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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις μέρες μας, ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που φέρεται να 

αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα η ευρύτερη Θεσσαλική πεδιάδα είναι τα 

ύδατα και η διαχείρισης τους. Το πρόβλημα, μάλιστα, προβλέπεται να επιδεινωθεί 

μελλοντικά αν δεν ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του. Παράγοντες όπως το κλίμα, η 

γεωμορφολογία, η έντονη αγροτική ανάπτυξη που υφίσταται στην περιοχή μελέτης, η 

έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων συντελούν στην ποσοτική και 

ποιοτική υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ολοένα και περισσότερο με 

καταστροφικά αποτελέσματα στο ευρύτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον εάν δεν 

ληφθούν έγκαιρα μέτρα επίλυσης του προβλήματος. 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08) και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής του 

Θεσσαλικού Κάμπου. Ενώ, αναλύεται και η υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική 

κατάστασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εργασία προέκυψε από βιβλιογραφική έρευνα. 

Στην περιοχή μελέτης, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό σε ότι αφορά το αξιοποιούμενο 

νερό, με σοβαρά ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα, ελλιπούς διαχείρισης και διατήρησης 

των επιφανειακών υδάτων και μη επαρκούς και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών 

πόρων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Οδηγία 2000/60/ΕΚ της Ευρωπαικής Ένωσης για τα 

Νερά και της Εθνικής Νομοθεσίας.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Υδάτινοι Πόροι, Διαχείριση, Θεσσαλία, Θεσσαλικός Κάμπος, Γεωργία 
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ABSTRACT 

Nowadays, one of the major environmental problems faces the Region of Thessaly and 

especially the surrounding plain of Thessaly is the water and its management. The problem, in 

fact, is expected to deteriorate in the future if not taken measures to address it. Factors such as 

climate, geomorphology, intense rural development that exists in the study area, the lack of 

integrated management of water resources contribute to the quantitative and qualitative 

degradation of surface and groundwater increasingly with disastrous results to the wider 

physical and cultural environment if not take timely measures to resolve the problem. 

The subject of this thesis is to study the characteristics of Thessaly Water District (GR08) and 

in particular the wider region of Thessaly Plain. While analyzed and the current economic and 

social situation of Thessaly. The work resulted from bibliographical research. In the study 

area, the water balance is negative in terms of utilization of water, with severe humiliation of 

groundwater, poor management and conservation of surface water and insufficient and 

rational management of water resources in accordance with the guidelines of EU Water 

Framework Directive and the National Legislation. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νερό αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης και το οποίο βρίσκεται σε 

αφθονία στην Γή. Αποτελεί κοινωνικό αγαθό, αναγκαίο για την επιβίωση και την 

υγεια των ζώντων οργανισμών και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη καθώς 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως πηγή ενέργειας, είτε ως πρώτη ύλη (στην γεωργική 

παραγωγή). Γίνεται αντιληπτό ότι, η διατήρηση της ζωής στην Γή και η ανάπτυξη 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι άμεσα συνυφασμένη με την ύπαρξη αυτού 

του γλυκού νερού σε παρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα. Αν και το νερό είναι 

σε αφθονία στον πλανήτη, η διαθέσιμη προς εκμετάλλευση ποσότητα του γλυκού 

νερού είναι πολύ μικρή.  

Τις τελευταίες δεκαετίες όπου το νερό χρησιμοποιείται εντατικά στην βιομηχανία, 

την γεωργία αλλά και για αστική χρήση, με άλλα λόγια η ζήτηση του νερού αυξήθηκε 

με αποτέλεσμα την πρόκλυσει περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως είναι η 

υπεράντληση των υδατικών αποθεμάτων από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, 

η υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων, οι καθιζήσεις κ.λπ. Η χρήση του νερού 

χωρίς καμία συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα το νερό να θεωρείται 

ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια και ήδη οι συνέπειες από την έλλειψη του νερού 

έχουν επηρεάσει σοβαρά το σύστημα (π.χ. ερημοποίησηση). 

Η έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων σε συνδυασμό με την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχουν καταστήσει αναγκαία την λήψη μέτρων έτσι 

ώστε, μελλοντικά, τα νερά να διατηρηθούν τόσο σε επαρκή ποσότητα όσο και σε 

καλή ποιότητα.  

Η μελέτη για την απόκτηση γνώσης, η εκτίμηση των συνεπειών σε επεμβάσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η ορθολογική διαχείριση των 

υδατικών πόρων αποτελούν βασικές προυποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμης 

ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.    

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και 

διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας ενώ 

επιχειρείται και η μελέτη της περιοχής του Θεσσαλικου Κάμπου η οποία παρουσιάζει 

σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση των υδάτων εξαιτίας της ενταντικής γεωργίας 

που υφίσταται στην περιοχή.  

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας είναι περισσότερο θεωρητικό και παρουσιάζονται 

πληροφορίες που αφορούν στα ύδατα. Καταρχάς, η εργασία προσεγγίζει 
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εννοιολογικά βασικούς όρους όπως ο υδρολογικός κύκλος, τα επιφανειακά ύδατα, τα 

υπόγεια ύδατα κ.λπ. Αναλύονται, επιπροσθέτως, η χρήσεις του νερού. Ενώ, δεν 

παραλείπεται να γίνει αναφορά στην διαχείριση των υδάτων και τις αρχές που 

διέπουν την αειφόρα διαχείριση αυτων. Έπειτα, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 

περιβαλλοντικά ζητήμα που αναδύονται τις τελευταίες δεκαετίες και που επρόκειτο 

να απασχολήσουν τον πλανήτη εξαιτίας της κακής διαχείρισης των υδάτων όλα αυτά 

τα χρόνια. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου καταπιάνεται με το θεσμικό πλαίσιο 

για το νερό παγκοσμίως, σε εθνική, σε ευρωπαικό επίπεδο και εθνικό. 

Η μελέτη εστιάζεται στην θεσσαλική πεδιάδα αλλά αφορά και την ευρύτερη περιοχή 

της Θεσσαλίας. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύθηκαν στοιχεία γεωγραφικά, δημογραφικά και 

οικονομικά, καθώς και στοιχεία που αφορούν το φυσικό, αλλά και το ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, δεν παραλείπεται η αναφορά 

στον Θεσσαλικό Κάμπο, στην γεωργία και στην γενικότερη αγροτική ανάπτυξη της 

περιοχής καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση των 

υδάτων στην περιοχή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται  η ανάλυση του Υδατικού Διαμερίσματος της 

Θεσσαλίας  (GR08). Εντός του κεφαλαίου παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν 

στην γεωγραφική και διοικητική του θέση, το κλίμα, την σεισμικότητα, την 

υδρογεωλογία, τις χρήσεις του νερού, τις υδατικές ανάγκες που προκύπτουν. Στο 

τέλος του κεφαλαίου αυτού γίνεται και μια σύντομη αναφορά στο έργο της εκτροπής 

του Αχελώου, το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο τεχνικό έργο και η υλοποίηση του 

προβλέπεται να επηρεάσει σημαντικά την περιοχή μελέτης. 

Λαμβάνοντας υπόψιν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης, στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι προτάσεις για 

ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή μελέτης με σκοπό την 

διασφάλιση και προστασία των υδατικών της αποθεμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα για την περιοχή μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1.1 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Το νερό (H2O) είναι η ανόργανη ένωση διαφόρων αερίων (H2,Ο2,) και υδρατμών 

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας καθώς 

καλύπτει το το 71% της επιφάνειας της Γης ενώ παράλληλα είναι ένα πολύτιμο 

συστατικό για την ζωντανή ύλη αφού βρίσκεται στην μεγαλύτερη αναλογία μέσα σε 

αυτήν. Το ποσοστό του νερού μέσα στους οργανισμούς ή τα συστατικά τους 

μεταβάλλεται. Παραδείγματος χάριν,  το ποσοστό νερού στους σπόρους των φυτών 

ανέρχεται έως στο 10%, στο ανθρώπινο σώμα περίπου στο 63%, ενώ σε υδρόβιους 

οργανισμούς μέχρι και 98% (Χατζημπίρος, 2007). Ωστόσο από το συνολικό όγκο 

νερού στον πλανήτη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αλμυρό (97,25 %) κι αυτό 

συνεπάγεται την αδυναμία εξυπηρέτησης των βασικών ανθρώπινων αναγκών 

(διατροφή, γεωργία, βιομηχανία, κ.α.). Συνάμα, από την ποσότητα νερού χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άλατα (γλυκό νερό) που υφίσταται στον πλανήτη (2,8% του 

συνόλου) ένα σημαντικό ποσοστό αυτού βρίσκεται εγκλωβισμένο σε παγετούς και 

στα χιόνια (2,1%) (Κούγκολος, 2007). Αξίζει να τονισθεί ότι από το 0,62% του νερού 

χαμηλής αλατότητας, το μισό περίπου βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 800m και 

έτσι ουσιαστικά δεν είναι αξιοποιήσιμο. Μόνο το 0,003% του παγκόσμιου όγκου του 

νερού διατίθεται εύκολα με τη μορφή της εδαφικής υγρασίας, εκμεταλλεύσιμου 

υπόγειου νερού, υδρατμών, λιμνών και ποταμών (Miller & Sloopman, 1999). 

Το νερό απαντάται στον πλανήτη μας σε στερεή (πάγος), υγρή και αέρια (υδρατμοί) 

μορφή σε όλα τα τμήματα της Βιόσφαιρας (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα). 

Εννοιολογικά ο κύκλος του νερού ή αλλιώς ο υδρολογικός κύκλος, είναι ένα κλειστό 

κύκλωμα μέσα στο οπίο υφίσταται συνεχής ανταλλαγή  του νερού μέσα στην 

υδρόσφαιρα, πιο συγκεκριμένα μεταξύ του υπόγειου, του εδαφικού, του 

επιφανειακού νερού και της ατμόσφαιρας (Γκιαγκιλιτση κ.α, 2013). Αρχικά τα 

σύννεφα που δημιουργούνται, υπό κατάλληλες συνθήκες, από συμπυκνωμένους 

υδρατμούς υγροποιούνται και η κάθοδος τους στην επιφάνεια της Γης συμβαίνει ως 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, δηλαδή με την μορφή βροχής, χαλαζιού, χιονιού, 

πάχνης ή δροσιάς. Το νερό αφότου φτάσει στην επιφάνεια του στερεού εδάφους 

δύναται να ακολουθήσει τρεις κατευθύνσεις: την διείσδυση στο έδαφος, την 
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εξατμισοδιαπνοή ή την επιφανειακή ροή. Στην περίπτωση που το νερό διεισδύει στο 

έδαφος, επιτυγχάνεται η συγκράτηση και η αποθήκευση του νερού στο έδαφος.  

Εικόνα 1.1: Ο υδρολογικός κύκλος. 

 
Πηγή: http://www.deyat.gr/nero-kai-fysi, ΔΕΥΑΤ (Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Τρικάλων), Πρόσβαση στις 13 Φεβρουαρίου 2016. 

Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η βλάστηση και η οργανική ύλη του χώματος. Στην 

δεύτερη περίπτωση που το νερό ακολουθήσει το δρόμο της εξατμισοδιαπνοής, 

επιστρέφει γρήγορα στην ατμόσφαιρα είτε με την κατευθείαν εξάτμιση όπου με τη 

βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας το νερό της θάλασσας και των ηπείρων (λίμνες, 

ποτάμια, έδαφος) εξατμίζεται είτε μέσω της διαπνοής των φυτών. Τα φυτά 

επιταχύνουν πολύ αυτή τη διεργασία γιατί απορροφούν σημαντικές ποσότητες νερού 

με τις ρίζες τους και τις αποβάλλουν με τα φύλλα τους στην ατμόσφαιρα. Η τρίτη 

περίπτωση της επιφανειακής απορροής του νερού εξυπηρετείται από την καταστροφή 

της χλωρίδας και αποτελεί τον βασικότερο συντελεστή διάβρωσης των εδαφών. 

Τελικά, ένα μεγάλο μέρος των υδάτων της στεριάς καταλήγει στη θάλασσα με 

επιφανειακή ή υπόγεια ροή. Η εξάτμιση από την επιφάνεια του παγκόσμιου ωκεανού 

αποτελεί το σημαντικότερο τρόπο επιστροφής του νερού στην ατμόσφαιρα 

(Χατζημπίρος, 2007). 

http://www.deyat.gr/nero-kai-fysi
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1.2 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η έννοια των υδατικών πόρων μπορεί να χαρακτηριστεί ένα δυναμικό υδατικής 

προσφοράς από τον περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, αυτή η εννοιολογική προσέγγιση 

παράγεται ως συμπέρασμα από την σχέση ανάμεσα στις υδατικές ανάγκες, δηλαδή 

στις υδατικές απαιτήσεις που υφίστανται για ποικίλλες ανθρώπινες δραστηριότητες 

καθώς επίσης και στην ύπαρξη και ανεύρεση, εντός του φυσικού περιβάλλοντος, ροής 

και αποθεμάτων, διαθέσιμων και τεχνηκά αξιοποιήσιμων υδάτων με σκοπό την 

κάλυψη των υδατικών αναγκών (Erhard-Cassegrain & Margat, 1983). 

Οι υδατικοί πόροι δύναται να ταξινομούνται σε ποικίλλες κατηγορίες. Ωστόσο, θα 

αναφερθούμε στους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους που αποτελούν  

και την βασικότερη κατηγορία.  

1.2.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 

Ένα σημαντικό ποσοστό των γλυκών νερών που χρησιµοποιούµε φτάνει ως απόρροια  

των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα που 

δεν εισέρχονται στο έδαφος και δεν επιστρέφουν στην ατµόσφαιρα µέσω της 

εξάτµισης, ονοµάζονται επιφανειακά νερά. Τα επειφανειακά ύδατα παρουσιάζονται 

με δύο μορφές, ρέοντα και στάσιμα ύδατα. Τα ρέοντα ύδατα αποτελούν οι πηγές, οι 

ποταμοί, τα υδατικά ρεύματα (ρυάκια), οι χείμαρροι ενώ τα στάσιμα ύδατα 

αποτελούν οι λίμνες και ταμιευτήρες. Μεταξύ ρέοντων και στάσιμων υδάτων 

υφίσταται μια ειδοποιός διαφορά, τα ρέοντα ύδατα συμβάλλουν στην διαμόρφωση 

του γήινου αναγλύφου και σχηματίζουν το υδρογραφικό δίκτυο μιας λεκάνης 

απορροής. 

1.2.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Κάποια ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα διεισδύουν στο έδαφος και τα πετρώματα 

διαµέσου των διακένων και κινούνται προς την κορεσµένη ζώνη, εµπλουτίζοντας 

τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Η υπο-επιφανειακή περιοχή, που γεµίζουν 

όλα τα διαθέσιµα εδαφικά και πετρώδη διαστήµατα από το νερό, ονοµάζεται ζώνη 

κορεσµού, ενώ το νερό σε αυτούς τους πόρους ονοµάζεται υπόγειο νερό. Ο 

υδροφόρος ορίζοντας είναι η ανώτερη επιφάνεια της ζώνης κορεσµού. Πρόκειται για 

µια σχεδόν δυσδιάκριτη και διακυµαινόµενη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των 

κορεσµένων πετρωµάτων και εδάφους και των ακόρεστων, αλλά εξίσου υγρών, 
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εδάφους και πετρωµάτων στο οποίο οι πόροι µπορούν να προσλάβουν περισσότερο 

νερό. 

Τα υπόγεια νερά είναι η μεγαλύτερη πηγή γλυκού νερού στον υδρολογικό κύκλο 

αντιστοιχώντας σε ποσοστό περίπου 95% παγκοσμίως. Επιπροσθέτως, τα υπόγεια 

νερά είναι καλή ποιότητας και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν την καλύτερη πηγή 

νερού για ύδρευση, πρώτον επειδή είναι περισσότερο προστατευμένα από τα 

επιφανειακά και δεύτερον λόγω της φυσικής διαδικασίας καθαρισμού του υπόκεινται 

σε ελάχιστη προεπεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλα για κατανάλωση και χρήση. 

Παρά ταύτα, η ρύπανση των υπόγειων υδροφόρου ορίζοντα δύναται να συμβεί και 

και η απορρύπανση στην περίπτωση αυτή είναι πολύ δυσκολότερη.                                       

1.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το νερό αποτελεί βασικό αγαθό για την ζωή και το περιβάλλον καθώς επίσης  είναι 

και βασικός ρυθμιστικός παράγοντας της οικονομικής, κοινωνικής, τεχνολογικής και 

πολιτισμικής ανάπτυξης. Η διαχείριση του νερού ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με την 

ιστορία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάριν, οι πρώτοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν 

πλησίον μεγάλων ποταμων όπως έιναι ο Νείλος ποταμός στην Αίγυπτο.   

Η ζήτηση του νερού για την κάλυψη του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

αυξάνεται συνεχώς, ενώ η ποιότητα των υδάτινων πόρων είναι αυτή που θα  

καθορίσει την χρήση του νερού. Οι κυριότερες κατηγορίες χρήσεις των υδάτων είναι 

(Καραβίτης, 1999): 

Η αγροτική χρήση, η οποία περιλαμβάνει την κάλυψη της ζήτησης σε νερό τόσο στην 

γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία. Η γεωργία, ειδικότερα, είναι μια δραστηριότητα 

που καλύπτει μεγάλες εκτάσεις γής και καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο στην διαχείριση 

των φυσικών πόρων Στον τομέα της γεωργίας, η άρδευση, αποτελεί τον μεγαλύτερο 

χρήστη νερού, καθώς αντιστοιχεί στο 70% - 90% της συνολικής χρήσης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, αντιστοιχεί σχεδόν σε 86% της συνολικής 

χρήσης.  

Η βιομηχανική χρήση, στα αναπτυγμένα κράτη κυρίως και λόγω της ραγδαίας 

τεχνολογικής προόδου που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες 

μείωσης τόσο της κατασπατάλησης νερού για βιομηχανική δραστηριότητα όσο της 

παραγωγής βιομηχανικών αποβλήτων. Οι μεγαλύτεροι χρήστες νερού στον τομέα της  

βιομηχανίας είναι η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία, οι βιομηχανίες χαρτιου. Οι 
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προσπάθειες αυτές ενδυναμώνονται με αυστηρή νομοθεσία και μεγάλες κυρώσεις σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε αυτήν. Έτσι, οι βιομηχανίες, τα τελευταία χρόνια, 

ενσωματώνουν τεχνολογίες οικονομίας νερού καθώς επίσης και τεχνολογίες για 

καλύτερη επεξεργασία και διαχείριση επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που 

προκύπτουν από την δραστηριότητα τους αυτήν. 

Η αστική χρήση, με σημαντικότερη μορφή αστικής ζήτησης της ύδρευση. Κατά την 

διαχείριση της αστική ζήτησης νερού λαμβάνεται υπόψη εκτός των αναγκών για 

ύδρευση των μόνιμων και εποχιακών κατοίκων, οι ανάγκες για την βιοτεχνία, τις 

μικροαρδευτικές ανάγκες, τις ειδικές χρήσεις όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα 

δημόσια κτίρια, πυροσβεστικούς κρούνους και άλλα. Η κατανομή και η πυκνότητα 

του πληθυσμού είναι βασικοί συντελεστές που επιδρούν στην διαθεσιμότητα των 

υδάτικών πόρων. Η αστικοποίηση είναι ένα φαινόμενο στις μέρες μας που 

συσσωρεύει την ζήτηση σε νερό και δύναται να οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση των 

τοπικών πόρων. Τέλος, η ενεργειακή χρήση, η οποία προκύπτει κατά κύριο λόγο από 

την υδροηλεκτρική ενέργεια.  

1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Το νερό, όπως έχουμε προαναφέρει, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι 

ο πιο σημαντικος, φυσικούς πόρους στον πλανήτη. Ωστόσο ανάλογα με το κύριο 

κριτήριο αλλά και το είδος διαχείρισης δύναται να χαρακτηρισθεί ως οικονομικό 

αγαθό και ως περιβαλλόντικό στοιχείο. Επίσης, παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που το κάνει να διαφέρει από τους υπόλοιπους φυσικούς πόρους και 

τα οικονομικά αγαθά: είναι μοναδικό και αναντικατάστατο και είναι αναγκαίο για την 

επιβίωση μας (Ζαφειρίου & Κουτρουμανίδης, 2006).   

Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, μόνο ένα μικρό ποσοστό του υπάρχοντος 

νερού στην γη είναι πρακτικά διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση. Είναι αντιληπτό, 

λοιπόν, ότι οι υδατικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Επιπλέον, υφίστανται μια άνιση 

χωρική και χρονική κατανομή των υδατικών πόρων (Μυλόπουλος, 1996). 

Παραδείγματος χάρη, σε πολλά μέρη του κόσμου όπως είναι οι παραμεσόγειες χώρες, 

η ζήτηση του νερού είναι μέγιστη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η διαθεσιμότητα 

των υδατικών πόρων εκείνη την περίοδο είναι ελάχιστη. Ενώ τους χειμερινούς μήνες 

συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Ακόμη, πολλές περιοχές του πλανήτη που 

παρουσιάζουν έντονη πληθυσμιακή πυκνότητα και εντεταμένη οικονομική 

δραστηριότητα αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεπάρκειας του φυσικού αυτού αγαθού 
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εξαιτίας του χαμηλού υδατικού δυναμικού που έχουν. Ενώ περιοχές με υψηλό 

υδατικό δυναμικό δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Επομένως, η χωρο - χρονική 

ανισοκατανομή είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων όπως είναι οι  

κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, συχνότητα βροχοπτώσεων, κ.λπ.), τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της γης και η ανθρώπινη δραστηριότητα που σε πολλές 

περιπτώσεις ευθύνεται για την κακή διαχείριση των υδατικών πόρων (Δημογιάννη, 

2010).  Έτσι, λοιπόν, η λανθασμένη και μη ορθολογική διαχείριση των υδατικών 

πόρων είναι υπαίτια για τη δημιουργία προβλημάτων.  

Ως διαχείριση υδατικών πόρων νοείται «το σύνολο των ενεργειών (μέτρα, έργα, 

κανονιστικές διατάξεις, συμφωνίες κ.λπ.) που αποβλέπει στην αρμονική σχέση μεταξύ 

των υδατικών πόρων, των κέντρων κατανάλωσης και του περιβάλλοντος εν τω παρόντι 

και στο μέλλον στοχεύοντας στην αειφόρα ανάπτυξη» (Τσακίρης, 2004). 

1.4.1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Οι βασικές αρχές της αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων παρατίθενται 

παρακάτω (Μυλόπουλος, 2002): 

Πρώτον, η ύπαρξη μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τεχνικών, 

οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων για ορθολογική 

διαχείρισης των υδατικών πόρων. Με άλλα λόγια, η σύγχρονη θεώρηση επιβάλλει 

την αποφυγή τόσο τομεακών λύσεων όσο και μονοκριτηριακών προσεγγίσεων καθώς  

η αντιμετώπιση αυτή χαρακτηρίζεται ως παλαιωμένη και αναποτελεσματική 

πολιτικη. Έτσι, λοιπόν, αστικές, αγροτικές, βιομηχανικές, ενεργειακές, τουριστικές 

και λοιπές δραστηριότητες και χρήσεις του νερού αντιμετωπίζονται ενιαία εντός των 

φυσικών ορίων της υδρολογικής λεκάνης και του υδατικού διαμερίσματος. 

Παράλληλα, με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών συστημάτων, παύει να 

υφίσταται η αναχρονιστική και τεχνητή διαφοροποίηση καθώς και ανεξάρτητη 

θεώρηση των ποσοτικών οι οποίες διαχωρίζονται από τις ποιοτικές παραμέτρους.  

