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1. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πανμφζα ιεθέηδ αθμνά ηδκ ηαηαβναθή ηςκ νοπακηζηχκ πζέζεςκ ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ημο πμηαιμφ ζήιενα. ημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ 

ζοθθέπεδζακ υθα ηα ζπεηζηά δεδμιέκα ηαζ μζ πανεθεμφζεξ ιεθέηεξ απυ ηδκ εεκζηή 

ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία. Σα ζοθθεπεέκηα ζημζπεία οπέζηδζακ επελενβαζία ηαζ 

απμημιήεδηακ ηα ζδιακηζηυηενα ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ πμζμηζηή ηαηάζηαζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαηά ημ πνυζθαημ πανεθευκ. Οζ πνήζεζξ βδξ ηαζ μζ νοπακηζηέξ πζέζεζξ 

ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ ηαηαβνάθδηακ ήδδ ζε 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηαζ εζζήπεδζακ ζε πενζαάθθμκ GIS. Μζα ανπζηή δεζβιαημθδρία ζε 

υθμ ημ ιήημξ ημο πμηαιμφ πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο πανυκημξ ένβμο ηαζ ηα 

πνχηα ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πμηαιμφ πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ 

εκδζάιεζδ ηεπκζηή έηεεζδ. Ο πμηαιυξ Έανμξ, πανυθμ πμο είκαζ έκαξ απυ ημοξ 

ζπμοδαζυηενμοξ πενζααθθμκηζημφξ πυνμοξ ηδξ πχναξ ιαξ αθθά ηαζ ηδξ 

κμηζμακαημθζηήξ Μεζμβείμο, οπμααειίγεηαζ ζηαδζαηά θυβς ηςκ αολακυιεκςκ 

νοπακηζηχκ πζέζεςκ απυ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ (αζμιδπακίεξ, αζηζηά 

θφιιαηα, αβνμπδιζηα). ηδκ ιέπνζ ηχνα απμηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο πμηαιμφ 

θάκδηε υηζ ζδιακηζηέξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ οπάνπμοκ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο Νμιμφ 

Έανμο εκχ ηαζ ζημ κυηζμ ηιήια, θίβμ πνζκ ηδκ είζμδμ ζημ Γέθηα ειθακίγεηαζ 

απυημιδ αφλδζδ ηδξ νφπακζδξ, πζεακυηαηα ζακ απμηέθεζια ηδξ εζζυδμο ημο 

πμηαιμφ Δνβίκδ ζημ ζδιείμ αοηυ, μ μπμίμξ είκαζ ζδζαζηένςξ νοπαζιέκμξ ζφιθςκα ιε 

πνυζθαηεξ, δζεεκείξ ιεθέηεξ. 

ηδκ επυιεκδ θάζδ ημο ένβμο εα μθμηθδνςεεί δ ηαηαβναθή ηςκ πζέζεςκ ηαζ δ 

εηηίιδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο πμηαιμφ εκχ εα δζαηοπςεμφκ ηα 

απαναίηδηα αήιαηα πμο πνέπεζ κα βίκμοκ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηδξ 

πενζμπήξ ηαζ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ απυ ηζξ ακενςπμβεκείξ 

δναζηδνζυηδηεξ.  
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

  2.1  Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ 

Σμ πανυκ ένβμ, ιε ηίηθμ “ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ ΣΟΤ Π. ΔΒΡΟΤ. 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ ΠΗΔΔΧΝ”, πμο 

εηηεθείηαζ απυ ημ Ηκζηζημφημ Δζςηενζηχκ Τδάηςκ ημο Δθθδκζημφ Κέκηνμο 

Θαθαζζίςκ Δνεοκχκ (ΗΔΤ – ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.), ιε θμνέα ακάεεζδξ ηδκ εηαζνία ιε ηδκ 

επςκοιία «Trans-Balkan Pipeline B.V.», αθμνά ηδ ιεθέηδ ηδξ εηηίιδζδξ ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

πνμηεζιέκμο κα πνμηαεμφκ ηα επυιεκα ακαβηαία αήιαηα βζα ηδκ αζχζζιδ 

πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία ηδξ πενζμπήξ. 

