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Ειςαγωγή 

Αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι το νερό είναι ο βαςικόσ μοχλόσ τθσ 
οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ μιασ χϊρασ. Σαυτόχρονα όμωσ 
είναι ζνα κοινωνικό αγακό που πρζπει να προςτατεφεται, ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, 
που οι ςυνκικεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ το κακιςτοφν αγακό ςε ανεπάρκεια. Η ίδια 
θ Οδθγία Πλαίςιο για τα νερά 2000/60 το ονομάηει «κλθρονομιά που πρζπει να 
προςτατεφεται» (Οδθγία Πλαίςιο 2000/60).  

Πρόβλθμα νεροφ υπάρχει και μάλιςτα πολφ ζντονο ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου 
(ςυμπεριλαμβάνονται θ Ευρϊπθ και θ Ελλάδα). Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ο όροσ 
«κρίςθ νεροφ» θ οποία ςυνιςτάται ςτο ότι πάνω από 1,1 δισ. άνκρωποι ςτον κόςμο 
δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε πόςιμο νερό ενϊ πάνω από 2,5 δισ. άνκρωποι δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςε υποφερτζσ εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (Alpha bank). υνολικά θ Ελλάδα 
φαίνεται ότι ζχει επαρκείσ υδατικοφσ πόρουσ για να καλφψει τθν ηιτθςθ που 
παρουςιάηει ςτο ςφνολο των χριςεων. Σο πρόβλθμα είναι ότι θ κατανομι των 
υδατικϊν πόρων είναι άνιςθ ςτον χϊρο και ςτον χρόνο.   

τόχοσ τθσ ειςιγθςθσ είναι θ ζναρξθ μιασ ςυηιτθςθσ ςχετικά με ζνα κζμα που ζχει 
απαςχολιςει τθν πολιτεία, τουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ αλλά και τουσ χριςτεσ του 
νεροφ και είναι θ δθμιουργία ενόσ Ενιαίου Φορζα Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων 
(ΦΟΔΤ) ανά Τδατικό Διαμζριςμα. Η ιδζα τθσ δθμιουργίασ ενόσ τζτοιου φορζα είναι 
ςιμερα επιτακτικι με δεδομζνεσ τισ ςυνκικεσ που υπαγορεφουν τθν δθμιουργία 
του. 

 



Αναγνϊριςη προβλημάτων, ελλείψεων και εμποδίων ςτη διαχείριςη των 
υδατικϊν πόρων 

Οι λόγοι που οδθγοφν ςτθν πρόταςθ δθμιουργίασ ενόσ Φορζα Διαχείριςθσ 
Τδατικϊν Πόρων ανά Τδατικό Διαμζριςμα είναι πολλοί και ζχουν άμεςθ ςχζςθ με 
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςιμερα. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Προςταςία του περιβάλλοντοσ: οι ςυνκικεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ αλλά και θ 
υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και ςυγκεκριμζνα των υδατικϊν πόρων, ειδικά 
ςτο υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ χριηουν αντιμετϊπιςθσ. 

 Μθ ταφτιςθ υδατικϊν διαμεριςμάτων με τα διοικθτικά όρια των περιφερειϊν: 
Σα όρια των διοικθτικϊν περιφερειϊν όπωσ κακορίςτθκαν από τον Ν. 
3199/2003 ωσ αρμόδιεσ για τθ διαχείριςθ των λεκανϊν απορροισ και των 
υδατικϊν διαμεριςμάτων δεν ταυτίηονται με τα υδρογραφικά όρια 
(υδροκρίτεσ). Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αδυναμία αναγωγισ των 
διαφόρων μεγεκϊν (αναπτυξιακϊν, οικονομικϊν, πλθκυςμιακϊν, κλπ.) ςε 
υδατικζσ μονάδεσ χϊρου δθλαδι ςτα υδατικά διαμερίςματα και ςτισ λεκάνεσ 
απορροισ (Μελζτθ ΕΜΠ, 2008). Η Οδθγία επιβάλλει θ διαχείριςθ των ‘νερϊν’ 
να γίνεται ςτο επίπεδο τθσ λεκάνθσ απορροισ ποταμοφ και όχι ςτα διοικθτικά 
όρια. Οι πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ για τουσ ποταμοφσ Maas, Schelde, Rhine 
υποςτιριξαν αυτιν τθν προςζγγιςθ, τθν οποία υιοκζτθςαν μόνο λίγα Κράτθ 
Μζλθ. 

Πίνακασ 1: Τδατικά Διαμερίςματα και εμπλεκόμενεσ Διοικθτικζσ Περιφζρειεσ 
(Τδρομζδων, 2006) 

Όνομα ΤΔ Km2 πληθυςμόσ  Εμπλεκόμενη Διοικητική Περιφζρεια 

Δυτικι Πελοπόννθςοσ  7.301 331.180 Δυτικι Ελλάδα/Πελοπόννθςοσ 

Βόρεια 
Πελοπόννθςοσ 

7.310 615.288 Δυτικι Ελλάδα/Πελοπόννθςοσ 

Ανατ. Πελοπόννθςοσ 8.477 288.285 Αττικι/Πελοπόννθςοσ 

Δυτ. τερεά Ελλάδα 10.199 312.516 
Ήπειροσ/Θεςςαλίασ/ Νθςιά Ιονίου/Δυτ. 
Ελλάδα/ τερεά Ελλάδα 

Ήπειροσ 10.026 464.093 
Δ.Μακεδονία/Ήπειροσ/Νθςιά Ιονίου/Δυτ. 
Ελλάδα 

Αττικι 3.207 3.737.959 Δυτικι Ελλάδα/Αττικι/Πελοπόννθςοσ 

Ανατ. τερεά Ελλάδα 12.341 577.955 Δυτικι Ελλάδα/Αττικι/Θεςςαλία 

Θεςςαλία 13.377 750.445 
Κεν.-Δυτ. Μακεδονία/ Θεςςαλία/τερεά 
Ελλάδα 

Δυτικι Μακεδονία 13.440 896.891 Κεντρικι & Δυτικι Μακεδονία 

Κεντρικι Μακεδονία 10.389 1.362.190 Κεντρικι Μακεδονία/τερεά Ελλάδα 

Ανατ. Μακεδονία 7.280 412.732 
Αν. Μακεδονία & Θράκθ/ Κεντρικι 
Μακεδονία 

Θράκθ 11.177 404.182 Αν. Μακεδονία & Θράκθ 

Κριτθ 8.335 601.131 Κριτθ 

Νθςιά Αιγαίου 9.103 508.807 Νθςιά Αιγαίου 



 

χιμα 1: Τδατικά Διαμερίςματα και Διοικθτικζσ Περιφζρειεσ (Τδρομζδων, 2006) 

 