Δέυτερον, η στροφή του ενδιαφέροντος στην διαχείριση της ζήτησης, και όχι της 

προσφοράς του νερού. Η πολιτική της διαχείρισης της ζήτησης, στοχεύοντας στην 

ικανοποίηση των υδατικών αναγκών, αποτελεί πιο φιλική προσέγγιση για το 

περιβάλλον καθώς επίσης είναι και οικονομικά αποδοτικότερη. Η φιλοσοφία της 

εγκατάλειψης των πηγών του νερού σε περιπτώσεις που αυτές εξαντλούνται ή 

υποβαθμίζονται και η αναζήτηση διαρκώς νέων υδατικών πόρων παύει να υφίσταται.  
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Τρίτον, η διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής αντίληψης για το νερό, όπου το νερό θα 

κοστολογείται σύμφωνα με την πλήρη αξία του, η οποία δίνεται από το κόστος 

ευκαιρίας του νερού.  Ως κόστος ευκαιρίας, σύμφωνα με τους συγγραφείς Ζαφειρίου 

και Κουτρουμανίδη, νοείται η αξία που αντλείται από την εναλλακτική χρήση του 

νερού (αφαλάτωση, άμεση επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων κ.α.), 

αποκαθιστώντας την ισχύ του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης όταν αυτή 

λαμβάνεται υπόψη. Όμως, έως και σήμερα, η τιμολόγηση του νερού γίνεται βάσει το 

άμεσο κόστος. Το άμεσο κόστος αναφέρεται στο κόστο κεφαλαίο, κόστο εργασίας 

και θώς επίσης  και στα κόστη που σχετίζονται με την συλλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία και διάθεση του υδατικού πόρου. Με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

τιμολόγηση να μην συμπεριλαμβάνει την αξία του καθ’ αυτού πόρου. 

Τέταρτον, η αντικατάσταση του παλαιωμένου συγκεντρωτικού, διαρθρωμένου σε 

τομείς ανάλογα με τη χρήση του νερού, διοικητικού συστήματος διαχείρισης με μια  

αποκεντρωμένη και βασισμένη σε συμμετοχική προσέγγιση σύστημα. Δηλαδή, η 

ενσωμάτωση και συμμετοχή στην συνολική διαδικασία των ενδιαφερόμενων 

χρηστών του νερού, εκπροσώπων δηλαδή των απλών χρηστών του νερού, των άμεσα 

ενδιαφερόμενων αρμόδιων τοπικών και κοινωνικών φορέων καθώς συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα. Η διαχείριση του νερού θα πρέπει να γίνεται στο κατώτατο δυνατό 

διοικητικό επίπεδο, σε άμεση συσχέτιση και με τη διαχείριση των χρήσεων γης. 

1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1.5.1 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση του νερού στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

όπως στην βιομηχανία, στην γεωργική δραστηριότητα, καθώς επίσης και η 

συγκέντρωση σε μεγάλα αστικά κέντρα, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ως αποτέλεσμα 

την έντονη ζήτηση ποιοτικότερου νερού. Την ίδια στιγμή, όμως, τα παραπάνω 

συντελλούν στην ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με τα αέρια, αλλά 

κυρίως με τα υγρά του απόβλητα. 

Με τον όρο «ρύπανση του νερού» αναφερόμαστε στις ακραίες εκείνες περιπτώσεις 

όπου οι συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών στο νερό, είναι τόσο μεγάλες, που η  

χρήση του υδατικού πόρου καθίσταται απαγορευτική (Λατινόπουλος & Θεοδοσίου, 

2007). Σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Οραγανισμό Περιβάλλοντος, υπάρχουν 

διαφορετικά κριτήρια με τα οποία ορίζουμε την καλή ποιότητα των επιφανειακών και 

των υπόγειων υδάτων.  
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Οι πηγές ρύπανσης του νερού μπορεί να είναι ανθρωπογενείς ή φυσικές. Όσον αφορά 

στην δεύτερη περίπτωση, αναφερόμαστε σε ουσίες που υφίστανται από πριν στο 

περιβάλλον και σε μεγάλες συγκεντρώσεις το νερό καθίσταται αδύνατον προς 

κατανάλωση. Τέτοιες ουσίες είναι τα θρεπτικά συστατικά, τα νιτρικά ιόντα, τα 

χλωριούχα ιόντα που διαλύονται με την διάβρωση του εδάφους. Η ρύπανση 

προερχόμενη από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, γεωργια, 

αστικα λύματα φέρουν αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του νερού. Πρώτον, 

υποβαθμίζεται η οικολογική ποιότητα των υδάτων εξαιτίας των διάφορων φυσικών 

ουσιών, όπως είναι τα θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα τα είδη χλωρίδας και 

πανίδας, τα οποία μπορούν να επιβιώσουν στα ρυπασμένα νερά μεταβάλλονται. 

Ακόμη, οι χημικές ουσίες όπως έιναι η διαλυμένη αμμωνία, τα βαρέα μέταλλα και τα 

ζιζανιοκτόνα έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην χλωριδα και την πανίδα. Δεύτερον, 

μειώνεται η οικονομική και αισθητική αξία του νερού. Ειδικότερα, εξαιτίας της 

ύπαρξης φυτοφαρμάκων, η κατανάλωση νερού γίνεται αδύνατη.  

Η ρύπανση των υδάτων προκαλείται από διάφορες πηγές ρύπανσης. Οι πηγές 

ρύπανσης διακρίνονται σε σημειακές και μη σημειακές. Σημειακή χαρακτηρίζεται μια 

μεμονωμένη πηγή ρύπανσης από την οποία απορρέουν ρυπαντικά φορτία. Σημειακή 

πηγή ρύπανσης αποτελούν λόγου χάρη τα άκρα σωλήνων, τάφρων κ.λπ. τα οποία 

καταλήγουν σε υδάτινουν αποδέκτες. Ως μη σημειακές πηγές είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν και κατά συνέπεια δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οι μη σημειακές πηγές 

ρυπαίνουν το νερό με την επιφανειακή απορροή, υπεδάφια ροή ή απόθεση στην 

ατμόσφαιρα. Παραδείγματα μη σημειακών (διάχυτων) πηγών ρύπανσης είναι οι 

απορροές χημικών στα επιφανειακά ύδατα από αστικές οι αγροτικές περιοχές. (Hill, 

2010) 

Αξίζει να τονισθεί ότι τα υπόγεια νερά αν και είναι δυσκολότερο να ρυπανθούν 

ωστόσο είναι πολύ ευαίσθητα στην ρύπανση γιατί έχουν μικρή ικανότητα 

αυτοκαθαρισμού. Τα επιφανειακά νερά, από την άλλη πλευρά, δύναται να είναι 

λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητα βάσει την δυνατότητας ανανέωσης τους 

(Χατζημπίρος, 2007). Ρυπαντικά φορτία όπως ανόργανα άλατα που περιέχουν άζωτο 

είτε φώσφορο και περιέχονται συνήθως στα αστικά λύματα, στα λιπάσματα για 

γεωργικους σκοπούς και σε κάποια βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να έχουν 

αρνητικά αποτελέσματα στα επιφανειακά νερά.  Ο ευτροφισμός είναι ένα φαινόμενο 

διαταραχής του υδατικου΄οικοσυστήματος. Ευτροφισμός, κατά τον Κούγκουλο Α., 

είναι η υπέρμετρη τροφοδοσία θρεπτικών συστατικών, κατά βάση αζώτου και 
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φωσφόρου, τα οποία επισπεύδουν την ανάπτυξη αλγών και των ανωτέρων φυτών 

διαταράσσοντας την ισορροπία των οργανισμών μέσα στο νερό καθώς και την 

ποιότητας του νερου.  

Τέλος, μία ακόμη μορφή ρύπανσης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων είναι 

η μόλυσνη. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών 

προερχόμενων από ανθρώπινα περιττώματα ή περιττώματα ζώων τα οποία κατά βάση 

οφείλονται σε αποχετεύσεις αστικών ή κτηνοτροφικών λυμάτων.  

1.5.2 ΛΕΙΨΥΔΡΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 Σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η ξηρασία ορίζεται ως ένα 

φυσικό φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, όπως για 

παράδειγμα η Μεσόγειος και ορίζεται ως η πρωσωρινή μείωση των διαθέσιμων 

υδατικών πόρων. Αυτό το φαινόμενο, παρατηρείται σε εκείνες τις περιοχές ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Από την άλλη πλευρά, λειψυδρία νοείται όταν οι 

εκμεταλλεύσιμοι υδατικόί πόροι είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών μας  

καθώς η ζήτηση υπερβαίνει τις φυσικές δυνατότητες των περιοχών εκείνων. Η 

λειψυδρία είναι μία χρόνια κατάσταση έλλειψης νερού και αποτελεί παγκόσμιο 

πρόβλημα που καθιστά σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας. 

Επομένως, η περίπτωση την οποία εξετάζουμε, δηλαδή ο θεσσαλικός κάμπος, 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα της λειψυδρίας και όχι της ξηρασίας. 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αλλαγή της μέσης καιρικής κατάστασης μιας περιοχής 

ή μιας πόλης. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή στην μέση ετήσια βροχόπτωση 

μιας περιοχής, για παράδειγμα. Ή θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή στη μέση 

θερμοκρασία μιας πόλης για ένα δεδομένο έναν συγκεκριμένο μήνα ή εποχή του 

χρόνου. Η κλιματική αλλαγή είναι επίσης μια αλλαγή στο γενικό κλίμα της Γης. 

(Stillman & Miller, 2015). Αυτές οι αλλαγές έχουν άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις 

στο νερό και τον κύκλο του νερού εξαιτία της κακής διαχείρισης αυτού,  οξύνοντας 

την κρίση του νερού (UNFCCC, 1992). Η κύρια, πλέον, ανθρωπογενής αιτία της 

κλιματικής αλλαγής είναι οι συνεχείς και αυξανόμενες εκπομπές αερίων από την 

καύση ορυκτών πόρων (εργοστάσια, αυτοκίνητα, θερμάνσεις, όπως ο άνθρακας, ο  

λιγνίτης, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες CO2 

(Κούγκολος, 2007).  Οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους από την κλιματική 

αλλαγή παρατίθεται παρακάτω. 
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Πινακας 1.1: Κλιματικές αλλαγές και οι ανάλογες επιστώσεις τους στους υδατικούς πόρους. 

Κλιματική Αλλαγή Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 

 

Αύξηση της θερμοκρασίας 

 Μεγαλύτερη ζήτηση πόσιμου και 

αρδευτικού νερού. 

 Αρνητική μεταβολή στην 

ποιότητα του νερού λόγω 

ανάπτυξης μικροοργανισμων σε 

αυτό. 

 Αλλοίωση των φυσικών, χημικών 

και βιολογικών χαρακτηριστικών 

των επιφανειακών υδάτων. 

 Λόγω υποχώρησης των 

παγετώνων και της μείωσης της 

χιονοκάλυψης, παρουσιάζονται 

αλλαγές στις πηγές που 

εξαρτώνται από το χιόνι. 

 

 

 

Μείωση των βροχοπτώσεων 

 Τα προβλήματα ξηρασίας 

εντείνονται σε περισσότερα μέρη 

του κόσμου 

 Προβλήματα λειψυδρίας 

 Ταπείνωση του υδροφόρου 

ορίζοντα λόγω μείωση απορροής  

Αστάθεια στην ένταση και στην 

συχνότητα των βροχοπτώσεων 

 Αδυναμία διηθησης των 

βρόχινων υδάτων από το έδαφος. 

 Παρουσίαση περισσοτέρων 

πλημμυρών 

Αύξηση της συχνότητας των ακραίων 

φαινομένων 

 Διακοπές παροχής ενέργειας άρα 

και διακοπές στην παροχή νερού 

 

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

 Ελάττωση του διαθέσιμου 

φρέσκου νερού εξαιτίας της 



 
 

 20  
 

υφαλμύρινσης των υρδροφορέων 

Πηγή: EEA (2005). 

1.5.2  ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

Τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, αποτελούν ανέκαθεν τα βασικότερα αποθέματα 

νερού που χρησιμοποιούσε ο ανθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του (Νάνου –

Γιάνναρου, 2003).  Αν και τα υπόγεια ύδατα, ως επι το πλείστον, θεωρούνται 

καλύτερη πηγή νερού για ύδρευση καθώς είναι περισσότερο προστατευμένα από τα 

επιφανειακά νερά, δύναται να ρυπαίνονται και η απορρύπανση είναι δυσκολότερη, 

λόγω της φυσικής καθυστέρησης στον σχηματισμό και στην ανανέωση τους 

(Κούγκολος, 2007). Έτσι, λοιπόν, είναι επιβεβλημένη η έγκαιρη δράση και ο 

μακροπρόθεσμος σχεδιασμός  μέτρων προστασίας για την εξασφάλιση της καλής 

κατάστασης των υπόγειων υδάτων (Νάνου –Γιάνναρου, 2001). 

Ως υπόγεια ύδατα χαρακτηρίζονται ‘το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από 

την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το 

υπέδαφος’ ( Άρθρο 2, παρ. 2, Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 

Τα υπόγεια νερά αναπληρώνονται με φυσικό τρόπο, δηλαδή μέσω της διήθησης των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.). Η υπεράντληση, 

ωστόσο, του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με ρυθμό μεγαλύτερο του ρυθμού 

ανανέωσης του έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των υδατικών αποθεμάτων του. 

Ιδίως, σε περιοχές με όπως η Μεσόγειος, που υφίστανται ξηρά καλοκαίρια και η ροή 

των επιφανειακών υδάτων είναι εμφανώς μειωμένη αλλά η ζήτηση τείνει να αυξάνει 

την περίοδο αυτήν (άρδευση καλλιεργειών, αυξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού 

κ.α.) παρατηρούνται φαινόμεναι υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων (Mediterranean 

Groundwater Working group, 2007). 

Οι επιπτώσεις που φένεται να προκύπτουν από την υπεράντληση είναι η ποιοτική και 

ποστοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της 

ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων υδάτων αυτές είναι (Νάνου –Γιάνναρου, 2003): 

 Αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 

εδαφών, δηλαδή μείωση την επιφανειακής ροής που συντελεί στην διατάραξη 

της βιοποικιλότητς, όπως στα ψάρια.  

 Αντοίστοιχα, αρνητικά αποτελέσματα επρόκειτο να παρουσιαστούν στα 

χερσαία οικοσυστήματα, όπου τα εδάφη θα υποβαθμιστούν και ο κίνδυνος για 
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την εκδήλωση φαινομένων  απερήμωσης σε κάποιες περιοχές τείνει να 

αυξηθεί. 

 Αύξηση της συγκέντρωσης νιτρικών, λόγω μειωμένης φυσικής αναπλήρωσης. 

 Τέλος, η υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων. 

Στην Ελλάδα και ειδικότερα σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα επικρατεί 

(π.χ. Θεσσαλία) εξαιτίας της έλλειψης αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου των 

γεωτρήσεων και έλλειψης συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, οι ιδιωτικές 

γεωτρήσεις αποτελούν μια εύκολη και φτηνή λύση για τους γεωργούς. Σε συνδυασμό, 

μάλιστα, με την έλλειψη συλλογικών συστημάτων άρδευσης, οι παράνομες 

γεωτρήσεις ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες με αποτέλεσμα η κατάσταση να τείνει να 

γίνεται ανεξέλεγκτη (Δημοπούλου, 2010). Οι παράνομες γεωτρήσεις αποτελούν έναν 

σοβαρό κίνδυνο εξάντλησης των υπόγειων υδάτων. Ακομη, η εκμετάλλευση των 

υπόγειων υδάτων χώρις να προηγηθεί η εκτίμηση της φυσικής αναπλήρωσης νερού 

με αποτέλεσμα να οδηγείται σε υπερεκμετάλλευση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

κλιματική αλλαγή αποτελεί μια απειλή εξαιτίας της οποίας παρατηρείται άνιση 

κατανομή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στο χρόνο. Τέλος, η έλλειψη 

αποτελεσματικής πολτικής διαχείρισης των υπόγειων υδάτων περιλαμβάνεται στους 

κινδύνους εξάντλησης του υπόγειου υδροφόρου όρίζοντα καθώς υφίστανται 

καλλιέργειες που απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού για να αρδευτούν, ενώ 

προβάλλεται και η ανάπτυξη υδροβόρων δραστηριοτήτων, όπως, ιδιωτικές πισίνες, 

γηπεδα γκολφ κ.λπ. (Νάνου –Γιάνναρου, 2003).   

1.5.3  ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

Ως υφαλμύρινση υπόγειων υδάτων χαρακτηρίζεται η ύπαρξη αλμυρού νερού σε 

γλυκά νερά. Αυτό το φαινόμενο εκδηλώνεται σε υδροφορείς που τοποθετούνται 

κοντά στην θάλλασα, δηλαδή σε παράκτιους υδροφορείς (Νάνου –Γιάνναρου, 2001). 

Αναλυτικότερα, η πτώση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, λόγω υπεράντλησης, 

βοηθάει τη διείσδυση του θαλλάσιου νερού στους υδροφορείς. Επίσης, η ανύψωση 

της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι ένας άλλος 

φυσικός, όμως, παράγοντας υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων. Έτσι, το αλμυρό 

νερό αναπληρώνει ίσες ποσότητες γλυκού νερου. Να τονισθεί ότι, εφόσον ένας 

υδροφορέας έχει υποστεί υφαλμύρινση παύει να χρησιμοποιείται ως πηγή γλυκού 

νερού, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται ούτες για ύδρευση  ούτε για άρδευση 

καθώς μπορεί να καταστρέψει της καλλιέργειες. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται ως μη 
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αναστρέψιμο, οπότε η αντιμετώπισή του συνδέεται με την πρόβλεψη και την σωστή 

διαχείριση των υπόγειων υδάτων (Mediterranean Groundwater Working group, 

2007). 

1.6 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1.6.1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ  

Εν έτη 1992, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη . Πλέον, με την Διακύρυξη 

του Ρίο  τοποθετούνται νέες βάσεις στο διαθνές δίκαιο για το περιβάλλον, καθώς 

προτείνεται η περιβαλλοντική παράμετρος να αποτελέι παράγοντας όσον αφορά την 

οικονομική ανάπτυξη. Η διακύρυξη συμπεριέλαβε προτάσεις που  διατυπώθηκαν  στο 

πλαίσιο του προγράμματος δράσης ‘Ατζέντα 21’, το οποίο αναφέρεται στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των όρων διαβίωσης των 

ανθρώπων και το οποίο υπεγράφη από τους 178 ηγέτες που πήραν μέρος στην 

διάσκεψη. Η ‘Ατζέντα 21’ περιέχει 27 αρχές.  Από την Διακήρυξη, οι κυρίαρχες 

αρχές είναι α) η αρχή της πρόληψης, β) η αρχή της προφύλαξης, 3) η αρχή « ο 

ρυπαίνων πληρώνει» (Μπεριάτος & Παπαγεωργίου, Σημειώσεις) 

Σημαντικές είναι και οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια 

με σκοπό την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση: 

Η Συνθήκη Ραμσαρ, αλλιώς και ως «Συμφωνία επί των Διενθούν ενδιαφέροντωος 

Υγροτόπων», υπογράφηκε στην πόλη Ραμσάιρ του Ιράν το 1971, ενώ τέθηκε σε ισχύ 

το 1975. Αποτέλεσε την πρώτη σύμβαση που αφορούσε αποκλειστικά στην 

προστασία των υδάτινων βιοτόπων. Πλέον, έχουν συνυπογράψει 169 χώρες  και 

περιέχονται 2.222 υγρότοποι παγκοσμίως. Η Σύμβαση προβλέπει στην οριοθέτηση 

και ορθολογική διαχείριση των υγρότοπων ωστόσο, δεν διέπει κυρωτικές διαδικασίες. 

Οι βασικές υποχρεώσεις των υπογραφόντων χωρών είναι (http://www.ramsar.org, 

Ramsar Organization): 

 Η οριοθέτηση κατάλληλων υγροτόπων εντός των ορίων της εδαφικής τους 

επικράτειας και η ένταξή τους σε ένα κατάλογο Διεθνούς Σημασίας.  

 Ο καθορισμός και η εφαρμογή ενός σχεδιασμού στοχεύοντας στην 

συντήρηση των υγροτόπων του καταλόγου καθώς και στην ορθολογική 

χρήση των υγροτόπων αυτων εντός τηε εδαφικής επικράτειας. 
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 Η προώθηση της προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας 

οριοθετώντας προστατευόμενες περιοχές σε υγροτόπους και προσφέροντας 

κατάλληλα μέσα για την φύλαξη τους. 

H Σύμβαση Ραμσάιρ τέθηκε σε λειτουργία στην Ελλάδα με το Νομοθετικό Διάταγμα 

191/1974 (ΦΕΚ Α’ 350/1974) ‘Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιραν κατά την 2αν 

Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς 

ενδιαφέροντος υγροτόπων ίδια ως υγροβιότοπων’. Στον κατάλογο εισήλθαν δέκα 

ελληνικοί υγρότοποι, οι οποίοι θεωρούνται διεθνούς σημασίας και χρήζουν ειδικής 

προστασίας.  

Πίνακας 1.2: Οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. 

Δέλτα Έβρου 

Λίμνη Βιστονίς, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίς και γειτονικές λιμνοθάλασσες  

Δέλτα Νέστου και γειτονικές λιμνοθάλασσες  

Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια  

Λίμνη Κερκίνη 

Δέλτα Αξιού, Εκβολή Λουδία, Δέλτα Αλιάκμονα  

Λίμνη Μικρή Πρέσπα 

Αμβρακικός κόλπος  

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου  

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου  

Πηγή: http://politics.wwf.gr/images/stories/docs/2009_ngo_ramsar_report_gr.pdf, Ελληνική 

Υγρότοποι Ραμσάρ, Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης, Πρόσβαση στις 2 Ιανουαρίου 

2016. 

Η Διεθνής Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης 

και της Ρυπάνσεως, η οποία περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο Προστασίας της 

Μεσογείουτου, υπεγράφη το 1980 αλλά τροποποιήθηκε ώστε το περιεχόμενο να 

υπόκεινται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.Η Σύμβαση στοχεύει στον έλεγχο για 

την θαλάσσια ρύπανση, την αειφόρα διαχείριση των φυσικών θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων και την καλυτέρευση της ζωη΄ς των μεσογειακών λαών σε 

γενικότερο επίπεδο. Το Πρωτόκολλο ορίζει περιορισμούς και επιβάλλει διαδικασίες 

http://politics.wwf.gr/images/stories/docs/2009_ngo_ramsar_report_gr.pdf
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ελέγχου για τις δραστηριότητες που χωροθετούνται στην παράκτια ή θαλάσσια 

περιοχή καθώς επίσης και για την προστασία από την ρύπανση (Μπαντάση, 2014).  

Η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για 

την προστασία και χρήση των διασυνοριακών ποταμών και διεθνών λιμνών υπεγράφη 

στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας, το Ελσίνκι, το 1992. Ωστόσο, στην ελλάδα 

επικυρώθηκε το 1996 με τον Νόμο 2425/1997 (ΦΕΚ Α’ 148/1996). Η συμφωνία αυτή 

έχει στόχο η την αποφυγή των διασυνοριακών επιπτώσεων από την υδατική ρύπανση 

μέσω της πρόληψης, του ελέγχου και της ελάττωσης αυτής. Επίσης, στόχο είναι και η 

ορθολογική διαχείριση των υδάτων, η συντήρηση των υδάτινων πόρων και η 

γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. 

1.6.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η Ευρωπαική νομοθεσία που αφορά στο περιβάλλον στηρίζόμενη στις τρεις βασικές 

αρχές της αειφορίας αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά, διαρκώς εξελισσόμενα και 

σύγχρονα συστήματα που στοχεύουν στην προστασία του.  

1.6.2.1 Η ΟΔΗΓΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (2000/60/ΕΚ)  

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για την θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 

των υδάτων» αποτελεί το βασικό θεσμικό εργαλείο της Ευρωπαικής Ένωσης  για την 

διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων. Η δημοσίευση της στην εφημερίδα 

των Ευρωπαικών Κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2000. Η 

Οδηγία προσεγγίζει το θέµα της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, 

επιφανειακών και υπογείων, καθώς επίσης και των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων της 

Κοινότητας πιο ολοκληρωμένα εφεξής και θέτει σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους. Ο 

κυριότερος στόχος ήταν η επίτευξη καλύτερης ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης 

των υδατικών πόρων, είτε επιφανειακών είτε υπόγειων, εντός 15 ετών, δηλαδή έως το 

έτος 2015. Βασικό γνώρισμα της Οδηγίας, είναι η χρήση της Λεκάνης Απορροής 

Ποταµού ως βασική µονάδας για όλες τις ενέργειες σχεδιασµού και διαχείρισης που 

αφορούν στο νερό. Με άλλα λογια, αναγνωρίζει ότι το νερό δεν έχει πολιτικά και 

διοικητικά όρια, παρα μόνο φυσικά και υδρολογικά όρια. Επίσης, εισάγει την αρχή 

της συνδυασμένης προσέγγισης καθώς λαμβάνει υποψη της οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους και ανάκτησης του κόστους του νερού,  

Επιπρόσθετα, ενισχύει την χρήση οικονομικών εργαλείων και και προωθεί τις 

διαδικασίες πληροφόρησης και ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού. Τέλος,  

προβλέπεται από την νομοθεσία κάθε κράτους - μέλυος  σημαντικές κυρώσεις για την 
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αποφυγή υποβάθμισης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ, 2000).  