Σμ ένβμ είκαζ ζοκμθζηήξ δζάνηεζαξ 10 ιδκχκ, ιε έκανλδ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 

2010, ηαζ πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ θάζεζξ: 

1)  οθθμβή, ανπεζμεέηδζδ ηαζ επελενβαζία δεδμιέκςκ μζημθμβζηήξ πμζυηδηαξ 

ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ (Δθθδκζηυ ηιήια) ηαζ ζημοξ 

πνμζηαηεουιεκμοξ οβνμηυπμοξ ημο Γέθηα. ε αοηυ ημ ζηάδζμ εα ζοθθεβμφκ υθα 

ηα οπάνπμκηα δεδμιέκα ηαζ ιεθέηεξ βζα ηδκ πενζααθθμκηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο απυ ζπεηζηά πνμβνάιιαηα, ένβα ηαζ ιεθέηεξ 

πμο έπμοκ βίκεζ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία εζημζαεηία. Σα εονήιαηα εα ηαηαπςνδεμφκ 

ζε αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ εα ακαθοεμφκ πνμηεζιέκμο κα πνμηφρεζ δ δζαπνμκζηή 

δζαηφιακζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ παναιέηνςκ ηδξ πενζμπήξ εκδζαθένμκημξ. 

2) Θα ηαηαβναθμφκ θεπημιενχξ ηαζ εα ακαθοεμφκ μζ νοπακηζηέξ πζέζεζξ ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο ιε ηδκ πνήζδ πανηχκ πνήζεςκ βδξ, 

δμνοθμνζηχκ εζηυκςκ ηαζ αενμθςημβναθζχκ, ιε ηδκ ζοθθμβή ζπεηζηχκ 

ζημζπείςκ απυ ημοξ ανιυδζμοξ ημπζημφξ ηαζ εεκζημφξ θμνείξ ηαεχξ ηαζ ιε 

επζηυπζεξ επζζηέρεζξ. Σα ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία εα οπμζημφκ ηαηάθθδθδ 

επελενβαζία ηαζ εα εζζαπεμφκ ζε βεςαάζδ δεδμιέκςκ (GIS geodatabase) 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ανβυηενα απυ ημοξ 

ανιυδζμοξ θμνείξ. Απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ εα πνμηφρμοκ 

μ πάνηδξ επζηοκδοκυηδηαξ νφπακζδξ βζα ηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο Έανμο 

(Δθθδκζηυ ηιήια), θεπημιενήξ πάνηδξ νοπακηζηχκ πζέζεςκ (βζα ζδιεζαηέξ ηαζ 

ιδ ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ) ηαεχξ ηαζ εηηίιδζδ νοπακηζηχκ θμνηίςκ πμο 

ηαηαθήβμοκ ζηα οδάηζκα ζχιαηα ηδξ πενζμπήξ. 
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3) Θα πναβιαημπμζδεμφκ 2 επμπζηέξ δεζβιαημθδρίεξ (άκμζλδ ηαζ ηαθμηαίνζ) ηαηά 

ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο (απυ ημ ακάκηδ ηιήια ημο έςξ ηζξ εηαμθέξ ημο) βζα 

κενυ, ζγήιαηα ηαζ αζμθμβζηέξ παναιέηνμοξ (ιαηνμαζπυκδοθα ηαζ θοημαέκεμξ) 

χζηε κα εηηζιδεεί ηαη‘ανπήκ δ μζημθμβζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ κα 

επζαεααζςεεί μ πάνηδξ πζέζεςκ. Θα θδθεμφκ δείβιαηα κενμφ ζε ημοθάπζζημκ 10 

εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ, ηα μπμία εα ακαθοεμφκ βζα 

ηφνζα ζυκηα ηαζ ενεπηζηά άθθαηα εκχ ακαθφζεζξ βζα αανέα ιέηαθθα ηαζ 

μνβακζημφξ νφπμοξ εα βίκμοκ ζε εέζεζξ πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδκ ακάθοζδ 

πζέζεςκ ημο πνμδβμφιεκμο ζηαδίμο. Δπίζδξ, ζε ακάθμβεξ εέζεζξ εα θδθεμφκ 

δείβιαηα ζγδιάηςκ βζα ακαθφζεζξ ημλζηυηδηαξ ηαζ αανέςκ ιεηάθθςκ εκχ εα 

ηαηαβναθμφκ μζ ημζκςκίεξ ηςκ ιαηναζπμκδφθςκ ηαζ θοημαέκεμοξ. θα ηα 

ακςηένς εα ζοκδοαζημφκ βζα κα πναβιαημπμζδεεί δ ανπζηή εηηίιδζδ ηδξ 

μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο πμηαιμφ ηαζ ημο Γέθηα ημο Έανμο εκχ εα πνέπεζ 

κα ζοκεπζζηεί δ πνμηεζκυιεκδ δζαδζηαζία αοημφ ημο ζηαδίμο, βζα ημοθάπζζημκ 1 

έημξ, χζηε κα επζαεααζςεεί δ εηηζιχιεκδ μζημθμβζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ. 