 Πολυδιάςπαςθ – αδυναμία ςυντονιςμοφ: υπάρχει πολυδιάςπαςθ των ςχετικϊν 
αρμοδιοτιτων με τουσ υδατικοφσ πόρουσ ςε μεγάλο αρικμό οργανιςμϊν / 
ςυςτθμάτων, κατάςταςθ θ οποία δυςχεραίνει τθν διαχείριςθ των υδατικϊν 
πόρων. Ζχοντασ ςαν δεδομζνθ τθν ανταγωνιςτικότθτα δράςθσ του πλικουσ των 
εμπλεκομζνων οργανιςμϊν / ςυςτθμάτων, τισ δυςκολίεσ ςυνεννόθςθσ, τισ 
δυςκολίεσ ςυντονιςμοφ και τθν ζλλειψθ ςυμπλθρωματικότθτασ των 
δραςτθριοτιτων τουσ, παρουςιάηονται ςθμαντικζσ δυςχζρειεσ τόςο ςτθν 
ιεράρχθςθ των αναγκϊν και των ενεργειϊν όςο και ςτον κακοριςμό των 
προτεραιοτιτων. Δυςχεραίνεται επίςθσ θ προςπάκεια για ορκολογικι και 
ςυνολικι αντιμετϊπιςθ των υδατικϊν προβλθμάτων (Μελζτθ ΕΜΠ, 2008). Η 
άςκθςθ τθσ παροφςασ πολιτικισ – πρακτικισ είναι θ αδυναμία να κακοριςτοφν 
με ακρίβεια τα φυςικά μεγζκθ και οι ποςότθτεσ νεροφ που χρθςιμοποιοφνται 
αλλά και οι πραγματικζσ ανάγκεσ και επομζνωσ οι δυςκολίεσ που υπάρχουν 
ςτθν προςπάκεια μακροχρόνιου προγραμματιςμοφ (Μελζτθ ΕΜΠ, 2008). 
θμαντικι κεωρείται μια υδατικι πολιτικι που κα περιλαμβάνει ςαφείσ 
ποιοτικοφσ – οικολογικοφσ ςτόχουσ, τθν κοςτολόγθςθ του νεροφ και των ζργων 
αξιοποίθςισ του, κίνθτρα για τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ ςε όλεσ τισ χριςεισ 
και τον ςυντονιςμό μεταξφ των χριςεων. Οι εμπλεκόμενοι οργανιςμοί / 
ςυςτιματα πολλζσ φορζσ παρουςιάηονται με ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτθ χριςθ του νεροφ και δεν μποροφν να ςυντονιςτοφν προσ μία κοινι 
κατεφκυνςθ, με αποτζλεςμα φαινόμενα κακισ και ςπάταλθσ διαχείριςθσ. 
Γίνονται ζργα αξιοποίθςθσ επιφανειακϊν υδατικϊν πόρων από κρατικοφσ ι 
άλλουσ οργανιςμοφσ / ςυςτιματα αλλά και ιδιϊτεσ χωρίσ να γνωρίηει ο ζνασ 
οργανιςμόσ / ςφςτθμα αν προγραμματίηεται ζργο από κάποιον άλλο. Η φπαρξθ 
μεγάλου αρικμοφ υπθρεςιϊν και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ με αλλθλεπικα-
λυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ κάνει τθν ωρίμανςθ, καταςκευι και λειτουργία των 
ζργων εξαιρετικά αργι, με κόςτοσ πολλαπλάςιο αυτοφ που πραγματικά 
απαιτείται. (Τπόμνθμα ΣΕΕ Δυτικισ Ελλάδοσ για το Δ Β. Πελοποννιςου). 
Αναφερόμενοι μόνο ςτο νερό για άρδευςθ, τθν ευκφνθ και τθν αρμοδιότθτα 



για τθ διοίκθςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυλλογικϊν εγγειοβελτιωτικϊν 
ζργων ζχουν 419 φορείσ (ΓΟΕΒ, ΣΟΕΒ, Επιτροπζσ άρδευςθσ). υγκεκριμζνα ςτθν 
Θεςςαλία υπάρχουν 58 ΣΟΕΒ – ΓΟΕΒ (Πίνακασ 2).  

Πίνακασ 2: Εμπλεκόμενοι φορείσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ κατά τομζα ςτθ 
χριςθ νεροφ ςε όλθ τθν χϊρα και ςτθν Θεςςαλία  

Σομζασ Υδρευςη Άρδευςη Βιομηχανία 
Σουριςμόσ 

Τδροηλ/κή 
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ΔΕΤΑ 130 31       

ΣΟΕΒ-ΓΟΕΒ   419 58     

Δ/νςεισ Τπουργείων : 
ΤΠΕΚΑ,Εςωτερικϊν, 
Γεωργίασ, Ανάπτυξθσ, 
Τποδομϊν, Τγείασ, κ.α 

5 4 3 3 2 2 1 1 

Δ/νςεισ Περιφζρειασ : 
(Αιρετι-Αποκ/νθ) 

13 2 13 1 13 1   

Διμοι 325 22       

ΔΕΗ, ΙΓΜΕ,κ.α  1  1   2 2 

 

 Ζλλειψθ αποκζντρωςθσ: παρατθρείται ότι θ διοίκθςθ γίνεται από το κεντρικό 
κράτοσ και ότι οι χριςτεσ δεν ςυμμετζχουν ςτισ αποφάςεισ, ςτον ζλεγχο, ςτον 
προγραμματιςμό κλπ.  Η ςυμμετοχικι διαδικαςία κρίνεται απαραίτθτθ και 
κακοριςτικι για τθν επιτυχι εφαρμογι προγραμμάτων διαχείριςθσ με 
κοινωνικι αποδοχι. Άλλωςτε αποτελεί και επιταγι τθσ Οδθγίασ Πλαίςιο για τα 
Νερά. 

 Αναποτελεςματικότθτα υφιςτάμενου πλαιςίου: Σο υφιςτάμενο πλαίςιο ζχει 
ςαν αποτζλεςμα τθν επικάλυψθ αρμοδιοτιτων μεταξφ των φορζων 
διαχείριςθσ, τον ςτοιχειϊδθ ι κακό προγραμματιςμό και τθν μθ ςυμμετοχι ςτα 
όργανα αποφάςεων όλων των εμπλεκόμενων φορζων, π.χ. επιςτθμονικϊν 
φορζων, κοινωνικϊν φορζων, χρθςτϊν κλπ. 

 Εξυπθρζτθςθ τοπικιςτικϊν ςυμφερόντων, πιζςεισ από χριςτεσ νεροφ ι 
τοπικοφσ φορείσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν και όχι ο ςυνολικόσ μακροπρόκεςμοσ 
ςχεδιαςμόσ με βάςθ τθν ιεράρχθςθ αναγκϊν και τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 

τόχοσ τθσ Δομισ Τδατικϊν Πόρων του ΣΕΕ δεν είναι θ ειςιγθςθ ενόσ νζου 
κεςμικοφ πλαιςίου για τθν διαχείριςθ των υδάτων αλλά θ καλλιζργεια μιασ άλλθσ 
αντίλθψθσ και ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ με ςτόχο τθν 
ορκολογικι διαχείριςθ του νεροφ. Η ανάγκθ που οδιγθςε ςτθν πρόταςθ 



δθμιουργίασ ενόσ φορζα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ανά υδατικό διαμζριςμα 
είναι θ κοινι διαπίςτωςθ του παράλλθλου ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ 
ζργων αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων ςε πολλά επίπεδα με αλλθλεπικαλφψεισ και 
λάκθ, θ ςπατάλθ οικονομικϊν πόρων, θ κακι αξιοποίθςθ υδατικϊν πόρων, θ 
ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων κλπ. Είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ θ πρόβλεψθ ότι ςτο 
μζλλον οι χριςτεσ νεροφ που κα πρζπει να ικανοποιοφνται, κα ζχουν ολοζνα και 
εντονότερα ανταγωνιςτικό χαρακτιρα (φδρευςθ, ενζργεια, γεωργία, περιβάλλον) 
και κα υπάρχει αδυναμία αντιμετϊπιςθσ των ςοβαρϊν προβλθμάτων από τθν 
λειψυδρία και τισ πλθμμφρεσ. Σα νερά διοικοφνται ανά υδατικό διαμζριςμα. Η 
κρατικι διοίκθςθ επιφορτίηεται με τθν χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ προςταςίασ και τθσ 
διαχείριςθσ των υδάτων, ενϊ οι περιφζρειεσ με τθν υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ 
προγραμματιςμοφ. Σα Περιφερειακά ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτθν πλειοψθφία τουσ 
αποτελοφν ςυντονιςτικά όργανα. Μεγάλο μζροσ των διαχειριςτικϊν αρμοδιοτιτων 
του εκνικοφ φορζα διαχείριςθσ (κυρίωσ ιεράρχθςθ και κατανομι υδατικϊν πόρων 
κατά χριςθ) αςκοφνται από τισ περιφερειακζσ δομζσ. το περιφερειακό επίπεδο 
δθμιουργοφνται δυςλειτουργίεσ επειδι τα όρια των υδατικϊν διαμεριςμάτων δεν 
ςυμπίπτουν με αυτά των διοικθτικϊν διαμεριςμάτων.  

