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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

Περιγραφή του έργου της εκτροπής

1.1 Ιστορική αναδροµή
Η προσπάθεια ανάπτυξης της Θεσσαλίας άρχισε ουσιαστικά µε τη µελέτη των µεγάλων
αντιπληµµυρικών έργων του Ιταλού µηχανικού Nobile (το 1913). Σκοπός των έργων θα
ήταν να προστατευθούν οι πεδινές περιοχές από τις πληµµύρες και να περιορισθούν οι
κατακλυζόµενες εκτάσεις, ώστε αυτές να αποδοθούν στη γεωργία. Ακολούθησαν µελέτες
του Άγγλου µηχανικού Jackson (το 1919) και της αγγλικής εταιρίας BOOT (µηχανικοί
McDonald, Kinder και Γαλάνης το 1931). Στη συνέχεια έγινε η µελέτη αποξήρανσης της
Κάρλας (1962) και η αποστράγγιση – αποχέτευση των νερών της προς τον Παγασητικό
κόλπο.
Στη µεταπολεµική περίοδο άρχισε παράλληλα η ανάπτυξη των αρδεύσεων και η
κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία τροφοδοτούνταν από επιφανειακά, αλλά και,
κυρίως, από υπόγεια νερά.
µελλοντικής κάλυψης

Από την εποχή εκείνη είχε διαφανεί η προοπτική της

των αρδευτικών αναγκών οι οποίες αυξάνονταν ραγδαία. Με την

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εύκολης ανόρυξης γεωτρήσεων άρχισε η εκµετάλλευση
των υπογείων υδάτων, η οποία αυξανόταν µε ταχύτατο ρυθµό γεγονός που οδήγησε στην
δηµιουργία ελλειµµάτων νερού στο Θεσσαλικό κάµπο.
Για το λόγο αυτό πολλοί µελετητές είχαν διατυπώσει απόψεις για συµπληρωµατική
εκµετάλλευση επιφανειακών νερών, όπως για παράδειγµα η Ελβετική εταιρεία Electrowatt
(1966), η οποία πρότεινε την κατασκευή των ταµιευτήρων της Κρύας Βρύσης, της Πύλης,
του Μουζακίου, του Σµοκόβου, του Παλιοδερλί, του Νεοχωρίου, της Θεόπετρας, του
Παλαιοµοναστηρίου και της Καλούδας. Για τους ταµιευτήρες της Μεσοχώρας του άνω ρου
του ποταµού Αχελώου, εκπονήθηκε µελέτη το 1971 –‘72 από την καναδική εταιρεία SNC
και τέθηκε για πρώτη φορά σε σχετική έρευνα και το θέµα εκτροπής του Αχελώου από τις
ανωτέρω εταιρείες.
Για ιστορικούς λόγους Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η ιδέα της εκτροπής του Αχελώου
εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1925 από τον καθηγητή ΕΜΠ Κουτσοκώστα. Ταυτόχρονα
µε την εκτροπή του Μέγδοβα, παραποτάµου του Αχελώου για τη δηµιουργία του έργου Ν.
Πλαστήρα το 1953, ο καθηγητής Κουτσοκώστας, σε έκθεσή του προς τη ∆ΕΗ, έθεσε τις
ιδέες αυτές για εφαρµογή, αλλά µε εκτροπή του Αχελώου από τη Μεσοχώρα. Το γεγονός
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αυτό καταδεικνύει ότι η λειψυδρία στη Θεσσαλία υπήρχε και στις αρχές του αιώνα που
πέρασε (1900-2000).
Οι υδατικές ανάγκες του Θεσσαλικού κάµπου που είναι από τους µεγαλύτερους στην
Ελλάδα (µε έκταση πεδινής περιµέτρου περίπου 5,0 εκατ. στρεµµάτων και γεωργικής γης
περίπου 4,0 εκατ. στρεµµάτων), σε συνδυασµό µε την ανισοµερή κατανοµή των
βροχοπτώσεων και απορροών που υπάρχει µεταξύ ∆υτικής και Ανατολικής Ελλάδας και
ορίζεται από τους υδροκρίτες των βουνών της Πίνδου και των Αγράφων, οδήγησαν σε
προβληµατικές καταστάσεις. Τα αντίστοιχα µεγέθη στην Αιτωλοακαρνανία (δυτική περιοχή)
είναι για την περίµετρο των πεδινών εκτάσεων τάξης µεγέθους 0,85 εκατ. στρεµµάτων και
γεωργικής γης περίπου 0,70 εκατ. στρεµµάτων. Από τα ανωτέρω προκύπτει και η ανάγκη
µεταφοράς νερού από τα δυτικά προς τα Ανατολικά διαµερίσµατα της χώρας, γεγονός που
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σ’ ό,τι αφορά στη µαζική µεταφορά νερού (περίπου 500 εκατ.
κυβ.) από τους ποταµούς Εύηνο και Μόρνο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, το 1983 αποφάσισε την εκτροπή νερού από τον άνω ρου
του Αχελώου προς τη Θεσσαλία µε σκοπό την διατήρηση ανεκτών συνθηκών ύδρευσης
στους οικισµούς της Θεσσαλικής πεδιάδας, στις υφιστάµενες γεωργικές αρδεύσεις και
παράλληλα τη βελτίωση των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικών συνθηκών των υδατικών
συστηµάτων της Θεσσαλίας. Εισάγεται έτσι εντονότατα ένα µείζον θέµα, τόσο για την
αρµονική της ανάπτυξη, όσο και για την εθνική οικονοµία, ενώ στο συνολικό διαχειριστικό
σχήµα υπεισέρχεται κατ’ ανάγκη και η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Πράγµατι, µε
κατάλληλη διαχείριση των νερών και σωστό προγραµµατισµό των έργων, µπορούσε να
επιτευχθεί εξοικονόµηση εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων δραχµών.
Ο

αρχικός

σχεδιασµός

του

έργου

είχε

ως

δεδοµένο

την

εκτροπή

1,1

δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων νερού, ως τελική όµως ποσότητα σχεδιασµού, µετά

από παρεµβάσεις διαφόρων οµάδων και φορέων κατοίκων των εµπλεκοµένων περιοχών,
ελήφθησαν τα 600 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν εκπονηθεί βασικές µελέτες όπως: συνολική
Περιβαλλοντική Μελέτη (1995) των έργων εκτροπής για τις επιπτώσεις στη Θεσσαλία και
Αιτωλοακαρνανία και για τα επανορθωτικά µέτρα καθώς και συνολική µελέτη οικονοµικής
σκοπιµότητας από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία επέχει θέση Master Plan των έργων εκτροπής
Αχελώου (κεφαλής και πεδιάδας) η οποία περιλαµβάνει τις οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία. Έχει επίσης εκπονηθεί
και συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2001) από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µετά
από σχετική ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ που αφορούσε στη Μονή Μυροφύλλου.

Στη

συµπληρωµατική ΜΠΕ έχει µειωθεί το ύψος του φράγµατος Συκιάς κατά ~5,0µ ώστε να
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διευκολυνθεί η κατασκευή έργων για την προστασία του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου
λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης του Στ.Ε.
Στην παρούσα Έκθεση λαµβάνονται υπ’ όψιν τα στοιχεία των µελετών που
προέκυψαν από τις διερευνήσεις χωρίς την µείωση του όγκου ταµιευτήρα Συκιάς κατά ~50
hm3, αλλά αυτό δεν ανατρέπει τις σχετικές εκτιµήσεις, σε ότι αφορά στη λειτουργία του
συστήµατος σε σχέση µε τα συγκριτικά οικονοµικά αποτελέσµατα ώστε να αλλάζει τα
αντίστοιχα συµπεράσµατα.
Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η κατασκευή των έργων έχει προχωρήσει ως εξής:
Στο φράγµα Συκιάς έχουν εκτελεστεί:


τα έργα προσπέλασης,



η σήραγγα εκτροπής υδάτων για την κατασκευή των έργων και



το µέγιστο µέρος των εκσκαφών θεµελίωσης.

Στη σήραγγα εκτροπής προς Θεσσαλία διαµέτρου 6,0 µ. έχουν εκτελεσθεί:


εργασίες διάνοιξης και υποστήριξης συνολικού µήκους περίπου 8,0 χλµ,



εργασίες επένδυσης περίπου 6,0χλµ καθώς και



τα φρέατα θυροφραγµάτων και ανάπλασης.
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1.2 Τι περιλαµβάνει το συνολικό έργο
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1.3 Βαθµός υλοποίησης του έργου
Ο Σταθµός της Μεσοχώρας, που έχει πλέον χαρακτηριστεί ως αµιγώς ενεργειακό έργο, έχει
βαθµό υλοποίησης που πλησιάζει το 100%.Τα υπόλοιπα µετά και τις πρόσφατες αποφάσεις
του ΣτΕ, έχουν παραµείνει χαµηλότερα. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε και τα µεγάλης
έκτασης σχετικά «συνοδά» έργα, κόστους 80 εκατοµµυρίων € που εκτελούνται από τη ∆ΕΗ
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσοχώρας και αφορούν στα ακόλουθα:


Αποστραγγιστική σήραγγα Μεσοχώρας



Οδική προσπέλαση προς Ε.Ο. Αρµατωλικού- Καψάλων (Τρικάλων-Άρτας),



Γέφυρα Νέας Πεύκης στο Βαθύρρεµα, στο Ν. Τρικάλων.
1.3.1 Κατασκευασµένα και υπό κατασκευή έργα (Μεσοχώρα, Συκιά,
σήραγγα εκτροπής)

Είναι τα έργα κεφαλής και τα έργα πεδιάδος.
1.3.2 Έργα ολοκλήρωσης της εκτροπής στην κεφαλή
Επιγραµµατικά αναφέρονται τα εξής έργα του συνολικού σχήµατος εκτροπής των νερών
Άνω ρου ποταµού Αχελώου προς Θεσσαλία από τη θέση του φράγµατος Συκιάς:


Φράγµα Συκιάς – Σήραγγα εκτροπής – ΥΗΣ Πευκόφυτου
• Χωµάτινο (αµµοχάλικα κοίτης) και κεντρικός Πυρήνας
• Ύψος ~145m
• Λεκάνη απορροής ~1170km2
• Όγκος ταµιευτήρα ~530hm3
• Συνολική παραγωγή ενέργειας µε εκτροπή ~315 GWh . Εγκατεστηµένη ισχύς ~120
MW



Σήραγγα εκτροπής – ΥΗΣ Πευκόφυτου
• Μήκος ~17,4Km
• ∆ιάµετρος 6,0m
• Εκτροπή 600 hm3/έτος
• Συνολική παραγωγή ΥΗΣ Πευκόφυτου ~350 GWh – Εγκατεστηµένη ισχύς ~165ΜW



Φράγµα Μουζακίου – ΥΗΣ Μουζακίου (Μαυροµµάτι)
• Χωµάτινο (αµµοχάλικα ποταµού) και αργιλικός πυρήνας ή εναλλακτικά µε ανάντη
πλάκα
• Λεκάνη απορροής ~147Km2
• Ύψος φράγµατος ~90m (Νεότερες µελέτες ∆ΕΗ)
• Όγκος ταµιευτήρα ~200hm3 (Νεότερες µελέτες ∆ΕΗ)
• Συνολική παραγωγή ενέργειας ~190 GWh χωρίς την εκτροπή Πύλης
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• Συνολική παραγωγή ενέργειας ~230 GWh µε εκτροπή Πύλης


Φράγµα Πύλης – Συνδετήρια σήραγγα εκτροπής προς Μουζάκι
• Χωµάτινο (αµµοχάλικο ποταµού και κεντρικός αργιλικός πυρήνας)
• Λεκάνη απορροής ~134Km2
• Ύψος φράγµατος ~90m
• ΄Όγκος ταµιευτήρα ~65hm3
• Συνδετήρια σήραγγα ~7,3Km – ∆ιάµετρος 3,0m



Αναρρυθµιστικό φράγµα Μαυροµµατίου
• Χωµάτινο
• Ύψος αναχώµατος ~25m
• Όγκος ταµιευτήρα ~2,5hm3
• Παραγόµενη ενέργεια (µε Πύλη) ~55 GWh
• Εγκατεστηµένη ισχύς ~30 ΜW

1.3.3 Έργα πεδιάδος (µεταφοράς, διανοµής, στράγγισης)
Τα έργα Α’ φάσης στη Θεσσαλική πεδιάδα
Για τα προτεινόµενα έργα της
6

Α’ φάσης µέσω των οποίων θα χρησιµοποιηθεί νερό

3

άρδευσης όγκου 470x10 µ έγινε µελέτη το 1997και το 2001 από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η κατανοµή του υπολοίπου 130x106 µ3 προβλέπεται να καλύψει:
-Ανάγκες ύδρευσης

30x106 m3

-Παροχή για την διατήρηση της οικολογικής κατάστασης κατάντη των φραγµάτων
(οικολογική παροχή) στον Πηνειό, Πάµισο και Πορταϊκό

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

100x106

m3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

Αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, τάσεις και προοπτικές,

συσχέτιση µε το έργο

2.1

Τάσεις εξέλιξης του αγροτικού τοµέα - Σχεδιασµός παραγωγής

Οι εξελίξεις στην αγροτική παραγωγή και στην ανάπτυξη της υπαίθρου παρουσιάζουν
στασιµότητα ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Η στασιµότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία σε συνδυασµό µε:


Την αύξηση του ελλείµµατος σε αγροτικά προϊόντα το οποίο ξεπερνάει το 1 δις €,
καθώς το αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο κινείται συνεχώς αυξανόµενο και µε αρνητικό
πρόσηµο (Πίνακας 1).



Το γεγονός ότι η χώρα µας είναι η πιο γεωργική χώρα – σε σχέση µε την Ευρώπη
των 15, για την οποία υπάρχουν στατιστικά στοιχεία - όσον αφορά στο µέγεθος του
αγροτικού πληθυσµού, στο ποσοστό συµµετοχής του ΑΕΓΠ στο ΑΕΠ, στη
συµµετοχή των αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό εµπόριο της χώρας

κλπ

(Πίνακες 2α, 2β).


Τις πραγµατικές διατροφικές ανάγκες της χώρας µας (Πίνακας 3 α και 3 β).

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Γεωργικό εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας µε όλο τον κόσµο και αντιστοίχως
µε την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΤΟΣ 2003 (προσωρινά στοιχεία) σε ΕΥΡΩ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.907.180.685

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2.939.532.563

-1.967.648.122

39.719.939.092 11.771.686.203

-27.948.252.889

ΕΤΟΣ 1995 (σε ΕΥΡΩ)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

624.492.669

867.328.446

242.835.777

5.299.035.191

2.929.633.431

-2.369.401.760

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΕΤΟΣ 2003 (σε ΕΥΡΩ)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

3.447.916.553 1.583.893.662

-1.864.022.891

21.661.908.299 5.494.591.376

-16.167.316.923

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ

ΕΤΟΣ 1995 (σε ΕΥΡΩ)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2.491.674.487 1.654.803.519

-836.870.968

12.316.090.909 4.516.894.428

-7.799.196.481

Πηγή: ΕΣΥΕ

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α : Ποσοστό της γεωργίας στο ΑΕΠ

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: Ποσοστό της γεωργίας στον απασχολούµενο ενεργό πληθυσµό

ΠΙΝΑΚΑΣ 3α: Σύγκριση µεταξύ τιµών παραγωγών αγροτικών προϊόντων
και καταναλωτών τροφίµων στην Ε.Ε.

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β: Μεταβολή ονοµαστικών τιµών παραγωγών αγροτικών προϊόντων και
εναρµονισµένων τιµών καταναλωτών τροφίµων από το 1991 µέχρι το 2000 ανά κράτος –
µέλος (%)
Οι εκτιµήσεις αυτές επιβεβαιώνονται από όλους τους βασικούς δείκτες που καταγράφουν
την κατάσταση και την εξέλιξη της αγροτικής οικονοµίας, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία
κρατικών και Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και Οργανισµών.
Στην περίοδο 1995-2004 η µέση ετήσια αύξηση της συνολικής ακαθάριστης αξίας της
αγροτικής παραγωγής (όγκος αγροτικής παραγωγής επί τιµές παραγωγού συν επιδοτήσεις)
ήταν µηδενική µε αποτέλεσµα η συµµετοχή του Ακαθάριστου Εθνικού Αγροτικού Προϊόντος
στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας να µειώνεται, φθάνοντας το 2003 στο 5,4% και το έλλειµµα
να αυξάνεται, ξεπερνώντας το 2004 τα 2,4 δις ΕΥΡΩ. (ΠΙΝ. 4 και 5).
Μια βασική αιτία αυτής της στασιµότητας ήταν οι άµεσες και έµµεσες χαµηλές
ποσοστώσεις που επιβλήθηκαν µε τις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ σε όλα σχεδόν τα αγροτικά
προϊόντα, ακόµα και σ’ αυτά που η χώρα µας ή η Ε.Ε. είναι έντονα ελλειµµατικές. Οι
ποσοστώσεις µαζί µε άλλα µέτρα όπως πρόστιµα συνυπευθυνότητας, κίνητρα για το
ξερίζωµα καλλιεργειών, υποχρεωτικών και προαιρετικών αγραναπαύσεων, κ.ά. είχαν στόχο
να προσαρµόσουν την κοινοτική γεωργία στις ανάγκες της αγοράς κι όχι στις ανάγκες της
ανθρωπότητας σε τρόφιµα. Ας σηµειωθεί ότι η παραγωγή τροφίµων πριν τις αναθεωρήσεις
της ΚΑΠ της δεκαετίας του 1990 αυξάνονταν µε διπλάσιο ρυθµό σε σχέση µε τις ανάγκες
της αγοράς.

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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Παρόµοια σχεδόν πορεία µε αυτή του Ακαθάριστου Αγροτικού Εθνικού Προϊόντος,
είχε και το συνολικό καθαρό αγροτικό εισόδηµα, του οποίου η µέση ετήσια αύξηση σε
σταθερές τιµές στην περίοδο 1995-2003 ήταν µόλις 0,45%. Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το
καθαρό γεωργικό εισόδηµα διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέγεθος

της αγροτικής

εκµετάλλευσης, τότε για τα µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά η εξέλιξη ου αγροτικού
εισοδήµατος ήταν µικρότερη του 0,45% και πολλές φορές αρνητική.
Σύµφωνα µε τo Σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «από το 1995 µέχρι το 2002 ο δείκτης τιµών παραγωγού

µειώθηκε κατά 1,1% ενώ ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 10,8%. Αυτό
αποδεικνύει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας ευνόησε περισσότερο τον
Κλάδο και την οικονοµία στο σύνολό της και όχι τους ίδιους τους γεωργούς». Επιπλέον
όσον αφορά στις άµεσες ενισχύσεις που από το 1992 αναδείχτηκαν σε καθοριστικό
παράγοντα του ύψους του γεωργικού εισοδήµατος «χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλή

συγκέντρωση και µη δίκαιη κατανοµή τους καθώς το 20% των εκµεταλλεύσεων που
αντιστοιχούν σε 59% των εκτάσεων και σε 25% των θέσεων απασχόλησης, λαµβάνουν
73% των άµεσων ενισχύσεων».
Ο τρόπος µε το οποίο διετέθησαν τα σχετικά κονδύλια (κοινοτικά και εθνικά) δεν
διασφάλισε

ικανοποιητικά

επίπεδα

αγροτικού

εισοδήµατος

ούτε

βελτίωσε

την

οικονοµικότητα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των
κονδυλίων είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει φθηνή πρώτη ύλη στους εµποροβιοµήχανους και
σε ορισµένες περιπτώσεις να αµβλύνει και να συγκαλύψει τις αρνητικές συνέπειες που
προκαλούσαν οι «αναδιαρθρώσεις» στη γεωργία.
Το σύστηµα τιµών και επιδοτήσεων που έχει επιβληθεί από την Ε.Ε., ειδικά µετά το
1992, δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής των µικροµεσαίων αγροτών και λειτουργεί ως
αντικίνητρο για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
Οι δραστικές µειώσεις των τιµών που συνοδεύτηκαν µε κάποιες αντισταθµιστικές
ενισχύσεις λειτούργησαν προς όφελος λίγων µεγαλοπαραγωγών, εξασφάλισαν φθηνές τιµές
και υπερκέρδη στους εµποροβιοµηχάνους και αποσύνδεσαν σε σηµαντικό βαθµό το
γεωργικό εισόδηµα από την αγροτική παραγωγή επιταχύνοντας το ξεκλήρισµα

των

µικροµεσαίων αγροτών.

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Σε τρέχουσες τιµές σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ
1995

Συνολική
ακαθόριστη
αξία αγροτικής
παραγωγής

9979,74

Μεταβολή %

Συνολικό
καθαρό γεωργ
εισόδηµα

6915,77

Μεταβολή %

1997

1996

1998

1999

2000

ΣΥΝ/ΚΗ
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
%

2001

10108,67

10355,69

10613,13

10833,54

11354,80

11655,38

+ 0,4%

+ 3,4%

+ 2,5%

+ 1,8%

+ 5,1%

+ 2,6%

6761,34

7108,10

7344,64

7546,67

7854,60

8175,09

-2,2%

+ 5,1%

+ 3,3%

+ 2,8%

+ 4,0%

+4,0%

15,8%

15,8 / 6=2,6%

17,0%

17,0 / 6= 2,8%

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
Συνολική
ακαθάριστη
αξία αγροτικής
παραγωγής

Συνολικό
καθαρό
γεωργικό
εισόδηµα

9387,72

9729,53

10080,91

10608,70

10883,13

10732,80

11094,80

6531,49

6666,83

6873,57

7335,21

7665,28

7464,46

7709,30

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1995
Συνολική
ακαθάριστη
αξία αγροτικής
παραγωγής

Μεταβολή %
Συνολικό
καθαρό
γεωργικό
εισόδηµα

Μεταβολή %

Συνολική
Μέση ετήσια
Μεταβολή % µεταβολή %
9979,74

6915,77

9729,70

9790,20

10029,32

10242,46

10217,03

9983,11

- 2,5%

+ 0,6%

+ 2,4%

+ 2,1%

-0,3%

-2,3%

6666,83

6777,49

6993,96

7299,30

7219,77

7086,16

- 3,6%

+1,6%

+ 3,2%

+ 4,4%

-1,1%

-1,8%

0%

0%

2,7%

2,7 / 6=0,45%

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Γεωργίας για τον πρώτο & δεύτερο υποπίνακα, και επεξεργασία του µέλους της Οµάδας Εργασίας για
………τον τρίτο υποπίνακα µε βάση τα στοιχεία των δύο πρώτων

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Βασικά δεδοµένα: αριθµοί – κλειδιά της γεωργίας στην Ε.Ε.

Παράλληλα, µειώνεται η αγροτική απασχόληση, αυξάνεται η ανεργία και ερηµώνει η

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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Παράλληλα, µειώνεται η αγροτική απασχόληση, αυξάνεται η ανεργία και ερηµώνει η
ύπαιθρος µε ότι αυτό συνεπάγεται για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον υδροκεφαλισµό των
αστικών κέντρων κλπ. (ΠΙΝ. 6)

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1991

ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1999-2000

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗ
ΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΙΜΩΝ
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ

868.623

861.362

3.881

248.611 2.779.010

100,0

99,97

0,5

814.348

813.822

7.381

100,0

99,93

0,9

35,9

-5,5

-5,5

90,2

17,7

ΚΥΡΙΑ
ΚΑΤΟΧΟΙ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΚΑΙ ΜΕΛΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΟΤΗΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛ- ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΥΣΕΩΝ
ΛΗΣΗΣ #

1.570.533

6.189

1.202.288

100,0

56,5

0,2

43,2

292.626 2.792.081

1.429.401

10.607

100,0

51,2

0,4

48,4

0,5

-9,0

71,4

12,5

28,8

1.352.073 *

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΚΑΤΟΧΟΙ ∆ΑΝΕΙΚΑ
ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
ΚΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛ- ΕΚΜΕΤΑΛΑΠΟΚΟΠΗ
ΛΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΣΕΩΝ

^
200.393.389 183.064.575 2.013.555 1.471.910 12.077.955
889.000

100,0

6,0

0,9

624.000 171.124.759 146.311.789 3.215.648 2.715.617 17.207.794

1.673.931

-29,8

91,3

1,0

0,7

1.765.391

100,0

85,5

1,9

1,6

10,0

1,0

-14,6

-20,1

59,7

84,5

42,5

-5,2

# Η στήλη αυτή καταγράφει τα άτοµα (αυτοαπασχολούµενα ή µισθωτά) που ασκούν, κατά κύριο επάγγελµα τη γεωργία. ∆ηλαδή οι ηµέρες απασχόλησης
στη γεωργία είναι περισσότερες από τις ηµέρες απασχόλησης σε εξωγεωργικές δραστηριότητες. Με βάση αυτό το στοιχείο, βγαίνει το ποσοστό του
οικονοµικού ενεργού πληθυσµού που απασχολείται στη γεωργία και το σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας.