4) Απυ υθα ηα παναπάκς δεδμιέκα εα εηηζιδεεί δ πανμφζα πενζααθθμκηζηή 

ηαηάζηαζδ ημο πμηαιμφ Έανμο (απυ ημ ακάκηδ ηιήια ημο έςξ ημ Γέθηα ηαζ 

ηδκ πανάηηζα πενζμπή), εα οπμθμβζζημφκ ηαζ εα απμηοπςεμφκ μζ νοπακηζηέξ 

πζέζεζξ ηαζ ηα ηονζχηενα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηδξ πενζμπήξ ηαζ εα 

πενζβναθμφκ ακαθοηζηά ηα επυιεκα αήιαηα ηαζ μζ ελεζδζηεοιέκεξ ιεθέηεξ πμο 

πνέπεζ κα βίκμοκ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ εκ θυβς πνμαθδιάηςκ ιε απχηενμ ζημπυ 

ηδκ αζχζζιδ δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πμηαιμφ ηαζ ηδξ πανάηηζαξ 

πενζμπήξ.  

θεξ μζ ακςηένς θάζεζξ μθμηθδνχεδηακ επζηοπχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ πανμφζα Σεθζηή Σεπκζηή Έηεεζδ πμο παναδίδεηαζ αιέζςξ ιεηά 

ηδκ θήλδ ημο ένβμο. Ζ έηεεζδ παναεέηεζ ηζξ πνμηαηανηηζηέξ εκένβεζεξ πμο έθααακ 

πχνα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο, υπςξ ηδ ζοβηέκηνςζδ δεδμιέκςκ 

(αζαθζμβναθζηχκ, απυ ιεθέηεξ, Τπδνεζίεξ, ηθπ.) ζηδκ πενζμπή ένεοκαξ, ζημζπείςκ βζα 

ηα οδνμθμβζηά, θοζζημπδιζηά ηαζ αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ κενχκ ηαζ 

ηαηαβναθή ηςκ ακενςπμβεκχκ πζέζεςκ.  

Δπίζδξ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ δζελμδζηά μζ ιεεμδμθμβίεξ πμο 

εθανιυγμκηαζ ζημ πεδίμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επμπζαηχκ δεζβιαημθδρζχκ ζημ 
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δίηηομ ζηαειχκ δεζβιαημθδρίαξ. Παναηίεεκηαζ επίζδξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ 

πνμοπάνπμοζεξ ηαζ ζφβπνμκεξ δεζβιαημθδρίεξ κενμφ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ απυ ημ 

Ονιέκζμ έςξ ηζξ εηαμθέξ ημο. Γίκεηαζ δ αλζμθυβδζδ ηςκ δεζβιαημθδρζχκ κενμφ, 

απμηοπχκμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πνήζεζξ βδξ ηαζ δ πανυπεζα αθάζηδζδ, μζ 

ιεηααμθέξ ημοξ ηαεχξ ηαζ μζ νοπακηζηέξ πζέζεζξ ακά Γήιμ. Σεθζηά, εηηζιάηαζ δ 

πενζααθθμκηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο πμηαιμφ, ακαδεζηκφμκηαζ μζ 

ααζζηέξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ ηαζ ηα ζπεηζηά πνμαθήιαηα ηαζ πνμηείκμκηαζ ιέηνα 

απμηαηάζηαζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ υπμο αοηυ ηνίεδηε απαναίηδημ.  

