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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία είναι η προστασία και η αξιοποίηση του 

ποταμού Πηνειού. Αναλυτικά, η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) 

της Θεσσαλίας, όπου είναι η Λεκάνη Απορροής του Πηνειού Ποταμού. Ωστόσο, λόγω 

της μεγάλης έκτασης του ποταμού οριοθετήθηκε, έχει επιλεχθεί το κομμάτι εισόδου του 

ποταμού στην Λάρισα, έως το τέλος της κοιλάδα των Τεμπών, πριν καταλήξει στο 

Αιγαίο πέλαγος. Σχετικά με την προστασία παρουσιάζεται η Οδηγία -  Πλαίσιο 

2000/60/ΕΕ για τα ύδατα (στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων) και η εφαρμογή της 

στην Ελλάδα. Τέλος, για την αξιοποίηση του Πηνειού οι προτεινόμενες προς 

καθορισμό ζώνες -  προστατευόμενες περιοχές είναι ρεαλιστικές και 

πραγματοποιήσιμες. Πιο συγκεκριμένα, οι ζώνες αφορούν την εγκατάσταση κρουνών 

(«βρύση» που τοποθετείται για την παροχή μεγάλης ποσότητας νερού σε έκτακτες 

περιπτώσεις) την οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών και οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(ΠΕΠ) για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Λέξεις -  Κλειδιά: Πηνειός ποταμός, προστασία, προστατευόμενες περιοχές, νομοθεσία, 

ρύπανση.
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Τσιλοφίτη Σταυρούλα Abstract

ABSTRACT

The subject of study in this thesis is the protection and utilization of the river Pinios. In 
detail, the area we will study belongs to the Water Department of Thessaly, where is the 
Pinios River Basin. Due to the large area of the river was demarcated, the inlet part of 
the river in Larissa has been selected, to the end of the valley of Tempi, before flowing 
into the Aegean Sea. Directive 2000/60/EU Water Framework Directive (WFD) (liquid 
waste treatment stages) and presented the implementation of legislation in Greece. 
Finally, for the development of Pinios, the proposed zones to be defined - protected 
areas are realistic and feasible. More specifically, the zones concern the installation of 
taps ("tap" placed to supply a large amount of water in emergencies), the demarcation of 
fire zones and the Special Protection Areas (SPA) for the protection of the natural and 
cultural environment.

Keywords: Pinios river, protection, protected areas, legislation, pollution.
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Τσιλοφίτη Σταυρούλα Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ποταμός Πηνειός είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, πιο 

συγκεκριμένα ο 3ος σε σειρά με έκταση 216 km. Όπως αναφέρθηκε στην περίληψη έχει 

επιλεχθεί ένα τμήμα του ποταμού για την εκπόνηση της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η 

επιλογή αυτής της οριοθέτησης έγινε με σκοπό να μην περιοριστούμε μόνο στο αστικό 

τμήμα της Λάρισας. Έτσι επιλέχθηκε το τμήμα με την κοιλάδα των Τεμπών, όπου είναι 

τοπίο εθνικής αξίας, καθώς διασχίζεται από τον Πηνειό και στις όχθες υπάρχει ένα 

υδρόβιο δάσος.

Τα κεφάλαια που έπονται, έχουν την εξής δομή:

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά το γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής μελέτης, 

η λεκάνη απορροής του Πηνειού ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. 

Επιπλέον γίνεται προσδιορισμός για διάφορα χαρακτηριστικά της περιοχής όπως τα 

δημογραφικά, γεωμορφολογικά, κ.ά.

Στο κεφάλαιο δύο αναφέρεται ποιοι είναι οι παραπόταμοι που ενσωματώνονται 

στον Πηνειό, επιπλέον γίνεται μια «ιστορική» αναδρομή και παρουσιάζονται τα 

υδατικά έργα που έχουν γίνει στην λεκάνη απορροής του.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η ρύπανση, οι πίεσεις που υπάρχουν στο 

περιβάλλον, όπου γίνεται και διαχωρισμός σε σημειακές ή μη πηγές ρύπανσης.

Στο κεφάλαιο τέσσερα, παρουσιάζεται η νομοθεσία που υπάρχει σχετικά με τα 

ύδατα, γίνεται εκτενέστερη ανάλυση της Οδηγίας για τα νερά και η εφαρμογή της στην 

χώρα μας, επίσης οι προστατευόμενες περιοχές με την υποενότητα χλωρίδα και πανίδα 

της φύσης και οι χρήσεις γης.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο είναι οι πρότασεις -  αξιοποίηση του ποταμού 

Πηνειού, όπου οι ζώνες που προτείνονται είναι πραγματοποιήσιμες και έχουν ως στόχο 

την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
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Τσιλοφίτη Σταυρούλα Περιοχή μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Περιοχή μελέτης

Με βάση το Ν 1739/1987, η ΛΑΠ Πηνειού (Χάρτης 1), ανήκει στο ΥΔ 

(Υδατικό Διαμέρισμα) της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλία υπάγονται οι Νομοί Λάρισας, 

Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων καλύπτοντας το ανατολικό και κεντρικό 

διαμέρισμα της χώρας μας, με έκταση τα 14036 km2. Πρόκειται για ποσοστό λιγότερο 

από 11% της συνολικής έκτασης της Ελλάδος. Γειτνιάζει με τη Κεντρική και Δυτική 

περιφέρεια (από το Βορρά), στη συνέχεια με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (από το 

Νότο), την Ηπειρωτική περιφέρεια (από δυτικά) και βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος 

(από ανατολικά).

Χάρτης 1: Γεωγραφικός προσδιορισμός της Λεκάνης Απορροής του Πηνειού

GR12GR11

GR06

Λεκάνη Πηνειού

GR14

GR13

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ποτάμιά ΥΣ
Λιμναία ΥΣ

Λεκάνη Ρεμάτων Αλμυρου-Πηλιου Μεταβατικά ΥΣ
Παρακτια ΥΣ

Πηγή: https://www.ypethe.gr/archive/shedia-diaheirisis-ydaton-thessalias-yd-gr-08
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Χάρτης 2: Υφιστάμενη κατάσταση ευρύτερης περιοχής μελέτης

ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υ π όμνημα

Λιοικητικά'Ορια Οικισμοί Καλύψεις εδάφους
-  Ακτογραμμή Λοιπά Στοιχεία mi Αστικός ιστός (111,112)
□  Όρια Περιφερειών —* Σιδηροδρομικό δίκτοΟ ■  Βιομηχανικές - εμπορικές ζώνες
Q  Όρια Δήμιον (Καλλικρατικοί) —  Πηνειός Ποταμό; ■  Αρόσιμη γη (211, 212,213)
" Ό ρ ι α  Δημοτικών Διαμερισμάτων Προστατευόμενεε Π εριο/ές ΦΥΣΗ 2000 ■  Μόνιμες καλλιέργειες (222,223)
Ο  περιοχή μελέτης ■  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖώ) π  Λιβάδια
Οδικό Δίκτυο : Ζώνες Ειδική; Προστασίας (ΖΕΠ) □  Ετερογενείς γεωργικέςπεριοχές (242,243)

Εθνικό Οδικό Δίκτυο ■ Ε Ζ Δ & Ζ Ε Π ■  Δάση (311,312,313)
— Οδικό Δίκτυο ■  Συνδυασμοί θαμνώδους ή/καυιοώδους βλάστησης (321,323.324)
— Οδικό Δίκτυο
— Οδικό Δίκτυο

□  Υδάτινες επιφάνειες (331,411,511)

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στην παρούσα εργασία, η περιοχή μελέτης αφορά τον ποταμό Πηνειό, όμως η 

έκταση του ποταμού είναι μεγάλη, 216 km μήκος, για τον λόγο αυτό οριοθετήθηκε 

(Χάρτης 3). Πιο συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί το κομμάτι της εισόδου του ποταμού 

στην Λάρισα μέχρι πριν εκβάλλει στο Αιγαίο πέλαγος, συμπεριλαμβάνοντας την 

κοιλάδα των Τεμπών (Χάρτης 2). Το τμήμα αυτό επιλέχθηκε, διότι δεν επιθυμούσαμε 

να περιοριστούμε μόνο στο αστικό τμήμα. Επιπρόσθετα, η κοιλάδα των Τεμπών 

αποτελεί τοπίο εθνικής αξίας, διότι διασχίζεται από τον Πηνειό και στις όχθες υπάρχει 

ένα υδρόβιο δάσος με πλατάνια, ιτιές κ.λπ. (ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, 2018).
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Χάρτης 3: Χάρτης οδηγός - περιοχή μελέτης

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Τρίτος σε κατάταξη μεγαλύτερος ποταμός της χώρας μας είναι ο Πηνειός. 

Ωστόσο το δέλτα του Πηνειού είναι τοπίο ιδιαιτέρως υποβαθμισμένο, αποτελείται από 

«μωσαϊκό» παραθαλάσσιου αγροτικού τοπίου, όπου περιέχει σημαντικά φυσικά και 

υγροτοπικά στοιχεία. Επιπλέον, λόγω της παράκτιας οικιστικής ανάπτυξης υφίσταται 

έντονες πιέσεις με συνέπεια την υποβάθμισή του (ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, 2018).

Ο Ν. Λάρισας επινοήθηκε το 1881 μετά από επισύναψη της Θεσσαλίας στο νέο 

Ελληνικό κράτος. Ο νομός σήμερα αποτελείται από επτά (7) Δήμους με τη Λάρισα ως 

πρωτεύουσα, είναι ο δεύτερος νομός με τη μεγαλύτερη έκταση και βρίσκεται 

βορειοανατολικά της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, έρχεται πρώτος σε καλλιεργούμενες 

εκτάσεις. Καλύπτει σε έκταση λιγότερο από το 39% της συνολικής Θεσσαλίας. 

Επιπλέον, οι πεδινές εκτάσεις κατέχουν το ποσοστό 48% και το 30% οι ορεινές 

περιοχές του Νομού. Τέλος, να σημειωθεί ότι αγροτικά χαρακτηρίζονται τα δημοτικά 

και κοινοτικά διαμερίσματα (83%) (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009).
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1.1 Δημογραφικά στοιχεία

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011, ο πληθυσμός του νομού 

Λάρισας ανέρχεται στους 284.325 κατοίκους, όπου κατανέμεται σε πέντε επαρχίες. Οι 

επαρχίες αυτές είναι η Αγιάς, Ελασσόνας, Λάρισας, Τυρνάβου, Κιλελέρ, Τεμπών και 

Φαρσάλων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με την εξέλιξη του πληθυσμού τις 

τελευταίες πέντε (5) δεκαετίες Πίνακας 1.

Πίνακας 1: Πληθυσμιακή εξέλιξη Νομού Λάρισας

17420 15631 14447 14362 14121 11470

W3Z 51644 44927 41979 42999 37264 32121

- - - 23635 22719 20354

101234 113226 139733 151223 161566 162591

- - - 30 60 13712

3 6 SQ0 351S6 35733 3 3945 42323 2503 2

27213 24139 22313 22533 23 531 13545

234316 233159 254295 270612 279305 234325

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: ΕΛΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πτώση του πληθυσμού τις 

δεκαετίες ’61 με ‘71 και ’71 με ‘81, πλην της δημοτικής ενότητας Λάρισας που έχει 

συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Επιπλέον, τη δεκαετία του 1981-1991 παρουσιάζει μια 

γενική αύξηση σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ), αντίθετα τη δεκαετία 1991-2001
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υπάρχει αύξηση σε τρεις από τις πέντε δημοτικές ενότητες (Λαρίσας, Τυρνάβου, 

Φαρσάλων). Επιπρόσθετα, εντοπίζεται μείωση σε όλες τις ΔΕ τη τελευταά δεκαετία, 

πλην της Λάρισας. Ωστόσο, η δημοτική ενότητα των Τεμπών έχει τον πιο ελάχιστο 

πληθυσμό στην διάρκεια των δεκαετιών. Τέλος, η πιο μεγάλη μείωση παρατηρείται 

στην Ελλασόνα τη δεκαετία 1991-2001, ενώ ο Τύρναβος εμφανίζει την μεγαλύτερη 

αύξηση του πληθυσμού. Σα γενικό συμπέρασμα για το νομό Λάρισας ο πληθυσμός με 

την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει αύξηση.

1.2 Μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Ο νομός έχει κλίμα ηπειρωτικό, αναλυτικά παρουσιάζει μεταβάσεις από 

μεσογειακό προς μεσευρωπαϊκό εξαιτίας των πολλών θερμομετρικών τιμών που 

παρουσιάζει από ξηρό και θερμό καλοκαίρι σε υγρό και ψυχρό χειμώνα. Οι 

θερμομετρικές τιμές ελαττώνεται όσο αυξάνει το υψόμετρο είνοντας στο μεσευρωπαϊκό 

κλίμα. Σε περιοχές όπως, η Λάρισα και η Ελασσόνα υπάρχουν κυρίως ανατολικοί 

άνεμοι με ποσοστό λίγο πάνω από 17% για την Λάρισα και μέχρι 22% για την 

Ελασσόνα. Ωστόσο, οι βόρειοι, βορειοδυτικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι προκαλούν 

σοβαρή πτώση της θερμοκρασίας το χειμώνα. Επιπλέον, η ένταση των ανέμων είναι 

χαμηλής εντάσεως της τάξεως 1 έως 4 Beaufort. Αντιθέτως, η νηνεμία έχει ποσοστό 

περίπου 53% στην Ελασσόνα και Λάρισα φτάνει μέχρι το 55,9%. Για την περιοχή της 

Αγιάς οι κυριότεροι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί και οι ανατολικοί όπου είναι μικρής 

εντάσεως, ενώ ορισμένες φορές υπάρχει άπνοια. Τελειώνοντας, η πιο ανεμόπληκτη 

περιοχή του νομού είναι το νότιο τμήμα, επειδή οι άνεμοι είναι μεγάλης εντάσεως και 

βόρειοι.

Οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση στο 

δυτικό τμήμα στο διαμέρισμα και λιγότερο στο ανατολικό (ορεινό) τμήμα. Οι ετήσιες 

βροχόπτωσης για παράδειγμα στο σταθμό (Λάρισας) είναι 468 mm, ενώ στο σταθμό 

του Τυρνάβου 550 mm (Χάρτης 4). Ωστόσο, το διάστημα με τους πιο βροχερούς μήνες 

είναι από Οκτώβριο μέχρι Ιανουάριο, αντίθετα οι πιο ξηροί είναι ο Ιούλιος και 

Αύγουστος. Τέλος, χιονοπτώσεις επικρατούν στις ορεινές περιοχές και εμφανίζονται

19



Τσιλοφίτη Σταυρούλα Περιοχή μελέτης

από ανατολικά προς δυτικά και νότια προς βόρεια (1η Αναθεώρηση Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας, 2017).

Χάρτης 4: Ετήσια βροχόπτωση (mm) στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας

Πηγή: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

1.3 Θερμοκρασία

Για το νομό η ετήσια μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 12,9°C 

(Ελασσόνα) μέχρι τους 15,98°C (Φάρσαλα). Σε γενικά πλαίσια, η μέση θερμοκρασία 

τον Ιανουάριο από 3,7°C (Ελασσόνα) μέχρι τον Ιούλιο να φτάνει 27,2°C (Λάρισα). Η 

υψηλότερη μέση μέγιστη είναι 35°C τον Ιούλιο μήνα (Λάρισα) ενώ η μικρότερη μέση 

ελάχιστη είναι στους -1,1°C τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο (Ελασσόνα) (Στυλιανάκης 

κ.ά., 2010).
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1.4 Γεωμορφολογικά -  μορφολογικά χαρακτηριστικά

Η καλλιεργούμενη έκταση ανήλθε στα 2.410.000 στρέμματα το 1994, όπου τα 

1.020.000 ήταν αρδευτικά, δηλαδή ποσοστό 42%. Ο Δήμος Λάρισας αποτελεί το 78,5% 

του νομού, παράλληλα σχεδόν το 90% καλύπτεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις της 

συνολικής έκτασης. Στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού είναι ο Όλυμπος με 

υψόμετρο 2.918 μέτρα, όπου διαιρείται σε Κάτω και Άνω Όλυμπο, στο βορειοδυτικό 

και δυτικό τμήμα ο Όλυμπος συμπίπτει με τις οροσειρές του Τίταρου με υψόμετρο 

1.839 μέτρα και των Καμβουνίων με υψόμετρο 1.615 μέτρα. Στη συνέχεια, νότια 

υπάρχει η προεξοχή των κρυσταλλικών Αντιχασίων με υψόμετρο 1.416 μέτρα, όπου 

ακολουθεί μία σειρά από όρη, το Χαλκοδόνιο, το Φυλλήιο, ο Τίτανος και ο Ζάρκος. 

Συνορεύοντας με το νομό Φθιώτιδας, βρίσκεται το όρος Ναθράκιον με υψόμετρο 1.011 

μέτρα. Στα νοτιοανατολικά του Ολύμπου είναι ο Κίσσαβος (Όσσα) με υψόμετρο 1.978 

μέτρα, ανάμεσα στα δύο όρη εκτείνεται η κοιλάδα των Τεμπών. Τέλος, στα ανατολικά 

του νομού είναι το Αιγαίο πέλαγος, η παραλιακή ζώνη έχει ακτίνα 60 χιλιομέτρων (km) 

(Σιμοπούλου, 2015). Από τη λεκάνη της Λάρισας διαρρέουν ο Πηνειός και οι 

παραπόταμοί του. Σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές συγκαταλέγονται στις ημιορεινές 

και ορεινές (Λέλλης, 2014).

