµατα αρδεύονται που αντιστοιχούν σε ανάγκες 65.000 εκατ. m3 
επιφανειακών και υπόγειων νερών. Σε σύγκριση µε το σύνολο των ετήσιων 
κατακρηµνίσµάτων που υπολογίζονται περί τα 117.500 εκατ. m3 στο σύνολο της χώρας 
και την µέση κατανάλωση για άρδευση µε 7.500 εκατ. m3, ο αγροτικός τοµέας 
θεωρείται ο κύριος χρήστης του σε ποσοστό 87%. Στα ελληνικά εγγειοβελτιωτικά 
δίκτυα παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα αδυναµίας να εξυπηρετηθούν οι 
χρήστες στο µέλλον µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. 
Ο εντοπισµός των προβληµάτων αυτών απαιτεί κατ’ αρχάς να γίνει απογραφή των 
καλλιεργειών που απαντώνται στην περίµετρο του δικτύου , καθώς και της συνολικής 
αρδευόµενης έκτασης που καταλαµβάνουν , µε στόχο την εκτίµηση των αναγκών 
άρδευσης (Doorenbos and Pruitt 1977, Smith 1989).  

Τα µεγέθη αυτή αναδεικνύουν το πρόβληµα της ανάγκης µέτρων αξιολόγησης 
των χρήσεων του νερού και των προοπτικών βέλτιστης διαχείρισης τους στην αγροτική 
παραγωγή. Η έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδιασµού και προγραµµατισµού στην 
διαχείριση των υδατικών πόρων και η έλλειψη κοινής βάσης δεδοµένων ποσοτικών και 
ποιοτικών εδαφο - υδατικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµών 
δηµιουργούν την ανάγκη σύνταξης διαχειριστικών σχεδίων στα πλαίσια εφαρµογής της 
Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 Ε.Ε. περί κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής των 
υδάτων και της νέας Κ.ΑΠ. όπυ συγχρόνως εισάγεται :  
α) κοινό πλαίσιο της προστασίας των εσωτερικών, επιφανειακών και παράκτιων, 
µεταβατικών και υπόγειων υδάτων β) µέτρα καλής κατάστασης επιφανειακών και 
υπόγειων υδάτων γ) η διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 
βάση σχεδίου διαχείρισης όπως και µέτρα διασφάλισης ανάλογης τιµολογιακής 
πολιτικής µε τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων 
Πολλοί ερευνητές µελέτησαν την αποδοτικότητα των αρδεύσεων ανά εδαφοσειρά µε 
τον υπολογισµό του βάθους διείσδυσης του αρδευτικού νερού, της δόσης άρδευσης σε 
κάθε στάδιο βλαστητικής περιόδου και το σύστηµα άρδευσης ως ποσοτικοί και 
ποιοτικοί παράµετροι προσδιορισµού του ισοζυγίου ύδατος. Για τον λόγο αυτόν, η 
χαρτογράφηση των διαφόρων χρήσεων γης στη περιοχή µελέτης είναι δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση είτε αεροφωτογραφιών είτε δορυφορικών εικόνων . Η 
ταξινόµηση δορυφορικών εικόνων αποτελεί µία από τις ευρύτατα διαδεδοµένες 
εφαρµογές τηλεπισκόπισης µε αξιόπιστα αποτελέσµατα . Οι διάφορες καλλιέργειες 
αναγνωρίζονται βάσει του ιδιαίτερου τρόπου µε τον οποίο απορροφούν και ανακλούν 
την ακτινοβολία . Πρόσθετα , για την ανάλυση των αρδευτικών δικτύων είναι αναγκαίο 
να καταγραφούν τα υδροστόµια που λειτουργούν και τα αγροτεµάχια που αρδεύονται, 
µε σκοπό να ελεγχθεί η υδραυλική επάρκειά τους µέσω της χρήσης οµοιωµάτων 
(Πουλοβασίλης, 1987, Lamaddalena and Sagardoy 2000, ∆έρκας και Καραντούνιας 
2003).  

Στην περίµετρο των συλλογικών αρδευτικών δικτύων και σε επίπεδο γεωργικής 
εκµετάλλευσης η τιµή του νερού άρδευσης υπολογίζεται από την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία του ως το κόστος υπηρεσιών νερού . Στα ανοιχτά συλλογικά 
αρδευτικά δίκτυα δεν προσδιορίζεται µε την τιµή των υπηρεσιών του νερού αλλά από 
το επιπλέον όφελος που αναµένεται και περιλαµβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το 
έµµεσο κόστος του νερού – κοινωνικού οφέλους. (Ready, R 1995). Για την 
ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους στο σύνολο του οικονοµικού κόστους 
άρδευσης απαιτούνται στοιχεία υπολογισµού των γραµµικών µαθηµατικών 
οµοιωµάτων βέλτιστων χρήσεων του αρδευτικού νερού στην αρδευτική µονάδα ώστε 
να εκτιµηθεί το έµµεσο και άµεσο περιβαλλοντικό κόστος (Σταυρινός, 2005). 
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Μακροπρόθεσµα, σενάρια ξηρασίας έχουν αντίκτυπο στην καµπύλη του 
σχετικού ελλείµµατος ύδατος και των απωλειών στην αγροτική παραγωγή. Η αύξηση 
της επιφανειακής απορροής που υπαγορεύεται κατά ένα µεγάλο µέρος από τις 
εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες µπορεί να αυξήσει τη διήθηση µέσω του 
εδάφους σε ένα ασυµπτωτικό µέγιστο, το οποίο εξαρτάται από το βάθος της στάθµης 
ύδατος (Donker, 1987 ; Maass, 1964). 
Σε πολλές περιοχές της χώρας, στα στάδια των υψηλών αναγκών των καλλιεργειών, 
χρόνιο πρόβληµα των αποδόσεων αποτελούν οι απαιτήσεις των καλλιεργειών και η 
διάρκεια της άρδευσης. Στα συλλογικά αρδευτικά έργα ο προσδιορισµός των 
απαιτήσεων των καλλιεργειών και η επίλυση προβληµάτων διαχείρισης αρδευτικού 
νερού πραγµατοποιείται µε την εισαγωγή επενδυτικών σχεδίων µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά α. Των χρήσεων γης και της αξιολόγησης των αναγκών των 
καλλιεργειών µε εκτίµηση και υπολογισµό της ειδικής παροχής λειτουργίας των 
αρδευτικών δικτύων  
β. Των ποσοτικών και ποιοτικών σχέσεων ισοζυγίων υδατικών πόρων και αρδευτικών 
αναγκών ως βάσεις δεδοµένων των φυσικών πόρων 
γ. Τις τεχνικές παρατήρησης και ελέγχου των χαρακτηριστικών των εδαφοϋδατικών 
πόρων και του προσδιορισµού των δεικτών εσωτερικής ανταποδοτικότητας 
οικονοµικής ανάλυσης κόστους / οφέλους.  

Η βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων εδαφοϋδατικών πόρων στις υφιστάµενες 
συνθήκες και η αξιολόγηση αυτών στη µελλοντική κατάσταση απαιτούν την χρήση 
χαρακτηριστικών συστηµάτων αποφάσεων (∆ιάγραµµα 1 ). 
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∆ιάγραµµα 1. Ροή εργασιών συστήµατος αποφάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων 

Για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους και αξιολογώντας τα προβλήµατα 
του διαθεσίµου ύδατος στην περιοχή µελέτης κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή 
αναπτυξιακού σχεδίου άρδευσης και διατήρησης του υδατικού ισοζυγίου στην 
περίµετρο εγγειοβελτιωτικού έργου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη της 
εξέλιξης των µεθόδων άρδευσης των συλλογικών αρδευτικών δικτύων και µε τη χρήση 
γεωργοοικονοµικών, και περιβαλλοντικών µεγεθών ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η µορφολογία του υδατικού διαµερίσµατος της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη τριών βασικών ζωνών την υψηλή ζώνη µε υψόµετρο 400 µ. και άνω, τη 
µέση ζώνη από 200-400 µ. και τη χαµηλή ζώνη έως τα 200 µ. και περιλαµβάνει τις 
περιοχές από την επιφάνεια της θάλασσας. Η περιοχή του έργου ανήκει στο σύνολό 
της στον ∆ήµο Αρκαλοχωρίου του Ν.Ηρακλείου και περιλαµβάνει τµήµα του ∆.∆. 
Πανοράµατος συνολικής κτηµατικής περιοχής 16.600 στρέµµατα και καθαρής 
γεωργικής γης 10.600 στρέµµατα περίπου. Η περίµετρος του έργου ορίζεται προς τα 
βόρεια, ανατολικά και δυτικά, 1000 µέτρα περίπου κατάντη του υδροκρίτη της 
λεκάνης απορροής Αµουργελλών και προς τα νότια 1500 µέτρα κατάντη του άξονα 
του φράγµατος από αντέρεισµα σε αντέρεισµα της λεκάνης. Η περιοχή 
περιλαµβάνεται µεταξύ των παραλλήλων Πλάτους 35 0 10’ 30 ‘’και των µεσηµβρινών 
25 0 13‘ 00’’. 