 

  2.2  Οκάδα Έξεπλαο 

Γζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ πανμφζαξ Σεπκζηήξ Έηεεζδξ ζοκενβάζεδηακ 

μζ ελήξ: 

Ζ. Γδιδηνίμο Γεςθυβμξ – Δπζζηδιμκζηυξ οπέεοκμξ 

Ζ. Μμοζμφθδξ Τδνμθυβμξ- Πενζααθθμκημθυβμξ 

Υ. Εένδ Υδιζηυξ - Χηεακμβνάθμξ 

. Ευβηανδξ Γεςβνάθμξ 

Κ. Γνίηγαθδξ Βζμθυβμξ 

Η. Καναμφγαξ Βζμθυβμξ 

Μ. Σγςνηγίμο  Φοζζηυξ 

Δ. Κμθυιπανδ  Σεπκμθυβμξ-Ηπεομθυβμξ 

Α. Μεκηγαθμφ Γεςθυβμξ 

Β. Μανημβζάκκδ Πενζααθθμκημθυβμξ 

Α. Φςημπμφθμο  Πμθζηζηυξ Δπζζηήιμκαξ 

 

 

Δπίζδξ, ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ημ ΗΔΤ-ΔΛΚΔΘΔ ζοκενβάζηδηε ιε ημ ΚΔΔΛΠΝΟ 

Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ημκ Καε. Θ. Κ. Κςκζηακηζκίδδ ηαζ ημκ ημ 

Υνήζημ Νζημθαίδδ, βζα ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ηςκ 

αανέςκ ιεηάθθςκ. 
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3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

  3.1  Μπζνινγηθά ζηνηρεία 

H ανπζηή μκμιαζία ημο πμηαιμφ Έανμο ήηακ Ρυιαμξ. φιθςκα ιε ηδκ 

ιοεμθμβία, δ Γαιαζίππδ δ δεφηενδ βοκαίηα ημο ααζζθζά ηδξ Θνάηδξ Καζζάκδνμο 

ενςηεφεδηε ημκ βοζυ ημο Έανμ. Αοηυξ υιςξ δεκ δέπηδηε ημκ ένςηά ηδξ ηαζ δ ιδηνζά 

ημο ημκ ζοημθάκηδζε ζημκ Κάζζακδνμ μ μπμίμξ ηδκ πίζηερε. Ο Έανμξ πμο δεκ 

άκηελε ηδκ ηαηδβμνία έπεζε ηαζ πκίβδηε ζημκ πμηαιυ Ρυιαμ πμο απυ ηυηε 

μκμιάζηδηε Έανμξ (Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 2010). 

 

  3.2  Πεξηγξαθή ηνπ Έβξνπ ζην δηαζπλνξηαθφ πιαίζην 

Ο Έανμξ βκςζηυξ ηαζ ςξ Μανίηζα, (Βμοθβανζηά: Марица, Σμονηζηά: Meriç 

Nehri) είκαζ μ δεφηενμξ ζε ιέβεεμξ πμηαιυξ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ βζα ηζξ θενηέξ φθεξ πμο ιεηαθένεζ ηαζ απμεέηεζ ακάιεζα ζηδκ 