^ Αφορά το έτος 1990 αντί του 1991

* Αφορά το έτος 2002 αντί του 1999-2000
ΠΗΓΗ: Εθνικές Απογραφές ∆εκαετιών

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005
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Τόσο η εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Αγροτικού Προϊόντος, όσο και του
καθαρού αγροτικού εισοδήµατος σε συνδυασµό µε την αύξηση των τιµών καταναλωτή αλλά
και των πραγµατικών αναγκών της χώρας µας σε αγροτικά προϊόντα δείχνουν ότι οι
πολιτικές που εφαρµόζονται ευθύνονται για την µέχρι τώρα αρνητική πορεία της αγροτικής
παραγωγής και ανάπτυξης και την ερήµωση της υπαίθρου.
Η παρατεταµένη στασιµότητα της αγροτικής παραγωγής και η αύξηση των αναγκών της
εγχώριας αγοράς σε αγροτικά προϊόντα, είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των ελλειµµάτων
στο Αγροτικό Εµπορικό Ισοζύγιο. Τα ελλείµµατα αυτά οφείλονται κυρίως σε ζωοκοµικά
προϊόντα, στα οποία παρατηρήθηκε κατακόρυφη πτώση της αυτάρκειας από το 1980 και
καλύπτονται µε εισαγωγές κυρίως από χώρες της Ε.Ε.. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί µε
την εφαρµογή της ενδιάµεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ, την απόφαση της Συνόδου Κορυφής
για πάγωµα των κοινοτικών γεωργικών κονδυλίων στο ύψος του 2006 και την συµφωνία
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.),

όπου προβλέπονται µέτρα περαιτέρω

µείωσης των τιµών και οι επιδοτήσεις να µην συνδέονται µε την αγροτική παραγωγή (ΠΙΝ.7
και 8)

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβληµα
στην σύνθεση της αγροτικής παραγωγής, κύρια ανάµεσα στους δυο βασικούς κλάδους, τη
φυτική και τη ζωική παραγωγή, όπου η φυτική κυριαρχεί σε ποσοστό περίπου 70% επί του
συνόλου της αγροτικής παραγωγής. (ΠΙΝ. 9)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΕΕ
ΕΤΟΣ 2003

ΚΛΑΣΗ
ΤΤ∆Ε

00
01
02
03
04
05
06

07

08
09
11
12
21
22
231
24
261-265 &
268
29
4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ζώα ζώντα
Κρέατα
Γάλα και αυγά
Ψάρια
∆ηµητριακά
Φρούτα και λαχανικά
Ζάχαρη και µέλι
Καφές, κακάο, τσάι, µπαχαρικά
κτλ
Ζωοτροφές
Τρόφιµα
Ποτά
Καπνός
∆έρµατα
Ελαιούχοι σπόροι
Καουτσούκ ακατέργαστο
Ξυλεία - φελλός

Φυτικές υφαντικές ίνες

Γεωργ. πρώτες ύλες
Έλαια και λίπη

592-11/12

Άµυλα σιταριού και καλαµποκιού

(0-9)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

σε ευρώ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

3.447.916.553

1.583.893.662

-1.864.022.891

23.095.535
731.398.343
576.954.703
145.337.948
282.733.201
333.594.642
45.976.395

608.478
12.632.831
113.552.246
258.381.178
123.502.363
486.760.121
12.699.854

-22.487.057
-718.765.512
-463.402.457
113.043.230
-159.230.838
153.165.479
-33.276.541

195.285.126

3.791.132

-191.493.994

146.716.805
204.175.435
287.244.601
233.782.374
39.996.992
6.096.828
170.577
66.541.552

2.528.466
18.653.269
75.279.681
113.892.800
8.759.657
33.050.750
386
1.834.771

-144.188.339
-185.522.166
-211.964.920
-119.889.574
-31.237.335
26.953.922
-170.191
-64.706.781

5.241.243

80.395.146

75.153.903

67.004.929
53.432.856

5.601.941
231.967.582

-61.402.988
178.534.726

3.136.468

1.010

-3.135.458

21.661.908.299

5.494.591.376

-16.167.316.923

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΤΟΣ 2003 (προσωρινά στοιχεία)
σε ευρώ

ΚΛΑΣΗ
ΤΤ∆Ε

00
01
02
03
04
05
06

07

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ζώα ζώντα
Κρέατα
Γάλα και αβγά
Ψάρια
∆ηµητριακά
Φρούτα και λαχανικά
Ζάχαρη και µέλι
Καφές, κακάο, τσάι,
µπαχαρικά κτλ
Ζωοτροφές
Τρόφιµα
Ποτά
Καπνός
∆έρµατα
Ελαιούχοι σπόροι
Καουτσούκ ακατέργαστο
Ξυλεία - φελλός

08
09
11
12
21
22
231
24
261-265 &
Φυτικές υφαντικές ίνες
268
29
Γεωργ. πρώτες ύλες
4
Έλαια και λίπη
Άµυλα σιταριού και
592-11/12
καλαµποκιού
(0-9)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

4.907.180.685

2.939.532.563

-1.967.648.122

77.795.779
794.002.797
597.375.364
330.428.368
442.206.321
567.899.210
64.170.352

2.333.059
22.146.680
147.854.355
281.402.699
175.036.446
886.358.664
32.383.039

-75.462.720
-771.856.117
-449.521.009
-49.025.669
-267.169.875
318.459.454
-31.787.313

245.660.190

30.379.419

-215.280.771

243.256.144
219.490.977
316.238.920
273.575.557
58.473.507
149.057.531
6.300.570
250.101.320

24.347.502
60.770.618
133.003.536
423.892.397
21.685.352
40.688.939
35.489
6.436.471

-218.908.642
-158.720.359
-183.235.384
150.316.840
-36.788.155
-108.368.592
-6.265.081
-243.664.849

19.299.129

347.589.509

328.290.380

81.209.803
167.499.053

12.809.335
289.237.901

-68.400.468
121.738.848

3.139.793

1.141.153

-1.998.640

39.719.939.092 11.771.686.203 -27.948.252.889

ΠΗΓΗ:
ΕΣΥΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κύριες συνιστώσες σχηµατισµού του Γεωργικού Εισοδήµατος στην Ελλάδα,
για την περίοδο 1996-2004 (σε εκατ. Ευρώ)
Αξίες σε
2004
τρέχουσες
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 (προβλέψεις
τιµές
)
Αξία Τελικής 11.172,9 11.406,6 10.934,6 11.298,5 11.492,1 11.655,3 11.561,4 11.418,0
12.106,16
Παραγωγής
9
4
5
8
5
8
3
0

Αξία
Φυτικής
8.333,73 8.440,13 8.036,34 8.153,28 8.375,28 8.415,37 8.327,92 8.198,75
Παραγωγή
ς

8.769,41

Αξία
Ζωικής
2.421,64 2.521,11 2.496,19 2.689,05 2.657,46 2.769,15 2.800,86 2.815,41
Παραγωγή
ς

2.925,14

Αξία
Μεταποίηση
417,61 445,41 402,11 456,25 459,41 470,86 432,65 404,49
ς Αγροτικών
Προϊόντων
- Ενδιάµεση
Κατανάλωσ 2.991,25 2.949,73 2.765,30 2.790,63 2.948,91 2.887,16 3.047,76 3.191,13
η
=
Ακαθάριστη
8.181,73 8.456,91 8.169,35 8.507,95 8.543,24 8.768,22 8.513,67 8.227,52
Προστιθέµε
νη Αξία
641,37 627,44 602,22 615,47 593,63 593,13 612,03 617,69
Αποσβέσεις
- Φόροι
187,58 189,60 159,26 174,51 148,07 125,65 106,70 124,26
Παραγωγής
+
310,89 220,43 214,02 307,38 312,02 297,11 351,27 416,09
Επιδοτήσεις
= Γεωργικό
7.663,66 7.860,30 7.621,90 8.025,34 8.113,56 8.346,55 8.146,21 7.901,67
Εισόδηµα
Πηγή: EUROSTAT , Economic Accounts for Agriculture

411,61

3.478,70

8.627,46

631,21

137,32

334,29

8.193,22

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

24

2.2 Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και προβλέψεις για την εφαρµογή της
Εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, γίνεται φανερό ότι
απαιτείται ανάπτυξη αντί της συρρίκνωσης που έχει δροµολογηθεί. Χρειάζεται ολόπλευρη
ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλες οι
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, να καλύπτονται οι σύγχρονες διατροφικές ανάγκες
του λαού µας, να προστατεύεται πραγµατικά το περιβάλλον και η δηµόσια υγεία και να
ανταποκρίνεται η παραγωγή στις διεθνείς προδιαγραφές. Ειδικότερα:
α) Χρειάζεται να αναπτυχθεί η κτηνοτροφία
Σήµερα η σχέση ΓΕΩΡΓΙΑ προς ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ = 63 / 27 (Πίνακες 10,11 12). Αυτή
η σχέση θα πρέπει να αντιστραφεί υπέρ της ζωϊκής παραγωγής µε στόχο την αυτάρκεια
στα ζωοκοµικά προϊόντα. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θα πρέπει να στηριχτεί σε εγχώριες
ζωοτροφές, σε αντίθεση µε τις ζωικές πρωτεϊνες, τα γνωστά κρεατάλευρα, αλλά και τη
µεταλλαγµένη σόγια που έχουν σαν αποτέλεσµα την υπονόµευση της δηµόσιας υγείας, του
περιβάλλοντος αλλά και την εξάρτηση της κτηνοτροφίας στη βασική της πρώτη ύλη.
β) Αρδευόµενες εκτάσεις
Επιβάλλεται να ληφθούν µέτρα για την διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής η οποία
πρέπει να βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση των διαθεσίµων φυσικών, τεχνολογικών,
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, στο πλαίσιο ενός συστήµατος οικονοµικά και
περιβαλλοντικά

αποδεκτού. Η επίτευξη αγροτικής παραγωγής η οποία διασφαλίζει την

άριστη εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος
απαιτεί τη βελτίωση και επέκταση των αρδεύσεων και τη βελτίωση γενικά του
γεωργοτεχνικού χειρισµού.

Επίσης τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των αγροτικών

εκµεταλλεύσεων που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί επιδιώκοντας:


Παραγωγή προϊόντων µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη διεθνή αγορά.



Τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής.



Τον έλεγχο της παραγωγής των πλεονασµατικών προϊόντων.



Την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας µε την εφαρµογή ορθών πρακτικών
οι οποίες συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.



Τη µείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής µε παράλληλη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων και, τέλος,



Τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της υπαίθρου και των
τοπικών φορέων τους.
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γ) Σύστηµα τιµών- επιδοτήσεων
Η

εφαρµογή µιας διαφορετικής πολιτικής τιµών και επιδοτήσεων η οποία θα

προωθεί τις απαιτούµενες αναδιαρθρώσεις, θα καλύπτει το κόστος παραγωγής, θα
εξασφαλίζει βιώσιµο αγροτικό εισόδηµα, θα λειτουργεί ως κίνητρο για την αύξηση της
παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητάς της και θα συµβάλλει στη διαµόρφωση ισότιµων
εµπορικών σχέσεων µε όλες τις χώρες του κόσµου. Το σύστηµα αυτό προφανώς πρέπει να
διασφαλίζει και την άρση των εµποδίων τα οποία σήµερα επηρεάζουν αρνητικά την αγροτική
παραγωγή.

2.3 Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα στη Θεσσαλία, προβλήµατα και
προτάσεις για την επίλυσή τους
Σύµφωνα µε στοιχεία από µελέτες που εκπονήθηκαν µέχρι το 2001, στους τρεις
Νοµούς της Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων η συµµετοχή του οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού στη γεωργία ανέρχεται αντιστοίχως σε: 47,1%, 32,7% και 35,0%. Η
συµµετοχή της γεωργίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ στους εν λόγω Νοµούς ανέρχεται
αντιστοίχως σε: 49,8%, 30,4% και 31,0%.
Οι παραπάνω υψηλοί δείκτες σε σύγκριση µε εκείνους της χώρας που ανέρχονται
αντιστοίχως σε: 18,7% και 14,8% είναι ενδεικτικοί του έντονου αγροτικού χαρακτήρα της
περιοχής. Ο πρωτογενής τοµέας είναι ο σηµαντικότερος τοµέας βάσης της οικονοµίας της
ευρύτερης περιοχής. Η επικρατέστερη κατηγορία καλλιεργειών είναι οι αροτραίες µε
ποσοστό επί του συνόλου των καλλιεργειών 96% στο Νοµό Καρδίτσας, 88% στο Νοµό
Λάρισας και 92% στο Νοµό Τρικάλων.
Με δεδοµένη την κυριαρχία των αροτριαίων καλλιεργειών, η περιοχή υστερεί ως
προς το ποσοστό της καλλιεργούµενης έκτασης που καταλαµβάνεται από άλλες καλλιέργειες
ως προς το αντίστοιχο της χώρας. Εύλογα βάσει των προαναφερθέντων στη περιοχή
διαπιστώνεται

σχετική

εξειδίκευση

σε

ορισµένες

καλλιέργειες.

Οι

σηµαντικότερες

εξειδικεύσεις της περιοχής εντοπίζονται σε ορισµένες αροτριαίες καλλιέργειες όπως το
βαµβάκι, τα ζαχαρότευτλα, τα σιτηρά και τα όσπρια.
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός ότι σοβαρό ποσοστό των αροτριαίων
καλλιεργειών σήµερα αρδεύονται πληµµελώς, ενδεικτικό της υψηλής προτεραιότητας που
έχουν λάβει οι αρδεύσεις στην περιοχή, στην επίδρασή τους στη γεωργική παραγωγή και
κατ΄ επέκταση στη βάση οικονοµίας της. Η ανεπάρκεια υδατικών πόρων δηµιούργησε
προβλήµατα στη γεωργική παραγωγή της περιοχής. Επίσης η στρέβλωση της αγροτικής
παραγωγής είχε ως αποτέλεσµα τα εξής:
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α) Η επέκταση της µονοκαλλιέργειας του βάµβακος
Η συνεχής καλλιέργεια µε το ίδιο είδος δηµιουργεί προβλήµατα στο έδαφος, τα φυτά και
την παραγωγή. Πιθανές ζηµιές που προκαλούνται από την µονοκαλλιέργεια είναι :


Kαταστροφή της δοµής του εδάφους.



Μείωση ή εξάντληση ορισµένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.



Αύξηση της αντοχής των εχθρών των καλλιεργειών (ζιζανίων).



Έκκριση και συσσώρευση τοξικών ουσιών στο έδαφος.

Όλες οι πιθανές αιτίες, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, έχουν ως αποτέλεσµα την κόπωση
και υποβάθµιση του εδάφους, η οποία γίνεται
καλλιέργειας.

Εξ

όσων

αναφέρθηκαν

προβληµατική για τη συνέχιση µιας

προαναφέρθηκαν

καθίσταται

φανερό

ότι

η

αµειψισπορά, δηλαδή η εναλλαγή καλλιεργειών ως καλλιεργητική τεχνική, είναι
επιβεβληµένη.
β) Η γεωργικής προέλευσης νιτρορρύπανση του υπόγειου υδροφορέα
Οφείλεται στις υπεραντλήσεις υδάτων, οι οποίες δηµιουργούν όχι µόνο

φαινόµενα

αλάτωσης των εδαφών αλλά και ρύπανση από τις αποπλύσεις των εδαφών επιβαρυµένων
µε χηµικά καλλιεργητικά µέσα. Εν πολλοίς υποβοηθήθηκε από τη µονοκαλλιέργεια του
βάµβακος στην περιοχή.
Για την αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος προτείνεται:


Η υπαγωγή της καλλιέργειας του βάµβακος σε σύστηµα αµειψισποράς µε ψυχανθή,
αρδευόµενα και ξερικά.



Η επέκταση του προγράµµατος προστασίας των εδαφών της Θεσσαλίας από τη
νιτρορρύπανση.



Η αλλαγή του τρόπου λίπανσης των καλλιεργειών και



Η επέκταση καλλιεργειών που δεν απαιτούν αζωτούχο λίπανση.

γ) Υποβιβασµός της υπόγειας στάθµης του υδροφορέα
Η συνεχής πτώση της στάθµης των υδροφορέων δηµιουργεί αφ’ ενός οικονοµικά
προβλήµατα καθώς αυξάνει το κόστος παραγωγής και µειώνει την ανταγωνιστικότητα των
προϊόντων και αφ’ ετέρου εγκυµονεί κινδύνους για την καταστροφή των υδροφορέων.
Με τη παραδοχή ότι η λειτουργία των υφιστάµενων γεωτρήσεων θα συνεχιστεί υπό
καθεστώς ηπιότερης εκµετάλλευσης των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής, ώστε να
µη προκληθεί περαιτέρω ταπείνωση της στάθµης, τα πιθανά σενάρια που θα διαµορφωθούν
στην περιοχή θα είναι:
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Περαιτέρω µείωση του βαθµού πληρότητας των αρδεύσεων, µε κύρια συνέπεια τη
µείωση των αποδόσεων των καλλιεργειών, την αύξηση του κόστους και τη µείωση
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.



∆ραστική µείωση των πληµµελώς αρδευοµένων εκτάσεων και συγκέντρωση των
αρδεύσεων εκεί όπου οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι επιτρέπουν πλήρη ή πληρέστερη
άρδευση. Στην περίπτωση αυτή θα ενταθούν τα φαινόµενα της µονοκαλλιέργειας
µε όλες τις δυσµενείς επιπτώσεις στην υποβάθµιση της γονιµότητας της γεωργικής
γης και στη µείωση, µεσοπρόθεσµα των αποδόσεων.



Μείωση των αρδευόµενων εκτάσεων µε ταυτόχρονη αύξηση των ξηρικών.

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η λύση αυτή, που βασίζεται σε περιβαλλοντικά
αποδεκτή χρήση των σήµερα χρησιµοποιούµενων τοπικών υδατικών πόρων, δεν δηµιουργεί
ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη γεωργική ανάπτυξη της περιοχής. Οι πιθανότερες συνέπειες
θα είναι η υποβάθµιση των εδαφών, η µείωση των αποδόσεων και εποµένως των
εισοδηµάτων και της απασχόλησης και η δηµιουργία προϋποθέσεων µείωσης του
πληθυσµού. Στην περίπτωση δε, που συνεχιστεί η σηµερινή κατάσταση εκµετάλλευσης του
υπόγειου υδροφορέα, τότε είναι βέβαιο ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα
προκληθεί ανεπανόρθωτη οικολογική ζηµιά στη περιοχή.

2.4 Προτάσεις για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και παραγωγής
Τα έργα εκτροπής του Άνω ρου του ποταµού Αχελώου θα µεταβάλουν θετικά τις
συνθήκες παραγωγής στη Θεσσαλική πεδιάδα. Οι µεταβολές αυτές σχετίζονται αφ΄ ενός µε
την δυνατότητα µετατροπής εκτάσεων από πληµµελώς σε πλήρως αρδευόµενες και αφ’
ετέρου µε την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η οποία οφείλει να προσαρµοστεί στις
προοπτικές των βασικών γεωργικών προϊόντων για τις αγορές της Ε.Ε., των χωρών της
Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης και τη ∆ιεθνή Αγορά.
Ειδικότερα σύµφωνα µε Γεωργοοικονοµική µελέτη που συντάχθηκε στο πλαίσιο της ΜΠΕ
(ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001) επισηµάνθηκαν και προτάθηκαν αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών που
υπαγορεύονται, αφ’ ενός

από τη διάθεση νερού της εκτροπής και αφ’ ετέρου από τις

συνθήκες που διαµορφώθηκαν στη χώρα µας µετά τις συµφωνίες GATT, ΠΟΕ και τις
αναθεωρήσεις της ΚΑΠ της Ε.Ε. Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται σε γενικές γραµµές στα
εξής :

α) Υποχρεωτική αγρανάπαυση σε ποσοστό 10% των αρδευοµένων εκτάσεων κατ’ έτος.
β) Η καλλιέργεια βάµβακος που εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα παραµένει ως
επικρατέστερη καλλιέργεια στην περιοχή, περιορίζεται ωστόσο κατά ποσοστό ανάλογο
µε

την

εθνική

ποσόστωση

του

προϊόντος.

Με

την

προτεινόµενη

έκταση
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βαµβακοκαλλιέργειας, είναι δυνατή η ένταξή της στα συστήµατα αµειψισποράς. Η
διαµορφούµενη τάση για µείωση επιδότησης του προϊόντος, επιβάλλει τη µείωση του
κόστους παραγωγής και ειδικότερα των εισροών, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική και
περισσότερο φιλική στο περιβάλλον η καλλιέργεια.
γ) Εισάγεται στην περιοχή η καλλιέργεια του χορτοδετικών φυτών και επεκτείνεται η
καλλιέργεια της µηδικής. Οι καλλιέργειες αυτές είναι εδαφοβελτιωτικές και φιλικές προς
το περιβάλλον λόγω της ικανότητάς τους να δεσµεύουν το άζωτο, να το χρησιµοποιούν
και να εµπλουτίζουν µε αυτό το έδαφος για τις επόµενες καλλιέργειες. Οι παραπάνω
καλλιέργειες είναι επίσης απαραίτητες για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου της
περιοχής.
δ) Εισάγεται στην περιοχή η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και ειδικότερα
κηπευτικών. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί την καλύτερη δυνατή προσαρµογή στις
σύγχρονες καταναλωτικές προτιµήσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής και προσφέρει πολλά
άµεσα και έµµεσα οφέλη σε παραγωγούς και καταναλωτές.
ε) Η αναµενόµενη αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων από τη λειτουργία του
έργου εκτροπής του ποταµού Αχελώου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του τοµέα της
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
Η δηµιουργία συνεχώς περισσότερων επιχειρηµατικών µονάδων µεταποίησης και
εµπορίας θεωρήθηκε ότι θα συµβάλει στην αύξηση παραγωγής προϊόντων µεγαλύτερης
προστιθέµενης αξίας και στην περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης. Έµµεσες επίσης
µεταβολές στις χρήσεις γης αναµένονται λόγω της αύξησης της κτηνοτροφίας στην περιοχή.
Η µεταβολή αυτή αποδίδεται στην αναµενόµενη αύξηση των καλλιεργειών και της
παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται µε την κτηνοτροφία. Η νέα αναδιάρθρωση θα πρέπει
πρωταρχικά να επιδιώξει µια αισθητή αλλαγή του συσχετισµού κατ’ αξία της φυτικής και
ζωικής παραγωγής. Η σηµερινή µικρή συµµετοχή της ζωϊκής παραγωγής έναντι της φυτικής
σε επίπεδο χώρας, αντανακλά στη διαµόρφωση του αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου
αγροτικών προϊόντων και στη στέρηση προϊόντων της βιολογικής µεταποιητικής βιοµηχανίας
(ζώα) που µετατρέπει φυτικά προϊόντα σε ζωϊκά, υψηλής βιολογικής αξίας.
Η λειτουργία των έργων και η σχεδιαζόµενη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών

και

γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής θα υποβοηθήσει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
και στη σταθεροποίηση του ρόλου που διαδραµατίζει στην περιοχή. Οι παραπάνω
παράγοντες σε συνδυασµό µε την ενίσχυση κλάδων του δευτερογενούς τοµέα µπορεί ν’
αποτελέσει µοχλούς σηµαντικής οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Εξέλιξη του αγροτικού εισοδήµατος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. κατά το
διάστηµα 1999-2004
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Νοικοκυριά µε ζωικό κεφάλαιο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : Προϊόντα που κυρίως εξήχθησαν και εισήχθησαν εντός της Ε.Ε. το 2001
από τα κράτη µέλη (σε εκατοµµύρια ΕΥΡΩ και σε φθίνουσα σειρά)

2.5 Επιγραµµατικός σχολιασµός του νέου Κανονισµού της Ε.Ε.
Ο νέος Κανονισµός της Ε.Ε. που θα εφαρµοστεί από την µεθεπόµενη καλλιεργητική
περίοδο 2006-2007 περιέχει δεσµεύσεις για το ελληνικό βαµβάκι, οι οποίες θα µειώσουν
σηµαντικά την έκταση που θα σπείρουν οι αγρότες σε σχέση µε την προηγούµενη
καλλιεργητική περίοδο. Επίσης µε το νέο Κανονισµό προβλέπονται νέοι κανόνες επιδότησης
των παραγωγών, ενώ οι επιδοτήσεις αυτές θα µειωθούν δραστικά το 2013 ίσως µάλιστα και
ενωρίτερα.
Ανακύπτουν εποµένως προβλήµατα σε σχέση µε την επιβίωση των εκκοκκιστηρίων
βάµβακος αλλά και της κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα µας, λαµβανοµένου υπόψη και του
διεθνούς ανταγωνισµού, µε σοβαρές επιπτώσεις στον αγροτικό πληθυσµό της Θεσσαλίας.
Σηµειωτέον ότι προβλέπεται ήδη σηµαντική µείωση για την αµέσως επόµενη καλλιεργητική
περίοδο των εκτάσεων στη Θεσσαλία που καλλιεργούνται µε βαµβάκι.
Είναι όµως εφικτό µε µία κατάλληλη αναδιάρθρωση και µείωση του κόστους
παραγωγής να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα έστω και µειωµένη η έκταση της
καλλιέργειας βαµβακιού. Αυτό όµως θα απαιτήσει εκτός της µείωσης του κόστους
παραγωγής και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων, τόσο στη χρήση του νερού όσο και των
λοιπών παραγόντων που συµβάλουν στην παραγωγή µεταξύ των οποίων σηµαντικό ρόλο θα
παίξει και η µείωση του κόστους προµήθειας του νερού, η οποία αναµένεται να γίνει µόνο µε
την µείωση των αντλήσεων υπογείων νερών και υποκατάστασή τους µε νερά του Αχελώου
(για περιβαλλοντικούς λόγους).
Μετά τα ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις που αναφέρονται πιο πάνω
στην παράγραφο 2.4 της παρούσας, προκύπτει ότι µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθούν οι
πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας για κοινωνονικοοικονοµικούς λόγους και για λόγους εθνικής
πολιτικής, ώστε να αντιµετωπισθούν δυσµενείς, έστω και του απώτερου µέλλοντος, διεθνείς
συνθήκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Κωδικοποίηση Θέσεων ΤΕΕ και Φορέων

Το ΤΕΕ έχει επανειληµµένα ασχοληθεί και τοποθετηθεί δηµόσια για το θέµα της εκτροπής
του Αχελώου. Στο Παράρτηµα Ι της παρούσας παρατίθενται οι σχετικές πρωτοβουλίες και
τοποθετήσεις του ΤΕΕ διαχρονικά.
Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, ζητήθηκε από Φορείς που έχουν σχέση µε το
θέµα να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Οι απαντήσεις όσων ανταποκρίθηκαν παρατίθενται
στο Παράρτηµα ΙΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και οι εξ αυτού απορρέουσες απαιτήσεις

4.1

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (Οδηγία 2001/42/Ε.Ε.) - Συσχέτιση
µε το έργο
Τα έργα της µερικής εκτροπής ποσοτήτων νερού του ποταµού Αχελώου προς την

Θεσσαλία, που ανέρχονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µελέτες σε 600
εκατ.m3/ετησίως,

αποτελούνται

επιγραµµατικά

από

επιµέρους

σηµαντικά

έργα

και

παρεµβάσεις ως ακολούθως:


Έργο Μεσοχώρας (φράγµα και υδροηλεκτρικός σταθµός)



Έργο Συκιάς (φράγµα, υδροηλεκτρικός σταθµός ταµίευσης νερού προς εκτροπή)



Σήραγγα εκτροπής προς Θεσσαλία (και υδροηλεκτρικός σταθµός)



Αναρρυθµιστικό έργο Μαυροµµατίου

Τα προαναφερόµενα επιµέρους έργα εκτείνονται σε µια µεγάλη ορεινή και ηµιορεινή
περιοχή της Πίνδου στις Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και οριακά της
Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα µε τα προγραµµατιζόµενα και µερικώς εκτελεσθέντα ήδη έργα
προωθείται η διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης του Άνω ρου του
ποταµού Αχελώου σε συνδυασµό µε το υδατικό δυναµικό της Θεσσαλίας, και τα εκεί
εκτελούµενα έργα µε κύρια αυτά της Κάρλας και του Σµοκόβου, προκειµένου:


Να αντιµετωπισθεί το οξύ πρόβληµα της υποβάθµισης της ποσότητας και
ποιότητας των υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας.



Να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της υποβάθµισης των εδαφών σε ορισµένες
περιοχές της Θεσσαλίας.



Να εξασφαλισθεί η άρδευση των ανεπαρκών σήµερα αρδευόµενων εκτάσεων της
Θεσσαλίας.



Να αναβαθµισθεί η ποιότητα και να εξασφαλισθεί η αναγκαία ποσότητα νερών
στο ποταµό Πηνειό ώστε να προστατευθούν οι οικολογικές λειτουργίες του και η
αξιόλογη φυσική περιοχή των εκβολών του (δέλτα Πηνειού).



Να εξασφαλισθεί η ύδρευση των µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων της
Θεσσαλίας (κυρίως Λάρισας και Βόλου).

Επίσης για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, και σε αντιστάθµισµα για τις
εκτρεπόµενες

ποσότητες

νερού,

προτείνεται

η

αναβάθµιση

των

περιβαλλοντικών

λειτουργιών κατάντη του φράγµατος Στράτου µε µία σειρά έργων, δράσεων και
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παρεµβάσεων κυρίως επί του υφιστάµενου σήµερα συστήµατος διαχείρισης του υδατικού
περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές σκοπό έχουν την περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής
των εκβολών του ποταµού Αχελώου και των οικολογικών της χαρακτηριστικών, η οποία
µάλιστα προστατεύεται τόσο από την Συνθήκη Ραµσάρ όσο και από το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο NATURA 2000.
Από τα προαναφερόµενα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το εγχείρηµα
της εκτροπής ποσοτήτων νερού από τον Άνω ρου του ποταµού Αχελώου προς την
Θεσσαλία δεν αποτελεί µόνο ένα σύνολο έργων στην ορεινή και ηµιορεινή
περιοχή της Πίνδου, αλλά ένα σχέδιο συνδυασµένης διαχείρισης των υδατικών
πόρων της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Αχελώου και του υδατικού
διαµερίσµατος της Θεσσαλίας.
Το προαναφερόµενο εγχείρηµα ως σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων υπάγεται στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για την Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΜΕ, SEA: Strategic Environmental Assessment) της Ε.Ε. της 27ης
Ιουνίου 2001, η οποία έχει τεθεί πλέον σε εφαρµογή από τις 27 Ιουνίου 2004.
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ (άρθρο 3 αυτής) :

α)

για τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για

µελλοντικές άδειες έργων που απαριθµούνται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας
85/337/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/11/ΕΚ (όπως έργα διαχείρισης
υδατικών πόρων για την γεωργία στην περιοχή της Θεσσαλίας συµπεριλαµβανοµένων
των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων) και
β) για τα σχέδια και προγράµµατα για τα οποία λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να
έχουν σε ορισµένους τόπους, απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (στον ορεινό όγκο της Πίνδου
καθώς και στο σύστηµα των εκβολών του Αχελώου και των λιµνοθαλασσών της
Αιτωλοακαρνανίας εντοπίζονται πολλές προστατευόµενες περιοχές από την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ),
απαιτείται εκτίµηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων µε την εκπόνηση, αξιολόγηση
και έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης (άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ) ύστερα από
σχετική διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές και το κοινό που το αφορά (άρθρο 6 της
Οδηγίας 2001/40/ΕΚ). Όµως σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της Οδηγίας,
αυτή δεν εφαρµόζεται σε σχέδια και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα κατά τις
αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραµµατισµού της ΕΕ ως ακολούθως:


Για τον Κανονισµό 1260/1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία
για την περίοδο 2000 – 2006.
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Για τον Κανονισµό 1257/1999 για την στήριξη της αγροτικής πολιτικής από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων για τις περιόδους
2000 – 2006 και 2000 – 2007.