Τα στοιχεία των εκτάσεων της περιµέτρου του έργου σύµφωνα µε 
εµβαδοµέτρηση σε χάρτη µε κλίµακα 1:5.000, είναι όπως αυτή στον πίνακα1. 

Η περιοχή µελέτης αποτελεί τµήµα της υδρολογικής λεκάνης Αµουργελλών και 
καταλαµβάνει το 64% της συνολικής έκτασης που είναι 16.600 στρέµµατα. Και 
συµπίπτει µε την κτηµατική περιοχή του ∆.∆. Πανοράµατος. 

 

Πίνακας 1.  Χρήσεων γης στην περίµετρο του έργου 

Συνολική Ακαθάριστη Εκταση       10.756  στρέµµατα 

Εκτάσεις υποδοµών           300  στρέµµατα 

Βοσκότοποι και χέρσα         2.184  στρέµµατα 

Γεωργική γη εκτός περιµέτρου            272  στρέµµατα 

Καθαρά αρδεύσιµη έκταση          8.000  στρέµµατα 

 

2. ΣΤΑ∆ΙΑ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες της περιοχής µελέτης 
συγκαταλέγονται οι φυσικοί πόροι ( έδαφος, νερό κλίµα και πληθυσµός, καλλιέργειες, 
αγροτεµάχια), αντίστοιχα. Πέραν της καταγραφής των δεδοµένων αυτών στην ανάλυση 
της υφιστάµενης κατάστασης γίνεται υπολογισµός των δαπανών και των προσόδων της 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Η ανάλυση αυτή των προσόδων και δαπανών 
καταγράφεται α) µε µια σειρά πινάκων της ακαθάριστης αξίας φυτικής παραγωγής στην 
έκταση της περιµέτρου του αρδευτικού δικτύου µε τα σηµερινά δεδοµένα αποδόσεων 
και τιµών και β) µε πίνακες ακαθάριστης αξίας ζωικής παραγωγής. Αντίστοιχα για τις 
δαπάνες έχουµε µια σειρά πινάκων καταγραφής των µεταβλητών δαπανών (σπόροι, 
λιπάσµατα) και πίνακες δαπανών ζωικής παραγωγής (τροφές, φάρµακα, κλπ ). Με τα 
µεγέθη αυτά υπολογίζεται η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία της υφιστάµενης 
κατάστασης.  
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2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η ανάλυση της µελλοντικής κατάστασης µε τη διαφοροποίηση της 
διάρθρωσης των καλλιεργειών στο σενάριο γεωργικής ανάπτυξης µε την 
ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης περιλαµβάνει την καταγραφή τις νέες 
απαιτήσεις σε νερό και εισροές, όµοια µε τη µεθοδολογία της υφιστάµενης 
κατάστασης και τον υπολογισµό της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 
στην µελλοντική κατάσταση. 

Καίριο σηµείο στην ανάλυση της µελλοντικής κατάστασης αποτελεί η επιλογή του 
αναπτυξιακού σεναρίου που βασίζεται σε σωρευµένη εµπειρία της περιοχής µελέτης 
και των στόχων της Κ.Α.Π. (µελετητών, τοπικών φορέων, υπηρεσιών, Ε.Ε. κ.λπ.). 
 
2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Η οικονοµική αποδοτικότητα εγγειοβελτιωτικών έργων σε επίπεδο εθνικής 
οικονοµίας βασίζεται σε λογιστικούς κανόνες αξιολόγησης   δαπανών και των 
ωφελειών. Στην οικονοµική ανάλυση αυτή χρησιµοποιούνται τρεις δείκτες για τη 
µέτρηση της αποδοτικότητας των έργων. α) ο λόγος ωφελειών / κόστους που πρέπει να 
είναι µεγαλύτερος της µονάδας (B/C >1), β) το επιτόκιο εσωτερικής αποδοτικότητας 
(IRR), που πρέπει να είναι από το εκάστοτε επιτόκιο πιστοληπτικής ικανότητας της 
χώρας και γ) η καθαρή παρούσα αξία των ωφελειών, που πρέπει να είναι θετικό 
νούµερο. 
Ως ωφέλειες, νοείται η αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας µεταξύ της 
υφιστάµενης και της µελλοντικής κατάστασης, και κόστος είναι τόσο οι δηµόσιες 
δαπάνες κατασκευής συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης των έργων όσο και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται. 
 
3. ΣΤΑ∆ΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η ανάγκη εκτίµησης των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό µε στόχο τη λειτουργία 
των µονίµων έργων στη µελλοντική κατάσταση, µε τη νέα σύνθεση φυτικών ειδών, 
υπολογίζεται ανά καλλιέργεια κατά µήνα, και συνολικά σε m3. 
Η ειδική παροχή σε lt/sec/στρέµµα για κάθε µήνα (και κυρίως το µήνα αιχµής) της 
αρδευτικής περιόδου υπολογίζεται µε τα παρακάτω βήµατα ως εξής (Πίνακες 4, 5 )  
α. Μηνιαίος υπολογισµός των καθαρών αναγκών (χωρίς απώλειες) σε νερό (m3/στρ) για 
κάθε καλλιέργεια του σχεδίου ανάπτυξης  
β Πολλαπλασιασµός αυτής της τιµής µε το ποσοστό % της έκτασης της καλλιέργειας 
στο σύνολο του σχεδίου ανάπτυξης. 
γ. Αθροισµα όλων των επιµέρους µηνιαίων τιµών από το προηγούµενο στάδιο. 
δ. ∆ιαίρεση του αθροίσµατος µε το ποσοστό αποδοτικότητας του δικτύου και  
ε. Μετατροπή µονάδων από m3/µήνα/στρ σε lt/sec/στρ. 
Ειδική παροχή µε στάγδην άρδευση 24ωρης λειτουργίας του δικτύου : 
Ανάγκες τον µήνα Ιούλιο 46,3 x 1000 lit / 3600 sec x 30 ηµέρες x 24ώρες= 0,017 
Ειδική παροχή άρδευσης µε τεχνητή βροχή 24ωρης λειτουργίας του δικτύου: 
Ανάγκες τον µήνα Ιούλιο 49,05 x 1000 lit / 3600 sec x 30 ηµέρες x 24ώρες = 0,019 
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Πίνακας 2. Ειδικής παροχής τον µήνα αιχµής Ιούλιο στη περίµετρο του δικτύου 

Για 24ωρη λειτουργία του δικτύου 0,017 lit / sec/στρ 
Για 18ωρη λειτουργία του δικτύου (0,017 
x 24 / 18) 

0,022 lit / sec/στρ 

Για 16ωρη λειτουργία του δικτύου 
(0,017 x 24 / 16) 

0,025 lit / sec/στρ 

 
3.2.  Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ελαιοκοµικού και αµπελουργικού µητρώου 
προκύπτει ότι ο µέσος όρος µεγέθους αγροτεµαχίων είναι 3,6 στρέµµατααλλά οι 
ιδιοκτησίες σε ποσοστό πάνω από 40% είναι από 30 έως 250 στρέµµατα. Εκτός αυτού, 
από τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής ΕΣΣΥΕ του 2001 προκύπτει ότι οι 
εκµεταλλεύσεις του ∆.∆. είναι 138 που σηµαίνει ότι σαν οικογένειες κατέχουν ακόµη 
µεγαλύτερες εκτάσεις. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτικής 
γης, ο αριθµός των ιδιοκτησιών δεν θα ξεπερνά τις (4) ανά αρδευτική µονάδα. 
 