Οι υπόλοιπες επιμέρους Οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται στα ύδατα έχουν 

τροποποιηθεί ώστε να συμβαδίζουν με τους στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που 

αυτή θέτει. 

1.6.2.2 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (98/83/ΕΚ) 

Στόχος αυτής της οδηγία είναι η προστασία της ανθρώπισης υγείας. Βάσει της 

Οδηγίας καθορίζονται οι κύριες ποιοτικές προδιαγραφές που επιβάλλεται να 

ικανοποιούν τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, τόσο το πόσιμο 

νερό όσο και το νερό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, 

εξαιρουμένων των φυσικών μεταλλικών και θεραπευτικών νερών. Κάθε κράτος - 

μέλος, λοιπόν, οφείλει να υλοποιεί τακτικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζει ότι η 

ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη προς κατανάλωση (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al28079, Europa, Πρόσβαση 

στις 3 Ιανουαρίου 2016). 

1.6.2.3 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (2006/7/ΕΚ).  

Η συγκεκριμένη Οδηγία αντικαθιστά την αντίστοιχη οδηγία του 1976 (76/160/ΕΟΚ) 

και θέτει ως στόχους την μείωση και πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων 

κολύμβησης και την πληροφόρηση του κοινού για το βαθμό ρύπανσης  των υδάτων 

αυτών. Η Οδηγία είναι πλήρως συνυφασμένη με την Οδηγία περί επεξεργασίας και 

διάθεσης των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΚ), καθώς αποτελεί το πρωτεύων 

παράγοντα ρύπανσης των υδάτων εξαιτίας της ανεπαρκούς επεξεργασίας των 

αστικών λυμάτων.  Κάθε κράτος -  μέλος αξιολογεί τα οικεία ύδατα κολύμβησης στο 

τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου, βάσει ορισμένων παραμέτων ανάλυσης που 

προβλέπονται από την οδηγία. Έπειτα, τα ύδατα ταξινομούνται σε τέσσερα επίπεδα 

ποιότητα: ανεπαρκου΄ς, επαρκου΄ς, καλής και εξαιρετικής ποιότητας 

(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/47F3818109989303C

2257B8800428AEB?OpenDocument, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόσβαση στις 2 Ιανουαρίου 

2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al28079
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Al28079
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/47F3818109989303C2257B8800428AEB?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/47F3818109989303C2257B8800428AEB?OpenDocument
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1.6.2.4 ΟΔΗΓΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (2007/60/ ΕΚ) 

Στόχο της Οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

των κινδύνων πλημμύρας αποτρέποντας αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά, την ανθρώπινη υγεία.  Καλύπτει κάθε τύπο πλημμύρας, 

ανεξάρτητα από το πώς προέκυψε (π.χ. καταιγίδα) , που εκδηλώθηκε (αστικές ή 

παράκτιες περιοχές)  και από πού προήλθε (ποτάμια ή λίμνες) 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252, Yπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενεργειας, Προσβαση στις 7 Ιανουαρίου 2015). 

1.6.2.5 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC – INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND 

CONTROL)  

Σκοπός της Οδηγίας 96/61/ΕΚ είναι η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης που 

προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και γεωργικές δραστηριότητες 

που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό ρύπανσης με την εφαρμογή Βέλτιστων 

Διαθέσιμων Τεχνικών. Από το γεγονός αυτό γίνεται σαφές ότι η περιβαλλοντική 

νομοθεσία πλέον δίνει εμφαση σε πρωτογενή μέτρα για την εγκαιρη πρόληψη και όχι 

σε δευτερογενή μέτρα, δηλαδή σε τεχνικές επεξεργασίας των παραγόμενων λυμάτων. 

(Γκαργκούλα, 2002)   

1.6.2.6 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (2006/11/ΕΚ) 

Η Οδηγία αυτή αντικαθιστά την αντίστοιχη 76/464/ΕΚ, η οποία αναφέρεται στην 

ρύπανση που προκύπτει από διάφορες επικίνδυνες ουσίες που εκχύνονται στο 

υδάτινο περιβάλλον. Η Οδηγία, λοιπόν, ορίζει κάποιες αρχές για την πρόληψη και 

προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από την ρύπανση επικίνδυνων ουσιών. 

Ακόμη, διαμορφώνει τα πρότυπα ποιότητας των υδάτων. Πιο συγκεκριμένα 

διαμορφώνει τις οριακές τιμές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στα νερά αλλά και 

την μέγιστη εγκεκριμένη ποσότητα απόρριψης μιας ουσίας. 

1.6.2.7 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ (91/676/ΕΟΚ)  

Αφορά στην προστασία και συντήρηση της καλής ποιότητα των υδάτων από τα 

νιτρικά που προέρχονται από γεωργικές πηγές. Αξίζει να τονιστεί ότι τα νιτρικά 

αποτελούν την κυριότερη διάχυτη πηγή ρύπανσης. Μέσα από μέτρα και δράσεις που 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252
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ορίζει η Οδηγία  όπως η θέσπιση ορθών γεργικών πρακτικών, η επιμόρφωση και 

σωστή πληροφόρηση των γεωργών, η μειωμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στα 

εδάφη κ.λπ. απόβλεπει στην επίτευξη του στόχου της 

(http://www.ypeka.gr/?tabid=250, ΥΠΕΚΑ, 7 Ιανουαρίου 2016).   

1.6.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα βασίζεται στο Άρθρο 24 του 

Συντάγματος της χώρας. Ο Νόμος 1650/1985 περί προστασίας του περιβάλλοντος 

αποτελεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στο περιβάλλον. Ειδικότερα, ο Νόμος 

αναφέρεται σε θέματα προστασίας και παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 

στο Άρθρο 9, με τίτλο «Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης». Ο 

συγκεκριμένος Νόμος, στα πλαίσια της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

συμπληρώνεται από πολλές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και 

επιπλέον Νόμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 

280/2003) για την «Προστασία και Διαχείριση Υδάτων». Αυτός ο Νόμος εναρμονίζει 

ουσιαστικά, την ελληνική νομοθεσία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα 

Νερά. Συν τοι άλλοις ο Νόμος 3199/2003 (Γώγος, 2015): 

 Παραθέτει και διασαφηνίζει τις βασικές έννοιες προστασίας και διαχείρισης 

των υδάτων. 

 Θεσπίζει τα αρμόδια όργανα και φορείς. 

 Θεσπίζει το πλαίσο προστασίας και διαχείρισης των υδάτων (σχέδια 

διαχέιρισης, προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης της κατάστασης των 

υδάτων και πρόγραμμα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης). 

Το νερό στην Ελλάδα καθίσταται δημόσιο αγαθό, επισήμως, από το 1948 με το 

Άρθρο 1, του Νόμου 608/1948 «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι αρδεύσεως 

χρησιµοποιουµένων υδάτων», ενώ αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται ρητά από την 

νεώτερη νομοθεσία. Στην πραγματικότητα, όμως, υφίστανται πολλές ιδιωτικές 

γεωτρήσεις πριν από τη θέσμιση του Νόμου αυτού. Ενώ, το κράτος παρουσιάζει 

περιοσμένη ισχύ ώστε να μπορέσει να ελέγξει τις γεωτρήσεις αυτές καθώς 

λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Η Ελλάδα έχει περιορισμένα επιφανειακά 

νερά κατάλληλα προς χρήση (ύδρευση, άρδευση), τα οποια βρίσκονται στην 

ιδιοκτησία του κράτους, συνεπώς και οι ιδιώτες δεν έχουν δικαίωμα εκτέλεσης 

ιδιωτικών υδραυλικών έργων για απόληψη νερού. Για την υλοποίηση έργου ύδευση/ 

αποληψης νερου απαιτείται άδεια και συμβατότητα με το εκάστοτε σχέδιο λεκάνης 

http://www.ypeka.gr/?tabid=250
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απορροής, καθώς και Μελέτη Πειρβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το Ν. 

1739/1987, η οποία πρέπει να εγκριθεί. 

Όσον αφορά στο αρμόδιο Υπουργείο για τα περιβαλλοντικά θέματα, επομένως και 

ζητημάτων που αγορούν στην προστασία και διαχείριση των υδάτων, έως και το 2009 

ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης  στο οποίο υπαγόταν η Διεύθυνση Υδατικού 

Δυναμικού και Φυσικών Πόρων από το 1983. Το Νοέμβριο του 2009 το ΥΠΕΧΩΔΕ 

αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) (Π.Δ. 189 (ΦΕΚ Α΄ 221/2009)). Το ΥΠΕΚΑ είναι η ανώτερη 

αρχή στην Ελλάδα που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την 

εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.Παρακάτων αναφέρονται οι 

αρμόδιοι φορείς και τα όργανα για την εφαρμογή της Οδηγίας –Πλαίσιο για τα Νερά  

στην Ελλάδα: 

Εθνική Επιτροπή Υδάτων: Υπεύθυνη χάραξης πολιτικής για την προστασία και 

διαχέιριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της ΟΠΝ και 

εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού ΠΕΚΑ και γνώμη του Εθνικού 

Συμβουλίου Υδάτων τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του 

υδατικού δυναμικού της χώρας. Αποτελείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,   

Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων αλλά μπορούν να συμμετάσχουν κι άλλοι υπουργοί έπειτα από 

πρόσκληση του Προέδρου και εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας αυτών. 

Τέλος, συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών όταν συζητούνται θέματα για τα 

διακρατικά ύδατα ( http://www.ypeka.gr/?tabid=247, ΥΠΕΚΑ, Πρόσβαση στις 8 

Ιανουαρίου 2016). 

Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων: Γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα 

εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας. 

Θεωρείται το βασικό όργανο διαβούλευσης για θέματα που σχετίζονται με την 

διαχείριση των υδατινων πόρων σε επίπεδο εθνικό. Συμμετέχουν σε αυτό κόμματα, 

φορείς, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών κ.α. Ενώ πρόεδρος του συμβουλίο 

είναι ο Υπουργός Πεκα ( http://www.ypeka.gr/?tabid=247, ΥΠΕΚΑ, Πρόσβαση στις 

8 Ιανουαρίου 2016).  

http://www.ypeka.gr/?tabid=247
http://www.ypeka.gr/?tabid=247
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Ειδική Γραμματεία Υδάτων: Αποτελεί τον κεντρικό εθνικό φορέα, του οποίου η 

αρμοδιότητα είναι η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας και 

συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με 

την διαχείριση των υδάτων. Φέρει, επίσης, ευθύνη για την εφαρμογή του ΟΠΝ σε 

εθνικό επίπεδο (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=246, YΠΕΚΑ, Πρόσβαση 

στις 8 Ιανουαρίου 2016). 

Περιφερειακές Διευθύνσης Υδάτων: Στις 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν 

συσταθεί Περιφερειακές Διευθύνσης. Ηείναι υπεύθυνες για τις λεκάνες απορροής 

εντός της περιφέρειας, ενώ ο νόμος καταδεικνύει ποια διεύθυνση έχει την ευθύνη για 

τις λεκάνες που ανήκουν σ επερισσότερες από μία περιφέρειες 

(http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50:20

10-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56, Διεύθυνση Υδάτων, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Πρόσβαση στις 8 Ιανουαρίου 

2016). 

Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων: Είναι όργανο διαβούλευσης και 

κοινωνικου΄διαλόγου για ζητήματα διαχείρισης υδάτων στα όρια της κάθε 

Περιφέρειας. Η σύνθεση του είναι παρόμοια με του Εθνικού Συμβουλίου αλλά σε 

περιφερειακό επίπεδο και προεδρεύει ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της 

Περιφέρειας(http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=50:2010-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56, Διεύθυνση 

Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Πρόσβαση στις 8 

Ιανουαρίου 2016). 

1.6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί κυρίαρχο συντελεστή στην πολιτική για μια 

ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται λεπτομερής μελέτη και αξιολόγηση των θεσμικών κειμένων για τον 

εντοπισμό αδυναμιών, παραλήψεων καθώς και ασαφειών, ενώ το πλαίσιο διαχείρισης 

οφείλει να είναι προσαμοσμένο σύμφωνα με τις συνθήκες (κλιματολογικές, 

γεωμορφολογικές, οικονομικές κ.α.) που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα .   

Στην χώρα μας, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80  υπήρχε παντελής άγνοια για την 

διασφάλιση και προστασία των υδατικών πόρων, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που 

αφορούσε στα ύδατα ήταν ελλιπές. Έπειτα, με τον Ν. 1650/86 και τον Ν. 1739/87 

γίνεται μια σοβαρή απόπειρα, που περιέχει καινοτομίες, ώστε να αντιμετωπιστεί το 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=246
http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2010-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56
http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2010-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56
http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2010-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56
http://dydaton.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50:2010-08-13-07-36-24&catid=36:---200060-&Itemid=56
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ζήτημα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων. Ωστόσο, η αποσπασματικότητα 

των ρυθμίσεων που οδηγεί σε σύγχυση των αρμοδιοτήτων καθώς και η αδυναμία 

άσκησης ουσιαστικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων εντέλει οδήγησε στην 

πλημμελή εφαρμογή των θεσμικών κειμένων για μια ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι ένα συγχρονο στρατηγικό θεσμικό πλαίσιο που έχει 

στόχο την προστασία των υδάτων μέσα από την ολοκληρωμένη και αειφόρα 

διαχείριση τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. Παρέχει κατευθύνσεις στα 

κράτη – μέλη της ΕΕ για την χάραξη πολιτικής αναφορικά με τα ύδατα λαμβάνοντας 

σοβαρά υπόψιν την περιβαλλοντική διάσταση και την αειφόρα ανάπτυξη. Η 

εναρμόνιση του εθνικού δικαίου σύμφωνα με την Οδηγία για τα Νερά συντελεί στην 

λήψη σημαντικών μέτρων όπως η τιμολόγηση του νερού μεσω της οποίας ανακτάται 

το πλήρες κόστος του νερού. Δυστυχώς, πολλά από τα μέτρα της Οδηγίας όπως το 

παραπάνω, δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως ή καθόλου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα του ηπειρωτικού 

κορμού της Ελλάδας. Συνορεύει προς τα βόρεια με τις Περιφέρειες Κέντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας, προς τα δυτικά με την Περιφέρεια Ηπείρου και προς τα νότια 

με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο 

Πέλαγος. Καταλαμβάνει έκταση ίση με  14.037 km
2
 , δηλαδή το 10,6% της 

συνολικής έκτασης της χώρας κατατάσσοντας την στην πέμπτη σε έκταση περιφέρεια 

της Ελλάδας.Το έδαφος της, κατά κύριο λόγο, χαρακτηρίζεται ορεινό κατά  45,7%,  

πεδινό κατά 37% και ημειορεινό κατά 17,4%. Γεωμορφολογικά διαιρείται στις 

ακόλουθες ζώνες: την Ορεινή Θεσσαλία που υφίστανται περιμετρικά της 

περιφέρειας, την πεδινή Θεσσαλία που εντοπίζεται, ως επί το πλείστον  στο κεντρικό 

τμήμα της περιφέρειας και την θαλάσσια παράκτια ζώνη, και νησιά των Βόρειων 

Σποράδων που ανήκουν διοικητικά στη Θεσσαλία (ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2014-2020). 

2.2 ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Η χλωρίδα του Γεωγραφικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας παρουσιάζει μεγάλη 

ποικιλία. Αν αναλογιστούμε ότι μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Ολύμπου 

έχουν καταγραφεί από τους επιστήμονες 1.000 είδη. Από αυτά, θεωρείται ότι 155 

είναι ιδιαιτέρως σημαντικά ενώ τα 45 προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις (ΠΕΠ 

Θεσσαλιας.  Α’ Φαση, 2011). Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα είδη βλάστησης 

που αναπτύσσονται στην περιοχή βάσει του υψομέτρου στο οποίο βρίσκονται.  

Πίνακας 2.1: Βλάστηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Υψόμετρο (μέτρα) Τύπος Βλάστησης 

>1.600 
Υποαλπικά ή ψευδοαλπικά 

λιβάδια 

Από 900  έως 1.400 Ζώνη μαύρης πεύκης 

Από 700 έως  900 Ζώνη φυλλοβόλων δέντρων 
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(δρυς & καστανιά) 

> 700 

Θαμνώδεις διαπλάσεις 

σκληρόφυλλων με άριες ή και 

καλλιέργειες με οπωροφόρα 

(ελιές & αμπέλια) 

Κατά μήκος των ποταμών 
Δάση με πλατάνια, λεύκες, ιτιές 

και σπανιότερα σκλήθρα 

Πηγή: WWF, 2012 

Οι περιοχές που έχουν να επιδείξουν πλούσια βιοποικιλότητα είναι το Πήλιο, το δυτικό και 

νότιο μέρος του Ολύμπου, τα Μετέωρα και ο Κόζιακας. Όσον αφορά στον Θεσσαλικό κάμπο, 

παρόλο που απέμειναν λιγοστές φυσικές περιοχές, φιλοξενεί κάποια ενδιαφέροντα φυτικά 

είδη και υποειδή όπως η βιόλα Viola rausli και το αγριογαρύφαλλο Dianthus haematocalyx 

ssp. pruinosus. Σχετικά με την πανίδα της περιοχής, το πσοσοστό χαρακτηρίζεται 

ικανοποιητικό. Ιδιαίτερω ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεσογειακή φώκια όπου ζει και 

αναπαράγεται στο Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων (2.200 τ.χλμ.) ο 

μεγαλύτερος τοπικός πληθυσμός τους είδους. Άλλα θηλαστικά που υπάγονται στην Θεσσαλία 

είναι ο λύκος, η βίδρα και ο αίγαγρος των Γιούρων, τα δύο τελευταία κινδυνεύουν με 

εξαφάνιση. Σποραδικές εμφανίσεις αρκούδας έχουν καταγραφεία τα τελευταία χρόνια στην 

ευρύτερη περιοχή της Όσσας (WWF, 2012). Επίσης, από τα σημαντικότερα είδη πανίδας που 

υπάρχουν στην περιοχή είναι η πτερωτή πανίδα που απαντάται στην ευρύτερη περιοχή. Στο 

Θεσσαλικό Κάμπο βρίσκεται ο μεγαλύτερος παραγόμενος πληθυσμός από κιρκινέζια, το 

ποσοστό αντιστοιχεί στο 75% του συνόλου της Ελλάδας.  Ο ασπροπάρης, ο χρυσαετός, ο 

μαυροπετρίτης είναι αρπακτικά είδη που ζούν σε φωλιάζουν σε ψηλά βουνά και κινδυνεύουν 

υπό εξαφάνιση. Τέλος, πολλά είδη ψαριών, αμφίβιων, ερπετών και εντόμων ζουν στην 

περιοχή εκ των οποίων κάποια είδη διεθνώς γνωστά και απειλούμενα προς εξαφάνιση 

προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (ΠΕΠ Θεσσαλιας.  Α’ Φαση, 2011). 

 Σύμφωνα με μελέτη την WWF, οι προστατευόμενες περιοχές καλύπτουν το 16% της 

συνολικής έκταησς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα, με τον Ν. 3937/2011 

σημειώνονται οι εξής περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας:  

 Περιοχές προστασίας της φύσης (2 περιοχές): μεγάλη οικολογική και 

βιολογική αξία. 

 Φυσικά Πάρκα (4 περιοχές): μικτού χαρακτήρα περιοχές με ιδιαίτερη αξία και 

ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών 

τους χαρακτηριστικών. 

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (100 περιοχές): 
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- ΕΖΔ, ΖΕΠ: Νatura (38 περιοχές)  

- ΚΑΖ: σημαντικοί τόποι ανάπτυξης χλωρίδας και πανίδας(62 περιοχές)  

 Προστατευόμενα τοπία και φυσικοί σχηματισμοί (32 περιοχές)  

 Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι (10 περιοχές)  

Παρόλα αυτά πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι πολλές από τις παραπάνω 

περιοχές αλληλοκαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα μία περιοχή 

ενδιαφέροντος να έχει χαρακτηριστεί και να ανήκει  σε παραπάνω από μία κατηγορίες 

προστασίας ( 26 ευρύτερες περιοχές συνολικά). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα, με τον Ν. 1465/1950 έχουν χαρακτηριστεί 13 περιοχές συνολικά ως ΤΙΦΚ 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου και σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν νέα ΤΙΦΚ μετά 

το 2003. Στις περιοχές αυτές εντάσσεται το Όρος Πήλιο καθώς και η περιοχή των 

Μετεώρων (UNESCO) , περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέρον για 

ντόπιους και επισκέπτες. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης μας σημειώνονται αξιόλογα 

τοπία και χώροι μη χαρακτηρισμένοι όπως:  

 Μη θεσμοθετημένα ΤΙΦΚ: 28 περιοχές (ΦΙΛΟΤΗΣ) 

 Τοπία ερευνητικού προγράμματος greekscapes (6 περιοχές).  

Οι περιοχές αυτές σε σημαντικό βαθμό αλληλεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα ένα 

τοπίο να είναι και επίσημα χαρακτηρισμένο ως ΤΙΦΚ από το ΥΠ.ΠΟ και ταυτόχρονα 

να είναι και χαρακτηρισμένο ως Αισθητικό Δάσος και να έχει εξεταστεί από το 

πρόγραμμα Φιλότης. 

Πινακας 2.2: Περιοχές Προστασίας της Φύσης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Α/Α Ονομασία 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Αριθμός ΦΕΚ 

1 

Ζώνη Ι Εθνικού 

Πάρκου 

Τζουμέρκων – 

Περιστερίου & 

Χαράδρας 

Άραχθου  

Τρικάλων 49/Δ/12.02.2009  
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2 

Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο 

Αλοννήσου Β. 

Σποράδων  

Μαγνησίας 
519/Δ/28.05.1992621 

/Δ/19.06.2003 

Πηγή: Ν. 3937/2011, Ιδία επεξεργασία.  

Πίνακας 2.3: Φυσικά Πάρκα Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Α/Α Ονομασία 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Αριθμός ΦΕΚ 

Κατηγορία 

Προστατευόμενης 

Περιοχής 

1 
Εθνικός Δρυμός 

Ολύμπου 
Λάρισας 248/4/1938  Εθνικός Δρυμός 

2 

Εθνικό 

Θαλάσιο Πάρκο 

Αλοννήσου Β. 

Σποράδων 

Μαγνησίας 
519/Δ/28.05.1992, 

621/Δ/19.06.2003 
Εθνικό Πάρκο 

3 

Εθνικό Πάρκο 

Τζουμέρκων – 

Περιστερίου & 

Χαράδρας 

Άραχθου 

Τρικάλων 49/Δ/12.02.2009  Εθνικό Πάρκο 

4 
Εθνικό Πάρκο 

Βόρεια Πίνδου  
Τρικάλων 639/Δ/14.06.2005  Εθνικό Πάρκο 

Πηγή: Ν. 3937/2011, Ιδία επεξεργασία . 