Ως εκ τούτου και λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ δεν απαιτείται σήµερα για το εγχείρηµα της µερικής εκτροπής του
ποταµού Αχελώου προς την Θεσσαλία η εκπόνηση Μελέτης εκτίµησης των Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο ακόµη και αν το εγχείρηµα αυτό καταταγεί στα σχέδια
και προγράµµατα του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας.
Μετά όµως από

την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης

Περιβαλλοντικών όρων των έργων µερικής εκτροπής του Άνω Ρου του ποταµού Αχελώου
προς την Θεσσαλία από το Συµβούλιο της Επικρατείας, κρίνεται σκόπιµο όπως το ΥΠΕΧΩ∆Ε
µεριµνήσει για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του εγχειρήµατος της
εκτροπής. Προς τούτο απαιτείται η ένταξη του εγχειρήµατος στα σχέδια και προγράµµατα
του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, σε συνδυασµό µε το σχέδιο γεωργικής
ανάπτυξης που απαιτείται για την Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία και το οποίο
εντάσσεται επίσης στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο είναι µια πρόσφατη
εξέλιξη στην πορεία για τον έλεγχο των αρνητικών παρενεργειών των αναπτυξιακών
επιλογών. Συµπληρώνει την εκτίµηση επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες που
επιτελούνται στην Ε.Ε. επί δύο δεκαετίες περίπου. Η οδηγία 2001/42 για τη Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση απαιτεί την εκτίµηση σε επίπεδο σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ
µια πιθανή µελλοντική συµπλήρωση της προσέγγισης θα αφορούσε και στο επίπεδο των
τοµεακών πολιτικών. Πάντως, οι εφαρµογές της είναι ακόµα περιορισµένες σε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση της εξεταζόµενης µερικής εκτροπής του ποταµού Αχελώου, η όλη
σύλληψη των έργων θα µπορούσε να καταταγεί στην κατηγορία του σχεδίου, µε την έννοια
ότι αποτελεί εφαρµογή τοµεακών πολιτικών, ήτοι της γεωργίας, της ενέργειας κ.λπ., ενώ
περιλαµβάνει επί µέρους προγράµµατα, όπως π.χ. το πρόγραµµα αρδευτικών έργων του
θεσσαλικού κάµπου. Εποµένως, ως σχέδιο θεωρητικώς, εµπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας
2001/42, η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από τα µέσα του 2004, έστω και αν δεν έχει
ακόµα ενταχθεί στην ελληνική νοµοθεσία.
Η συνεισφορά των διαδικασιών προµελέτης και µελέτης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, οι οποίες ακολουθούν την ΣΠΕ, είναι σηµαντική, όπως και η επακόλουθη
δραστηριότητα των αναγκαίων µηχανισµών ελέγχου. Ωστόσο, η ΣΠΕ πρέπει να εντοπίσει τις
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γενικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την λειτουργία του σχεδίου ή προγράµµατος, µε
στόχο να επιτρέψει:
 Την διερεύνηση και επιλογή των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων σε γενικό επίπεδο

και σε ευρύτερη κλίµακα καθώς και σε σύγκριση µε την µηδενική λύση.
 Την ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής στρατηγικής σε µια ευρύτερη

περιοχή.


Μια γενική διερεύνηση των προβληµάτων, αξιών και ευαισθησιών του ευρύτερου
περιβάλλοντος και να εντοπιστούν οι αβεβαιότητες, ώστε να αντιµετωπιστούν, κατά
το δυνατόν, από τις επόµενες µελέτες.



Τον εντοπισµό αποδεκτών και µη αποδεκτών ορίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Την επισήµανση αντικρουόµενων µέτρων.



Τον εντοπισµό κατευθύνσεων όρων και περιορισµών για την υιοθέτηση ενός σχεδίου
ή προγράµµατος.



Τον προσδιορισµό των αναγκαίων πρόσθετων µελετών (baseline studies).

4.2 Ζητήµατα που άπτονται των αποφάσεων του ΣτΕ
Ακολουθεί κατάλογος και περίληψη των Αποφάσεων του ΣτΕ που αφορούν στον
Αχελώο.
3483/2000 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (302922)
Αίτηση ακυρώσεως. Κατάργηση της δίκης λόγω ακύρωσης της προσβαλλοµένης
πράξεως. ∆ιατάσσεται η απόδοση του παραβόλου. Η διάταξη του άρθρου 39 παρ. 2 του πδ
18/1989 σύµφωνα µε την οποία στην περίπτωση αυτή δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη
δεν έχει εφαρµογή όταν το γεγονός, συνεπεία του οποίου καταργείται η δίκη, είναι
µεταγενέστερο της συζήτησης του ενδίκου βοηθήµατος. Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ
του αιτούντος, αν το επίδικο βοήθηµα ασκείται παραδεκτά.

3481/2000 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (299251)
∆ηµόσια έργα και προστασία περιβάλλοντος. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου "φράγµα Συκιάς". Μετά την
ακύρωση από το ΣτΕ της απόφασης µε την οποία είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για το
έργο αυτό, οι αιτούντες δεν έχουν έννοµο συµφέρον για την άσκηση της υπό κρίση
αίτησης, αφού είναι ανεπίτρεπτη πλέον η πραγµατοποίηση του έργου. Αντίθετη µειοψηφία.
Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.
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3480/2000 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (299250)
∆ηµόσια έργα και προστασία περιβάλλοντος. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δηµοπρασίας δηµοσίου έργου.
Μετά την ακύρωση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθίσταται κατά νόµο
ανεπίτρεπτη η πραγµατοποίηση των έργων και επέρχεται διακοπή των εργασιών, µε
αποτέλεσµα οι αιτούντες να µην έχουν έννοµο συµφέρον για την άσκηση της υπό κρίση
αίτησης ακύρωσης. Αντίθετη µειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

3479/2000 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (299249)
Προστασία περιβάλλοντος και τεχνικά έργα. Αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων για τη
διενέργεια του διαγωνισµού προς ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευής σήραγγας
εκτροπής του Αχελώου. Οι αιτούντες, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ∆ήµοι της περιοχής,
Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και Αστική
µη κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν έχουν έννοµο
συµφέρον για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης, µετά την ακύρωση της πράξης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων. Αντίθετη µειοψηφία. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

3478/2000 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (299248)
∆ηµόσια έργα και προστασία περιβάλλοντος. Αρχή της προληπτικής δράσης της ∆ιοίκησης
στον τοµέα της προστασία του περιβάλλοντος. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εξουσία του ακυρωτικού δικαστή επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά των σχετικών πράξεων.
Αντίθετη µειοψηφία. Εκτροπή Αχελλώου ποταµού. Πλήρης και επαρκής η σχετική µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆εν απαιτείται η σύνταξη χωροταξικού σχεδίου για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αντίθετη µειοψηφία. Η πράξη έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων δεν αντίκειται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ και στις συµβάσεις του Ρίο.
Προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες συνεπάγονται καταστροφή ή βλάβη
οποιουδήποτε µνηµείου, αρχαίου ή νεότερου. Απαραίτητη η αιτιολογία της σχετικής κρίσης
της ∆ιοίκησης. Πληµµελείς οι προσβαλλόµενες πράξεις αναφορικά µε την προστασία των
θιγοµένων µνηµείων. Αντίθετη µειοψηφία. ∆εκτές οι αιτήσεις ακύρωσης.

3199/1998 ΣΤΕ (271141)
∆ηµόσια έργα. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης µε την οποία απορρίφθηκε ένσταση κατά
του πρακτικού Επιτροπής για προεπιλογή. Κοινοπραξίες. Η απόρριψη ως απαράδεκτης της
αίτησης ως προς την κοινοπραξία και την κοινοπρακτούσα εταιρεία, δεν επηρεάζει το έννοµο
συµφέρον της άλλης κοινοπρακτούσας εταιρείας. Απόρριψη ως άνευ εννόµου συµφέροντος
προβαλλοµένου, του λόγου ακύρωσης περί µη νόµιµης δηµοσίευσης της συµπληρωµατικής
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πρόσκλησης διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφού εισάγεται µε αυτή λιγότερο
αυστηρή ρύθµιση από την αρχική. Νόµιµη και επαρκής η αιτιολογία της προσβαλλοµένης
αποφάσεως, αφού η αιτούσα κοινοπραξία δεν προσκόµισε στοιχεία για την απόδειξη του
προσόντος της εµπειρίας. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.

4945/1995 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (129911)
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού των έργων εκτροπής του Αχελώου λόγω
αντίθεσης της σχετικής σύµβασης στο Κοινοτικό ∆ίκαιο διότι παραβιάζεται ο ελεύθερος
ανταγωνισµός.Η σύµβαση που επρόκειτο να υπογραφεί τελούσε υπό την αίρεση της
κυρώσεως της µε νόµο προκειµένου να ισχύσει. Η άρνηση της Κυβέρνησης να αναλάβει
σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη. Απορρίπτεται
ως απαράδεκτη η αίτηση ακυρώσεως. Αντίθετη µειοψηφία.

4944/1995 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (129910)
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος διαγωνισµού για το έργο της εκτροπής
του Αχελώου ποταµού λόγω αντίθεσης στο κοινοτικό δίκαιο. Η σχετική σύµβαση ανάθεσης
του έργου επρόκειτο να ισχύσει µόνο από της κυρώσεώς της µε νόµο. Η πρωτοβουλία για
νοµοθετική κύρωση της σύµβασης δεν συνιστά ενέργεια που γεννά διαφορά από σύµβαση
ώστε να υπάγεται στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου. Η άρνηση της Κυβέρνησης
να καταθέσει σχετικό νοµοσχέδιο δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη. Απαράδεκτη η
αίτηση ακυρώσεως. Αντίθετη µειοψηφία.

3943/1995 ΣΤΕ (119895)
Σχέσεις πολίτη και κράτους. ∆ικαίωµα του πολίτη να λαµβάνει γνώση των διοικητικών
εγγράφων. Λήψη αντιγράφων. Εξαίρεση εγγράφων. Υποχρέωση της ∆ιοίκησης να χορηγήσει
τα αντίγραφα στον ενδιαφερόµενο. Η ∆ιεύθυνση που δεν διαθέτει τα αιτούµενα στοιχεία,
υποχρεούται να τα αναζητήσει από την οικεία ∆ιεύθυνση. Η άρνηση της ∆ιοίκησης να
χορηγήσει τα αιτούµενα στοιχεία, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη,
υποκείµενη σε αίτηση ακυρώσεως. Αναζήτηση στοιχείων αφορώντων στην διαχείριση
των υδατικών πόρων.

2761/1994 ΣΤΕ ( 80258)
Προστασία περιβάλλοντος. Αίτηση ακύρωσης κοινής υπουργικής αποφάσεως µε την οποία
εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή τεχνικών έργων για την εκτροπή του
Αχελώου. Κατάργηση της δίκης λόγω ακύρωσης της σχετικής απόφασης κατόπιν
προηγούµενης άσκησης αίτησης ακύρωσης από περιβαλλοντικές οργανώσεις.
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Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης υπέρ των αιτούντων λόγω µη κοινοποίησης της ήδη
εκδοθείσης αποφάσεως στους αιτούντες και δικαιολογηµένη άγνοια αυτών περί της
εκδόσεως αποφάσεως.

2760/1994 ΣΤΕ ( 84447)
Μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε το ν. 1650/1986.
∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆ιοικητική
διαδικασία έκθεσης των απόψεων των ενδιαφεροµένων κατά το στάδιο της αξιολόγησης
των µελετών. Η προσφυγή ενώπιον του ΥΠΕΧΩ∆Ε δεν είναι ενδικοφανής προσφυγή.
Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης ακύρωσης. Έννοµο συµφέρον οικολογικών οργανώσεων
να ζητήσουν την ακύρωση των σχετικών αποφάσεων. Γνώση της απόφασης για την
εκκίνηση της προθεσµίας άσκησης αίτησης ακύρωσης. Τι περιλαµβάνει η µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκτροπή του ποταµού Αχελώου και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Περιστατικά. ∆εκτή η αίτηση ακύρωσης. Παρατήρηση: Όµοια και η
2759/1994 ΣτΕ.

2759/1994 ΣΤΕ ( 73430)
Προστασία περιβάλλοντος. Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης η οποία αφορά τεχνικά
έργα περιλαµβανόµενα στο πρόγραµµα εκτροπής των υδάτων του ποταµού Αχελώου.
Σύνταξη επιµέρους µελετών για τα τεχνικά έργα. ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
συνολικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακύρωση της προσβαλλόµενης
απόφασης λόγω έκδοσης αυτής χωρίς προηγούµενη σύνταξη συνολικής µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε την εκτροπή του Αχελώου.

1688/2005 ΣΤΕ
Αίτηση ακύρωσης της 131957/19.0.2003 ΚΥΑ µε την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί
όροι για την κατασκευή και λειτουργία έργων µερικής εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου
ποταµού προς την Θεσσαλία. Ακύρωση της προσβαλλοµένης απόφασης λόγω της µη
έγκρισης προηγουµένως σχετικού προγράµµατος αναπτύξεως υδατικών πόρων κατά το
άρθρο 4 του ν.1739/1987 και µη αποδοχής της επίκκλησης του άρθρου 10 παρ. 3 του ιδίου
νόµου περί µεταφοράς ύδατος.

1691/2005 ΣΤΕ
Αίτηση ακύρωσης της

968/15.4.2002

ΥΑ µε θέµα: έγκριση περιβαλλοντικών όρων του

έργου «Αποστραγγιστική σήραγγα Μασοχώρας», της

970/15.4.2002 για την έγκριση

πειβαλλοντικών όρων του έργου «Οδική προσπέλαση προς Ε.Ο. Αρµατωλικού-Καψάλων
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(Τρικάλων- Άρτας)» και της 971/15.4.2002 για την έγκριση πειβαλλοντικών όρων του
οδικού έργου «Γέφυρα Νέας Πεύκης στο Βαθύρρεµα» του νοµού Τρικάλων. Ακύρωση των
προσβαλλοµένων αποφάσεων στο πλαίσιο της ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων του
συνολικού εγχειρήµατος, µέρος του οποίου αποτελούν τα υπό κρίση έργα.
4.3 Νοµοθεσία για τους Υδατικούς πόρους, Οδηγία 2000/60 για τα Νερά και οι εξ
αυτών απορρέουσες υποχρεώσεις- Συσχέτιση µε το έργο

4.3.1 Εισαγωγή
Από το ∆εκέµβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο (Ο.Π.
2000/60/ΕΚ) για τη διαχείριση των υδάτων. Ψηφίστηκε στις 22/07/2000 και δηµοσιεύτηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22.12.2000. Η Ο.Π. καθορίζει
τις αρχές και προτείνει µέτρα για τη διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων - ποτάµια,
λίµνες, µεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα - εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια
της «οικολογικής σηµασίας» των υδάτων παράλληλα και ανεξάρτητα της όποιας άλλης
χρήσης τους. Η εφαρµογή της στοχεύει στην ολοκληρωµένη και αειφόρο διαχείριση των
υδατικών πόρων, αφού για πρώτη φορά καλύπτονται όλοι οι τύποι και όλες οι χρήσεις του
νερού, σε ενιαίο πλαίσιο κοινό για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ο.Π. καθορίζει τις αρχές για την διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων και
στη συνέχεια αυτές οι αρχές θα εξειδικευτούν µε ποσοτικά µέτρα και όρια. Συνεπώς, ο
χαρακτήρας της Ο.Π. σε αυτό το σηµείο είναι κυρίως ποιοτικός και όχι τόσο ποσοτικός. Ο
πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε ότι αφορά στην αντίληψη του νερού ως πόρου
όχι µόνο του ανθρώπου αλλά και της φύσης, σε συνδυασµό µε το ευρύ φάσµα που
καλύπτει σε γενικό επίπεδο, καθιστούν την εφαρµογή της µια διαδικασία µακρόχρονη, µε
πολλά ενδιάµεσα βήµατα, τα οποία θα αξιολογούνται και θα επαναπροσδιορίζουν
πιθανώς στην πορεία τον ακριβή τρόπο εφαρµογής της και όπου το ζητούµενο εκτιµάται ότι
θα είναι η οµοιογένεια σε ένα εξαιρετικά ανοµοιογενές περιβάλλον των κρατών µελών και
των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά.
Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο τον προσδιορισµό από πλευράς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των «βασικών κανόνων του παιχνιδιού»,

έχει εκδοθεί ένας µεγάλος αριθµός

εντύπων οδηγιών (Guidance Documents) που αναλύουν και επεξηγούν τα διαφορετικά
βήµατα και στάδια για την εφαρµογή της Οδηγίας, ενώ παράλληλα έχουν γίνει πολλές
συναντήσεις εργασίας (workshops) στην προσπάθεια επίλυσης και ενηµέρωσης γύρω από τα
σχετικά µε την οδηγία θέµατα.
Οι πρώτες εκθέσεις εφαρµογής των άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας θα κατατεθούν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2005, οπότε και είναι πιθανό να εµφανισθούν
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διαφοροποιήσεις στην ερµηνεία των διατάξεων της Οδηγίας ανάµεσα στα κράτη-µέλη, αλλά
και από διαφορετικές οµάδες µέσα σε ένα κράτος-µέλος.

Οι εκθέσεις που έχουν

δηµοσιοποιηθεί µέχρι σήµερα συνηγορούν στην πιο πάνω αρχική εντύπωση.

4.3.2 Στόχοι της Οδηγίας – Πλαίσιο
Οι βασικοί στόχοι που τίθενται µε την θεσµοθέτηση της Ο.Π. 2000/60 είναι:

1. Η προστασία όλων των επιφανειακών και υπόγειων νερών κάθε χώρας.
2. Η διατήρηση ή επαναφορά µε κατάλληλα µέτρα τουλάχιστον της «καλής κατάστασης»
(οικολογικής ή/και χηµικής) για όλα τα υδατικά σώµατα µέσα σε µία 15ετία και η
συστηµατική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.
3. Η ανάπτυξη ολοκληρωµένης κοινοτικής πολιτικής και η ενοποίηση και συµπλήρωση της
(αποσπασµατικής) Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τοµέα των υδάτων, µε συνδυασµένη
προσέγγιση «ορίων εκποµπών» και «προτύπων ποιότητας».
4. Η διαχείριση των υδατικών πόρων να γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού.
5. Η ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες νερού, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει».
6. Η ενεργός συµµετοχή του κοινού και των ενδιαφερόµενων µερών στη διαχείριση των
υδατικών πόρων.
Ειδικότερα, ο σκοπός της Ο.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 1, είναι “η θέσπιση πλαισίου για την

προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των µεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων
υδάτων, το οποίο:


Να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την
κατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, αλλά και των εξαρτωµένων από αυτά
χερσαίων οικοσυστηµάτων και υγροτόπων.



Να προωθεί τη βιώσιµη χρήση του νερού βάσει µακροπρόθεσµης προστασίας των
διαθέσιµων υδατικών πόρων.



Να προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου
περιβάλλοντος.



Να διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.



Να συµβάλλει στο µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασία”.

Ο οικολογικός-περιβαλλοντικός προσανατολισµός της Ο.Π. εξειδικεύεται στο άρθρο
4 µε τους περιβαλλοντικούς στόχους που είναι:


επιφανειακά νερά: εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής οικολογικής και χηµικής
κατάστασης (τουλάχιστον καλής µέχρι το 2015)
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υπόγεια νερά: εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποσοτικής και χηµικής
κατάστασης (τουλάχιστον καλής µέχρι το 2015)



προστατευόµενες περιοχές: συµµόρφωση µε όλα τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα
και στόχους µέχρι το 2015.

4.3.3 Κυριότερες δράσεις – χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
Οι κυριότερες δράσεις για τα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο της Οδηγίας και τα χρονικά όρια
εφαρµογής τους είναι οι παρακάτω:


Ορισµός των αρµόδιων αρχών κάθε Υδατικού ∆ιαµερίσµατος (µέχρι το 2003 - άρθρο
3).



Κατηγοριοποίηση των συστηµάτων επιφανειακών υδάτων σε ποτάµια, λίµνες,
µεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, τεχνητά υδατικά σώµατα και ιδιαιτέρως
τροποποιηµένα υδατικά σώµατα και στη συνέχεια διάκριση σε τύπους µε βάση τα
υδροµορφολογικά, φυσικοχηµικά και οικολογικά χαρακτηριστικά (µέχρι το 2004 άρθρο 5, Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας).



Προσδιορισµός των πιέσεων που ασκούνται στα συστήµατα επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων και αξιολόγηση της κατάστασής τους και του κινδύνου να µην
πληρούν τους στόχους της Ο.Π. το 2015 (µέχρι το 2004 - άρθρο 5, Παράρτηµα ΙΙ
της οδηγίας).



Οικονοµική ανάλυση της χρήσης νερού για κάθε Υδατικό ∆ιαµέρισµα, (µέχρι το 2004
- άρθρο 5, Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας).



∆ηµιουργία µητρώου προστατευόµενων περιοχών (µέχρι το 2004 - άρθρα 6 και 7,
Παράρτηµα ΙV της οδηγίας).



Εκπόνηση της άσκησης ενδοβαθµονόµησης στα κράτη µέλη της Ε.Ε. για τον
προσδιορισµό ενιαίων παραµέτρων για την αξιολόγηση των υδατικών σωµάτων µε
βάση την οικολογική τους κατάσταση (µέχρι το 2006 - άρθρο 2.22, Παράρτηµα V).



Κατάρτιση και έναρξη εφαρµογής προγραµµάτων παρακολούθησης επιφανειακών και
υπόγειων νερών καθώς και προστατευόµενων περιοχών, (µέχρι το 2006 - άρθρο 8,
Παράρτηµα V).



∆ηµόσιος διάλογος που θα περιλαµβάνει παροχή πληροφοριών, διαβούλευση και
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στο σχεδιασµό των µέτρων διαχείρισης σε
επίπεδο λεκάνης ποταµού (από το 2007 έως το 2009 – άρθρο 14).



Θέσπιση Προγράµµατος Μέτρων για κάθε Υδατικό ∆ιαµέρισµα, προκειµένου να
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο
(µέχρι το 2009 και ετοιµότητα εφαρµογής όλων των Μέτρων, µέχρι το 2012 - άρθρο
11, Παράρτηµα VΙ).
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Κατάρτιση και δηµοσίευση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος και τελικός προσδιορισµός των ιδιαιτέρως τροποποιηµένων
υδατικών σωµάτων (µέχρι το 2009 - άρθρο 13, 4.3, Παράρτηµα VII).



Παροχή κινήτρων, αλλά και εξασφάλιση της κατάλληλης συµβολής των διαφόρων
χρήσεων (βιοµηχανία, νοικοκυριά, γεωργία), στην ανάκτηση του κόστους µέχρι το
2010 (άρθρο 9).



Εφαρµογή των προγραµµάτων µέτρων που περιλαµβάνονται στα Σχέδια ∆ιαχείρισης
και επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων µέχρι το 2015 (άρθρο 4).

4.3.4 Ιδιαίτερα τροποποιηµένα υδατικά σώµατα και εξαιρέσεις
Για όλους τους τύπους υδάτων, ο κύριος στόχος που θέτει η Ο.Π. είναι η επίτευξη
τουλάχιστον «καλής οικολογικής και χηµικής κατάστασης» µέχρι το 2015.

Ως καλή

οικολογική κατάσταση, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.2 του Παραρτήµατος V της Ο.Π.
χαρακτηρίζεται η κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος όταν «οι τιµές των βιολογικών

ποιοτικών στοιχείων του συστήµατος επιφανειακών υδάτων εµφανίζουν χαµηλού
επιπέδου αλλοιώσεις λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά παραλλάσσουν
µόνον ελαφρώς από τις τιµές που χαρακτηρίζουν φυσιολογικά το τυπικό σύστηµα
επιφανειακών υδάτων υπό µη διαταραγµένες συνθήκες.»
Ορισµένα υδατικά σώµατα ενδέχεται να µην είναι δυνατό ή εφικτό να ικανοποιούν τον
στόχο της καλής οικολογικής κατάστασης για λόγους που σχετίζονται κυρίως µε σηµαντικές
αλλοιώσεις στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. παράκτια νερά σε περιοχές
λιµένων και µαρίνων, ταµιευτήρες που έχουν προκύψει από φράγµατα, ποτάµι ή µέρος
ποταµιού µε διευθετήσεις στην κοίτη του ή µε σηµαντικές αλλαγές στη φυσική τροφοδοσία
του κλπ).

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Οδηγία Πλαίσιο προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία

χαρακτηρισµού των υδάτινων σωµάτων είτε ως «ιδιαίτερα τροποποιηµένα» είτε ως
«τεχνητά».
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Ο.Π. παρ. 8 & 9, τεχνητό υδατικό σύστηµα είναι «ένα

σύστηµα επιφανειακών υδάτων που δηµιουργείται µε δραστηριότητα του ανθρώπου» και
ιδιαιτέρως τροποποιηµένο υδατικό σύστηµα είναι «ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων

του οποίου ο χαρακτήρας έχει µεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις
δραστηριότητες του ανθρώπου».
Ο χαρακτηρισµός ενός υδάτινου συστήµατος ως ιδιαίτερα τροποποιηµένο ή
τεχνητό είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένης διαδικασίας. Το Άρθρο 4. 3 της Ο.Π.
αναφέρει ότι ένα ιδιαιτέρως τροποποιηµένο υδάτινο σύστηµα καθορίζεται όταν:
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1) «Οι αλλαγές στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αυτού που είναι

αναγκαίες για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης, θα προκαλούσαν σηµαντικές
αρνητικές επιπτώσεις:


στο ευρύτερο περιβάλλον,



στη ναυσιπλοΐα, συµπεριλαµβανοµένων των λιµενικών εγκαταστάσεων, ή στην
αναψυχή,



σε δραστηριότητες για τους σκοπούς των οποίων αποθηκεύεται ύδωρ, όπως η
υδροδότηση, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ή η άρδευση,



στη ρύθµιση του ύδατος, στην προστασία από πληµµύρες, στην αποξήρανση
εδαφών, ή



άλλες εξίσου σηµαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες για τη βιώσιµη ανάπτυξη»,

και ότι,

2) «Οι χρήσιµοι στόχοι που εξυπηρετούνται από τα τεχνητά ή τροποποιηµένα

χαρακτηριστικά του υδάτινου συστήµατος δεν µπορούν, λόγω τεχνικής αδυναµίας ή
δυσανάλογου κόστους, να επιτευχθούν λογικά µε άλλα µέσα τα οποία αποτελούν πολύ
καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.»
Ο στόχος για τα ιδιαιτέρως τροποποιηµένα και τεχνητά υδατικά συστήµατα
είναι, αντί της καλής οικολογικής κατάστασης, το καλό οικολογικό δυναµικό, το οποίο
επίσης πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2015. Το καλό οικολογικό δυναµικό κατ’ αρχήν
εκτιµάται ως λιγότερο αυστηρός στόχος σε σχέση µε την καλή οικολογική κατάσταση, γιατί
κάνει αποδεκτές τις οικολογικές επιπτώσεις που προέρχονται από τις φυσικές αλλοιώσεις.
Επίσης η Οδηγία ορίζει και περιπτώσεις - εξαιρέσεις για τις οποίες είναι δυνατή η
θέσπιση λιγότερο αυστηρών στόχων (Άρθρο 4.5) από την «καλή οικολογική κατάσταση»,
όπως επίσης και η παράταση των προθεσµιών (2015) (Άρθρο 4.4) για την επίτευξη της

«καλής οικολογικής κατάστασης» σε περιπτώσεις υδάτινων σωµάτων, τα οποία δεν
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν «ιδιαίτερα τροποποιηµένα» ή

«τεχνητά».
Η συγκεκριµένη διαδικασία απαιτεί τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της αίτησης εξαίρεσης
και αποτελεί ένα ακόµη από τα σηµεία της Οδηγίας Πλαίσιο που θα προσδιορισθεί µε
ακρίβεια στην πορεία και ως αποτέλεσµα διαβούλευσης.
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4.3.5 Εφαρµογή της Οδηγίας – Πλαίσιο στην Ελλάδα
Η εναρµόνιση του εθνικού θεσµικού πλαισίου µε την Οδηγία Πλαίσιο έγινε σε κάποιο
βαθµό µε τον Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003), ο οποίος αντικαθιστά σε βήµατα τον
Ν.1739/87. Πιο συγκεκριµένα µε το νέο νόµο:
•

∆ηµιουργείται Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων σε επίπεδο Ειδικής Γραµµατείας στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και παύει η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων που ισχύει σήµερα µε τις
υπηρεσίες τουλάχιστον 4 υπουργείων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Γεωργίας, Υπ.
Υγείας Πρόνοιας) να εµπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.
Βρίσκεται στην διαδικασία εφαρµογής.

•

Προβλέπεται η ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις
εισάγοντας το περιβαλλοντικό κόστος.

•

Εισάγονται οι ορισµοί της Οδηγίας 2000/60, χωρίς να γίνεται περαιτέρω αναφορά σε
αυτούς.

•

Προβλέπεται η ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, η οποία «χαράσσει την πολιτική
για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή
της και εγκρίνει τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού
δυναµικού της χώρας». ∆εν έχει ιδρυθεί.

•

Τίθεται ως προτεραιότητα στην χρήση των υδατικών πόρων η ύδρευση.

•

Προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την ενσωµάτωση στο ελληνικό
θεσµικό πλαίσιο των παραρτηµάτων της Οδηγίας 2000/60 και την εξειδίκευση του
περιεχοµένου των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών. ∆εν έχει
εκδοθεί.