3.3. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ  

Η παροχή του στοµίου υδροληψίας σε lt/sec, της αρδευτικής µονάδας 
καθορίζεται κυρίως από τον επιθυµητό βαθµό ελευθερίας του στοµίου υδροληψίας, ο 
οποίος µε τη σειρά του επηρεάζεται από το σύστηµα λειτουργίας του δικτύου (ελεύθερη 
ζήτηση, µε πρόγραµµα κτλ). Στην περιοχή µελέτης και σύµφωνα µε τις ανάγκες σε νερό 
του πίνακα 5 και του µεγέθους των αρδευτικών µονάδων το δίκτυο θα εξυπηρετείται 
από παροχή στοµίου υδροληψίας 4,5 l/sec µε συνεχή λειτουργία του δικτύου και µε 
ειδική παροχή στοµίου υδροληψίας : 
 
3.4.      ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ 

H ολική κατανάλωση νερού κατά στρέµµα, συµπεριλαµβανοµένων και 
απωλειών λόγω εφαρµογής των αρδεύσεων και µεταφοράς του νερού θα είναι : 
Στη περίπτωση του συνδυασµού στάγδην και άρδευσης µε τεχνητή βροχή οι ανάγκες σε 
νερό διαφοροποιούνται όπως παρακάτω : 
α) Λόγω της µεθόδου άρδευσης  
(370,3 x 0,6) / 0,95 + (370,3 x 0,4) / 0,85 = 408,12 m3 
β) Λόγω µεταφοράς του νερού µε κλειστό σωληνωτό δίκτυο  
 408,12 / 0,95 = 429,60 m3   
 Υπολογισµός του εύρους άρδευσης 
 Di = ∆Θ / ΕΤ (Di εύρος άρδευσης, ∆Θ η θεωρητική δόση άρδευσης σε mm, ET 
καθαρές ανάγκες σε νερό mm). 

 
 

Πίνακας 3. Εύρους άρδευσης για τους δύο εδαφικούς τύπους της περιοχής  
Τύπος  
Εδαφών 

Μαϊος 
(ηµέρες) 

Ιούνιος 
(ηµέρες) 

Ιούλιος 
(ηµέρες) 

Αύγουστος 
(ηµέρες) 

Σεπτέµβριος 
(ηµέρες) 

SiC 17 15 14 15 18 
SCL 12 11 10 11 13 
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) 

4.1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη β’ φάση της εκπονείται σύµφωνα 
µε τον νόµο 3010/2002 και τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96 / 61 Ε.Ε. 
’’περί διαδικασιών οριοθέτησης και τις ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορεύµατα και 
άλλες διατάξεις’’. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269 / 5387/1990 (ΦΕΚ Β/678/1990) η 
µελέτη περιλαµβάνει τις παρακάτω προδιαγραφές: 

α. Γενική περιγραφή της περιοχής µε τη χρήση χαρτών και αναφορά στα βιοτικά 
χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από το έργο και εκείνα που µπορεί να 
επηρεάσουν την έκταση και το µέγεθος οποιαδήποτε επίπτωσης. Αυτό εκφράζεται 
ποσοτικά µε την ανάλυση της αλληλεξάρτησης παραµέτρων της πανίδας και 
χλωρίδας και στο βαθµό που αυτές επηρεάζονται από το έργο. 

β. Παρουσίαση τω φυσικών συνθηκών της περιοχής του έργου µε αναφορά στις 
παρακάτω παραµέτρους : 

 Της τοπογραφίας 
 Γεωλογίας-Υδρολογίας 
 Εδαφος 
 Μετεωρολογικά στοιχεία - Κλίµα 
 Υδρολογία 
 Ποιότητα υδάτων 
 Τοπίο 
γ. Παρουσίαση των φυσικών οικοσυστηµάτων µε αναφορά στις παρακάτω 

παραµέτρους : 
 Τα οικοσυστήµατα στη περιοχή του έργου 
 Φυτοκοινωνίες – χλωρίδα – πανίδα 
 Αξιολόγηση του οικοσυστήµατος 
δ. Μελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
 ∆ηµογραφικές συνθήκες 
 Πολιτιστικά στοιχεία 
 Υφιστάµενη υποδοµή της περιοχής 
 Οικονοµικές συνθήκες 
 Επιβαρύνσεις περιβάλλοντος 
 Κατανοµή καλλιεργειών 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αρδευτική περίοδος µελετήθηκε σύµφωνα µε τις ανάγκες των καλλιεργειών 
στη περιοχή µελέτης. Οι τιµές της διαθέσιµης υγρασίας, ως στοχαστική µεταβλητή, 
µεταβάλλεται στο εύρος µεταξύ των ελάχιστων τιµών (stress) και των µέγιστων τιµών 
(field capacity) εδαφικής υγρασίας. Οι τιµές της αθροιστικής απόδοσης 
προσδιορίστηκαν µε τις αντίστοιχες µέγιστες και ελάχιστες τιµές σύµφωνα µε τη 
γραµµική συσχέτιση σε κάθε ένα από τα στάδια ανάπτυξης (Hillier, F.S. and G.J. 
Lieberman, 1988). 

Προκειµένου να ικανοποιείται και η ακραία περίπτωση συνεχούς λειτουργίας 
του αρδευτικού δικτύου δεν είναι δυνατός ο περιορισµός του χρόνου λειτουργίας των 
δικτύων κάτω του 18ώρου. Ακόµη δεν είναι δυνατή η λειτουργία των  υδροληψιών 
µέρα παρά µέρα. 
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Η έκταση της αρδευτικής µονάδας σε στρέµµατα καθορίζεται συνεκτιµώντας το 
µέσο µέγεθος των αγροτεµαχίων - ιδιοκτησιών, ώστε να µην βρίσκονται πολλοί 
ιδιοκτήτες στην αρδευτική µονάδα και λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες όπως η 
γεωµορφολογία, η διάταξη του στραγγιστικού δικτύου κτλ. Προτείνεται η αρδευτική 
µονάδα των 40 στρεµµάτων. 

Για την επιλογή του µεγέθους της αρδευτικής µονάδας και της παροχής του 
στοµίου υδροληψίας αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργούν τα στόµια 
υδροληψίας. Ως µέθοδος λειτουργίας δικτύου προτείνεται αυτή κατά CLEMENT ως 
πλέον οικονοµική σε κατασκευή και λειτουργία. Η διαφορά των δικτύων που 
λειτουργούν µε ελεύθερη ζήτηση και δικτύων µε εφαρµογή προγράµµατος µέσα στην 
αρδευτική µονάδα είναι αυτή που µπορούν να ανταποκριθούν σε αυξηµένη ζήτηση τη 
κρίσιµη περίοδο των αρδεύσεων τις πρωινές ώρες. 

Η λειτουργία δικτύου επί 24ώρου παρά το υψηλό κόστος άρδευσης 
προσφέρεται µε την παραδοχή ότι  
α) το 100% της αρδευτικής µονάδας   40 στρεµµάτων αρδεύεται µε σταγόνες και ειδική 
παροχή 0,017 lit / sec / 100 m2 και  
β) το 60% της αρδευόµενης έκτασης θα ποτίζεται µε σταγόνες και το 40% µε τεχνητή 
βροχή και απαιτεί  
(0,017 x 0,60) / 0,95 + (0,017 x 0,40) / 0,85 = 0,0187 lit / sec / 100 m2 και η τελική 
ειδική παροχή στην κεφαλή του δικτύου για µε τα µόνιµα σωληνωτά δίκτυα θα είναι :  
0,0187 / 0,95 = 0,0196 lit / (sec x 100m2) 
Επειδή το σύνολο της αρδεύσιµης έκτασης καταλαµβάνεται από ελιές και αµπέλια 
προτείνεται η πίεση της υδροληψίας να είναι 3 ατµ., ώστε να καλύπτονται οι απώλειες 
στους αγωγούς διανοµής λόγω υψοµετρικής διαφοράς. Η διάταξη του αρδευτικού 
δικτύου µε το διαχωρισµό των αρδευτικών µονάδων και τον καθορισµό των θέσεων 
υδροληψίας. Οι υδροληψίες προβλέπονται ενός υδροστοµίου ανά αρδευτική µονάδα 
εκτός µεµονωµένων περιπτώσεων και εφόσον περιλαµβάνονται ολόκληρες ιδιοκτησίες. 
Για την άρδευση µε τις προτεινόµενες πιέσεις υδροληψίας η περιοχή θα διακριθεί σε 
τρεις ζώνες στο επίπεδο της λεκάνης απορροής σε σχέση µε τη θέση του ταµιευτήρια 
(κατάντη, ανάντη και της έκτασης του ταµιευτήρα). 
Τα προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων και οι περιβαλλοντικοί όροι 
περιγράφονται µε α) µε τις προδιαγραφές και τεκµηρίωση του τρόπου αποκαταστάσης 
του τοπίου στο σύνολο της περιοχής β) µε τη περιγραφή των αναγκαίων ρυθµίσεων για 
κάθε ένα υφιστάµενο βιότοπο µε συγκεκριµένες προτάσεις προστασίας γ) µε τη 
διατύπωση κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής προστασίας του εδάφους, των 
υδατικών πόρων, της χλωρίδας και πανίδας, των επιφανειακών αποδεκτών, υπόγειων 
υδροφόρων µε κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές δ) µε τις απαραίτητες ρυθµίσεις 
διασφάλισης του περιβάλλοντος από την κατασκευή ταµιευτήρων και των άλλων 
δραστηριοτήτων όπως των µεθόδων άρδευσης και λειτουργίας των δικτύων.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το προτεινόµενο σχέδιο ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων στη λεκάνη 
απορροής της περιοχής βασίζεται σε υφιστάµενες συνθήκες που επιβάλλουν τους 
παρακάτω στόχους του σχεδίου αξιοποίησης στη µελλοντική κατάσταση :  