Αθελακδνμφπμθδ ηαζ ζηδκ Αίκμ. Ο πμηαιυξ Έανμξ πδβάγεζ απυ ηδκ μνμζεζνά ηδξ 

Ρίθα ηδξ δοηζηήξ Βμοθβανίαξ ζηα κυηζα ηδξ υθζαξ ηαζ ηοθά ζε αμοθβανζηυ έδαθμξ 

κμηζμακαημθζηά ζπδιαηίγμκηαξ ημζθάδα ακάιεζα ζηζξ μνμζεζνέξ ηδξ Ρμδυπδξ ηαζ ημο 

Αίκμο ηαζ δζενπυιεκμξ απυ ηζξ πυθεζξ Πθυακηζα (Φζθζππμφπμθδ), αίθεβηνακη, 

Ηααήθμαβηνακη, εκχ πανάθθδθα δέπεηαζ πθήεμξ παναπμηάιςκ. οκακηά ηα 

εθθδκμαμοθβανζηά ζφκμνα ημκηά ζημ πςνζυ Καζηακζέξ ηαζ εζζένπεηαζ βζα θίβα 

πζθζυιεηνα ζε ημονηζηυ έδαθμξ ζπδιαηίγμκηαξ ημ ηνίβςκμ ημο Καναβάηξ, ημκηά ζηδκ 

Ακδνζακμφπμθδ, υπμο δέπεηαζ ημοξ ηονζυηενμοξ παναπμηάιμοξ Σμφκγα απυ αυνεζα 

ηαζ Άνδα απυ δοηζηά, εκχ ημκηά ζημ Γζδοιυηεζπμ δέπεηαζ ηα κενά ημο 

Δνοενμπμηάιμο απυ δοηζηά ηαζ ημο Δνβίκδ απυ ακαημθζηά. ηδ ζοκέπεζα απμηεθεί ημ 

ζφκμνμ Δθθάδαξ - Σμονηίαξ, πςνίγμκηαξ βεςβναθζηά ηδ Γοηζηή απυ ηδκ Ακαημθζηή 

Θνάηδ. Γζένπεηαζ ημκηά ζηζξ εθθδκζηέξ ηςιμπυθεζξ Πφεζμ, Φέννεξ, Γζδοιυηεζπμ, 

μοθθί, Λάαανα, Σοπενυ, Νέα Βφζζα ηαζ ζηζξ ημονηζηέξ Meriç, Keşan ηαζ εηαάθθεζ 

ζημ αυνεζμ Αζβαίμ Πέθαβμξ (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Πάνημο Γέθηα Έανμο, 

2010, Σνάηζα, 2009). 

Σμ ζοκμθζηυ ιήημξ ημο πμηαιμφ είκαζ 528 km, απυ ηα μπμία ηα 310 km ακήημοκ 

ζηδκ Βμοθβανία, εκχ 218 km ηαεμνίγμοκ ηα ζφκμνα ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδ Βμοθβανία 

ηαζ ηδκ Σμονηία. Ζ ζοκμθζηή θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ έπεζ επζθάκεζα 53.000 

km
2
 εη ηςκ μπμίςκ (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Πάνημο Γέθηα Έανμο, 2010): 
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• ηα 35.085 (66,2%) km
2
 ακήημοκ ζηδκ Βμοθβανία, 

• ηα 14.575 (27,5%) km
2
  ακήημοκ ζηδκ Σμονηία, ηαζ 

• ηα 3.340 (6,3%) km
2
  ακήημοκ ζηδκ Δθθάδα.  

Τπμθμβίγεηαζ πςξ δ εθάπζζηδ πανμπή ημο πμηαιμφ Έανμο είκαζ πενίπμο 8 m
3
/s, 

εκχ δ ζοκήεδξ πανμπή ημο είκαζ ιεηαλφ 50-100 m
3
/s (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ 

Πάνημο Γέθηα Έανμο, 2010, Konstantinou η.α., 2006, ΤΠΑΝ, 2006). Ζ ιέβζζηδ 

πανμπή ειθακίγεηαζ ιεηαλφ Μανηίμο ηαζ Μαΐμο, ηαζ δ εθάπζζηδ ιεηαλφ Ημοθίμο ηαζ 

επηειανίμο. Οζ ανμπμπηχζεζξ ζοιαάθθμοκ 52-55% ζηδκ απμννμή ζημκ άκς νμο 

(Plovdiv) ηαζ ζημ ιέζμ νμο ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ (Harmanli), ακηίζημζπα, ηαζ 

αολάκεηαζ ζε 71% ζημ Edirne. Ζ επμπζαηή δζαηφιακζδ ηδξ πανμπήξ αολάκεηαζ 

ακηίζημζπα (Skoulikidis η.α., 2009). 

Ο Έανμξ δεκ είκαζ πθςηυξ ζε ηακέκα ζδιείμ ημο, έπεζ υιςξ ζδιακηζηυ υβημ 

οδάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα παναβςβή δθεηηνζζιμφ ηαζ ανδεφζεζξ (Σνάηζα, 

2009). 

 

  3.3  Ο παξαπφηακνο Άξδαο 

Ο παναπυηαιμξ ημο Έανμο, Άνδαξ, πμο ζηδκ ανπαζυηδηα μκμιαγυηακ Άνπδζζμξ, 

πδβάγεζ απυ ηδκ Βμοθβανζηή πθεονά ηςκ υνεςκ ηδξ Κμφθαξ, ηαζ ιεηά απυ ιζα 

δζαδνμιή 216 km επί ημο Βμοθβανζημφ εδάθμοξ εζζένπεηαζ ζημ εθθδκζηυ έδαθμξ 

δίπθα απυ ημ πςνζυ Μδθέα. Αθμφ δζαζπίζεζ 37 πζθζυιεηνα ζε εθθδκζηυ έδαθμξ ζηδκ 

επανπία Ονεζηζάδαξ, ζοιαάθεζ ζημκ πμηαιυ Έανμ, ζηδκ πενζμπή ημο πςνζμφ 

Καζηακέςκ, ημκηά ζηδκ Ακδνζακμφπμθδ (Βζηζπαίδεζα, 2010). 