•

Θέµατα όπως τα προγράµµατα παρακολούθησης και τα προγράµµατα µέτρων κατά της
ρύπανσης

παραπέµπονται επίσης σε άλλο Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εκδοθεί στο

µέλλον. ∆εν έχει εκδοθεί.
Τέλος, σε ότι αφορά στις δράσεις εφαρµογής της Οδηγίας Πλαισίου στην Ελλάδα σε
τεχνικό επίπεδο παρατηρείται καθυστέρηση, αφού µέχρι το τέλος του 2004 δεν είχαν
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν:
•

στον προσδιορισµό και χαρακτηρισµό των υδάτινων σωµάτων της Επικράτειας,

•

στον προσδιορισµό των τύπων των υδάτινων σωµάτων και των συνθηκών αναφοράς
για κάθε τύπο,

•

στην ανάλυση και εκτίµηση των πιέσεων που ασκούνται στα υδάτινα σώµατα,

•

στην κατ’ αρχήν οικονοµική ανάλυση της χρήσης του νερού και

•

στη σύνταξη του µητρώου των Προστατευόµενων περιοχών.

Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. που αφορούν στην διαχείτριση
των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού είναι µεν λειτουργικές σε περιπτώσεις
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µεγάλων ποταµών, όχι όµως και στη χώρα µας όπου τα υδατικά ισοζύγια καθορίζονται εν
πολλοίς σε επίπεδο υδρολιθογεωλογικής λεκάνης και όχι σε επίπεδο υδρογεωλογικής. Η καλή
οικολογική κατάσταση των υδάτων δεν εξαρτάται από την πρότερη κατάσταση χηµική ή
βιολογική διότι οι συντελεστές του περιβάλλοντος συνεξελίσσονται. Τέλος, εντοπίζεται το
πρόβληµα διαφορετικών απαιτήσεων στην ποιότητα των υδάτων τόσο ως προς τη
διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών όσο και ως προς τις χρήσεις. Το πρόβληµα αυτό δεν
µπορεί να αντιµετωπισθεί µε µονοσήµαντους προσδιορισµούς και απαιτεί περαιτέρω
διερεύνηση.

4.3.6

Συσχέτιση έργων εκτροπής Αχελώου µε Ο.Π. για τα νερά
Εκρίθη σκόπιµο από τη Οµάδα εργααίας να παρατεθεί στην παρούσα ενότητα µια

σύνοψη των κυρίων χαρακτηριστικών των λεκανών του Αχελώου και του Πηνειού που
σχετίζονται µε τα έργα εκτροπής και παράλληλα να γίνει συσχέτισή τους µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2000/60, αφού αυτές αναµένεται να αποτελέσουν το θεσµικό πλαίσιο που θα
διέπει όλα τα υδραυλικά έργα και παρεµβάσεις. Σηµειωτέον ότι τα έργα εκτροπής µέρους
των υδατικών πόρων του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, αφορούν σε δύο από τις

µεγαλύτερες σε µέγεθος λεκάνες ποταµών εντός της Ελληνικής επικράτειας, του Αχελώου
και του Πηνειού.
1. Η λεκάνη του Αχελώου χαρακτηρίζεται ήδη από τρία µεγάλης κλίµακας
υδροηλεκτρικά έργα (Κρεµαστά, Καστράκι, Στράτος), τα οποία έχουν αλλοιώσει τα φυσικά
υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταµού (Ιδιαίτερα τροποποιηµένα ή τεχνητά

υδάτινα σώµατα – πιέσεις - διαχείριση).

2. Η λεκάνη του Αχελώου χαρακτηρίζεται στο κατάντη κυρίως τµήµα της από πολύ
σηµαντικές οικολογικά περιοχές, ήδη προστατευόµενες, οι οποίες εξαρτώνται υπό
προϋποθέσεις από το υδατικό στοιχείο του ποταµού (Μητρώο προστατευόµενων περιοχών –

µέτρα διαχείρισης).

3. Στο πεδινό τµήµα της κατάντη ροής του Αχελώου υπάρχει χρήση των υδατικών
πόρων του για άρδευση µέσω κατάλληλων έργων και παρεµβάσεων, τα οποία, όµως, δεν
είναι µεγάλης κλίµακας (πιέσεις – διαχείριση).

4. Από πλευράς ανθρωπογενών χρήσεων φαίνεται ότι υπάρχει πλεόνασµα υδατικών
πόρων στη λεκάνη του Αχελώου σε υπερετήσια βάση (διαχείριση).

5. Η οικονοµική σηµασία των κύριων ανθρωπογενών χρήσεων των υδατικών πόρων
στη λεκάνη του Αχελώου, παραγωγή ενέργειας κατά πρώτο λόγο και άρδευση κατά
δεύτερο, είναι µεγάλη και εθνικής κλίµακας.
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6. Η παροχή πόσιµου νερού αποτελεί επίσης σηµαντική χρήση, η οποία δεν φαίνεται
να δηµιουργεί πιέσεις (κοστολόγηση χρήσης – διαχείριση – εξαιρέσεις).

7. Η γενική κατάσταση των υδατικών συστηµάτων (υπόγειων και επιφανειακών) από
οικολογική και χηµική άποψη στη λεκάνη του Αχελώου εκτιµάται ότι δεν απέχει σηµαντικά
από τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σε επιµέρους περιοχές
δεν υπάρχουν προβλήµατα (διαχείριση – επίτευξη στόχων Ο.Π.).

8. Η λεκάνη του Πηνειού ποταµού από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζεται από
εκτεταµένα έργα και παρεµβάσεις αρδευτικού χαρακτήρα, αφού τροφοδοτεί την πιο µεγάλη
σε µέγεθος και εντατικά καλλιεργούµενη έκταση της Ελλάδας. Από την άποψη αυτή είναι
παρούσες σηµαντικές αλλοιώσεις στα υδροµορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταµού
(Ιδιαίτερα τροποποιηµένα ή τεχνητά υδατικά σώµατα – πιέσεις – διαχείριση).

9. Η λεκάνη του Πηνειού, αν και φιλοξενεί ορισµένες σηµαντικές οικολογικά
περιοχές, δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία µεγάλου αριθµού εκτεταµένων υγροτοπικών
συστηµάτων. Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσµα των χρήσεων που έχουν παγιωθεί επί πολλές
δεκαετίες σε όλη τη λεκάνη (Μητρώο προστατευόµενων περιοχών – µέτρα διαχείρισης).

10. Στη λεκάνη του Πηνειού από πλευράς ανθρωπογενών χρήσεων υπάρχει τεράστιο
έλλειµµα νερού που µεταφέρεται και εκφράζεται και στους υπόγειους υδροφορείς, όπου
παρατηρείται µεγάλη πτώση στάθµης (διαχείριση).

11. Στη λεκάνη του Πηνειού είναι εµφανής σηµαντική ποιοτική υποβάθµιση τόσο
των επιφανειακών υδατικών συστηµάτων όσο και των υπόγειων υδροφορέων (διαχείριση –

επίτευξη στόχων Ο.Π.).

12. Η οικονοµική σηµασία της άρδευσης ως κύριας ανθρωπογενούς χρήσης των
υδατικών πόρων στη λεκάνη του Πηνειού είναι µεγάλη και εθνικής κλίµακας. Η ύδρευση
αποτελεί επίσης σηµαντική χρήση που πρέπει να συνεκτιµηθεί ως παράγων πίεσης, αλλά και
ποιότητας περιβάλλοντος που ήδη αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα

(κοστολόγηση

χρήσης – διαχείριση – εξαιρέσεις).

13. Σε καµµία από τις δύο λεκάνες, Αχελώου και Πηνειού, δεν έχει υπάρξει
εκτεταµένη ενηµέρωση, διαβούλευση και συµµετοχή φορέων και πολιτών σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τη διαµόρφωση της µέγιστης δυνατής συναίνεσης στο
τελικό διαχειριστικό σχέδιο που θα υιοθετηθεί σε επίπεδο λεκάνης (δηµόσια διαβούλευση –

διαχείριση).

14. Τέλος η λεκάνη του Πηνειού αποτέλεσε την πιλοτική λεκάνη από πλευράς της
Ελλάδας (ΥΠΕΧΩ∆Ε) για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60, εποµένως παράµετροι
ποιότητας, ποσότητας και διαχείρισης των υδατικών πόρων θα πρέπει να έχουν συσχετισθεί
µε τις

διατάξεις της Οδηγίας (Τυπολογία υδατικών σωµάτων – προσδιορισµός
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τυποχαρακτηριστικών συνθηκών – εκτίµηση οικολογικής κατάστασης – κόστος χρήσης

νερού – διαχείριση – επίτευξη στόχων).

4.3.7 Σύνοψη
Η Οδηγία – Πλαίσιο για τα νερά (2000/60) αποτελεί Οδηγία οµπρέλα που καλύπτει τον
χαρακτηρισµό, προστασία και διαχείριση όλων των υδατικών πόρων κάθε χώρας σε επίπεδο
λεκάνης απορροής.
•

Εισάγει για πρώτη φορά µε τόσο σαφή τρόπο την έννοια της οικολογικής σηµασίας
των υδάτων, προβλέποντας περιβαλλοντικό κόστος χρήσης, αλλά και θεσπίζοντας
οικολογικούς στόχους ποιότητας.

•

Η εφαρµογή της προβλέπεται κατ΄ αρχήν να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 15 ετών µε
πολλά ενδιάµεσα βήµατα που αφορούν όχι µόνο σε θέµατα τεχνικής υλοποίησης
προβλεπόµενης δράσης, αλλά και πιθανώς σε «πολιτική εξισορρόπηση» µέσα από
διαπραγµατεύσεις.

•

Σε τεχνικό επίπεδο ο προσδιορισµός των ποιοτικών στόχων που θέτει η Οδηγία –
Πλαίσιο απαιτεί εκτεταµένη οικολογική εργασία βάσης για τη συλλογή πρωτογενών
στοιχείων, διαδικασία που απαιτεί χρόνο και έχει σηµαντικό κόστος.

Η Ελλάδα

υστερεί απελπιστικά στον τοµέα αυτό.
•

Επιδιώκει την οµοιογένεια τουλάχιστον σε επίπεδο αρχών και πολιτικής στη
διαχείριση των υδατικών πόρων σε χώρες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από
υδρολογική άποψη, από άποψη χρήσεων και διαχείρισης των υδατικών πόρων,
καθώς και από πλευράς υφιστάµενων υποδοµών που σχετίζονται µε τους υδατικούς
πόρους.

•

Μπορεί να παρέµβει µε καθοριστικό τρόπο στο µοντέλο ανάπτυξης κάθε χώρας.
Συνδυάζοντας περιβαλλοντικά κριτήρια µε οικονοµικά εργαλεία (κόστος χρήσης και
αλλαγής χρήσης του νερού) µπορεί να παρέµβει στη διαδικασία αδειοδότησης και
υλοποίησης κάθε έργου ή/ και παρέµβασης που σχετίζεται µε τους υδατικούς
πόρους, χωρίς να προβλέπονται αντιστοίχως εργαλεία, οικονοµικά ή άλλα, για την
πρόληψη-επανόρθωση περιβαλλοντικής υποβάθµισης ή ανταµοιβή περιβαλλοντικής
αποκατάστασης. Λόγω των µεγάλων διαφορών στη διαθεσιµότητα υδατικών πόρων
σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε., αλλά και λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών της
οικονοµίας και της «φάσης ανάπτυξης» κάθε χώρας ενδέχεται να υπάρξουν
προβλήµατα στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων, ακόµη και βασικών
υποδοµών.



Λόγω της πολυπλοκότητας, της γενικότητας, αλλά και της ασάφειας πολλών εν των
διατάξεών της, σε συνδυασµό µε την παραποµπή πολλών θεµάτων σε µελλοντικές
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δράσεις υψηλού κόστους που πρέπει να επωµισθεί η κάθε χώρα, εκτιµάται ότι ο
έλεγχος εφαρµογής της Οδηγίας – Πλαίσιο θα είναι δύσκολος σε κεντρικό επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αποτέλεσµα να ενισχυθούν φαινόµενα αποσπασµατικής και
ανακλαστικής αντιµετώπισης θεµάτων από τις υπηρεσίες κάθε χώρας, βάσει
καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή προσφυγών στη δικαιοσύνη.


Στην περίπτωση των έργων εκτροπής του Αχελώου, τυχόν απαίτηση εφαρµογής των
διατάξεων της Ο.Π. είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω των
ελλείψεων που υπάρχουν σε βασικές παραµέτρους εφαρµογής της (π.χ. εκτίµηση
κατάστασης και τυπολογία υδάτινων σωµάτων, δηµόσια ενηµέρωση για τη
διαµόρφωση συναινετικών διαχειριστικών σχεδίων, οικονοµική εκτίµηση του κόστους
χρήσης πριν και µετά, αξιολόγηση κινδύνου µη επίτευξης στόχων Ο.Π.).



Η Ο.Π. περιλαµβάνει διατάξεις (άρθρο 4) περί εξαίρεσης υδάτινων σωµάτων από την
υποχρέωση επίτευξης των στόχων της Οδηγίας, τις οποίες θα µπορούσε να
επικαλεστεί η ελληνική πλευρά λόγω µείζονος οικονοµικού συµφέροντος.
αυτή την περίπτωση, όµως, είναι αναγκαία

Και σε

η παράθεση και αξιολόγηση των

σχετικών στοιχείων και η εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση του αιτήµατος εξαίρεσης
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας.


Η καθυστέρηση εφαρµογής των διατάξεων της Ο.Π. σε επίπεδο χώρας και σε τεχνικό
και θεσµικό επίπεδο είναι δυνατό να δυσχεράνει την επίκληση και αιτιολόγηση των
όποιων διατάξεων εξαίρεσης για τις λεκάνες και τα υδατικά σώµατα που
επηρεάζονται από τα έργα εκτροπής.

Η µεταφορά της Οδηγίας Πλαισίου στην ελληνική νοµοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί
πλήρως. Βασικές ιδέες αυτής, ορισµένες µε νεωτεριστικό χαρακτήρα, είναι, µεταξύ άλλων, οι
ακόλουθες:


Το νερό αποτελεί τόσο προστατευτέα οικολογική κληρονοµιά όσο και σηµαντικό
κοινωνικοοικονοµικό πόρο.



Προώθηση εξοµοίωσης της οικολογικής κατάστασης µεταξύ φυσικών και τεχνητών
υδάτινων σωµάτων.



Μη υποβάθµιση της οικολογικής ποιότητας των υδατικών συστηµάτων, η οποία
πρέπει να διατηρείται όταν είναι ικανοποιητική και να αναβαθµίζεται όταν είναι
µειωµένη.



Εισαγωγή της ανάκτησης κόστους του χρησιµοποιούµενου νερού στις παραµέτρους
διαχείρισης των υδατικών πόρων.



Οργάνωση της διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδατικής λεκάνης ή υδατικών
διαµερισµάτων.
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Ουσιαστικές διαδικασίες πληροφόρησης και συµµετοχής του κοινού.



Συνεπές, οµοιογενές πρόγραµµα παρακολούθησης των υδατικών συστηµάτων µε
αξιοποίηση φυσικών, χηµικών και βιολογικών µετρήσεων και δεικτών.

Η θεώρηση του νερού ως οικολογικό αγαθό έρχεται σε αντίθεση µε την διαδεδοµένη
άποψη ότι το νερό χάνεται αν δεν αξιοποιείται για κάποιο παραγωγικό σκοπό. Σύµφωνα µε
το πνεύµα της Οδηγίας, το νερό είναι στοιχείο ενός ευρύτερου συστήµατος, που εµπεριέχει
το φυσικό και το ανθρωπογενές.
Η Οδηγία ορίζει ότι στη χρησιµοποίηση του νερού πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αρχή
της ανάκτησης κόστους. Η προσέγγιση αυτή έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα για δύο
βασικούς λόγους:
Πρώτον διότι εκλογικεύει τη χρήση του πόρου, κάνοντας αντιοικονοµική τη µη
αποδοτική χρήση και συµβάλλοντας εποµένως στην εξοικονόµηση και
∆εύτερον, διότι δικαιολογεί τον συνυπολογισµό και των εξωτερικών επιβαρύνσεων στο
κόστος και δηµιουργεί εποµένως δυνατότητες χρηµατοδότησης µέτρων για την διατήρηση
και αποκατάσταση του υπό εκµετάλλευση υδατικού πόρου.
Η οδηγία προκρίνει αποκεντρωµένη διαχείριση των υδάτων, µε επιστηµονικά κριτήρια.
Η προστασία και η οργάνωση της χρήσης του νερού γίνονται σε επίπεδο λεκάνης απορροής
και καταρτίζονται σχετικά διαχειριστικά σχέδια µε την ενεργό συµµετοχή φορέων και
πολιτών.

Εκεί

πραγµατοποιείται

ένας

ολοκληρωµένος

έλεγχος

της

ρύπανσης

και

οργανώνεται η κατάλληλη φροντίδα για την διατήρηση όλων των περιβαλλοντικών
στοιχείων.
Στην περίπτωση της εξεταζόµενης εκτροπής του Αχελώου, το σχέδιο αποτελεί µια
µείζονος έκτασης και µακροπρόθεσµη διαχείριση υδατικών πόρων, η οποία οφείλει να είναι
σύµφωνη µε την οδηγία. Αντιθέσεις ή δυσκολίες συµµόρφωσης µε την οδηγία φαίνονται να
ανακύπτουν ως προς τα εξής σηµεία:

Ανάκτηση κόστους: Είναι πολύ αµφίβολη η δυνατότητα εφαρµογής της αρχής αυτής
στη Θεσσαλία και µάλιστα αν συµπεριλαµβάνεται το ολοκληρωµένο εσωτερικό και εξωτερικό
κόστος της εκτροπής.

∆ιατήρηση οικολογικής ποιότητας: Είναι πιθανόν η οικολογική ποιότητα ορισµένων
οικοσυστηµάτων του Αχελώου ή παραποτάµων του να υποβαθµίζεται, αν εφαρµοσθούν οι
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 για την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.

4.4

∆ιεθνείς τάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων
Παρατηρούνται διάφορες τάσεις µε πιο εµφανείς τις φιλελεύθερες που δίνουν έµφαση

στην

ιδιωτικοποίηση

των

δραστηριοτήτων

που

συνδέονται

µε

το

νερό

και

τις

περιβαλλοντικές µε έµφαση στην σηµασία της δηµόσιας και οικολογικής διαχείρισης του
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νερού. Οι πρώτες θα απέρριπταν την εκτροπή του Αχελώου µε την έννοια ενός µεγάλου
δηµόσιου έργου και θα µετέθεταν την απόφαση στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς, οι
οποίοι θα έπρεπε και να την χρηµατοδοτήσουν. Οι δεύτερες εκφράζονται από διάφορες
πρωτοβουλίες υπέρ της ορθολογικής διαχείρισης σε διεθνές επίπεδο, όπως η ∆ιακήρυξη για
µια Νέα Κουλτούρα του Νερού1 που υπογράφηκε στη Μαδρίτη το 2005, η οποία συµβαδίζει
σε µεγάλο βαθµό µε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πλαίσιο 2000/60.
Βασική ιδέα των περιβαλλοντικών προσεγγίσεων είναι η ανάγκη µετάβασης από την
µεγιστοποίηση της προσφοράς στη διαχείριση της ζήτησης. Τα κυριότερα σηµεία είναι τα
εξής:

1. Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων χρήσης νερού, µε πρώτες τις ανάγκες για την
ανθρώπινη ζωή, ακολούθως τους σκοπούς γενικού συµφέροντος και στη συνέχεια
την οικονοµική ανάπτυξη.
2. Ανάδειξη της αρχής σεβασµού της ζωής και της παγκόσµιας φυσικής κληρονοµιάς,
όπως ποτάµια, λίµνες, υγρότοποι, υδροφορείς, θάλασσες.
3. ∆υνατότητα ικανοποίησης όλων των βασικών κοινωνικών αναγκών και, ταυτόχρονα,
µεγάλης εξοικονόµησης νερού, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
κατάστασης του πλανήτη και, ειδικότερα, τη µείωση περίπου κατά 20% της
ποσότητας γλυκού νερού που αφαιρείται από τον υδρολογικό κύκλο.
4. Έµφαση στην καλή διακυβέρνηση από κοινότητες και δηµόσιους θεσµούς για την
ορθολογική χρήση των υδατικών συστηµάτων.
5. Εγγύηση δηµοκρατικής και αειφόρου ανάπτυξης.
6. Σηµασία διαστάσεων που συνδέονται µε περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ηθικές και
συναισθηµατικές αξίες, όπως η ποιότητα ζωής, η αισθητική και η συλλογική
ταυτότητα και οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα υδατικά οικοσυστήµατα
7. Επισήµανση

της

ανορθολογικότητας

πολλών

δαπανηρών

οικονοµικών

δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται υδατικούς πόρους, συνήθως µε δηµόσια
χρηµατοδότηση
1

Στην ∆ιακήρυξη µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Το να θεωρεί κανείς τα υδατικά συστήµατα απλώς ως κανάλια ή

αποθήκες νερού είναι σαν να ταυτίζει το δάσος µε απόθεµα ξύλου. ∆εν πρέπει να γίνεται κατανοητή η διαφορετική αφθονία
νερού ανά περιοχή σαν ένα λάθος της φύσης που πρέπει να διορθωθεί µε δαπανηρά δηµόσια έργα, όπως αντίστοιχα δεν έχει
νόηµα να διορθωθούν µε τεχνικά έργα το έλλειµµα λιακάδας στις βόρειες χώρες ή το έλλειµµα πεδιάδας στις ορεινές. Η
προσπάθεια διόρθωσης της «φυσικής αδικίας», δηλαδή της φυσιολογικής υδρολογικής ανισορροπίας στον κόσµο, συνήθως
συνεπάγεται µεταφορά οικονοµικών πόρων από υπανάπτυκτες σε πλουσιότερες περιοχές, χειροτερεύοντας τις περιφερειακές
και κοινωνικές ανισότητες. Σε αντίθεση µε τον τρόπο σκέψης που οδηγεί σε µεγιστοποίηση της προσφοράς, οι νέες τάσεις
θεωρούν ότι τα προβλήµατα λειψυδρίας δηµιουργούνται περισσότερο από κοινωνικοοικονοµικές αιτίες παρά από έλλειψη
φυσικών πόρων και συνδέονται συνήθως µε σπάταλη και καταχρηστική κατανάλωση νερού, βασισµένη σε φιλόδοξα µοντέλα
µη βιώσιµης ανάπτυξης.»
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8. Επισήµανση της ύπαρξης ανυπεράσπιστων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες υφίστανται
αρνητικές συνέπειες από µεγάλα έργα ή δυσµενή διαχείριση υδατικών πόρων, λόγω
αδυναµίας των συστηµάτων διακυβέρνησης
9. Υπογράµµιση της συνήθως ανεπαρκούς κοινωνικής πληροφόρησης και συµµετοχής
στις αποφάσεις για µεγάλα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων
10. Η στρατηγική µέγιστης προσφοράς που βασίζεται στα µεγάλα υδραυλικά έργα
παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως χαµηλή οικονοµική αποδοτικότητα, άνιση
κατανοµή

των

ωφεληµάτων,

κοινωνικές

βλάβες,

σοβαρές

και

συχνά

µη

αναστρέψιµες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
11. Η διαχείριση της ζήτησης βασίζεται στην εξοικονόµηση και κλειδιά αποτελούν οι νέες
τεχνολογίες, η αλλαγή νοοτροπίας και η κατάλληλη τιµολόγηση του νερού.
Ειδικότερα, έµφαση πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισµό της άρδευσης, που
αποτελεί µείζονα τεχνολογική, αλλά επίσης κοινωνική, πολιτική, ακόµα και
πολιτιστική πρόκληση.
Η ορθολογική διαχείριση προϋποθέτει καθορισµό προτεραιοτήτων ανάµεσα στις χρήσεις
του νερού. Μετά την αυτονόητη πρώτη θέση της ύδρευσης, ακολουθούν οι ανάγκες γενικού
συµφέροντος, στις οποίες υπάγεται η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου και
των οικοσυστηµάτων. Έπονται οι παραγωγικές ανάγκες, οι οποίες καταναλώνουν και τις
µεγαλύτερες ποσότητες νερού και, κατά περίπτωση, απαιτείται µια ιεράρχηση ανάµεσα στις
χρήσεις για τουρισµό, άρδευση, κτηνοτροφία, παραγωγή ενέργειας και όποια άλλη χρήση
προκύπτει.

4.5

Εργαλεία για την διαχείριση υδατικών πόρων (ποσοτική, ποιοτική &
οικονοµική προσέγγιση)
Η βάση για την ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών πόρων είναι η ποσοτική εκτίµηση

προσφοράς και ζήτησης νερού, καθώς και η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των
υδατικών πόρων.
Στην Α΄ φάση της µελέτης, για την διαχείριση των υδατικών πόρων συγκροτείται µια
εκτεταµένη βάση δεδοµένων η οποία διαθέτει εξειδικευµένο λογισµικό και εργαλεία
επεξεργασίας, και αποτελεί το θεµέλιο για την περαιτέρω ανάλυση. Στην βάση αυτή, δύο
είναι οι κύριες κατηγορίες των δεδοµένων που αρχειοθετούνται:
(α) Χρονοσειρές δεδοµένων οι οποίες περιγράφουν σε κάθε ιστορική χρονική στιγµή
την κατάσταση του φυσικού συστήµατος και
(β) Γεωγραφικοί Χάρτες οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για το ίδιο το φυσικό
σύστηµα και τις ανθρωπογενείς αλληλεπιδράσεις µε αυτό.
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Οι χρονοσειρές αφορούν σε όλα τα πρωτογενή µετεωρολογικά, υδροµετρικά και
υδρογεωλογικά δεδοµένα. Οι Γεωγραφικοί Χάρτες αφορούν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
στην υδρολογία, υδρογεωλογία, γεωλογία και τοπογραφία της περιοχής του έργου, καθώς
και στην παρουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο. Με την συµπλήρωση και
ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων γίνεται εκτίµηση της προσφοράς νερού στην περιοχή
µελέτης, µέσα από την χρήση υδρολογικών µοντέλων βροχής-απορροής.
Στην Β΄ φάση, γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς
καταναλωτών νερού. Αποτυπώνονται όλες οι χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανία,
κτηνοτροφία) και οι σχετικές δραστηριότητες µελετώνται ως προς τις απαιτήσεις σε νερό και
την παραγωγή υγρών αποβλήτων κατά περιοχή, σε επίπεδο δήµου. Ταυτόχρονα γίνεται
καθορισµός και κατάταξη των υδάτινων σωµάτων, σε συνδυασµό µε τις πιέσεις οι οποίες
διαπιστώνονται από την χωρική κατανοµή των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ. Παράλληλα µε τις χρήσεις, συλλέγονται στοιχεία τα οποία
περιγράφουν την υφιστάµενη λειτουργία των υδρολογικών ενοτήτων, την κατανοµή νερού
σε υγρές και ξηρές περιόδους, καθώς και τις θεσµικές και οικονοµικές µεθόδους εξασφάλισης
προτεραιοτήτων. Η πληροφορία συµπληρώνεται µε στοιχεία κόστους του πόρου. Στο
πλαίσιο δε της οδηγίας 2000/60/ΕΕ, είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων για το κόστος
επενδύσεων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και για το κόστος συντήρησης και
λειτουργίας των έργων αυτών.
Επιπροσθέτως, γίνεται καταγραφή πληθυσµιακών δεδοµένων, η οποία συνδυάζεται
µε ανάλυση προβλεπόµενων αναγκών και µέτρων µε βάση τις προτάσεις των αρµοδίων
φορέων και την ανάγκη για διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων
σωµάτων.
Σ’ αυτήν την φάση, διαµορφώνεται πλαίσιο χαρακτηρισµού των οικοσυστηµάτων µε
βάση ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κριτηρίων το οποίο να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα
δεδοµένα και παράλληλα προτείνεται πρόγραµµα παρακολούθησης (monitoring) το οποίο να
εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών. Το σύστηµα
κριτηρίων περιλαµβάνει:
 Την αξιοποίηση της συγκέντρωσης και της χαρτογράφησης των διαθέσιµων

ποιοτικών δεδοµένων που έχουν ολοκληρωθεί στην Α’ φάση του έργου.
 Το υδατικό ισοζύγιο των υδάτινων σωµάτων (π.χ. λίµνες) το οποίο θα είναι

διαθέσιµο από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην Α’ Φάση
 Τα υφιστάµενα δεδοµένα επί της οικολογικής σηµαντικότητας, του επιπέδου

επιβάρυνσης και των περιβαλλοντικών πιέσεων κάθε υδάτινου συστήµατος,
προερχόµενα από Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος, σχετικά προγράµµατα Υπουργείων και µη κυβερνητικών φορέων.
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 Μελλοντικές προτεινόµενες δράσεις ή έργα που αναµένεται να επηρεάσουν το

υδατικό καθεστώς ή/και την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων.
Βάσει του συστήµατος κριτηρίων χαρακτηρίζονται τα υδάτινα οικοσυστήµατα και θα
γίνουν προτάσεις κατάταξής τους στις προβλεπόµενες από την Οδηγία-πλαίσιο κατηγορίες.
Βάσει