Η λεκάνη της Λάρισας δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των τεκτονικών 

κινήσεων της αλπικής ορογένεσης (πρόσφατες γεωλογικές αποθέσεις). Σχετικά με το 

υπόβαθρο των αποθέσεων, μπορεί να φανεί εκτός της λεκάνης και να εντωπιστεί από 

τις πολλές γεωτρήσεις. Το υπόβαθρο δεν έχει σταθερό βάθος. Κατά κύριο λόγο 

παρουσιάζονται τα ακόλουθα γεωλογικά σχήματα:

1. Ολόκαινο,

2. Πλειστόκαινο,

3. Πόντιο -  Πλειστόκαινο,

4. Ανώτερο μειόκαινο,

5. Μέσο -  Τριαδικό ιουρασικό και

6. Παλαιοζωικό -  Μεσοτριαδικό (Στυλιανάκης κ.ά., 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ο Πηνειός ποταμός ως ειδική περίπτωση 
μελέτης

Η υδρολογική λεκάνη του ΥΔ της Θεσσαλίας αποτελείται από την υδρολογική 

λεκάνη του Πηνειού, με εκτιμώμενη έκταση 9.500 km2 και από την υδρολογική λεκάνη 

των ρεμάτων Αλμυρού -  Πηλίου, με έκταση 2.079 km2 (Σχέδιο Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας 2010-2014.). Επιπλέον, η υδρολογική 

λεκάνη του Πηνειού αποτελείται από 64 ποτάμια υδατικά συστήματα, 3 λιμναία 

υδατικά συστήματα, 8 παράκτια υδατικά συστήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, ο 

μορφολογικός χάρτης της Λ.Α.Π. του Πηνειού (Λεκάνης Απορροής Πηνειού Ποταμού).

Χάρτης 5: Όρια, υψόμετρο και υδάτινα σώματα στη Λεκάνη Απορροής Πηνειού ποταμού

Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας 2010-2014.

Σε όλο το μήκος του ποταμού ενσωματώνονται πολλοί παραπόταμοι, 

σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο Ενιπέας, ο Καλέντζης, ο Φαρσαλιώτης και ο 

Σοφαδίτης από νότια, ο Πάμισος και ο Πορταϊκός δυτικά -  νοτιοδυτικά, τέλος, ο
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Τιταρήσιος, ο Νεοχωρίτης και ο Λήθαιος βόρεια. Αναλυτικά, για το σχηματισμό του 

Πηνειού συμβάλλουν οι εξής ποταμοί: Καστανιώτης και Μαλακασιώτης. Ο πρώτος 

πηγάζει από την Κατάρα και ο δεύτερος από το βουνό Λάκμος. Στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας ο Λήθαιος και ο Νεοχωρίτης, από τα βόρεια, εναποθέτουν όλα τα νερά των 

Χασιών στον ποταμό. Επιπλέον, τα ρέματα της Πίνδου, Όρθυος και ο Πορταϊκός 

προστίθενται από τα νότια και από τη νοτιοδυτική πλευρά των Τρικάλων, ο Πάμισος 

από το Μουζάκι, ο Καλέντζης μέσω του Ίταμου, ο Σοφαδίτικος που αποτελείται από 

όλα τα ποτάμια της σχιστολιθικής οροσειράς, ακόμη ο Φαρσαλιώτης, όπου διαδέχεται 

τα νερά του Ενιππέα και αναβλύζει κοντά. Επίσης, στη λίστα προστίθενται μέσω της 

λίμνης Κάρλας τα νερά του Ταυρωπού. Στη συνέχεια, αφού μαζευτούν τα νερά της 

δυτικής πεδιάδας, ο Πηνειός πορεύεται στα θεσσαλικά βουνά στο στενό του 

Καλαμακίου.

«Το ποτάμι διασχίζει το δυτικό και ανατολικό άκρο των σκληρών 

ασβεστολιθικών βουνών και περνάει από τα στενά της Αμυγδαλέας. Αμέσως έναντι της 

Λάρισας διχάζεται τεχνητά σε δύο κλάδους, ο δεξιός μαιανδροειδής κλάδος μήκους 6,2 

km αποτελεί την ιστορική κοίτη του ποταμού και ο αριστερός κλάδος είναι 

ευθύγραμμος μήκους 2,3 km και κατασκευάστηκε το 1983 για αντιπλημμυρική 

προστασία της πόλης» (Χατζηνικολάου, 2007).

Η πορεία του Πηνειού συνεχίζεται με αυστηρούς μαιάνδρους, ώσπου να 

προστεθεί ο Τιταρίσιος (βορειοδυτικά), αναβλύζει από τις δυτικές πλαγιές του όρους 

Τίταρος (Όλυμπος). Το ποτάμι στη συνέχεια διέρχεται από τα στενά της Ροδιάς μεταξύ 

του Κάτω Ολύμπου και το Έρημον. Διασχίζει τους Γόννους και την κοιλάδα των 

Τεμπών, τέλος εκβάλλει στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα μικρό δέλτα. Τόσο τα στενά 

των Τεμπών, όσο και τα άλλα δύο στενά που προαναφέρθηκαν κατά μήκος του 

ποταμού ευθύνονται για τις πλημμύρες που έχουν γίνει, κατά κύριο λόγο στις περιοχές 

Ζάρκου και Γόννων. Κάποιες επιπλέον αιτίες που ενισχύουν το φαινόμενο της 

πλημμύρας είναι η κατασκευή γεφυρών χαμηλού ύψους και χωρίς καλή προετοιμασία 

φράγματα για την άντληση των υδάτων από τους αγρότες και το χαμηλό επίπεδο 

αποστραγγιστικού δικτύου. Ακολουθεί η πορεία του ποταμού Πηνειού στο Νομό 

Λάρισας (Χάρτης 6).

Τσιλοφίτη Σταυρούλα Ο Πηνειός ποταμός ως ειδική περίπτωση
μελέτης
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Χάρτης 6: Διαδρομή του Πηνειού στο Ν. Λάρισας

Πηγή: Λέλλης, 2014

Επιπλέον, παλιότερα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ο Πηνειός 

υπερχείλιζε με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι συνοικίες της πόλης που ήταν στις 

όχθες του. Κατά κύριο λόγο ήταν η συνοικία του Ιπποκράτη (Πέρα Μαχαλάς) και οι 

Αμπελόκηποι (Ταμπάκικα) (Ρούσκας, 2004). Με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία 

των περιοχών, το 1938, υλοποιήθηκε μία καινούρια κοίτη. Συνεπώς, τα ύδατα του 

Πηνειού που εισχωρούσαν στην πόλη διαιρούνταν σε δύο τμήματα (Εικόνα 1), το 

αριστερό τμήμα αποτελεί την νέα κοίτη, που έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα και είναι 

ευθύγραμμο και το δεξί, όπου είναι η παλιά κοίτη με μήκος 6,2 χιλιόμετρα, που περνάει 

μέσα από την πόλη (Φίλοι Πηνειού & Παραποτάμιου Πολιτισμού, 2011).
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Εικόνα 1: Παλιά και δημιουργία νέας κοίτης του Πηνειού

Πιο συγκεκριμένα, η παλιά κοίτη του ποταμού είναι στη βόρεια πλευρά του 

λόφου φρουρίου κάτω από τον Άγιο Αχίλλειο, με το Πάρκο Αλκαζάρ, όπου είναι δίπλα 

στο ποτάμι, είναι ένα μέρος ήσυχο, μία όαση πρασίνου στο κέντρο της πόλης, πολύ 

κοντά στην κεντρική πλατεία. Οι όχθες του ποταμού της παλιάς κοίτης συνδέονται με 

γέφυρες. Επιπλέον, στις όχθες του ποταμού πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα τέλη 

Ιουνίου πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής για την Γιορτή 

Πηνειού.

Κατά την δεκαετία του ’50 οι καλλιέργειες στον θεσσαλικό κάμπο άρχισαν να 

αναπτύσσονται με μεγάλο ρυθμό, με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγάλες ποσότητες 

νερού. Συνεπώς, με όσα προαναφέρθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα λειτουργούσαν ως 

αρδευτικά και να λιγοστεύουν τα νερά του ποταμού. Κατά τους θερινούς μήνες 

παρέμενε στάσιμο το νερό της παλιάς κοίτης. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, το 

1958, υλοποιήθηκε φράγμα στη νέα κοίτη μετά την διακλάδωση. Στόχος του ήταν η 

συγκράτηση και η διοχέτευση των υδάτων στην παλιά κοίτη τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Επιπλέον, κατασκευάστηκε νέα γέφυρα εκτροπής στη νέα κοίτη στην έξοδο της πόλης
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προς τη Γιάννουλη. Ωστόσο, η δημιουργία νέας κοίτης και η έλλειψη καθαρισμού και 

φροντίδας είχε ως συνέπεια να προσχώνεται η παλιά κοίτη σε δύο (2) σημεία, ένα στην 

περιοχή της νέα γέφυρας, στο υδραγωγείο και δεύτερο, στην περιοχή της γέφυρας του 

αλκαζάρ (Ρούσκας, 2004) (Φίλοι, Πηνειού & Παραποτάμιου Πολιτισμού, 2011).

Τέλος, η εγκατάλειψη του ποταμού, (πεσμένα δέντρα, σκουπίδια, μπάζα, 

βιομηχανικά λύματα και λύματα από αποχετεύσεις της πόλης), έχουν ως αποδέκτη την 

κοίτη του ποταμού. Ακόμη, η στασιμότητα του νερού αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα 

δεδομένο φαινόμενο (στη παλιά κοίτη) με αποτέλεσμα η κατάσταση κάθε χρόνο να 

επιδεινώνεται. Η συγκέντρωση φυτοφαρμάκων και η ρύπανση λόγω της συνεχώς 

μειωμένης παροχής κάνει τα νερά του ποταμού ακατάλληλα σχεδόν για κάθε χρήση 

(Γότα, 2013). Έως το 1986 ο ποταμός ήταν η μοναδική πηγή υδροδότησης. Η ύδρευση 

της πόλης από το 1992 γίνεται αποκλειστικά με γεωτρήσεις στη Γιάννουλη και 

Αμπελώνα (Φίλοι Πηνειού & Παραποτάμιου Πολιτισμού, 2011).

Η Περιφέρεια σχεδόν ταυτίζεται με το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Στη 

Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται η μεγαλύτερη πεδινή περιοχή της χώρας, που 

δυστυχώς δε διαθέτει επαρκείς υδατικούς πόρους. Επιπλέον, αξιοσημείωτα είναι τα 

μνημεία όλων των εποχών που υπάρχουν στην Περιφέρεια, χαρακτηριστικά είναι ο 

Όλυμπος, τα Αμπελάκια, τα Μετέωρα, οι παραδοσιακοί οικισμοί του Πηλίου, οι 

ορεινές περιοχές και τα κέντρα ανάπτυξης της νεότερης ελληνικής ιστορίας, επίσης 

σημαντικά τοπία και αξιόλογες ακτές αλλά με περιορισμένη προσβασιμότητα.

Η περιοχή που βρίσκεται το δέλτα του ποταμού Πηνειού, χαρακτηρίζεται 

«περιβαλλοντικά ευαίσθητη», καθώς περιλαμβάνει βιοτόπους και περιοχές υψηλής 

οικολογικής αξίας, συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι πρώτο ρόλο έχει η προστασία του. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη του υπόλοιπου χώρου θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που δεν 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και παράλληλα θα είναι συμβατές 

με τον χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στην αξιοποίηση του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος ότι υπάρχει άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον (ΠΠΧΣΑΑ 

Θεσσαλίας, 2018).

Βασικό ζήτημα είναι η ρύπανση του ποταμού και του Παγασητικού Κόλπου, 

ενώ οι οικολογικές επιπτώσεις δεν έχουν γίνει κρίσιμες στα αναπτυγμένα τουριστικά 

σημεία. Σημαντικό είναι και ήταν από παλιά το πρόβλημα έλλειψης νερού. Η Θεσσαλία 

πλην των δύο σημαντικών και μεγάλων αστικών κέντρων Λάρισας και Βόλου, που

Τσιλοφίτη Σταυρούλα Ο Πηνειός ποταμός ως ειδική περίπτωση
μελέτης
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συνεπάγεται ότι έχουν μεγάλη κατανάλωση νερού ύδρευσης αλλά και άδρυεση, έχει και 

μικρότερα δυναμικά αστικά κέντρα, όπως Τρίκαλα, Καρδίτσα, Τύρναβος και τέλος, 

άλλα 32 ημιαστικά τα οποία συνδέονται άμεσα με τις αγροτικές εξελίξεις του τομέα 

(ΥΠΕΚΑ, 2012).

Βασικοί παραπόταμοι του Πηνειού από τα νότια, θεωρούνται ο Καλέντζης, 

Σοφαδίτης, Φαρσαλιώτης και ο Ενιπέας, ενώ από τα δυτικά-νοτιοδυτικά είναι ο 

Πορταϊκός και ο Πάμισος, τέλος, στο βόρειο τμήμα είναι ο Τιταρήσιος, Ληθαίος και ο 

Νεοχωρίτης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας με την έκταση των κυριότερων 

παραπόταμων της Λ.Α.Π. (Λεκάνης Απορροής Ποταμού) του Πηνειού Πίνακας 2 και οι 

κυριότερες λίμνες της ΛΑ.Π. Πηνειού στον Πίνακα 3.

Τσιλοφίτη Σταυρούλα Ο Πηνειός ποταμός ως ειδική περίπτωση
μελέτης

Πίνακας 2: Κυριότεροι ποταμοί της ΛΑΠ Πηνειού για το Υ.Δ. Θεσσαλίας

Κ ύ ρ ιο ι  Π ο τ α μ ο ί Μ ή κ ο ς  (k m )

Π ηνειός 262

Ενιπέας 132

Φαρσαλιώτης 3 S

Σοφαδίτης 56

Καλέντζης 5 S

Πάμισος 25

Π ορταΐκό: 24

Ληθαίος 63

Νεογοορίτης 27

Τιταρήσιος 96

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 

2012.

Πίνακας 3: Κυριότερες λίμνες της Λ.Α.Π. Πηνειού στο Υ.Δ. Θεσσαλίας

Κύριες λίμνες Έ κ τ α σ η  [k m 2)

Τεχνητή λίμνη Σ μ οκ όβου 9 ,9

Τεχνητή Λίμνη Αργυροπ;ουλίου 0 ,5

Τεχνητή Λίμνη Κ άρλας 3 4 ,9

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 

2012.
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Στη Λ.Α.Π. του Πηνειού ποταμού συγκαταλέγονται δύο γεωτεκτονικές ζώνες, η 

Ζώνη Πίνδου και η Ενότητα Κόζιακα. Η πρώτη σχηματίζει μια μικρή έκταση στα 

ανατολικά της λεκάνης απορροής και δεύτερη εξελίσσεται στο δυτικό τμήμα της 

Θεσσαλίας. Οι γεωλογικές ζώνες και τεκτονικά παράθυρα που συναντώνται στη ΛΑΠ 

Πηνειού είναι στη Βόρεια Θεσσαλία, ενότητα Ολύμπου -  Όσσας, ενότητα Αμπελακίων, 

ενότητα Κρανιάς -  Ελασσόνας με σχηματισμούς Μεσοελληνικής Αύλακας. Επιπλέον, 

στη Ζώνη Πίνδου και στην ενότητα Κόζιακα υπάρχει Μαλιακή Ζώνη με Ηωελληνικό 

τεκτονικό κάλλυμα και στην Ανατολική Θεσσαλία Πελαγονική Ζώνη (Σχέδιο 

Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2010-2014).

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της λεκάνης απορροής του Πηνειού που έχει 

ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον είναι οι τεταρτογενείς αποθέσεις οι οποίες 

καταλαμβάνουν υψηλού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες και σε δεύτερη φάση τα 

καρστικά συστήματα που υπάρχουν στις πεδινές εκτάσεις. Επιπλέον, η πεδιάδα της 

περιφέρειας διαιρείται σε αυτόνομα κοκκώδη υδρογεωλογικά συστήματα, ένα είναι 

αυτό της δυτικής πεδιάδας και δεύτερο αυτό της ανατολικής. Ακόμη, υδροφορίες 

τοπικής σημασίας αναπτύσσονται στους μεταμορφωμένους γνευσιακούς σχηματισμούς, 

όπου εκφορτίζονται μέσω ισχυρών πηγών, όπου καλύπτονται τοπικές ανάγκες. Η 

δυναμική που παρουσιάζουν οι υπόγειοι υδροφορείς διαφέρει λόγω πολύ μεγάλων 

ορίων, τόσο για τις καρστικές περιοχές, όσο και στα αλλούβια (= υλικά τα οποία 

αποθέτονται από ποταμούς). Τελειώνοντας, οι υδροφορίες των διερρηγμένων 

πετρωμάτων επηρεάζονται από το ύψος της βροχής, αλλά και από το βάθος της 

τεκτονικής καταπόνησης και το πάχος που έχει ο μανδύας αποσάθρωσης (ΥΠΕΚΑ, 

2012). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υδρολιθολογικός χάρτης του Υ.Δ. της Θεσσαλίας 

Χάρτης 7.

28



Τσιλοφίτη Σταυρούλα Ο Πηνειός ποταμός ως ειδική περίπτωση
μελέτης

Χάρτης 7: Υδρολιθολογικός χάρτης

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 2012.

2.1 Υδατικά έργα στη ΛΑΠ Πηνειού (GR 16)

Η κύρια χρήση του νερού στη ΛΑΠ Πηνειού είναι η άρδευση. Για την 

αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων, υλοποιήθηκαν οι ταμιευτήρες του 

Σμοκόβου και Πλαστήρα. Αρχικά, για το φράγμα Πλαστήρα γίνεται εκτροπή των 

νερών του παραπόταμου του Αχελώου (Ταυρωπού), από το ΥΔ Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας προς το ΥΔ Θεσσαλίας, με σκοπό την ύδρευση -  άρδευση, αλλά και την 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 2). Επιπλέον, στη ΛΑΠ Πηνειού έχουν 

αναπτυχθεί συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, καλύπτοντας επιφάνεια περίπου 707.000 

στρέματα (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2010

2014).
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Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος, 2010 -  2014.

Σχετικά με τα έργα Σμοκόβου, αποτελούνται από το φράγμα στον ποταμό 

Σοφαδίτη, όπου είναι παραπόταμος του Πηνειού και τη σήραγγα εκτροπής Λεονταρίου. 