Ο πμηαιυξ Άνδαξ απμηεθεί ζδιακηζηυ μζημζφζηδια βζα ηδκ πενζμπή ηαζ ημ δάζμξ 

ημο ημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ημίηδξ ημο, είκαζ έκαξ αζυημπμξ 

ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. θδ δ πενζμπή εκηάζζεηαζ ζημ πνυβναιια 

NATURA 2000 (SPA: Gr1110008). Σμ θνάβια ημο Άνδα ζε απυζηαζδ 8 km απυ ημκ 

Κοπνίκμ, ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1969 ηαζ έπεζ ιήημξ 350 ιέηνα. 

Ο π. Δνοενμπυηαιμξ, επίζδξ παναπυηαιμξ ημο Έανμο, ακαπηφζζεηαζ μθυηθδνμξ 

ζε εθθδκζηυ έδαθμξ ηαζ εκχκεηαζ ιε ημκ π. Έανμ ημκηά ζημ Γζδοιυηεζπμ. 

 

  3.4  Σν Γέιηα ηνπ Έβξνπ 

Ζ βεζηκίαζδ ημο οδάηζκμο ζοζηήιαημξ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ 

ημο ιε ηζξ ακαημθζηέξ απμθήλεζξ ημο μνεζκμφ υβημο ηδξ Ρμδυπδξ, δδιζμφνβδζακ ιζα 
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ζεζνά μζημζοζηδιάηςκ πμο εηηεζκυηακ απυ ηδκ πενζμπή ημο Γενείμο ςξ ηδ εάθαζζα, 

ιε ιεβάθδ πμζηζθία αζμηυπςκ ιε πθμφζζα πθςνίδα ηαζ πακίδα. Δπίηεκηνμ ημο 

ζοζηήιαημξ αοημφ είκαζ μζ δφμ ιμκαδζημί ηαζ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκμζ αζυημπμζ, ημ 

Γέθηα Έανμο ηαζ ημ Γάζμξ Γαδζάξ (Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 2010). 

Ο πμηαιυξ Έανμξ ηαζ δ δνάζδ ηδξ εάθαζζαξ ζοκηεθμφκ ζημ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ημο Γέθηα. Οζ θενηέξ φθεξ ηαζ ηα βθοηά κενά πμο ηαηέααγε μ πμηαιυξ 

απυ ηδ θεηάκδ απμννμήξ ημο, ηνμθμδυηδζακ ηδκ πενζμπή ηαζ δδιζμφνβδζακ 

πνμζπχζεζξ μζ μπμίεξ ανβυηενα έδςζακ ηδ εέζδ ημοξ ζηα απένακηα εφθμνα πςνάθζα. 

Γθοηά κενά εζζνέμοκ ηαζ απυ ημκ πείιαννμ ημο Λμοηνμφ ζηδ κμηζμδοηζηή πθεονά ημο 

δέθηα, αθθά ιυκμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ ανμπχκ. H ιζηνή ορμιεηνζηή δζαθμνά ημο 

δέθηα απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εάθαζζαξ ηαζ δ ήνειδ νμή ημο πμηαιμφ είπακ ζακ 

απμηέθεζια κα πθδιιονίγεζ δ πενζμπή ακάιεζα ζημοξ δφμ αναπίμκέξ ημο, απυ ηζξ 

Φένεξ ςξ ηδ εάθαζζα βζα ανηεημφξ ιήκεξ ημκ πνυκμ. ηακ δ νμή ημο πμηαιμφ είκαζ 

ιζηνή, ζδίςξ ημ ηαθμηαίνζ, ηα εαθάζζζα κενά εζζδφμοκ ζηδκ ημίηδ ηαζ ζηα ηακάθζα 

εζζπςνχκηαξ ανηεηά ζηδκ λδνά (Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 2010). 