 

Πίνακας 2.4: Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ) που ανήκουν στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Α/Α Κατηγορία Κατηγορία Ονομασία 
Έκταση 

(ha) 

Καρδίτσα 

1 GR1410001 ΕΖΔ 
Περιοχή Λίμνης 

Ταυρωπού 
2982,05 

2 GR1410002 ΕΖΔ Άγραφα 9753,02 

Λάρισα 

3 GR1420001 ΕΖΔ 
Κάτω Όλυμπος - 

Καλλιπεύκη 
12437,76 

4 GR1420003 ΕΖΔ 
Αισθητικό Δάσος 

Όσσας 
19580,19 
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5 GR1420004 ΕΖΔ 

Καρλα- Μαυροβούνι 

– Κεφαλοβρυσο- 

Βελεστίνου- 

Νεοχώρι 

43435,5 

6 GR1420005 ΕΖΔ-ΖΕΠ 
Αισθητικό Δάσος 

Τεμπών 
1335,87 

7 GR1420006 ΖΕΠ Όρος Μαυροβούνι 37126,92 

8 GR1420007 ΖΕΠ Όρος Όσσα 24125,98 

Α/Α Κατηγορία Κατηγορία Ονομασία Έκταση 

(ha) 

9 GR1420008 ΖΕΠ 

Κάτω Όλυμπος, 

Όρος Γοδαμάνι και 

Κοιλάδα Ροδιάς 

24572,05 

10 GR1420009 ΖΕΠ 
Στενά Καλαμακίου 

και όρη Ζάρκου 
4169,49 

11 GR1420010 ΕΖΔ Στενά Καλαμακίου 474,19 

12 GR1420011 ΖΕΠ 

Περιοχή  

Θεσσαλικού 

Κάμπου 

95596,12 

13 GR1420012 ΖΕΠ Περιοχή Φαρσάλων 4928,54 

14 GR1420013 ΖΕΠ Περιοχή Τυρνάβου 9476,99 

15 GR1420014 ΖΕΠ Περιοχή Ελασσόνας 7369,38 

16 GR1420015 ΖΕΠ Δέλτα Πηνειού 3359,16 

Μαγνησία 

17 GR1430001 ΕΖΔ 

Όρος Πήλιο και 

Παράκτια Θαλάσσια 

Ζώνη 

31112,16 

18 GR1430002 ΕΖΔ 
Κουρί Αλμπυρού – 

Άγιος Σεραφείμ 
100,23 

19 GR1430003 ΕΖΔ 

Σκιάθος 

Κουκουναριές και 

Ευρύτερη Θαλάσσια 

Περιοχή 

88,82 

20 GR1430004 ΕΖΔ 

Εθνικό Θαλάσιο 

Πάρκο Αλοννήσου 

Β. Σποράδων 

249145,6 

21 GR1430005 ΖΕΠ 

Νησιά Κυρά 

Παναγιά, Πιπέρι, 

Ψαθούρα και Γύρω 

Νησίδες Άγιος 

Γεώργιος, Νήσοι 

Αδελφοί, Λέχουσα, 

Γαιδουρονήσια 

12967,39 

22 GR1430006 ΖΕΠ 

Όρος Οθρύς, Βουνά 

Γκούρας και Φαράγγι 

Παλαιοκερασιάς 

31079,47 

23 GR1430007 ΖΕΠ 

Περιοχή 

Ταμιευτήρων Πρώην 

Λίμνη Κάρλας 

12416,33 
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24 GR1430008 ΖΕΠ Όρος Πήλιο 36193,78 

Τρίκαλα 

25 GR1440001 ΕΖΔ Ασπροπόταμος 20094,1 

26 GR1440002 ΕΖΔ 
Κερκέτιο Όρος 

(Κοζιάκας) 
50431,17 

27 GR1440003 ΕΖΔ 
Αντιχάσια όρη - 

Μετέωρα 
60625,02 

28 GR1440005 ΖΕΠ 
Αντιχάσια όρη και 

Μετέωρα 
72047,1 

29 GR1440006 ΖΕΠ 
Κορυφές όρους 

Κόζιακα 
19726,47 

Πηγή: Ενιαίος Κατάλογος Natura (ΥΠΕΚΑ, 2012) , Ιδία Επεξεργασία. 

 

Πίνακας 2.5: Προστατευόμενα Τοπία & Φυσικοί Σχηματισμοί Αισθητικά Δάση. 

Α/Α Ονομασία 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Αριθμός ΦΕΚ 

1 
Δάση Νήσου 

Σκιάθου 
Μαγνησίας 248/Δ/1977 

2 
Δρυοδάσος Κουρί - 

Αλμυρού 
Μαγνησία 99/Α/1980 

3 Δάσος Φαρσάλων Λάρισας 103/Δ/1977 

4 
Δασσικό Σύμπλεγμα 

Όσσας 
Λάρισας 

175/Δ/1977, 

160/Α/1985 

5 
Δάσος Κοιλάδας 

Τεμπών 
Λάρισας 31/ΤΑ/1974 

6 

Δάσος Αγίόυ 

Γεωργίου - 

Καρισκάκη 

Καρδίτσας 31/ΤΑ/1974 

7 
Δάσος Λόφων 

Κάστρου και Αηλια 
Τρικάλων 609/Δ/1979 

Πηγή: Τσακίρης κ.α., 2012, Ιδία Επεξεργασία. 
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Πίνακας 2.6: Προστατευόμενα Τοπία & Φυσικοί Σχηματισμοί / Τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους. 

Α/Α Ονομασία 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Αριθμός ΦΕΚ 

1 Αμπελάκια Λάρισας 855/Β/1974 

2 Κοιλάδα Τεμπών Λάρισας 648/Β/25.11.68 

3 

Σπηλιά στις 

τοποθεσίες 

«Καλιούρα» και 

«Γκόρτσια» 

 Κοινότητας 

Αετοράχης 

Ελασσόνας 

Λάρισας 936/Β/22.11.71 

4 

Τμήματα των 

οικισμών 

Μαρκυνίτσας, 

Ζαγορά Αγ. 

Λαυρέντιος, Δρακεία 

και Βυζίτσα 

Μαγνησίας 352/Β/31.5.67 

5 
Παραλία του 

οικισμού Χόρτου 
Μαγνησίας 352/Β/31.5.67 

6 
Όρμος Κουκουναριές 

Σκιάθου 
Μαγνησίας 352/Β/31.5.67 

7 Τρίκερι Μαγνησίας 352/Β/31.5.67 

8 Τσαγκαράδα Μαγνησίας 352/Β/31.5.67 

9 Όρος Πήλιο Μαγνησίας 652/Β/15.6.76 

10 
Νησί Μπούρτζι στην 

Σκιάθο 
Μαγνησίας 237/Β/29.4.83 
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11 Οικισμός Σκοπέλου Μαγνησίας 763/Β/10.8.1977 

12 

Πύλη 

Τρικάλων ‐ Ναός 

Πόρτα Παναγιάς, 

Περιοχή Μονής 

Δοσικού και τοξωτή 

γέφυρα Πορταικού 

Τρικάλων 352/Β/31.5.67 

13 

Περιοχή Μετεώρων 

και οικισμός 

Καστράκι 

Καλαμπάκας 

Τρικάλων 352/Β/31.5.67 

Τσακίρης κ.α., 2012, Ιδία Επεξεργασία. 

 

2.3 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Σύμφωνα  με  τον  Ελληνικό  Αντισεισμικό  Κανονισμό  (ΕΑΚ 2000),  όπως  

τροποποιήθηκε  με  τις αποφάσεις ΥΠΕΚΑ Δ17α/67/1/ΦΝ275/03 (ΦΕΚ  

781/Β/16‐6‐03)  και  Δ17α/115/9/ΦΝ275/03 (ΦΕΚ  1154/Β/12‐8‐03),  η  περιφέρεια 

Θεσσαλίας  ανήκει  στη  Ζώνη  ΙΙ  σεισμικής  επικινδυνότητας,  δηλαδή  στις  

περιοχές της Ελλάδας  με  μέτρια σεισμικότητα.  
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Χάρτης 2.1: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας. 

 

Πηγή: http://www.oasp.gr/node/87, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, 

Πρόσβαση 22 Ιανουαρίου 2016. 

 

2.4 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Πρόγραμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας 

(2003), η Θεσσαλία διαιρείται κλιματικά σε τρεις περιοχές:  

 ανατολική παράκτια και ορεινή, με μεσογειακό κλίμα,   

 κεντρική πεδινή, με ηπειρωτικό κλίμα,   

 δυτική ορεινή, με ορεινό κλίμα.   

Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 ως 17°C.  Οι  θερμότεροι  μήνες  του 

έτους είναι  ο  Ιούλιος  και  ο  Αύγουστος  και  οι  πιο  ψυχροί  ο  Ιανουάριος,  ο  

Φεβρουάριος  και  ο  Δεκέμβριος. Παγετοί παρουσιάζονται την περίοδο Νοεμβρίου – 

Απριλίου και σχετικά συχνά.   

Το  ύψος  των  ατμοσφαιρικών  κατακρημνισμάτων  είναι  σχετικά  μεγάλο  στα  

δυτικά,  στη  συνέχεια  μειώνεται  στο  πεδινό  τμήμα  και  αυξάνεται  πάλι  στο  

ορεινό  ανατολικό  τμήμα.  Ενδεικτικές  τιμές  της  ετήσιας  βροχόπτωσης  είναι  468 

mm  στο  σταθμό  Λάρισας, 550 mm  στο  σταθμό  Τυρνάβου  και  1.142 

mm στον πιο ορεινό σταθμό του Μουζακίου.  

http://www.oasp.gr/node/87
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Στο σύνολο του διαμερίσματος, η μέση  ετήσια  επιφανειακή  βροχόπτωση  

εκτιμάται σε 678mm (Διαχείρισης Υδάτων Κεντρικής  & Δυτικής Ελλάδος, 

2005). Οι πιο βροχεροί μήνες είναι από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο, ενώ οι πιο  

ξηροί οι Ιούλιος και Αύγουστος.    

Οι χιονοπτώσεις είναι συχνές, κυρίως,στα ορεινά του διαμερίσματος, και γίνονται πιο

 έντονες  από  τα  νότια  προς  τα  βόρεια  και  από  τα  ανατολικά  προς  τα  δυτικά.  

Τους μήνες  Φεβρουάριο  και  Ιανουάριο διαπιστώνονται οι πιο πολλές χιονοπτώσεις.  

Στα  δυτικά  και  ορεινά  τμήματα  του  διαμερίσματος,  αρχίζουν  το  Σεπτέμβριο  

και  φτάνουν  μέχρι  και  τις  αρχές  Ιουλίου.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  ο  μέσος  

ετήσιος  αριθμός  ημερών  χιονιού  στο  Βόλο  είναι  3,4,  στη  Λάρισα  4  και  στα  

Τρίκαλα 6,2.    

Οι  χαλαζοπτώσεις  είναι  επίσης  συχνές,  κυρίως  κατά  τους  μήνες  Μάιο  και  

Ιούνιο στα βόρεια του διαμερίσματος και κατά τους μήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο στ

ο νοτιοανατολικό τμήμα. 

Η μέση ετήσια νέφωση κυμαίνεται από 4 ως 5 βαθμίδες, με τις ψηλότερες τιμές να εμ

φανίζονται στα δυτικά και τις χαμηλότερες στα ανατολικά.  

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία κυμαίνεται από 67% μέχρι 72%.   Στο  διαμέρισμα  

εμφανίζεται  ξηρή  περίοδος  4  ως  5  μηνών  στα  ανατολικά,  η  οποία  όμως  

μειώνεται βαθμιαία σε 2 ως 4 μήνες στα κεντρικά‐δυτικά πεδινά και 1 ως 2 μήνες στα

 δυτικά ορεινά.  

Η  επικρατούσα  φορά  των  ανέμων  στα  διαμέρισμα  ποικίλει  (βορειοδυτικοί  και  

νότιοι  στο  Βόλο, ανατολικοί στη Λάρισα, δυτικοί στα Τρίκαλα). 

2.5 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ  

Το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλύπτεται από γεωργικές και 

δασικές εκτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι γεωργικές εκτάσεις που κυριαρχούν στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας αφορούν στις καλλιέργειες και καταλαμβάνουν ποσοστό 

περίπου 54% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 1999/2000). Από τις καλλιεργούμενες, αυτές εκτάσεις, ένα 

ποσοστό 29% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύονται (Εγκεκριμένο  

ΠΠΧΣΑΑ  Θεσσαλίας  (Δ/νσεις  Γεωργίας  πρώην Ν.Α.), 2003).  

Διάγραμμα 2.1: Κατανομή της έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά βασικές κατηγορίες 

χρήσης/ καλύψεις γης 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Προαπογραφικά στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 

1999/2000 

Σχετικά με την υπόλοιπη διάρθρωση των εκτάσεων στην περιφέρεια, τα δάση και οι 

δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 44% περίπου της επιφάνειας της Περιφέρειας. 

Βιομηχανική ξυλεία, καυσόξυλα, καλλωπιστικοί κλάδοι, ρίζες ερείκης, 

χριστουγεννιάτικα δένδρα και φυτόχωμα είναι τα εμπορεύσιμα προϊόντα των δασών 

και δασικών εκτάσεων στηνπεριοχή. Περίπου  83,4 χιλιάδες  m3 κωνοφόρα, 32,4 

χιλιάδες τόνοι πλατύφυλλα και 160 χιλιάδες τόνοι καυσόξυλα είναι η βασική δασική 

παραγωγή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Τσάκας, 2009). 

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται το ποσοστό που καταλαμβάνει η 

καλλιεργήσιμη έκταση ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Θεσσαλία. Είναι φανερό ότι 

η ΠΕ Λάρισας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα καλλιεργήσιμης γης. 
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Διάγραμμα 2.2: Καλλιεργήσιμη έκταση ανά ΠΕ στη Θεσσαλία

 

 

Χάρτης 2.2: Καλύψεις γης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

Πηγή: Corine Landcover 2000, Ιδία επεξεργασία 
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2.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» , Ν. 

3852/2010 περί Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, διαιρείται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, την Λάρισα, την 

Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Η μεγαλύτερη σε έκταση ΠΕ είναι της 

Λάρισας καταλαμβάνοντας ποσοστό 38,3% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας. 

Ακολουθεί η ΠΕ Τρικάλων με ποσοστό 24,1% και οι ΠΕ Μαγνησίας και Καρδίτσας 

λαμβάνουν ίδιο ποσοστό στην συνολική έκταση (18,8%). 

2.7 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011,  ο μόνιμος 

πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανέρχεται στους 730.730 κατοίκους. 

Αναφορικά με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας ο πληθυσμός της Θεσσαλίας 

λαμβάνει ποσοστό 6,77% επί το συνόλου της Ελλάδας.  Στην ΠΕ Λάρισας κατοικεί 

το 38, 9% του πληθυσμού της περιφέρειας όπου και συγκεντρώνει τον περισσότερο 

πληθυσμό αυτής, στην Μαγνησία κατοικεί το 27,9% των συνολικών κατοίκων της 

περιφέρειας, η ΠΕ Τρικάλων λαμβάνει ποσοστό 17,7% και τέλος η Καρδίτα με 

ποσοστό 15,5% συγκεντρώνει τον μιρκότερο πληθυσμό της περιφέρειας. 

Κατά την περίοδο 2001 – 2013 ο πληθυσμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας αυξήθηκε 

με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,06%, δείχνοντας ουσιαστική πληθυσμιακή στασιμότητα, 

όταν ο αντίστοιχος ρυθμός για το σύνολο της χώρας ήταν 0,4%.  

Οι παραγωγικές ηλικίες του πληθυσμού της Θεσσαλίας εξυπηρετούν μεγαλύτερο 

πληθυσμό ηλικιακά εξαρτώμενων ατόμων (0 – 14 και 65 +), από ότι της Χώρας. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2008 -2013 υφίστανται σημαντική μείωση στις 

νεώτερες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού και αύξηση σε ηλικίες 40+. Ως 

αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η μείωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 

(15-65 ετών), σχεδόν κατά 8.000 άτομα ή κατά 1,7%. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, η 

μείωση των γεννήσων.  

Ως απόρροια των παραπάνω είναι η αλλαγή στους δημογραφικούς δείκτες της 

Περιφέρειας, όπως τον δείκτη εξάρτησης, τον δείκτη γήρανσης και τον δείκτη 

αναπλήρωσης. Βάσει των στοιχείων της Eurostat:  

Α) Ο δείκτης εξάρτησης (56,20%) είναι σταθερά και σημαντικά υψηλότερος για την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας (50,69%). Δηλαδή, το 
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ποσοστό των παραγωγικών ηλικιών είναι μειωμένο σε σχέση με το σύνολο του 

πληθυσμού της περιφέρειας.  

Β) Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού της Θεσσαλίας (149,69%) είναι μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο της Χώρας (133,82). Οι τιμές του δείκτη γήρανσης δείχνουν την 

προοπτική δημογραφικής συρρίκνωσης, τόσο για το σύνολο της Χώρας, όσο και για 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα.   

Γ) Ενώ οι δείκτες (ηλικιακής) αντικατάστασης (Α & Β) είναι χαμηλότεροι από τους 

αντίστοιχους της χώρας, γεγονός που σηµαίνει ότι η ανανέωση των γενεών είναι 

περιορισµένη. Όσο λιγότεροι νέοι ανανεώνουν τον πληθυσµό ή αντικαθιστούν µε τη 

σειρά τους γηραιότερες ηλικιακές οµάδες τόσο µειώνεται ο παράγοντας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία µε προφανείς συνέπειες στην 

ανάπτυξη (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, 2011). 

 

Εικόνα 2.1: Δείκτες δημογραφικών φαινομένων. 

 

  Πηγή: Κοτζαμάνης, 2013. 
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2.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ / ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

Στην αρχή της δεκαετία του 2000 το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού ήταν 

αισθητά μειωμένο συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, καθώς ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού δεν προχωρούσε σε περαιτέρω σπουδές μετά το πέρας της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του (ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2014-2020). Αυτό, 

δικαιολογείται λόγω της παραγωγική διάρθρωση στη Θεσσαλία που υπήρχε για 

πολλά χρόνια . Η ενασχόληση, του πληθυσμού, στον πρωτογενή τομέα απέφερε ένα 

αξιοπρεπές εισόδημα και απαιτούσε νεαρής ηλικίας εργατικό δυναμικό χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη εξειδίκευση. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια θετική 

εξέλιξη και σύγκλιση με τους αντίστοιχους δείκτες της Χώρας. Από τα στοιχεία αυτά 

και σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες της Χώρας, η βελτίωση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας εξελίσσεται ταχύτερα, 

συγκλίνοντας με τα αντίστοιχα επίπεδα της Χώρας. 

2.9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Το παραγόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στους νομούς της 

και στο σύνολο της Χώρας κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2000 – 2008, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Από το 2009 έως το 2012, όπου έχουμε 

επίσημα καταγγεγραμένα στοιχεία. Παρατηρείται κάμψη, η οποία οφείλεται στην 

οικονομική κρίση και το ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακολουθεί την γενική 

πτώση του ΑΕΠ της χώρας. Αντίστοιχες επιπτώσεις  υπάρχουν και στην Ακαθόριστη 

Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), όπου μέχρι και το έτος  2008 η συνολική ΑΠΑ της 

Περιφέρειας αυξανόταν, με ρυθμούς μικρότερους της Χώρας, καθώς και με 

διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της ΑΠΑ ανά τομέα. Από το 2009 φαίνεται να έχει 

πτώση ο τριτογενής και ο δευτερογενής τομέας συνεχίζοντας πτωτικά και το 2010, 

ενώ στον πρωτογενή, τομέα η πτώση αρχίζει το 2010, με μεγάλη ένταση. 
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Πίνακας 2.7: Παραγόµενο ΑΕΠ κατά κεφαλή Περιφέρειας Θεσσαλίας, των νοµών της και 

του συνόλου της Χώρας σε τρέχουσες τιµές κατά την περίοδο 2000 – 2012. 

Έτη 

Γεωγραφι

-κή ζώνη 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο  

Ελλάδος 
12.983 13.878 14.774 16.207 17.458 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 17.507 

Θεσσαλία 10.079 10.786 11.554 13.164 13.841 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 12.757 

Καρδίτσα 7.704 8.220 9.013 10.000 10.670 10.475 10.569 11.396 11.945 12.208 11.482 10.487 9.651 

Λάρισα 11.398 11.818 12.631 14.646 15.437 15.133 16.285 17.198 17.791 17.294 16.162 14.689 13.918 

Μαγνησία 10.444 11.410 12.441 14.090 14.653 15.026 16.824 16.854 17.714 16.563 15.217 14.328 13.709 

Τρίκαλα 8.881 9.980 10.201 11.424 12.012 12.147 12.706 13.558 13.769 13.905 13.170 11.870 11.435 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, στοιχεία  2000-2012. 

 

Διάγραμμα 2.3: Μεταβολή ΑΕΠ της Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., στοιχεία 2000- 2012, ιδία επεξεργασία.  
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Όσον αφορά στη διάρθρωση της Θεσσαλίας  ανά παραγωγικό τομέα και οικονομική 

δραστηριότητα, διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τομέας κυριαρχεί ως δραστηριότητα 

στην Περιφέρεια και αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή του στην συνολική ΑΠΑ της 

Περιφέρειας (71%). Σημαντική συμμετοχή στην ΑΠΑ παρουσιάζει και ο 

δευτερογενής τομέας (21%). Όμως και ο πρωτογενής τομέας, συμμετέχει στη 

συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας με ποσοστό 9%,που είναι σημαντικά μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο σε επίπεδο Χώρας.  

Αξίζει να τονισθεί ότι σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία καταλαμβάνει την 

δεύτερη θέση με ποσοστό 13% μετά την Κεντρική Μακεδονία με 20,8% στη 

συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Ο αγροτικός 

τομέας είναι κύριος τροφοδότης για την παραγωγή προιόντων και υπηρέσιων 

σημασίας στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στη 

μεταποίηση και συνεισφέρει με τα προϊόντα του στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο 

της χώρας.. Στον πίνακα καταγράφεται η συμμετοχή του αγροτικού τομέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΑΕΠ της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα κυριαρχεί η 

φυτική παραγωγή. 

Πίνακας 2.8: Σημασία του αγροτικού τομέα της Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Γεωγραφική Ζώνη 

Ποσοστό συμμετοχής 

% του πρωτογενούς 

τομέα στο ΑΕΠ της 

χώρας 

Θεσσαλία 13 

Καρδίτσα 1,90 

Τρίκαλα 1,39 

Λάρισα 8,08 

Μαγνησία 1,97 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011. 
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Διάγραμμα 2.4: Συμμετοχή των Π.Ε. της Θεσσαλίας στο ΑΕΠ της Περιφέρειας, Πρωτογενής 

τομέας παραγωγής (2011) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011. 

Στον δευτερογενή τομέα κυρίαρχη δραστηριότητα είναι η «Μεταποίηση» και δεύτερη 

κατά σειρά οι «Κατασκευές», οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική κάμψη από το 2007 

μέχρι και σήμερα, με ιδιαίτερα έντονη κάμψη από το 2009.  Η σημαντικότερη 

δραστηριότητα του τριτογενή τομέα στη Περιφέρεια είναι η «Δημόσια Διοίκηση». 

Αμέσως μετά, ακολουθεί η δραστηριότητα «Εμπόριο και Υπηρεσίες», ο τουριστικός 

τομέας και τέλος οι κτηματικές συναλλαγές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.5: Απασχόληση στην Περιφέρερεια Θεσσαλίας ανά κλάδο για το 2011 . 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία διάρθρωσης του παραγωγικού / 

οικονομικού ιστού της Περιφέρειας, αλλά και από την λεπτομερέστερη ανάλυση των 

παραγωγικών / οικονομικών δραστηριοτήτων ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 

σημαντικές διασυνδέσεις του πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, έλλειψη 

διασυνδέσεων του τριτογενή τομέα με τον πρωτογενή και δευτερογενή ως προς τις 

παραγωγικές διαδικασίες, αλλά εξαρτώμενος σημαντικά ο τριτογενής τομέας από τα 

δημιουργούμενα εισοδήματα στους δύο άλλους τομείς (ΠΕΠ Θεσσαλίας, 2014-2020). 

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τομέας της Περιφέρειας στηρίζεται σε μη 

παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά κυρίως στη κατανάλωση και στην δημόσια 

διοίκηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής / οικονομικής διάρθρωσης στη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας συντελούν, αφ’ ενός στη χρονική υστέρηση εμφάνισης των 

αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης και 

οικονομικής ύφεσης σ’ επίπεδο Χώρας, αφ’ ετέρου στην μεγάλη ένταση των 

αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης της Χώρας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕΠ 

Θεσσαλίας, 2014-2020). 