Πρζπει παράλλθλα να τονιςτεί ότι πολλά και κετικά βιματα ζχουν γίνει προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων. Σόςο ο Ν. 
1739/1987 όςο και ο 3199/2003 ζχουν βοθκιςει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ο Ν. 
1739/1987 είχε ειςάγει μία νζα αντίλθψθ για τθν διαχείριςθ του νεροφ, με τθ 
κεςμοκζτθςθ οργάνων που επιτρζπουν τθν διαχείριςθ του νεροφ ςε εκνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Αυτόσ ο νόμοσ όμωσ δεν εφαρμόςτθκε τελικά γιατί δεν 
ακολοφκθςαν τα ςχετικά ΠΔ (Γκοφμασ). Σο νζο κεςμικό πλαίςιο (WFD, Ν. 
3199/2003) επιδιϊκει να αντιμετωπίςει ςε μεγάλο βακμό τθν αποςπαςματικι και 
ευκαιριακι προςζγγιςθ των προβλθμάτων διαχείριςθσ και προςταςίασ των 
υδατικϊν ςυςτθμάτων που ίςχυε και να ςταματιςει θ πολυδιάςπαςθ 
αρμοδιοτιτων και πόρων (Γκοφμασ).  

Όμωσ τα κετικά βιματα που γίνονται είναι πολλά. Η πολιτεία προχϊρθςε ςτθν 
ςφνταξθ των χεδίων Διαχείριςθσ, θ ΕΓΤ οργανϊκθκε, ενϊ πρόςφατα κεςπίςκθκε 
και  το Εκνικό  Μθτρϊο θμείων Τδρολθψίασ (ΕΜΤ). Πρζπει να γίνουν όμωσ 
περιςςότερα. Από τισ βαςικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ αναφζρονται ενδεικτικά: 

1. Σο Εκνικό υμβοφλιο Τδάτων που ςυνεδρίαςε μόνο 1 φορά από το 2005 
(20/12/12). 

2. Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Τδάτων δεν ζχει ςυνεδριάςει ακόμθ. 
3. Ζχουν εκδοκεί 5-6 ΚΤΑ για τισ άδειεσ χριςθσ. 

 

Παροφςα Κατάςταςη ςτην Θεςςαλία 

Η Θεςςαλία είναι ζνα υδατικό διαμζριςμα που παρουςιάηει οριςμζνα ιδιόμορφα 
χαρακτθριςτικά: 

 Η χριςθ νεροφ για άρδευςθ φτάνει το 95% των χριςεων νεροφ (με μζςο όρο 
ςτθν Ελλάδα 86% και ςτθν Ευρϊπθ 60%). 

 το 60% των αρδευόμενων εκτάςεων, γίνεται χριςθ υπόγειων νερϊν από 
ιδιωτικζσ γεωτριςεισ. 



 Η Θεςςαλία είναι ζνα ελλειμματικό υδατικό διαμζριςμα. 

 Η εξαιρετικά περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα νεροφ, θ άνιςθ χωρο-χρονικι 
κατανομι του, αλλά και θ ςυνεχϊσ επιδεινοφμενθ ποιότθτά του, κακιςτοφν 
τουσ υδατικοφσ πόρουσ αγακό ςε ανεπάρκεια.  

 Η Θεςςαλία μειονεκτεί από πλευράσ φυςικοφ εμπλουτιςμοφ και βιϊνει ζνα 
κακεςτϊσ ενδθμικισ ζλλειψθσ νεροφ εξαιτίασ των μεγάλων χρθςτϊν. 
Δθμιουργοφνται ςυνκικεσ ςχεδόν μόνιμθσ λειψυδρίασ δθλαδι διαρκοφσ 
επικινδυνότθτασ ζλλειψθσ νεροφ και μθ κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ (Μιμίκου, 2013). 

 Τπάρχουν προβλιματα ρφπανςθσ, υφαλμφρωςθσ, ερθμοποίθςθσ (το 35% του 
Ελλαδικοφ χϊρου βρίςκεται ςε υψθλό κίνδυνο ερθμοποίθςθσ) (ΙΝΑΟ, 2009). 

 Τπάρχουν παράνομεσ ιδιωτικζσ γεωτριςεισ και γίνεται ανεξζλεγκτθ χριςθ 
υπόγειου και επιφανειακοφ νεροφ.  Η ζλλειψθ υποδομϊν ςε ζργα ταμίευςθσ, 
ςε ςυνδυαςμό με τον μθ ορκολογικό προγραμματιςμό των καλλιεργειϊν, ζχει 
οδθγιςει ςε ςθμαντικό περιοριςμό τθσ κερινισ ροισ των ποταμϊν και τθ 
δραματικι υποβάκμιςθ των υδροφορζων εξαιτίασ τθσ εντατικισ χριςθσ των 
γεωτριςεων. Μζχρι ςιμερα γίνεται υπερεκμετάλλευςθ των υπόγειων 
υδροφορζων με αποτζλεςμα τθν πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ των υδρογεωτριςεων, 
τθν υφαλμφρινςθ παράκτιων υδροφορζων και κακιηιςεισ του εδάφουσ. Οι 
υπόγειοι υδροφορείσ ζχουν πρόβλθμα ανανζωςθσ των αποκεμάτων τουσ, 
πράγμα που αναμζνεται να επιδεινωκεί με τθν προβλεπόμενθ κλιματικι 
αλλαγι (βροχόπτωςθ, κερμοκραςία) (τουρνάρασ κ.α. 2011).     

το ΤΔ τθσ Θεςςαλίασ θ μεγαλφτερθ χριςθ του νεροφ γίνεται για άρδευςθ (23% τθσ 
ςυνολικισ ςτθν επικράτεια) (Alpha Bank). Επίςθσ χρθςιμοποιείται ευρζωσ θ 
πρακτικι των ιδιωτικϊν γεωτριςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν.  

τθν Θεςςαλία το «αλαλοφμ» που βίωςαν και βιϊνουν ακόμθ όςοι εμπλζκονται 
ςτθν διαχείριςθ του νεροφ είναι πλζον δεδομζνο. Κάκε χρόνο υπάρχουν διαμάχεσ 
για τα νερά του Πθνειοφ (πρόχειρα φράγματα κ.α.), του Σαυρωποφ κλπ. θμερινό 
παράδειγμα είναι τα ζργα τθσ Κάρλασ και θ εξάρτθςι τθσ από τον Πθνειό και το 
φράγμα του μοκόβου (όπου από εκεί υδροδοτοφνται μόνο οι οφάδεσ, χωρίσ  τα 
κοντινά Φάρςαλα που αντιμετωπίηουν ςοβαρό πρόβλθμα ποιότθτασ). 