Η κατασκευή έγινε με στόχο την εξασφάλιση των υδάτων για άρδευση των εκτάσεων 

στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας και ύδρευση και παραγωγή ενέργειας 

των οικισμών. Ωστόσο, «ένα τμήμα των εισροών του ταμιευτήρα Σμοκόβου προέρχεται 

από τις απορροές του οροπεδίου της Ξυνιάδας, έκτασης 80 km2, ενώ η συνολική 

λεκάνη τροφοδοσίας του ταμιευτήρα έχει έκταση 376,5 km2» (Σχέδιο Διαχείρισης 

Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος, 2010 -  2014).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Ρύπανση

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, εμφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της 

ρύπανσης του Πηνειού. Από μελέτες ιδιωτών εκπονήθηκε η «Προκαταρκτική Μελέτη 

έργων διαθέσεως υγρών αποβλήτων Θεσσαλικού πεδίου» το 1977, κάνοντας μετρήσεις 

ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων για δύο προγράμματα ερευνητικού τύπου, 

για το Υ.Δ. Θεσσαλίας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε τις μετρήσεις στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, με ονομασία του προγράμματος «Δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της 

ποιότητας των υπόγειων νερών από νιτρικά, νιτρώδη, και αμμωνία» τη χρονική περίοδο 

1993-1994. Το δεύτερο πρόγραμμα ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών με ονομασία 

«Προστασία των υπόγειων νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης -  

καθορισμός ευαίσθητων ζωνών» τη χρονική περίοδο 1996-1999. Ωστόσο, έγιναν κι 

άλλες μετρήσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε είκοσι (20) σταθμός την περίοδο 2004 -  2005.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πηνειός είναι ένας από τους ποταμούς που 

ικανοποιεί τα αγρονομικά κριτήρια για άρδευση. Οι βασικές σημειακές ή διάχυτες 

πηγές ρύπανσης, αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επιβαρύνουν τα 

επιφανειακά ύδατα του ποταμού, οι οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 

κτηνοτροφία και γεωργία και δευτερευόντως από τις αστικές περιοχές και τη 

βιομηχανία. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν παρατηρηθεί μεγάλες 

συγκεντρώσεις νιτρικών, στον Υδατόπυργο Λάρισας, επίσης ικανοποιητικά θεωρούνται 

επίπεδα βρίσκεται το αμμωνιακό άζωτο και τα κολοβακτηρίδια, στα αστικά λύματα 

εκτός του Κουλουρίου όπου είναι μία επιβαρυμένη περιοχή ως προς τα βαρέα μέταλλα 

(όπως Cu, Cr, Ni) και μη ανιχνεύσιμα επίπεδα (χαμηλό επίπεδο) (ΕΜΠ, 2008).

Σύμφωνα με του 2011 που επονήθηκε από την Κοκκινίδου, με σημείο 

δειγματοληψίας την έξοδο του Πηνειού από τα Τέμπη, όπου στην περιοχή προστίθενται 

στον Πηνειό νερά πάνω από είκοσι (20) πηγές, όπου παρουσιάζονται κύριοι συνθετικοί 

ρύποι που ξεπερνούν τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), συμπεραίνοντας 

ότι είναι μέτρια προς κακή η οικολογική κατάσταση του ποταμού, αντίθετα λιγότερο 

από καλή θεωρείται η χημική του κατάσταση.

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία που εκπονήθηκε από τον 

Κυρατσάκη της «Εργαστηριακής Θεσσαλίας Α.Ε.». Πραγματοποιήθηκαν
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δειγματοληψίες σε τρεις σταθμούς του ποταμού Πηνειού σε χρονικό διάστημα, 

τεσσάρων μηνών το 2010 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος). Από την 

έκθεση παρατηρήθηκε ότι το μήνα Σεπτέμβριο υπήρξε αύξηση των νιτρικών. Στη 

συνέχεια φυσιολογικές ήταν οι τιμές στα νιτρικά για πόσιμο νερό και άρδευση. Ακόμη, 

το διαλυμένο οξυγόνο βρισκόταν σε φυσιολογικά επίπεδα σε σύγκριση με τα πρότυπα 

της νομοθεσίας. Τη θερινή περίοδο υψηλές ήταν οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών. 

Τέλος, κατά το Σεπτέμβρη μήνα το βιοχημικά και χημικά απαιτούμενο οξυγόνο είχε 

φυσιολογικά επίπεδα τιμών.

Σημειακά επιβαρυμένος παρουσιάζεται ο ποταμός, από τις συγκεντρώσεις 

βαρέων μετάλλων (χαλκός, αργίλιο κ.ά.) που δεν ικανοποιούν τα πρότυπα της 

νομοθεσίας που καθορίζει το Υπουργείο.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν στο νερό 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων: Zn>As>Cr>Pb. Αντίθετα οι Fytianos et al., 2002 

δηλώνουν ότι οι συγκεντρώσεις που προαναφέρθηκαν έχουν φυσική πηγή τον ποταμό 

και κανονικές τιμές.

Στο άρθρο των Fytianos et al., 2002, έγινε εκτίμηση των ποιοτικών 

γνωρισμάτων του ποταμού μετά από συνεχείς χημικές αναλύσεις σε σημειακές ή μη 

πηγές ρύπανσης σε οκτώ σημεία δειγματοληψίας. Υποβάθμιση της ποιοτικής 

κατάστασης των επιφανειακών νερών παρουσίασαν τα αποτελέσματα λόγω της 

γεωργικής δραστηριότητας (λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά.).

Στην εργασία των Bellos et al., 2004, γίνεται παρακολούθηση των θρεπτικών 

στοιχείων περιμετρικά του ποταμού με χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Αρχικά, μεγάλες 

συγκεντρώσεις των θρεπτικών εμφανίστηκαν στους χειμερινούς μήνες, μετά κατά τη 

θερινή περίοδο και στο τέλος το φθινόπωρο. Γύρω από την Λάρισα υπάρχουν 

βιομηχανικά απόβλητα και λύματα με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών 

αλάτων να είναι αυξημένες. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ρύπανση της πόλης, οι 

γεωργικές δραστηριότητες και το κλίμα στη ΛΑΠ Πηνειού επιδρούν στην χημική 

κατάσταση του νερού.

Επιπρόσθετα, σοβαρό ρόλο στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος παρουσιάζει η κατανόηση, η ανάλυση και η προσομοίωση των 

υδρολογικών φαινομένων (πλημμύρες, ξηρασίες και λειτουργία των υπόγειων
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υδροφορέων υπό την δράση της κλιματικής αλλαγής). Η εντατική γεωργία, η αλόγιστη 

χρήση λιπασμάτων και η υπεράντληση των υδροφορέων έχει ως αποτέλεσμα την 

ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση, νιτρορύπανση δηλαδή, των υδροφορέων της 

ανατολικής και κεντρικής ΛΑΠ Πηνειού και της λίμνης Κάρλας και σοβαρές 

μετατοπίσεις και καθιζήσεις. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να 

σταματήσει η υποβάθμιση. Τέλος, είναι απαραίτητη και η λειτουργία ταμιευτήρα της 

λίμνης Κάρλας, καθώς θα βοηθήσει στη ποσοτική και ποιοτική επαναφορά του 

υποβαθμισμένου υδροφορέα της λεκάνης απορροής της λίμνης Κάρλας (2ο Συνέδριο 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, 2018).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ποταμός Πηνειός είναι πολύ σοβαρά και 

χρόνια, θέτοντας το μέλλον του ποταμού σε κίνδυνο. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι 

στην περιοχή μεταξύ Λάρισας και του Τιταρήσιου ποταμού. Το πρόβλημα που υπάρχει 

είναι μόνιμο, στη συγκεκριμένη περιοχή εδράζει η βιομηχανική περιοχή της πόλης, 

όπου τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα και ξεπλύματα των 

καλλιεργειών έχουν ως αποδέκτη τον Πηνειό. Ωστόσο, ένα σημείο της κοίτης είναι έτσι 

ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ανανέωσεις του νερού. Επισημαίνεται ότι το υδατικό 

ισοζύγιο του ποταμού είναι τα τελευταία χρόνια αρνητικό, καθώς το μέσο ετήσιο 

έλλειμα της ΛΑΠ, είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο m3 (σε ξηρή χρονιά). Οι 

υπεράριθμες γεωτρήσεις, η σπάταλη άρδευση των καλλιεργειών και οι παρεμβάσεις 

στην κοίτη του ποταμού οδήγησαν στη μεγάλη μείωση στην ποσότητα του νερού 

(Mylopoulos, 2011).

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση προόδου εφαρμογής της ΣΔΛΑΠ -  ΥΔ 

Θεσσαλίας έχουν καταγραφεί είκοσι μία (21) βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο ΥΔ 

Θεσσαλίας και μία (1) κτηνοτροφική εγκατάσταση που συγκαταλέγονται στις διατάξεις 

της IPPC Οδηγίας. Τα απόβλητα των εγκαταστάσεων αυτών βρίσκονται εντός 

οργανωμένων ΒΙΠΕ, δεν έχουν επιδράσεις στα νερά, καθώς αποχετεύουν στη κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Ωστόσο, επιπτώσεις στα νερά έχουν οι εκτός 

ΒΙΠΕ εγκαταστάσεις που παράγουν υγρά απόβλητα, υπάρχουν δύο (2) βιομηχανίες 

τροφίμων, μία (1) χοιροτροφική μονάδα και τρείς (3) βιομηχανίες μετάλλων. Με βάση 

τα στοιχεία της κεντρικής υπέυθυνης υπηρεσίας περιβάλλοντος όλες οι εγκαταστάσεις 

IPPC έχουν επανεξετάσει και αναπροσαρμόσει την περιβαλλοντική τους άδεια σε 

συμμόρφωση με την οδηγία (ΥΠΕΝ, 2014).
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Ακόμη, η Θεσσαλία και η περιοχή του Πηνειού θεωρούνται ευπρόσβλητες ζώνες από 

νιτρορύπανση, λόγω της γεωργικής δραστηριότητας το πρόγραμμα δράσης για την 

προστασία της νιτρορύπανσης περιγράφεται στην ΚΥΑ οικ. 25638/2905/2001. Όπως, 

αναφέρεται στη συγκεκριμένη ΚΥΑ παρουσιάζεται η κατάλληλη λιπαντική αγωγή των 

καλλιεργειών (σιτηρών, βαμβακιού, καλαμποκιού και ζαχαρότευτλων) στο κεφάλαιο Δ. 

Σύμφωνα με αναλύσεις της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους, προέκυψε ότι το 

έδαφος είναι αργιλοαμώδες (ΚΥΑ 25638/2905/ ΦΕΚ 1422 Β/22- 10-2001).

Σημαντική είναι οι ενέργειες της τοπικής οργάνωσης του Συλλόγου «Φίλων 

Πηνειού και Παραποτάμιου Πολιτισμού», όπου πραγματοποιούνται μηνιαίες 

δειγματοληψίες σε τρεις περιοχές (στην είσοδο του ποταμού από την Λάρισα, στην 

γέφυρα της συνοικίας Νέας Σμύρνης και στην ΒΙΠΕ κοντά στο φράγμα της Γυρτώνης), 

ωστόσο η δειγματοληψία έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα, ένας από τους 

κύριους λόγους είναι οικονομικός, με την τελευταία δειγματοληψία να έχει γίνει το 

Δεκέμβριο του 2011, όπου τα επιφανειακά ύδατα εντάσσονται στην κατηγορία της 

μέτριας με καλής ποιότητας.

Τέλος, κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ τα στοιχεία που παρατέθηκαν εκτιμούμε 

ότι ο βαθμός ρύπανσης του ποταμού Πηνειού αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί ένα 

μόνιμο πρόβλημα.

3.0 Πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΕ), άρθρο 5, προϋποθέτει ότι κάθε 

κράτος μέλος οφείλει να κατοχυρώσει ότι, για κάθε τμήμα διεθνούς περιοχής ΛΑΠ ή 

για κάθε περιοχή ΛΑΠ το οποίο βρίσκεται στο έδαφός του, γίνεται εξέταση της 

επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, με βάση το 

Παράρτημα II. Έπειτα, αναφέρονται οι σημειακές και μη πιέσεις του ποταμού στο Ν 

Λάρισας.
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3.1 Σημειακές πηγές ρύπανσης

Αυτές οι πηγές ρύπανσης αφορούν τις εκροές ρυπαντικών φορτίων από την 

βιομηχανία, κτηνοτροφία, τους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων) -  

ΧΑΔΑ (Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων), τις ιχθυοκαλλιέργειες, όμως 

βασική πηγή αποτελούν τα υγρά απόβλητα από οικισμούς που ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους από άλλα δίκτυα αποχέτευσης ή ΕΕΛ (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων). 

Ωστόσο υπάρχουν και οι δευτερεύουσες πηγές ρύπανσης είναι οι λατομικές 

εγκαταστάσεις. Επιπλέον, έντονη παρουσιάζεται η πίεση στα υδάτινα σώματα της ΛΑΠ 

Πηνειού από τις σημειακές πηγές ρύπανσης όλων των ενεργειών.

3.1.1 Αστικά λύματα

Στα αστικά λύματα συγκαταλέγονται τα συλλογικά αποχετευτικά συστήματα ή 

οι κεντρικές ΕΕΛ. Με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΕ δεν θεσπίστηκαν ευαίσθητοι 

αποδέκτες, άρα Α’ προτεραιότητας οικισμοί δεν υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Πηνειός είναι ο αποδέκτης πέντε (5) ΕΕΛ από τους δέκα έξι (16) που υπάρχουν στην 

Θεσσαλία (Χάρτης 8). Αναλυτικότερα, άμεσα στον Πηνειό καταλήγουν τα υγρά 

απόβλητα των μονάδων επεξεργασίας της Γιάννουλης, της Λάρισας και τη Β1ΠΕ 

Λάρισας, αντίθετα έμμεσα οδηγούνται του Τυρνάβου και της Ελλασόνας.
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Χάρτης 8: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος, 2010 -  2014.

Περίπου το 60% του πληθυσμού (440.000) εξυπηρετείται από τις ΕΕΛ στο Υ.Δ.

Θεσσαλίας (ΥΠΕΚΑ, 2012).

• Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Λάρισας

Λειτουργεί από το 1991 έχοντας φτάσει σήμερα την δυναμική της στα 210.000 

άτομα, για την κάλυψη των αναγκών έως το 2030, από 110.000 που ήταν 

πρώτα. Οι εγκαταστάσεις έχουν έκταση 115 στρέμματα όπου δέχονται τα 

λύματα της πόλης και βυτία με βοθρολύματα (βιομηχανίες κ.ά.) και 

περικλείονται από αντιπλημμυρικό ανάχωμα. (ΔΕΥΑ Λάρισας, 2013).

Η Λάρισα έχει ένα πλήρες αποχετευτικό δίκτυο που ανταποκρίνεται επαρκώς. 

Ειδικότερα, αποτελείται από κάποιους κεντρικούς συλλεκτήρες και από 

πολλούς δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγούς σε συνδυασμό με τέσσερα 

αντλιοστάσια συλλέγουν τα λύματα στο κεντρικό αντλιοστάσιο κοντά στον 

Πηνειό. Στη συνέχεια, τα λύματα μέσω του Κεντρικού Αγωγού προς την ΕΕΛ 

(ΔΕΥΑ Λάρισας, 2013).
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Με το σύστημα ενεργού ιλύος, η διαδικασία χαρακτηρίζεται δευτεροβάθμια με 

την απομάκρυνση του αζώτου με βιολογικό τρόπο και την απολύμανση και 

σταθεροποίηση της ίλυος με νιτροποίηση και απονιτροποίηση (Αργυρούλη, 

2005).

• Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τυρνάβου

Η μονάδα χωροθετημένη σε αγροτική περιοχή 700 μέτρα ανατολικά του 

Τυρνάβου και κοντά στον ποταμό Τηταρήσιο (αποδέκτης επεξεργασμένων 

λυμάτων). Τέθηκε σε λειτουργία το 1995 και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί 

18.000 κατοίκους (Αργυρούλη, 2005).

Όπως και στην προηγούμενη μονάδα έτσι και εδώ η διαδικασία είναι 

δευτεροβάθμια.

• Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Β1ΠΔ Λάρισας

Η ΒΙΠΕ έχει έκταση ίση με 2.500 στρέμματα με ποσοστό πληρότητας 60%. 

Ωστόσο, με την πρόσφατη διεκπεραίωση των έργων τεχνικής υποδομής 

εκτιμάται ότι θα είναι πλήρη σε λίγα χρόνια, συνεπώς γι’αυτό υπάρχει ανάγκη 

διερεύνησης της δυνατότητας επέκτασης ή την κατασκευή νέας. Επιπλέον, για 

την ικανοποίηση των αναγκών για δεκαετίες προβλέπεται επέκταση 2.000 

Επιπρόσθετα, αν περιληφθεί και ο παράγοντας ότι οι περισσότερες 

βιομηχανικές μονάδες είναι εκτός οργανωμένων υποδοχέων και υπάρχει πλάνο 

μετεγκατάστασης, ο τομέας θα έχει ανάγκη άλλα 5.000 στρέμματα σε βάθος 

χρόνου. Θα υπάρξη ανάγκης ΒΙΟΠΑ (Βιομηχανικό Πάρκο) για την εξυγίανση 

της πόλης από οχλούσες βιοτεχνίες, τουλάχιστον 5.000 στρέμματα για την 

ικανοποίηση των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών (ΥΠΕΧΩΔΕ, 

2003).

Με βάση την τεχνική έκθεση κατασκευής της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων 

της ΒΙΠΕ Λάρισας, η διαδικασία των αποβλήτων είναι η εξής: τα απόβλητα 

εισέρχονται σε μια ευθύγραμμη αυτόματη εσχάρα και στη συνέχεια περνούν από τη 

δεξαμενή υποδοχής αποβλήτων, όπου οι αντλίες τα στέλνουν σε συλλέκτη και μετά σε 

καταθλιπτικό αγωγό με τελικό αποδέκτη τη δεξαμενή εξισορρόπησης -  

απονιτροποίησης (ΔΕΥΑ Λάρισας, 2013).

Έχουν εγκατασταθεί είκοσι μία (21) στατικού αερισμού μονάδες στη δεξαμενή 

για τον αερισμό και την ανάδευση των αποβλήτων που εισέρχονται. Ακόμη, 

κυκλοφορεί ξανά στη δεξαμενή η βιολογική λάσπη, συνεπώς τα απόβλητα δέχονται
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χημική και υδραυλική εξισορρόπηση, όπου συγρόνως γίνεται και η απονιτροποίηση. 

Υπάρχει δυνατότητα της χρήσης της δεξαμενής ως βιολογικό αντιδραστήρα αν η 

ποσότητα των αποβλήτων είναι μικρή. Στη συνέχεια, το μικτό υγρό κατευθύνεται στη 

δεξαμενή αερισμού με τη στήριξη αεραντλιών. Η μείωση του ρυπαντικού φορτίου και ο 

βασικός αερισμός γίνεται στις δεξαμενές αερισμού. Η αιώρηση της βιολογικής λάσπης 

και ο αερισμός γίνεται στις βάσεις του στατικού αερισμού, όπου εμφυσείται αέρας με 

όψη μεγάλης φυσαλίδας και στη συνέχεια χωρίζεται σε μικρότερες. Το μικτό υγρό με 

τη βοήθεια της βαρύτητας πηγαίνει στο μετρητή παροχής και μετά στη δεξαμενή 

καθίζησης. Καθίζηση υφίσταται η βιολογική λάσπη, καθώς πέφτει στον κώνο λάσπης 

όπου διαφεύγει με αντλίες επανακυκλοφορίας (Αργυρούλη, 2005).