Απμηέθεζια ηςκ δνάζεςκ αοηχκ είκαζ δ πμθοζπζδήξ ιμνθμθμβία ηςκ αηηχκ, μ 

ζπδιαηζζιυξ ηςκ ιζηνχκ κδζίδςκ (Αζάκδξ, Κανααζμφ Ξδνάδζ), θζικμεαθαζζχκ 

(Γνάκα, Λαηί, Μμκμθίικδ ή Παθμφηζα), εθχκ, αιιμεζκχκ ηαζ πθήεμξ άθθςκ 

αζμηυπςκ ζηδκ παναθζαηή γχκδ ημο δέθηα (Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 

2010). 

Ζ έηηαζδ υθδξ ηδξ Γεθηασηήξ πεδζάδαξ ακένπεηαζ ζε 200.000 πενίπμο ζηνέιιαηα 

απυ ηα μπμία ηα 150.000 ανίζημκηαζ ζηδκ Δθθάδα (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ 

Πάνημο Γέθηα Έανμο, 2010). 

Ο οβνυημπμξ ημο Έανμο, υπςξ άθθςζηε ηαζ υθμζ μζ οβνυημπμζ, είκαζ απυ ημοξ πζμ 

παναβςβζημφξ ηαζ ακακεχζζιμοξ θοζζημφξ πυνμοξ ιε πμθθαπθά μθέθδ βζα ημκ 

άκενςπμ. Δλαζθαθίγεζ κενυ βζα πυζδ ηαζ άνδεοζδ, θεζημονβεί ζακ θοζζηυ θίθηνμ 

ηαεανζζιμφ ηςκ κενχκ απυ ηδκ νφπακζδ, ειπμδίγεζ ημ αθιονυ κενυ ηδξ εάθαζζαξ κα 

εζζαάθθεζ ζηδκ λδνά, επδνεάγεζ εοκμσηά ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ (Κέκηνμ 

Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 2010) ηαζ απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ πυνμ βζα ηδκ 

ημπζηή ημζκςκία, αθθά ηαζ υθδ ηδκ ακενςπυηδηα, θυβς ηδξ αλίαξ πμο έπεζ βζα ηδκ 

αθζεία, ηδκ ηηδκμηνμθία, ηδ βεςνβία, ημ ηθίια, ηδκ πνμζηαζία απυ ηζξ πθδιιφνεξ, ηδκ 

εηπαίδεοζδ, ηδκ ακαροπή ηαζ ηζξ επζζηήιεξ (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Πάνημο 

Γέθηα Έανμο, 2010). 
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4. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

πςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 4.1 δ εονφηενδ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο Έανμο 

ηαηαθαιαάκεζ αυνεζα ζημ ηονίςξ ηιήια ηδξ, ιεβάθμ ηιήια ηδξ Βμοθβανίαξ, κυηζα 

έκα ιζηνυ ιένμξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ ηαζ ακαημθζηά ημ ηιήια ηδξ Ακαημθζηήξ 

Θνάηδξ πμο ακήηεζ ζηδκ Σμονηία. ημ εθθδκζηυ ηιήια οπάνπμοκ ηνεζξ επζιένμοξ 

οπμθεηάκεξ, αοηέξ ημο παναπυηαιμο Άνδα, πμο εζζένπεηαζ αμνεζμδοηζηά ζημ 

εθθδκζηυ ηιήια απυ ηδ Βμοθβανία, ημο Δνοενμπυηαιμο θίβμ κμηζυηενα ηαζ ημο 

Έανμο ζημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ. Σμ ημπμβναθζηυ ακάβθοθμ ζηδκ εονφηενδ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ θεάκεζ ηα 2.915 m, ιε ιέζμ ορυιεηνμ ηα 411 m ηαζ ιέζδ ηθίζδ 

11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 4.1 Σμπμβναθζηυξ πάνηδξ εονφηενδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο ηαζ υνζα 

οπμθεηακχκ. 

Σμ ημπμβναθζηυ ακάβθοθμ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ θεάκεζ 

ηα 1.196 m, ιε ιέζμ ορυιεηνμ ηα 165 m ηαζ ιέζδ ηθίζδ 7%. Σμ ιέβζζημ ορυιεηνμ 

ζηδ θεηάκδ ημο Άνδα θεάκεζ ηα 405 m, ημ ιέζμ ορυιεηνμ ηα 98 m ηαζ δ ιέζδ ηθίζδ 

10%. Σμ ιέβζζημ ορυιεηνμ ζηδ θεηάκδ ημο Δνοενμπυηαιμο θεάκεζ ηα 1127 m, ημ 

ιέζμ ορυιεηνμ ηα 276 m ηαζ δ ιέζδ ηθίζδ 18%. 