 

2.10 ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

2.10.1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Όσον αφορά τη θέση της Περιφέρεις Θεσσαλίας στον ελληνικό χώρο, αυτή 

χαρακτηρίζεται ως κεντροβαρική ενώ διασχίζεται από τον ιδιαίτερης σημασίας για 

την Ελλάδα οδικό άξονα, τον ΠΑΘΕ, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη του 
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ανατολικού τμήματος της χώρας. Το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας διασχίζεται από 

τον νεότερο άξονα, την Εγνατία Οδό. Ειδικά η Εγνατία Οδός συνδέει το δυτικό 

τμήμα της περιφέρειας με τη δυική Ελλάδα και ανοίγει το δρόμο για επικοινωνία με 

την Ευρώπη. Ωστόσο, οι δυο αυτοί σημαντικοί άξονες χωρίς την πραγματοποίηση 

του Ε65 δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης του άξονα Ε65 με στόχο τη διαπεριφερειακή 

σύνδεση εντός των ελληνικών συνόρων με τους παλιούς και νεότερους βασικούς 

άξονες (ΠΑΘΕ, Εγνατία κ.α.). Καθώς, επίσης, σύνδεση και εκτός των συνόρων, με 

τους ευρωπαϊκούς άξονες που θα συμβάλλει σε μια καλύτερη επικοινωνία με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και κατ’ επέκταση στην προσέλκυση νέων επενδυτών 

για την περιφέρεια. Εκτός αυτού, με την προσπέλαση του συγκεκριμένου άξονα, το 

δυτικό τμήμα της περιφέρειας θα ανακάμψει καθώς με την υλοποίηση του Ε65 θα 

αρθεί ο φραγμός που υφίσταται στο τμήμα αυτό εξαιτίας του ορεινού όγκου της 

περιοχής.  

Όσον αφορά στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, εντός της Περιφέρεια λειτουργούν 

τα εξής τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών: 

 Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ένα τμήμα διασχίζει την Περιφέρεια 

 Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκας και 

 Λάρισας – Βόλου. 

Αναφορικά στις θαλάσσιες μεταφορές, το βασικότερο λιμάνι της Περιφέρειας είναι 

του Βόλου, το οποίο με τις κατάλληλες βελτιώσεις θα μπορέσει να αναδειχθεί σε 

βασικό λιμάνι της Κεντρικής Ελλάδας. Επίσης στην Θεσσαλία υφίστανται τα λιμάνια 

της Σκιάθου, της Σκοπέλου, της Γλώσσας, της Αλοννήσου και του Αγιόκαμπου.  

Αν και οι αεροπορικές γραμμές έχουν μικρή συμμετοχή στο συνολικό επιβατικό 

μεταφορικό έργο της Περιφέρειας , εντός αυτής λειτουργούν τρία αεροδρόμια: 

 της Ν. Αγχιάλου (στρατιωτικό – πολιτικό),  

 της Σκιάθου (πολιτικό)   

 της Λάρισας (στρατιωτικό) 

 του Στεφανοβικείου (στρατιωτικό) . 

2.10.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργεί Πανεπιστήμιο με 5 σχολές και 16 τμήματα 

συνολικά, με παραρτήματα σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Στην Λάρισα, 

επίσης, υπάρχει Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα με 5 σχολές και 17 τμήματα, με 
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παραρτήματα στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευσης 

λειτουργούν 103 λύκεια. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση λειτουργούν 32 ΕΠΑΛ, 9 ΕΠΑΣ, 4 

σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, 4 σχολές του Υπουργείου Υγείας, 2 σχολές του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα γενικό εκκλησιαστικό λύκειο. 

2.10.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σχετικά με την υγεία, εντός της Θεσσαλίας, υπάρχουν 4 γενικά νοσοκομεία 

(Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, Τρίκαλα) και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

(Λάρισα) . Λειτουργούν, επίσης, 32 ιδιωτικές κλινικές  και 17 κεντρα υγείας. (5
η
 

ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας): 

2.10.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το εκσυγχρονισμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ (δακτύλιος οπτικών ινών) 

καλύπτει τις ζώνες ανάπτυξης της Περιφέρειας (ανατολική-δυτική) και το σύνολο 

των οικιστικών κέντρων, αναβαθμίζοντας το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Στον τομέα 

της υλοποίησης υποδομών δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες του τομέα των 

τηλεπικοινωνιών σε συγκεκριμένες χωρικές μονάδες κυρίως στα αστικά κέντρα. 

2.10.5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Όσο αφορά την ηλεκτρική ενέργεια από την Περιφέρεια Θεσσαλίας διέρχονται τρείς 

γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των 400 ΚV, οι οποίες και ανήκουν στο 

διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα. Οι εναέριες γραμμές υψηλής τάσης παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

 Καρδιά - Λάρισα - Λάρυμνα  

 Αγ. Δημήτριος - Λάρισα- Λάρυμνα  

 Καρδιά - Τρίκαλα – Δίστομο  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν λειτουργούν 

θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και όσο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

καταγράφονται σταθμοί με χρήση ΑΠΕ καθώς και υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Πρέπει 

να σημειώσουμε ότι έντονο αιολικό δυναμικό (h100) παρατηρείται στο δυτικό και 

ορεινό τμήμα της Περιφέρειας και πιο συγκεκριμένα σε τμήμα του Δήμου 

Καλαμπάκας καθώς και στους Δήμους Πύλης και Αργιθέας. Επιπλέον, έντονο 

δυναμικό παρουσιάζεται στα ανατολικά της περιοχής μελέτης στους Δήμους 
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Ζαγοράς-Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου καθώς και στο σύνολο του νησιωτικού 

χώρου. 

 Επιπλέον, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στο δυτικό ορεινό τμήμα της Περιφέρειας 

υπάρχει έντονη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας από υδροηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.  

Όσον αφορά την χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάρκων, σύμφωνα με την ΡΑΕ 

(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) εμφανίζονται διάσπαρτα και άναρχα τοποθετημένα 

κυρίως στους Δήμους Λάρισας, Κιλελέρ, Φαρσάλων, Σοφάδων, Παλαμά, 

Φαρκαδώνας καθώς και στους Δήμους Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου. Ακόμη, από τις 

περιοχές αυτές διέρχονται οι εναέριες γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ, κατάσταση η 

οποία ενδείκνυται για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς βασική 

προϋπόθεση χωροθέτησης είναι η σχετικά μικρή απόστασή τους από γραμμές της 

ΔΕΗ.  

2.10.6 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στην Περιφέρεια καταγράφονται: 

 7 ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Αργαλαστή, Σκιάθο, 

Σκόπελο και Αλόννησο,  

 9 σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στις θεσεις:  

o «Τσουμάκα» του Δ.Πολυδάμαντα στο Ν. Λάρισας, 

o «Ισιώματα» του Δ. Ελασσόνας στο Ν. Λάρισας 

o «Νταμάρι» του Δ. Αγιάς στο Ν. Λάρισας,  

o «Ξηραύλακος» του Δ. Καρδίτσας στο Ν. Καρδίτσας,  

o «Κουτσούφλιανη» του Δ. Πλαστήρα στο Ν. Καρδίτσας,  

o «Τσεκαρλή» του Δ. Σοφάδων στο Ν. Καρδίτσας, 

o «Ποταμιά» του Δ. Καλαμπάκας στο Ν. Τρικάλων,  

o «Λιβάδια» του Δ. Πύλης στο Ν. Τρικάλων, 

o «Κέγκυρο» του Δ. Αλμυρού στο Ν. Μαγνησίας 

 3 Κέντρα Διαλογής και Αξιοποίησης Υλικών που βρίσκονται σε Καρδίτσα, 

Λάρισα και Βόλο. 

  51 ΧΑΔΑ οι οποίοι είναι πλέον κλειστοί και αποκατεστημένοι. 

 13 Υφιστάμενοι Βιολογικοί Καθαρισμοί Λυμάτων, ΕΕΛ Λάρισας , ΕΕΛ 

Τυρνάβου, ΕΕΛ Ελασσόνας, ΕΕΛ Γιάννουλης, ΕΕΛ Σαρανταπόρου, ΕΕΛ 

Βόλου, ΕΕΛ Αλμυρού, ΕΕΛ Σκιάθου, ΕΕΛ Αγνώντα Σκοπέλου, ΕΕΛ Αγ. 
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Θεοδώρων Δ. Πτελεού, ΕΕΛ Τρικάλων, ΕΕΛ Καλαμπάκας, ΕΕΛ Οικισμού 

Παλλινοστούντων Δ. Φαρκαδόνας. 
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2.11 Ο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ  

2.11.1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Η εντατική γεωργία, εξακολουθεί να κυριαρχεί στον θεσσαλικό κάμπο καθώς δείχνει 

να αντιστέκεται, παρά την φθίνουσα πορεία της τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα μας και έτσι μπορεί να αποτελέσει ένα 

σημαντικό στοιχείο οικονομικής ανάκαμψης μαζί με τις νέες ανταγωνιστικές μορφές 

γεωργίας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογική καλλιέργεια). Το σύνολο σχεδόν των Δήμων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός από τους Δήμους Βόλου, Λαρισαίων, Τρικαίων, 

Καρδίτσας, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλλονήσου παρουσιάζουν εξειδίκευση στον 

πρωτογενή τομέα. Η μείζων γεωργική γη είναι η κεντρική πεδινή της Περιφέρειας και 

περιλαμβάνει τις επιμέρους γεωργικές ζώνες (Περιφερειακο Πλαίσιο Θεσσαλίας, 

2011):  

 Την παραποτάμια ζώνη της Ελασσόνας 

 Την περιοχή με τις δενδρώδεις καλλιέργειες στην Αγιά 

 Τις παραλιακές ζώνες του Πηλίου, από Πουρί μέχρι Μούρεσι στο Αιγαίο και 

από Αγριά μέχρι Κορόπη στον Παγασητικό  

 Την πεδινή περιοχή Ν. Αγχιάλου, Βράχου, Αλμυρού, Σούρπης 

 Άλλες μικρότερες εκτάσεις 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη των βασικότερων καλλιεργειών 

φτικής παραγωγής της Θεσσαλίας ανά συνολική καλλιεργούμενη έκταση. 

Πίνακας 2.9: Κατάταση κύριων καλλιεργειών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2010) 

α/α 
Τομέας Φυτική 

Παραγωγής 

Καλλιεργούμενη 

Έκταση (στρ.) 

Καλλιεργούμενη 

Έκταση (%) 

1 Σκληρό σιτάρι 1.311.541 29,97 

2 Βαμβάκι 1.227.461 28,05 

3 Λοιπά σιτηρά 466.330 10,65 

4 Αραβόσιτος 335.596 7,67 

5 Ελιά 335.569 7,67 

6 Ζωοτροφές 312.871 7,15 

7 Ακρόδρυα 121.801 2,78 

8 Κηπευτικά - 76.933 1,76 
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Λαχανικά 

9 Βιομηχανικά φυτά 57.998 1,33 

10 Τύποι μήλων 46.040 1,05 

11 Αμπελώνες 37.687 0,86 

12 Πυρηνόκαρπα 23.725 0,54 

13 Όσπρια 20.725 0,47 

14 Αρωματικά φυτά 1.618 0,04 

15 
Ανθοκομικές 

καλλιέργειες 
578 0,01 

 Σύνολο 

 

4.376.473 

 

100 

Πηγή: Σπυροπούλου (2013), Ιδία Επεξεργασία 

Βάσει του παραπάνω πίνακα, γίνεται εμφανές ότι το σιτάρι και το βαμβάκι καταλαμβάνουν 

τις πρώτες θέσεις όσον αφορά την έκταση των καλλιεργειών τους, στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, το σιτάρι καταλμβάνει έκταση 1. 311. 541 στρ. ενώ το βαμβάκι 

καλλιεργείται σε 1. 227. 461 στρ. ενώ παράλληλα κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις 

αροτραίες καλλιέργειες σε αρδευόμενες εκτάσεις (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2011). Να 

τονισθεί ότι η καλλιέργεια βάμβακος θεωρείται μια υδροβόρα καλλιέργεια και σε συνδυασμό 

με την έκταση που καταλαμβάνει οι υδατικές απαιτήσεις για άρδευση των καλλιεργειών 

αυτών αυξανονται (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 2). Σύμφωνα με την έρευνα του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου, το νερό που χρησιμοποιείται για το βαμβάκι στη Θεσσαλία υπερβαίνει κατά 

21,2 - 35,6% τις πραγματικές ανάγκες άρδευσης. Αυτό συμβάνει για δύο λόγους.  

Στην πρώτη περίπτωση, παρατηρείται έλλειψη σχεδιασμού της άρδευσης αλλά και έλλειψη 

κατάλληλης ενημέρωσης/ πληροφόρησης για γεωργικούς σκοπούς από τους αγρότες  

καια κατά συνέπεια οι αγρότες αρδεύουν εμπειρικά και για να είναι ασφαλείς ότι οι 

εκτάσεις του έχουν αρδευτεί επαρκώς τείνουν να αυξάνουν την ποσότητα νερού για 

την άρδευση των καλλιεργειών τους. Έπειτα, υφίστανται σημαντικές απώλειες κατά 

την μεταφορά και διανομή του νερού που ανέρχονται σε ποσοστό έως 50%. Ως 

συνέπεια των παραπάνω είναι η υφαλμύρινση των παράκτιων περιοχών της 

περιφέρεια Θεσσαλίας εξαιτίας της υπεράντλησης νερού από τις γεωτρήσεις που 

συμβαίνουν. Ένα πρόβλημα που έρχεται να συμπληρώσει το πρόβλημα που υπάρχει 

στα διαθέσιμα υδατινα αποθέματα τις Περιφέρειας είναι η νιτρορύπανση, καθώς 
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ασκείται εντατική καλλιέργεια με αζωτολιπάνσεις στον θεσσαλικός κάμπος. Με 

αποτέλεσμα την ρύπανση των υδάτων και, κατά κύριο λόγο, του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα, η οποία καθιστά τα νερά ακτάλληλα για χρήση. Συνοπτικά, τα βασικότερα 

προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον και  φέρεται να αντιμετωπίζει ο 

θεσσαλικός κάμπος παρατίθενται παρακάτω ( Επιχείρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Λαρισαίων – Στρατηγικό Σχεδιαμός, 2011- 2014 & Επιχειρησιακό Προγραμμα 

Δήμου Καρδίτσας, 2011 -2014) : 

 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη ρύπανση των υδάτων, την απόθεση μη 

επεξεργασμένων λυμάτων και αποβλήτων των βιομηχανιων, βιοτεχνιων και 

αστικων λυμάτων (κυρίως στις πεδινές περιοχές του Δήμου Καρδίτσας) και τη 

χρήση γεωργικών φαρμάκων. 

 Η περιορισμένη περιβαλλοντική συνείδηση των αγροτών. 

 Υποβάθμιση και πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω της 

αλόγιστης χρήσης υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς. 

 Έλλειψη διαδικασιών συστηματικής μέτρησης της ποιότητας υδάτων και 

ατμόσφαιρας. 

2.11.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ  

Στις μέρες μας, η περιοχή του θεσσαλικού κάμπου έχει να αντιμετωπίση σοβαρά 

ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης που προκύπτουν ως απόρροια της αλόγιστης 

χρήσης των φυσικών πόρων καθώς επίσης και για λόγους χωροταξικούς. Τις 

τελευταίες δεκαετίες υπήρχε τάση ανάπτυξης και συνεπώς οι αστικές χρήσεις 

επεκτείνονταν στις περιδές περιοχές του θεσσαλικού κάμπου με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν αλλαγές στις καλύψεις γης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

αστική διάχυση της πόλης της Λάρισας και η δόμηση της εκατέρωθεν μεγάλων 

διαπεριφερειακών οδικών αξόνων (σημειώσεις Οικονόμου, 2014). Παρακάτω, 

λοιπόν, θα αναφερθούμε σε προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον και ειδικότερα 

στην ποιοτική και ποσοστική υποβάθμιση των υδατικών πόρων της Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και και κυρίως των πεδινών περιοχών του θεσσαλικού κάμπου όπου 

ευδοκιμή η γεωργία.  
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2.11.2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – 

ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μια περιοχή με υψηλά ποσοστά νιτρορύπανσης 

στην Ελλάδα και αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο  με την γεωργική 

υπερεκμετάλλευση και πιο συγκεκριμένα με τις μονοκαλλιέργειες, όπως για 

παράδειγμα το βαμβάκι. Η εκτετεμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων στην γεωργία αποτελούν πηγές ρύπανσης των υπόγεων υδροφορέων 

και των επιφανειακών υδάτων προκαλώντας φαινόμενα ευτροφισμού. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Πηνειός που λειτουργεί ως επιφανειακός αποδέκτης 

των σταγγισμάτων ενώ η παραμονή του νερού  ή η αργή ροή του κατά το μεγαλύτερο 

διάστημα του έτους προκαλεί μεγάλο ποσοστό κατείσδυσης στον υπόγειο υδροφορέα 

που εμπλουτίζεται με νιτρικά (Τσάκας, 2009). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή 

της Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλίας έχει επισήμως αναγνωριστεί και οριοθετηθεί 

µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµόν 19652/1906/5-08-98 ως 

ευπρόσβλητη ζώνη στη Νιτρορρύπανση με βάση τα αποτελέσματα του ερευνητικού 

Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εντός του Δήμου Λαρισαίων δεν έχουν 

καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών που να ξεπερνούν τα 100 mg/l (Επιχείρησιακό 

Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων – Στρατηγικό Σχεδιαμός, 2011- 2014) . Πέραν των 

λιπασμάτων πρόσθετες πηγές νιτρορυπάνσεων είναι οι κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια αλλά και οι βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων αλλά και οι 

αποχευτεύσεις.  
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Χάρτης 2.3: Απόσπασμα χάρτη πρόβλεψης της συγκέντρωσης νικτικών στα υπόγεια νερά της 

Θεσσαλίας. 

 

Πηγή: http://i2.wp.com/www.agroekfrasi.gr/wp-content/uploads/2016/01/xartis4.jpg, 

Αγροτική Εκφραση, Προσβαση: 28/01/2016. 

 

Ο χάρτης απεικονίζει τις περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών στην 

Θεσσαλία. Αυτές είναι οι περιοχές του Αλμυρού, η περιοχή του δήμου Διμηνίου 

Μαγνησίας, διάσπαρτες περιοχές των Φαρσάλων, η Νίκαια, ο Κραννώνας, η δυτική 

περιοχή του δήμου Κιλελέρ, η περιοχή του κάμπου της Τσαριτσάνης, και η 

ανατολική περιοχή του δήμου Αγιάς (Αετόλοφος, Πρινιά κτλ.). 

 

 

http://i2.wp.com/www.agroekfrasi.gr/wp-content/uploads/2016/01/xartis4.jpg
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2.11.2.2 ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ  

Έχουμε ήδη προαναφέρει σε προηγούμενα κεφάλαια η χρησιμοποιούμενη γη για 

γεωργικές δραστηριότητες είναι πολύ υψηλότερη στη Θεσσαλία (82,9%) σε σχέση με 

το αντίστοιχό εθνικό ποσοστό (59,9%). Ενώ οι αρδευόμενες εκτάσεις του συνόλου 

της γεωργικής γής ανέρχεται σε ποσοστό 44,30%  του συνόλου αυτής της έκτασης. 

Το πσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό των 

αρδευόμενων εκτάσευων σε όλην τη χώρα (31,5%). Συμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 

25638/2905 (ΦΕΚ. 1422 B 22-10-2001) που αναφέρεται στην περιοχή της 

Θεσσαλίας, εντός της Θεσσαλία υφίστανται κάποιες εκτάσεις που καλύπτονται από 

εδάφη με οριακή παραγωγικότητα. Τα εδάφη αυτά αποτελούν: 

 Τα ισχυρά όξινα εδάφη, απαντώνται σε όξινα μητρικά εδάφη και σε περιοχές 

με σχετικά υψηλές βροχοπτώσεις. 

 Εδάφη με υψηλά ποσοστά περιεκτικότητας σε άλατα (αλατούχα, 

αλκαλιωμένα ή αλατουχο-αλοκαλιωμένα), τα οποία αναπτύσσονται σε θέσεις 

με χαμηλές βροχοπτώσεις και κακή στάγγιση. Τέτοιου είδους εδάφη 

απαντώνται σε διάφορες περιοχές των ΠΕ Λάρισας, Τρικάλω και Καρδίτσας. 

Η καθορισμός μέτρων απομάκρυνσης από το ριζόστρωμα των φυτών των αλάτων 

αλλά και η βελτίωση της στράγγισης των εδαφων μπορούν να αποτελέσουν μέτρα 

ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία παθογόνων εδαφων που εντείνουν τον κίνδυνο της 

ερημοποίησης στην θεσσαλική πεδιάδα ( Τσάκας, 2009). Ωστόσο ‘η βελτίωση 

ιδιοτήτων των εδαφών είναι δαπανηρή και χρονοβόρα και απαιτεί την βελτίωση στην 

στράγγιση των εδαφών με κατασκευή πυκνών δικτύων στραγγιστικών τάφρων, την 

απομάκρυνση των αλάτων από το επιθυμητό βάθος και την αντικατάσταση του 

κατιόντος NA
+
 από το CA

++
’
 
(ΚΥΑ οικ. 25638/2905 (ΦΕΚ. 1422 B 22-10-2001)). 
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Πίνακας 2.10: Έκταση παθογόνων εδαφών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφερεια

κή Ενότητα 

Έκταση (στρέμματα) 

Όξινα Αλατούχα Αλκαλιωμένα 
Αλατουχο-

Αλκαλιωμένα 

Σύνολο 

Παθογόνων 

Λάρισας 120.000 30.000 15.000 15.000 180.000 

Μαγνησίας 75.000 500 1000 - 76.500 

Τρικάλων 45.000 1000 500 - 46.500 

Καρδίτσας 110.000 1000 500 - 111.500 

Σύνολο 

Περιφέρειας 

350.000 32.500 17.000 15.000 414.500 

Πηγή: KΥΑ Θεσσαλίας, 2001 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχουν 

πολλές εκτάσεις που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά ώστε να εκδηλωθεί το 

φαινόμενο της ερημοποίησης. Στην Θεσσαλία, μάλιστα, το βασικότερο αίτιο που 

οδηγεί στην ερημοποίηση είναι η διάβρωση των εδαφών σε επικλινείς εκτάσεις, οι 

οποίες παρουσιάζουν έντονη γεωργική εκμετάλλευση (Τσάκας, 2009). Κατ’ 

επέκταση η διάβρωση συντείνει στη νιτρορύπανση και τον ευτροφισμό των 

επιφανειακών υδάτων. Διάβρωση των εδαφών απαντάται στην ΠΕ Λάρισας όπως 

λόγου χάρη σε λοφώδης περιοχές στον άξονα Λάρισας Τρικάλων και στον άξονα 

Λάρισας – Φαρσάλων (KΥΑ Θεσσαλίας, 2001).  

Η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ελαττώνεται συνεχώς, οπότε οι κάτοικοι 

του πεδινού κεντρικού τμήματος της Θεσσαλίας, μια περιοχή που διατρέχει υψηλό 

και άμεσο κίνδυνο ερημοποίησης, προκειμένου να καλύψουν τις υδατικές τους 

ανάγκες υποβάλλονται σε δαπάνες που σχετίζονται με γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις 

στον Θεεσαλικό κάμπο υπολογίζονται σε χιλιάδες. Ως επακόλουθο των γεωτρήσεων 

είναι η ταπείνωση των υπόγειων υδάτων και και ελάττωση της ποιότητας του νερού 

εξαιτίας της ρύπανσης του από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που 

χρησιμοποιούνται σε γεωργικές δραστηριότητες καθιστώντας το, έτσι, ακατάλληλο  

τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση. Έτσι, λοιπόν, οι διαστάσεις επεκτείνονται σε 

κοινωνικό επίπεδο, όπου η εξεύρεση πόσιμου νερού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για 

την ανθρώπινη επιβίωση, αλλά και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, όπου χιλιάδες 

στρέμματα με καλλιεργήσιμες εκτάσεις κινδυνεύουν να μετατραπούν σε έρημο 

(Δημογιάννη, 2010). 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επικινδυνες περιοχές με βάση τον χάρτη 

ερημοποίησης της Ελλάδας. Στο κεντρικό τμήμα του θεσσαλικού κάμπου εντοπίζεται 

υψηλός κίνδυνος ερημοποίησης από διάβρωση και υφαλμύρωσης των εδαφών.  