 

Πίνακασ 3: Αρδευόμενεσ εκτάςεισ ςτθν Θεςςαλία από επιφανειακά και υπόγεια 
νερά (μ.ο. 10ετίασ 2000-2010) (Γκοφμασ) 

ΑΡΔΕΤΘΕΙΕ ΕΚΣΑΕΙ 
(ΣΡΕΜΜΑΣΑ) 

ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 
(ΣΡΕΜΜΑΣΑ) 

ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟ ΤΠΟΓΕΙΑ 
ΝΕΡΑ 
(ΣΡΕΜΜΑΣΑ) 

2.491.000 730.000 (30%) 1.761.000 (70%) 

 

Προκλήςεισ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν 

Οι προκλιςεισ που ιδθ ζχουμε κλθκεί να αντιμετωπίςουμε είναι καταρχιν θ 
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ Πλαίςιο για τα Νερά 2000/60 ςτθν οποία παρουςιάηουμε 
μια ςυνεχι κακυςτζρθςθ ςαν χϊρα. Η Οδθγία Πλαίςιο αντιμετωπίηει με ενιαίο 
τρόπο τον ςυνολικό τομζα του νεροφ και ζχει υψθλζσ απαιτιςεισ και 



προδιαγραφζσ. τοχεφει ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
οικολογικι διάςταςθ, τθ δθμόςια υγεία και τισ αναπτυξιακζσ τάςεισ και προοπτικζσ. 
Βζβαια θ Οδθγία Πλαίςιο δεν είναι πανάκεια. Αποτελεί όμωσ ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο για τθν διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων. Πρόκλθςθ ακόμθ αποτελεί θ 
εφαρμογι των μζτρων των ςχεδίων διαχείριςθσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ κατάςταςθσ των υδατικϊν πόρων. Σα ςχζδια διαχείριςθσ 
πρζπει να επικαιροποιθκοφν (2015 και 2021) και τα μζτρα πρζπει να παρκοφν 
άμεςα. Επιπρόςκετα θ οδθγία πλαίςιο επιβάλλει τθν ςυμμετοχι των χρθςτϊν.  Δεν 
αρκεί μόνο θ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτθν διαβοφλευςθ κάκε 5-6 χρόνια. Η 
ςυμμετοχι των χρθςτϊν πρζπει να γίνεται ςυνζχεια και ςτακερά. 

Μία πρόκλθςθ που κα κλθκοφμε να αντιμετωπίςουμε ςφντομα είναι ο 
προςδιοριςμόσ του πλιρουσ κόςτουσ του νεροφ και θ ανάκτθςι του. Οι χριςτεσ 
πρζπει να ζχουν λόγο για να εξαςφαλιςτεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. Επίςθσ μζτρα 
πρζπει να λθφκοφν για τθν διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ από τουσ καταναλωτζσ νεροφ 
(όλων των χριςεων). Σζτοια μζτρα περιλαμβάνουν τθν γεωργία ακριβείασ, τον 
περιοριςμό των απωλειϊν κλπ. Πρόκλθςθ επίςθσ αποτελεί ο εξορκολογιςμόσ του 
ςχεδιαςμοφ των ζργων, ζτςι ϊςτε αυτά να γίνονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, 
ιδιαίτερα ςιμερα που οι οικονομικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ. 

Οι επιπτϊςεισ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ αφοροφν όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 
χριςτεσ νεροφ: φδρευςθ, άρδευςθ, βιομθχανία, ενζργεια, τουριςμό, δάςθ κλπ. 
Χαρακτθρίηεται από ανυπαρξία ςυςτθματικοφ ελζγχου, αυξθμζνο κόςτοσ, υψθλζσ 
καταναλϊςεισ, ανυπαρξία ςυντονιςμοφ και ζλλειψθ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ – 
προγραμματιςμοφ, ςπατάλθ πόρων για μελζτεσ και υλοποίθςθ ζργων ταμίευςθσ ςε 
κατάςταςθ πανικοφ και όχι μετά από ενδελεχι προγραμματιςμό, με ςυνζπεια 
αςτοχίεσ ζργων και υψθλό κόςτοσ.  

 

Προχποθζςεισ – Άξονεσ 

Είναι λοιπόν κοινι παραδοχι των επιςτθμόνων αλλά και των φορζων θ 
ςυμπλθρωματικι προςζγγιςθ για τθν διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ςε επίπεδο 
υδατικοφ διαμερίςματοσ. Αυτό που λείπει είναι ζνα όργανο κατά υδατικό 
διαμζριςμα που κα αναβακμίηει τθν αποκεντρωμζνθ δράςθ, τθν 
αποτελεςματικότθτα ςε οργανωτικό και επιχειρθςιακό επίπεδο και κα βαςίηεται 
ςτθν ζνταξθ και δραςτθριοποίθςθ των κοινωνικϊν φορζων – τελικϊν χρθςτϊν ςτθ 
λιψθ αποφάςεων. Κοινόσ ςτόχοσ είναι θ διαχείριςθ ςε περιφερειακό επίπεδο με 
βάςθ τισ υδρολογικζσ λεκάνεσ και με ςυντονιςμό ςε εκνικό επίπεδο. Απαιτείται για 
αυτό ςυνεργαςία των περιφερειακϊν φορζων διαχείριςθσ και εκνικόσ ςυντονιςμόσ. 
Σον ςυντονιςμό και τθν ςτρατθγικι για τουσ υδατικοφσ πόρουσ κα τθν καταςτρϊνει 
το κεντρικό κράτοσ μζςα από τισ δομζσ που ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί (Εκνικό 
υμβοφλιο Τδάτων, κλπ.). ε περιφερειακό επίπεδο πρζπει όμωσ να αναπτυχκοφν 
μθχανιςμοί ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των λεκανϊν απορροισ αξιοποιϊντασ τθ 
διεκνι εμπειρία. 

Η πρόταςι αφορά τθν δθμιουργία ενόσ φορζα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ανά 
υδατικό διαμζριςμα, ο οποίοσ κα βαςίηεται ςτισ παρακάτω βαςικζσ αρχζσ: 

 Κάλυψθ όλου του τομζα του νεροφ (αςτικό, αγροτικό κλπ.). 



 Αποκεντρωμζνθ λειτουργία με βάςθ τα υδατικά διαμερίςματα. 

 Να διακζτει όραμα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τον 
εκςυγχρονιςμό των δομϊν τθσ χϊρασ. 

 Να αξιοποιεί τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και τισ εμπειρίεσ άλλων χωρϊν. Δεν 
χρειάηεται να ανακαλφψουμε τον τροχό! Τπάρχουν εμπειρίεσ άλλων χωρϊν 
ςτθν Ε.Ε. (και όχι μόνο) που ζχουν αποδείξει τθν επιτυχι διαχείριςθ των 
υδατικϊν πόρων τουσ μζςα από τζτοιεσ δομζσ. 

 Να αξιοποιεί το ανκρϊπινο δυναμικό με ορκολογικό τρόπο και να το 
εμπλουτίηει με νζουσ επιςτιμονεσ. 

 Αδιαμφιςβιτθτα κα διατθρθκεί ο δθμόςιοσ χαρακτιρασ ςτθν διαχείριςθ των 
υδατικϊν πόρων. Σο νερό είναι ζνα εξαιρετικά ευαίςκθτο κοινωνικό αγακό 
που κα πρζπει να παραμείνει ςε δθμόςιο ζλεγχο. 

Πρζπει όμωσ να υπάρχουν κάποιεσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι όλων όςων 
αναφζρκθκαν: 

 Οι πολιτικοί παράγοντεσ πρζπει να δείξουν τόλμθ και να καινοτομιςουν. 

 Αναγκαία προχπόκεςθ είναι θ αλλαγι νοοτροπίασ. Πρζπει να 
τολμιςουμε τθν αποκζντρωςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων των 
κοινωνικϊν φορζων. 

 Πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ διαχείριςθ του νεροφ προχποκζτει 
τθν φπαρξθ υδραυλικϊν ζργων – ζργων ταμίευςθσ και ότι θ ςυνεχισ 
άντλθςθ από τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ δεν είναι μία βιϊςιμθ λφςθ. ε 
περιοχζσ όπου οι ςυνκικεσ ζλλειψθσ νεροφ είναι προφανείσ, τα 
υδραυλικά ζργα (ταμίευςθ νεροφ) είναι απαραίτθτα (παράδειγμα θ 
Κφπροσ). Περιοχζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα εποχιακισ ζλλειψθσ 
και άνιςθσ κατανομισ των υδατικϊν πόρων ςτον χϊρο και τον χρόνο, 
επικεντρϊνονται ςτα ζργα αποκικευςθσ και μεταφοράσ. Σα χζδια 
Διαχείριςθσ για τθν Θεςςαλία αναφζρουν ότι θ αναλογία χριςθσ 
υπόγειων / επιφανειακϊν υδάτων που ςιμερα είναι 70 /30 πρζπει να 
αντιςτραφεί και να γίνει 30 /70. 