των

υφιστάµενων

δεδοµένων

ποιότητας

και

των

χαρακτηριστικών

των

οικοσυστηµάτων θα προταθεί κατά περίπτωση η αναγκαία παρακολούθηση για την
προσαρµογή στις απαιτήσεις της Οδηγίας.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στον χαρακτηρισµό των υπόγειων υδροφορέων για τους
οποίους θα αξιοποιηθούν και τα αποτελέσµατα της Α’ Φάσης (χαρακτηρισµός και έκταση
υδροφορέων, ανάλυση δεδοµένων, προσοµοίωση, κατάρτιση ισοζυγίων).
Στην Γ΄ φάση, γίνεται συνδυασµός των συγκεντρωµένων πληροφοριών, προκειµένου να
γίνει ανάλυση της βέλτιστης κατανοµής του πόρου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από
διαχειριστικό µοντέλο, το οποίο ενσωµατώνει, υπό µορφή κόµβων και δικτύων:
 τις υφιστάµενες πηγές επιφανειακού και υπόγειου νερού
 τις υφιστάµενες δοµές και υποδοµές που αφορούν την επεξεργασία, αποθήκευση και
διανοµή υδατικών πόρων.
 τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες θέσεις όπου διαπιστώνονται ειδικές απαιτήσεις σε νερό.
Το

διαχειριστικό

µοντέλο

εφαρµόζεται

και

ρυθµίζεται

ώστε

να

απεικονίζει

αποτελεσµατικά την υφιστάµενη κατάσταση. Ακολούθως, προσοµοιώνονται τα σενάρια
διαχείρισης και µέσα από την λειτουργία του µοντέλου εκτιµώνται:
 Τα διαµορφούµενα υδατικά ισοζύγια
 Τα διαµορφούµενα ποιοτικά ισοζύγια
 Οι απώλειες
 Η διαφοροποίηση της ποιότητας λόγω σηµειακής ή διάσπαρτης ρύπανσης από
χρήσεις και µονάδες απορρύπανσης.
Ρύθµιση µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: τόσο µε την αντιπαραβολή µε
παρατηρηµένες χρονοσειρές υδρολογικών µεταβλητών, όσο και µε στοιχεία χρήσης νερού
(που έχουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον από την άποψη ενός διαχειριστικού οµοιώµατος), π.χ.
σύγκριση µε την µέση κατανάλωση κόµβων άρδευσης, κλπ.
Στην τελική ∆’ φάση, συλλέγονται τα οικονοµικά δεδοµένα που θα αποτελέσουν την
πληροφορία εισόδου στο οικονοµικό οµοίωµα, ανά κατηγορία χρήσης νερού. Το αποτέλεσµα
αυτού του σταδίου θα είναι η αποκρυστάλλωση κατάλληλων τιµών µονάδος (π.χ., καθαρή
αξία γεωργικής παραγωγής ανά καλλιέργεια και µονάδα ποσότητας, ρυθµοί απόσβεσης
έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, κλπ.) οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την οικονοµική
αποτίµηση των διαχειριστικών σεναρίων. Στο στάδιο αυτό θα αξιοποιηθούν οι πληροφορίες
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που έχουν συγκεντρωθεί από τις προηγούµενες φάσεις της µελέτης σχετικά µε το κόστος
του νερού που διατίθεται για τις διάφορες χρήσεις, το κόστος και την απόσβεση των έργων
υποδοµής, κλπ. Επίσης, στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΕ, γίνεται µελέτη του
περιβαλλοντικού κόστους των διαφόρων χρήσεων και τίθενται οι περιορισµοί που η
περιβαλλοντική διαχείριση επιβάλλει.
Οι προβλέψεις θα διαµορφωθούν µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που υπάρχουν
ή διαµορφώνονται σήµερα στις διάφορες περιοχές σε µια διαδικασία συνθετότερη και
πληρέστερη από την απλή επέκταση στο µέλλον των τάσεων της τελευταίας δεκαετίας ή
εικοσαετίας.
Καταστρώνονται σενάρια µελλοντικής ανάπτυξης τα οποία εξετάζονται ως προς τις
επιπτώσεις τους στην διαχείριση υδατικών πόρων. Τα διαχειριστικά σενάρια που θα
καταστρωθούν νοούνται ως συνθετικά πλαίσια επιλογών που συµπεριλαµβάνουν σε ενιαία
µορφή τις βασικές συνιστώσες κάθε προβλήµατος διαχείρισης υδατικών πόρων: (α) το
επίπεδο της ζήτησης νερού για τις διάφορες χρήσεις, (β) το υδρολογικό καθεστώς
προσφοράς νερού (γ) την υποδοµή σε τεχνικά έργα και (δ) την ποιότητα νερού και τους
περιβαλλοντικούς περιορισµούς.
Το τελικό αποτέλεσµα είναι η βελτιστοποιηµένη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης,
τόσο σε επίπεδο κατανοµής των πόρων όσο και σε επίπεδο κατανοµής του οικονοµικού και
περιβαλλοντικού κόστους. Ακόµη, γίνονται προτάσεις για διαχειριστικά µέτρα, όπως η
αλλαγή τύπων καλλιέργειας, χρήσεων και υποδοµών. ∆ηµιουργείται έτσι ένα πλήρες
διαχειριστικό-οικονοµικό εργαλείο και δίνονται οι κατευθύνσεις αξιοποίησής του.

4.6

Πρόδροµη προσεγγιστική εκτίµηση των δυνατοτήτων των υδατικών πόρων
της Θεσσαλίας σε συνδυασµό µε την διατήρηση περιβαλλοντικής υπόγειας
στάθµης των υπογείων υδάτων.

4.6.1 Βασικά

υδρολογικά

και

υδρογεωλογικά

µεγέθη

στη

Θεσσαλία

-

∆υνατότητες απόληψης
4.6.1.1

Επιφανειακά νερά
Η κύρια υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας είναι αυτή του Πηνειού µε έκταση περί τα

9500 km2 (9448 km2 ανάντη της θέσης του υδροµετρικού σταθµού Πυργετός, που βρίσκεται
κοντά στις εκβολές). Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού είναι: στο νότιο µέρος της
λεκάνης ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης. στο δυτικό και
νοτιοδυτικό µέρος ο Πλιούρης (ή Πάµισος) ο Πορταϊκός και το Μουργκάνι. στο βόρειο µέρος
ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. ο τελευταίος περιλαµβάνει διάφορους κλάδους,
από τους οποίους αναφέρονται ο Σαραντάπορος και ο Ελασσονίτικος.
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Η σηµαντικότερη χρήση νερού στη Θεσσαλία είναι η αρδευτική. Σε ότι αφορά τα έργα
επιφανειακής ταµίευσης, µέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία µόνο ο
ταµιευτήρας Πλαστήρα, µε τον οποίον εκτρέπονται τα νερά του Ταυρωπού (Μέγδοβα) από
τη λεκάνη του Αχελώου προς τη λεκάνη της Θεσσαλίας. Η υπολεκάνη ανάντη του
φράγµατος έχει έκταση 165.4 km2.
Οι υπόλοιπες υπολεκάνες στις οποίες έχουν µελετηθεί ή προγραµµατιστεί σηµαντικά έργα
για την εκµετάλλευση των υδατικών πόρων και ενδιαφέρουν άµεσα τη µελέτη είναι οι
ακόλουθες:
1. Στη νότια περιοχή της λεκάνης Πηνειού:
• Υπολεκάνη Ενιπέα ανάντη της θέσης φράγµατος Παλιοδερλί, µε έκταση 427.6 km2.
• Υπολεκάνη Σοφαδίτη ανάντη της θέσης φράγµατος Σµοκόβου, µε έκταση 382.0 km2.
2. Στη δυτική περιοχή της λεκάνης Πηνειού:
• Υπολεκάνη Πλιούρη (Παµίσου), ανάντη της θέσης φράγµατος Μουζακίου, µε έκταση
146.8 km2.
• Υπολεκάνη Πορταϊκού ανάντη της θέσης φράγµατος Πύλης, µε έκταση 133.8 km2.
• Υπολεκάνη Πηνειού ανάντη της θέσης φράγµατος Κρύας Βρύσης, µε έκταση 952.7 km2.
3. Στη βόρεια περιοχή της λεκάνης Πηνειού:
• Υπολεκάνη Ληθαίου ανάντη της θέσης φράγµατος Θεόπετρας, µε έκταση 127.8 km2.
• Υπολεκάνη Νεοχωρίτη ανάντη της θέσης φράγµατος Νεοχωρίου, µε έκταση 170.7 km2.
• Υπολεκάνη Τιταρήσιου ανάντη της θέσης φράγµατος Καλούδας, µε έκταση 466.5 km2.
• Υπολεκάνη Ελασσονίτικου ανάντη της θέσης φράγµατος Παλιοµονάστηρου, µε έκταση
209.8 km2.
Σηµειώνεται ότι οι ταµιευτήρες Μουζακίου και Πύλης είναι διασυνδεδεµένοι και ο πρώτος
σχεδιάζεται έτσι ώστε να δεχτεί τα νερά από την εκτροπή του Αχελώου. Ακόµη σηµειώνεται
ότι η κατασκευή του φράγµατος Κρύας Βρύσης έχει πλέον τεθεί εκτός των µελλοντικά
προγραµµατιζόµενων έργων, για περιβαλλοντικούς λόγους. Μικρή ακόµη είναι η πιθανότητα
κατασκευής του φράγµατος Θεόπετρας για παρόµοιους λόγους. Πάντως, στην παρούσα
µελέτη κρατήσαµε τον ταµιευτήρα Θεόπετρας ως θέση ενδιαφέροντος για την εκτίµηση του
επιφανειακού υδατικού δυναµικού των αντίστοιχων λεκανών.
Ενδιαφέρον έχουν επίσης και οι ακόλουθες λεκάνες:
•

η λεκάνη της λίµνης Κάρλας, έκτασης ~ 1050 km2.

•

διάφορες υπολεκάνες κατά µήκος του κύριου κλάδου του Πηνειού, όπου έχουν
προγραµµατιστεί µικροί ταµιευτήρες (θέσεις Τιτάνου, Αµυγδαλιάς και Τερψιθέας).

Στη µελέτη αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισµένες άλλες υπολεκάνες οι οποίες
ορίζονται από διάφορους υδροµετρικούς σταθµούς του Πηνειού και των παραποτάµων του,
όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο επόµενο εδάφιο.
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Τέλος, στην ενότητα αυτή εξετάζεται και ο ταµιευτήρας Πλαστήρα, τα νερά του οποίου
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη Θεσσαλία, παρόλο που από φυσική άποψη η λεκάνη του
ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη του Αχελώου. Στη συνέχεια ι στον Πίνακα 13 δίδονται οι
δυνατότητες απόληψης επιφανεικών νερών από διαφόρους υπό µελέτης ταµιευτήρες στη
Θεσσαλία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ∆υνατότητες Απόληψης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία
Φράγµα -

∆υνατότητ

Για

Απώλειες

Πραγµατική απόληψη

Ταµιευτήρας

α µέσης

τροφοδοσί

για να µην

απόληψης

α κώνου

διαταραχθούν τα
υπόγεια νερά

Παλιοδερλί

51

15

5

31

Σµόκοβο

152

20

10

122

Μουζάκι - Πύλη

217

100

22

95

Θεόπετρα

20

4

1

15

Νεοχώρι

22

4

1

17

Φρ. Πηνειού -

79 (55)

79 (55)

Κάρλα

61

61

Παλαιοµονάστηρο

27

14

1

12

Καλούδα

55

30

2

23

Πρόχειροι ταµ.
Κάρλας

Ν.Πλαστήρα

Σύνολο

141

825 (801)

120

187

42

575 (551)

Μέσα στην παρένθεση σηµειώνεται η απόληψη απο τον Πηνειό µε την κατασκευή µόνο του
φρ. Γυρτώνης και των πρόχειρων µικρών ταµιευτήρων
Στον ταµιευτήρα Ν.Πλαστήρα αναγράφεται ως δυνατότητα η απόληψη γαι διατήρηση
κατώτατης οικολογικής στάθµης.
Ο ταµιευτήρας Κρύας Βρύσης δεν µπορεί να συνυπολογιστεί γιατί αποκλείεται η κατασκευή
του για οικολογικούς λόγους.
Επιφανειακά νερά (χωρίς να διαταραχθεί το σηµερινό καθεστώς υπόγειων υδάτων)

Εκτιµώντας και τα τεχνικοοικονοµικά δεδόµενα, τη θέση του Ταµιευτήρα καθώς και την
περιβαλλοντική θεώρηση του κάθε ταµιευτήρα)
Σµοκόβου

122

Ν.Πλαστήρα

120
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Πύλης - Μουζακίου

95

Κάρλας

61

Φρ. Γυρτώνης και πρόχειρων ταµιευτήρων (Πηνειός)

55

Παλιοδερλί

31

Καλούδας

23
507
Σύνολο 394+507=901 x 106 µ3/έτος
(Μόνο µε Ν.Πλαστήρα +Σµόκοβο+Καρλα =394+303=697x106 µ3)

∆εν ελήφθησαν υπόψη οι ταµιευτήρες Θεόπετρας - Παλαιοµονάστηρου µε εκµεταλλεύσιµο
συνολικό δυναµικό 35 x106 µ3.γιατί βρίσκονται στη λεκάνη του π. Τιταρήσιου που δεν
συναρτάται µε την εκτροπή του π. Αχελώου.
Από τους ταµιευτήρες Πύλης, Μουζακίου, Παλιοδερλί, Νεοχωρίου, Καλούδας,
Παλαιοµονάστηρου, Κάρλας και Φρ. Γυρτώνης αναµένονται πραγµατική απόληψη 309 x106
µ3 (βλ. κεφ. 2.2 παρούσας).

4.6.1.2

Υδρογεωλογία

Θεσσαλικής

πεδιάδας

-

Εκτίµηση

απολήψιµων

υπόγειων νερών
Η Θεσσαλική Πεδιάδα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο ανάπτυξης υπόγειων υδάτων, που
γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης από πλήθος κρατικές και ιδιωτικές γεωτρήσεις. Οι προσχωµατικοί ορίζοντες της πεδιάδας τροφοδοτούνται, κατ’ εξοχήν, από διηθήσεις µέρους της
επιφανειακής απορροής στους κώνους των ποταµών και χειµάρρων που αναπτύσσονται στις
περιοχές όπου αυτοί εισέρχονται στην πεδιάδα. Συµπληρωµατικά τροφοδοτούνται από
κατείσδυση µέρους του νερού των βροχοπτώσεων και από πλευρικές, καρστικές ή όχι,
µεταγγίσεις.

Από την επεξεργασία πλήθους στοιχείων στην πιεζοµετρική στάθµη των

υπόγειων υδάτων, τα οποία συλλέγει συστηµατικά το Υπουργείο Γεωργίας από το 1974,
διαπιστώνεται µία συστηµατική ταπείνωση της στάθµης στο µεγαλύτερο µέρος της
Θεσσαλίας. Το γεγονός οφείλεται στη µικρή υδαταγωγιµότητα (διαβιβαστικότητα) των υπό
πίεση υδροφόρων οριζόντων και στην ακατάστατη διανοµή τους, στοιχεία που δεν
επιτρέπουν την πλήρη αναπλήρωση των αντλούµενων ποσοτήτων διαµέσου της αύξησης
των διηθήσεων στις ζώνες τροφοδοσίας. Αποτέλεσµα είναι η υπερεκµετάλλευση των
υδροφορέων. Από την ανάλυση της συµπεριφοράς των πιεζόµετρων, τα τελευταία 20
χρόνια, εκτιµάται ότι θα πρέπει να µειωθούν οι αντλούµενες, από τα υπόγεια νερά,
ποσότητες από 10 έως και πάνω από 40%, ανάλογα µε την περιοχή, προκειµένου να
ισορροπήσει στη σηµερινή του θέση ο υδροφόρος ορίζοντας. Ειδικότερα από την
επεξεργασία των πιεζοµετρικών µετρήσεων του έτους 1993-1994, σε συνδυασµό µε τις
αντίστοιχες απολήψεις υπόγειου νερού, προκύπτει κατ’ εκτίµηση ότι τα κατά το 1994
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αντληθέντα 550 hm3 υπόγειου νερού είναι περισσότερα από τα δυνάµενα να ανανεωθούν
υπόγεια αποθέµατα, περίπου κατά 100 hm3, ποσότητα που αντλήθηκε από τα µόνιµα, µη
ανανεούµενα αποθέµατα.
Το σύνολο της ποσότητας νερού που αφαιρέθηκε, πέραν των ανανεούµενων αποθεµάτων,
από όλη την πεδιάδα και προκάλεσε την πτώση της στάθµης µεταξύ 1974 - 1994, είναι της
τάξης των 1000 hm3. Η ποσότητα αυτή δεν είναι βέβαια γραµµικά κατανεµηµένη στη
διάρκεια της εικοσαετίας. Ήδη το 1993-1994 εκτιµήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, ότι έγινε
υπερεκµετάλλευση της τάξης των 100 hm3, ενώ το σύνολο της ποσότητας νερού που
αφαιρέθηκε, πέραν των ανανεούµενων αποθεµάτων και προκάλεσε την πτώση της στάθµης
µεταξύ 1984-1994, είναι της τάξης των 800 hm3.
Οι καρστικές υδροφορίες, που περιβάλλουν την πεδινή ζώνη, λειτουργούν και αυτές
κάτω από καθεστώς εντατικής εκµετάλλευσης λόγω των πολλών γεωτρήσεων που έχουν
διανοιγεί στο ανάπτυγµά τους. Ήδη έχει επέλθει µία (αθέλητη) αναρρύθµιση, ετήσια ή
υπερετήσια, πολλών καρστικών υδροφοριών (π.χ. ∆αµασίου - Τυρνάβου), που σηµαίνει ότι
η εκµετάλλευσή τους µπορεί να µη βρίσκεται µακριά από τα οριακά επίπεδα. Επιπλέον
υπάρχουν και άλλες υδροφορίες που σαφώς βρίσκονται σε καθεστώς υπερεκµετάλλευσης
εδώ και αρκετά έτη (Μύρων, Ορφανών κτλ.).
Η υπεράντληση των υπογείων υδάτων και η µεγάλη ταπείνωση της στάθµης έχει και
άλλες επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε την εκδήλωση καθιζήσεων στην επιφάνεια του
εδάφους (περιοχή Ριζόµυλου - Στεφανοβίκι στην Αν. Θεσσαλία), αύξηση της υφαλµύρυνσης
σε ορισµένες περιοχές (Ανατολικά κράσπεδα Κάρλας, αύξηση συγκέντρωσης Cl– πέραν των
600 ppm), δηµιουργία προβληµάτων επάρκειας σε υπόγειο νερό ορισµένων περιοχών, που
προορίζονται ή µπορούν να αποτελέσουν ζώνες υδροληψίας µεγάλων πόλεων (περίπτωση
Λάρισας, Βόλου κτλ.) και τέλος µεταβολές στους βιότοπους των πηγών.
Τελικά το πρακτικώς εκµεταλλεύσιµο δυναµικό (µε την κατασκευή όλων των
ταµιευτήρων, που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν, χωρίς σοβαρά περιβαλλοντικά και
τεχνικά προβλήµατα) είναι κατά προσέγγιση, σύµφωνα µε εκτιµήσεις που έγιναν στη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

της τάξης των 400 hm3 ετησίως για το σύνολο της

Θεσσαλίας.
Πρακτικά εκµεταλλεύσιµο υπόγειο υδατικό δυναµικό (εκατ. κυβ./ετος)

Ν. Λάρισας

156

Ν. Καρδίτσας

93

Ν. Φθιώτιδας

11

Ν. Τρικάλων

94

Ν. Μαγνησίας

40

Σύνολο Θεσσαλικής πεδιάδας

394
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4.6.1.3 Επιφανειακό υδατικό δυναµικό στην Αιτωλοακαρνανία µε εκτροπή 600
εκατ. κυβ. προς Θεσσαλία
Για

την

διαµόρφωση

µιας

γενικής

εικόνας

ως

προς

το

υδατικό

ισοζύγιο

της

Αιτωλοακαρνανίας µετά από εκτροπή 600 εκατ. κυβ. δίδουµε τον επόµενο πίνακα στον
οποίο αναγράφονται οι ανάγκες σε νερό και εκτιµάται και το ισοζύγιο µε πλεόνασµα που
κυµαίνεται από 1588 έως 1661 εκατ. κυβ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ισοζύγιο Υδατικών Πόρων Αιτωλοακαρνανίας
Περίπτωση 1η (χωρίς

Περίπτωση 2η ( µε

εξοικονόµηση νερού

εξοικονόµηση νερού

και βελτίωση

και βελτίωση

αρδευτικών

αρδευτικών δικτύων)

δικτύων)

Απαιτήσεις

(ποσότητες

σε

εκατ.

κυβ.)

Αρδευση

515

442

Υδρευση

28

28

∆ιατήρηση οικοσυστήµατος Αχελώου (1)

500

500

Σύνολο Απαιτήσεων

1043

970

Στράτου) (2)

2477

2477

Τριχωνίδα – Λυσιµαχία (3)

154

154

Σύνολο Απολήψεων

2631

2631

(+)1588

(+)1661

Απολήψεις

(Ποσότητες

σε

εκατ.

κυβ.)

Αχελώος (διερχόµενη παροχή κατάντη

Ελλειµµα /Πλεόνασµα(-/+)

1. Οικολογική παροχή 21,3m3/sec (εκβολές), ήτοι 671εκ.κυβ. µέτρα κατ’ έτος(500 εκ.
κυβ. από εκροές Στράτου και 171εκ. κυβ. συνεισφορά της ενδιάµεσης λεκάνης µεταξύ
Στράτου και εκβολών)
2. Μέση υπερετήσια διερχόµενη παροχή. Υπολογισµός σύµφωνα µε δυσµενές σενάριο
εισροών και εκτροπή 600εκ.κυβ. µέτρων προς Θεσσαλία.
3. Απολήψεις για άρδευση από την Τριχωνίδα για το δυσµενές σενάριο εισροών

∆εν ελήφθησαν υπόψη τα υπόγεια ύδατα Αιτωλοακαρνανίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

Η υπάρχουσα κατάσταση. Βαθµός ωριµότητας σε σχέση

µε τις παραµέτρους του έργου

5.1 Χωροταξικός Σχεδιασµός Θεσσαλίας Και Έργα Μερικής Εκτροπής Του Άνω
Ρου του ποταµού Αχελώου
Στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 8, 9 και 18 του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός
σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ 207 Α), εκπονήθηκε και

εγκρίθηκε µε την 25292/25.06.2003 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε το Περιφερειακό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ
1484 Β/110.10.2003).

Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό η εκτροπή υδάτων από τον άνω ρου

του π. Αχελώου προς την Θεσσαλία για την κάλυψη του υδατικού ελλείµµατος της
Περιφέρειας Θεσσαλίας θεωρείται αναγκαία και επιβεβληµένη.
Μάλιστα στο άρθρο 3 της απόφασης έγκρισης του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας και ειδικότερα
στο κεφάλαιο ″∆ Πρόγραµµα ∆ράσης″ αναφέρεται ότι για τις απαιτούµενες ενέργειες,
ρυθµίσεις και µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας

«τίθενται προτεραιότητες ανά τοµέα, µε την έννοια υλοποίησης των ανωτέρω κατά την
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006, στο µέτρο του δυνατού».
Ειδικότερα στο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας άρθρο 3 παράγραφος Γ.2.4.6 Αγροτικές
χρήσεις γης αναφέρεται ότι:

«Ο Θεσσαλικός κάµπος, είναι και πρέπει να παραµείνει, µια από τις σηµαντικότερες
γεωργικές περιοχές της χώρας, στις οποίες υπάρχουν οι προϋποθέσεις άσκησης
«αποτελεσµατικής γεωργίας». Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου, αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα όχι µόνο περιφερειακής αλλά και εθνικής σηµασίας. Γι’ αυτό
επιβάλλεται:


Η υλοποίηση των έργων που θα καλύψουν το υδατικό έλλειµµα της Περιφέρειας και
θα συµβάλουν στην αναβάθµιση των υδατικών πόρων. Παράλληλα µε τα µεγάλης
κλίµακας έργα, όπως αυτά της εκτροπής του Αχελώου, της επαναδηµιουργίας της
λίµνης Κάρλας κλπ., θα πρέπει να προωθηθούν και άλλα µικρότερα, άµεσης
απόδοσης, όπως φράγµατα κλπ. Επίσης στο άρθρο 3 παράγραφος ″Γ.2.5. Προστασία
του περιβάλλοντος – ∆ιαχείριση του φυσικού αποθέµατος″, στην ενότητα υδάτινοι
πόροι αναφέρεται ότι για την αντιµετώπιση του υδατικού προβλήµατος της
Θεσσαλίας ″αναµένεται να συµβάλλει αποφασιστικά το έργο της εκτροπής του
Αχελώου. Ανάµεσα στους στόχους του έργου αυτού είναι η ύδρευση οικιστικών
συγκροτηµάτων όπως ο Βόλος και η Λάρισα, η ύδρευση 2,4 εκατ. στρεµµάτων στην
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Θεσσαλική πεδιάδα και η αύξηση του υδατικού δυναµικού του Πηνειού ποταµού,
που θεωρείται ότι θα βελτιώσει την ποιότητα και την ποσότητα των υπόγειων
υδροφοριών″. Βέβαια παρακάτω στον ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας και χωρίς να µειώνεται η
αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων της µερικής εκτροπής του άνω ρου του π.
Αχελώου προς την Θεσσαλία, αναφέρεται ότι : «Ο θεωρητικός αντίλογος για την

σκοπιµότητα του έργου αυτού είναι ότι µε την ορθή εκµετάλλευση των υπαρχόντων
φυσικών

πόρων

της

Θεσσαλίας,

την

αναδιοργάνωση

των

υφιστάµενων

καλλιεργητικών µεθόδων, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την παράλληλη
βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, η εξοικονόµηση νερού θα
αντισταθµίσει τις υπερβάλλουσες ανάγκες της Θεσσαλίας. Εκτιµάται ότι η σύνθεση
των δύο απόψεων είναι απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλισθούν θετικά
αποτελέσµατα». Ακόµη στο άρθρο 3 παράγραφος Γ.2.7.3 Τεχνητές Λίµνες,
Φράγµατα, Σήραγγες Εκτροπής, Λιµνοδεξαµενές, Αρδευτικά ∆ίκτυα αναφέρεται ότι:

«Το υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας είναι ελλειµµατικό σε νερό, µε αποτέλεσµα οι
υδατικοί πόροι να υφίστανται υπερεκµετάλλευση, σε βαθµό που µεγάλο µέρος του
κάµπου

κινδυνεύει

να

υποστεί

σοβαρή,

µη

αναστρέψιµη

περιβαλλοντική

υποβάθµιση. Η κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά, αφού τα
εκτελούµενα ή προγραµµατισµένα σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα έργα, εξασφαλίζουν
επάρκεια νερού κατά την περίοδο αιχµής. Με δεδοµένα την εξάρτηση της
Περιφέρειας από τον γεωργικό τοµέα, πρωταρχική σηµασία για αυτήν έχει η
ολοκλήρωση των κύριων έργων όπως: Τα έργα του Αχελώου, στο τµήµα τους που
αφορά στην εκτροπή των νερών προς το υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας. Η ενίσχυση
του υδατικού διαµερίσµατος καλύπτει το έλλειµµα σε µεγάλο βαθµό και συµβάλλει
στην εξυγίανση του Πηνειού ποταµού».
Παράλληλα, σε αρκετά σηµεία του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας οι τεχνητές λίµνες Μεσοχώρας
και Συκιάς, που συνδέονται µε τα έργα ενεργειακής αξιοποίησης και εκτροπής του Άνω Ρου
του ποταµού Αχελώου, θεωρούνται δεδοµένες και θα πρέπει να προστατευθούν και να
διαχειρισθούν κατάλληλα, όπως:



Με την διαχείριση των αστικών λυµάτων των παρακείµενων οικισµών.