Χάρτης 2.4: Χάρτης Δυνητικού Κινδύνου Ερημοποίησης της Ελλάδας. 

 

Πηγή: Ρέτσα, 2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Ελλάδα τοποθετείται ΝΑ άκρο της Ευρώπης και συνορεύει με την Τουρκία στα 

ανατολικά, την Βουλαγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ. στα βόρεια και την Αλβανία στα 

Βορειοδυτικά. Ανατολικά, δυτικά και νότια βρέχεται από την Μεσόγειο Θάλλασσα.  

Είναι μια μικρή σε έκταση χώρα, η οποία καταλαμβάνει επιφάνεια 131.990 Km
2
, ενώ 

ο πλυθυσμός της υπολογίζεται σε 10.816.286 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο και έχει μεγάλο ανάπτυγμα ακτών.  

Σύμφωνα με τον Ν. 1739/1987 περί διαχείρισης υδατικών πόρων,  έχει θεσμοθετηθεί 

η διαίρεση της χώρας σε δεκατέσσερις περιοχές λεκανών απορροής ποταμών 

(μονάδες χώρου) με όσο το δυνατόν όμοια υδρολογικά – υδρογεωλογικά 

χαρακτηριστικά και αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τομέα διαχείρισης του 

νερού. Ωστόσο δεν ταυτίζονται πάντα με την γεωγραφική διαίρεση της χώρας. Οι 

μονάδες αυτές ονομάζονται Υδατικά Διαμερίσματα και είναι οι εξής:  

 Δυτική Πελοπόννησος (GR01) 

 Βόρεια Πελοπόννησος (GR02) 

 Ανατολική Πελοπόννησος (GR03) 

 Δυτική Στερεά Ελλάδα (GR04) 

 Ήπειρος (GR05) 

 Αττική (GR06) 

 Ανατολική Στερεά Ελλάδα (GR07) 

 Θεσσαλία (GR08) 

 Δυτική Μακεδονία (GR09) 

 Κεντρική Μακεδονία (GR10) 

 Ανατολική Μακεδονία (GR11) 

 Θράκη (GR12) 

 Κρήτη (GR13) 

 Νήσοι Αιγαίου (GR14) 
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Χάρτης 3.1: Τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Ελλάδας. 

 
Πηγή: http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=12, 

ΥΠΕΚΑ, Πρόσβαση στις 12 Ιανουαρίου 2016. 

Επίσης, η φυσική προσφορά σε υδατικούς πόρους είναι μεγάλη. Όπως έχει ήδη 

επισημανθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι υδατικοί πόροι αποτελούν το σύνολο του 

νερού που που διατίθεται από την ίδια την χώρα με την επιπρόσθετη εξωτερική 

συνεισφορά νερού από τις γειτονικές χώρες. Έτσι, λοιπόν, στον ελλαδικό χώρο οι 

εσωτερικοί πόροι αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% επί το συνόλου, ενώ οι εξωτερική 

συνεισφορά το 20%, περιλαμβάνονται 5 διασυνοριακά ποτάμια (Έβρος, Νέστος, 

Στρυμόνας, Αξιός, Αλιάκμονας) και 3 διασυνοριακές λίμνες (Πρέσπες και λίμνη 

Δοιράνη) (Λουκάς, 2012). Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η αξιοποίηση των 

πόρων και ο έλεγχος από την ρύπανση καθίστανται δύσκολη υπόθεση.  Ωστόσο, 

εξαιτίας ορισμένων παραγόντων παρατηρείται έλλειψη νερού, δηλαδή η ζήτηση είναι 

μεγαλύτερη της διαθεσιμότητας των πόρων.  

http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=2&Itemid=12
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Η μεγάλη γωγραφική και χρονική ανισοκατανομή των βροχοπτώσεων που 

εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο είναι ένας βασικός συντελεστής για την έλλειψη 

νερού που υφίστανται.. Πιο επεξηγηματικά, τόσο η διανομή των βροχοπτώσεων, όσο 

και η εποχιακή τους κατανομή διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Ενώ στην Δυτική 

Ελλάδα οι βροχοπτώσεις είναι επαρκείς, στην Ανατολική Ελλάδα  είναι πολύ 

λιγότερες. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των βροχοπτώσεων συμβαίνει κατά τους 

χειμερινούς μήνες όπου η ζήτηση δεν είναι μεγάλη ενώ το καλοκαίρι παρατηρείται 

πλήρης έλλειψη βροχοπτώσεων, αλλιώς ανομβρία, σε πολλά μέρη της χώρας 

(Ζαφειρίου & Κουτρουμανίδης 2006), .  

Όσον αφορά στην χρονική διακύμανση της ζήτησης ισχύει ότι τους μήνες με έντονη 

τουριστική και γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή από Μαίο έως Σεπτέμβριο, τα 

ποσοστά βροχόπτωσης είναι χαμηλά και η ζήτηση του νερού μεγάλη. Ως επακόλουθο 

αυτής της κατάστασης σε συνδυασμό με την ανυπαρξία υδροτεχνικών έργων ήταν η 

υλοποίηση πολλών  γεωτρήσεων και η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων 

προκαλώντας είτε την ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε 

κάποιες περιοχές ή και την υφαλμύρωση σε παράκτιες περιοχές, όπως στην 

Θεσσαλία. Επιπλέον, υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε περιοχές 

με έντονο αγροτικό χαρακτήρα δύναται να υποβαθμίση την ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων (Γεωργόπουλος, 2009). 

Σε ότι αφορά την γεωγραφική ανακατανομή της ζήτησης, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση υφίστανται υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού σε πεδινές και παράλιες 

περιοχές. Επομένως και οι υδροβόρες δραστηριότητες (γεωργία, τουρισμός κ.λπ.) 

μεταφέρονται σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες φέρουν πολλές φορές ασήμαντους 

υδατικούς πόρους συντείνοντας σημαντικά στην μη αξιόπιστη και οικονομικά εφικτή 

κάλυψη των αναγκών, στις διάφορες χρήσεις του νερού (Φράγκου & Καλλής, 2010). 

3.2 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Στην Ελλάδα, ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον πιο σημαντικό καταναλωτή νερού 

(84%), όπου η άρδευση αντλεί τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού (περίπου το 99% της 

συνολικής αγροτικής χρήσης του νερού). Ακολουθεί η αστική χρήση, δηλαδή 

ύδρευση (12%), έπειτα η βιομηχανική χρήση (4%) και τέλος η ενεργειακή χρήση (0,1 

%) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). 
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Διάγραμμα 3.1: Οι χρήσεις του νερού στην Ελλάδα. 

.  

             Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, ιδία επεξεργασία 

 

Οπότε κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της σωστής διαχείρισης των υδατικών πόρων 

στην γεωργία. Η χρήση μη αποτελεσματικών δικτύων ύδρευσης με αποτέλεσμα τις 

μεγάλες απώλειες νερού, η παράνομη άντληση από τους υδροφορείς με γεώτρηση 

προκαλώντας υποβάθμιση της στάθμης του νερου καθώς και η έλλειψη ορθού 

συστήματος κοστολόγησης του αρδευτικού νερού αποτελούν βασικούς συντελεστές 

για μη αποτελεσματική διαχείριση του νερού όσον αφορά την γεωργία και κατ’ 

επέκταση την χώρας. 

Επιπλέον,  οι κάτοικοι των ανατολικών περιοχών της Ελλάδας, όπου οι περιοχές τους 

μειονεκτούν από πλευράς φυσικού εμπλουτισμού αναδεικνύονται ο μεγάλοι χρήστες 

του νερού. Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική  η ζήτηση του νερού αφορά στην αστική 

ζήτηση λόγω υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμου, ενώ στην Θεσσαλία αφορά στην 

αγροτική του χρήση δημιουργώντας μόνιμες συνθήκες λειψυδρίας. Μ ε αποτέλεσμα 

να υπάρχει έλλειψη νερού και οι υδατικές ανάγκες να μην μπορούν να καλυφθούν 

(Λουκάς, 2012).  
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Διάγραμμα 3.2: Ζήτηση ανά είδος χρήσης του νερού σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα 

 

Πηγή: Λουκάς, 2012 

 

3.3 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η χώρα μας διαιρέθηκε σε δεκατέσσερα υδατικά 

διαμερίσματα, κυρίως, για λόγους μεθοδολογίας, οργανωτικούς και διοικητικούς 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι οποίες εναρμονίστηκαν 

και εφαρμόστηκαν με τον Ν. 1739/1987 που αφορά στην διαχείριση των υδατικών 

πόρων και το Π.Δ. 51/2207.  

3.3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ  

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας (GR08) καταλαμβάνει έκταση 13.136 Km
2
 

και συμπίπτει σχεδόν με το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα και με βάση τα 

απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2001 ο πληθυσμός ανέρχεται στους 

750.445 κατοίκους. Το μεγαλύτερο τμήμα του ΥΔ εκτείνεται εντός της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Παράλληλα, μικρό μέρος των Περφερειών Κεντρικής και Δυτικής 
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Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ανήκει στο ΥΔ. Η γεωμορφολογική εικόνα του 

διαμερίσματος είναι η εξής: τα πεδινά τμήματα συγκεντρώνονται στις κεντρικές 

περιοχές και τα οποία παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε υδατικούς πόρους, ενώ 

περιμετρικά βρίσκονται τα ορεινά τμήματα. Το ΥΔ περιλαμβάνει τις Λεκάνες 

Απορροής Πηνειού (GR16) και Αλμυρού-Πηλίου (GR17) 

(http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=12, 

ΥΠΕΚΑ).  

Πινακας 3.1 Έκταση και πληθυσμός στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Έκταση της ΠΕ 

που ανήκει στο 

ΥΔ Θεσσαλίας 

(km2) 

Ποσοστό έκτασης 

της ΠΕ που 

ανήκει στο ΥΔ 

Θεσσαλίας (%) 

Πληθυσμός της 

ΠΕ που ανήκει 

στο ΥΔ 

Θεσσαλίας (κατ.) 

(2001) 

Λάρισας 5,283 98 279,305 

Μαγνησίας 2,242 85 190,647 

Τρικάλων 2,667 79 133,215 

Καρδίτσας 2,163 82 121,380 

Πιερίας 113 7 4,934 

Γρεβενών 167 7 5,237 

Φθιώτιδας 742 17 15,732 

Σύνολο 13377  750,445 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 2003. 
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3.3.2 ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  

Η λεκάνη απορροής Πηνειού (GR 16) αποτελεί την κύρια υδρολογική λεκάνη του 

ΥΔ Θεσσαλίας καταλαμβάνοντας έκταση ίση με 11.062  Km
2 

. Οι βασικότεροι 

παραπόταμοι  του  Πηνειού  είναι  προς  τα  δυτικά‐νοτιοδυτικά  ο  Πάμισος,  και  ο  

Πορταϊκός,  προς  το νότιο τμήμα  ο  Ενιπέας,  ο  Φαρσαλιώτης,  ο  Σοφαδίτης  και  ο  

Καλέντζης,  και  στα βόρεια ο  Ληθαίος,  ο Νεοχωρίτης  και  ο  

Τιταρήσιος. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και ο κύριες λίμνες που εντάσσονται 

στην ΛΑΠ  Πηνειού και είναι οι τεχνητές λίμνες Σμοκόβου, Αργυροπουλίου και 

Κάρλας.  Τέλος, στο ΥΔ βρίσκεται και η λεκάνη των Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου 

(GR 17) που έχει έκταση ίση με 2. 070 Km
2 

, εντός της οποίας δεν υφίστανται 

μεγάλοι ποταμοί αλλά ένα σύνολο ρεμάτων που καταλήγουν, κατά κύριο λόγο, στον 

Παγασητικό Κόλπο (Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2014). 

Χάρτης 3.2: Θέση, όρια και κύριες λεκάνες απορροής του ΥΔ Θεσσαλίας. 

 
Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών  του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας, 2014. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ και την Οδ. 2000/60/ΕΚκαι όσον αφορά στα 

επιφανειακά νερά τα υδατικά σώματα που εντοπίζονται και είναι οριοθετημένα στο 

ΥΔ Θεσσαλίας είναι 72 ποτάμια υδατικά σώματα, 3 λιμναία και 8 παράκτια υδατικά 

σώματα. 
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3.3.3 ΚΛΙΜΑ  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχέιρισης Υδάτων για το ΥΔ  Θεσσαλίας, βάση του 

κλίματος διακρίνεται σε τρείς περιοχές: την δυτική ορεινή, με ορεινό κλίμα, την 

κεντρική πεδινή, με ηπειρωτικό κλίμα και την ανατολική παράκτια και ορεινή , με 

μεσογειακό κλίμα. Ακόμη, η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 16
ο
 C έως 17

 

ο
 C . Τους θερμότερους μήνες του έτους αποτελούν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ενώ 

οι ψυχρότεροι είναι ο Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος.  

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις στο διαμέρισμα, παρατηρείται μεγάλο το ύψος των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στα δυτικά και στο ορεινό ανατολικό τμήμα, ενώ 

σαφώς μειωμένο είναι στα πεδινά τμήματα. Η μέση ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση 

λογαριάζεται σε 678 mm. Οι μήνες από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο 

εμφανίζονται ως οι πιο βροχεροί. Στον αντίποδα, οι πιο ξηροί μήνες είναι ο Ιούλιος 

και ο Αύγουστος. 

Οι πρωτεύοντες υδατικοί πόροι  του διαμερίσματος είναι ο ποταμός Πηνειός, η λίμη 

Κάρλα και οι υπόγειοι υδροφορείς. Οι τελευταίοι, μάλιστα, χωρίζονται σε δύο κύριες 

υδρογεωλογικές λεκάνες, την δυτική και την ανατολική Θεσσαλία.  Παρά την 

ενίσχυση των τοπικών υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) με την 

δημιουργία υδατικών έργων όπως οι ταμιευτήρες Πλαστήρα και Σμοκόβου, οι 

υδατικές ανάγκες υπερβαίνουν την διαθεσμότητα σε υδατικούς πόρους, καθιστώντας 

το συγκεκριμένο διαμέρισμα το πιο ελλειμματικό της ηπειρωτικής χώρας σε νερό 

(Μπαντάση, 2014).  

3.3.4 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς Τσακίρης κ.ά. το ΥΔ Θεσσαλίας παρουσιάζει 

σημαντικές υδροφορίες στους  καρστικούς  και  τους  τεταρτογενείς  σχηματισμούς. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω εκμεταλλεύσεων κατέχουν οι προσχωματικές κοκκώδεις 

υδροφορίες των πεδινών εκτάσεων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η πεδιάδα της 

Θεσσαλίας είναι χωρισμένη σε δύο κύρια αυτοτελή υδρογεωλογικά 

συστήματα: της δυτικής και της ανατολικής πεδιάδας. Επιπλέον υδρολογικά 

συστήματα συναντώνται  στους  μεταμορφωμένους  γνευσιακούς σχηματισμούς της 

περιοχής, η υδροφορία των οποίων εκτονώνεται μέσω σημαντικών πηγών, οι οποίες 

ικανοποιούν τις υδατικές ανάγκες των κατοίκων των περιοχών όπως το Πήλιο, το 

Μαυροβούνι, η Όσσα, η Χάσια και ο Κάτω Όλυμπος.  
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Τέσσερις είναι οι κύριοι τύποι υδροφοριών που αναπτύσσονται και στις δύο λεκάνες 

και στα κράσπεδα  αυτών.  

 Οι ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας υδροφορίες   

 Οι υπό πίεση υδροφορίες   

 Οι καρστικές υδροφορίες που αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα 

(μάρμαρα, ασβεστόλιθοι) 

 Οι υδροφορίες των διερρηγμένων πετρωμάτων (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, 

φλύσχης) 

Οι  δύο  πρώτοι  τύποι  υδροφόρων  οριζόντων  αναπτύσσονται  στους  αλλουβιακούς  

σχηματισμούς  της  πεδιάδας και στις πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις της Ταουσάνης.  

Η δυναμικότητα των υπογείων υδροφορέων ποικίλει μεταξύ πολύ μεγάλων ορίων 

τόσο στα αλλούβια όσο και στις  καρστικές περιοχές.  Αυτή εξαρτάται  στα  μεν  

αλλούβια από  την  κοκκομετρία και την δυνατότητα τροφοδοσίας τους, 

στους δε καρστικούς υδροφορείς από το βαθμό καρστικοποίησης και  την  έκταση  

της  υδρογεωλογικής λεκάνης που τους αντιστοιχεί. Τέλος, στις υδροφορίες των  

διερρηγμένων πετρωμάτων ρόλο διαδραματίζουν τόσο το ύψος βροχής όσο και ο 

βαθμός τεκτονικής καταπόνησης των σχηματισμών και το πάχος του μανδύα 

αποσάθρωσης. 

Αναφορικά με τις υδροφορίες στις πεδινές εκτάσεις, τα υδροφόρα συστήματα που 

εμφανίζουν μεγάλη δυναμικότητα και είναι εκμεταλλεύσιμα, άρα δύναται δύναται να 

αποδίδουν μεγάλες παροχές, αντιστοιχούν στις μεγάλες αλλουβιακές αποθέσεις 

χονδρόκοκκης σύστασης που βρίσκονται στην περιφέρεια των πεδινών εκτάσεων, 

κοντά στις εκβολές των κυριοτέρων ποταμών. 

Το ΒΔ τμήμα της Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή η υπολεκάνη της Καλαμπάκας, εκτός 

από την ύπαρξη πλούσιου υδρογόρου ορίζοντα, παρουσιάζει και αργιλικές ενστρώσεις 

που συχνά δημιουργεί υπό πίεση ορίζοντες. 

Στην περιοχή των Τρικάλων αναπτύσσονται διαδοχικές υπό πίεση οριζόντων λόγω 

λιθολογικής και κοκκομετρικής εναλλαγής. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδώνας ο ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας που 

διαμορφώνεται στα αδρομερή υλικά υφίσταται άμεση επίδραση από το ποτάμι του 

Πηνειού. 

Στο νότιο τμήμα της δυτικής λεκάνης της Θεσσαλίας, όπου ότι η περιοχή υφίσταται 

μικρή ή και καθόλου επίδραση του Πηνειού, το υλικό των προσχώσεων είναι πιο 

λεπτομερές, με ισχυρή μεταβολή της κοκκομετρικής σύστασης των αποθέσεων αυτών 
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τόσο κατά την κατακόρυφη οσο και κατά την οριζόντια διεύθυνση. Οι αποληψιμες 

ποσότητες νερού σ’ αυτούς είναι σχετικά μικρές παρ’ ότι είναι κορεσμένοι με νερό, 

εφόσον το ενεργό πορώδες τους είναι μικρό. Τοπικά δημιουργούνται και συνθήκες 

αρτεσιανισμού. 

Στην  περιοχή των  Φαρσάλων  κοντά  στην  κοίτη  του  ποταμού  Ενιπέα  

αναπτύσσονται  αξιόλογοι  υδροφορείς. 

Η τροφοδοσία των προσχωματικών υδροφορέων  στη  Δυτική  Θεσσαλία  

πραγματοποιείται  από τα δυτικά και νότια περιθώρια της λεκάνης  (καρστικοί  

υδροφόροι, υδροφόροι  ρωγματωμένου μέσου), καθώς και από τα επιφανειακά 

κινούμενα νερά. Κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου η στάθμη του  φρεάτιου 

ορίζοντα ανεβαίνει κοντά στην  επιφάνεια  του εδάφους και  είναι  πλέον  εύκολη  η  

ποιοτική  υποβάθμισή του από τις γεωργικές δραστηριότητες. 

Στην Ανατολική Θεσσαλία οι αλλουβιακές αποθέσεις διακρίνονται σε δυο ζώνες. Η 

πρώτη, η λεκάνη του Τιταρήσιου που καταλαμβάνει το Β και Δ τμήμα και η δεύτερη, 

η πεδιάδα της Κάρλας που αποτελεί μια λωρίδα κατά μήκος των περιφερειακών 

λόφων από την Νίκαια στο Βελεστίνο. 

Στη  λεκάνη  του  Τιταρήσιου ‐ Τυρνάβου οι προσχώσεις  είναι  ιδιαίτερα  

αδρόκοκκες  (αποθέσεις  του  Τιταρίσιου)  και οι  υδροφόροι ορίζοντες  μεγάλης  

δυναμικότητας. Στην  περιοχή Δένδρων  γεωτρήσεις  εκμεταλλεύονται και τον 

υποκείμενο υδροφορέα των πλειοκαινικών ιζημάτων με σημαντικές παροχές.  

Στην περιοχή της λεκάνης της Κάρλας στις προσχώσεις επικρατούν τα λεπτόκοκκα 

υλικά με ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση στα νότια της Κάρλας. Οι  αποθέσεις  

παρουσιάζουν  έντονη  ετερογένεια. Στο νότιο τμήμα όπου παλαιότερα βρισκόταν η 

αποξηρανθείσα  λίμνη  απουσιάζουν παντελώς τα υδροφόρα. 

3.3.5 ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

Βάσει των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011 η ζήτηση νερού στο ΥΔ 

Θεσσαλίας αφορά στην άρδευση για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 

και στην ύδρευση για αστική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, η άρδευση και η 

κτηνοτροφία αντιπροσωπεύουν το 92% περίπου της συνολικής ζήτησης. Αντίστοιχα, 

η ζήτηση για ύδρευση είναι μόλις το 7% της συνολικής ζήτησης ενώ η βιομηχανική 

ζήτηση είναι αντιστοιχεί σε ποσοστό σχεδόν 1%  της συνολικής ζητούμενης 

ποσότητας νερού. Οι γενικότερες εκτιμήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα 
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αυξηθούν οι μελλοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για τις διάφορες χρήσεις 

(Γκούμας, 2006). 

  

Διάγραμμα 3.3: Οι χρήσεις του νερού στο ΥΔ Θεσσαλίας . 

 

         Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, ιδία επεξεργασία. 

 

3.3.6 ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

 Η κυριότερη χρήση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία είναι η άρδευση. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 50’, οι αρδεύσεις επεκτείνονταν στον θεσσαλικό κάμπο. Η 

Θεσσαλία καταλαμβάνει έκταση ίση με 14 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Ο σημαντικότερος 

τομέας παραγωγής της Θεσσαλίας αποτελεί ο πρωτογενής τομέας και αυτό 

επιβεβαιώνεται από τα ακόλουθα στοιχεία που παρατίθενται. Η Θεσσαλία παράγει το 

14,2% της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Ενώ έχει μακρά ιστορία στην παραγωγή 

βάμβακος καλύπτοντας  το 40% της συνολικής παραγωγής βάμβακος στην χώρα. 

Εκτός από βαμβάκι, στον θεσσαλικό κάμπο καλλιεργούνται, ακόμη, αραβόσιτος, 

καπνός, τεύτλα, κηπευτικά και δενδροκαλλιέργειες, τα οποία εκτός των μεγάλων 

ποσοτήτων νερού απαιτούν κατανάλωση αζωτούχων λιπασμάτων.  Ωστόσο, η 

Θεσσαλία παρουσιάζει, κατά κύριο λόγο, τους θερινούς μήνες, έλλειψη στην 

διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. Παρόλα αυτά, οι αρδευόμενη έκταση στην 

περιφέρεια έχει αυξηθεί αισθητά. Αναφορικά, το έτος 1962 αρδεύονταν 524 χιλιάδες 
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στρέμματα, το έτος 1980 αρδεύονταν 1728 χιλιάδες στρέμματα και το έτος 2004 

αρδεύονταν 2525 χιλιάδες στρέμματα (Πολύζος, Σοφιός & Γκούμας, 2006). Συμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το διάστημα 2009 - 2011, στην θεσσαλική πεδιάδα, 

η καλλιεργήσιμη εκτασή της υπολογίζεται σε 4.999.353 που αντιστοιχεί στο 12, 68% 

καλλιεργήσιμης έτασης της χώρας, εκ των οποίων οι μισές αρδεύονται,, σε μεγάλο 

ποσοστό από υπόγεια νερά και έπειτα από επιφανειακα. Παρακάτω παρουσιάζεται η 

καλλιεργήσιμη έκταση (στρέμματα) της Θεσσαλίας καθώς επίσης και η 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις των Περιφερειακών της Ενοτήτων , οι αρδευόμενες 

εκτάσεις και η πηγή προέλευσης του νερού. 