 Συγκεκριµένης έκτασης  
 Συγκεκριµένης ποσότητας απόληψης ποσότητας νερού από τη πηγή 
υδροδότησης  

 Ποσοστό 85% της καλλιεργήσιµης γης µε µόνιµες φυτείες ελιάς και αµπέλου 
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 Μεταβατικό στάδιο σε ότι αφορά τις πολιτικές της Ε.Ε. σε θέµατα αγροτικής 
πολιτικής 

 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου που θα αρδεύει έκταση 8.000 στρέµµατα 
 Στον προσδιορισµό της ποσότητας και του χρόνου άρδευσης στο κάθε στάδιο 

ανάπτυξης των καλλιεργειών. Η απόφαση αυτή είναι χρήσιµη σε συνθήκες 
επάρκειας αρδευτικού νερού και περισσότερο χρήσιµη σε περιπτώσεις 
ανταγωνιστικής κατανοµής των αρδεύσεων, οικονοµικά συγκρίσιµες και 
µέτριων  ως και µεγάλων απαιτήσεων καλλιεργειών. 

 Σε συνθήκες κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου χρήσεων γης και κατανοµής 
του αρδευτικού νερού σε λεκάνη απορροής ποταµού και αποδοτικότητας 
σχεδιασµού τιµολόγησης συλλογικού έργου ταµίευσης νερού.  

 Στις βέλτιστες αποφάσεις άρδευσης από τους χρήστες στην περίµετρο του 
συλλογικού αρδευτικού δικτύου µε αειφορική αγροτική ανάπτυξη. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

∆έρκας Ν . και Καραντούνιας Γ ., 2003. “Μεθοδολογία ανάταξης και  
εκσυγχρονισµού των συλλογικών δικτύων υπό πίεση ”, 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ελληνικής Υδροτεχνικής Ενωσης , Θεσσαλονίκη , σσ .207-215. 

Donker, Ν.Η.W. 1987. WTRBLN: A computer program to calculate water balance. 
Computers and Geosciences. 13(2): 95-122.Maass, A.A. et al.,1962. A simulation of 
irrigation systems. Technical Bulletin 143 (USDA, Washington D.C. 1971). 

Doorenbos J. and Pruitt W.O., 1977. Guidelines for predicting crop water 
requirements. Irrigation and Drainage Paper 24, F.A.O, Rome. 

Οδηγία 2000/60, πλαίσιο ύδατος W.F.D. περί πολιτικής του ύδατος στην ΕΕ. 
Πουλοβασίλης και συν. 1996. Ερευνητικό πρόγραµµα : Εφαρµογές Αρδευσης και 

Στράγγισης κάτω από ελληνικές συνθήκες Εξατµησοδιαπνοής. Εκδόσεις του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών., Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής.  

Ready, R 1995. Environmental valuation under uncertainty .In D. Bromley Ed  The 
Handbook of Environmental Economics (Oxford: Blackwell). 

Σταυρινός, E. 2005. Η έκπλυση των νιτρικών στην περίµετρο αρδευτικού δικτύου 
της λεκάνης απορροής του π. Στρυµόνα – Συνιστώσα του περιβαλλοντικού κόστους. 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, 6-8 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα.  

Stavrinos, E.et al., 2005. Assessment of nitrate leaching in Strimon river basin based 
on water framework directive (WFD 2000/60 EU). Ecological Aspects of 
Denitrification  with Emphasis on Agriculture, Proc. Of 5th Sci. Meeting of Cost Action. 
856. Padova, Italy, .6th – 10th April.p.45. 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 2004. Ετήσιες εκθέσεις της 
ποιότητας ύδατος άρδευσης: τόµος ΙΙΙ : 234-253. 

 
 



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο " BLANEY - GRIDDLE" 
 ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΗΡΑΚΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
            Υ∆ΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Μήνες 
Μέση µηνιαία 
θερµοκρασία 

ΤοC 

Ποσοστό 
ωρών 

ηµέρας Ρ 

Μηνιαία 
εξατµισοδιαπνοή f 

Mέσες µηνιαίες 
βροχοπτώσεις χλσ. 

Ελαιώνες 
κανονικής 
φύτευσης 
Κ=0,35 

Ελαιώνες 
αραιάς 
φύτευσης 
Κ=0,35 

Αµπέλια        
Κ = 0,35 

Κηπευτικά       
Κ = 0,65 

        Πραγµατικές R Ωφέλιµες   
R΄ U=k*f N=U-R΄     U=k*f N=U-R΄ U=k*f N=U-R΄ 

Μάιος      18,4 9,77 161,6 13,8 0,08 39,58 39,51 19,79 19,72 26,58 26,50 86,11 86,04

Ιούνιος      22,6 9,77 180,2 2,7   44,15 44,15 22,08 22,08 29,64 29,64 96,05 96,05

Ιούλιος      24,2 9,94 190,6 2,4   46,69 46,69 23,34 23,34 31,35 31,35 101,57 101,57

Αύγουστος        23,9 9,37 178,4 0,8 43,70 43,70 21,85 21,85 29,34 29,34 95,07 95,07

Σεπτέµβριος      21,6 8,36 150,5 16,3 2,26 36,87 34,61 18,43 16,17 24,75 22,49 80,21 77,94
          208,65  103,16  139,33  456,68
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ             
1. Οι ωφέλιµες βροχοπτώσεις κάτω από 10 χιλ (Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου ) δεν λαµβάνονται υπόψη λόγω µικρού µεγέθους    

      
    

    
        

)           

     
          

          

2. Ελαιώνες κανονικής φύτευσης 15-22 δένδρα / στρέµµα  Ελαιώνες αραιάς φύτευσης 2-10 δένδρα / στρέµµα
3. Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης σε νερό   εφαρµόστηκε ο τύπος: ET=Eo*f1*f2 (Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου)

        ET = Καθαρές απαιτήσεις σε νερό
Εο= Μέγιστη δυνατή κατανάλωση νερού, που αντιστοιχεί µε το f  της µεθόδου B.G.
(Εξάτµιση κατά µήνα από την στήλη της µηνιαίας εξατµισοδιαπνοής
f2 = Φωτοσκίαση της κόµης ελιάς κανονικής φύτευσης, % του στρέµµατος τις µεσηµβρινές ώρες = 60% (Συντελεστής = 70/85=0,70)      
f2 = Φωτοσκίαση της κόµης ελαιώνων αραιάς φύτευσης, % του στρέµµατος τις µεσηµβρινές ώρες = 30% (Συντελεστής = 30/85=0,35)     
f2 = Φωτοσκίαση της κόµης των κλιµάτων  % του στρέµµατος τις µεσηµβρινές ώρες = 40%% (Συντελεστής =40/85=0,47)       
f2 = Φωτοσκίαση της κόµης των κηπευτικών % του στρέµµατος τις µεσηµβρινές ώρες = 70%% (Συντελεστής =70/85=0,82)   

     
   

f1 = Συντελεστής υδατοκατανάλωσης ίσος µε 0,35 για την ελιά
f1 = Συντελεστής υδατοκατανάλωσης ίσος µε 0,35 για τα αµπέλια
f1 = Συντελεστής υδατοκατανάλωσης ίσος µε 0,65 για τα κηπευτικά
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Είδη Καλλιεργειών Περίοδος άρδευσης Αναλογία % Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Σύνολο αναγκών 
µ3/στρ.  