Με την διερεύνηση της δυνατότητας χαρακτηρισµού τους συνολικά ή επιµέρους ως

«Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 2742/99».
Από τα προαναφερόµενα γίνεται σαφές ότι τα έργα της ενεργειακής αξιοποίησης και
µερικής εκτροπής του άνω ρου του π. Αχελώου προς την Θεσσαλία υιοθετούνται και
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υποστηρίζονται από το εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5.2

Περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις του έργου

5.2.1

Εισαγωγή
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας

Μηχανικών (Π.∆. 27-11/1926), όπως ισχύει, ορίζει την

υποχρέωση των µηχανικών να επιβοηθούν το κοινό στην ορθή κατανόηση των τεχνικής
φύσης δηµοσίων θεµάτων και να το διαφωτίζουν για τις πραγµατικές διαστάσεις των
θεµάτων αυτών. Ορίζει επίσης ότι οι µηχανικοί υποχρεούνται να αντιµάχονται αναληθείς ή
εξογκωµένες απόψεις, όταν τείνουν να προκαλέσουν ζηµιά στο δηµόσιο συµφέρον.
Για τον εντοπισµό

των περιβαλλοντικών πτυχών και των επιπτώσεων του

εγχειρήµατος της εκτροπής του Αχελώου η παρούσα Οµάδα Εργασίας του Τ.Ε.Ε. έλαβε
υπόψη της ότι αυτές αναλύονται και αξιολογούνται σε µια σειρά Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων. Οι πληροφορίες και τα συµπεράσµατα των µελετών αυτών αξιολογούνται και
συνοψίζονται στην τελευταία χρονικά µελέτη, µε τίτλο: «Συµπληρωµατική Μ.Π.Ε. της
εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία». Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε το 2003 και στη συνέχεια
αναφέρεται ως Μ.Π.Ε2. Η µελέτη αυτή ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές, οι
οποίες εξέδωσαν και τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία µας άδειες για την υλοποίηση των
έργων, αφού προηγήθηκε η κοινοποίησή της σε όλα τα ενδιαφερόµενα Νοµαρχιακά
Συµβούλια και η έκφραση της γνώµης των Νοµαρχιακών Συµβουλίων και των πολιτών και
των φορέων εκπροσώπησής τους.
Με επιστηµονικά κριτήρια και µε σεβασµό στον Κώδικα ∆εοντολογίας Μηχανικών
αναφέρεται ότι η έγκριση των Μ.Π.Ε., που προαναφέρθηκαν (όπως και κάθε άλλης
µελέτης), συνεπάγεται τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιλαµβάνει, τον
έλεγχο για το δόκιµο και την ευαισθησία των µεθοδολογιών που εφαρµόστηκαν, καθώς και
τον έλεγχο των συµπερασµάτων τους. Συνεπάγεται ακόµα την εξέταση και την αποδοχή ή
απόρριψη ως αβάσιµων των αντιρρήσεων που εκφράστηκαν. Παρόλα αυτά οι απόψεις οι
οποίες απορρίφθηκαν εξακολουθούν να προβάλλονται από Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
αλλά και από διαφόρους επιστήµονες.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αξιοπιστία και τα συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε. δεν
αµφισβητήθηκαν ούτε από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δίκασε τις πράξεις της
∆ιοίκησης και τις κατάργησε, για λόγους όµως που δεν σχετίζονται µε το περιεχόµενο της
µελέτης αυτής.

2

Eco-Consultants SA Παπαγρηγορίου Σπ.(2003): Συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία. ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αθήνα.
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Οι κανόνες της τέχνης και της επιστήµης αλλά και η νοµοθεσία και η νοµολογία µας
ορίζουν ότι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να συντάσσονται µε την
πληρότητα επιστηµονικών εργασιών, δηλαδή οι πληροφορίες τους πρέπει να είναι αξιόπιστες
και τα συµπεράσµατά τους πρέπει να τεκµηριώνεται ότι προέκυψαν µε δόκιµες επιστηµονικά
µεθοδολογίες.
Στην παρούσα εργασία, θεωρείται ότι η Μ.Π.Ε. επιβάλλεται να τεθεί και στη βάσανο
του δηµόσιου και αυστηρού επιστηµονικού ελέγχου. Η απαίτηση του ελέγχου αυτού
απορρέει από το µέγεθος του εγχειρήµατος της εκτροπής του Αχελώου, των συµφερόντων
που επηρεάζονται, κυρίως όµως από το πρωτότυπο των µεθοδολογιών που εφαρµόστηκαν
στη µελέτη αυτή. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να καταλήξει σε κοινώς αποδεκτά συµπεράσµατα
για την αξιοπιστία και την ευαισθησία των µεθοδολογιών µε τις οποίες προσδιορίστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις της εκτροπής διότι τα δεδοµένα αυτά και µόνο αυτά
επιτρέπουν τη διατύπωση τεκµηριωµένης γνώµης για την αποδοχή ή η απόρριψη της
εκτροπής.
Ο επιστηµονικός έλεγχος όµως, για να είναι αποτελεσµατικός, επιβάλλεται να κινηθεί
σε αυστηρά επιστηµονικά πλαίσια. Στον επιστηµονικό διάλογο δεν χωρούν απόψεις και
επιχειρήµατα οπαδών ή πολέµιων της εκτροπής, τα οποία προέρχονται από έλλειψη γνώσης
του αντικειµένου,

ιδεοληψίες ή τοπικιστικές θεωρήσεις. Για να τεθεί στη βάσανο της

επιστηµονικής κριτικής η Μ.Π.Ε. της εκτροπής του Αχελώου συνοψίζονται και
αξιολογούνται οι µεθοδολογίες και τα βασικά συµπεράσµατά της, λαµβάνοντας
υπόψη τις τεκµηριωµένες κριτικές που έχουν ασκηθεί. Με µια τέτοια προσέγγιση ο
επιστηµονικός διάλογος µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά όχι µόνο στη λήψη των
αποφάσεων για το έργο αλλά και στην επιστηµονική γνώση για την αντιµετώπιση
παρόµοιων προβληµάτων.

5.2.2. Για τα προτεινόµενα, µέχρι σήµερα, έργα
Μεθοδολογία
Βασική παραδοχή της Μ.Π.Ε. είναι ότι δεν αµφισβητείται η επάρκεια του τεχνικού
σχεδιασµού και η ασφάλεια των προτεινόµενων έργων. Επίσης ότι δεν αµφισβητούνται τα
µεγέθη που σχετίζονται µε την παροχή της εκτροπής επειδή σχετίζονται µε πολιτικές για τη
γεωργική ανάπτυξης της χώρας και των επιµέρους περιοχών της, καθώς και µε την
ανάπτυξη του υδροηλεκτρικού της δυναµικού. Οι πολιτικές αυτές (είδος, χωροθέτηση,
σκοπιµότητα και οικονοµική αποδοτικότητα της αγροτικής παραγωγής, είδος, αποδοτικότητα
και σκοπιµότητα των υδροηλεκτρικών έργων κ.λπ.) θεωρούνται ως όροι εντολής της
Πολιτείας προς τους µελετητές.
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Ως υποθέσεις εργασίας όµως εξετάζονται οι συνέπειες από τη µη κατασκευή των
προγραµµατισµένων έργων (µηδενική λύση), από την κατασκευή τους σε εναλλακτικές
θέσεις και µε διαφοροποιηµένα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (µε την προϋπόθεση όµως
ότι επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσµατα), οι συνέπειες από την κατάργηση των υφιστάµενων
έργων, καθώς και οι συνέπειες από την εκτροπή διαφόρων παροχών νερού του Αχελώου
(εναλλακτικές λύσεις).
Στη Μ.Π.Ε. η

πρόκληση επιπτώσεων από τα έργα εκτροπής του Αχελώου προς

Θεσσαλία συναρτάται µε την υφιστάµενη κατάσταση, την οποία έχουν δηµιουργήσει οι
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα έργα αξιοποίησης των υδάτων του Αχελώου στη λεκάνη
του,

αλλά και στις λεκάνες του Πηνειού και της Κάρλας, οι οποίες – αν υλοποιηθεί η

εκτροπή – θα δεχτούν τα ύδατα που θα προέλθουν από την πειρατεία λεκάνης, οι εκβολές
του Αχελώου, οι λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού, η κοίτη και το ∆έλτα του
Πηνειού και ο Παγασητικός Κόλπος (εκβολή της σήραγγας Κάρλας όπου πρόκειται να
καταλήξουν τα στραγγίσµατα από τις αρδεύσεις που θα διασφαλίσει ο οµωνύµως
ταµιευτήρας).

Στα

υφιστάµενα

έργα

περιλαµβάνονται

και

τα

αρδευτικά

στην

Αιτωλοακαρνανία, τα οποία υδροδοτούνται µε πειρατεία υδάτων από τον κάτω ρου του
Αχελώου. Ο προσδιορισµός της επίδρασης των έργων εκτροπής του Αχελώου στο
σύνολο των λεκανών απορροής των ποταµών Αχελώου και Πηνειού
λίµνης

και της

Κάρλα καθώς και στις εκτάσεις όπου υφίστανται ή προβλέπονται

πειρατείες υδάτων κρίνεται ότι διασφαλίζει την εκτίµηση των επιπτώσεων στο
σύνολο της έκτασης, η οποία ενδέχεται να επηρεαστεί3,4,5,6,7.
Η ζώνη αυτή αποτυπώθηκε σε χάρτες, οι οποίοι βασίστηκαν σε υπόβαθρα ΓΥΣ
κλίµακας 1:5000. Οι χάρτες αυτοί ενηµερώθηκαν µε χρήση πολυφασµατικών δορυφορικών
εικόνων και µε αεροφωτογραφίες, οι οποίες προέκυψαν από ειδική αεροφωτογράφιση. Με
τα δεδοµένα αυτά δηµιουργήθηκαν ορθοφωτοχάρτες µεγάλης κλίµακας και ψηφιακό

3

4

5

6

7

CEC (1999): Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact
Interactions. DGXI.
Βαβίζος, Γ., Μερτζάνης Α. (2003): Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (Β’ έκδοση).
Εκδόσεις Παπασωτηρίου. Αθήνα.
Blondel, J., Lebreton J.-D., (1996): The biology of spatially structured populations: concluding remarks.
Acta Oecologica, 17: 687-693.
Rhodes, O..E..Jr., Chesser, R, K. Smith, M.H. [Eds] (1996): Population Dynamics in Ecological Space and
Time. The University of Chicago Press.
Παπαγρηγορίου, Σ., ENVECO A.E., Παρασκευόπουλος, Α., ECOS A.E. Eco-Consultants S.A Βαβίζος –
Ζαννάκη Μελέτες Έρευνες Α.Ε. (2001): «Σύνταξη Εξειδικευµένων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων για την
Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανά Κατηγορία Βιοµηχανικής ∆ραστηριότητας και για
∆ιάφορα Έργα». ΥΠΕΧΩ∆Ε. Αθήνα.
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πρότυπο

εδάφους.

Η

µεθοδολογία

αυτή

είναι

δόκιµη

και

τεκµηριώνεται

βιβλιογραφικά8,9,10..
Στη Μ.Π.Ε. το περιβάλλον θεωρείται ως ένα ενιαίο σύνθετο και δυναµικά εξελισσόµενο
σύστηµα, στο οποίο όλοι οι συντελεστές του (µεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος)
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Με τη θεώρηση αυτή οι όροι «φυσικό» και
«ανθρωπογενές» περιβάλλον προσδιορίστηκαν µε βάση την κάλυψη και τις χρήσεις γης. Η
θεώρηση αυτή ικανοποιεί τις σύγχρονες επιστηµονικές απαιτήσεις11,12,13,14,15.. Ο
χαρακτηρισµός «φυσικό περιβάλλον» αποδόθηκε στις ψηφίδες του χώρου µε κριτήρια την
περιορισµένη ύπαρξη έργων ή την περιορισµένη άσκηση δραστηριοτήτων. Χαρτογραφικά οι
ενότητες αυτές αντιστοιχούν στις εκτάσεις που καταλαµβάνονται από το νερό, από αυτοφυή
φυτά, τις άγονες εκτάσεις, τους απογυµνωµένους βράχους, τα δάση και τις δασικές
εκτάσεις, τους υγροβιότοπους, ή σε περιοχές σε καθεστώς προστασίας της φύσης, δηλαδή
στις εκτάσεις, οι οποίες από τη δασική νοµοθεσία, χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές
εκτάσεις. Η επιλογή αυτή είναι συνεπής τόσο µε την οικολογική επιστήµη όσο και
µε τη νοµοθεσία µας16,17,18,19,20,.

Οι ψηφίδες που αντιστοιχούν σε κάλυψη γης

εντοπίστηκαν µε τεχνικές τηλεπισκόπησης και οι χαρακτηρισµοί τους επιβεβαιώθηκαν µε

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17
18

19
20

Turner, D. P., Ollinger, S. V., Kimball. J. S. (2004): Integrating Remote Sensing and Ecosystem Process
for Landscape-to Regional-Scale Analysis of the Carbon Cycle. BioScience 54.6 (2004): 573-84.
US - EPA (1998): Ecological Research Strategy.
Buckland, ST. (2002): Introduction of distance sampling: estimating abundance of biological populations.
Oxford University Press.
Cairns, J, Jr, Dickson, K.L., Herricks, E.E. (Eds) (1977): Recovery and restoration of damaged ecosystems.
University of Virginia Press. Charlottesville.
Holdgate, M.W., Woodman, M.J. (Eds] (1978): The breakdown and restoration of ecosystems. Plenum
Press. N.Y.
Cairns, J, Jr (1980): The recovery process in damaged ecosystems. Ann Arbor Sci. Pub. Ann Arbor.
Michigan.
Allen, E.B. (ed) (1988): The Reconstruction of disturbed arid lands. Westview Press. Booulder, Colorado.
Kauffmann, S. (1993): The Origins of Order. Self-Organization and Selection in Evolution. Oxford:
Oxford University Press
Starzomski, B. MCardinale, ., B. J., Dunne, J. A., Hillery, M. J., Holt, C. A., Krawchuk, M. A., Lage,
M., McMahon, S., Melnychuk,. M. C. (2004): Contemporary visions of progress in ecology and thoughts
for the future." Ecology And Society, 9:1.
European Commission (1999): Caring for our future. Brussels
Ν. 3208/2003: «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων
δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303)
Ν.998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α’289).
Ν. ∆. 86/1969 «∆ασικός Κώδιξ» (Α’ 7).
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εργασίες πεδίου. Οι ψηφίδες που αντιστοιχούν σε χρήσεις γης προσδιορίστηκαν µε
µεταφορά των θεσµοθετηµένων ορίων στους χάρτες που προαναφέρθηκαν21,22,23.
Για τις ψηφίδες της κάλυψης γης, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως τύποι φυσικών οικοτόπων
που καλύπτονται από βλάστηση, επακολούθησε χαρακτηρισµός των διαπλάσεων µέχρι του
επιπέδου του αυξητικού χώρου, µε την φυτοκοινωνιολογική έννοια του όρου
(Φυτοκοινωνιολογική

Ένωση).

Ο

χαρακτηρισµός

αυτός

εξασφαλίζει

τη

µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση της κατάστασης και αποτελεί την πλέον σύγχρονη
επιστηµονική προσέγγιση του θέµατος24,25,26,27.
Τα χαρακτηριστικά των διαπλάσεων βλάστησης ελέγχθηκαν µε πολυκριτηριακή
ανάλυση (µέθοδος συνδιακύµανσης), µε παραµέτρους τον τύπο της βλάστησης και τα
κυρίαρχα είδη φυτών, τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία προέκυψαν από
προσοµοιώσεις των δεδοµένων όλων των διαθέσιµων µετεωρολογικών σταθµών και µε
εδαφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία προέκυψαν από τους χάρτες γαιοϊκανοτήτων του
Ινστιτούτου

∆ασικών

χαρακτηριστικών

Ερευνών.

επιβεβαιώθηκε

Η
µε

µεθοδολογία
τα

στοιχεία

προσοµοίωσης
της

Τράπεζας

των

κλιµατικών

Υδρολογικής

και

Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Υδροσκόπιο). Από την επεξεργασία αυτή προσδιορίστηκαν
και οι περιοριστικοί και ρυθµιστικοί παράγοντες ανά τύπο φυσικού οικότοπου. Ο
προσδιορισµός των περιοριστικών και ρυθµιστικών παραγόντων κρίνεται ότι
αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο για τον εντοπισµό της δυναµικής του φυσικού
περιβάλλοντος28,29,30,31.
Με τα στοιχεία αυτά στη Μ.Π.Ε. αξιολογήθηκαν η υφιστάµενη κατάσταση
(εκτίµηση της υποβάθµισης ή αναβάθµισης) του περιβάλλοντος καθώς και οι τάσεις
εξέλιξης της βλάστησης στο ορατό µέλλον χωρίς την εκτροπή και µετά την εκτροπή.
21

Friedl, M.A., Brodley, C.E. (1997): Decision tree classification of land cover from remotely sensed
data. Remote Sensing of Environment 61, 399-409.
22
Tilman, D., Kareiva, P. (1998): Spatial ecology: the role of space in population dynamics and
interspecific interactions. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
23
Jacquez, G. M., Maruca, S. L., Fortin, M. J. (2000). From fields to objects: a review of geographic
boundary analysis. J. Geogr. Syst. 2: 221–241).
24
Braun-Blanquet, J. (1952): Les groupements vegetaux de la France mediterraneenne, Macabet Freres,
Maison la Romaine.
25
Ellenberg, H. (1956): Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. Einfuhrung in die Phytologie. Bd.IV,
Teil 1, Eugen Ulmer Verlag. Stuttgart.
26
Burel, F., Baudry J. (1999) Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications. TEC & DOC. Paris.
27
Institut Français de l’Environnement (2004): L’environnement en Nord – Pas de Calais Orléans. Institut
Français de l’Environnement,
28
Magurran, A.E. (1988): Ecological Diversity and it's Measurement. Croom Helm, London
29
Diamond, J., Ted J. (1986):. Community Ecology. Harper and Row New York.
30
Roughgarden, J. (1998): Primer of Ecological Theory. Upper Saddle River. NJ.
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Η δοµή και η σύνθεση των φυτοκοινοτήτων προσδιορίστηκε µε στατιστική
επεξεργασία, µε την οποία συνδυάστηκαν τα χαρακτηριστικά της βλάστησης, και τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά

των ψηφίδων των διαπλάσεων (συνοχή, οµοιογένεια,

οικοτόνοι, οικολογικοί διάδροµοι κ.λπ.) . Οι παραπάνω µεθοδολογίες προβλέπονται από τη
σύγχρονη βιβλιογραφία και εξασφαλίζουν µεγάλη ακρίβεια αποτελεσµάτων32,33,34,35.
Οι ζωοκοινότητες προσδιορίστηκαν µε στοιχεία που προέρχονται από τις διαθέσιµες
αναφορές παρουσίας ειδών πανίδας σε συνδυασµό µε τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών
αυτών και την κατάσταση των διαπλάσεων της βλάστησης.
Με τα παραπάνω δεδοµένα προσδιορίστηκαν οι βιοκοινότητες36,37,38,39,40.
Τα δεδοµένα που προέκυψαν για τη βλάστηση, αφού επιβεβαιώθηκαν µε εργασίες πεδίου,
συγκρίθηκαν µε τους χάρτες του προγράµµατος Natura 2000 (στην περιοχή µελέτης
περιλαµβάνονται 19 τόποι µε έκταση 4.500 km2 περίπου, η οποία αντιστοιχεί στο 13 % της
έκτασης του συνόλου των τόπων στη χώρα µας και στο 27 % της έκτασης της περιοχής
µελέτης). Επίσης έγινε προσπάθεια σύγκρισης των βιοκοινοτήτων που εντοπίστηκαν µε τους
οικότοπους των ειδών του προγράµµατος Natura 2000.
Για τα Είδη σε καθεστώς προστασίας η Μ.Π.Ε. παραθέτει καταλόγους και τα
επιµερίζει σε βιοκοινότητες σε αντιστοιχία µε τη βλάστηση. Η µεθοδολογία αυτή
είναι δόκιµη βιβλιογραφικά41,42,43,

31

Krebs, C.J. (2001): Ecology. ( 5th Edition). Benjamin Cummings
32
Li, H., Reynolds, J. F. (1993). Dodds, P. S.., Watts,. D. J.( 2004): Universal behavior in a generalized
model of contagion. Physical Review Letters, 9221:21, pp. 237-40.
33
Dodds, P.S., Watts, D.J. (2005): A generalized model of social and biological contagion. Journal of
Theoretical Biology, 232:4, pp. 587-604.
34
Li, H., Reynolds, J.F. (1993): A new contagion index to quantify spatial patterns of landscapes.
Landscape Ecology 8: 155–162.
35
Jordan, F. (2003): Quantifying landscape connectivity: key patches and key corridors. In: Tiezzi, E.,
Brebbia, C. A., Uso, J. L. (eds.), Ecosystems and Sustainable Development IV, WIT Press, Southampton.
36
Green, J. L., Hastings, A., Arzberger, P., Ayala, F. J., Cottingham, K. L., Cuddington, K., Davis, F.,
Dunne, J. A., Fortin, M. J., Gerber, L., Neubert, M. (2005): Complexity in ecology and conservation:
Mathematical, statistical, and computational challenges. Bioscience, 55:6, pp. 501-10.
37

Gillet, F. (2000): La phytosociologie synusiale intégrée. Guide
méthodologique. Doc. Labo d'Ecologie végétale,Institut de Botanique. Univ. de
Neuchatel.

38

Dufrêne, M., Legendre, P. (1997):. Species assemblages and indicator species: the need for a flexible
asymmetrical approach. Ecological Monographs, 67(3), pp. 345-366.
39
Hill, M. O., Gauch, H. G. (1980): Detrended correspondence analysis, an improved ordination
technique. Vegetatio. 42:47-58.
40
Mermet, L. (2003): Prospectives pour l'environnement. Quelles recherches? Quelles ressources?
Quelles méthodes? La documentation française, Paris.
41
US - EPA (1998): Ecological Research Strategy.
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Στη συνέχεια η Μ.Π.Ε. προσδιόρισε ποσοτικά, χωρικά και χρονικά τις µεταβολές που θα
επιφέρουν τα έργα στις ενότητες του «φυσικού περιβάλλοντος».
Επακολούθησε ο εντοπισµός των επιπτώσεων στους µη βιοτικούς συντελεστές του
περιβάλλοντος, ο οποίος βασίστηκε στις αναµενόµενες µεταβολές οι οποίες επηρεάζουν τους
περιοριστικούς και ρυθµιστικούς (κλιµατικά, εδαφικά κ.λπ. χαρακτηριστικά). Ειδικότερα
προσδιορίστηκαν, µε την εφαρµογή προτύπων µαθηµατικής προσοµοίωσης, οι αλλαγές στα
κλιµατικά χαρακτηριστικά λόγω της δηµιουργίας υδάτινων επιφανειών και οι µεταβολές
στους παράγοντες που επηρεάζουν την υδατοχωρητικότητα των εδαφών και την τρωτότητα
στη διάβρωση.
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων στους βιοτικούς συντελεστές του περιβάλλοντος βασίστηκε
στις αναµενόµενες µεταβολές στα είδη της χλωρίδας και της πανίδας, τα οποία κυριαρχούν
και ρυθµίζουν τις βιοκοινότητες.
Για τον προσδιορισµό των επιπτώσεων στα κατάντη των έργων υγροτοπικά συστήµατα
(λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Αχελώου) προσδιορίστηκαν κατ’
αρχήν οι παράγοντες που τα δηµιούργησαν και τα διατηρούν.
Η παραπάνω µεθοδολογία είναι δόκιµη44,45,46.4748,49.
Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο τοπίο βασίστηκε στη µεθοδολογία που προβλέπει η ∆ασική
Υπηρεσία των Η.Π.Α.
Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο πολιτιστικό περιβάλλον βασίστηκε στην απογραφή
των µνηµείων και των αρχαιολογικών χώρων διαφόρων εποχών (προϊστορικά, κλασσικά,
βυζαντινά και νεώτερα ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία και ευρήµατα), των παραδοσιακών
οικισµών και των διατηρητέων κτισµάτων, των πολιτιστικών τοπίων, της σύγχρονης
υποδοµής πολιτιστικών εκδηλώσεων και των άυλων στοιχείων γλωσσικά ιδιώµατα, τέχνες,
ήθη, έθιµα και οι λαϊκές παραδόσεις του πληθυσµού και των επιµέρους πληθυσµιακών

42

Buckland, ST. (2002): Introduction of distance sampling: estimating abundance of biological
populations. Oxford University Press.
43
Oborny, B., Meszena, G., Szabo. G. (2005): Dynamics of populations on the verge of extinction."
Oikos, 109:2, pp. 291-96.
44
Walker, P. A., Cocks. K. D. (1991):. HABITAT: A procedure for modelling a disjoint environmental
envelope for a plant or animal species. Global Ecology and Biogeography Letters 1:108-118.
45
Elzinga C., Salzer DW., Willoghby JW., Gibbs JP. (2001): Monitoring Plant and Animal Populations.
Blackwell Science. Malden MA
46
Sartori, F. [Edr.] (1998): Bioindicatori Ambientali. Fondazione Lombardia per l’ Ambiente.Milano
47
Drake, J. M., Lodge, D.M (2004): Effects of environmental variation on extenction and establishment.
Ecology Letters 7:26-30.
48
Simpson, R.D., Christensen, N.L. Jr. (1997): Human Activities and Ecosystem Function: Reconciling
Economics and Ecology. Chapman & Hall.
49
Begon M, Harper,J.L., Townsend, C.R. (1996): Ecology. Individuals, Populations and Communities.
3rd Ed. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
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οµάδων στην περιοχή µελέτης. Τα στοιχεία αυτά µεταφέρθηκαν σε χάρτη και ελέγχθηκαν οι
µεταβολές που προκαλούνται από τα έργα εκτροπής. Για τις χρήσεις αυτές προσδιορίστηκε η
οικονοµική αξία. Ειδικά για τις καλλιέργειες και

τις άλλες

παραγωγικές χρήσεις

προσδιορίστηκε και η αξία που προκύπτει από την οικονοµική τους εκµετάλλευση σε
χρονικό ορίζοντα 50ετίας.
Για τον προσδιορισµό των µεταβολών στο αγροτικό εισόδηµα της περιοχής µελέτης
από τα προβλεπόµενα έργα χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία ειδικής µελέτης οικονοµικής
αποτίµησης των αποτελεσµάτων των έργων εκτροπής, η οποία εκπονήθηκε µε ανάθεση από
το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Επίσης προσδιορίστηκαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα στις Περιφέρειες
Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας από όλες τις εναλλακτικές λύσεις αξιοποίησης των υδάτων
του Αχελώου. Στη Μ.Π.Ε. εξετάστηκαν ως υπόθεση εργασίας οι συνέπειες από την
κατάργηση υφιστάµενων έργων (π.χ. ΥΗΕ Στράτου και εγγειοβελτιωτικών έργων στην
Αιτωλοακαρνανία).
Αποτελέσµατα
Οι λεκάνες απορροής του Αχελώου, Πηνειού και της Κάρλας στη Μ.Π.Ε. προσδιορίστηκε ότι
έχουν έκταση 16.128 km2, έκταση η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 12 % της έκτασης της
χώρας µας. Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται το µέγεθος της έκτασης των λεκανών
απορροής Αχελώου, Πηνειού και Κάρλας, που αναφέρεται στη Μ.Π.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Έκταση λεκανών απορροής
Λεκάνη απορροής

km2

Ποσοστό
2

Αχελώου

4.932 km

30,58 %

Πηνειού

10.047 km2

62,30 %

Κάρλας

1.149 km2

7,12 %

ΣΥΝΟΛΟ

16.128 km2 100,00 %

Η έκταση που προαναφέρθηκε εµπίπτει στα διοικητικά όρια των Νοµών Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
Η έκταση των νοµών αυτών ανέρχεται σε 20.400 km2 περίπου (16% της συνολικής έκτασης
της χώρας). Μεγαλύτεροι σε έκταση είναι οι Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας (5.461 km2 ή 29% του
συνόλου) και Λάρισας (5.381 km2 ή 25% του συνόλου). Οι τρεις Νοµοί της Θεσσαλίας
καταλαµβάνουν έκταση 11.400 km2 ή 56% του συνόλου της περιοχής αυτής.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κάλυψη γης που προσδιορίστηκε στις λεκάνες
απορροής Αχελώου, Πηνειού και Κάρλας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Κάλυψη γης στις λεκάνες απορροής Αχελώου, Πηνειού και Κάρλας
Ποσοστό
ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ

Έκταση

στη
λεκάνη

Ποσοστό
στο σύνολο

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ

Οικισµοί,

τεχνικές

υποδοµές

και

701 km2

14,21 %

4,35 %

∆άση και δασικές εκτάσεις

4.231 km2

85,79 %

26,23 %

Σύνολο

4.932 km2 100,00 %

καλλιέργειες

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Οικισµοί,

τεχνικές

υποδοµές

και

καλλιέργειες

∆άση και δασικές εκτάσεις

5.376 km2

53,51 %

33,33 %

4.671 km2

46,49 %

28,96 %

10.047

Σύνολο

km2

100,00 %

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

Οικισµοί,

τεχνικές

υποδοµές

και

749 km2

65,19 %

4,64 %

∆άση και δασικές εκτάσεις

400 km2

34,81 %

2,48 %

Σύνολο

1.149 km2 100,00 %

καλλιέργειες

100,00 %

Όπως φαίνεται στους προηγούµενους πίνακες οι ανθρώπινες δραστηριότητες (οικισµοί,
τεχνικές υποδοµές και καλλιέργειες) στις λεκάνες απορροής Αχελώου, Πηνειού και Κάρλας
ασκούνται έντονα σε έκταση 6.826 km2 ή σε ποσοστό 42,32 % της συνολικής τους έκτασης
ενώ το «φυσικό περιβάλλον» (δάση και δασικές εκτάσεις) εντοπίζεται κυρίως στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στα διοικητικά όρια της οποίας εµπίπτει µέρος της λεκάνης απορροής
του Αχελώου και το σύνολο σχεδόν της λεκάνης απορροής του Πηνειού και της Κάρλας.
Από τους προηγούµενους πίνακες προκύπτει ακόµα ότι οι οικισµοί, οι τεχνικές υποδοµές και
οι καλλιέργειες έχουν επηρεάσει την πορεία της εξέλιξης σε ποσοστό 40,32 % της έκτασης
των λεκανών που προαναφέρθηκαν.
Οι µεταβολές στις φυσικές ισορροπίες στο σύνολο της περιοχής µελέτης αναφέρεται στη
Μ.Π.Ε. ότι έχουν προκληθεί ήδη από την εποχή που ο άνθρωπος από κυνηγός και
συλλέκτης καρπών επιδόθηκε στη γεωργία (τουλάχιστον πριν από 9.000 χρόνια).