Πίνακας 3.2: Η καλλιεργήσιμη έκταση, αδευόμενη έκταση και η πηγή προέλευσης του νερού 

ανά Περιφερειακή Ενότητα.  

Γεωγραφική 

Ενότητα 

Καλλιεργήσιμη 

Έκταση (στρ.) 

 

Αρδευόμενη 

Έκταση 

Άρδευση 

από 

επιφανειακά 

νερά 

Άρδευση 

από υπόγεια 

νερά 

ΠΕ Καρδίτσας 1.099.601 768.000 320.000 448.000 

ΠΕ Λάρισας 2.408.271 1.180.000 224.000 956.000 

ΠΕ Μαγνησίας 884.112 247.000 126.000 121.000 

ΠΕ Τρικάλων 607.369 330.000 79.000 251.000 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2009- 2010. Δημογιάννη 2010. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αντλούνται υπερβολικές ποσότητες υπόγειου νερού 

έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες υδατικών πόρων των αρδευόμενων 

εκτάσεων του θεσσαλικού κάμπου.  Η συνεχής κάλυψη των υδατικών αναγκών και 

έως ένα βαθμό η απρογραμμάτιστη ανόρυξη υδρογεωτρήσεων (οι οποίες ανέρχονται 

σε πάνω από 26.000) οδηγεί σε ταπείνωνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε 

μερικές περιοχές της πεδιάδας (κυρίως στα κεντρικά τμήματα των δυο υπολεκανών) 

με συνέπεια την πρόκληση οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων 

(Λουκάς, 2012). 

Επιπρόσθετα, οι περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας έχουν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της διείσδυσης του νερού της θάλασσας και τη νιτρορύπανση λόγω της 

συγκέντρωσης νιτρικών και αμμωνιακών τα οποία προέρχονται από την υπερβολική 

χρήση λιπασμάτων και άλλων επιβαρυντικών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων και 

μείωση του υπόγειου υδάτινου δυναμικού. Μάλιστα, στις περιοχές Αργυροπούλιου, 

Αγυιάς και Πλατυκάμπου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχουν παρατηρηθεί 

οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νιτρικών. Πιο συγκεκριμένα, Στην περιοχή 
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Αργυροπούλιο υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες που απαιτούν την κατανάλωση 

μεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ πρόσθετα ρυπαντικά φορτία 

παράγονται από υπάρχουσες κτηνοτροφικές μονάδες. Οι τιμές των συγκεντρώσεων 

σε εκείνη την περιοχή κυμαίνονται από 49 εως 113,5 mg/l. Στις περιοχές 

Πλατυκάμπου και Αγυιάς,  οι υψηλές συγκεντρώσεις αποδίδονται σε κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες και στη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ (Πολύζος κ.α., 2006).  

Τέλος, στα υπόλοιπα σημεία ελέγχου οι συγκεντρώσεις ρυπαντών δεν κρίνονται 

ανησυχητικές και καθιστούν την υφιστάμενη κατάσταση στους υπόγειους υδροφορέις 

κατάλληλη προς ανθρώπινη χρήση. Παρά την ύπαρξη εντατικών καλλιεργειών οι 

συγκεντρώσεις αζωτούχων ενώσεων που παρατηρούνται είναι μικρές και οφείλονται 

στους υδροφορείς μεγάλης δυναμικότητας και στην παρουσία αργιλικών πετρωμάτων 

στις προσχώσεις που απορροφούν σημαντικό μέρος των ρυπαντικών φορτίων 

(Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 2003). 

3.3.7 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Υ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΛΕΚΑΝΗ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η καταγραφή όλων των αρμόδιων υπηρεσίων, είτε 

εθνικών είτε περιφερειακών, για το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας καθώς 

επίσης και κάθε Λεκάνη Απορροής ξεχωριστά, όπως αυτές έχουν οριστεί από την 

Εθνική Επιτροπή υδάτων με την Υπουρική Απόφαση οικ.706 (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-

2010). 
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Πίνακας 3.3: Αρμόδιοι φορείς διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής ποταμού στο Υ.Δ. 

Θεσσαλίας. 

Υδατικό 

Διαμέρισμα 

Κωδικός 

Λεκάνης 

Λεκάνη 

Απορροής 

Περιφέρεις που 

εκτείνονται 

γεωγραφικά εντός 

των ορίων των 

Λεκανών Απορροής 

Αρμόδια 

Κρατική 

Περιφέρεια 

σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 02-

09-2010 

Αρμόδια 

Εθνική 

Υπηρεσία 

Θεσσαλία 

(GR08) 

GR16 Πηνειού 

Θεσσαλία, 

Δυτική Μακεδονία, 

Κεντρική Μακεδονία, 

Στερεά Ελλάδα, 

Ήπειρος 

Θεσσαλία 
Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων 

GR17 

Ρεμάτων 

Αλμυρού - 

Πηλίου 

Θεσσαλία, Στερεά 

Ελλάδα 
Θεσσαλία 

Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Θεσσαλίας, ΥΠΕΚΑ – Ειδική Γραματεία Υδάτων, 

2014. 
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3.3.8 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ – ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΠΑΡΚΟΥΝ; 

 Σε προηγούμενο υποκεφάλαιο της εργασίας είχε αναφερθεί ότι ο ποταμός Πηνειός 

αποτελεί την κύρια υδρολογική λεκάνη του ΥΔ Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιπες λεκάνες 

είναι μικρές και εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο στον Ν. Μαγνησίας. Από τα πιο 

σπουδαία τεχνικά έργα για την διαχείριση των υδάτων αποτελούν :  

 Ο ταμιευτήρας Σμοκόβου: έκταση 382 km2, μέσες ετήσιες απολήψεις 110 

hm3 και  ωφέλιμος όγκος 191 hm3 .  

 Ο ταμιευτήρας της λίμνης Πλαστήρας: έκταση 162 km2, μέσες ετήσιες 

απολήψεις 153hm3 και  ωφέλιμος όγκος 300 hm3. 

 Ο ταμιευτήρας της λίμνης Κάρλας (η οποία βρίσκεται εντός της λεκάνης 

απορροής): έκταση 1050 km2, μέσες ετήσιες απολήψεις 46 hm3 που 

προβλέπεται να ενισχυθουν κατά 70% από τα χειμερινά νερά του Πηνειού. 

Όσον αφορά στα επιφανειακά ύδατα, η συνολική μέση ετήσια ροή σε όλους τους 

ποταμούς της Θεσσαλίας υπολογίζονται σε 3.540 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα 

οποία τα 3. 325 εκατ. κυβικά μέτρα αντιστοιχούν στον Πηνειό. Ωστόσο, μόνο ένα 

μέρος του συνόλου είναι πρακτικά εκμεταλλεύσιμο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί 

ένα μέρος των συνολικών ποσοτήτων είναι διάσπαρτο σε παραποτάμους και ρέματα 

και δεύτερον γιατί οι μεγάλες ποσότητες υδάτων παρουσιάζονται σε περιόδους 

μειωμένης ζήτησης.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Θεσσαλίας οι 

ετήσιες ανάγκες ζήτησης σε νερό για την Θεσσαλία, ανέρχονται σε περίπου 2.054 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών αναφέρεται στην 

άρδευση. Η εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων υλοποιείται με τις γεωτρήσεις 

(30.000 – 33.000). Σε μελέτη που πραγματοποίησε το ΥΠΕΚΑ για το έτος 2007 

αντλήθηκαν 860 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την κάλυψη των αναγκών, 

κυρίως για αγροτική χρήση και ύδρευση. Να τονισθεί ότι τα κύρια χαρακτηριστικά 

των υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθουν για εκμετάλλευση στην Θεσσαλία 

είναι η επιβαρυμένη ποιότητα εξαιτίας των εντατικών καλλιεργειών που έχουν σαν 

συνέπεια την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων σε 
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συνδυασμό τα ρυπαντικά φορτία των αστικών λυμάτων. Το ελλειματικό και συνεχώς 

αυξανόμενο ισοζύγιο είναι ακόμη ένας παράγοντας.   

 Χάρτης 3.3: Ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων. 

 

Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2007 

Το συμπέραμα που προκύπτει είναι ότι το ισοζύγιο των υδατικών  πόρων είναι 

αρνητικό σε ότι αφορά στο αξιοποιούμενο νερό, με σημαντικά προβλημα 

ταταπείνωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως στα πεδινά υδατικά 

συστήματα και στο σύστημα Αλμυρού στα οποία έχουν μειωθεί κατά πολύ τα μόνιμα 

αποθέματα όπως φαίνεται και στο παραπάνω χάρτη, ενώ παρατηρείται ελλιπής η 

αξιοποίηση  και διασφάλιση των επιφανειακών υδάτων και μη επαρκής και 

ορθολογικής η διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά και της Εθνικής Νομοθεσίας. 

3.3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 και τις αρχές του ’70 ξεκινούν οι κρατικές 

γεωτρήσεις. Μετ’ έπειτα ακολουθουν οι ιδιωτικές. Σύμφωνα με την βιβλιογραφί 

εκτιμάται ότι αναπτύσσονται παραπανω από 30.000 γεωτρήσεις, από τις οποίες 
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κρατικές είναι οι 1.700 γεωτρήσεις. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες ως 

εξής: οι ιδιωτικές γεωτρήσεις καταλαμβάνουν σχεδόν το 94,3% του συνόλου των 

γεωτρήσεων, ενώ οι κρατικές δεν ξεπερνούν το 5,7% του συνόλου. Ως αποτέλεσμα η 

περιοχή μελέτης υφίσταται έντονη υπερεκμετάλλευση κάποιων εκ των υπόγειων 

υδροφορέων, ενώ στο πρόβλημα αυτό προστίθεται και το πρόβλημα της 

υφαλμύρινσης, στην περιοχή του Αλμυρού, λόγω προσχώρησης της θάλλασας στο 

έδαφος και εν συνεχεία στους υπόγειους υδροφορείς. 

Από την εξέταση του υδατικού ισοζυγίου στις διαχειριστικές λεκάνες της Θεσσαλίας 

προκύπτει υπάρχει συνεχόμενη και έντονη εκμετάλλευση των υδάτων όλα αυτά τα 

χρόνια που οδήγησε σε υπεράντληση των υπόγειων και κατά συνέπεια οι 

ανανεώσιμοι πόροι, τα μόνιμα υπόγεια αποθέματα αλλά και η επιφανειακή ροή 

μειώθηκαν. Σχετικά με την επιφανειακή ροή, το πρόβλημα γίνεται εμφανές κατά την 

περίοδο του θέρους επηρεάζοντας αρνητικά τα οικοσυστήματα που υπάρχουν εκεί. 

Τέλος να σημειωθεί ότι κυρίαρχη χρήση του νερού στο υδατικό διαμέρισμα 

Θεσσαλίας είναι η άρδευση για αγροτικούς σκοπούς.  

Σχετικά με την ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Κύριες σημειακές 

πηγές ρύπανσης των επιφανειακών είναι τα αστικά υγρά απόβλητα, η βιομηχανία, η 

κτηνοτροφία. Οι μη σημειακές είναι ρυπαντικά φορτία τα οποία προέρχονται από την 

αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφί και ατικά λύματα που δεν εξυπηρετούνται 

από δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  

Η επικινδυνότητα της κατάστασης ολοένα και αυξάνεται. Επομένως κρίνεται 

απαραίτητη η λήψη σοβαρών αποφάσεων που αφορά στην διαχείριση των υδατικών 

αποθεμάτων της Θεσσαλίας. Η ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των υδάτων είναι 

επιβεβλημένη καθώς αποσπασματικές, μεμονωμένες και μικρής κλίμακας δράσεις 

δεν προβλέπεται να επιλύσουν το ζήτημα. Βασική προυπόθεση αποτελεί η ισχυρή 

πολιτική βούληση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η επάνδρωση των 

φορέων διαχείρισης με εξιδικευμένο τεχνικό προσωπικά, η αφύπνιση των πολιτών 

σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και η συλλογική προσπάθεια όλων των 

εμπλεκόμενων. 

3.4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ  

Ο ποταμός Αχελώος αποτελεί τον μεγαλύτερο σε παροχή ποταμό της χώρας με 

περίπου 137 m
3
/s και εκτείνεται, εξ’ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος, σε μήκος 220 

km καθιστώντας τον τον δεύτερο σε μήκος ποταμό της Ελλάδας μετά τον Αλιάκμονα. 

Η λεκάνης απορροής του ποταμού Αχελώου καταλαβάνει επιφάνεια 4.860 km
2
  . Ο 
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ποταμός πηγάζει από την οροσειρά  της Πίνδου και πιο συγκεκριμένα από το Όρος 

Λάκμων που τοποθετείται σε ύψος 1.800 m. Η ποταμός Αχελώος ξεκινώντας από την 

Ήπειρο εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή Εχινάδες (Επιστημονική Επιτροπή 

ΕΜΠ, 1995). Κατά την πορεία του διαρρέει  τις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων 

και Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας και Αιτωλοκαρνανίας, ενώ τα νερά του αρδεύουν 

370.000 στρ. γεωργικής γης  καθιστώντας τον ποταμό σημαντικό από πλευρά 

γεωργικής αξιοποίησης για την ευρύτερη περιοχή αλλά και από πλευρά 

υδροηλεκτρικής παραγωγής (Αλεχανδράκη Λ. & Πάντα Α., 2013). 

3.4.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Κατά το έτος 1913, άρχισε η μελέτη μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων σε μια 

προσπάθεια ανάπτυξης της Θεσσαλίας όπου σκοπός  των έργων αυτών ήταν η 

προστασία των πεδινών περιοχών από τις πλημμύρες  και ο περιορισμός των 

κατακλυζόμενων εκτάσεων ώστε να υφίσταται περισσότερη γεωργική γη.  Το 1925, 

διατυπώνεται, για πρώτη φορά, από τον καθηγητή Κουτσοκώστα η ιδέα της εκτροπής 

του ποταμού Αχελώου. Ωστόσο η μελέτη για την εκτροπή διεξάγεται στα τέλη της 

δεκατίας του ‘50 ενώ το 1958 προτείνεται από τον Κουτσοκώστα η εκτροπή στη 

Θέση της Μεσοχώρας. Έπειτα, το έτος 1962, μελετάται η περίπτωση αποξήρανσης 

της Κάρλας   και η αποστράγγιση – αποχέτευση των νερών της προς τον Παγασητικό 

κόλπο (ΠΑ.Σ.Ε. Αχελώου, 2010). Την μεταπολεμική περίοδο, οι αρδευτικές ανάγκες 

αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα να κατασκευάζονται εγγειοβελτιωτικά έργα τα 

οποία τροφοδοτούνται από επιφανειακά αλλά, κυρίως, από υπόγεια νερά. Καθώς η 

τεχνολογία αναπτυσσόταν η εκμετάλλευση υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις ήταν 

ένα συνηθές φαινόμενο που υφίστανται μέχρι και σήμερα. Η ανόρυξη γεωτρήσεων 

είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ελλειμμάτων νερού στον Θεσσαλικό κάμπο. 

Έτσι, λοιπόν, η συµπληρωµατική εκµετάλλευση επιφανειακών νερών αποτέλεσε μια 

ισχυρή άποψη των τότε μελετητών. Η Ελβετική εταιρεία Electrowatt κατά το 

διάστημα ‘68 – ‘74 μελετά την περίπτωση της εκτροπής και συμπεραίνει η εκτροπή 

με κύριο στόχό την αρδευτική αξιοποίηση της θεσσαλικής πεδιάδας είναι 

αντιοικονομική προτείνοντας την κατασκευή των ταµιευτήρων της Κρύας Βρύσης, 

της Πύλης, του Μουζακίου, του Σµοκόβου, του Παλιοδερλί, του Νεοχωρίου, της 

Θεόπετρας, του Παλαιοµοναστηρίου και της Καλούδας. Για τους ταµιευτήρες της 

Μεσοχώρας του άνω ρου του ποταµού Αχελώου, εκπονήθηκε µελέτη το ‘71 –‘72 από 

την καναδική εταιρεία SNC και τέθηκε για πρώτη φορά σε σχετική έρευνα και το 
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θέµα εκτροπής του Αχελώου από τις παραπάνω εταιρείες. Το 1983 αποφάσιστηκε 

από την Ελληνική Κυβέρνηση η εκτροπή νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς 

τη Θεσσαλία ώστε να υφίστανται ικανοποιητική ύδρευση και άρδευση των οικισμών 

της Θεσσαλικής πεδιάδας και των υφιστάµενων γεωργικών εκτάσεων αντίστοιχα και 

παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικών 

συνθηκών των υδατικών συστηµάτων της Θεσσαλίας. Εντός του συνολικού 

διαχειριστικού σχήµατος υπεισέρχεται κατ’ ανάγκη και η περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας. Να επισημανθεί ότι έχουν εκπονηθεί βασικές µελέτες όπως: 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (1995) για το σύνολο του έργου. Έχει επίσης 

εκπονηθεί και συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2001) από 

το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) µετά από σχετική ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ που 

αφορούσε στη Μονή Μυροφύλλου. Στη συµπληρωµατική ΜΠΕ έχει µειωθεί το ύψος 

του φράγµατος Συκιάς κατά ~5,0µ ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή έργων για την 

προστασία του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου λόγω της προαναφερθείσας 

Απόφασης του Στ.Ε (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2005). Εν έτη 2006 , ο 

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς προχώρησε στην ψήφιση δύο τροπολογιών 

βασιζόμενες στην οδηγία 2000/60/ΕΚ  οι οποίες συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των 

έργων της μερικής εκτροπής του ποταμού Αχελώου. Ωστόσο το ΣτΕ, το 2009, 

παραπέμπει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς προέκυπταν 

εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και 

τον Σεπτέμβρη 2012 το ΔΕΕ αποφάσισε πως τόσο ο τρόπος που σχεδιάστηκε όσο και 

ο τρόπος έγκρισης του έργου από την Βουλή το 2006 παραβιάζει την ευρωπαική 

περιβαλλοντική νομοθεσία. Τέλος, τον Νοεμβρη του 2012, οι διαχειριστικές Μελέτες 

για τα νερά στη Θεσσαλία και την Δυτική Στερεά Ελλάδα προαποφασίζουν ως ένα 

από τα τρία σενάρια τη μεταφορά 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον 

ταμιευτήρα της Συκιάς παράλληλα όμως με τις εξής κατευθυντήριες: αναδιάρθρωση 

καλλιεργειών - μείωση της άρδευσης ανά στρέμμα, με διατήρηση των ίδιων 

αρδευόμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία - υλοποίηση των δρομολογημένων (Κάρλα, 

Αγιονέρι, Ληθαίος κ.ά.) αλλά όχι και των πρόσθετων έργων ταμίευσης νερού στη 

Θεσσαλία . 

3.4.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Όπως έχει ειπωθεί σε άλλο υποκεφάλαιο η Περιφέρεια της Θεσσαλίας απειλείται 

σοβαρά από το φαινόμενο της λειψυδρίας, το οποίο φέρει σημαντικές επιπτώσεις 
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στην παραγωγική διαδικασία, στην κοινωνία στην οικονομία της περιοχής, αλλά και 

στο περιβάλλον. Το έργο μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου στοχεύει 

στην αποτροπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του θεσσαλικού κάμπου και 

παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής στον τομέα της 

διαχείρισης υδατικών πόρων. Δικαίως, το συγκεκριμένο έργο είναι μια σημαντική 

προσπάθεια που πέρα από περιβαλλοντικό έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα 

(Επιστημονική Επιτροπή ΕΜΠ, 1995). Ως έργο πολλαπλού σκοπού (ΜΠΕ, 1995 – 

εκτροπή 600 x 106 m
3
), εκτιμάται ότι θα λύσει διάφορα σοβαρά προβλήματα που 

ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλική πεδιάδας , όπως είναι η ενεπαρκής 

ύδρευση και άρδευση των οικισμών και των αγροτικών στρεμμάτων της Θεσσαλίας, 

αντίστοιχα, η υποχώρηση των υπόγειων υδροφορέων και η προοδευτικά μειωμένη 

παροχή του ποταμού Πηνειού. Σύμφωνα με την ΜΠΕ του 1995 το έργο της εκτροπής 

του Αχελώου προορίζεται για να:  

 Παρέχει νερό για ύδρευση στα μεγάλα οικιστικά συγκορτήμα όπως είναι η 

Λάρισα και ο Βόλος οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, είτε 

ποσοτικά είτε ποιοτικά. 

 Παρέχει νερό για άρδευση στα χιλιάδες αγροτικά στρέμματα που εντοπίζονται 

κατά κύριο λόγο στην Θεσσαλική πεδιάδα η οποία αρδεύεται σήμερα 

λαθεμένα, με γεωτρήσεις ολοένα μεγαλύτερου βάθους και μειωμένης 

παροχής. Το έργο θα συμβάλλει στην υποκατάσταση των υπόγειων υδάτων 

από επιφανειακά νερά. 

 Συμβάλει στην παραγωγή υδροηλεκτικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, θα 

παράγεται ενέργεια κατά τη μεταφορά του νερού του ποταμού Αχελώου από 

τη νότια Πίνδο στα χαμηλά υψόμετρα της Θεσσαλίας. Σε συνδυασμό, δε, με 

την παύση άντληση νερού από τους υπόγειους υδροφορείς μέσω γεωτρήσεων 

λόγω της υποκατάστασης αυτού από τις εισρέουσες ποσότητες θα υπάρξει και 

επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Όσον αφορά στην οικολογική σκοπιμότητα του έργου εκτροπής του Αχελώου, η 

εντατική εκμετάλλευση των υπόγειων νερών της Θεσσαλίας για την άρδευση του 

γεωργικών εκτάσεων στην θεσσαλική πεδιάδα σε συνδυσμό με τις κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έχει υποβιβάσει επικίνδυνα τόσο την 

ποσότητα όσο και την ποιότητα (υφαλμυρινση) των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. 
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Ωστόσο, έχει μειωθεί αισθητα η στάθμη των επιφανειακών υδάτων, κυρίως τους 

θερινούς μήνες (π.χ. Πηνειός) με σοβαρές  επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα ενώ 

η ικανότητα απορρύπανσής τους δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο καθώς οι 

επιφανειακοί αποδέκτες δέχονται μεγάλα ρυπαντικά φορτία αστικής, αγροτικής και 

βιομηχανικής προέλευσης. Αναμένεται ότι η επιφανειακή διάθεση των εκτρεπόμενων 

ποσοτήτων μέσω της κοίτης του Πηνειού θα περιορίσει τις άνω αρνητικές επιπτώσεις 

(Παπαγιαννάκης Σ., 2010). 

3.4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αυτό θωρείται ένα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο και μακροσκελές ζήτημα 

σχεδιασμού στην Ελλάδα, το οποίο εφόσον υλοποιηθεί, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στο φυσικό περιβάλλον στα υδρολογικα και υδρογεωλογικά δεδομένα και στην 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δομή των περιοχών που αφορά το έργο (π.χ. 

αλλαγή στο τοπίο, θνησιμότητα των υδρόβιων οργανισμών εξαιτίας της ταχύτητας 

πτώσης του νερού από τον υπερχειλιστή, μεταβολή δίαιτας υδάτων και 

στερεοπαροχών, με συνέπεια τη σημαντική μείωση της έκτασης των υγροτόπων κ.α.). 

Το μέγεθος του τεχικού αυτού έργου σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που θα 

επιφέρει, έχει διχάσει και συγκεντρώνει μεγάλη μερίδα υποστηρικτών αλλά και 

επικριτών (Δανιλάκης Β., 2011) 

Αυτοί που τάσσονται υπέρ του έργου  εκτροπής, οι κύριότεροι είναι οι δημοσιοί 

οργανισμοί και οι κρατικές υπηρεσίες, μεγάλο ποσοστό των πολιτικών φορέων της 

Θεσσαλίας οι πλειοψηφία των αγροτών της Θεσσαλίας (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

έμποροι γεωργικών προϊόντων κ.α.) και οι φορείς κατασκευαστικών εταιρειών 

(γραφεία μελετών, τεχνικές εταιρείες, προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά 

και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό). Στον αντίποδα, βρίσκονται οι επικριτές του 

έργου, οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι περιβαλλοντικές και πολιτικές 

οργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς της 

Αιτωλοακαρνανίας, οι κάτοικοι των οικισμών της Αιτωλοακαρνανίας, όπως η 

Μεσοχώρα (Αλεχανδράκη & Πάντα, 2013). 