 Πρζπει να αναδειχκεί ο ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ, τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, των τοπικϊν οργανϊςεων με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον 
ΦΟΔΤ.  

 Οι χριςτεσ νεροφ με τουσ φορείσ που τουσ εκπροςωποφν πρζπει να 
διεκδικιςουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα κεςμοκετθμζνα όργανα και τα 
δικαιϊματά τουσ ςτθ διαχείριςθ και ςτισ αποφάςεισ. το ςφντομο μζλλον 
κα τεκοφν κζματα ανάκτθςθσ του πλιρουσ κόςτουσ των υπθρεςιϊν 
νεροφ και τότε κα πρζπει να ζχουν λόγο. Ο υπολογιςμόσ του πλιρουσ 
κόςτουσ του νεροφ (ςυμπεριλαμβανομζνων και του περιβαλλοντικοφ και 
του κόςτουσ φυςικοφ πόρου) είναι ζνα ηιτθμα το οποίο πρζπει να 
αντιμετωπίςουμε και να μθν κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Σο κόςτοσ του 
νεροφ πρζπει να υπολογιςτεί ςωςτά για να γνωρίηουμε πόςο 
πραγματικά είναι. Η διαδικαςία τθσ τιμολόγθςθσ είναι όμωσ κάτι 
διαφορετικό. Δεν ιςχυρίηεται κανζνασ ότι οι χριςτεσ πρζπει να 
πλθρϊςουν όλο αυτό το κόςτοσ. Βζβαια ζνα μζροσ του πρζπει να 
πλθρωκεί από τουσ χριςτεσ αλλά με βάςθ πάντα τισ αρχζσ τθσ 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. 



 Οι επιςτθμονικοί φορείσ πρζπει να ςυνεργαςτοφν και να ςυμμετζχουν 
για να αναδείξουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ που υπάρχει. 

 Σζλοσ, ίςωσ θ πιο ςθμαντικι προχπόκεςθ είναι θ ανάπτυξθ 
περιφερειακισ ςυνείδθςθσ για τα νερά με ζναν κοινό ςτόχο – τθν 
προςταςία του νεροφ ςαν κλθρονομιάσ που πρζπει να διατθριςουμε και 
να παραδϊςουμε ςτα παιδιά μασ ςε καλφτερθ κατάςταςθ -  αφινοντασ 
πίςω τοπικζσ αντιπαρακζςεισ.  

 

Καλζσ πρακτικζσ Κρατϊν Μελϊν 

τα Ευρωπαϊκά Κράτθ Μζλθ οι περιφερειακοί φορείσ διαχείριςθσ αποτελοφν 
ςυντονιςτικά όργανα ςτα οποία ςυμμετζχουν οι περιφερειακζσ αρχζσ, οι 
εκπρόςωποι φορζων των χρθςτϊν, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ κλπ. Εκχωρείται μεγάλο 
μζροσ των διαχειριςτικϊν αρμοδιοτιτων του εκνικοφ φορζα διαχείριςθσ και κυρίωσ 
των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτθν κατανομι των υδατικϊν πόρων κατά χριςθ, 
ςτα πλαίςια των ορίων που κζτουν οι εκνικζσ αρχζσ. Ο ρόλοσ τουσ είναι 
κακοριςτικόσ ςτθν προϊκθςθ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν. 

τθν Γαλλία υπάρχει μια δομι διαχείριςθσ που βαςίηεται ςε αποκεντρωμζνθ και 
πολφ καλά οργανωμζνθ διοικθτικι μονάδα ανά λεκάνθ απορροισ. Τπάρχουν ζξι 
φορείσ διαχείριςθσ (water agencies) που είναι δθμόςιοι φορείσ. Οι φορείσ αυτοί 
εφαρμόηουν τα μζτρα των χεδίων Διαχείριςθσ προωκϊντασ τθν αποτελεςματικι 
διαχείριςθ των νερϊν και του υδάτινου περιβάλλοντοσ, τθν παροχι πόςιμου νεροφ 
και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Οι φορείσ διαχείριςθσ 
είναι κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν εφαρμογι τθσ δθμόςιασ πολιτικισ για τα νερά και 
εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ εντόσ των μακροχρόνιων προγραμμάτων 
δράςθσ με τελικό ςτόχο τθν επίτευξθ καλισ οικολογικισ κατάςταςθσ των νερϊν 
(όπωσ απορρζει από τθν Οδθγία Πλαίςιο). Για τθν επίτευξθ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ 
των νερϊν, οι φορείσ διαχείριςθσ ζχουν οικονομικά εργαλεία ςτθν διάκεςι τουσ 
(τζλθ και επιδοτιςεισ). Η δθμοκρατία των νερϊν και θ ςυμμετοχικι ανάπτυξθ τθσ 
ςτρατθγικισ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τα νερά ζχουν εφαρμοςτεί ςτθν 
Γαλλία (ςε επίπεδο υδατικϊν διαμεριςμάτων) για περιςςότερο από 40 χρόνια. Οι 
επιτροπζσ των λεκανϊν απορροισ είναι φορείσ που ενϊνουν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μζρθ (τοπικζσ κυβερνιςεισ, καταςκευαςτζσ, αγρότεσ, το κράτοσ, καταναλωτζσ, μθ 
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, κλπ.) για κάκε υδατικό διαμζριςμα. Κακορίηουν τθν 
ςτρατθγικι τθσ διαχείριςθσ των νερϊν και του υδάτινου περιβάλλοντοσ του 
διαμερίςματοσ. Ψθφίηουν το πρόγραμμα του φορζα ςε κάκε λεκάνθ απορροισ 
ποταμοφ και το φψοσ των τελϊν, εντόσ των ορίων που κζτει ο νόμοσ.   

Παρόμοιεσ καλζσ πρακτικζσ εφαρμόηονται ςτθν Ολλανδία, τθν Κφπρο και τθν 
Ιςπανία. ε όλεσ τισ χϊρεσ θ οργάνωςθ των φορζων διαχείριςθσ γίνεται µε βάςθ τθ 
λεκάνθ απορροισ ι ςφνολα περιςςότερων λεκανϊν:  
• ε εκνικό επίπεδο αντιμετωπίηονται εκείνοι οι υδατικοί πόροι που 
χρθςιμοποιοφνται ι διαρρζουν περιςςότερεσ από µία διοικθτικζσ περιφζρειεσ, 
κακϊσ και τα διακρατικά ποτάµια (Ρινοσ, ∆οφναβθσ, κλπ.) ι λίµνεσ (π.χ. Πρζςπεσ).  
• ε περιφερειακό επίπεδο, θ διαχείριςθ γίνεται µε βάςθ τισ υδρολογικζσ λεκάνεσ,  
και αφοροφν εκείνουσ τουσ υδατικοφσ πόρουσ που δεν υπάγονται ςτο εκνικό 
επίπεδο.  (Τπουργείο Ανάπτυξθσ 2003). 



Οι φορείσ διαχείριςθσ ανά λεκάνθ απορροισ ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα 
αποτελοφν ςυντονιςτικά όργανα, ςτα οποία ςυμμετζχουν οι περιφερειακζσ αρχζσ, 
οι εκπρόςωποι φορζων των χρθςτϊν, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ κλπ. υνικωσ, ςε αυτό 
το επίπεδο, εκχωρείται μεγάλο μζροσ των διαχειριςτικϊν αρμοδιοτιτων του 
εκνικοφ φορζα διαχείριςθσ, και κυρίωσ εκείνων των αρμοδιοτιτων που αφοροφν 
ςτθν ιεράρχθςθ και κατανοµι των υδατικϊν πόρων κατά χριςθ, ςτα πλαίςια των 
ορίων που κζτουν πάντοτε οι εκνικζσ αρχζσ. (Τπουργείο Ανάπτυξθσ 2003). 