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

72

Η θέση αυτή της Μ.Π.Ε. απορρίπτει τις οικολογικές θεωρήσεις, οι οποίες
βασίζονται στη θεωρία κλίµαξ50. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ότι η εξέλιξη θα
έτεινε σε µια κατάσταση ισορροπίας (κατάσταση κλίµαξ) αν δεν υπήρχε η
ανθρώπινη παρέµβαση51,52. Από την απόρριψη της θεωρίας που προαναφέρθηκε,
όπως και το

σύνολο των µεθοδολογιών που εφαρµόστηκαν στην Μ.Π.Ε.

προκύπτει ότι οι µελετητές απόρριψαν τις θεωρήσεις της συστηµατικής
οικολογίας53,54,55,56,57 και της θεωρίας της Γαίας58,59,60,61. Η απόρριψη των θεωριών
που προαναφέρθηκαν και η επιλογή των µεθοδολογιών που εφαρµόστηκαν
συνάδουν µε τη βιβλιογραφία, µε τις σύγχρονες αντιλήψεις της οικολογικής
επιστήµης και µε τα περισσότερα συγγράµµατα οικολογίας που εκδόθηκαν στη
χώρα µας62,63,64,,65,66,67,68.

Από τη σύγκριση των δεδοµένων της Μ.Π.Ε. µε τα δεδοµένα του προγράµµατος Natura
2000 αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες, ιδίως στις δυσπρόσιτες περιοχές,
που αφορούν στις χαρτογραφικές απεικονίσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του

50

Tansley, A. G. (1935): The use and abuse of vegetational terms and concepts. Ecology 16:284-307.
Clements, F.E. (1916): Plant succession: an analysis of the development of vegetation. Carnegie Inst Publ.
n.242. Washington, D.C.
52
Clements, F.E. (1936): Nature and structure of the climax. Journal of Ecology 24, σελ. 252-284.
53
Odum, E. P. (1953): Fundamentals of ecology. First edition. Saunders, Philadelphia.
54
Odum, E. P. (1977): The emergence of ecology as a new integrative discipline. Science, 195 (4284): 12891293.
55
Odum, H. T. (1988): Self-organization, transformity, and information. Science, 242:1132-1139.
56
Odum, H.T. (1983): Systems Ecology: An Introduction. Wiley, N.Y.
57
Odum, H.T. (1989): Simulation Models of Ecological Economics Developed With Energy Language
Methods. Simulation.August 1989:69-75.
58
Lovelock, J.E. (1979): Gaia: a new look at life on Earth. Oxford University Press.
59
Lovelock, J.E. (1988): The Ages of Gaia. W. W. Norton.
60
Lovelock, J.E. (1991): Gaia: the practical science of planetary medicine. Gaia Books. Oxford University
Press.
61
Lovelock, J.E. (2000): Homage to Gaia. Oxford University Press.
62
Μοδινός, Μ., Ευθυµιόπουλος, Η. [Επιµ.] «Η φύση στην οικολογία». Στοχαστής/∆ΙΠΕ. Αθήνα.
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IPCC (2001): Climate change Impacts, adaptation and vulnerability. Brussels
64
Christensen, N. L. Jr, Franklin, J. F. (1997): Ecosystem Function and Ecosystem Management. Simpson R.
D., Christensen, N. L. Jr eds: Ecosystem Function and Human Activities: Reconciling Economics and
Economy. I. T. P. USA.
65
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προγράµµατος αυτού, οι οποίοι προσδιορίζονται από τη βλάστηση. Οι ανακρίβειες αυτές
αναφέρεται ότι επιβεβαιώθηκαν τόσο µε τεχνικές τηλεπισκόπισης όσο και µε εργασίες
πεδίου. Αναφέρεται ακόµα ότι οι τόποι (site) του προγράµµατος Natura 2000 δεν
οριοθετούν ενιαίους τύπους βλάστησης. Αντίθετα ότι διαχωρίζουν ενιαίους τύπους
βλάστησης και δεν δηµιουργούν ένα συνεκτικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών. Τα
προβλήµατα αυτά αναφέρεται ότι δεν επέτρεψαν την αξιοποίηση των στοιχείων τους µε
εξαίρεση τα φυτοκοινωνιολογικά δεδοµένα, τα οποία όµως προέρχονται από µικρού
µεγέθους

δειγµατοληπτικές

επιφάνειες.

Προβλήµατα

στο

πρόγραµµα

Natura

αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βιολογικού Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ενώ έχουν αποτελέσει και αντικείµενο επιστηµονικών
ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια, όπου δεν αµφισβητήθηκαν69,70.
Η σύγκριση της έκτασης των βιοκοινοτήτων που προσδιορίστηκαν στη Μ.Π.Ε. µε την
έκταση των οικοτόπων των ειδών του προγράµµατος Natura 2000 αναφέρεται ότι δεν
κατέστη δυνατή διότι στο πρόγραµµα αυτό η παρουσία ειδών δεν τεκµηριώνονται µε
πληθυσµιακά δεδοµένα, η δοµή των ζωοκοινοτήτων δεν προσδιορίζεται µε αναφορές στα
κυρίαρχα είδη πανίδας και στα είδη τα οποία διασφαλίζουν την ύπαρξη των βιοκοινοτήτων
(ρυθµιστικά ή θεµελιώδη). Η θέση αυτή της Μ.Π.Ε. τεκµηριώνεται βιβλιογραφικά
71,72,73,74

..

Οι µεταβολές στα κλιµατικά χαρακτηριστικά από τη δηµιουργία υδάτινων επιφανειών που
εντοπίστηκαν κρίθηκε ότι αποκλείουν κινδύνους επιπτώσεων σε µικρή απόσταση από τον
τόπο των ταµιευτήρων που βρίσκονται σε µεγάλα σχετικά υψόµετρα και ότι το αντίθετο
συµβαίνει για τους ταµιευτήρες που βρίσκονται σε χαµηλά υψόµετρα. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ο ταµιευτήρας της Κάρλας θα επηρεάσει κλιµατικά χαρακτηριστικά σε
έκταση της τάξης των 250 km2.
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Η Μ.Π.Ε. κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών και
παραποτάµιων τύπων φυσικών οικοτόπων που επηρεάζονται άµεσα από τις µεταβολές που
αναµένονται από την εκτροπή του Αχελώου υφίστανται µεν πιέσεις από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, πιέσεις όµως αυτές δεν σχετίζονται µε την εκτροπή του Αχελώου. Επίσης
δεν έχουν υποστεί εκτεταµένη και µόνιµη αλλοίωση και ότι δεν θα επηρεαστούν παραπέρα
από την εκτροπή.
Η στατιστικά τεκµηριωµένη έλλειψη σηµαντικών µεταβολών στο µωσαϊκό των τύπων
φυσικών οικοτόπων και ιδιαίτερα των δασοβιοκοινοτήτων από τα έργα θεωρήθηκε ότι
τεκµηριώνει την έλλειψη σηµαντικών επιπτώσεων στις φυτοκοινωνίες και ζωοκοινωνίες,
τόσο στην περιοχή που επηρεάζεται άµεσα από τα έργα εκτροπής όσο και στο ευρύτερο
γεωγραφικό πλαίσιο. Η θέση αυτή τεκµηριώνεται βιβλιογραφικά75,76,77,78,79,80.
Στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι πρόκληση επιπτώσεων από τα συνοδά έργα εκτροπής του
Αχελώου (εγγειοβελτιωτικά), αναµένεται κυρίως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Οι επιπτώσεις αυτές προσδιορίστηκαν στην αλλαγή των χαρακτηριστικών των εδαφών λόγω
της άρδευσης, στη ρύπανση του εδάφους και των υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια) από τις
καλλιέργειες, καθώς και από τις αλλαγές στα κλιµατικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από
τη δηµιουργία ταµιευτήρων στα χαµηλά υψόµετρα.
Από τους προσδιορισµούς των µεταβολών στα κατάντη των έργων υγροτοπικά συστήµατα
(λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Αχελώου) προέκυψε ότι τα
υφιστάµενα υδροηλεκτρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και οι πειρατείες υδάτων στην
Αιτωλοακαρνανία έχουν επηρεάσει τη δίαιτα των υδάτων τους και τις στερεοπαροχές, µε
συνέπειες τη σηµαντική µείωση της έκτασης των υγροτόπων. Ιδιαίτερα αναφέρεται ότι το
µέγιστο της βλάβης στο ό,τι θεωρείται ως «φυσικό περιβάλλον» στην Αιτωλοακαρνανία
συντελέστηκε µε την κατασκευή του φράγµατος Στράτου, µε τα εγγειοβελτιωτικά έργα και
µε τις διευθετήσεις της κοίτης του Αχελώου.
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Η διατήρηση µεγάλης βιολογικής ποικιλοµορφίας στους υγροτόπους αυτούς, η οποία
διαµορφώνεται κυρίως από την πληθώρα πτηνών, στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι σήµερα
εξαρτάται αποκλειστικά σχεδόν από τις βροχοπτώσεις. Η άποψη αυτή τεκµηριώνεται µε τη
δίαιτα των υδάτων τους. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το αποστραγγιστικό δίκτυο της περιοχής
Μεσολογγίου – Αιτωλικού εκτρέπει εκτός λιµνοθαλασσών όλες σχεδόν τις επιφανειακές
απορροές. Επίσης ότι η ύπαρξη του ΥΗΕ Στράτου και η ελεγχόµενη ροή από το φράγµα
αυτό σε συνδυασµό µε το υπάρχον αποστραγγιστικό δίκτυο στην περιοχή των εκβολών του
Αχελώου µηδενίζουν πλήρως τις περιοδικές κατακλίσεις των παράκτιων εκτάσεων καθώς και
τη συµβολή των στερεοπαροχών στη διαµόρφωση της ακτογραµµής. Τα παραπάνω
τεκµηριώνονται και µε στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της ακτογραµµής. Σε τελευταία
ανάλυση εκτιµήθηκε ότι οι υγρότοποι που προαναφέρθηκαν διατηρούνται πλέον µόνο από
τα όµβρια, τα οποία προφανώς δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τα έργα εκτροπής.
Εκτιµήθηκε ακόµα ότι η ριζική αλλά και η µερική αντιµετώπιση των υφιστάµενων
επιπτώσεων στους υγρότοπους της Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί παρεµβάσεις στη χρήση των
υδάτων, αλλαγές στη λειτουργία του ΥΗΕ Στράτου, κατάργηση των πειρατειών νερού και
του αποστραγγιστικού δικτύου. Για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων από τη διακοπή της ελευθεροεπικοινωνίας των υδρόβιων οργανισµών κατά
µήκος του Αχελώου λόγω της παρεµβολής των φραγµάτων (υφιστάµενα και προβλεπόµενα)
η Μ.Π.Ε. παραπέµπει στα συµπεράσµατα ειδικής µελέτης που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε
για το ζήτηµα αυτό.
Η Μ.Π.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο όφελος που µπορεί να προκύψει για το
«φυσικό περιβάλλον» από την εκτροπή του Αχελώου. Το όφελος αυτό συνίσταται στην
αποκατάσταση της βλάβης που έχουν υποστεί οι υδρολιθογεωλογικές λεκάνες της
Θεσσαλίας καθώς και το σύστηµα των βιοκοινοτήτων του ∆έλτα του Πηνειού. Αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι και µόνο το όφελος της αποκατάστασης των υδρολιθογεωλογικών
χαρακτηριστικών της Θεσσαλίας και η διατήρηση των υγροτόπων του ∆έλτα του Πηνειού
καθιστούν αναγκαία τα έργα εκτροπής.
Από την εξέταση των µεταβολών που προκαλούνται στο «φυσικό περιβάλλον» µε την
εκτροπή διαφορετικού µεγέθους παροχών στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις δεν
διαφοροποιούνται για οποιαδήποτε παροχή, εφόσον διασφαλίζονται οι απαιτούµενες
υπολειµµατικές παροχές κατάντη των φραγµάτων (οικολογικές παροχές).
Οι επιπτώσεις στο τοπίο εκτιµήθηκαν ως µη σηµαντικές.
Οι επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον προέκυψαν από την κατάληψη χώρου διότι δεν
εντοπίστηκαν άλλες µεταβολές που το επηρεάζουν (ρύπανση, αισθητικές αλλοιώσεις κ.λπ.)
Οι

επιπτώσεις

αυτές

αναφέρονται

συγκεκριµένα

ανά

στοιχείο

του

πολιτιστικού
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περιβάλλοντος και την αξία του, όπως αυτή προκύπτει από τις επίσηµες εκτιµήσεις των
αρµόδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού.
Για τον προσδιορισµό και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την κατάκλιση του
µνηµείου «Άγιος Γεώργιος Μυρόφυλλου» συντάχθηκε ειδική µελέτη για την κατασκευή
φράγµατος προστασίας. Η µελέτη αυτή βασίστηκε στις υποδείξεις των υπηρεσιών του
Υπουργείου πολιτισµού, οι οποίες και την ενέκριναν.
Επισηµαίνεται ότι οι επιπτώσεις στο τοπίο δεν επηρεάζονται από το µέγεθος της εκτροπής.
Από τον προσδιορισµό των επιπτώσεων στο «ανθρωπογενές περιβάλλον» λόγω της
κατάληψης χρήσεων προέκυψε ότι επηρεάζεται αρνητικά ο οικισµός της Μεσοχώρας. Οι
επιπτώσεις αυτές συνίστανται στην αποµάκρυνση πληθυσµού και συνεπάγονται την
καταβολή σηµαντικού ύψους αποζηµιώσεων.
Από την αξιολόγηση των µεταβολών που αφορούν στο εισόδηµα προέκυψε ότι τα έργα θα
συµβάλλουν στην αύξηση του εισοδήµατος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χωρίς να
µεταβάλλουν αρνητικά το εισόδηµα και την ανάπτυξη στις άλλες Περιφέρειες.
Η

εξέταση

της

περίπτωσης

κατάργησης

των

υφιστάµενων

έργων

στην

Αιτωλοακαρνανία, τα οποία ενέχονται για επιπτώσεις, στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι
οδηγούν στο συµπέρασµα πως µια τέτοια ενέργεια συνεπάγεται µείωση πόρων
νοµοτελειακή συνέπεια τη µείωση του πληθυσµού. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι
επιβάλλεται η διατήρηση και κατά το δυνατόν η βελτίωση των συνθηκών που διευκολύνουν
τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Με τα ίδια κριτήρια εξετάστηκε και η περίπτωση µη
κατασκευής των έργων εκτροπής. Από την εξέταση αυτή προέκυψε µείωση πόρων για
σηµαντικό πληθυσµό. Τα πληθυσµιακά µεγέθη που επηρεάζονται από τα έργα εκτροπής του
Αχελώου είναι σηµαντικά, όπως φαίνεται στους επόµενους πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Πληθυσµός ανά νοµό που επηρεάζεται από τα υφιστάµενα και
προβλεπόµενα έργα αξιοποίησης των υδάτων του Αχελώου

Πληθυσµός

ΝΟΜΟΣ

Σύνολο

Επηρεάζεται

Αριθµός

Ποσοστό

Άρτας

78.134

10.000

12,8

Ευρυτανίας

32.053

3.000

9,4

Αιτωλοακαρνανίας

224.429

135.000

60,2

Λάρισας

279.305

240.000

85,9

Μαγνησίας

206.995

150.000

72,5

Καρδίτσας

129.541

120.000

92,6

Τρικάλων

138.047

100.000

72,4

758.000

69,6

Σύνολο

1.088.5
04

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο πληθυσµός που επηρεάζεται από τα έργα
αξιοποίησης των υδάτων του Αχελώου εντοπίζεται στους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων και Αιτωλοακαρνανίας.
Εάν υλοποιηθεί η εκτροπή το όφελος των έργων στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι θα επηρεάσει
θετικά κυρίως το αγροτικό εισόδηµα στους τέσσερις Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ενώ η επίδρασή τους στους άλλους νοµούς θα είναι αµελητέα.
Οι έµµεσες επιπτώσεις των έργων στο «ανθρωπογενές περιβάλλον», σχετίζονται µε τις
αρδεύσεις και οι συνέπειές τους περιορίζονται αποκλειστικά στη θεσσαλική πεδιάδα. Η
άποψη αυτή τεκµηριώνεται µε τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. από τα οποία προκύπτει πως από τα
6.826 km2 της έκτασης του «ανθρωπογενούς περιβάλλοντος» στις λεκάνες απορροής
Αχελώου, Πηνειού και Κάρλας, µόνο 701 km2 βρίσκονται στη ∆υτική Ελλάδα όπου δεν
αναµένονται µεταβολές. Έτσι η περιοχή που θα επηρεαστεί έµµεσα από την εκτροπή
ανέρχεται σε 5.852 km2 και εντοπίζεται αποκλειστικά στη Θεσσαλία.
Οι επιπτώσεις από τα έργα στη Μ.Π.Ε. αποδίδονται στις µεταβολές που προκαλεί η γεωργία
και η δηµιουργία ταµιευτήρων. Οι ταµιευτήρες αναφέρεται ότι θα αυξήσουν τους
υγειονοµικούς κινδύνους για τον ανθρώπινο πληθυσµό, λόγω της ανάπτυξης εντόµων,
καθώς και τις ζηµιές στην παραγωγή από την προσέλκυση παρυδάτιων πουλιών. Οι
επιπτώσεις αυτές οδήγησαν στην αποξήρανση των ελών και των λιµνών της περιοχής.
Επίσης αναφέρεται ότι η βελτίωση των αρδεύσεων θα αυξήσει τη χρήση εντοµοκτόνων,
µυκητοκτόνων και αποφυλλωτικών και κατά συνέπεια τους

παράγοντες επαγγελµατικού
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κινδύνου για τους αγρότες.
Μ.Π.Ε. αφορά

Ειδική περίπτωση επιπτώσεων η οποία εντοπίζεται στην

την περίπτωση µη αποτελεσµατικής άρδευσης, κατάσταση που

συνεπάγεται φαινόµενα υποβάθµισης των καλλιεργούµενων εδαφών.
Τέλος σηµαντική υγειονοµική επίπτωση για το «ανθρωπογενές περιβάλλον»
εκτιµάται στη Μ.Π.Ε. ότι ενδέχεται να προκύψει στην περίπτωση χρησιµοποίησης των
ταµιευτήρων άρδευσης για την υδροδότηση οικισµών. Στη χρήση αυτή φαίνεται ότι
προσανατολίζονται µεγάλες θεσσαλικές πόλεις (π.χ. ο Βόλος) λόγω του υψηλού κόστους
των υδρευτικών έργων σε περιοχές µε µεγάλη αξία γηπέδων (π.χ. Πήλιο). Η επίπτωση αυτή
προκύπτει από την αναµενόµενη επιβάρυνση των ταµιευτήρων µε αποπλύσεις των εδαφών,
οι οποίες δύσκολα αποµακρύνονται ακόµα και µε τις πιο προωθηµένες επεξεργασίες.
Από την εξέταση των µεταβολών που προκαλούνται στο «ανθρωπογενές περιβάλλον» από
την εκτροπή διαφορετικού µεγέθους παροχών η Μ.Π.Ε καταλήγει ότι οι επιπτώσεις στην
περιοχή κατάντη του σηµείου εκτροπής δεν επηρεάζονται από το µέγεθος της εκτρεπόµενης
παροχής. Καταλήγει επίσης ότι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας το όφελος για το
«ανθρωπογενές περιβάλλον» βρίσκεται σε σχέση ευθείας αναλογίας µε το µέγεθος της
εκτρεπόµενης ποσότητας νερού.
Βασική θέση της Μ.Π.Ε. είναι ότι η επιβίωση του ανθρώπινου είδους καθιστά αδήριτη την
ανάγκη διατήρησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από κοινού µε τη διασφάλιση
µεγάλων εκτάσεων στις οποίες διατηρούνται αδιατάρακτες – κατά το δυνατόν – οι συνθήκες
του περιβάλλοντος. Η απαίτηση εκτάσεων στις οποίες διατηρούνται οι φυσικές διεργασίες
αναφέρεται ότι αποτελεί την πεµπτουσία της περιβαλλοντικής πολιτικής, όχι µόνο της χώρας
µας αλλά και διεθνών οργανισµών (UNEP, FAO) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τη θέση αυτή απορρέει η αξιολόγηση ως θετικού του ισοζυγίου οφέλους – βλάβης από
τα έργα εκτροπής και για το «ανθρωπογενές περιβάλλον».
Απορρέει επίσης έµµεσα η απαίτηση υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας των εκτάσεων που
πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή αυτή, δηλαδή η τροποποίηση των τόπων του
δικτύου Natura 2000 ώστε να δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό δίκτυο και να διορθωθούν τα
σφάλµατα του υφιστάµενου.
Για την αντιµετώπιση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των έργων η Μ.Π.Ε. προτείνει
σειρά έργων, µέτρων και ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων.
Τα προτεινόµενα έργα, µέτρα και ρυθµίσεις έχουν γίνει αποδεκτά από τις αρµόδιες
υπηρεσίες και περιλαµβάνονται στην τελευταία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι για την εκπόνηση της Μ.Π.Ε. χρησιµοποιήθηκαν δόκιµες
µεθοδολογίες και ότι τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους ελέγχθηκαν και
εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες Αρχές δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η αξιοπιστία των
συµπερασµάτων της.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι αµφισβήτηση των συµπερασµάτων της Μ.Π.Ε. των
έργων εκτροπής του Αχελώου όπως και κάθε µελέτης απαιτεί την επανάληψη των
υπολογισµών µε τις ίδιες ή µε ανάλογης ακρίβειας µεθοδολογίες, ώστε να
προκύψουν στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν συγκριτικές αξιολογήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι οι διαφορετικές εκτιµήσεις για τις
επιπτώσεις των έργων εκτροπής

του Αχελώου για να τύχουν αξιολόγησης

απαιτείται να παραθέσουν ανάλογης πληρότητας και αξιοπιστίας τεκµηρίωση.

5.2.3 Για τις προοπτικές-µεγέθη των έργων που θα προκύψουν, λόγω µεταβολής
των παραµέτρων σχεδιασµού

Τα συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε. συγκλίνουν στην απεξάρτηση των επιπτώσεων στο
«φυσικό» και το «πολιτιστικό» περιβάλλον καθώς και στο τοπίο, από το µέγεθος της
εκτροπής των υδάτων του Αχελώου, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι
υπολειµµατικές παροχές κατάντη των φραγµάτων. Το ίδιο αναφέρεται και για τις επιπτώσεις
στον «ανθρωπογενές περιβάλλον» στη ∆υτική Ελλάδα. Αντίθετα, τεκµηριώνεται ότι το
όφελος των έργων από την αύξηση της εκτρεπόµενης παροχής προς τη Θεσσαλία.
Από τη Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι σοβαρός περιορισµός για την εκτίµηση των επιπτώσεων που
ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση µεταβολής των παραµέτρων σχεδιασµού των έργων
αποτελεί

η

έλλειψη

στοιχείων

για

τη

συνολικότερη

κατάσταση

του

«φυσικού

περιβάλλοντος» σε επίπεδο χώρας και για το σχεδιασµό της ανάπτυξης.
Από τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι οι επιπτώσεις από τα
έργα εκτροπής του Αχελώου (άµεσες και έµµεσες) και οι προτάσεις αντιµετώπισής τους
συνάδουν µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και προτείνεται η υλοποίησή τους.
Εφόσον τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα της Μ.Π.Ε. ελεγχθούν µε δηµόσιο επιστηµονικό
διάλογο και γίνουν αποδεκτά, δεν συντρέχουν λόγοι για την απόρριψη της εκτροπής.
Τα εµπειρικά στοιχεία που θα προκύψουν τόσο από τη διαδικασία εναρµόνισης της Πολιτείας
µε τις αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης όσο από την υλοποίηση θα συµβάλλουν σηµαντικά σε
γνώσεις και εµπειρίες γενικότερης εφαρµογής.

5.3 Ενεργειακή διάσταση του έργου στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της
χώρας
Τα ήδη λειτουργούντα Υδροηλεκτρικά έργα στη λεκάνη του Αχελώου και των παραποτάµων
του, έχουν αρδευτικό και ηλεκτροπαραγωγικό χαρακτήρα αιχµής.
Το νέο Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας –Γλύστρας έχει ισχύ 170MW και τα εκόλουθα
χαρακτηριστικά:
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Φράγµα Μεσοχώρας και ΥΗΣ Γλύστρας
• Λιθόρριπτο φράγµα µε ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα
• Υψόµετρο κοίτης Αχελώου ~+625
• Ύψος φράγµατος ~ 150µ
• Λεκάνη Απορροής ~630 χλµ3
• Όγκος Ταµιευτήρα ~360hm3
• Παραγωγή ενέργειας, συνολική ~400 GWh – Εγκατεστηµένη ισχύς ~165 Mw

Το φράγµα θα χρησιµοποιείται εκτός από αρδευτικούς σκοπούς και σε περιπτώσεις αιχµής
της ηλεκτρικής ζήτησης, σε αντίθεση µε τα τα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια βάσης της ∆ΕΗ
που χρησιµοποιούνται για την συνεχή ηλεκτροπαραγωγή.
Είναι προφανές, ότι µε τα νέα δεδοµένα της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα µας – κατασκευή
νέων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο Φυσικό Αέριο και Λιγνίτη-τα
τελευταία 10 χρόνια, η ενεργειακή διάσταση του έργου µεταλλάσσεται από καθαρά
παραγωγική, στην εξίσου σηµαντική εφεδρεία και ευστάθεια του διασυνδεδεµένου
συστήµατος, µε το δεδοµένο πάντα ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου έχουν
ολοκληρωθεί και αποµένει µόνο η πλήρωση του ταµιιευτήρα.

5.4 Κοινωνική διάσταση του έργου
Η

λειτουργία των έργων θα προξενήσει θετικές επιδράσεις στη δηµογραφία της

περιοχής της Θεσσαλίας αφού θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
και στην συνεπαγόµενη αύξηση των θέσεων εργασίας σε όλους του παραγωγικούς τοµείς.
Επίσης κατά τη φάση κατασκευής τους τα έργα θα δηµιουργήσουν, λόγω του ύψους των
επενδύσεων, σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας, µε προφανή αποτελέσµατα στην
απορρόφηση των ανέργων της περιοχής και στην εγκατάσταση νέου ανθρώπινου
δυναµικού. Aναµένεται σηµαντική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ως αποτέλεσµα της
διαθεσιµότητας του υδατικού δυναµικού λόγω της εκτροπής στην κατεύθυνση και των νέων
συνθηκών που διαµορφώθηκαν και στη χώρα µας σε συµφωνία µε την GATT, την
αναθεωρηµένη ΚΑΠ καθώς και της εφαρµογής του νέου κανονισµού της Ε.Ε. από το 2006.
Η αναδιάρθρωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα την τόνωση του πρωτογενούς αλλά και του
δευτερογενούς τοµέα στην περιοχή της Θεσσαλίας γεγονός που θα οδηγήσει σε ενίσχυση
της απασχόλησης.

Στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

Συνολικά δεν αναµένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις.
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Κεφάλαιο 6

Συµπεράσµατα - Προτάσεις

•

Πρόκειται για έργο παραγωγικό και αναπτυξιακό στη βάση των χαρακτηριστικών του
συµβατικού

µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο ωστόσο θα συµβάλει στην βιώσιµη

γεωργική ανάπτυξη της Θεσσσαλίας.

•

Το έργο θα συµβάλλει θετικά στο περιβάλλον καθώς µέσω αυτού θα αποτραπεί η
επαπειλούµενη ερηµοποίηση του Θεσσαλικού κάµπου, ενώ θα συµβάλει επίσης στην
ανάταξη προβληµατικών καταστάσεων όπως αυτή του Πηνειού ποταµού. Για τους
πιο πάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η επιτάχυνση ολοκλήρωσής του, προκειµένου να
προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση των δυσµενών επιπτώσεων στη Θεσσαλία.

•

Μεγάλο µέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είναι αντιµετωπίσιµες και
ανατάξιµες, µε εξαίρεση ορισµένες επιπτώσεις στις περιοχές κατάκλυσης των
φραγµάτων οι οποίες είναι µη αναστρέψιµες.