Το υγρό που δημιουργείται από τις καθιζήσεις καταλήγει στις δεξαμενές 

κροκίδωσης και αντίδρασης, επιπλέον γίνεται προσθήκη θειϊκού αργίλου και 

πολυηλεκτρολύτες. Καθίζηση υφίστανται και οι σχηματισμένες κροκίδες στη 

διαυγάσης δεξαμενή. Στον παχυντή λάσπης καταλήγει η χημική λάσπη, ενώ στη 

δεξαμενή χλωρίωσης οδηγείται το διαυγασμένο απόβλητο. Τα διαυγή αφού περάσουν 

τον έλεγχο και τη διόρθωση του pH, απολυμαίνονται με υποχλωριώδες νάτριο. Τα 

υπολείμματα βιολογικής λάσπης, αλλά και χημικής λάσπης από το τμήμα 

φυσικοχημικού καθαρισμού καταλήγουν σε κυκλικό παχυντή λάσπης. Τέλος, η 

υπερχείλιση έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή μέσω της αποχέτευσης στη είσοδο των 

εγκαταστάσεων και η αφυδατωμένη να στην πλατφόρμα διάθεσης (Αργυρούλη, 2005).

3.1.2 Βιομηχανία

Στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Λάρισας υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση 

βιομηχανικών μονάδων, βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης). Πιο συγκεκριμένα, τέτοιου είδους μονάδες έχουν 

εγκατασταθεί στους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ (Λάρισας και Τεμπών), όπου βρίσκεται η 

Β1ΠΕ (εκτός ΖΟΕ), Λάρισας -  Συκουρίου, όπου οριοθετημένη βιομηχανική ζώνη εντός 

ΓΠΣ, τέλος ο οδικός άξονας Λάρισας -  Τυρνάβου με περισσότερη συγκέντρωση γύρω 

από τον οικισμό Γιάννουλη. Διάσπαρτες σε όλη την περιφέρεια είναι οι μικρομεσαίες 

παραγωγικές μονάδες και πιο έντονα στις στους οδικούς άξονες και στις μεγάλες
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αστικές συγκεντρώσεις. Αντίθετα, νοτιοδυτικά κατά μήκος των οδικών αξόνων 

Λάρισας -  Κοιλάδας, Λάρισας -  Τρικάλων και Λάρισα -  Αγιάς παρατηρείται 

μικρότερη συγκέντρωση μονάδων μεταποίησης, όπως και σε άλλες περιοχές Ελασσόνα, 

Φάρσαλα και Αγιά (Στυλιανάκης κ.ά., 2010).

Γενικά,από τα δεδομένα που έχουμε προκύπτει ότι το 40% των μονάδων 

βρίσκονται εντός Β1ΠΕ και οι υπόλοιπες στον άξονα των Καλλικρατικών Δήμων. 

Ωστόσο, οι μονάδες που βρίσκονται εκτός Β1ΠΕ έχουν την εξειδίκευση στη 

μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, έτσι συνδέεται με τον αγροτικό χαρακτηρισμό 

της Περιφέρειας (ΥΠΕΚΑ, 2012).

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στο Ν. Λάρισας, υπάρχουν έξι (6) βιομηχανίες 

που συγκαταλέγονται στην Οδηγία IPPC (Ολοκληρωμένος Έλεγχος και Πρόληψη της 

Ρύπανσης). Επιπρόσθετα συγκαταλέγονται τέσσερις (4) εγκαταστάσεις που ανήκουν 

στην Οδηγία Seveso (Οδηγία για τα μεγάλης έκτασης ατυχήματα).

3.1.3 Εσταυλισμένη κτηνοτροφία

Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με την εκτροφή πουλερικών και χοίρων και 

σε ορισμένες καταστάσεις βοοειδών. Περίπου το 65% των μονάδων είναι εκτροφής 

βοοειδών και το υπόλοιπο ανήκει στις μονάδες εκτροφής χοίρων. Ωστόσο παρατηρείται 

ότι το 84% των κτηνοτροφικών μονάδων βρίσκονται στη ΛΑΠ Πηνειού (ΥΠΕΚΑ, 

2012). Επιπλέον, στα βόρεια του νομού καθορίζεται ζώνη, όπου οι δραστηριότητες της 

κτηνοτροφίας θα προηγούνται από άλλες συμβατές χρήσεις.

Σύμφωνα με τους Στυλιανάκης κ. ά., 2010, για την ανάπτυξη της παράκτιας 

ζώνης έγινε πρόταση στις εκβολές Πηνειού, με ιχθυοκαλλιέργειες παραδοσιακής 

μορφής, όπως και οστρακοκαλλιέργειες -  ιχθυοκαλλιέργειες σε σωστές ζώνες θα 

μπορούν να εξυπηρετηθούν από το αλιευτικό καταφύγιο Στομίου (Στυλιανάκης κ.ά., 

2010).
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3.1.4 ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων) -  ΧΑΔΑ 
(Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων)

Οι ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε λειτουργία στο ΥΔ Θεσσαλίας είναι τέσσερις (4). 

Ο ΧΥΤΑ της Λάρισας ικανοποιεί όλο το νομό, ο ΧΥΤΑ του Βόλου εξυπηρετεί ένα 

τμήμα της ηπειρωτικής Μαγνησίας, ο ΧΥΤΑ Αργαλαστής είναι ο πιο πρόσφατος σε 

λειτουγεία και ικανοποιεί ένα μέρος του Πηλίου, τέλος ο ΧΥΤΑ των Τρικάλων 

εξυπηρετεί πέραν του Ν. Τρικάλων και τον Ν. Καρδίτσης. Όλα τα επεξεργασμένα 

λύματα των ΧΥΤΑ καταλήγουν στις ανάλογες ΕΕΛ, εκτός του ΧΥΤΑ Αργαλαστής 

μετά την επεξεργασία που υπέστησαν ανακυκλοφορούν. Υπό την υπόθεση σωστής 

λειτουργίας, δεν θα υπάρχουν πιέσεις στα υδάτινα σώματα από τους ΧΥΤΑ (ΥΠΕΚΑ, 

2012).

Επιπρόσθετα, συγκαταλέγονται πενήντα ένας (51) ΧΑΔΑ στο ΥΔ Θεσσαλίας, 

όπου όλοι έχουν κλείσει, διαθέτοντας άδεια αποκατάστασης και η πλειοψηφία είναι μη 

αποκατεστημένοι. Στη συνέχεια, είκοσι (20) υπάρχουν στο Ν. Τρικάλων, δέκα τρεις 

(13) στο Ν. Καρδίτσας, δώδεκα (12) στο Ν. Λαρίσας και έξι (6) στο Ν. Μαγνησίας. 

Επιπλέον, είκοσι οκτώ (28) από αυτούς ξεπερνάνε τα δέκα (10) στρέμματα, με έκταση 

257 στρέμματα ο ΧΑΔΑ Καλαμπάκας. Λιγότερο από το 80% των ΧΑΔΑ βρίσκονται 

στη ΛΑΠ Πηνειού (Χάρτης 9).
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Χάρτης 9: ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ

Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 2010-2014.

3.1.5 Εξορυκτική δραστηριότητα

Έως το 2011 υπήρχαν 6 (6) λατομεία εξόρυξης μαρμάρου στο Ν. Λάρισας και 

επτά (7) λατομεία εξόρυξης αδρανών υλικών. Στις περιοχές Αγιονερίου Ελασσόνας, 

Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων, Ποταμιάς, Κουτσοχερίου και Μύρων γίνεται εξόρυξη 

αδρανών υλικών. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λιγνίτη έχει ο νομός στην περιοχή 

Αμουρίου Ελασσόνας και Δομένικου. Αντίθετα δεν υπάρχει ενδιαφέρον στον τομέα 

των μεταλλικών. Σημαντικές απολήψεις γίνονται στην περιοχή Αγιονερίου, στην 

περιοχή Δαμασίου και του Βούλγαρη για τα αμμοχάλικα ποταμού. Τέλος, στις περιοχές 

Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Δρύμου, Μύλου, Ευαγγελισμού και Καλοχωρίου γίνονται 

σημαντικές αργιλοληψίες. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(ΙΓΜΕ) υποστηρίζει το Ν. Λάρισας ως κέντρο κεραμοποιίας, όπου στηρίζει τις 

αργιλοληψίες στη Δυτική Μακεδονία και την υπόλοιπη Θεσσαλία (Στυλιανάκης κ.ά., 

2010).
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3.2 Διάχυτες ή μη σημειακές πηγές ρύπανσης

Οι διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, αφορούν εκροές 

θρεπτικών ρυπαντικών φορτίων από κτηνοτροφικές, αγροτικές ενέργειες και τα υγρά 

απόβλητα των οικισμών που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές 

ΕΕΛ.

Το σύνολο της πεδινής έκτασης καταλαμβάνει η γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας στο Ν. Λάρισας και κάποιες μόνιμες καλλιέργειες σε ημιορεινές 

εκτάσεις στο Δήμο Αγιάς και την παραποτάμια ζώνη στην Ελασσόνα. Το 23,4% των 

αδρευόμενων εκτάσεων αδρεύεται με συλλογικά δίκτυα, αντίθετα με ιδιωτικά έργα 

είναι το 76,6%. Επιπλέον, υπάρχει μια μεγάλη ζώνη αναδασμού που βρίσκεται στο 

νότιο και κεντρικό -  δυτικό διαμέρισμα του νομού, με τρεις (3) ζώνες στα βόρεια του 

νομού και μία μικρή στην έξοδο των Τεμπών (Στυλιανάκης κ.ά., 2010).

Η χρήση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και τις αγροκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες ευθύνεται για την αγροτική ρύπανση. Στα επιφανειακά νερά οδηγείται 

η ρύπανση μέσω των νερών της βροχής ή με τη σύνδεση με τα υπόγεια ύδατα, καθώς 

έχουν ήδη ρυπανθεί από τη στράγγιση των νερών άρδευσης των κτηνοτροφικών 

μονάδων και αγρών.

Κάνοντας ταξινόμηση των χρήσεων γης, μπορεί να υπάρξει εκτίμηση, 

εφαρμόζοντας άλλους συντελεστές εξαγωγής για το φώσφορο και το άζωτο. Επιπλέον, 

σύνδεση υπάρχει μεταξύ του «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» και των 

υπολογισμών του ρυπαντικού φορτίου, για την αποδοχή της εφαρμογής των θρεπτικών.

Η κτηνοτροφία και οι επιφανειακές εκροές από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις 

«βοηθούν» στην συντήριση και ανάπτυξη των ρυπαντικών φορτίων, κάνοντας μία 

ποσοτική εκτίμηση για τη ΛΑΠ Πηνειού. Πιο συγκεκριμένα, το φορτίο αζώτου, 

φωσφόρου και το οργανικό φορτίο είναι πάνω 60%, 70% και 90%, λόγω της 

κτηνοτροφικής και γεωργικής τους δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ στο ΥΔ Θεσσαλίας, στη ΛΑΠ 

Πηνειού τα συνολικά ετήσια φορτία είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος για κάθε μία 

σημειακή πίεση (Πίνακας 4), δηλαδή 3.937 τόνοι/ έτος BOD (Βιοχημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο), 1.006 τόνοι/ έτος N και 308 τόνοι/ έτος P περίπου για το κάθε ένα.
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Πίνακας 4: Ετήσια φορτία BOD, N και P που δημιουργούνται από τις σημειακές πηγές 
ρύπανσης

Σημειακές πηγές 
ρύπανσην

Ετήσιο BOD
(τόνοι / έτο;)

Ετήσιο Ν (τόνοι /
£TOC|

Ετήσιο Ρ (τόνοι / 
έτος)

EyKnmcr™cra.; 
Επεςεργκσίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ)
24904 214,85 77,0:

Εκβολή δικτύων 
αποχέτευσης σε 

φυσικό αποδέκτη
65,89 13.13 2,7:

Μεγάλες
ξενοδοχειακές

μονάδες
0,6S 0,34 020

Βιομηχανικές
μονάδες 70(2.26 166,33 33,16

Κτηνοτροφικές
μονάοε: 2.904.90 607,40 133,75

Υοατοκάλλιέργειες-
Ιχόυοκάλλιέργειε: 13,3: 2,92 0,49

Συνολικά 3.936.62 1005,57 30739

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται διαγραμματική απεικόνιση Σχήμα 1, της ετήσιας 

κατανομής επιβάρυνσης των BOD, N, και P στη ΛΑΠ Πηνειού (EL0816).
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Σχήμα 1: Ετήσια επιβάρυνση από σημειακές πιέσεις σε BOD, Ν και P

Ε v iiiac Π£ττ·ίι □ c  i ιτ E J iC L cp ^ a a liK
A u p ltL W  I.EEiVl

EkHcATi uliIl -jJV QnO'rCEE J Q f C

a c  φ ΐ - ο ι κ ΰ  π π ο ΰ ί ι ϊ ΐΓ ι

Μ ί γ ο Α ί ς  i f y o f r a r r c i C H tc
j a v E n i i c

Βιομηχανικές μονιααες

Κ τ η ν α τ β ο ίΗ κ ί ς  μ ^ α ύ ε ς

■ϊο ε ε ι κ ο ΑΑ.γ ρ  h- ε ι ε ■:

IvU L O JiaA A iC pvbC C

Πηγή: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Στο παρακάτω Σχήμα 2, φαίνεται η κατανομή ετήσιας τελικής επιφανειακής 

επιβάρυνσης BOD, N, και P για τη ΛΑΠ Πηνειού.
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Σχήμα 2: Τελική ετήσια κατανομή επιφανειακής επιβάρυνσης από διάχυτες πιέσεις σε BOD, N 
και P

ρ

Πηγή: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Πίνακας 5: Ετήσιο συνολικό φορτίο που απορρέει επιφανειακά με διάχυτες πιέσεις στο Υ Δ 
Θεσσαλίας

BOD fte /w ) Αστικά 361633
Κτηνοτροφία 11124422

N{kg/yr)
Αστικά 246131

Κτηνοτροφία 3993366
Γ εοορνίκ 2103342

Ρ {kg/yt’i
Αστικά 3243

Κτηνοτροφία 156395
Γ EDOpyim 372213

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: ΥΠΕΚΑ, 2012.

Τα νιτρικά ιόντα είναι οι πιο βλαβεροί ρύποι για τον άνθρωπο, από την ενέργεια 

της γεωργία, όπου είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν στο νερό και μέσα από τη 

διαδικασία του φιλτραρίσματος να οδηγηθούν μέσω της υπόγειας ροής και της 

ακόρεστης ζώνης στους υπόγειους υδροφορείς. Στην αύξηση των νιτρικών σε αρκετές 

αγροτικές περιοχές, συμβάλλουν η άρδευση και η χρήση των λιπασμάτων ανόργανου
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αζώτου. Τέλος, σημαντικές πηγές νιτρικών και διαλυμένων αλάτων είναι και τα στερεά 

απόβλητα (κοπριά) (ΕΜΠ, 2008).

Σημαντικό κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων αποτελεί η εφαρμογή 

φυτοφαρμάκων, για την προστασία των καλλιεργειών. Η τοξικότητα των αγροχημικών, 

ο χρόνος που θα βρίσκονται στο έδαφος, η ποσότητα της ουσίας καθώς και ο τρόπος 

εισαγωγής τους στο έδαφος έχουν σημαντικό ρόλο για τη ρύπανση (Κούγκολος, 2005).

Τα ετήσια συνολικά επιφανειακά φορτία είναι άθροισμα των επιμέρους 

σημειακών, διάχυτων και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων είναι (Πίνακας 6). Στη 

συνέχεια, στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται για τη ΛΑΠ Πηνειού τα τελικά ποσοστά ρύπων 

για κάθε πηγή ρύπανσης, όπως σημειακή, διάχυτη ή άλλου είδους ανθρωπογενής πίεση 

και στο Χάρτη 10 η συνολική ένταση των πιέσεων στο ΥΔ Θεσσαλίας.

Πίνακας 6: Ετήσια συνολικά επιφανειακά φορτία που δημιουργούνται από όλες τις πηγές 
ρύπανσης σε BOD, N και P

ΙΙηγή ρύπανσην BOD (τόνοι £-ο:) Ν {τόνοι/ έτο: | Ρ (τόνοι/ ΕΤΟς)
Διάχυτες 9.264,77 4.615,53 227,42
Σημειακές 3.936,62 1.005,57 30739
Σύνολα 13.201,40 5.621.10 534,31

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.
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Σχήμα 3: Ετήσια τελική κατανομή επιφανειακής επιβάρυνσης από όλες τις πηγές ρύπανσης σε 
BOD, N και P

Πηγή: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Χάρτης 10: Συνολική εκτίμηση της πίεσης στο ΥΔ Θεσσαλίας
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Πηγή: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

3.2.1 Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων

Με βάση την Οδηγία προστασία για τα ύδατα, τα επιφανειακά νερά διαιρούνται 

σε τέσσερις (4) κατηγορίες, τα ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά και παράκτια. Επιπλέον, με 

βάση τις προδιαγραφές της Οδηγίας οφείλει να υπάρχει συνοχή στη συνολική εικόνα 

για την κατάσταση των υδάτων της ΛΑΠ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων παρακολούθησης των υδάτων. Σύμφωνα με την 

αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας υπάρχουν εξήντα τέσσερις (64) σταθμοί 

παρακολούθησης επιφανειακών, όπου οι τριάντα τέσσερις (34) είναι επιχειρησιακοί και 

τριάντα (30) εποπτικοί. Για την παρακολούθηση της χημικής και οικολογικής 

κατάστασης στους σταθμού υπάρχουν τα εξής δίκτυα:

• Στους ποταμούς, τρεις (3) εποπτικοί και είκοσι (20) επιχειρησιακοί.

• Στις λίμνες, ένας (1) εποπτικός και κανένας επιχειρησιακός.

• Στα παράκτια, τρεις (3) εποπτικοί και ένας (1) επιχειρησιακός.