Ελαιώνες κανονικής φύτευσης 1.5 - 30.9   63,1 24,9 27,8 29,4 27,6 21,8 131,6  
Ελαιώνες αραιάς φύτευσης 1.5 - 30.9  14,0 2,8 3,1 3,3 3,1 2,3 14,4  
Αµπέλια  1.5 - 15.8  20,5 5,4 6,1 6,4 3,0   20,9  
Κηπευτικά 1.5 - 31.8  2,5 2,2 2,4 2,5 2,4   9,5  

Ανάγκες καλλιεργειών κατά στρέµµα χωρίς απώλειες  100,0 35,2   39,4 41,7 36,0 24,1 176,4

Σύνολο      35,2   39,4 41,7 36,0 24,1 176,4
Ανάγκες στην κεφαλή του δικτύου για µεταφορά και διανοµή του            
νερού από τα αντλιοστάσια και πέρα µε σωληνωτούς υπόγειους            
αγωγούς και εφαρµογή στάγδην άρδευσης 100%               
      39,2 43,8 46,3 40,0 26,8 196,0  
 ΒΑ = 90,0% (Εκτιµούνται οι συνολικές απώλειες ως 5% στο χωράφι 

και 5% στο δίκτυο (0,95*0,95=0,90)             
Ειδική παροχή 24-ωρου άρδευσης σε λ / δλ / στρ.    0,015 0,016 0,017 0,015 0,010    
Ειδική παροχή 16-ωρου   άρδευσης σε λ /δλ /στρ.    0,022 0,025 0,026 0,022 0,015    
Συνολική παροχή 24-ωρου άρδευσησ σε µ3 /δλ,            
για έκταση γεωργικής γής 8000 στρ.    0,175 0,196 0,207 0,179 0,120    
Συνολική παροχή 16-ωρου άρδευσης σε µ3/δλ,            
για έκταση γεωργικής γής 8000 στρ.    0,263 0,294 0,311 0,269 0,180    
Συνολικές ανάγκες σε νερό σε µ3 χ 103 για έκταση                 

γεωργικής γής  8000 στρ.      313,2  350,1 370,3 319,9 214,1 1567,6 *10^3
    Στρέµµατα Ποσοστό % 
Ελαιώνες κανονικής φύτευσης   5.044 63,05
Ελαιώνες αραιάς φύτευσης   1.120 14,00
Αµπέλια    1.636 20,45 
Κηπευτικά    200 2,50 
Σύνολο    8.000 100,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μουτάφης Ιωακείµ 
Γεωπόνος, Αντινοµάρχης Χαλκιδικής 

 
Περίληψη  
Ο Τουρισµός και η γεωργία αντιµετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβληµα που αποτελεί 
τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία της Χαλκιδικής και έχει να κάνει µε την 
εξάντληση των υπόγειων υδατικών αποθεµάτων και την ποιοτική υποβάθµιση τους. Το 
πρόβληµα εκτιµάται ότι θα ενταθεί τα αµέσως επόµενα χρόνια και θα οδηγήσει σε 
αδιέξοδα, αν δεν γίνουν άµεσα τα απαραίτητα εγγειοβελτιωτικά έργα, µε τα οποία θα 
λειτουργήσουν οργανωµένα συλλογικά δίκτυα, µε σύγχρονα αρδευτικά συστήµατα, 
κλείνοντας την απαράδεκτη σηµερινή κατάσταση της άναρχης, ενεργοβόρας και 
σπάταλης άρδευσης. Ήδη άρχισε να παρατηρείται σύγκρουση µεταξύ του τουρισµού 
και της γεωργίας από τα προβλήµατα αυτά. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης η 
ΝΑΧ σύστησε το ΚΕΠΑΜΑΧ, προτείνει την προώθηση κατασκευής τριών φραγµάτων 
και υλοποίησης των αναγκαίων παρεµφερών υποδοµών και προωθηθεί τη σύσταση 
φορέα προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων του Νοµού.  
 
 
 
 
WATER RESOURCES: AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND  

TOURISM 
Μoutafis Ioakim 

Agriculturalist, Vice Prefect of Halkidiki 
 
Abstract  
The exhaustion of groundwater resources as well as their qualitive devalarisation have 
created a serious problem concerning the touristic and the agricultural development of 
Halkidiki. This problem is evaluated to grow worse in the immediate future reaching a 
deadlock, unless necessary land reclamation work has been constructed, which will help 
well organized integrated networks with modern irrigation systems be put in function, 
thus ending up today’s unacceptable situation of over exaggerated, high energy cost and 
wasteful irrigation. These problems have already caused conflicts between tourism and 
agriculture. To cope with this situation, the Halkidiki prefecture established, the 
ΚΕΠΑΜΑΧ, proposing the promotion of constructing three dams and carrying out the 
necessary networks of pipelines as well as the promotion of the constitution of a 
Prefecture water resources protection and management institution.  
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 Ο Νοµός Χαλκιδικής έχει µόνιµο πληθυσµό 105.000 κατοίκους (απογραφή του 
2001), βρίσκεται στο Νότιο Τµήµα της Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, βόρεια 
µε το Νοµό Θεσσαλονίκης ενώ νότια, ανατολικά και δυτικά περιβρέχεται από θάλασσα. 
Η έκτασή του ανέρχεται σε 2.917.900 στρέµµατα και το έδαφός του χαρακτηρίζεται 
51% πεδινό, 42% ηµιορεινό και 7% ορεινό. Έχει 14 ∆ήµους και 74 ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα. ∆ιοικητικά µε άλλους έξι Νοµούς ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.  
 Οι επαγγελµατικοί προσανατολισµοί του Νοµού είναι ο Τουρισµός, ο Αγροτικός 
τοµέας, οι Μεταλλευτικές δραστηριότητες και άλλες ενασχολήσεις. Βαρύνουσα 
σηµασία όµως για την περιοχή έχουν ο Τουρισµός και η Γεωργία.  
 Ο Τουρισµός που δίκαια θεωρείται η ατµοµηχανή της οικονοµίας της χώρας µας, 
εξασφαλίζει το µεγαλύτερο εισόδηµα στο Νοµό. Γνώρισε µεγάλη άνθηση τα τελευταία 
30 χρόνια και αποτελεί σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Βοήθησε να 
αναπτυχθούν περιοχές που υστερούσαν σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και 
έλυσε σε µεγάλο βαθµό προβλήµατα που είχαν να κάνουν κυρίως, µε την ανεργία  και 
την αποµάκρυνση του πληθυσµού από τη Χαλκιδική. 
 Η µεγάλη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή δεν είναι τυχαία. Μερικοί από τους 
λόγους που συνέβαλαν σ’ αυτό είναι : 

• η ασύγκριτη γεωγραφική µορφολογία της µε τις µεγάλου µήκους παραλίες και 
τους δύο προστατευµένους κόλπους 

• Οι δαντελωτές ακτές µε τις πλούσιες αµµουδιές.  
• Τα πεντακάθαρα νερά των παραλιών. Το 2005 η γαλάζια σηµαία που είναι 

διεθνές σύµβολο ποιότητας και απονέµεται από την ελληνική προστασία της 
φύσης  σε όσες ακτές και µαρίνες πληρούν αυστηρά κριτήρια καθαρότητας, 
οργάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος, κυµάτιζε σε 34 ακτές και 2 
µαρίνες.  

• Οι πανέµορφοι και πλούσιοι σε χλωρίδα ορεινοί όγκοι. 
• Ο συνδυασµός του µπλε της θάλασσας, του πράσινου της φύσης και του 

χρυσαφί της αµµουδιάς. 
• Το Σπήλαιο Πετραλώνων στο οποίο βρέθηκαν τα ίχνη του ανθρώπου πριν 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και δίκαια σήµερα θεωρείται µνηµείο 
παγκόσµιας κληρονοµιάς.  

• Το Άγιο Όρος, η κιβωτός της Ορθοδοξίας µε την πλούσια ιστορία του.  
• Η Όλυνθος, τα Στάγειρα και 70 ακόµη αρχαίες πόλεις  
• Η πλούσια παράδοσή της και 
• Οι ξενοδοχειακές υποδοµές υψηλών προδιαγραφών. 