θμαντικό βιμα κεωρείται θ φπαρξθ ενόσ εκνικοφ υποςτθρικτικοφ φορζα,  
δεδομζνου  ότι τουσ εκάςτοτε αρμόδιουσ φορείσ επικουροφν ςε πολλζσ χϊρεσ 
εκνικά γραφεία, ιδρφματα ι υπθρεςίεσ με ρόλο κακαρά ερευνθτικό/ 
ειςθγθτικό/υποςτθρικτικό. Για παράδειγμα, ςτισ ΗΠΑ υπάρχουν το υμβοφλιο 
Τδατικϊν Πόρων (Water Resources Bureau) και θ Τπθρεςία Προςταςίασ 
Περιβάλλοντοσ (EPA) τα οποία ζχουν εκτεταμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ 
διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων. Ανάλογοι οργανιςμοί υπάρχουν και ςε χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ, όπωσ π.χ. το Κζντρο Ζρευνασ Νεροφ (WRC) ςτθ Μ. Βρετανία και ιδρφονται 
προοδευτικά ςε όλεσ τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ (Μελζτθ ΕΜΠ, 2008). 

 

υμπεράςματα 

τόχοσ τθσ ειςιγθςθσ αυτισ είναι να κζςει προτάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ 
διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων ςε επίπεδο υδατικοφ διαμερίςματοσ. ε καμία 
περίπτωςθ δεν κεωροφμε ότι θ πρόταςι μασ είναι πανάκεια και ξαφνικά κα λυκοφν 
όλα τα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε, ιδιαίτερα ςτθν Θεςςαλία. Βαςικι 
επιδίωξθ είναι θ ειςαγωγι νζων αρχϊν για τθν διαχείριςθ των νερϊν, θ αλλαγι 
νοοτροπίασ ϊςτε να πετφχουμε τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των ζργων (υφιςτάμενων 
αλλά και προγραμματιςμζνων). Πρζπει να χαραχκεί μια μακροπρόκεςμθ πολιτικι 
ςυνολικισ ορκολογικισ διαχείριςθσ των πόρων και των χριςεων νεροφ 
αποφεφγοντασ τθν λιψθ πυροςβεςτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κρίςεων όταν αυτζσ παρουςιάηονται.  

Η πρόταςι μασ περιλαμβάνει τθν δθμιουργία ενόσ ςυμβουλίου νερϊν ςτο οποίο κα 
ςυμμετζχουν το κράτοσ, θ περιφζρεια, θ περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ, θ τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ, οι χριςτεσ (αγροτικοί οργανιςμοί, βιομθχανία, τουριςμόσ, δάςθ), 
επιςτθμονικζσ οργανϊςεισ, και βαςικοί κοινωνικοί φορείσ. Ο ρόλοσ αυτοφ του 
ςυμβουλίου είναι θ άςκθςθ ουςιαςτικοφ ελζγχου και ο αποφαςιςτικόσ ρόλοσ του 
ςε βαςικά κζματα ςχεδιαςμοφ και προγράμματοσ ζργων, οικονομικισ διαχείριςθσ 
αλλά και ςτισ αποφάςεισ του ΦΟΔΤ. Σα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα διαχείριςθσ του 
νεροφ ανά τομζα χριςθσ (ΔΕΤΑ, ΣΟΕΒ κλπ) κα διατθρθκοφν και κα βελτιωκοφν 
όπου είναι αναγκαίο. Σο ςυμβοφλιο των νερϊν κα ζχει επιτελικό ρόλο. Η διοίκθςθ 
κα αςκείται από ζνα διοικθτικό ςυμβοφλιο που κα εγκρίνει τισ δράςεισ και τα 
προγράμματα. Η Περιφζρεια, τα υπουργεία, οι ΔΕΤΑ, οι ΣΟΕΒ όπωσ και ςιμερα κα 
ςυνεχίςουν να αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ ζργων και δράςεων χρθςιμοποιϊντασ 
το ανκρϊπινο δυναμικό τουσ, τθν εμπειρία τουσ, τα μζςα, τθν τεχνολογία και 
τεχνογνωςία και πόρουσ που διακζτουν. Προτείνεται ακόμθ θ ενίςχυςι τουσ με 
καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό και νζουσ επιςτιμονεσ. το νζο ςχιμα πρζπει 
να υπάρχει ιςορροπία μεταξφ του Δθμοςίου, του ΦΟΔΤ και τθσ ανάγκθσ για 
ςυμμετοχι τοπικϊν οργανϊςεων / ςυςτθμάτων. 



Προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ προςανατολίηονται και τα χζδια Διαχείριςθσ. Η 
διαβοφλευςθ των χεδίων ανζδειξε κζματα αρμοδιοτιτων (χωρικϊν και κεματικϊν) 
των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ του νεροφ (ΜΠΕ χεδίων 
Διαχείριςθσ). Κρίκθκε επιτακτικι θ ανάγκθ για τθν υλοποίθςθ των μζτρων που 
προβλζπονται ςτα χζδια Διαχείριςθσ ζτςι ϊςτε να οδθγθκοφμε ςε ςυνκικεσ 
αειφορικισ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων. Η εφαρμογι των μζτρων αναμζνεται 
να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον (προςτατευόμενεσ περιοχζσ 
τοπίο κλπ.) και ςτο ανκρωπογενζσ περιβάλλον (ανκρϊπινθ υγεία, μείωςθ γεωργικι 
παραγωγισ, επάρκεια νεροφ) (ΜΠΕ Θεςςαλίασ). Για τθν αποτελεςματικι και 
αποδοτικι υλοποίθςθ των μζτρων και παρεμβάςεων που προβλζπονται από τα 
χζδια Διαχείριςθσ είναι βαςικι προχπόκεςθ να υπάρχει ζνα ενιαίο κζντρο 
ςυντονιςμοφ και υλοποίθςισ τουσ (ανά υδατικό διαμζριςμα) και προφανϊσ θ 
αποδοχι και θ ςυνεργαςία των τοπικϊν φορζων και φυςικά των χρθςτϊν. 

Σελικι επιδίωξθ είναι θ φπαρξθ λιγότερων και αποτελεςματικότερων ρυκμιςτικϊν 
διατάξεων, όπου κα κακορίηονται με ςαφινεια οι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ των 
φορζων, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των πολιτϊν. Βζβαια, ςε 
κάκε περίπτωςθ, ςθμαςία ζχουν οι μθχανιςμοί ελζγχου και οι δυνατότθτεσ τθσ 
διοίκθςθσ για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.  

Η  «αναγκαία» αλλά όχι και «ικανι» ςυνκικθ για να επιτευχκεί ο βαςικόσ ςτόχοσ 
των ςχεδίων διαχείριςθσ, δθλαδι «θ καλι κατάςταςθ των υδατικϊν πόρων», είναι 
να προχωριςει θ υλοποίθςθ όςων προτείνονται ςτα χζδια Διαχείριςθσ. Θα πρζπει 
μζςα ςτα επόμενα δφο χρόνια, 2014 & 2015, θ Βουλι (που νομοκετεί) και θ 
Κυβζρνθςθ (δθλαδι τα ςυναρμόδια Τπουργεία), να δρομολογιςουν όλεσ τισ  
δράςεισ ι τισ υποδομζσ που προβλζπονται αναλυτικά ςτα μζτρα των .Δ., με ζνα 
ςχζδιο δράςθσ που κα ςυμπεριλαμβάνει  χρονοδιάγραμμα, πθγι χρθματοδότθςθσ 
& φορζα υλοποίθςθσ. Επειδι οι μεταρρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτα .Δ, 
αφοροφν χιλιάδεσ πολίτεσ & ριηικζσ αλλαγζσ ςε πρακτικζσ & νοοτροπίεσ δεκαετιϊν, 
αν δεν υλοποιθκοφν με ςυνζπεια από τθν Πολιτεία, κα κεωρθκοφν ωσ μία 
προςχθματικι ςυμβατικι υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ ςτθν Ε.Ε,  κα απαξιωκοφν ςτθν 
ςυνείδθςθ των πολιτϊν και τότε από τθν ζλλειψθ κοινωνικισ αποδοχισ, τα .Δ 
πικανότατα κα καταλιξουν «γράμμα κενό», μία «άςκθςθ επί χάρτου».  