Επιπλέον, υπάρχει και μόνο η οικολογική παρακολούθηση, όπου παρουσιάζονται στις 

παρακάτω κατηγορίες τα εξής δίκτυα:

• Στα ποτάμια, είκοσι ένας (21) εποπτικοί και δέκα τρεις (13) επιχειρησιακοί.

• Στις λίμνες ένας (1) εποπτικός και κανένας επιχειρησιακός.

• Στα παράκτια ένας (1) εποπτικός και κανένας επιχειρησιακός.

Τα επιφανειακά νερά κάθε κατηγορίας διαιρούνται σε τμήματα και 

χαρακτηρίζονται ως υδάτινα σώματα. Ο χαρακτηρισμός γίνεται σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν την οικολογία τους. Ακολούθως, τα 

υδάτινα σώματα διακρίνονται σύμφωνα με το διαφορετικό καθεστώς προστασίας ή τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες -  πιέσεις. Καταλήγοντας στην οριοθέτηση ποτάμιων, 

λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων σωμάτων, όπου σε καθένα μπορεί να 

αξιολογηθεί η οικολογική και χημική του κατάσταση, ώστε η κατάσταση αυτών να 

είναι καλή και σε περίπτωση που δεν είναι να ληφθούν μέτρα για να γίνει.
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Στο ΥΔ Θεσσαλίας οριοθετήθηκαν τα εξής υδάτινα σώματα, εβδομήντα δύο 

(72) ποτάμια υδάτινα σώματα (μέσο όρο: 19,3 km, συνολικό μήκος: 1387 km), οκτώ 

(8) παράκτια υδάτινα σώματα (επιφάνεια 134,1 km2, συνολική έκταση: 938,9 km2) και 

τρία (3) λιμναία υδάτινα σώματα (μέση επιφάνεια: 15,1 km2) (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: Ποτάμια και λιμναία ΥΣ στο Υ Δ Θεσσαλίας

ΥΔ Θεεισαλίας Ποτάμιο ΥΣ Λιμναία ΥΣ

Λεκάνη Πηνειού
Αριθμός 64 3

Μέσο μήκος 19,9 km 15,1 km2
Μήκος 1271,8 km 45,3 km2

1 £ 1 5 1, 1

Αριθμός 8 0

Πηλίοϋ
Μέσο μήκο: 14,5 km 0 km2

Μήκο: 1.15,9 km 0 km2

Σύνολο στο ΥΔ
Αριθμός 72 3

Μέσο μήκο: 19,3 km 15,1 km2

1 0 •/
ϊ 1378,7 km 45,3 km2

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Η κύρια χρήση του νερού στη Θεσσαλία είναι η άρδευση. Οι ταμιευτήρες 

Πλαστήρα και Σμοκόβου είναι σημαντικά έργα αξιοιποίησης των επιφανειακών 

υδατικών πόρων. Επιπλέον, στη λιστα των σημαντικών έργων συγκαταλέγεται και η 

επανασύσταση της λίμνης Κάρλας.

Επιπλέον, ορίστηκε Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης με κοινή υπουργική 

απόφαση (ΚΥΑ 140384/2011) για παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας 

των υδάτων με προσδιορισμό των σταθμών μέτρησης και των ανάλογων φορέων που 

πρέπει να λειτουργούν (Ν 3199/2003 και άρθρο 4, παράγραφος 4). Το πρόγραμμα 

παρακολούθησης ορίστηκε το 2009 με την πραγματοποίηση των μέτρων με την 

εφαρμογή του άρθρου 8 και του παραρτήματος V της Οδηγίας προστασία των υδάτων 

(Λέλλης, 2014).
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Σχήμα 4: Τομείς ποιοτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
κατάστασης των επιφανειακών ΥΣ

Βιολογικά Ποιοτικά 
τοιχεία (ψάρια κλπ)

Συνολική
κατάσταση

Ειδικοί Ρύποι 
ιέταλλα και ενώσεις 

τους, κλπ)

Υδρομορφολογικά 
τοιχεία (βάθος κλπ)

Ουσίες Προτεραιότητας 
κ.ά. ουσίες όπου 

θεσπίστηκαν όρια σε 
επίπεδο Κοινότητας

P

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Για τη μέτρηση των πηγών, των παροχών και των βασικών υδατορευμάτων, 

υπάρχει δίκτυο υδρομετρικών σταθμών στη λεκάνη του Πηνειού. Επιπλέον, αρκετοί 

σταθμοί δεν είναι αξιόπιστοι και τα δεδομένα της δεν είναι εύκολα επεξεργάσιμα.

Υποδειγματική θεωρείται η λειτουργία των υδρομετρικών σταθμών, καθώς την 

τελευταία χρονική περίοδο έχει υποβαθμιστεί, εξαιτίας της κακής κατασκευής, αλλά 

και της χωροθέτησης, όπου ήταν κοντά στο υδρομετρικό σταθμό για την απόληψη 

νερού τους θερινούς μήνες για άδρευση. Οι συγκεντρώσεις νερού περιμετρικά ενός 

υδρογραφικού δικτύου έχουν σκοπό την ικανοποίηση αδρευτικών αναγκών κάνει 

δύσκολη την διατήρηση του ισοζυγίου (ΕΜΠ, 2008).

3.2.2 Παρακολούθηση υπόγειων υδάτων

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ) εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα, έχουν 

οριοθετηθεί είκοσι επτά (27) ΥΥΣ. Τα δέκα οκτώ (18) ΥΥΣ είναι σε καλή ποσοτική
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κατάσταση, τα εννέα (9) σε κακή ποσοτική, είκοσι τέσσερα (24) είναι σε καλή ποιοτική 

κατάσταση και τρία (3) σε κακή ποιοτική κατάσταση (Πίνακας 8). Ακόμη το δίκτυο 

παρακολούθησης των ΥΥΣ ενισχύθηκε από 94 σταθμούς, όπου οι εξήντα ένας (61) 

ήταν επιχειρησιακοί και οι τριάντα τρεις (33) εποπτικοί. Εντονότερο πρόβλημα 

εμφανίζουν τα ΥΥΣ της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας της Ταουσάνης -  Καλού Νερού και 

άνω του Ενιππέα. Ωστόσο το ΕΘΙΑΓΕ κατασκεύασε ένα δίκτυο καταγραφής της 

νιτρορύπανσης, μέσω αυτού έγινε και η παρουσίαση της στάθμης των υπόγειων 

υδροφορέων. Επιπλέον, υπό την επίβλεψη του ΙΓΜΕ υπάρχει δίκτυο παρακολούθησης 

της στάθμης υπόγειων υδάτων. Ο επανασχεδιασμός και η αναπροσαρμογή των δικτύων 

παρακολούθησης θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και η 

παρακολούθηση των δεικτών οικολογικής ποιότητας. Στη συνέχεια, έγινε ταξινόμηση 

των επιφανειακών νερών σε πέντε (5) τομείς, σύμφωνα με τις μετρήσεις συγκεκριμένων 

ποιοτικών δεικτών. Τέλος, για το βέλτιστο των αποτελεσμάτων η διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί με αναθεωρήσεις των ΠΠ (Μαντούζα, 2008).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης, το δίκτυο 

παρακολούθησης των ΥΥΣ, είχε ενενήντα τέσεερις (94) σταθμούς παρακολούθησης, 

όπου οι τριάντα τρείς (33) ήταν εποπτικοί και οι εξήντα ένας (61) επιχειρησιακοί, οι 

σταθμοί αυτοί κατέγραφαν την ποσοτική και χημική κατάσταση των ΥΥΣ.

Πίνακας 8: Ποσοτική -  Χημική κατάσταση των ΥΥΣ στη ΛΑΠ Πηνειού

Ονομασία
Ποσοτική

κατάσταση

Τάση

πτώση

στάθμης

Χημική

κατάσταση

Προστατευόμενες

περιοχές

Κόζιακα Καλή Όχι Καλή Ναι

Πλαιοσαμαρίνας 

-  Βούλας
Καλή Όχι Καλή Ναι

Πεδιάδα Ν/Δ

Θεσσαλίας
Κακή Ναι Κακή Ναι

Σαραντάπορου Καλή Όχι Καλή Όχι
Κρανιάς - 

Ελασσόνας
Καλή Όχι Καλή Όχι

Ποταμιάς Καλή Όχι Καλή Ναι
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Δαμασίου - 

Τιτάνου
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Φυλληΐου - 

Ορφανών
Κακή Ναι Καλή Ναι

Εκκάρας- 

Βελεσιωτών
Κακή Ναι Καλή ΌΡι

Λάρισας -  

Κάρλας
Κακή Ναι Καλή Ναι

Ολύμπου -  

Όσσας
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Ταουσάνης -  

Καλού νερού
Κακή Ναι Κακή Ναι

Ναρθακίου -  

Βρυσίων
Κακή Ναι Καλή Ναι

Χασίων —

Αντιρασίων
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Ξυνιάδος Κακή Ναι Καλή ΌΡι
Ελασσώνας - 

Τσαριτσάνης
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Κώνου

Τιταρήσιου
Κακή Ναι Καλή Ναι

Κώνου Πηνειού -

Πορταΐκού - Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Παμισού

Χασίων -

Φαρκαδώνας
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Κάτω Ολύμπου -  

Σαραντάπορου
Καλή ΌΡι Καλή Ναι

Μακρυρωρίου -  

Συκουρίου
Κακή Ναι Καλή Ναι

Μαυροβουνίου -  

Όσσας
Καλή ΌΡι Καλή ναι

Άνω του Ενιπέα Καλή ΌΡι Κακή Ναι
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Ξυνιάδας - 

Κέδρου
Καλή Όχι Καλή Όχι

Μαλακασιώτικου

ρέματος
Καλή Όχι Καλή Ναι

Εκβολών Πηνειού Καλή Όχι Καλή Ναι
Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

3.2.3 Υδατικοί πόροι στην Ελλάδα

Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην χώρα μας, συντονίζεται μόνο από την 

δημόσια διοίκηση η οποία δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη και είναι πολυδιάστατη. 

Επιπλέον, τα όρια των υδατικών διαμερισμάτων διαφέρουν από αυτά των διοικητικών 

περιφερειών, συνεπώς υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και διοίκησης. Υπάρχουν 

περιθώρια μείωσης της ποσότητας των υδάτων σε ορισμένους τομείς, είναι οι εξής:

• Σημαντικός καταναλωτής νερού είναι η γεωργία με 80% συνολική κατανάλωση 

(άρδευση). Με απώλειες να έχουν 50 -  60%, όπου οι αγρότες δεν επιβαρύνονται 

με βάση την κατανάλωση. Συνεπώς, δεν υπάρχουν κίνητρα για μείωση της 

κατανάλωσης και για νέες μεθόδους μικροάρδευσης.

• Επόμενος τομέας είναι η βιομηχανία με ποσοστό 11%, όπου δεν παρέχονται η 

επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Ωστόσο, με νέες και κατάλληλες 

τεχνικές η εξοικονόμηση μπορεί να είναι έως 90%.

• Τέλος, με 10% κατανάλωση είναι η ύδρευση με απώλειες 30 -  50%. Η 

υπερκατανάλωση και η απουσία της ευαισθητοποίησης για εξοικονόμηση έχει 

δημιουργηθεί από την έλλειψη τιμολογιακής πολιτικής (Μυλόπουλος, 2008).

Η σπατάλη και η αλόγιστη χρήση του νερού, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Κλείνοντας, η Ελλάδα θα πρέπει να προσέχει και να 

ελέγχει τους τρόπους που διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους, όπου συνεπάγεται ένας 

ολοκληρωμένος σχεδιασμός και τήρηση της νομοθεσίας, ώστε να υπάρξουν τα 

επιθυμητά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των υδατικών αποθεμάτων.
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Υπεράντληση

Υπάρχει υπερεκμετάλλευση κατά τους θερινούς μήνες στα υδατικά συστήματα 

της Θεσσαλίας, που αφορά απολήψεις κατά την αρδευτική περίοδο, η οποία συμπίπτει 

την ίδια χρονική στιγμή με την περίοδο χαμηλών παροχών των ποταμών. Πιο 

αναλυτικά, η θερινή απόληψη σε τριάντα τρία (33) ποτάμια υδατικά συστήματα είναι 

μεγαλύτερη από το 50% της φυσικής απορροής και σε άλλα επτά (7) μεγαλύτερη από 

30%, όπου συνολικά αποτελούν το 54% του υδρογραφικού δικτύου της Θεσσαλίας. 

Συνεπώς η εξασφάλιση υγιών οικοσυστημάτων είναι αδύνατη. Οι χαμηλές παροχές των 

ποταμών δημιουργούνται από υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων, καθώς την 

θερινή περίοδο τροφοδοτούνται από εκφορτίσεις υπόγειων συστημάτων. Η αλόγιστη 

εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων έχει σαν αποτέλεσμα τις υπεραντλήσεις των 

υπόγειων υδάτων, συνεπώς υπάρχει μείωση των ανανεώσιμων πόρων και των μόνιμων 

υπόγειων αποθεμάτων (www. greenagenda. gr, 2017).

Η υφιστάμενη κατάσταση για το σύνολο του ΥΔ Θεσσαλίας σύμφωνα με την 

αναθεώρηση παρουσιάζει 2.500.000 στρέμματα προς άδρευση, με 77% ιδιωτικές 

γεωτρήσεις και περίπου 23% σε συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Τα υφιστάμενα έργα 

ταμίευσης στο ΥΔ Θεσσαλίας είναι 165 εκατομμύρια κυβικά ανά έτος. Τέλος, η 

βιώσιμη ποσότητα από υπόγεια και επιφανειακά είναι σύνολο 780 εκατομμύρια κυβικά 

ανά έτος, όπου υπόγεια είναι 620 εκατομμύρια κυβικά ανά έτος και επιφανειακά 160 

εκατομμύρια κυβικά ανά έτος.

Ακολούθως, η αρδευτική κατανάλωση του νερού είναι μικρότερη της ζήτησης, 

εξαιτίας του μεγάλου κόστους που έχει η άντληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς πρέπει 

να γίνει σε μεγάλα βάθη, λόγω της έλλειψης των υπόγειων αποθεμάτων (Σχήμα 5). Με 

αποτέλεσμα τη μη ή ελλειπή άρδευση των παραγωγικών εκτάσεων.
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Σχήμα 5: Ισοζύγιο προσφοράς ζήτησης στο ΥΔ Θεσσαλίας

Προσφορά 
νερού

Χρήση
νερού

Επιφανειακά Άδρευση
κτηνοτροφίας

πονεια ανανεώσιμα
Βιομηχανία

Υπόνεια μη 
ανανεώσιμα Περιβάλλον

ρεύση τουρισμού

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείριδης Υδάτων της ΛΑΠ 

του Πηνειού, όπου δεν είναι δυνατό να καλυφθούν οι αναγκαίες ποσότητες για την 

αρδευτική ζήτηση, δίχως την αύξηση της πόσοτητας των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών. Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι υπάρχει πρόβλημα σε δέκα κύρια υπόγεια 

υδατικά συστήματα, όπου σε αυτά γινόταν υπεραντλήσεις για χρόνια, όπου οδήγησε σε 

μείωση των μόνιμων γεωλογικών αποθεμάτων της υπόγειας υδρφορίας (1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017).

Τα σημαντικότερα προβλήματα υπερεκμετάλλευσης παρουσιάζονται στα 

κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα (η κυκλοφορία του νερού στα συστήματα αυτά 

γίνεται με τους δευτερογενούς πορώδους, δηλαδή ρωγμές και καρστικά κενά) της 

Λάρισας -  Κάρλας και της Ταουσάνης -  Καλού Νερού Μακρυχωρίου -  Συκουρίου 

(Νοτιοδυτική Θεσσαλία). Η ιδιομορφία των συστημάτων που αναφέρθηκαν είναι ότι σε 

ορισμένα από αυτά αντλούνται μεγάλες ποσότητες σε σχέση με την μέση ετήσια 

τροφοδοσία τους. Τέλος, τα προβλήματα επάρκειας των αποθεμάτων και ποιότητας του
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πόσιμου νερού στην περιφέρεια Θεσσαλίας αφορούν τεχνικά, οργανωτικά και 

οικονομικά ζητήματα. Με αποτέλεσμα ορισμένοι Δήμοι (Δήμος Βόλου και Ν. Ιωνίας) 

να μην έχουν την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ύδρευσης (καλής ποιότητας 

νερού) μέχρι σήμερα ή ναι μεν τις καλύπτουν αλλά θα προκύψει πρόβλημα στο μέλλον 

(Δήμος Λάρισας) (www.greenagenda.gr, 2017)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Νομοθετικό πλαίσιο

4.1 Οδηγία -  Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ

Η Οδηγία αυτή δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2000, είναι μια προσπάθεια 

διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Αποτελεί ένα πολύ ισχυρό θεσμικό 

πλαίσιο, όπου έχει τις βάσεις για ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό αλλά και 

διαχείριση. Επιπλέον, η νέα αυτή Οδηγία καταργεί κάποιες παλιές και ενώνει άλλες 

παλαιότερες. Ακόμη επαναπροσδιορίζει τη σημασία της Λεκάνης Απορροής, όπου 

συγκαταλέγονται τα εσωτερικά επιφανειακά οικοσυστήματα, όπως λίμνες, ποταμοί, τα 

υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά (δέλτα, εκβολές ποταμών) και τα παράκτια 

οικοσυστήματα. Τέλος, απαρτίζεται από είκοσι έξι (26) άρθρα και έντεκα (11) 

παραρτήματα όπου γίνονται πιο συγκεκριμένα τα πρότυπα που θέτει.

Η νέα πολιτική για την Οδηγία έχει τέσσερα (4) καινοτόμα σημεία:

1. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, ώστε να επιτευχθεί η 

αειφορία.

2. Έχει ως βάση την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού (υδρολογικές λεκάνες).

3. Ταυτόχρονα με τις ανθρώπινες ανάγκες αναγνωρίζεται και η σπουδαιότητα των 

υδάτων στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

4. Επιπλέον η συμμετοχή του κόσμου στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και 

την παρατήρηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα ύδατα.

Η Οδηγία για τα νερά θέτει στον Ευρωπαϊκό χώρο μια νέα φιλοσοφία και 

στόχους, δίνοντας βαρύτητα στη γρήγορη και καλή αποτελεσματικότητα, στην 

εξοικονόμηση, στις νέες τεχνολογίες και τέλος στα μέτρα προστασίας των υπόγειων 

υδάτων.