 ∆ίκαια σήµερα η Χαλκιδική είναι ο πρώτος τουριστικός προορισµός της Βόρειας 
Ελλάδας και ο τέταρτος της χώρας. Από πλευράς τουριστικών υποδοµών υπάρχουν 477 
ξενοδοχειακές µονάδες µε 39.237 κλίνες, 2.000 µονάδες ενοικιαζόµενων δωµατίων µε 
13.500 κλίνες και 47 κάµπινγκ. 
 Ο πληθυσµός της τη θερινή περίοδο γίνεται από 8 έως 10 φορές µεγαλύτερος, 
αφού στους µόνιµους κατοίκους προστίθενται οι τουρίστες επισκέπτες, αλλά και αυτοί 
που έχουν δεύτερη κατοικία και ζουν µόνιµα τους θερινούς µήνες στο Νοµό. 
Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι, από τις 150.000 κατοικίες που υπάρχουν, µόνο οι 
30.000 αποτελούν κύρια και οι υπόλοιπες 120.000 δεύτερη κατοικία. Το γεγονός αυτό, 
της αύξησης δηλαδή του πληθυσµού για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηµιουργεί 
προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την ύδρευση, το οδικό δίκτυο, τη διαχείριση 
υγρών και στερεών αποβλήτων, αλλά και µε άλλα προβλήµατα. Παρόλα αυτά η 
στήριξη της πολιτείας γίνεται µε βάση το µόνιµο πληθυσµό.  
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 Σ’ ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα δροµολογήθηκε η υλοποίηση δύο ακόµη 
Χ.Υ.Τ.Α. που θα προστεθούν στον ένα που λειτουργεί σήµερα στην Κασσάνδρα και θα 
αρχίσουν να κατασκευάζονται µέσα στο 2006 στους ∆ήµους Πολυγύρου και 
Ανθεµούντα και θα λύσουν το πρόβληµα σε µεγάλο βαθµό. Η οριστική λύση όµως θα 
δοθεί µε την κατασκευή τριών ακόµη ΧΥΤΑ που έχουν σχεδιαστεί να κατασκευαστούν 
στους ∆ήµους Μ. Παναγίας, Τορώνης και στο Άγιο Όρος. 
 Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων είναι από τα µεγαλύτερα προβλήµατα, παρότι 
τα τελευταία τρία χρόνια κατασκευάστηκαν νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
στις περιοχές ∆ιονυσίου, Ν. Ποτίδαιας, Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Γοµατίου, Φούρκας 
και αναβαθµίστηκαν παλιές στις περιοχές Ν. Μουδανιών και Ν. Φώκαιας. 
 Σήµερα λειτουργούν συνολικά δεκαεννιά εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 
που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα σε ποσοστό 50%. Είναι επιβεβληµένη ανάγκη να 
χορηγηθούν στη Χαλκιδική όπως και στις άλλες περιοχές µε ανάλογη βαρύτητα στην 
οικονοµία της χώρας, οι απαραίτητες πιστώσεις για την ολοκληρωτική αντιµετώπιση 
του προβλήµατος.   
 Το πρόβληµα όµως που αντιµετωπίζει ο τουρισµός στην περιοχή, είναι η µικρή 
τουριστική περίοδος και αυτό γιατί βασίστηκε στο τουριστικό µοντέλο Ήλιος-
Θάλασσα. Όµως, οι τουριστικοί πόροι που υπάρχουν δίνουν τη δυνατότητα 
επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου µε την ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού 
όπως: αγροτουρισµός, οικολογικός, ορεινός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, 
θεραπευτικός, αθλητικός, συνεδριακός, Golf, κ.α. 
 Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής σε συνεργασία µε άλλους φορείς, 
στοχεύει στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και σε µεγαλύτερη τουριστική 
ανάπτυξη µε την υλοποίηση µιας σειράς πρωτοβουλιών, δράσεων  και έργων, όπως:  

• Προβολή του τουριστικού προϊόντος του Νοµού µε τη συµµετοχή της σε 20 
∆ιεθνείς Εκθέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος  

• Συνεργασία µε γραφεία ∆ηµοσίων Σχέσεων του εξωτερικού  
• Φιλοξενία δηµοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από διάφορες χώρες 
• Έκδοση  έντυπου και ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού  
• Οργάνωση εκδηλώσεων (ηµερίδες, συνέδρια κ.λ.π.) τουριστικού, πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος   
• Υλοποίηση διαφηµιστικής προβολής στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης  
• Αναβάθµιση του οδικού δικτύου και κατασκευή νέων συγκοινωνιακών έργων 
• Σχεδιασµός κατασκευής τουριστικών λιµανιών στη Νικήτη, στον Όρµο Παναγιάς 

και στην Αµµουλιανή. 
• Υλοποίηση έργων ανάδειξης και αξιοποίησης των ορεινών όγκων Χολοµώντα, 

∆ραγουντελίου, ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Βαρβάρας, µε στόχο την αύξηση της 
επισκεψιµότητάς τους και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού. 

• Οργάνωση δικών της συνεργείων καθαριότητας, κοπής χόρτων, διαγραµµίσεων 
οδών και επισκευής µικρών βλαβών των οδικών αξόνων, µε σκοπό των 
ευπρεπισµό του Νοµού και την ασφάλεια των κινουµένων οχηµάτων. 

• Υλοποίηση µακροχρόνιου προγράµµατος ελέγχου ρύπανσης των ακτών από 
χερσαίες πηγές.  

• Αναβάθµιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών, ενηµέρωση 
ενδιαφεροµένων για τη δυνατότητα αξιοποίησης διάφορων επενδυτικών 
προγραµµάτων (LEADER, ΟΠΑΑΧ, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόγραµµα για Μικροµεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης κ.α.) 
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 Η κτηνοτροφία και η αλιεία είναι κλάδοι του αγροτικού τοµέα που παρουσιάζουν 
µικρότερο ενδιαφέρον σε σχέση µε τη γεωργία που απασχολεί περισσότερο κόσµο και 
εξασφαλίζει µεγαλύτερο εισόδηµα.  
 Η γεωργική γη αντιπροσωπεύει το 33% της έκτασης του Νοµού, οι βοσκότοποι το 
38%, τα δάση το 23% και οι λοιπές εκτάσεις το 6%. Η χρήση της γεωργικής γης µε 
βάση στοιχεία που τηρούνται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκιδικής 
παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα :  
 Η καλλιεργούµενη γεωργική γη ανέρχεται σε 861.380 στρ. και από την έκταση 
αυτή αρδεύoνται 223.620 στρ. ήτοι 25,96%. Από τα 504.980 στρ. αροτραίων 
καλλιεργειών κυριαρχούν τα σιτηρά µε έκταση 441.700 στρ. (κυρίως σκληρό σιτάρι 
430.750 στρ.), ακολουθεί το βαµβάκι µε 14.811 στρ., το καλαµπόκι µε 5.457 στρ. 
(3.157 στρ. για καρπό και 2.300 για ενσίρρωση) και ο ηλίανθος µε 380 στρ. Από τα 
14.500 στρ. των λαχανοκοµικών καλλιεργειών κυριαρχεί η ντοµάτα υπαίθρου µε 4.500 
στρ. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η καλλιέργεια 700 στρ. θερµοκηπίων µε λαχανικά. Από 
τα 322.000στρ. δενδρωδών καλλιεργειών κυριαρχεί η ελιά µε 304.000 στρ., η βερικοκιά 
µε 6.800 στρ. και η φιστικιά µε 3.000 στρ. Από τα 20.000 στρ. αµπελώνων τα 8.700 
στρ. καλλιεργούνται µε επιτραπέζιες ποικιλίες και τα 11.300 στρ. µε οινοποιήσιµες.  
 Η ελαιοκαλλιέργεια παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιοχή αφού 
καλύπτει το 35% της καλλιεργούµενης γεωργικής γης και απασχολεί 20.000 
εκµεταλλεύσεις µε 6.000.000 δένδρα περίπου. Από τα παραγόµενα γεωργικά προϊόντα, 
οι βρώσιµες ελιές κατά κανόνα πράσινες, αλλά και µαύρες, ποικιλίας Χαλκιδικής, το 
λάδι, τα κρασιά, τα σταφύλια και τα βερίκοκα ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον.  
 Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής λαµβάνοντας υπόψη :     

1.Τα διατροφικά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια και τις 
απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.  

2.Τις συνθήκες υψηλού ανταγωνισµού που διαµορφώνονται στις διεθνείς αγορές 
αγροτικών προϊόντων. 

3.Το στόχο για µια αειφόρο γεωργία και βιώσιµη ανάπτυξη. 
4.Τη προστασία του περιβάλλοντος. 
5.Τη ληστρική εκµετάλλευση των φυσικών πόρων σε συνδυασµό µε την παρουσία 

υψηλών συγκεντρώσεων ανεπιθύµητων ουσιών στα αγροτικά προϊόντα που 
παράγονται µε το σύστηµα της συµβατικής γεωργίας,  

προωθεί την εφαρµογή νέων συστηµάτων παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, 
όπως είναι η βιολογική γεωργία, η βιολογική κτηνοτροφία και η ολοκληρωµένη 
διαχείριση. 
 Σήµερα η Χαλκιδική συγκαταλέγεται ανάµεσα στους πρώτους Νοµούς της χώρας 
στην εφαρµογή των προγραµµάτων της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής 
κτηνοτροφίας. Στο πρόγραµµα της βιολογικής γεωργίας είναι ενταγµένες 364 
εκµεταλλεύσεις που καλύπτουν έκταση 74.370 στρέµµατα και αντιπροσωπεύουν το 
8,63% της καλλιεργούµενης γεωργικής γης του Νοµού που είναι πολύ πάνω από το 
στόχο που έβαλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας (5% για την 
επόµενη τετραετία). Οι καλλιέργειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι κατά σειρά οι 
ξηρικές αροτραίες (κυρίως σιτηρά για ζωοτροφή), οι ελιές ελαιοποίησης, οι 
αρδευόµενες αροτραίες (ψυχανθή), ακολουθούν οι βρώσιµες ελιές και άλλες.   
 Σε µια προσπάθεια στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος υλοποιούνται δράσεις 
που έχουν να κάνουν µε την: 

1. Επίλυση προβληµάτων που παρατηρούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. 
Υπεγράφησαν συµβάσεις µε ερευνητικά ιδρύµατα (Ινστιτούτο Προστασίας 
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Φυτών Θεσσαλονίκης) για πραγµατοποίηση έρευνας και εξεύρεσης τρόπων 
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης δυσκολοεξόντοτων ασθενειών που 
δηµιουργούν σοβαρά  προβλήµατα στις καλλιέργειες ελιάς, κελυφωτού 
φιστικιού, βαµβακιού και ντοµάτας. 