3.4.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ  

Οι υποστηρικτές του έργου δηλώνουν ότι θα αποτελέσει λύση ζωτικής σημασίας για 

το υδατικό έλλειμμα που υπάρχει στην Θεσσαλία και συνεπώς θα αποφευχθεί το 

φαινόμενο της ερημοποίησης στην περιοχή αυτήν. Επιπλέον, θα έχει εξίσου θετικά 
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αποτελέσματα όπως η τόνωση της αγροτικής περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η 

ικανοποιητική υδροδότητση του Θεσσαλικού κάμπου θα βελτιώσει ποιοτικά και 

ποσοτικά την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Κατά συνέπεια, θα ενισχυθεί 

οικονομικά ο συγκεκριμένος κλάδος και θα η εξαγωγή περισσοτέρων ελληνικών 

προιόντων θα είναι εφικτή. Ωστόσο και οι οικισμοί της ευρύτερης περιοχής της 

Θεσσαλίας θα υδροδοτούνται.  

Επίσης, τριγύρω από τους ταμιευτήρες προβλέπεται να δημιουργηθούν τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα συμβάλλει στην ενίσχυση 

της τοπικής οικονομίας καθώς τα μέρη δύναται να αποτελέσουν πόλο έλξης 

τουριστών λόγω του τοπίου.  

Επιπρόσθετα, η κατασκευή και η ολοκλήρωση του έργου εκτροπής θα συμβάλλει 

στην ποιοτική  και ποσοτική αναβάθμιση του ποταμού Πηνειού αλλά και των 

υπόγειων υδροφορέων που κινδυνέουν από υποχώρηση εξαιτίας της υπεράντλησης. 

Ειδικότερα, η παροχή του ποταμού αναμένεται να αυξηθεί από τα εισρέοντα ύδατα 

στην κοίτη του και συνεπώς ο εμπλουτισμός του με νερό θα συνβάλλει στην 

απορρύπανση του ποταμού, οποίος συγκεντώνει μεγάλα ρυπαντικά φορτία εξαιτίας, 

κατά κύριο λόγο, της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για τις 

γεωργικές καλλιέργειες.  

 Επιπλέον, θα παράγεται ενέργεια  λόγω των νέων υδροηλεκτρικών σταθμών. Αυτό 

θα έχει ως συνέπεια της εξοικονόμηση ενέργειας καθώς θα περιοριστούν οι 

γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν για την άντληση νερού. 

3.4.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ  

Οι επικριτές του έργου αντ’ αυτού, υποστηρίζουν ότι ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο 

θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο τσην υλοποίηση του, ενώ παράλληλα θα υποβάθμιζε 

ανεπανόρθωτα το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο (μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, 

όπως μοναστήρια, λιθόκτιστες γέφυρες, παραδοσιακούς νερόμυλους κ.ά) της 

ευρύτερης ορεινής περιοχής, η οποία έχει να επιδείξει κάποιες από τις πλουσιότερες 

και αδιατάρακτες παραποτάμιες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζουν ότι  θα επηρεαστούν κατά αρνητικό τρόπο τρία οικοσυστήματα:  

 Η Θεσσαλική πεδιάδα, όπου, με την ένταση των καλλιεργειών που θα 

ακολουθήσει, θα συνεχισθεί και ενταθεί η καταστροφή του Πηνειού και των 

υδροφόρων οριζόντων της Θεσσαλίας . Καθώς υποστηρίζουν ότι η εκτροπή 

θα διαιωνίσει και θα παρατείνει την παθογένεια του αρδευτικού καθεστώτος 
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της Θεσσαλίας παρά θα επιλυθεί με την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Τέλος 

να τονιστεί ότι οι επικριτές του συγκεκριμένου έργου ότι η λειψυδρία της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας δεν προέρχεται από την έλλειψη σε 

φυσικούς πόρους αλλά συνδέεται με την σπατάλη και την καταχρηστική 

κατανάλωση νερού, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυστηρά 

διαχειριστικά μέτρα, έργα τοπικής κλίμακα κλπ. Επομένως, γίνεται αντιληπτό 

ότι δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. 

 Οι ορεινοί βιότοποι του ποταμού Αχελώου, στους οποίους ζουν σπάνια είδη 

πουλιών  

 Οι εκβολές του Αχελώου, όπου θα υποστεί διαταραχή η ισορροπία γλυκού – 

αλμυρού νερού του Δέλτα του Αχελώου και των ευπαθών οικοσυστημάτων. 
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3.5 SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

- Διαθέσιμοι φυσικοί πόροι, 

πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

και γεωμορφολική ποικιλία. 

 

- Πλούσιο πολιτισμικό 

περιβαλλον – 

αποτελεσματική αξιοποίηση 

και διαχείριση εκτιμάται να 

επιφέρει πόρους 

μακροπρόθεσμα 

- Δίκτυα ύδρευση, άρδευσης, 

αποχεύτεσης απαιτούν 

βελτίωση. 

 

- Έλλειψη αποτελεσματικού 

συστήματος διαχείρισης των 

φυσικών, ιδιαίτερα των 

υδατικών πόρων. 

 

 

- Ανεπαρκής κάλυψη των 

αναγκών στον πρωτογενή 

τομέα σε νερό 

 

- Αλόγιστη χρήση 

λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. 

Ευκαιρίες Κίνδυνοι 

Φυσικοί και χρηματικοί πόροι: 

- Επαρκής γνώση και ορθή 

πρακτική σε 

περιβαλλοντικά ζητήμα. 

 

- Βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου και των 

λειτουργιών του. 

 

 

- Ευρωπαική χρηματοδότηση. 

- Διαθέσιμη υποδομή: 

έλλειψη ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης 

κατασκευαστικών και 

κοινωνικών υποδομών. 

 

- Φυσικοί και χρηματικοί 

πόροι: έλλειψη 

ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης 

καια αξιοποίησης των 

φυσικών πόρων, ιδίως του 

νερού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η αγροτική χρήση που κυριαρχεί στον Θεσσαλικό Κάμπο αλλά και οι οικονομικές 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της περιοχής αυτής, έχουν συντελέσει 

ώστε η περιοχή του κάμπου αλλά και γενικότερα η  Περιφέρεια της Θεσσαλίας να 

παρουσιάζουν έλλειψη υδατικών πόρων. Ειδικότερα, η άρδευση αποτελεί τον κύριο 

απαιτητή σε νερό και όπως διαφαίνεται σε δύναται, μελλοντικά,να μειωθεί η ζήτηση 

σε νερό για αρδευτικούς σκοπούς αλλά πιθανότερο να αυξηθούν. Έτσι, λοιπόν, 

κρίνεται αναγκαία η λήψη αποφάσεων που θα αφορούν στην ορθολογική διαχείριση 

των υφιστάμενων επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων της περιοχής. 

Σημαντικός παράγοντας στην έλλειψη υδατικών πόρων που εντοπίζεται στην περιοχή 

μελέτης είναι η γεωργία και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιλύθει στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό το πρόβλημα πρέπει να επικεντρώνονται εκεί. Εκτός των 

άλλων, απολυτα συνυφασμένη με την ποιότητα και τους τύπους των καλλιεργειών 

είναι η άρδευση. Αξίζει να τονισθεί, ότι μόνο ένα μερός φτάνει εντέλει στα χωράφια 

λόγω απωλειών κατά την μεταφορά του εξαιτίας του παλαιωμένου συστήματος και 

των πρακτικών άρδευσης.  

Η διαφορά, παρόλα ταύτα, καλύπτεται μέσω γεωτρήσεων. Εξαιτίας της 

υπεράντλησης του υπόγειου υδροφορέα, όμως, αλλά και της ταπείνωσης της στάθμης 

του νερού η ευρύτερη περιοχή μελέτης υφίσταται περιβαλλοντική υποβάθμιση και 

απαιτείται επιπλέον κόστος σε ενέργεια, προοδευτικά. Ενδεικτικά, εκδηλώνονται 

καθιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους, όπως παραδείγματος χάρην στην περιοχή 

Ριζόμυλου – Στεφανοβίκι στην Ανατολική Θεσσαλία, παρατηρούνται φαινόμενα 

υφαλμύρυνσης σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία και άλλα 

πολλά.  

Η εισαγωγή πρακτικών για αποδοτικότερη χρήση του νερού, όπως είναι η γεωργία 

ακριβείας είναι διαιτέρως σημαντική αλλά εφόσον οι αρδευόμενες εκτάσεις 

πληθαίνουν δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση της ζήτησης. Γίνεται κατανοητό 

ότι η αύξηση των γεωργικών εκτάσεων όπου οι καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα 

υδροβόρες είναι κάτι μη επιτρεπτό για να μπορέσει να επιλυθεί, ως ένα βαθμό, η 

λειψυδρία που υπάρχει στην περιοχή. Παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στο 

πρόβλημα της πειοχής μελέτης είναι, επίσης, η έλλειψη δικτύου παρακολούθησης 
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τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών παραμέτρων (π.χ. αντλήσεις ιδιωτικές και 

κοινοτικές). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Ο Θεσσαλικός κάμπος χαρακτηρίζεται από εντατική διαχείριση της γεωργικής γης, η 

οποία συμβάλλει στην ρύπανση του περιβάλλοντος, δηλαδή των εδαφών, των υδάτων 

και της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, συμβάλλει στην υποβάθμιση και την απώλεια των μη 

ανανεώσιμων φυσικών πόρων συνεπιδρώντας μαζί με άλλους παράγοντες στην 

αλλαγή των βιογεωχημικών κύκλων (του άνθρακα και του νερού). Η γεωργία, με 

άλλα λογια, θεωρείται ως ο βασικός συντελεστής υποβάθμισης της καλλιεργήσιμης 

γης και της μη σημειακής πηγής ρύπανσης του νερού.  Πιο συγκεκριμένα οι 

πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών (άρδευση και λίπανση)  είναι  συμβατικές με 

αποτέλεσμα τα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργίσιμης έκτασης να αντιμέτωπίζονται με 

παρόμοιο τρόπο. Έτσι, τα γόνιμα εδάφη δέχονται ανάλογες ποσότητες λιπάσματος 

και νερού  με τμήματα που παρουσιάζουν μεγάλη ανεπάρκεια. Κρίνεται απαραίτητο 

να υιοθετηθουν συστήματα παραγωγής που θα στοχεύουν σε μια πιο βιώσιμη 

ανάπτυξη, που θα καταναλώνονται λιγότεροι μη ανανεώσιμοι πόροι.  

 Η γεωργία ακριβείας ή αλλιώς, σημειακή διαχείριση,  προβλέπεται να αναπτύξει 

περισσότερο αειφόρα συστήματα διαχείρισης των καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψιν 

ότι δεν υπάρχει, πάντα, χωρική ομοιογένεια σε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και 

προσεγγίζοντας κάθε τμήμα του αγρού ξεχωριστά. Το ευρωπαικό έργο LIFE 

HydroSense (LIFE08 ENV/GR/000570) είναι καινοτόμα συστήματα γεωργείας 

ακριβείας και τηλεπισκόπησης στην καλλιέργεια του βάμβακος στοχεύοντας στην 

άρδευση, λίπανση και φυτοπροστάσίας των καλλιεργειών για μέγιστες αποδόσεις των 

καλλιεργειών περιορίζοντας, ωστόσο, την κατανάλωση σε νερό, λιπάσματα και 

φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Εκτιμάται ότι η ποσότητα του νερού που θα 

χρησιμοποιείται για άρδευση θα μειωθεί τουλάχιστον 20%.Τα επίπεδα 

νιτρορύπανσης, εξαιτίας της λίπανσης των εδαφών με άζωτο προβλέπεται να 

μειωθούν. Συνεπώς, η γεωργία ακριβείας, αναμένετεται να συμβάλλει θετικά τόσο 

στην παραγωγή, βελτιστοποιόντως την σχέση κόστους – απόδοσης μιας αγροτικής 

εκμετάλλευσης όσο και στην προστασία του νερού από την νιτρορύπανση και την 

αλόγιστη χρήση του για άρδευση. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Σημαντική παράμετρος για την διατήρηση και προστασία των υδατικών πόρων στην 

περιοχή μελέτης είναι η τιμολόγηση του νερού συνυπολογίζοντας περαν του 

χρηματοοικονομικού του κόστους και το περιβαλλοντικό κόστος που η χρήση του 

μπορεί να επιφέρει αλλα επιπρόσθετα και το κόστος σπανιότητάς του ως φυσικός 

πόρος. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλίας, οι 

χρήστες πληρώνουν μόνο το το κόστος λειτουργείας του συστήματος και σε κάποιες 

περιπτώσεις το κόστος παλαιότερων ή νέων υποδομών. Μάλιστα στην Οδηγία 

Πλαίσιο για το Νερό, 2000/60/ΕΚ, υφίστανται ως βασική αρχή. Δυστυχώς, το 

περιββαλοντικό κόστος δεν συνυπολογίζεται, λαμβάνοντας έτσι τόσο η οι 

επιχειρήσεις ύδρευσεις όσο και οι αγρότες το νερό δωρεάν. Η αρχή αυτή αφορά όλα 

τα κράτη – μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, τα οποία προκειμένου να επιτύχουν τους 

στόχους της βιώσιμης διαχείρισης οφείλουν να την ακολουθήσουν. Αναλυτικότερα, 

το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνει τα έξοδα διανομής και διαχείρισης της 

υπηρεσίας παροχής νερού, ενώ το περιβαλλοντικό κόστος του αρδευτικού νερού 

αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος της ζημιάς που προκαλείται στο περιβάλλον και 

στα οικοσυστήματα από τις διάφορες χρήσεις του νερού. Το κόστος των πόρων ή 

σπανιότητας αντανακλά το συνολικό κόστος των ευκαιριών που χάνονται από τη 

χρησιμοποίηση του νερού σε άλλες χρή- σεις, εξαιτίας της μείωσής του πέραν ενός 

φυσικού ρυθμού αναπλήρωσης ή ανάκτησής του. 

Ένα χρήσιμο εργαλείο στα πλαίσια της πολιτικής αυτής είναι τα διαφοροποιημένα 

τιμολόγια, στα οποια η χρέωση του νερού διαφέρει ανάλογα με τον τύπο 

κατανάλωσης και την εποχή. Επίσης, τα πρόστιμα θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά 

ώστε το νερό να μην καταχράται από  του χρήστες του, ιδίως σε κρίσιμες περιόδους 

όπως καλοκαιρινούς μήνες. Η επιβολή προστίμων μπορεί να αφορά είτε σε χρήσεις 

νερού που υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια ή σε χρήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ 

την κατανάλωση του προη γούμενου έτους. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ 

Είναι αναγκαίο να δημιουργούνται κατά την διάρκεια του έτους επιμορφωτικά 

σεμινάρια για τους αγρότες για την ενημέρωση και πληροφόρηση αυτών σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν στην αγροτική παραγωγή όπως οι πιο βέλτιστες και 

αποδοτικότερες αλλά ταυτόχρονα, πιο βιώσιμες για το περιβάλλον, τεχνολογίες 
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καλλιέργειας και όχι μόνο. Κρίνεται επιβεβλημένη η ενημέρωση των αγροτών αλλά 

και των πολιτών σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων 

γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται: 

 Η διοργάνωνση εξιδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες όπου ο κλάδος 

τους έμεσσα ή αμεσα σχετίζεται με τα ύδατα, όπως εργαζόμενοι και 

μηχανικούς στον κλαδο της βιομηχανίας, επαγγελαμτίες που παρέχουν 

υπηρεσίες άρδευσης και αστικού σχεδιασμού. Δημόσιοι υπάλληλοι που είναι 

υπεύθυνοι για την διαχείριση πάρκων, πρασίνου και αστικών χώρων κ.ά. 

 Η ενημέρωση από μικρή ηλικία για την απόκτηση περιβαλλοντικής 

συνείδησης σχετικά με την διαχείριση των υδάτων  είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική. Σχολικά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και την 

εξοικείωση των παιδιών με την αξία του νερού και την ορθή διαχείριση του.  

 Η συμμετοχή των πολιτών είναι μια πολύ βασική παράμετρος για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων σε μια περιοχή. 

ΥΔΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Προτείνονται έργα για την αποταμίευση των επιφανειακών υδάτων και των 

εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων. Αναλυτικότερα. Προτείνεται η κατασκευή 

μικρών ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών κοντά στον ποταμό Πηνειό και τους 

παραποτάμους του, με επιπρόσθετα έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα από 

το χειμερινό πλεόνασμα αφού κατά την διάρκεια της χειμερινούς περιόδου πολλές 

εκτάσεις της θεσσαλικής πεδιάδας πλημμυρίζουν και το νερό αυτό μένει 

ανεκμετάλευτο και χάνεται. Τα συγκεκριμένα έργα μπορούν να συγχρηματοδοθούν 

από την Ευρωπαική ΄Ένωση. Ωστόσο, μια πιο απλή λύση αποτελεί η συλλογή νερού 

της βροχή ανά κατοικία που το νερό που θα συλλέγεται στην οροφή θα μεταφέρεται 

μέσω ενός σωλήνα σε μια επιφανειακή ή υπόγεια δεξαμενή, αφότου έχεο προηγηθεί 

κάποιου είδους φίλτρωση. 

ΕΝΑΛΑΓΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

Στον Θεσσαλικό κάμπο κυριαρχούν οι αροτραίες καλλιέργειες με εξειδίκευση στο 

βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα, τα σιτηρά και τα όσπρια. Ενώ οι υπόλοιπες καλλιέργειες 

υστερούν ως προς το ποσοστό της καλλιεργήσιμης έκτασης που καταλαμβάνουν. 

Ένα, επίσης, σημαντικό γεγονός είναι ότι η αροτραίες καλλιέργειες δεν αρδεύονται 
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πλήρως εξαιτίας της ανεπάρκειας σε υδατικούς πόρους και κατά συνέπεια αυτό 

επιφέρει προβλήματα στην παραγωγικότητα των αγροτικών προιόντων αλλά και στην 

ποιότητα τους. Μάλιστα, οι διαρκής καλλιέργεια με συγκεκριμένο είδος δύναται να 

επιφέρει κόπωση και υποβάθμιση του εδάφους και ακολούθως μείωση στην 

παραγωγή. Προτείνεται, λοιπόν, επιβεβλημένη η εναλλαγή καλλιεργειών ως μια 

μορφή τεχνικής (αμειψισπορά). Η εισαγωγή καλλιεργειών όπως τα χορτοδετικά φυτα, 

λόγου χάρη η μηδίκη, έχουν εδαφοβελτιωτικές ικανότητες και είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον. Ειδικότερα, η κύρια ικανότητα των φυτών αυτών είναι να δεσμεύουν το 

άζωτο, να εμπλουτίζουν το έδαφος με αυτό ωστέ να είναι γόνιμο για τις επόμενες 

καλλιέργειες. Επίσης, η εισαγωγή βιολογικών προιόντων είναι μια καλή επιλογή, οι 

οποία εναρμονίζεται με τις σύγχρονες καταναλωτικές προτιμίσεις, και έχει οφέλη 

τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.  

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 

Η αφαλάτωση αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη λύση στις χώρες της Μεσογείου και 

εφαρμόζεται με σκοπό την αφαλάτωση θαλασσινού νερού και υφάλμυρων υπόγειων 

υδάτων. Οι κύριες τεχνολογίες της αφαλάτωσης είναι τα φίλτρα μεμβράνης και η 

θερμική διαδικασία. Ένα βασικό, όμως, μειονέκτημα των τεχνικών αφαλάτωσης είναι 

η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η οποία παρέχεται συνήθως από ορυκτά καύσιμα. 

Ενδέχεται, επομένως, η ευρεία εφαρμογή  της να συντελέσει στην εξάντληση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εκπομπή αερίων που συμβάλλουν αρνητικά στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Προτείνεται, η αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου της Θεσσαλικής πεδιάδας με 

χρήση κλειστών και υπόγειων αγωγών ώστε κατά την μεταφορά του νερού μέσω 

αυτών να μην υπάρχουν σημαντικές απώλειες ποσοτήτων νερού στα αρδευτικά 

κανάλια. Να τονισθεί, ωστόσο, ότι το κόστος για την αναβάθμιση του δικτύου 

ύδρευσης δεν είναι διόλου ασήμαντο, γι αυτό τον λόγο ένα τμήμα του οφείλει να 

καλυφθεί από την ογκο – χρέωση στο αγροτικό νερό και το υπόλοιπο να υλοποιηθεί 

με την προσέλκιση επενδύσεων. 

Η εγκατάσταση μόνιμού τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης ποσοτικών και 

ποιοτικών παραμέτρων με στόχο την μελέτη - παρακολούθηση των επιπτώσεων στην 
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περιοχή, την τιμολόγηση του νερού  και κατ’ επέκταση την προστασία της περιοχής. 

Οι πληροΦορίες που θα προκύπτουν να προσφέρονται ανοιχτά μέσω του διαδικτύου, 

σε κάθενα που ενδιαφέρεται να τις λάβει. 

Τα έργα εκτροπής του Άνω ρου του ποταμού Αχελώου προβλέπεται να μεταβάλλουν 

θετικά τις συνθήκες παραγωγής στον Θεσσαλικό κάμπο επειδή οι καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις που δεν αρδεύονταν πλήρως, πλέον θα μπορούν. Συνάμα, λόγω της 

λειτουργίας του έργου αναμένεται η αύξηση στην παραγωγή των αγροτικών 

προιόντων. Επομένως, και ο τομέας της μεταποίησης θα έχει θετική μεταβολή.  

Τέλος, να επισημάνουμε ότι πολύ βασικό εργαλείο στην προσπάθεια για διατήρηση 

και προστασία των υδάτινων πόρων  μπορεί να αποτελέσει η εφαρμογή της Οδηγίας 

Πλαίσιο για το Νερό 2000/60 που έχει έντονη την περιβαλλοντική διάσταση. Εισάγει 

το περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος φυσικών πόρων και την ολοκληρωμένη 

διαχείριση σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών άρδευσης, η ανακύκλωση νερού και η μείωση των απωλειών αποτελούν 

σημαντικά βήματα για την αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η 

άρδευση στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους, αλλά και μετριασμό των επιπτώσεων 

που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις αρδευτικού νερού καλλιεργειών στη Θεσσαλία. 

Καλλιέργειες σε 

επίπεδο 

Θεσσαλίας 

Όγκος νερού 

άρδευσης σε 

m
3
/στρέμμα 

Στρέμματα 
m

3
 Αρδευτικού 

νερού 

Βαμβάκι 594 1.227.461 728.669.948 

Καλαμπόκι για 

Ενσίρωμα 623 12.570 7.836.892 

Καλαμπόκι Αμιγές 623 331.793 206.859.664 

Καλαμπόκι 

Συγκαλλιεργούμενο 

623 3.803 2.371.018 

Βιομηχανική 

Ντομάτα 

468 33.408 15.626.592 

Ντομάτα νωπή 468 11.621 5.435.723 

Σακχαρότευτλα 658 17.294 11.372.016 

Δένδρα κατά Μ.Ο. 623 277.423 17.283.345 

Μηδική και 

Τριφύλλια 

1003 189.356 189.923.667 

Αμπέλι 294 42.833 12.592.902 

ΣΥΝΟΛΟ   2.147.562 1.197.971.767 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, στοιχεία 2008. 

Πίνακας 2: Μέση Κατανάλωση νερού ανά στρέμμα. 

Μήνας 
Ημερίσια κατανάλωση 

νερού (m
3
) 

Μηνιαία κατανάλωση 

νερού (m
3
) 

Απρίλιος 0,25 3,75 

Μάιος 0,50 15 

Ιούνιος 3,55 106 

Ιούλιος 7,62 228 

Αύγουστος 7,36 220 

Σεπτέμβριος 3,30 100 

Οκτώβριος 0,76 3 

Πηγή: Μπαξεβάνος Δημήτρης, 2008. 
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