Ωστόσο, η επιτυχία της εφαρμογής της Οδηγίας θα εξαρτηθεί από δύο 

σημαντικούς συντελεστές:

i. Η προσαρμογή των ανθρώπινων ενεργειών και των φυσικών εργασιών που 

μεταβάλουν τη δομή μιας υδρολογικής λεκάνης, στον κυκλο του νερού (Λέλλης, 

2014).
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ii. Τη γρήγορη αποδοχή και εφαρμογή σωστών μέτρων διαχείρισης, όπου θα 

επιτευχθεί στο μέλλον για τα επιφανειακά και η υπόγεια ύδατα η «καλή 

κατάσταση» .

Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι ότι η εκπόνηση και γενικά όλη η διεργασία της 

Οδηγίας είχε διάρκεια περισσότερη πάνω από δέκα (10) χρόνια και αποτέλεσε τομέα 

έντονης επιστημονικά διαμάχης, αλλά και πολιτικά ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κύριες προϋποθέσεις που αποτελείται η Οδηγία 2000/60/ΕΕ είναι:

• Η «αρχή της πρόληψης», είναι η θεμελιακή οικολογική πολιτική αρχή, όπου 

θέτει ως βάσεις την πρόληψη και την αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

• Τίθεται σε εφαρμογή η «αρχή του ρυπαίνοντος» η φιλοσοφία αυτής της αρχής 

είναι το κόστος του περιορισμού της περιβαλλοντικής προσβολής το 

αναλαμβάνει ο ρυπαντής.

• Η «αρχή ο χρήστης πληρώνει», οι χρήστες που καταναλώνουν φυσικούς πόρους 

χαμηλών αποθεμάτων σε αντίθεση με την ζήτηση και τις ανάγκες τους θα 

πρέπει να πληρώνουν.

• Η «αρχή της αειφορίας», στοχεύει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου των 

οικοσυστημάτων και στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να 

υπάρξει διατήρησης των ορίων αποδοχής.

• Ακολουθεί η «αρχή της αναλογικότητας», η οποία θεσπίζει ότι το σύνολο των 

εκβολών των εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε μια περιοχή δεν θα υπερβαίνει 

τα επιτρεπτά πρότυπα εκπομπών.

• Συμπληρωματικά, η «αρχή της πληροφόρησης και της συμμετοχής του πολίτη», 

η γνώση και η σωστή ενημέρωση των πολιτών για το περιβάλλον προσφέρει 

δικαίωμα συμμετοχής στην τελική κρίση για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Οδηγίας, το νερό πρέπει να 

προστατεύεται, να αντιμετωπίζεται ως φυσική κληρονομιά και να κάνουμε σωστή 

διαχείριση αυτού του πόρου(άρθρο 1).

Βασικά σημεία και στόχοι της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ:
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Παρατηρώντας την Οδηγία από την αρχή, γίνεται κατανοητή η προστασία όλων 

των υδάτινων σωμάτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ως κύριος στόχος έχει τεθεί η όσο 

το δυνατό βέλτιστη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι της Οδηγίας αποβλέπουν (άρθρο 1):

• Η αποφυγή υποβάθμισης των υδάτων. Η βέλτιστη κατάσταση και προστασία 

των χερσαίων οικοσυστημάτων που περιλμβάνονται ή τους εμπεριέχουν οι 

υδατικοί πόροι.

• Στη σωστή χρήση του νερού, δίνοντας έμφαση στην προστασία των υδατικών 

πόρων για το άμεσο μέλλον.

• Μέσω εφαρμογής μέτρων για την μείωση των εκπομπών, απορρίψεων αλλά και 

παύση αν είναι εφικτό να επιτευχθεί η προστασία και βελτίωση του υδάτινου 

περιβάλλοντος.

• Στην αποκατάσταση της προόδου της μείωσης της ρύπανσης των υπόγειων 

υδάτων και αποφυγή παραπάνω μόλυνσης.

• Μείωση των συνεπειών από ξηρασίες και πλημμύρες.

Τα βασικά σημεία της οδηγίας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

• Η δημιουργία μιας υδρολογικής περιφέρειας όπου θα συγκαταλέγονται ένα 

σύνολο λεκανών αποροής ή μια και η συγκρότηση αρμόδιας αρχής για την 

οργάνωση και συντονισμό (άρθρο 3).

• Η γενική μελέτη και ο χαρακτηρισμός, των συνεπειών και των πιέσεων των 

συνθηκών που επικρατούν στα επιφανειακά και υπόγεια συστημάτα (άρθρο 5 

και 6).

• Χωροθέτηση και λειτουργία κατάλληλων δικτύων για τον έλεγχο των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (άρθρο 8).

• Ο σχεδιασμός αντιπροσωπευτικών Σχεδίων Διαχείρισης για την επίτευξη των 

σκοπών της Οδηγίας με τα ανάλογα μέτρα (άρθρο 13).

Για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα νερά από τα κράτη μέλη, εκτιμάται η 

διαχείριση και ο σχεδιασμός των υδάτων, με πυλώνα στη νομοθεσία του το άρθρο 3. 

Ωστόσο το νερό δεν έχει διοικητικά όρια. ΛΑΠ ονομάζεται μια χερσαία και θαλάσσια 

έκταση που συγκαταλέγονται σε αυτή τα υπόγεια, παράκτια ύδατα, αλλά και μία ή 

περισσότερες ΛΑΠ (άρθρο 2).
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Τέλος, η ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων κατά την εκπόνηση και 

εφαρμογή της Οδηγίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά της. Ακόμη, το κοινό θα 

πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από τα κράτη για τα εξής θέματα (άρθρο 14):

• Το πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα εργασιών τουλάχιστον τρία χρόνια πριν το 

αναγραφόμενο διάστημα των σχεδίων διαχείρισης.

• Παρακολούθηση των βασικών θεμάτων της διαχείρισης, νωρίτερα από τα δύο 

χρόνια της αναγραφόμενης έναρξης.

• Ένα έτος πρίν την αναγραφόμενη έναρξη, να γίνει μια πρώτη επαφή με τα 

σχέδια διαχείρισης.

4.2 Η εφαρμογή της Οδηγίας -  Πλαίσιο για τα ύδατα στην Ελλάδα

Η Οδηγία είναι βασικό μέσο για την σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων και 

των υδάτων. Ωστόσο, η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής επιβαρύνει 

χωριστά το κάθε κράτος μέλος (Μιμίκου και Φωτόπουλος, 2004).

Η εναρμόνιση της Οδηγίας με την ελληνική νομοθεσία καθυστέρησε λόγω του 

Ν 3199/2003, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι δεν είναι ήταν σωστή απόδοση 

της Οδηγίας, χρειαζόταν περαιτέρω εξειδίκευση. Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δέχθηκε τον Ιούνιο του 2007 το ΠΔ 51/2007, όπου γινόταν προσπάθεια ρύθμιση τις 

προδιαγραφές των Σχεδίων Διαχείρισης, τον έλεγχο των προγραμμάτων και άλλα 

πρακτικά ζητήματα (Τάτσης, 2008).

Σε ορισμένα σημεία της Οδηγίας υπήρξαν καθυστερήσεις, όπου στη συνέχεια 

αναφέρονται οι σημαντικές:

• Στο άρθρο 5, γίνεται ανάλυση πολλών θεμάτων, αρχικά προσδιορίζονται τα 

υδάτινα σώμα και χωρίζονται σε τομείς και τύπους, στην συνέχεια γίνεται 

περιγραφή, εξέταση των ΛΑΠ, αλλά και των επιπτώσεων σε αυτές, 

χαρακτηρισμό των υδάτινων σωμάτων τροποποιημένων ή μη και τέλος η 

αντίστοιχη οικονομική μελε'τη και αξιολόγηση της επίτευξης των σκοπών.
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• Στο άρθρο 8, σχετίζεται με τον έλεγχο της λειτουργίας των ποιοτικών και 

ποσοτικών στοιχείων των υδάτινων σωμάτων. Το έργο δεν υλοποιήθηκε το 

2006, συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε νέα προδικαστική διαδικασία το 

2008 για κάνει η χώρα μας ενημέρωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

(άρθρο 8 και 12).

• Τελειώνοντας στο άρθρο 13, αφορά τα ΣΔΛΑΠ, όπου η Ελλάδα ξεκίνησε τις 

πρώτες μελέτες το 2010 ενώ έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2009. Με 

αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει προδικαστικές διαδικασίες 

(Δανιλάκης, 2011).

Σύμφωνα με τα όσα δεδομένα που έχουμε για την πορεία της εφαρμογής της 

Οδηγίας είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι στόχοι το 2015. Η συμπλήρωση 

στη φιλοδοφία των διατάξεων της Οδηγίας έχει ανάγκη από χρόνο και προσπάθεια 

(Ανδρεαδάκης, 2008).

4.3 Οδηγία 2008/105/ΕΕ

Στήριγμα της Οδηγίας για τα νερά αποτελεί η Οδηγία 2008/10/ΕΕ. Η οποία 

εξειδικεύει τα ΠΠΠ (Ποιοτικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα), σύμφωνα με το άρθρο 16 

της Οδηγίας για τα νερά περιορίζει τους ρύπους για την επιτυχή καλή χημική 

κατάσταση των επιφανειακών υδάτων.

Η Οδηγία 2008/105/ΕΕ μεταγράφηκε στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με την ΚΥΑ 

51354/2641/Ε103, όπου δημιουργήθηκε και ένας κατάλογος οριακών τιμών 33 

ενώσεων. Τα όρια των ουσιών αυτών δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα προέκυψε ανάγκη για καθορισμό προτύπων (ΠΠΠ), ώστε να 

δημιουργηθεί ένας κατάλογος χημικών ουσιών. Η ΚΥΑ προσδιορίζει τις επιβλαβείς 

ουσίες για το υδατικό περιβάλλον και τον άνθρωπο, όπου παρατίθενται σε 2 φακέλους. 

Στον πρώτο συγκαταλέγονται 33 ουσίες με κριτήριο την τοξικότητά τους και θα πρέπει 

να εξαφανιστούν από όλες τις κατηγορίες υδάτων. Οι ουσίες αυτές αποτελούνται από 

βαρέα μέταλλα, χλωριωμένες πτητικές ενώσει και οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα. 

Τέλος, στο δεύτερο παρουσιάζονται οι περισσότερες με 59 εγγεγραμένες ουσίες όπου ο
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περιορισμός τους από τα επιφανειακά ύδατα είναι απαραίτητος, όπου έχουν 

καταχωρηθεί οργανομεταλικές ενώσεις, διαλύτες, φυτοφάρμακα, μεταλλοειδή και 

βαρέα μέταλλα σε γενκά πλαίσια προϊόντα και παραπροϊόντα ανθρώπινων ενεργειών.

Σκοπός της Οδηγίας να ελαττωθούν οι εκροές, οι εκπομπές και οι διαρροές 

χημικών ουσιών στα ύδατα. Επιπλέον, ο εξαφανισμός των επιβλαβών ουσιών είναι 

ανάγκη να γίνει. Τέλος, τα κράτη -  μέλη έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των ουσιών 

στα επιφανειακά ύδατα.

4.4 Νόμος 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων»

Εναρμονίστηκε με την Οδηγία για τα ύδατα μαζί με το ΠΔ και άλλες 

κανονιστικές διατάξεις. Ο Νόμος 3199/2003 δημιουργήθηκε με στόχο να 

αντικαταστήσει τον Νόμο 1739/87 «Διαχείρισης των υδατικών πόρων και άλλες 

διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος 3199/2003 περιλαμβάνει δέκα επτά (17) άρθρα με 

σκοπό την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων, με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τις οικολογικές ανάγκες τους, αλλά και την 

παροχή υπηρεσιών και αγαθών στους ανθρώπους,αφού προηγηθεί ανάλυση των 

αναγκών με μέριμνα το κοινό καλό.

Ορίζονται ως ΠΛΑΠ τα δέκα τέσσερα (14) ΥΔ της Ελλάδας, όπου ο 

διαχωρισμός έγινε σύμφωνα με το Νόμο 1739/87. Η διαφοροποίηση του νόμου από τις 

προδιαγραφές της Οδηγίας είναι το γεγονός ότι η διαχείριση και προστασία της λεκάνης 

του ποταμού είναι μέρος της Περιφέρειας, πλην της περίπτωσης που η λεκάνη είναι 

μέρος και άλλων περιφερειών, τότε οι αποφάσεις θα παρθούν από κοινού.

Οι διατάξεις του Νόμου 3199/2003 εκτιμούν την λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών:

• Στο άρθρο 4, η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, αποτελεί διοικητικό τομέα, που 

βρίσκεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου είναι και η γνωμοδοτική επιτροπή υδάτων.
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• Σύμφωνα με το άρθρο 5, η Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας, πρέπει να υπάρχει 

σε κάθε περιφέρεια, εκτελεί υποχρεώσεις για διαχείριση και προστασία των 

υδάτων.

• Τέλος, στο άρθρο 6 όσον αφορά τα ζητήματα διαχείρισης και προστασίας 

υπάρχει το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων.

Επιπρόσθετα, σχετικά με το νόμο ήταν μια απόπειρα να σχηματιστεί ένα 

οργανωμένο σύνολο σε εθνικό και περιφερειακό άξονα (Ασημακόπουλος, 2006). 

Ωστόσο, δεν παρουσιάζονται καλά αποτελέσματα μελετόντας την πορεία του, καθώς 

υπάρχουν ελλείψεις και μη κατανοητά δεδομένα και στο περιεχόμενο και στην 

εφαρμογή (WWF, 2007).

4.5 Προστατευόμενες περιοχές

Όπως αναφέρεται στην αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας, με βάση 

την Οδηγία για τα νερά το άρθρο 6, τα κράτη εξασφαλίζουν τη δημιουργία μητρώου, 

ΜΠΠ (Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών), όλων των περιοχών που βρίσκονται των 

ΠΛΑΠ, όπου χρήζουν ειδικής προστασίας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας για την προστασία των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων τους, ή τη 

διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται από το νερό. Το ΜΠΠ 

αποτελείται από όλα τα υδατικά συστήματα, όπου καθορίζονται από το ΠΔ 51/2007 

στο Παράρτημα V, καθώς περιλαμβάνει τους εξής τύπους περιοχών:

• Για την άντληση ύδατος με σκοπό την ανθρώπινη χρήση (ΠΔ 51/2007 άρθρο 7 

και Οδηγία για τα νερά).

• Ύδατα αναψυχής, σε αυτά συγκαταλέγονται και οι περιοχές που έχουν 

ονομαστεί ως ύδατα κολύμβησης.

• Για την προστασία των υδρόβιων ειδών με οικονομική αξία.

• Ευαίσθητες περιοχές στην εμφάνιση θρεπτικών ουσιών, περιλαμβάνονται και 

περιοχές που ονομάζονται ευπρόσβλητες ζώνες και οι περιοχές που ονομάζονται 

ευαίσθητες.
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• Στόχο την προστασία έχουν οι περιοχές των ειδών ή οικότυπων, όταν η 

βελτίωση ή διατήρηση της κατάστασης των υδάτων τους, όπου 

περιλαμβάνονται και οι σχετικοί τόποι του προγράμματος Natura 2000.

• Τέλος, η πρόβλεψη των ρυθμιστικών και μόνιμων αποθεμάτων ανά υπόγειο 

υδάτινο σύστημα, σύμφωνα με τις υδραυλικές παραμέτρους, όπως η 

υδατοαγωγιμότητα, υδραυλική αγωγιμότητα κ.ά.

Στη συνέχεια, αναλύονται οι προστατευόμενες περιοχές ανά κατηγορία.

Για τις περιοχές όπου η άντληση γίνεται με στόχο την ανθρώπινη χρήση, τα 

κύρια ΥΥΣ (Υπόγεια Υδατικά Συστήματα) λειτουργούν για την ύδρευση του ΥΔ 

Θεσσαλίας με συνέπεια να είναι προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος. Αυτά τα 

συστήματα εκτός από τους περιορισμούς που υπάρχουν για τις ζώνες προστασίας, 

εγκρίνονται από νομικό πρόσωπο για τις νέες δραστηριότητες που μπορεί να 

προκαλέσουν ρύπανση μέσω των αποβλήτων στην υπόγεια υδροφορία. Για τα υπόλοιπα 

ΥΥΣ μέσω των μέτρων και τις ζώνες προστασίας σε επίπεδο σημείων απόληψης, 

διασφαλίζεται η προστασία των υδάτων. Στο ΥΔ Θεσσαλίας υπάρχουν επτά (7) ΥΥΣ 

που εντάσσονται στο ΜΙ 111, παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 9. Σημειώνεται 

ότι στο ΥΔ Θεσσαλίας δεν χρησιμοποιούνται επιφανειακά νερά για ύδρευση (1η 

Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017).
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Πίνακας 9: ΥΥΣ στο ΜΙ III ΥΔ Θεσσαλίας

Λ ε κ ά ν η  Α π ο ρ ρ ο ή ς  1Ι η ν ε ι ο ύ  ( E L 0 8 1 6 )

'Ο ν ο μ α  Υ Υ Σ Ι ϊ ο ο ς  ν έ ρ ο φ ο ρ έ α
Π ο ιο τ ικ ή

Κ Η τή στΗ οη
Π ο σ ο τ ικ ή

Κ Η τ ή σ τη σ η

Σύστη μα Κ οζια,κα
Κπροτικός·'

Ρϋ&νματώΐίη:;
Καλή Καλή

Σ ύστημ α
Π α λιοσαμ αρίΥ ας-

Β ούλα ς
Κπρατικός Καλή Καλή

Σ ύστη μ α  Κ ραντάς- 
Ε λα σ σ ώ νο  :

Κπρστικός Καλή Καλή

Σ ύστημ α  Δ α μ α σ ίο υ -  
Τ ιτάνου

Κπρστικός Καλή Καλή

Σ ύστημ α  Ε κ κ ά ρα ς-  
Βε,λ^σιωτών

Κπρστικός Καλή Καλή

Σύστη μα Κ ά το  
Ο λύ μιτ ο υ-Ό σσα,ϊ

Κπροτικός Καλή Καλή

Σ ύστημ α  Ν α ρ β α κ ίο υ -  
Β ρυ σ ύ π ν

Κπροτικός Καλή Καλή

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Για τα υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ύδατα αναψυχής, σύμφωνα 

με το μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας στο ΥΔ08 το 2015 έχουν 

οριστεί εξήντα πέντε (65) περιοχές νερών κολύμβησης (ΠΝΚ) σε παράκτια υδατικά 

συστήματα (ΕΓΥ, 2015). Σχετικά με τα ύδατα αναψυχής, υπάρχουν θεσμοθετημένες 

ενέργειες αναψυχής στο ΥΔ08, είναι τα καγιάκ στον Πηνειό ποταμό και το ράφτινγκ. 