Η  άλλθ εξίςου «αναγκαία» αλλά και «ικανι» ςυνκικθ υλοποίθςθσ των ςτόχων των 
.Δ., είναι θ δθμιουργία ςφγχρονου, αποτελεςματικοφ & λειτουργικοφ ενιαίου 
φορζα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ςε κάκε υδατικό διαμζριςμα ι και ΛΑΠ. τον 
φορζα αυτόν – εκτόσ από τθν Πολιτεία - κα πρζπει να ςυμμετζχουν & εκπρόςωποι 
από όλουσ τουσ χριςτεσ νερϊν (αυτοδιοίκθςθ, αγρότεσ, ενζργεια, κ.α). Είναι 
γνωςτζσ εδϊ και 30 χρόνια, οι αδυναμίεσ από τθν ζλλειψθ ενόσ παρόμοιου φορζα 
ςτθ Θεςςαλία. Επεκτάςεισ αρδεφςεων, αυκαίρετεσ καταςκευζσ ςε ςυλλεκτιρεσ & 
ποταμοφσ, ανορφξεισ παράνομων γεωτριςεων, διαμάχεσ, μεταξφ χρθςτϊν & 
φορζων, αλλά & καταλιψεισ αντλιοςταςίων, είναι μόνο μικρό μζροσ τθσ 
αντικειμενικισ περιγραφισ, μιασ πραγματικότθτασ που αφορά τθν διαχείριςθ του 
νεροφ  ςτθν Θεςςαλία. 

Οι μεταρρυκμίςεισ ςτθ διαχείριςθ του νεροφ, οι δράςεισ και τα μζτρα που αφοροφν 
τουσ χιλιάδεσ χριςτεσ και τουσ δεκάδεσ φορείσ ςτθ Θεςςαλία, κα υλοποιθκοφν με 
επιτυχία, μόνο ςτα πλαίςια ενόσ ενιαίου, ςφγχρονου και αποτελεςματικοφ φορζα, 



που κα ζχει ενιαίουσ κανόνεσ, κα εμπνζει εμπιςτοςφνθ και κα βοθκιςει να 
ξεπεραςκοφν νοοτροπίεσ και «αγκυλϊςεισ» δεκαετιϊν.  

τα ιδθ εγκεκριμζνα ςχζδια του ΤΔ Θεςςαλίασ, το πρόβλθμα του ενιαίου φορζα, 
υποβακμίςκθκε ςε πρόβλθμα των αγροτϊν και των ΣΟΕΒ που ιδθ προςαρτικθκαν 
ςτουσ «Καλλικρατικοφσ»  Διμουσ και  θ επίλυςι του παραπζμφκθκε ςτο Τπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, παρότι θ διαχείριςθ του νεροφ, είναι κζμα που αφορά όλουσ 
τουσ χριςτεσ. Είναι δε τουλάχιςτον αντιφατικό το γεγονόσ ότι ενϊ το κζμα του 
φορζα αγνοικθκε ι δεν εξετάςκθκε από τουσ μελετθτζσ των .Δ. με τθν δζουςα 
ςοβαρότθτα (πικανότατα γιατί δεν υπιρξε θ ςυμβατικι υποχρζωςθ), ταυτόχρονα 
επιςθμαίνεται και ςτα ζξι (6) .Δ τθσ χϊρασ, που ζχουν ιδθ εγκρικεί με τθν 
δθμοςίευςι τουσ ςε ΦΕΚ. ε όλα τα .Δ. υπάρχει μικρι ι εκτενισ αναφορά, ότι οι 
υφιςτάμενεσ και αλλθλοςυγκρουόμενεσ δομζσ τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ, τθσ 
αιρετισ Περιφζρειασ & των «ξεπεραςμζνων οργανωτικά» ΣΟΕΒ, δεν επαρκοφν για 
τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων μζτρων. Θα μποροφςε ςτα .Δ. να προβλεφκεί 
κατ’ ελάχιςτον, θ αναφορά ςε  παραδείγματα  από  άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και να 
προτακοφν ενδεικτικά κάποιεσ βραχυπρόκεςμεσ ι ςταδιακζσ λφςεισ ςτθ βάςθ των 
όςων ιςχφουν ςτισ χϊρεσ αυτζσ. 

υμπεραςματικά θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ και οι ενζργειεσ που πρζπει να 
υλοποιθκοφν προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και ςφγχρονου 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων περιγράφονται παρακάτω: 

1. ιμερα θ διαχείριςθ των νερϊν δεν γίνεται κατά υδατικό διαμζριςμα, όπωσ 
προβλζπεται και από τθν διεκνι (WFD 2000/60/EK) και τθν εκνικι 
νομοκεςία (3199/2003). Πρζπει λοιπόν να προχωριςουμε ςτθν ουςιαςτικι 
αλλά και πρακτικι εφαρμογι τθσ Διαχείριςθσ  νεροφ κατά ΛΑΠ-Τδατικό 
Διαμζριςμα, υπό ενιαίο κζντρο αποφάςεων. 

2. Παρόλο που ο νόμοσ 3199/2003 ςυςτινει τα Περιφερειακά υμβοφλια 
Τδάτων (βζβαια μόνο με γνωμοδοτικό χαρακτιρα) αυτά δεν ζχουν ακόμθ 
λειτουργιςει. Η ουςιαςτικι ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτα όργανα 
Διαχείριςθσ Τδάτων, με αποφαςιςτικι γνϊμθ και αρμοδιότθτα ςε βαςικά 
ηθτιματα ςτα Τ.Δ. είναι αναγκαία προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ. 

3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ είναι θ δθμιουργία 
αυτοτελϊν οργάνων Διαχείριςθσ Τδάτων (ΦΟ.Δ.Τ.) κατά Τ.Δ. με τθν 
ςυμμετοχι του κράτουσ, Περιφζρειασ, χρθςτϊν, ΟΣΑ, επιςτθμονικϊν & 
κοινωνικϊν φορζων, κ,α. Οι «ΦΟ.Δ.Τ» κα είναι υπό τθν αρμοδιότθτα και τισ 
κατευκφνςεισ των ςυναρμόδιων Τπουργείων και τθσ Ειδικισ Γραμματείασ 
Τδάτων, ενϊ θ δθμιουργία και θ λειτουργία τουσ δεν κα επθρεάηει τθν 
λειτουργία και τισ δομζσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν. 

4. Η φπαρξθ ενόσ επιτελικοφ οργάνου (υπθρεςιακό) για τθν υλοποίθςθ των 
ςτόχων και του προγράμματοσ του ΦΟ.Δ.Τ κρίνεται αναγκαία. ιμερα αυτό 
το ςφςτθμα είναι οι Διευκφνςεισ Τδάτων των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. 
Αυτό που απομζνει να γίνει είναι θ Διεφκυνςθ Τδάτων να λειτουργεί ςτθν 
υπθρεςία του ΦΟ.Δ.Τ, με τθν ενίςχυςθ τθσ (ςε προςωπικό)  και τθν τυχόν 
αναβάκμιςθ (ςε οργάνωςθ-μζςα), ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΓΤ. Βαςικι 
προχπόκεςθ είναι να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ (εφαρμογι 
των μζτρων που προβλζπουν τα .Δ., κ.α.). 