•

Η

εγκατάλειψη

του

έργου

της

Μεσοχώρας

αποτελεί

από

οικονοµικής,

περιβαλλοντικής, κοινωνικής και ενεργειακής απόψεως απαράδεκτη εξέλιξη.

•

Η ολοκλήρωση του έργου εκτροπής θα συµβάλει θετικά στις ενεργειακές ανάγκες
της χώρας, στη δηµιουργία εγχώριας διαθέσιµης ενεργειακής βάσης σε περίπτωση
εκτάκτων ενεργειακών αναγκών και σε µερική απεξάρτηση από την εισαγωγή
ενέργειας.

•

Το ισοζύγιο

ωφέλειας –επιπτώσεων των έργων

είναι θετικό

για την µείζονα

περιοχή Θεσσαλίας – Αιτωλοακαρνανίας µε βάση τα στοιχεία ειδικής µελέτης.

•

Η γεωργική πολιτική εντός ή εκτός του πλαισίου της ΚΑΠ αλλά και η εφαρµογή των
οποιωνδήποτε αναδιαρθρώσεων στη γεωργία, οδηγεί στην ανάγκη παροχής νερού
στην Θεσσαλία σε κάθε περίπτωση.

•

Το έργο επιδρά θετικά στον τοµέα της απασχόλησης, ενώ συµβάλλει στην τόνωση
της κοινωνικής συνοχής και της µη βίαιης αλλαγής των παραγωγικών στρωµάτων
της κοινωνίας.
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•

•

Το έργο συνάδει µε βασικές κατευθύνσεις των πολιτικών Περιφερειακής ανάπτυξης.

Η οµαλή πορεία εκτέλεσης του έργου απαιτεί:
o

∆ιαχειριστική µελέτη νερών Κεντρικής Ελλάδας.

o

Συγκρότηση προγράµµατος έργων σε πολυετές σενάριο.

o

Μελέτες βάσης φυσικού περιβάλλοντος.

o

Εφαρµογή των πρώτων σταδίων της Οδηγίας ΕΕ για τα νερά.

o

Εφαρµογή στην πράξη του νόµου της χώρας για τα νερά.

o

Συγκρότηση Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υδάτων και
στελέχωσή τους.

o



Τήρηση διαδικασιών διαβούλευσης.

Η άποψη ότι το έργο είναι εθνικής σηµασίας και προασπίζει το δηµόσιο συµφέρον
θα πρέπει να εκδηλωθεί ως πολιτική βούληση στο κατάλληλο επίπεδο, οπότε το ΣτΕ
θα πρέπει να

επανεξετάσει

την υπόθεση. Ως προς την θετική περιβαλλοντική

διάστασή του, το έργο µπορεί να επανεξετασθεί για χρηµατοδότηση και από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοέµβριος 2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρωτοβουλίες- Θέσεις του ΤΕΕ για την εκτροπή του Αχελώου

ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΕΕ, 23 Μαρτίου 1984

«Το Υδατικό πρόβληµα της Θεσσαλίας και η εκτροπή του Αχελώου»

(σηµεία από την εναρκτήρια τοποθέτηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε, κ. ∆εσύλλα)

«Το πρόβληµα των υδατικών αναγκών της Θεσσαλίας µελετάται πολλά χρόνια, χωρίς
ωστόσο να έχουµε καταλήξει σε οριστικά αποτελέσµατα, και αυτό σε συνδυασµό και µε την
εκτροπή του Αχελώου, ορισµένα από τα έργα του οποίου έχουν σταµατήσει 15 χρόνια . Μ’
αυτό το σκεπτικό το ΤΕΕ σύστησε ειδική Οµάδα Εργασίας γι’ αυτό το θέµα. Η δουλειά της
ΟΕ δεν αποτελεί λεπτοµερή µελέτη, όµως διερευνά το όλο θέµα, τοποθετεί στις πραγµατικές
του διαστάσεις και διευκολύνει την τελική λήψη απόφασης και προώθησης του.
Από το πόρισµα φαίνεται

το µέγεθος του έργου, η µεγάλη

αξιοποίηση του

Θεσσαλικού κάµπου και η ανάγκη τόσο ενός ειδικού φορέα για την εκτέλεση αυτού
του έργου, όσο και η έναρξη εκπόνησης µελετών. Η εκτέλεση ενός τέτοιου έργου
πρέπει να συνδυαστεί µε την εξασφάλιση διάθεσης των γεωργικών προϊόντων που σε
αφθονία θα προκύψουν.Είναι ανεπίτρεπτο, να µην προχωρούν οι µελέτες οι αναγκαίες
για να αρχίσουν, τα όποια έργα είναι απαραίτητα είτε προς Θεσσαλία, είτε προς το
σηµερινό ρου του Αχελώου.
Η σηµερινή ηµερίδα θα αποτελέσει την αρχή, για την έναρξη των

διαδικασιών

που απαιτούνται, για την οριστικοποίηση των αποφάσεων και την έναρξη αναγκαίων
λεπτοµερειακών µελετών.
Στην παρουσίαση της εισήγησης τονίστηκε η πολυπλοκότητα του προβλήµατος
που αφορά και επηρεάζει σηµαντικό ποσοστό της έκτασης, του πληθυσµού, της
ενεργειακής και της αγροτικής παραγωγής της χώρας.
Επισηµάνθηκαν οι βασικές επί µέρους συνιστώσες του προβλήµατος. Ιδιαίτερα
επισηµάνθηκε ο δυναµικός και όχι στατικός χαρακτήρας του προβλήµατος, οι
αλληλεπιδράσεις των συνιστωσών του και προπάντων η ανάγκη για άµεση µελέτη
που θα συγκεκριµενοποιήσει τις παραµέτρους και θα βρει τις εναλλακτικές λύσεις.
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Παρά την αντιπαράθεση που δηµιουργήθηκε λόγω της εκατέρωθεν αµφισβήτησης
συγκεκριµένων στοιχείων, κανένας δεν αµφισβήτησε την ανάγκη για µια µελέτη, που
όλοι χρόνια τώρα ζητούν αλλά που δεν έχει προχωρήσει, µελέτη που :

- Θα τεκµηριώσει τις διαστάσεις και τις παραµέτρους του προβλήµατος.
- Θα ξεκαθαρίσει τους στόχους αυτού του εγχειρήµατος που λέγεται µαζική
αγροτική ανάπτυξη.

- Θα µελετήσει τις οικονοµικές και τεχνικές πτυχές του ζητήµατος.
- Θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις.»
∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

16-17/3/1988, ΑΘΗΝΑ, ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•

Θέση ΤΕΕ από παλιά για εκτροπή Αχελώου:

Η εκτροπή θα είναι εξαιρετικά ωφέλιµη όχι µόνο στην ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής

της

Θεσσαλίας

αλλά

και

στην

ανάπτυξη

γενικότερα

των

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

•

23 Μάρτη 1984, επισηµάνσεις από ηµερίδα ΤΕΕ. (Πορίσµατα µελέτης ΟΕ για

υδατικό πρόβληµα Θεσσαλίας και για εκτροπή Αχελώου) :

1.

Θέµα αγροτικής ανάπτυξης Θεσσαλίας: Θα διαρκέσει δεκαετίες, µε
κόστος µεγαλύτερο από 200 δις δρχ και θα επηρεάσει µεγάλο πληθυσµό. Η
επιλογή κατεύθυνσης ανάπτυξης και βαθµού - ρυθµού ανάπτυξης είναι
πολιτική επιλογή.

2.

Η πολιτική που ακολουθήθηκε από κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία
ήταν παρελκυστική και έτσι το πρόβληµα τείνει να µετεξελιχθεί σε κρίση. Ο
Θεσσαλικός λαός δυσπιστεί απέναντι σε όποια εξαγγελία προγραµµατισµού
ενεργειών.

3.

Σηµείο εκτροπής: Συκιά, που δίνει δυνατότητες βαθµιαίας αύξησης όγκου
εκτροπής έως 900 εκατ. m

4.

3

το χρόνο.

Μελέτες και κατασκευές από Έλληνικό δυναµικό µε µεγιστοποίηση
συµµετοχής κρατικών φορέων. Είναι σκόπιµη η κατά τµήµατα µελέτη.
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5.

Μπορούν και πρέπει να προχωρούν επί µέρους έργα που δεν δεσµεύουν
τη συνολική λύση, ενώ παράλληλα πρέπει να προωθηθεί η µελέτη και
πραγµατοποίηση της συνολικής λύσης.

•

Άνοιξη 1986, επισηµάνσεις από 2 ηµερίδες ΤΕΕ στη Λάρισα µε βάση τις τότε νέες

συνθήκες:

1. Μεγάλη καθυστέρηση του έργου που µόλις ξεκινά.
2. Το έργο γίνεται για να εκτραπεί προς Θεσσαλία η µεγαλύτερη δυνατή και
εγγυηµένη ποσότητα νερού.
3. Χρειάζεται

υψηλός

ρυθµός

χρηµατοδότησης

του

έργου

και

αναγκαίοι

µηχανισµοί απορρόφησης για την υλοποίηση του έργου σε εύλογο χρονικό
διάστηµα.
4. Χρειάζεται συντονισµός στη µελέτη και εκτέλεση των έργων κεφαλής και των
δικτύων διανοµής, για την άµεση αξιοποίηση του νερού που θα οδηγηθεί προς
Θεσσαλία.
5. Πρέπει να δηµιουργηθεί Φορέας, που θα αναλάβει τον προγραµµατισµό, την
παρακολούθηση, τον συντονισµό και τον έλεγχο του έργου και στη διοίκηση του
οποίου θα συµµετέχουν µαζικοί φορείς.
6. Η ∆ΕΗ πρέπει να προχωρήσει παράλληλα όλα τα έργα που της έχουν ανατεθεί µε
κύριο στόχο την ολοκλήρωσή τους και την εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις του
προγράµµατος γεωργικής ανάπτυξης.
7. Στόχος µελετών, εκτός άλλων, να είναι και η απεµπλοκή των έργων για κατασκευή
για την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας.
8. Το

ΤΕΕ

δίνει

πρώτη

προτεραιότητα

στην

άµεση

ανάθεση

και

γρήγορη

ολοκλήρωση της συνολικής µελέτης της ανάπτυξης της Θεσσαλίας µε βάση την
αξιοποίηση των νερών του Αχελώου σε συνδυασµό µε τα τοπικά νερά.

•

30-5-1987 επισηµάνσεις από ηµερίδα στα Τρίκαλα:

1. Να επιταχυνθεί το έργο. Ιδιαίτερα καθυστερεί η προώθηση µελετών και έργων
στη Θεσσαλική πεδιάδα.
2. Να εξασφαλιστεί σηµαντική ετήσια χρηµατοδότηση για το έργο.
3. Να γίνει συντονισµός στη µελέτη και εκτέλεση των έργων κεφαλής. Η συνολική
µελέτη ανάπτυξης της Θεσσαλίας να είναι άµεσης προτεραιότητας.
4. Για τον συντονισµό, την οργάνωση και παρακολούθηση του έργου και όλων των
πλευρών του, είναι αναγκαία η ίδρυση ειδικού Φορέα, στη διοίκηση του οποίου
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είναι απαραίτητο να συµµετέχουν εκπρόσωποι µαζικών φορέων, τόσο για την
απαραίτητη διαφάνεια, όσο και για την εξασφάλιση της προώθησης του έργου.
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το ΤΕΕ είχε επικεντρωθεί από παλιά σε 4
κύριες οµάδες προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν για να προχωρήσει το
έργο ανεµπόδιστα και προς όφελος της εθνικής µας οικονοµίας:
1. ∆υνατότητες µακροπρόθεσµου σχεδιασµού γεωργικής ανάπτυξης και χάραξη
ανεξάρτητης εθνικής αγροτικής και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής
στα πλαίσια ενός διεθνούς καταµερισµού παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.
2. ∆υνατότητες µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού του κατασκευαστικού
τοµέα της οικονοµίας µε πραγµατοποίηση µελετών ενταγµένων στη συνολική
µελέτη (τεχνική και οικονοµική) και προώθηση κατασκευών ενταγµένων στο
συνολικό πακέτο.
3. ∆υνατότητα επαρκούς χρηµατοδότησης στη βάση της µέγιστης ωφέλειας της
Εθνικής Οικονοµίας.
4. Συντονισµός και παρακολούθηση του έργου από φορέα ελεγχόµενο και
από κοινωνικούς φορείς.

ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆εν υπάρχει µία συνολική µελέτη, που να εξετάζει µε τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα
συνολικά το έργο, χρησιµοποιώντας τη σύγχρονη επιστηµονική τεχνογνωσία, ώστε µε βάση
τα συµπεράσµατά της να ληφθεί η τελική πολιτική απόφαση για τον προγραµµατισµό του
έργου, το χρόνο και τους τρόπους υλοποίησής του κ.λ.π.
• Ενεργειακή συνιστώσα: Με µόνο την ενεργειακή συνιστώσα, το έργο εκτροπής

του Αχελώου δεν απαιτείται.
• Αγροτική ανάπτυξη: Εδώ τονίστηκε η Απόφαση της ΜΕ Ενέργειας Απρίλη 1986: Η

γεωργική ανάπτυξη της Θεσσαλίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα µας.
Είναι αυτονόητο ότι αυτή η στρατηγική επιλογή δεν αγνοεί τις συνθήκες και τους
περιορισµούς του διεθνούς καταµερισµού εργασίας, δεν υποτάσσεται όµως σ ‘
αυτούς. Γι’ αυτό η παρέµβαση του λαϊκού παράγοντα, κύρια στη Θεσσαλία αλλά
και

σ’

όλη

την

Ελλάδα

θα

είναι

καθοριστικός

συντελεστής

για

την

πραγµατοποίηση ή όχι του έργου.
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• Άλλες αναπτυξιακές πλευρές:



Βιοµηχανική ανάπτυξη µε κατεύθυνση την εκµετάλλευση των προϊόντων και

παραπροϊόντων

της

αυξηµένης

γεωργοκτηνοτροφικής

παραγωγής

πρέπει

να

προγραµµατίζεται.


Η χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής θα είναι διαφορετική.

• Τέθηκαν θεµελιακά ζητήµατα:



Ποιος είναι ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός κύρια στο κάµπο.



Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασµός για την άρδευση της Θεσσαλίας. Ποιες

εκτάσεις προγραµµατίζεται να αρδευτούν.


Από ποια πηγή νερού θα αρδευτούν οι διάφορες διακεκριµένες περιοχές της

Θεσσαλίας.


Με βάση την αγροτική πολιτική της ΕΟΚ ποιος είναι ο σχεδιασµός για τις

καλλιέργειες που θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Έργου.


Πως µπορεί να κατασκευαστεί αρδευτικό έργο χωρίς να είναι γνωστές οι

βασικές καλλιέργειες που επηρεάζουν συστήµατα αρδεύσεων, ποσότητες νερού, κόστος του
έργου, πρόγραµµα κατασκευής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το έργο απαιτείται να εκτελεστεί µε τρόπο που να βελτιστοποιήσει τα οφέλη
της εθνικής οικονοµίας και της περιοχής. Γι’ αυτό χρειάζεται συνολική µελέτη και
χρονοδιάγραµµα για τη βέλτιστη εκτέλεση του που θα βοηθήσει στη λήψη απόφασης
πολιτικής για την κατεύθυνση της ανάπτυξης της Θεσσαλίας και γενικότερα της
χώρας (γεωργική, βιοµηχανική κλπ).
Χρειάζεται εξασφάλιση σηµαντικής χρηµατοδότησης σε επαρκείς ρυθµούς για
την επιτάχυνση του έργου.
Οι µελέτες και κατασκευές να βασιστούν στο ελληνικό δυναµικό.
Για το συντονισµό του έργου και το δηµοκρατικό έλεγχο της υλοποίησης του
απαιτείται ίδρυση ειδικού φορέα, στη διοίκηση του οποίου πρέπει να συµµετέχουν
εκπρόσωποι µαζικών φορέων.

Σε γενικές γραµµές πρέπει να πούµε ότι το ΤΕΕ τάσσεται γενικά υπέρ
των αναπτυξιακών έργων χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν προτεραιότητες ή ότι η θέση µας αυτή είναι ανεξάρτητη από τους
όρους υλοποίησης ενός έργου.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.

Η υλοποίηση της Α.Ε. πρέπει να γίνει µε βάση τη βελτιστοποίηση των ωφεληµάτων

της εθνικής οικονοµίας και της ανάπτυξης της περιοχής.
2.

Η µελέτη και κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων µπορεί να

γίνει από ελληνικό κατασκευαστικό δυναµικό σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
αποτέλεσµα µείωση ανεργίας και ανάπτυξη του µελετητικού και κατασκευαστικού
δυναµικού της χώρας.
3.

Η χρηµατοδότηση του έργου είναι δυνατή από τον κρατικό προϋπολογισµό.

4.

Είναι αναγκαία η δηµιουργία άµεσα ειδικού φορέα για την υλοποίηση της Ε.Α και η

διαχείριση του στη συνέχεια.
5.

Στο φορέα αυτό θα εκπροσωπούνται ενδιαφερόµενα στρώµατα της Θεσσαλίας (ΟΤΑ,

αγροτικοί σύλλογοι & συνεταιρισµοί, βιοτέχνες, ΤΕΕ (κεντρικό και τοπικά και ΓΕΩΤΕΕ
κλπ). Ο φορέας θα αποκτήσει µορφή ∆ηµόσιας Επιχείρησης, θα χρηµατοδοτηθεί µε τις
αναγκαίες πιστώσεις, θα παρακολουθεί την εκτέλεση των µελετών, θα κατανέµει από το
πρόγραµµα πιστώσεις για τα εργα κεφαλής και θα αναθέτει τις απαραίτητες µελέτες.
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16-17/3/1988, ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

ΑΘΗΝΑ, ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Σκοπιµότητα πραγµατοποίησης του έργου: ∆εν υπήρξε καµία εισήγηση που
να ζητάει ανοιχτά µη εκτέλεση του έργου. Μέχρι σήµερα η γνώµη του ΤΕΕ είναι

ότι το έργο είναι αναγκαίο και µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας, κάτω
βέβαια από σωστές προϋποθέσεις.
2. Έναρξη

του

πραγµατοποίησή

έργου

και

ύπαρξη

του:

Οι

υπουργοί

πολιτικής
και

οι

βούλησης

Εκπρόσωποι

για

του

την

∆ηµοσίου

υποστήριξαν ότι το έργο δεν υπάρχει περίπτωση να σταµατήσει, ενώ το σύνολο
των εισηγητών αµφισβήτησε έντονα ότι το έργο ξεκίνησε και δεν µπορεί να
σταµατήσει. Η έλλειψη συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, η καθυστέρηση της
έναρξης των έργων γεωργικής εκµετάλλευσης και η µη παρουσίαση κάποιας
συνολικής µελέτης για την υλοποίηση του, αποτελούν ερωτήµατα για την παγίωση
του µη αναστρέψιµου του έργου.
3. Το σύστηµα του «πακέτου» (µελέτη – κατασκευή - χρηµατοδότηση) και η
σχέση του µε την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας & της χώρας: Οι
Εκπρόσωποι του ∆ηµοσίου υποστήριξαν ότι το έργο θα είναι υπό εθνικό έλεγχο και
η εκµετάλλευσή του θα µείνει στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Το σύνολο των εισηγήσεων
και παρεµβάσεων είχε αντίθετη άποψη γιατί θεωρούν ότι µε το σύστηµα αυτό δεν
θα είναι εφικτός ο έλεγχος πάνω στον Ανάδοχο, το έργο να στοιχίσει περισσότερο
και θα υποβαθµιστεί η συνεισφορά του ελληνικού τεχνικού δυναµικού. Η άποψη
της ∆ιηµερίδας ήταν αρνητική στη µέθοδο του «πακέτου» και η γνώµη που
επικράτησε ήταν:
α) να προχωρήσει η συνολική µελέτη του έργου, µε αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα
β) να προχωρήσουν οι επιµέρους µελέτες από ελληνικό µελετητικό δυναµικό και
δηµοπράτηση που θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα του έργου
γ) η αποσπασµατική προώθηση των έργων µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικές ζηµιές
4. Ο Φορέας υλοποίησης του έργου: Υπήρξε οµοφωνία στην αναγκαιότητα της
δηµιουργίας ενός Φορέα, µε συµµετοχή των εκπροσώπων του λαού της Θεσσαλίας
(ΟΤΑ, Γεωργ. Συνεταιρισµοί, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, κλπ.).Ο Φορέας θα έχει αποφασιστικές
αρµοδιότητες

και

θα

χρηµατοδοτηθεί

κατάλληλα.

Άποψη της

Εκτελεστικής
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Γραµµατείας ήταν ότιπρέπει να υπάρξουν 2 φορείς: Ένας µε τις αναγκαίες τεχνικές
και διοικητικές υπηρεσίες και ένας µε τη συµµετοχή κοινωνικών φορέων.
5.

Περιβαλλοντική διάσταση : ∆ιαπιστώθηκε η ανάγκη πραγµατοποίησης
ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής µελέτης, που δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα.

6. Άλλες πλευρές που απασχόλησαν τη ∆ιηµερίδα είναι:
α) οι ΥΗΣ
β) το σχήµα της εκτροπής
γ) η διαφορά ενεργειακής απόδοσης του Αχελώου (µε / χωρίς εκτροπή)
δ) η µέγιστη δυνατή ποσότητα νερών που θα εκτραπεί προς Θεσσαλία
ε) το πρόβληµα των φερτών υλών
στ) οι αναγκαίες ποσότητες άρδευσης

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

91

Παράρτηµα ΙΙ
Θέσεις φορέων για την εκτροπή του Αχελώου

(Επιστολές)

λλλλλλλλλλλλλλ

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

92

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

93

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

94

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

95

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

96

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

97

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

98

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

99

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

100

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

101

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

102

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

103

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

104

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

105

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

106

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

107

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

108

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

109

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

110

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

111

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

112

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

113

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

114

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

115

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

116

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

117

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

118

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

119

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

120

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

121

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

122

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

123

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

124

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

125

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

126

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

127

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

128

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

129

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

130

Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση, ΤΕΕ, Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου, 2005

131

Παράρτηµα ΙΙΙ
Απόψεις µελών της Οµάδας Εργασίας

Α. Ένα µέλος της Οµάδας (κ.Σταυρούλα Ξαρχάκου) κατέθεσε την άποψη που ακολουθεί:

Σύντοµη δήλωση διαφοροποίησης από το κείµενο της Οµάδας Εργασίας
Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του έργου αποτελεί η απάντηση στο αν και
κατά

πόσον το έργο συµβάλλει στην ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών,

δηλαδή τις αρδεύσεις και υδρεύσεις, όσον αφορά στην αγροτική παραγωγή, της ενεργειακής
επάρκειας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Με αφετηρία αυτό το κριτήριο, το πραγµατικό ζήτηµα είναι ποια πολιτική πρέπει να
εφαρµοστεί για να βγει η ελληνική γεωργία από τα σηµερινά αδιέξοδα και να ανταποκριθεί
στις ανάγκες του λαού µας, και όχι πως θα εφαρµοστούν καλύτερα οι πολιτικές που
ευθύνονται για την αρνητική της πορεία και την ερήµωση της υπαίθρου.
Η νέα ΚΑΠ, σε συνδυασµό µε τη συµφωνία της ΓΚΑΤΤ και του ΠΟΕ οδηγούν σε

συρρίκνωση της κοινοτικής γεωργίας, επιταχύνουν τη συγκέντρωση γης και κεφαλαίου στην
αγροτική παραγωγή, αυξάνουν τη διατροφική εξάρτηση του λαού. Αν δεχτεί κανείς τους
στόχους της ΚΑΠ, δύσκολα µπορεί να τεκµηριώσει τη χρησιµότητα του έργου, αφού η
βασική του αποστολή σχετίζεται µε την αγροτική παραγωγή.
Η αναφορά σε «βελτιστοποίηση του ωφέλους της εθνικής οικονοµίας», γενικά κι
αόριστα, δεν µπορεί να αποτελεί κριτήριο, καθώς δεν µπορεί να υπάρχει ουδέτερη «χάραξη
εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής» που να υπηρετεί ταυτόχρονα και τα µονοπώλια και το λαό.
Όσον αφορά στην κοινοτική οδηγία για το νερό, που είναι προσαρµοσµένη στους

στόχους της ΚΑΠ, αποδέχεται την εµπορευµατοποίηση της διαχείρισης των προβληµάτων
προστασίας του περιβάλλοντος, θεωρεί δεδοµένη και επιχειρεί να διαχειριστεί µια φθίνουσα
πορεία των υδατικών πόρων, εισάγει την ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση προτεραιοτήτων
ύδρευσης – άρδευσης και επιβαρύνει την άρδευση, που είναι αναγκαία για την παραγωγή
τροφίµων.

Η οδηγία αποδεχόµενη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» επιτρέπει στον

ρυπαίνοντα να συνεχίζει να ρυπαίνει.
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Η ουσιαστική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δε θεµελιώνεται από το
πλαίσιο κυβερνητικών και δικαστικών αποφάσεων, αλλά από την κοινωνική αναγκαιότητά
τους.
Η κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία του έργου, που έτσι κι αλλιώς θα αποτελεί
λαϊκή περιουσία και θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από το
∆ηµόσιο.

Β. Άλλο µέλος της Οµάδας κατέθεσε την άποψη που ακολουθεί:



Κατά πόσον τα εξεταζόµενα έργα εκτροπής, που περιλαµβάνουν µόνο την πρώτη
φάση αρδευτικών έργων στη Θεσσαλία, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν το
ολοκληρωµένο έργο εκτροπής του Αχελώου;

•

Κατά πόσον είναι το νερό η πρώτη προτεραιότητα για το αγροτικό µέλλον της
Θεσσαλίας; Μήπως είναι σηµαντικότερη προτεραιότητα η αλλαγή της παραγωγής και
η σωστή διαχείριση των πόρων από αγρότες υψηλού µορφωτικού επιπέδου; Το
πόρισµα µοιάζει να αρνείται την αλλαγή του µοντέλου της εντατικής γεωργίας παρ’
όλο που αυτή αναπόφευκτα θα επιβληθεί τα επόµενα χρόνια από την οικονοµική και
νοµική πραγµατικότητα.

•

Πόσο εναρµονίζεται το εν λόγω έργο, χρονικού ορίζοντα δεκαετιών, µε τις
σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων, όπως αναφέρονται σε διεθνή
κείµενα;

•

Λαµβάνεται υπ’ όψη αρκετά αυστηρά η ευρωπαϊκή και, κατ’ επέκταση η ελληνική
νοµοθεσία περί ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, περί µείωσης
νιτρορύπανσης κ.λπ.; Το πόρισµα δίνει την αστήρικτη εντύπωση ότι το έργο θα
βελτιώσει την ρύπανση, κυρίως µε νιτρικά, των υπόγειων νερών της Θεσσαλίας.

•

Πόσο συµβιβάζεται η εκτροπή µε την οδηγία 2000/60, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
ανάκτηση κόστους, την υποχρέωση διαχείρισης του νερού στη λεκάνη απορροής, τη
λήψη των αποφάσεων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, την µη επιδείνωση της
οικολογικής ποιότητας;
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•

Εξασφαλίζεται η αποφυγή επανάληψης λαθών όπως αυτά που οδήγησαν στην
τραγική περίπτωση του φράγµατος Μεσοχώρας που παραµένει ανενεργό επί τόσα
έτη, έχοντας επιφέρει προφανή κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος;

•

Είναι τόσο βέβαιο ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες επιπτώσεις του έργου στους
βιοτόπους, στην χλωρίδα και στην πανίδα; Υπάρχουν άλλες επιστηµονικές
εκτιµήσεις, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί από ιδρύµατα και οργανώσεις κατά την
τελευταία δεκαπενταετία και καταλήγουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Ειδικότερα,
εκτιµούν ότι τα έργα εκτροπής θα επιφέρουν σοβαρές και µη αναστρέψιµες βλάβες
στους βιοτόπους και στους πληθυσµούς πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας της
ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από τα έργα, καθώς και στο φυσικό και
πολιτιστικό τοπίο, κυρίως της περιοχής των έργων κεφαλής. Οι επιπτώσεις αυτές
επηρεάζονται από το µέγεθος των έργων αλλά και από το µέγεθος της εκτροπής.

•

Μπορεί να γίνει δεκτό ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν επιπτώσεις του έργου στο
µοναδικό φυσικό τοπίο της Πίνδου και στον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής των
φραγµάτων-ταµιευτήρων;

•

∆εν πρέπει να εξεταστούν σε µεγαλύτερο βάθος οι αρνητικές επιπτώσεις στην
ενεργειακή παραγωγή των υπαρχόντων έργων επί της κοίτης του Αχελώου;

•

Με ποιες εγγυήσεις και µηχανισµούς εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα εκτροπής δεν θα
υπερβαίνει ποτέ τα 600 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα το χρόνο;
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