Γενικά παρατηρείται μια προστατευμένη περιοχή αναψυχής εσωτερικών υδάτων (1η 

Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017).

Η οριοθέτηση και ο εντοπισμός των προστατευόμενων περιοχών υδρόβιων 

ειδών οικονομικής σημασίας ξεκίνησε στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου 

Διαχείρισης λεκανών απορροής των ΥΔ της χώρας, δίνοντας έμφαση στη δυναμική, 

στη θέση και το είδος των υπαρχόντων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργητικών 

δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, υπολογίζοντας το είδος και το μέγεθος των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκε ο 

κατάλογος των Προστατευόμενων Περιοχών Υδρόβιων Ειδών Οικονομικής Σημασίας 

στο ΥΔ Θεσσαλίας. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι περιοχές και τα υδάτινα 

οικοσυστήματα που εμπίπτουν.
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Πίνακας 10: Προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας και τα ανάλογα 
ΥΣ

Π ρ ο σ τ ά τ ε υ α μ ε ν η  π ε ρ ιο χ ή  
Ιιό ρό  β ί α ν  ΕΙΟιόν O IKO VO  μ ικ ιj;  

σ η μ α σ ία ;
Ο ν ο μ α σ ία  Y L Κ α τ η γ ο ρ ία  Υ Σ

Π ο ρ τ α ΐκ ό ς  Π ο τ α μ ό : Π ορταικος Π. 1 Π οτάμι

Κ ε ντ ρ ικ ό  τμ ή μ α  α κ τ ώ ν  
Θ εσ σ α λ ία ς  (Δ έλ τα  Π ηνΕ ίου)

Κεντρικό τμήμιι Α κτώ ν Θ εσσαλίας  
(Δ έλτα  Π ηνειού) Π οτάμι

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Οι ευαίσθητες περιοχές στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, οι ευπρόσβλητες 

ζώνες «καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β’ 1575/05-08-1999) ως 

ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες οι περιοχές του 

Θεσσαλικού Πεδίου, του Κωπαϊδικού Πεδίου, του Αργολικού Πεδίου και της Λεκάνης 

του Πηνειού Ηλείας» (1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017). Τα υδατικά συστήματα και 

οι ευπρόσβλητες ζώνες που είναι ή υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης στο ΥΔ Θεσσαλίας που φαίνονται στο Χάρτη 11. Σχετικά με τις 

ευαίσθητες περιοχές δεν προσδιορίζονται θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες σε ότι 

αφορά τα αστικά λύματα.
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Χάρτης 11: Ευπρόσβλητες περιοχές στη νιτρορύπανση στο ΥΔ Θεσσαλίας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πο«θμ·α Υδότνο Σώματα
Λίμναία Υδάτινα ΣώματαAc κάνη Π ηνιιου
ΕυττρόσβΑητίς Ζω*»ις oc Νιτρορρυ παν on

Λ r κάνη
Ριμάτων ΑΑμυρου-ΠινΑιου

Πηγή: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Όσον αφορά την κατηγορία των περιοχών προστασίας οικοτόπων ή ειδών, 

παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικοί χάρτες, Χάρτης 12 και Χάρτης 13 στα όρια 

του ΥΔ Θεσσαλίας.
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Χάρτης 12: ΥΔ Θεσσαλίας και περιοχές Natura

•pr ι

SftUMhai
iRMIOIIlW

φΝ44

Γ.ΡΜίΐ*

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Π cm ο μια Yoorirc Iw|wto
<Νμ*αΐο YOonre Iiupnrn

Λ«:σνη Πηνιιου
__ί Zum t Διο»ηρι>βικ ι12Δ)

Zu»M < Ε ΐύ |» .Ι|(, rV o O IC O K ^ ,
γ·ο ιη · opvMonovtM (ΖΕΠ|
ΚΖΔ -ΖΚΠ

m ι
/unatt) P»»iiiiwiv A.‘ tni|Kio-ilr|Mo*j

Πηγή: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Χάρτης 13: Προστασία οικοτόπων ή ειδών στο ΥΔ Θεσσαλίας

Πηγή: 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.
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Σύμφωνα με το δίκτυο Natura 2000, στον κατάλογο των περιοχών προστασίας 

περιλαμβάνονται 443 Ελληνικές περιοχές. Σχετικά όμως με την περιοχή μελέτης, οι 

περιοχές προστασίας της φύσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11: Περιοχές προστασίας της φύσης Natura 2000

Περιοχή mm Κατηγορία

Α ισ θ η τικ ό  δ ά σ ο ς  Κ ο ιλ ά δ α ς  Τ ε μ π ά ν 13 3 6 S P A S C I

Σ τενά  Κ α λ α μ α κ ιο υ  κ α ι  όρη  Ζ ά ρ κ ο υ 4 .1 6 9 SPA

Π ερ ιο χή  Τ υ ρ νά β ο υ 9 .4 7 7 SPA

Κ άτω  Ο λ υ μ π ο ς , Ό ρ ο ς  Γ ο δ α μ ά ν ι κ α ι  

Κ ο ιλ ά δ α  Ρ οδιά ς
2 4 .5 7 2 SPA

Ο ρ ο ς  Ο σ σ α 2 4 .1 2 6 SPA

Δ έλτα  Π η ν ειο ύ 3 3 5 9 SPA

Α ισ θ η τικ ό  δ ά σ ο ς  Ο σ σ α ς 19 .5  SO S C I

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: https://www. geogreece.gr/natura-list.php

Περιοχές βιότοποι CORINE:

• Στενό Ροδιάς Τυρνάβου,

• Όρος Κάτω Όλυμπος,

• Όρος Όσσα (Κίσσαβος),

• Λιβάδια Τερψιθέας

• Κοιλάδα Τεμπών.

Περιοχή σημαντική για τα πτηνά (IBA), είναι ο Κάτω Όλυμπος, Τέμπη, Όσσα, Δέλτα 

Πηνειού.

Περιοχές Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων -  Υγροτόπων (ΕΚΒΥ):

• Ποταμός Πηνειός,

• Ποταμός Ελασσονίτικος

• Ποταμός Τιταρήσιος.
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Ωστόσο, στην περιοχή μελέτης υπάρχουν καταφύγια, φράγματα, ο Εθνικός 

δρυμός Ολύμπου και τα αισθητικά δάση ένα στην Κοιλάδα των Τεμπών και το 

σύμπλεγμα της Όσσας. Σχετικά με τα καταφύγια υπάρχουν έξι (6):

1. Λιθόστρωτο -  Καψαλά (Λυγαριάς -  Αργυρουπουλείου) με εμβαδόν 950 

εκτάρια,

2. Κλαδαριές -  Τρυπημένο -  Μαγούλα -  Σαμάρι (Δαμασίου Τυρνάβου) με 

εμβαδόν 2265 εκτάρια,

3. Καρυά -  Συκαμινέα (Ελασσόνας) με εμβαδόν 3.996 εκτάρια,

4. Ασπρόπετρα -  Αηλιά (Καλλιπεύκης) με εμβαδόν 2.547 εκτάρια,

5. Τσαΐρα -  Γκόλιανη (Ραψάνης) με εμβαδόν 912 εκτάρια και

6. Δημόσιο δάσος Κάτω Ολύμπου (Παντελεήμονα -  Σκοτίνας) με εμβαδόν 2.199 

εκτάρια.

Στη συνέχεια, υπάρχει ένα (1) φράγμα, αυτό της Γυρτώνης, υλοποιήθηκε το 

2010, με ύψος 15,6 μέτρα και χωρητικότητα 5.000.000 κυβικά μέτρα και σκόπος της 

δημιουργίας του ήταν η ύδρευση αλλά και άρδευση. Για τον Εθνικό δρυμό Ολύμπου 

(ΒΔ 09.06.1938, ΦΕΚ 248/Α/1938), η έκταση ΦΕΚ είναι 3988 εκτάρια, ωστόσο τα 

όρια της περιφερειακής του ζώνης έχουν εμβαδόν 119.652, 720 στρέμματα και 

περίμετρο 52.415,162 χιλιόμετρα, τα όρια επέκτασης του πυρήνα έχουν εμβαδόν 

28.584,320 στρέμματα και περίμετρο 45.411,046 χιλιόμετρα, τέλος ο πυρήνας έχει 

εμβαδόν 40.693,760 στρέμματα και περίμετρο 30.990,170 χιλιόμετρα. Η χλωρίδα είναι 

υπό μεσογειακή διάπλαση (οστρυά κ.ά. θαμνώδη). Σημαντική είναι η δυνατότητα της 

βλάστησης, καθώς ασκεί υδρολογική επίδραση στη δίαιτα των υδατορευμάτων, όπως 

και ότι προστατεύει το γεωυπόθεμα (Κωτούλας, 1996). Τέλος, να αναφερθεί ότι 

ανάλογα με τον τύπο βλάστησης ασκείται και η αντίστοιχη επίδραση.

Στον Πίνακα 9, αναφέρθηκαν οι περιοχές προστασίας της φύσης και η 

κατηγορία όπου ανήκει η καθεμία από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία SPASCI 

όπου ανήκει το Αισθητικό δάσος της Κοιλάδας των Τεμπών, αποτελείται από τη Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas - SPA) για την προστασία των 

άγριων πτηνών, ορνιθοπανίδας, από την Οδηγία 79/409/ΕΚ και τους Τόπους 

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Sites of Community Importance -  SCI) που 

προστατεύουν τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σχετικά με τον προσδιορισμό των 

οικοτόπων λαμβάνονται υπόψη και τα είδη των Παραρτημάτων 1 και της Οδηγίας
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92/43/ΕΟΚ. Οι ΤΚΣ είναι περιοχές όπου έχουν εγκριθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και παραπέμπουν στις διατάξεις περί προστασίας ή στο άρθρο 6 (παράγραφοι 

2,3 και 4) της Οδηγίας των Οικοτόπων.

4.5.1 Χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

Σχετικά με το αισθητικό δάσος της Όσσας είναι σημαντικό, καθώς πρόκειται για 

ένα βουνό κοντά στο Αιγαίο πέλαγος, με ιδιαίτερη γεωλογία, όπου ο ανθρώπινος 

παράγοντας έχει επηρεάσει τη βλάστησή του σε σημαντικό βαθμό.

Επιπλέον, στις κορυφές βρίσκονται αλπικά λιβάδια, φυτοκοινωνίες Astragalo -  

Daphnion, σε χαμηλότερο υψόμετρο συναντάμε δάση από έλατα, οξιές, μεμονωμένα 

άτομα ιταμού, σε πιο χαμηλή κλίμακα είναι τα δάση μαύρης Πεύκης και τα δάση 

φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Στους παραπόταμους και στα ρέματα βρίσκονται τα πιο 

υδροχαρή φυτά όπως το σκλήθρο, ο πλάτανος, οι ιτιές, οι φτέρες, οι λεύκες, τα 

δενδρώδη υγρόφιλα, τα ημιυδρόβια ελόφυτα και διάφορα μονοετή φυτά (Μπέλλος, 

2004). Τέλος, σε περιοχές με έντονη κτηνοτροφία συναντάμαι ανθεκτικά ή 

ανεπιθύμητα φυτά για τα ζώα, για παράδειγμα οι άρκευθοι, το παλιούρι και το 

πουρνάρι.

Η χλωρίδα εντός της λεκάνης απορροής του Πηνειού για το νομό Λάρισας 

(Πίνακας 12) είναι πολυποίκιλη.

Πίνακας 12: Φυτά στην περιοχή μελέτης

Είδος φυτού Είδος φυτού

Acer ps. Alnus glutinosa

Querqus coccifera Platanus orientalis

Querqus ilex Juniperus communis

Ceratonia siliqua Berberis cretica

Olea europaea Ulmus sp.

Coryllus sp. Cornus sp.
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Tamarix sp. Castanea sativa

Rubus sp. Tilia sp.

Vitex agnus -  castus Querqus frainetto

Arbutus sp. Pinus nigria

Erica sp. Querqus dalechampii

Fraxinus sp. Taxus baccata

Sorbus sp. Querqus pubescens

Phillyrea sp. Fagus moesiaca

Carpinus orientalis Fagus sylvatica

Ostrya carpinifolia Abies borisii-regis

Aesculus hippocastanum

Pteridium aquilinum Ενδημικά φυτά

Salix alba Silene multicaulis genistifollia

Populous alba Teucrium chamaedrys olympicum

Laurus nobilis Lamium garganticum striatum

Buxus sempervirens Sarcopoterium spinosum
Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: (Σιμοπούλου, 2015).

Σχετικά με την πανίδα που υπάρχει στη λεκάνη απορροής Πηνειού, είναι μεγάλη και 

αξιοσημείωτη. Στη λεκάνη απορροής συναντώνται τα εξής αμφίβια:

i. Bombina variegate

ii. Testudo hermanni

iii. Testudo marginata

iv. Elaphe situla

v. Emys orbicularis

vi. Mauremys caspica

vii. Elaphe quatuorlineata

viii. Triturus cristatus

ix. Testudo graeca.

Επιπλέον, σημαντικός είναι ο αριθμός των θηλαστικών που βρίσκονται εντός της 

λεκάνης του Πηνειού στο νομό Λάρισας. Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποια:

i. Rupicapra rupicapra balcanica στην Όσσα
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ii. Στη κοιλάδα των Τεμπών βρίσκονται:

a. Myotis blythi

b. Myotis capaccinii

c. Myotis emarginatus

d. Lutra lutra και στα Στενά Καλαμακίου

iii. Spermophilus citellus στον Κάτω Όλυμπο.

Ωστόσο, στον Πηνειό ποταμό βρέθηκαν τα είδη:

i. Gobio uranoscopus

ii. Rhodeus sericeus amarus

iii. Barbus plebejus

iv. Sabanejewia aurata

v. Cobitis taenia

vi. Acipenser sturio

vii. Barbus capito.

Τα έντομα που ζουν εντός του υδάτινου πόρου αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο 

αυτού. Ορισμένα από αυτά που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης είναι:

i. Rosalia alpina

ii. Cerambyx cerdo

iii. Morimus funereus

iv. Lucanus cervus

v. Osmoderma eremita (Σιμοπούλου, 2015).

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένας πίνακας πτηνών όπου χρησιμοποιούν την περιοχή ως 

ενδιαιτήματά τους Πίνακας 13.

Πίνακας 13: Είδη πτηνών στη λεκάνη απορροής του Πηνειού (εντός Ν. Λάρισας)

Είδος πτηνών Περιοχή Αναπαράγεται

Merops apiaster Κάτω Όλυμπος Ναι

Gyps fulvus Κάτω Όλυμπος Ναι

Accipiter brevipes Κάτω Όλυμπος Ναι

Falco biarmicus Κάτω Όλυμπος Ναι
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Ficedula semitorquata Κάτω Όλυμπος Ναι

Emberiza hortulana Κάτω Όλυμπος Ναι

Aegypius monachus Κάτω Όλυμπος Όχι
Aquila heliacal Κάτω Όλυμπος Όχι
Falco naumanni Κάτω Όλυμπος Όχι
Merops apiaster Όρος Όσσα Ναι

Gyps fulvus Όρος Όσσα Ναι

Accipiter brevipes Όρος Όσσα Ναι

Falco biarmicus Όρος Όσσα Ναι

Ficedula semitorquata Όρος Όσσα Ναι

Emberiza hortulana Όρος Όσσα Ναι

Aegypius monachus Όρος Όσσα Όχι
Aquila heliaca Όρος Όσσα Όχι

Falco naumanni Όρος Όσσα Όχι
Falco biarmicus Στενά Καλαμακίου Όχι

Phalacrocorax pygmeus Δέλτα Πηνειού Όχι
Falco naumanni Τύρναβος Όχι
Falco naumanni Ελασσόνα Ναι

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: www.omithologiki.gr

4.6 Χρήσεις γης

Οι χρήσεις γης για το ΥΔ Θεσσαλίας (ΥΔ 08) παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 

14 και στο Χάρτη 14.
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Πίνακας 14: Ποσοστιαία κάλυψη χρήσεων γης για την ΛΑΠ Πηνειού

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  χ ρ ή σ ε ω ν  γ η ς * ί Α Π  Π η ν ε ι ο ύ  (E L O S lf i )

Α σ τικ ές < 1 %

Β ο σ κ ό τ ο π ο ι 23 %

Κ α λ λ ιέρ γε ιες 4 5 %

Λ ά σ ο : 27 %

Δ ρ ό μ ο ι  /  Ν ε ρ ά 5%

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Χάρτης 18: Χρήσεις γης του ΥΔ Θεσσαλίας

Πηγή: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.
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Τα στοιχεία για τις εκροές ύδατος στο ΥΔ Θεσσαλίας, ανά χρήση νερού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 και Σχήμα 6. Ο συνολικός υπολογισμός των 

αποτιμήσεων του Σχήματος 4 έχουν ύψος 1.291,6 hm3, όπου το μεγαλύτερο μέρος τους 

είναι για άρδευση (1.202,5 hm3) και για πόσιμο νερό το 71,7 hm3, ενώ για την 

κτηνοτροφία είναι 10,9 hm3 και για την βιομηχανία αντίστοιχα 6,5 hm3.

Πίνακας 15: Ζήτηση ανά χρήση ύδατος στο ΥΔ Θεσσαλίας

Χρήση νερού Ετήσιη εκτψώμενη αποληψη {LmJ)
Α ρδευσ η  (σ ύ ν ο λ ο  α ρ δ εύ σ ιμ ω ν εκ τά σ εω ν) 2 3 1 3

Α ρδευσ η  (εκ τά σ εις  2 0 1 3 ) 1 .3 0 6

Π ό σ ιμ ο  νερ  ό 9 4

Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ία 13

Β ιο μ η χ α ν ία 9

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.

Σχήμα 6: Ετήσιες απολήψεις νερού στη ΛΑΠ Πηνειού

■ ApfiEUOT)
■ Πόσιμα Νερό
■ Κτηνοτροφία
■ Βιομηχανία

Πηγή: 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θεσσαλίας, 2017.