5. Απαραίτθτοσ επίςθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και  θ υλοποίθςθ 
όλων όςων προβλζπονται ςτο Θεςμικό πλαίςιο και ςτθν Οδθγία 2000/60 
(μζτρα των .Δ., μθχανιςμοί παρακολοφκθςθσ, ελζγχου, κ.α.). Μζχρι ςιμερα 
τα χζδια Διαχείριςθσ για όλα τα υδατικά διαμερίςματα ζχουν εκπονθκεί και 
τα περιςςότερα από αυτά ζχουν εγκρικεί, ενϊ το ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ 
Θεςςαλίασ αναμζνεται να εγκρικεί. Απομζνει όμωσ θ υλοποίθςθ όςων 
μζτρων προβλζπονται ςτα .Δ ανά Τ.Δ (δράςεισ-υποδομζσ, κ.α) και όςων κα 
αποφαςίηει ςτο μζλλον ο ΦΟ.Δ.Τ. 

6. Σζλοσ προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
επιβάλλεται θ φπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ εφαρμογισ δράςεων και 
υποδομϊν (όργανα υλοποίθςθσ των δράςεων και ζργων), ςτα πλαίςια του 
προγραμματιςμοφ των ΦΟ.Δ.Τ. και όςων προβλζπονται ςτα .Δ. Οι ιδθ 
υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ για τα ζργα ανά χριςθ νεροφ (Περιφζρειεσ, ΟΣΑ-
ΔΕΤΑ, ΔΕΗ, κλπ.) και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ νεροφ, κα 
πρζπει ενδεχομζνωσ να ενιςχυκοφν, να αναδιαρκρωκοφν ι και 
αναβακμιςτοφν, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό κρικεί αναγκαίο από τουσ 
πολιτικοφσ προϊςταμζνουσ  των υπθρεςιϊν αυτϊν.  

 

 

 

 



α/α ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΕΝΟ ΤΓΨΡΟΝΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ Δ.Τ 

ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΜΕΨΡΙ ΗΜΕΡΑ 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Θεςμοκζτθςθ-κακιζρωςθ Διαχείριςθσ 
νεροφ κατά Λεκάνθ Απορροισ 
Ποταμοφ (ΛΑΠ)-Τδατικό Διαμζριςμα 
(Τ.Δ.). 

Είχε κεςμοκετθκεί με τον Ν. 
1739/87 και προβλζπεται ιδθ 
ςτον Ν. 3199/2003. 

Ουςιαςτικι αλλά και πρακτικι 
εφαρμογι τθσ Διαχείριςθσ  νεροφ 
κατά ΛΑΠ-Τδατικό Διαμζριςμα, 
υπό ενιαίο κζντρο αποφάςεων. 

 

2 Θεςμοκζτθςθ – Κακιζρωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των χρθςτϊν ςτθν 
Διαχείριςθ.  

Προβλζπονται ςτθ ιςχφουςα 
νομοκεςία (Ν. 3199/2003) : 
Περιφερειακά υμβοφλια 
Τδάτων (με γνωμοδοτικι 
αρμοδιότθτα). 

Λειτουργία και ουςιαςτι-κι 
ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτα 
όργανα Διαχείριςθσ Τδάτων, με 
αποφαςιςτικι γνϊμθ και 
αρμοδιότθτα ςε βαςικά ηθτιματα 
ςτα Τ.Δ.  

 

3 Θεςμοκζτθςθ – Κακιζρωςθ αυτοτελϊν 
οργάνων – Φορζων Διαχείριςθσ 
Τδάτων κατά Τ.Δ. (πολιτικό όργανο).  
Οι «ΦΟ.Δ.Τ» κα είναι υπό τθν 
αρμοδιότθτα και τισ κατευκφνςεισ των 
ςυναρμόδιων Τπουργείων και τθσ 
Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων. 

τον Ν. 3199/2003,προβλζπε-
ται θ αρμοδιότθτα να αςκείται 
από τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθ-ςθ, όπου  και όςο 
ςυμπίπτουν γεωγραφικά με τα 
Τ.Δ., χωρίσ διακριτό και 
αυτοτελζσ ςφςτθμα διοίκθςθσ 
για τα νερά. 

Δθμιουργία αυτοτελϊν οργά-νων 
Διαχείριςθσ Τδάτων (ΦΟ.Δ.Τ.) κατά 
Τ.Δ. με τθν ςυμμετοχι του 
κράτουσ, Περιφζρειασ, ΧΡΗΣΩΝ*, 
ΟΣΑ, επιςτθμονικϊν & κοινωνι-κϊν 
φορζων, κ,α.  

 Η δθμιουργία και θ λει-τουργία 
ΦΟ.Δ.Τ δεν κα επθρεάηει τθν 
λειτουρ-γία και τισ δομζσ των 
υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 
*ΔΕΤΑ, άρδευςθ (ΣΟΕΒ-
ΓΟΕΒ),Βιομθχανικοί χρι-
ςτεσ,Σουριςμόσ,Δάςθ, κ.α. 

4 Η φπαρξθ ενόσ επιτελικοφ οργάνου 
(υπθρεςιακό) για τθν υλοποίθςθ των 
ςτόχων και του προγράμματοσ του 
ΦΟ.Δ.Τ. 

Ήδθ ο Ν. 3199/2003 κακιζρωςε 
τθν Δ/νςθ Τδάτων (Δ.Τ), θ 
οποία όμωσ λειτουργεί ςτα 
πλαίςια τθσ  Αποκ/νθσ 
Διοίκθςθσ.  

Η Δ.Τ να λειτουργεί ςτθν υπθρεςία 
του ΦΟ.Δ.Τ, με τθν  
ενίςχυςθ τθσ (ςε προςω-πικό)  και 
τθν τυχόν αναβά-κμιςθ (ςε 
οργάνωςθ-μζςα), ςε ςυνεργαςία με 
τθν ΕΓΤ.  

Να είναι ςε κζςθ να 
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ 
ςυνκικεσ (εφαρμογι των 
μζτρων που προβλζπουν τα 
.Δ., κ.α.). 



5 χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και  
υλοποίθςθ όλων όςων προβλζπονται 
ςτο Θεςμικό πλαίςιο και ςτθν Οδθγία 
60/2000 (μζτρα των .Δ.,μθχανιςμοί 
παρακολοφ-κθςθσ, ελζγχου, κ.α.). 

Εκπονικθκαν ιδθ τα χζδια 
Διαχείριςθσ (.Δ.) ςε όλα τα 
Τ.Δ. Ήδθ πολλά από αυτά ζχουν 
εγκρικεί (ΦΕΚ), ενϊ αναμζνεται 
θ ζγκριςθ του .Δ και ςτο Τ.Δ. 
Θεςςαλίασ. 

Τλοποίθςθ όςων μζτρων 
προβλζπονται ςτα .Δ ανά Τ.Δ 
(δράςεισ-υποδομζσ, κ.α) και ςτο 
πρόγραμμα δράςθσ των ΦΟ.Δ.Τ.  

 

6 Υπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ 
εφαρμογισ δράςεων και υποδομϊν 
(όργανα υλοποίθςθσ των δράςεων και 
ζργων), ςτα πλαίςια του 
προγραμματιςμοφ των ΦΟ.Δ.Τ. και 
όςων προβλζπονται ςτα .Δ. 

Ήδθ υπάρχουν και λειτουργοφν 
οι υπθρεςίεσ για τα ζργα ανά 
χριςθ   (Περιφζρειεσ, ΟΣΑ-
ΔΕΤΑ, ΔΕΗ, κ.α.),για τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο 
ποιότθτασ νεροφ (ΔΕΤΑ,κ.α). 

Ενίςχυςθ-αναδιάρκρωςθ και 
αναβάκμιςθ (μόνο όπου κρικεί 
αναγκαίο) από τουσ επικεφα-λισ 
πολιτικοφσ των φορζων 
(Περιφερειάρχεσ, Διμαρχοι). 

Η γενικι ιδζα είναι τα 
υπάρχοντα όργανα υλοποίθςθσ 
Ζργων,  ι μζτρων και δράςεων 
να διατθρθκοφν. 

 