2. Ενηµέρωση των γεωργών (µε οµιλίες, ηµερίδες, κτλ.) για τα αρνητικά της 
συµβατικής γεωργίας και τα θετικά των νέων συστηµάτων παραγωγής 
ποιοτικών προϊόντων.   

3. Πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων. Κατατέθηκαν στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων φάκελοι για πιστοποίηση σαν 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) τα προϊόντα πράσινης 
χονδροελιάς ποικιλίας Χαλκιδικής, του κατσικίσιου τυριού Χαλκιδικής και 
τέσσερις φάκελοι προέγκρισης, προκειµένου να εγκριθεί η σύνταξη φακέλων 
για πιστοποίηση των προϊόντων αγουρέλαιου, ελαιόπαστων, µελιού, σταφίδας 
µαύρης ελιάς ποικιλίας Χαλκιδικής. 

4. Ενηµέρωση γεωργών για επενδυτικά προγράµµατα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στη µεταποίηση, 
τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών προϊόντων όπως σχέδια βελτίωσης, 
προγράµµατα νέων αγροτών, επιχειρησιακό πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της υπαίθρου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Αναπτυξιακός Νόµος.    

5. Ενηµέρωση ιστοσελίδας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής µε 
στοιχεία των µονάδων µεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης  
αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό µε στόχο την οµαλή 
απορρόφηση των προϊόντων της Χαλκιδικής από την εσωτερική και τις 
διεθνείς αγορές και τη διάθεσή τους σε ικανοποιητικές τιµές. 

6. Σύσταση γραφείου προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων και 
συµµετοχή σε διάφορες εκθέσεις γεωργικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, 
όπως AGROTICA, DETROP και διεθνείς εκθέσεις τουρισµού, µε στόχο την 
καλύτερη προβολή των προϊόντων. 

7. Συνεργασία µε φορείς του τουρισµού και προσπάθεια προώθησης και 
διάθεσης των αγροτικών προϊόντων της Χαλκιδικής στην µεγάλη αγορά του 
τόπου, που είναι οι ξενοδοχειακές µονάδες. 

8. Αξιοποίηση µέτρων επιχειρησιακών προγραµµάτων που επιδοτούν δράσεις 
προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων. Επιδοτήθηκαν έτσι δράσεις 
προβολής της ελιάς και του µελιού.  

9. Παρέµβαση για καλύτερη διαµόρφωση της τιµής διάθεσης των προϊόντων µε 
την υποχρέωση εµπόρων για αναγραφή τιµής στα δελτία ποσοτικής 
παραλαβής προϊόντων.     

  
 Ο Τουρισµός και η γεωργία αντιµετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβληµα που είναι 
τροχοπέδη στην παραπέρα αναπτυξιακή πορεία της Χαλκιδικής και έχει να κάνει µε την 
εξάντληση των υπόγειων υδατικών αποθεµάτων και την ποιοτική υποβάθµιση τους. Το 
πρόβληµα εκτιµάται ότι θα ενταθεί τα αµέσως επόµενα χρόνια και θα οδηγήσει σε 
αδιέξοδα αν δεν γίνουν άµεσα τα απαραίτητα εγγειοβελτιωτικά έργα, µε τα οποία θα 
λειτουργήσουν οργανωµένα συλλογικά δίκτυα, µε σύγχρονα αρδευτικά συστήµατα, 
κλείνοντας την απαράδεκτη σηµερινή κατάσταση της άναρχης, ενεργοβόρας και 
σπάταλης άρδευσης.  
 Σήµερα άρχισε ήδη να παρατηρείται σύγκρουση µεταξύ του τουρισµού και της 
γεωργίας από την έλλειψη του διαθέσιµου νερού. Το νερό που χρησιµοποιείται για 
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ύδρευση αλλά και για άρδευση προέρχεται κατά κανόνα από υπόγειους υδροφορείς µε 
ιδιωτικές και ∆ηµοτικές γεωτρήσεις. 
 Οι λόγοι που συνετέλεσαν στην ταχύτερη εξάντληση των υπόγειων υδατικών 
αποθεµάτων και στη ποιοτική υποβάθµιση τους είναι : 

1. Η µεγάλη τουριστική ανάπτυξη στη περιοχή µε την κατακόρυφη ζήτηση του 
νερού για ύδρευση τα τελευταία χρόνια.  

2. Η αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων µε την εντατική καλλιέργεια 
κηπευτικών και την επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας για παραγωγή βρώσιµης 
ελιάς στη νοτιοδυτική Χαλκιδική. 

3. Η µικρή απόσταση των ορεινών όγκων από τη θάλασσα και η έλλειψη επαρκών 
λεκανών απορροής που δεν επιτρέπουν τον επιθυµητό φυσικό εµπλουτισµό των 
υπόγειων νερών και την αποκατάσταση του υδατικού ισοζυγίου. 

4. Η υπεράντληση και αλόγιστη χρήση του νερού που οδήγησαν στην 
υφαλµύρωση των νερών σχεδόν σε όλες τις παράκτιες περιοχές του Νοµού. 

5. Η αδυναµία αστυνόµευσης των µέτρων που επιβάλλονται µε τους ισχύοντες 
κατά καιρούς νόµους και τα άλλα περιοριστικά µέτρα. 

6. Η µη ύπαρξη ουσιαστικών έργων υποδοµής για την αξιοποίηση των 
επιφανειακών νερών και ο προσανατολισµός της ικανοποίησης των αναγκών 
µόνο από υπόγεια νερά. 

7. Η ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών µε ιδιωτικές γεωτρήσεις και όχι µέσω 
συλλογικών αρδευτικών δικτύων που οδήγησε πολλές φορές σε παράνοµες 
χρήσης και σε συνθήκες κερδοσκοπίας. 

8. Η κακή άσκηση της συµβατικής γεωργίας µε την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων 
και φυτοφαρµάκων. Η εφαρµογή υπερβολικής ποσότητας αζωτούχου λίπανσης 
οδήγησε στη ρύπανση των υπόγειων νερών µε νιτρικά.     

9. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες στην αντιµετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από 
τα απόβλητα των ελαιουργείων και των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιας 
ελιάς. 

 
 Η Ν.Α.Χ. σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος: 
 

Α. το 1998 σύστησε φορέα µε την επωνυµία ΚΕΠΑΜΑΧ (Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης Μονάδων Αντιρύπανσης Χαλκιδικής) ο οποίος 
ασχολείται µε θέµατα που έχουν να κάνουν γενικά µε την προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και ειδικά µε τον έλεγχο της ποιότητας των νερών 
 
Β. προχώρησε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και φορείς υλοποίησης το 
Α.Π.Θ. και το ΕΘΙΑΓΕ, στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για 
τη διαχείριση των υδατικών πόρων του Νοµού, που ξεκίνησε από το 1995 και 
ολοκληρώθηκε το 2002. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος συντάχθηκαν 53 
µελέτες και εκτιµήθηκε ότι το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπισθεί 
αποτελεσµατικά µε την κατασκευή µιας σειράς έργων που αναφέρονται 
παρακάτω: 
 

1. Φράγµα Πετρένια Γοµατίου 
    Ο συνολικός όγκος νερού του φράγµατος θα είναι 3.500.000m3. Το νερό 
του ταµιευτήρα θα χρησιµοποιηθεί για την ύδρευση της προς του Άθω 
περιοχής και συγκεκριµένα των δηµοτικών διαµερισµάτων Στρατωνίου, 
Ιερισσού, Ν. Ρόδων, Ουρανούπολης, Αµµουλιανής, Γοµατίου καθώς και 
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όλων των παράκτιων τουριστικών περιοχών µετά την επεξεργασία του στο 
κέντρο επεξεργασίας Νερού (ΚΕΝ) Γοµατίου, αλλά και για την άρδευση 
µέχρι 6.000 στρεµµάτων κυρίως της περιοχής Γοµατίου και δευτερευόντως 
της περιοχής Ν. Ρόδων. 
2. Φράγµα Ολυνθίου ή Βατόνια 
    Προτείνεται να κατασκευαστεί στη θέση Λουζίκι που βρίσκεται στα όρια 
της Κτηµατικής Περιφέρειας Πολυγύρου. Ο συνολικός όγκος νερού θα είναι 
24.500.000 m3 και το νερό του φράγµατος θα χρησιµοποιηθεί για την 
ύδρευση των οικισµών των ∆ήµων Καλλικράτειας, Τρίγλιας, Μουδανιών, 
Κασσάνδρας και Παλλήνης µετά την επεξεργασία του στα Κέντρα 
Επεξεργασίας Νερού (ΚΕΝ) Πορταριάς και Τρίγλιας. 
 