Σύμφωνα, με την αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας παρουσιάζονται 

δύο (2) ποσότητες άρδευσης, όπου η πρώτη αφορά το σύνολο των δηλωμένων 

εκτάσεων οι οποίες είναι αρδεύσιμες. Επιπλέον, η ποσότητα παρουσιάζει ένα όριο στην 

ζήτηση. Αντίθετα, η δεύτερη ποσότητα συσχετίζεται με τις δηλωθέντες αδρευόμενες 

εκτάσεις του 2013, επιπλέον είναι μικρή και παρουσιάζει τη μείωση των εκτάσεων που
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αρδεύονται, για οικονομικούς και δημογραφικούς λόγους. Όσον αφορά τη ζήτηση το 

μεγαλύτερο μέρος της καλύπτει η ΛΑΠ Πηνειού (1291,6 hm3) και το υπόλοιπο η ΛΑΠ 

Αλμυρού -  Πηλίου (130,1 hm3), γραφική αναπαράσταση στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7: Ετήσια κατανομή ζήτησης νερού στο EL 08

■ ΛΑΠ Πηνειού
■ ΛΑΠ Αλμυρού - Πηλίου

Πηγή: Ιδία επεξεργασία και στοιχεία από: 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, 2017.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συμπεράσματα -  Προτάσεις

Έπειτα από την ανάλυση που προηγήθηκε για την περιοχή μελέτης του 

ποταμού, διαπιστώνεται ότι η λεκάνη του Πηνειού παρουσιάζει ποσοτικά και ποιοτικά 

προβλήματα. Η αλόγιστη εκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων και η υπεράντληση των 

Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) είναι από τα χρόνια προβλήματα που 

παρουσιάζονται και πρέπει να ληφθούν μέτρα άμεσα για την αντιμετώπισή τους. Οι 

υφιστάμενοι υδατικοί πόροι πλέον, δεν επαρκούν. Ακόμη, η επάρκεια των αποθεμάτων 

του πόσιμου νερού στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και αφορά 

τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα. Το πρόβλημα του πόσιμου νερού έχει 

αποτέλεσμα ορισμένοι Δήμοι να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ύδρευσης 

(καλής ποιότητας νερού) μέχρι σήμερα. Παράλληλα στην ΛΑΠ Πηνειού 

προσδιορίζονται σημαντικές σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης. Επιπλέον, η 

συνεχιζόμενη άρδευση (ποσοστό απολήψεων 93,1 %) αν έχει τους ίδιους ρυθμούς 

ζήτησης θα έχει ως συνέπεια την πίεση και τέλος την υποβάθμιση των ΥΥΣ.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, έτσι όπως αναλύθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, προτείνεται ο καθορισμός ζωνών. Οι ζώνες είναι ένα μέτρο 

που κρίνεται εφικτό και πραγματοποιήσιμο (από ιδιώτες, υπηρεσίες, φορείς) και θα 

συμβάλλει στη προστασία του ποταμού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η 

οριοθέτηση ζωνών και η συμβολή τους.

5.1 Γ ενικέρ προτάσεις

I. Με βάση την ΚΥΑ αριθ. οικ. 146896/17.10.2014 και το άρθρο 2 παράγραφος 1 

και 2, βασίστηκε η πρόταση για τα σημεία υδροληψίας. Η χρήση του νερού για 

την πλήρωση των μηχανημάτων και αγροτικών δεξαμενών ψεκασμού 

προϋποθέτει χωρικά εντοπισμένα σημεία (κρουνούς). Για κάθε Δημοτικό 

Διαμέρισμα το οποίο γειτνιάζει με την κοίτη του ποταμού, προτείνεται η 

εγκατάσταση (2) δύο σημείων υδροληψίας στον βορειοανατολικό και 

νοτιοδυτικό άξονα (Χάρτης 15). Η οριοθέτηση της συγκεκριμένης ζώνης

78



Τσιλοφίτη Σταυρούλα Συμπεράσματα - Προτάσεις

αφορά την μείωση της επιβάρυνση του υδάτινου συστήματος από χημικές 

ουσίες που αποτελούν εισροές στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. εντομοκτόνα 

-  ζιζανιοκτόνα -  μυκητοκτόνα) για τον περιορισμό της ρύπανσης.

Χάρτης 15: Αποτύπωση προτεινόμενων σημείων εγκατάστασης κρουνών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

II. Η λήψη νερού από τον ποταμό για αρδευτικούς λόγους προτείνεται να γίνεται 

αρχικά σε τοπικό και μετέπειτα σε συλλογικό επίπεδο (ΚΥΑ αριθ. οικ. 146896, 

2014). Στην υλοποίηση της παρούσας πρότασης σημαντικό ρόλο έχουν οι 

εκάστοτε ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) (Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά ως
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ανταποδοτικοί οργανισμοί). Παρά το γεγονός ότι σήμερα η διαχείριση των 

υδάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της εκάστοτε Περιφερειακής Αρχής, η 

συλλογική Αρχή των ΤΟΕΒ αν και περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο, έχει τη 

δυνατότητα να συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή επίβλεψη και διαχείριση 

των υδάτων.

III. Οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών. Για την οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών με 

στόχο τον περιορισμό της διάδοσης εποχιακών (θερινούς μήνες κυρίως) 

πυρκαγιών στα υπολείμματα θερισμού των χειμερινών σιτηρών, γίνεται 

πρόταση για διαμόρφωση τριών (3) υπό -  περιοχών προστασίας με (2) δύο 

ζώνες η κάθε μία, κατά μήκος του ποταμού. Σύμφωνα με το Ν 3208/2003, και 

το άρθρο 1 παράγραφος 1 και 3 α, προτείνεται να γίνουν οι τρείς (3) υπό 

περιοχές προστασίας, με την πρώτη να εντοπίζεται αμέσως μετά τον οικισμό 

της Γιάννουλης, η δεύτερη μεταξύ των οικισμών Γιάννουλης και Τέμπη και η 

τρίτη από τον οικισμό των Τεμπών έως το πέρας της περιοχής μελέτης. Ο 

σχεδιασμός και η οριοθέτηση των περιοχών, έγινε με κριτήριο τον περιορισμό 

εξάπλωσης πιθανής πυρκαγιάς κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και με 

βασικό στόχο την αποτροπή της πιθανής εξάπλωσής της κατά μήκος της 

κοιλάδας των Τεμπών στην οποία εντοπίζεται και το σύνολο των 

Προστατευόμενων Περιοχών. Το πλάτος των αντιπυρικών ζωνών υπολογίζεται 

στα τριάντα (30) μέτρα και υλοποιείται κάθετα στην κοίτη του ποταμού από 

τους παραγωγούς των οποίων οι καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται μέσα 

στην οριοθετημένη αντιπυρική ζώνη (Χάρτης 16).
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Χάρτης 16: Προτεινόμενη οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών

Π Ρ Ο Τ Ε ΙΝ Ο Μ Ε Ν Η  Ο Ρ ΙΟ Θ Ε Τ Η Ε Η  Α Ν Τ ΙΠ Υ Ρ ΙΚ Ω Ν  Ζ Ω Ν Ω Ν

Π ιιργετός

Ραψάνη Περϋιι Άγκ Ό ντινος

TovMbi

Αμπελάκια

\ Ελάτεια\ /
Μ ακρυχώ ρΚιν

Μικρόλιθος
ΠόίιρνάριονI Α κρινόν

Βρυότοπος Συκούριον
Γιυρτώνη

■ΝέσσώνΝ-ΧεΙϋ
Καλοχώριί

Κουλούριον

__Ο μορφ ^ώ ριον

Γιιάννουλη
Ιραπευτικη Κ ε νό τη τα

Μ ε λκ ρ οχι

Λοιπά Στοιχεία 
■Πηνειός Ποταμός 
Οικισμοί

■Χάραξη νπό-περιοχών

Διοικητικά  Ό ρ ια
□  Ορια Περιφερειών 
□ Ό ρ ια  Δήμων (Καλλικρατικοί) 
— Όρια Δημοτικών Διαμερισμάτ 
Ο  Περιοχή Μελέτης

□  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)
□  Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 
■  ΕΖΔ& ΖΕΠ

Υ π όμ νη μ α

Π ρ οσ τα τευομ ενες  Π ερ ιοχές  ΦΥΣΙΗ 2000

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

5.2 Πρόταση ΠΕΠ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας)

Σύμφωνα με τον Ν 3937/2011 και τα άρθρα 2, 5 και 15, έγιναν οι ακόλουθες 

προτάσεις.
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Πρόταση 1η: Καθορισμός Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 1) για την κοίτη 

του ποταμού Πηνειού

Ο καθορισμός και η κατοχύρωση ειδικών ζωνών προστασίας αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της προστασία και ενίσχυση των βιοτόπων, αλλά και σημαντική 

παράμετρο στην βιώσιμη ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων. Το υδρογραφικό 

δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης αποτελείται από ένα κύριο υδατορέμα, τον 

ποταμό Πηνειό, ο οποίος διατρέχει το σύνολο αυτής.

Αρχικά, προτείνεται η επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των βιοτόπων και 

ήδη προστατευμένων περιοχών που εντοπίζονται στην υπό μελέτη ζώνη, ώστε να 

υπάρχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για το μέγεθός τους, την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται, τους κινδύνους υποβάθμισής τους, τις χρήσεις τους και τα βιοτικά 

γνωρίσματά τους. Επιπλέον, προτείνεται Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) η οποία 

καθορίζεται στα εκατό (100) μέτρα πλάτους από εκατέρωθεν της κοίτης η οποία 

χαρακτηρίζει τον ποταμό τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 

4258/2014) προβλέπει την προστασία των ρεμάτων στη ζώνη των είκοσι (20) μέτρων 

πλάτους, η οποία στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης επεκτείνεται κατά ογδόντα (80) 

μέτρα. Να σημειωθεί ότι η πρόταση αφορά περιοχές εκτός σχεδίου πόλης της Λάρισας, 

αλλά και των οικισμών που εντοπίζονται χωρικά ήδη κατά μήκος της κοίτης.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός της ΠΕΠ 1 

και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας αυτής, προτείνεται να ορισθούν ως εξής:

Α. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

• Έργα διαμόρφωσης - διευθέτησης οχθών.

• Μικρά φράγματα για τη χωρικά εντοπισμένη συλλογή νερού σε λεκάνες εντός 

της κοίτης του ποταμού, προκειμένου να δημιουργηθούν ικανές συνθήκες 

εκτροπής συγκεκριμένου υδάτινου όγκου προς τη λίμνη Κάρλα.

• Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης -  ευαισθητοποίησης, έπειτα από ειδική 

περιβαλλοντική μελέτη.

• Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, 

κιόσκια και άλλες σχετικές υποδομές που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε 

φυσικό περιβάλλον, έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
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• Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής, οι οποίες δύνανται να 

σχετίζονται με λειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού χαμηλής 

παρεμβατικότητας και όχλησης.

Β. Κατάτμηση / Αρτιότητα: Καμιά.

Γ. Δόμηση: Δεν επιτρέπεται η δόμηση.

Πρόταση 2η: Καθορισμός Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 2) για την αρόσιμη 

και αρδευόμενη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Στο μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης περιοχής μελέτης εντοπίζεται αγροτική 

γη, εντός της οποίας εντοπίζεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Προτείνεται ο 

καθορισμός Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 2 - Αρδευόμενη Γεωργική Γη - 

Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας) στο μεγαλύτερο μέρος της αρδευόμενης 

γεωργικής γης (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας - περιοχές αναδασμών) η οποία 

στοχεύει στην προστασία της αρδευόμενης γεωργικής γης και εμποδίζει τη βαθμιαία 

αντικατάστασή της από άλλες χρήσεις (π.χ. αστικοποίηση). Η εν λόγω Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας καθορίζεται σε απόσταση πεντακόσια (500) μέτρα πλάτους από την κάθε 

όχθη. Εδαφολογικά, αποτελείται από τα ιζήματα που αποτέθηκαν από τη ροή του 

ποταμού Πηνειού στο πέρασμα των γεωλογικών χρόνων.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθώς επίσης οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, 

εντός της ΠΕΠ 2 ορίζονται ως εξής:

Α. Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης:

• Κάθε είδους γεωργική εκμετάλλευση.

• Χρήσεις αγροτικού τομέα παραγωγής και αγροτικής εκμετάλλευσης.

• Λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

• Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας (αντλητικές 

εγκαταστάσεις).

• Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.

Β. Όροι και Περιορισμοί Δόμησης:
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Οι εκτός σχεδίου όροι και περιορισμοί δόμησης που περιγράφονται στο από ΠΔ 

24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει για τις ως άνω χρήσεις, όπως και κάθε 

ισχύουσα νομοθετική τροποποίηση που το συνοδεύει, συνδυαστικά με τα εξής:

Όριο Κατάτμησης και Αρτιότητας γηπέδου: δέκα (10) στρέμματα. Το εν λόγω 

όριο κατάτμησης και αρτιότητας αφορά στις περιοχές που περιλαμβάνονται μεταξύ των 

ορίων της ΖΕΠ 1 και ΖΕΠ 2.

Πρόταση 3η: Καθορισμός Περιοχής Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 3) για τον 

περιορισμό της νιτρορύπανσης

Προτείνεται η διαμόρφωση Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) η οποία 

καθορίζεται στα επτακόσια (700) μέτρα πλάτους εκατέρωθεν της κοίτης. Εντός της εν 

λόγω ΖΕΠ ισχύουν περιοριστικά μέτρα χρήσης νιτρικών λιπασμάτων. Συγκεκριμένα 

δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασμάτων με φορτίο μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) 

μονάδες (kg/στρ.) Αζώτου (Ν).

Στις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ΠΕΠ 3 αποκλείεται η δημιουργία και η 

λειτουργία μονάδων (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες) με παραπροϊόντα επιφορτισμένα σε 

BOD.

Αξίζει να τονισθεί οι προτεινόμενες ζώνες (ΖΕΠ 1, ΖΕΠ 2, ΖΕΠ 3) μερικώς 

επικαλύπτονται και αποτελούν μια ευρύτερη ζώνη εντός της οποία οι επιτρεπόμενες 

χρήσεις γης περιορίζονται όσο υπάρχει μεγαλύτερη εγγύτητα στην κοίτη του ποταμού. 

Συνεπώς στη ζώνη που δημιουργείται μεταξύ των 500 -  700 μέτρων από την κοίτη του 

ποταμού Πηνειού ισχύουν περιορισμοί στη χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες, 

επιτρέπεται η δόμηση πλην των οχληρών σε βιολογικά και χημικά φορτία 

δραστηριοτήτων.

Στη ζώνη 500 -  100 μέτρα ισχύουν τα παραπάνω και επιπλέον το μέτρο 

αρτιότητας και κατάτμησης γηπέδου το οποίο είναι στα δέκα (10) στρέμματα. Τέλος, 

στη ζώνη 0 -  100 μέτρα, ισχύουν καθολικοί περιορισμοί δόμησης πλην των 

κατασκευών που σχετίζονται με τη διευθέτηση και την κατανομή του υδατικού 

δυναμικού του ποταμού. Ο χάρτης όλων των προτεινόμενων ΖΕΠ της περιοχής 

παρουσιάζεται στη συνέχεια (Χάρτης 17).
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Χάρτης 17: Αποτύπωση προτεινόμενων περιοχών προστασίας

Κ Α Θ Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  Π Ε Ρ ΙΟ Χ Ω Ν  Ε ΙΑ ΙΚ ΙΙΣ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ

Ραψάνη Π ερ^Ή ρκΓ'*  T j

Αμπελάκιο

ΕυαγγεΑίβ̂^̂ ̂

Μακρυχώρίαν

Ιικρόλιθος
Πίμρνάριονj  Ακρινόν

_Κυιρέ̂(3);ώρκΓΓ"4
Βρυότοπ< Συκούριον

ôpajίβς"
'<0& %

Καλοχώρκ

Γ  ιάννου/
ενότητα

Διοικητικά Ό ρια
□  Όρια Περιφερειών
□  Όρια Δήμων (Καλλικρατικοϊ) 
— Όρια Δημοτικών Διαμέρισμά! 
Ο  Περιοχή Μελέτης

• Οικισμοί

Λοιπά Στοιχεία
—  Πηνειός Ποταμό;
Προστατειιόμενες Περιοχές ΦΥΣΗ 2000
□  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)
□  Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
■  ΕΖΔ&ΖΕΠ___________________________

Καλύψεις εδάφους 
■  Αρόσιμη χη (2 11.212, 213) 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας
□  Ζώνη Ειδικής Προστασίας I
□  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 2

Υ π όμνημα

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Τέλος, παρουσιάζεται ο τελικός χάρτης αποτύπωσης όλων των προτάσεων που 

έχουν γίνει (Χάρτης 18).
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Χάρτης 18: Τελικός χάρτης προτάσεων

Τ Ε Λ ΙΚ Ο Σ  Χ Α Ρ Τ Η Σ  Π ΡΟ Τ Α Σ Η Σ

Πυργετός

Αμπελάκια

Ευαγγελ̂άς,

Ελάτειαι /

Ιικρόλιθος
πώ ρνσριον

;ουριον
'υρτώνη

Χείράδιον

(ΐνάτητα

Δ ιοικητικά  Ο ρ ια
□  Ορια Περιφερειών
□  Ορια Δήμων (Καλλικραπκοί) 
— Ορια Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Ο Περιοχή Μελέτης
Λοιπά Στοιχεία 
—* Σιδηροδρομικά δίκτυο 
— Πηνειός Ποταμός 
• Οικισμοί

^  Σημεία Υδροληψίας 

Οριοόότη ση Αντι-Πορικών Ζωνών 
Οδικό Δίκτυο 
“ Εθνικό Οδικό Δίκτυο
— Οδικό Δίκτυο
— Οδικό Δίκτυο
— Οδικό Δίκτυο

Προστατευόμενες Περιοχές ΦΥΣΗ 2000
□  Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)
Π  Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
■  ΕΖΔ&ΖΕΠ 
Καλύψεις εδάφους
■  Αρόσιμη γη (2 11, 212 ,213>

□  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 1
□  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 2
□  Ζώνη Ειδικής Προστασίας 3

Υ πόμ νη μ α

Ι1ι:ιιι<ι/ι:_ Ειδική: Προστασία:

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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