3. Φράγµα Χαβρία 
    Προτείνεται να κατασκευαστεί ανάντι του οικισµού Ορµύλιας. Ο 
συνολικός όγκος νερού θα είναι 26.000.000 m3 και το νερό του φράγµατος 
θα χρησιµοποιηθεί για την ύδρευση των παραθαλάσσιων οικισµών του 
∆ήµου Πολυγύρου, των οικισµών του ∆ήµου Ορµύλιας καθώς και οικισµών 
του ∆ήµου Σιθωνίας µετά την επεξεργασία του στο Κέντρο Επεξεργασίας 
Νερού (ΚΕΝ) της Ορµύλιας και µε την αξιοποίηση υπόγειων υδατικών 
πόρων, για την άρδευση 40.000 στρεµµάτων στην περιοχή της Ορµύλιας και 
µέχρι 89.000 στρ στην περιοχή Πολυγύρου και Μουδανιών. 
    Παράλληλα µε την κατασκευή των φραγµάτων θα προχωρήσει η 
κατασκευή του βασικού δικτύου διανοµής του νερού και των αναγκαίων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν της 
περιοχής. 
    Στο µεταξύ στην περιοχή της Ορµύλιας για τον άµεσο εµπλουτισµό του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα πρέπει να υλοποιηθεί έργο κατάκλυσης 
λεκάνης που υπάρχει παράπλευρα του Χαβρία και προσφέρεται γι’ αυτό το 
σκοπό. 
    Υπήρξε δέσµευση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κ. Σουφλιά, κατά την 
επίσκεψή του στη Χαλκιδική το 2005 για προκήρυξη των οριστικών 
µελετών αυτών των έργων. Ήδη όµως υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση, 
γεγονός που δηµιουργεί ανησυχίες. 

Επειδή τα έργα αυτά για να υλοποιηθούν θα απαιτηθούν µερικά χρόνια, 
επιβάλλεται να δροµολογηθούν άµεσα άλλα µέτρα που θα εµποδίσουν την 
επιδείνωση του προβλήµατος. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούµενη η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Χαλκιδικής τα τελευταία τρία χρόνια έλαβε τα παρακάτω µέτρα : 
1. Οργάνωσε ηµερίδα το 2004 µε θέµα «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 
Νοµού Χαλκιδικής» προκειµένου να ενηµερώσει τους φορείς για το µέγεθος 
του προβλήµατος, το σχεδιασµό αντιµετώπισής του και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού. 
2. Εξασφάλισε πιστώσεις της περιόδου 2003 και 2004 για την ανόρυξη 
αρδευτικών γεωτρήσεων σε περιοχές συλλογικών αρδευτικών δικτύων 
προκειµένου να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της λειψυδρίας. 
3. Επέβαλλε αυστηρότερα περιοριστικά µέτρα στη χρήση του νερού για να 
αποφευχθεί περαιτέρω ρύπανση και εξάντληση των υδατικών αποθεµάτων. 
4. Εξασφάλισε πιστώσεις και προχώρησε µαζί µε άλλους φορείς στην 
κατασκευή φράγµατων στην περιοχή Πορταριάς χωρητικότητας 250.000m3, 
Ν. Πλαγίων χωρητικότητας 30.000m3 (υπό κατασκευή) και µικρών έργων 
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εµπλουτισµού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα στον Ολύνθιο (περιοχή 
Ολύνθου) και στον Χαβρία (περιοχή Ορµύλιας). Τα έργα αυτά σε 
συνδυασµό µε την παρουσία δυο άλλων φραγµάτων στις περιοχές 
Ζωγράφου χωρητικότητας 200.000m3 και Σανών χωρητικότητας 600.000m3 
που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν, δίνουν µεγάλη ανακούφιση στο 
πρόβληµα. Προχώρησε επίσης στην ωρίµανση για χρηµατοδότηση και 
κατασκευή ενός ακόµη φράγµατος στην περιοχή Κρήνης.  
5.  Επεδίωξε και επιδιώκει την αξιοποίηση των νερών και άλλων χειµάρρων 
για την εξασφάλιση την απαιτούµενων πιστώσεων και την κατασκευή και 
άλλων µικροταµιευτήρων. Τα έργα αυτά είναι πολύ χρήσιµα και πρέπει να 
δροµολογηθούν άµεσα για τους παρακάτω λόγους: 
 Εξασφαλίζουν νερά για άρδευση και συµβάλλουν στην οικονοµία των 
υπαρχόντων υδατικών αποθεµάτων 
 Περιορίζουν το πρόβληµα της λειψυδρίας µε τον εµπλουτισµό των 
υπόγειων υδατικών αποθεµάτων  
 Αποφεύγονται πληµµυρικά φαινόµενα και η πολιτεία εξοικονοµεί 
πόρους που χορηγεί για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκαλούνται 
µε τις πληµµύρες 
 Αποφεύγονται φαινόµενα ρύπανσης των παραλιών από λασπόνερα και 
άλλα φερτά υλικά που αποµακρύνουν τους τουρίστες από τις παραλίες, 
πλήττουν  επικίνδυνα τον τουρισµό και θίγουν την οικονοµία αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού. 

 
 
Γ. Ξεκίνησε τη διαδικασία για τη σύσταση φορέα προστασίας και ∆ιαχείρισης 
των υδατικών πόρων της Χαλκιδικής µε σκοπό: 

1. Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων κατά λεκάνη απορροής στην οποία θα 
αναφέρονται όλες οι γεωτρήσεις και οι εκτάσεις που αρδεύονται από αυτές 
2. Την παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραµέτρων των 
υδατικών πόρων του Νοµού Χαλκιδικής 
3. Τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κάθε λεκάνης 
4. Την εκπόνηση µελετών ισοζυγίου-ζήτησης και ορθολογικής διαχείρισης 
των υδατικών πόρων κατά λεκάνη απορροής 
5. Την εκπόνηση µελετών και προτάσεων για την κατασκευή έργων 
αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων 
6. Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραµµάτων που αφορούν 
τους υδατικούς πόρους 
7. Την επιτήρηση της εφαρµογής περιοριστικών µέτρων 
8. Την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παρανόµων 
χρήσεων 
9. Την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης για 
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
10. Την ανάληψη δράσεων για α) την αναβάθµιση της ποιότητας του 
υδάτινου δυναµικού, β) την κατανόηση και αξιολόγηση των συνθηκών, γ) 
την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης και δ) την τεχνική υποστήριξη 
στην αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων. 

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εναρµονίζονται µε την κοινοτική οδηγία 200/60 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η Χαλκιδική είναι ο τόπος που προίκισε απλόχερα ο Θεός, η φύση και η ιστορία. 
Είναι ένας Νοµός που έχει όλες τις προϋποθέσεις να οδηγηθεί µε ταχύτατους ρυθµούς 
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σε µεγάλη αναπτυξιακή τροχιά µε την προϋπόθεση ότι, θα δηµιουργηθούν οι 
απαιτούµενες υποδοµές και θα λυθούν κάποια καίρια προβλήµατα. Οι φορείς του τόπου 
αγωνίζονται καθηµερινά προς αυτή την κατεύθυνση και στόχος τους είναι η βελτίωση 
της ποιότητας των µονίµων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών.  
 Η λύση στο πρόβληµα του νερού δεν µπορεί να περιµένει άλλο. Πολύ σύντοµα 
στους παραλιακούς οικισµούς που στερούνται το νερό, λόγω έλλειψης ή 
ακαταλληλότητας, θα προστεθούν και άλλοι και τότε θα γίνει ακόµη µεγαλύτερο. 
 Μεταφέρω την κραυγή αγωνίας όλων των Χαλκιδικιωτών και το αίτηµα για την 
άµεση παρέµβαση και συνδροµή της πολιτείας. 
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