ηδκ εζηυκα 4.2 πανμοζζάγεηαζ δ ημπμβναθία ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο ηαζ ηα υνζα ηςκ οπμθεηακχκ. Σμ ημπμβναθζηυ 

ακάβθοθμ ζημ εθθδκζηυ ηιήια θεάκεζ ηα ~1200 m ιε ιέζμ ορυιεηνμ ηα 171 m ηαζ 

ιέζδ ηθίζδ 9%. 
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Δηθφλα 4.2 Σμπμβναθζηυξ πάνηδξ ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ Έανμο ηαζ υνζα οπμθεηακχκ. 

 

5. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΒΡΟΤ
1
 

 

  5.1.  Πιεζπζκηαθή ζχλζεζε 

Ζ θεηάκδ ημο Έανμο, δ μπμία εηηείκεηαζ ζε ηνεζξ πχνεξ, ηαημζηείηαζ απυ ηδ κεμθζεζηή 

επμπή, θυβς ηδξ φπανλδξ εφθμνςκ παναπμηάιζςκ εδαθχκ. ήιενα, ηαηά ιήημξ ημο 

πμηαιμφ (ζε μθυηθδνδ ηδκ οδνμθμβζηή ημο θεηάκδ), ηαημζημφκ 3,6 εηαημιιφνζα 

άκενςπμζ, ιε πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα 69 άημια ακά ηεηναβςκζηυ πζθζυιεηνμ. 

                                                           
1 Οθυηθδνδ δ ημζκςκζημμζημκμιζηή ακάθοζδ πανμοζζάγεηαζ ζημ Πανάνηδια ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. Δδχ ειθακίγεηαζ ιυκμ δ ακαθοηζηή ηδξ πενίθδρδ.  
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Σμ ηιήια ημο πμηαιμφ πμο δζαηνέπεζ ηδκ Δθθάδα ανίζηεηαζ ζημκ μιχκοιμ κμιυ. Ο 

κμιυξ Έανμο απμηεθείηαζ απυ 13 δήιμοξ ηαζ έπεζ 149.283 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ, ιε ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αοηχκ κα είκαζ ζοβηεκηνςιέκμ ζημ δήιμ Αθελακδνμφπμθδξ 

(53.459)
2
. Ο εκ θυβς κμιυξ πανμοζζάγεζ ημ παιδθυηενμ πμζμζηυ αζηζημπμίδζδξ ζηα 

πθαίζζα ηδξ πενζθένεζαξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ. Ζ πνςηεφμοζα ημο 

κμιμφ ηαζ μζ βφνς πενζμπέξ ζδιεζχκμοκ ζδιακηζηή αφλδζδ πθδεοζιμφ. Χζηυζμ, ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ελαημθμοεεί κα δζαιέκεζ ζε ιδ αζηζηέξ πενζμπέξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ πθδεοζιυξ ημο κμιμφ ηαηακέιεηαζ ςξ ελήξ: αζηζηυξ 41%, 

διζαζηζηυξ 21%, αβνμηζηυξ 37%
3
. 

Ο Έανμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ αναζμηαημζηδιέκμοξ κμιμφξ ηδξ Δθθάδαξ, ιε 35 

ηαημίημοξ ακά πθι
2
. Οζ ηάημζημζ ημο κμιμφ απμηεθμφκ ημ 1,4% ημο ζοκμθζημφ 

πθδεοζιμφ ηδξ Δθθάδαξ. Ακαθοηζηυηενα, εκχ, ιέπνζ ηδκ απμβναθή ημο 1991, μ 

πθδεοζιυξ ημο κμιμφ ιεζςκυηακ, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή αολήεδηε ηαηά 

3,9%. Χζηυζμ, δ εκ θυβς αφλδζδ δεκ ακηακαηθάηαζ μιμζυιμνθα ζημ κμιυ, ηαεχξ μ 

πθδεοζιυξ αολήεδηε ιυκμ ζημοξ δήιμοξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ Ονεζηζάδμξ, 

πανέιεζκε ίδζμξ ζημ δήιμ Σοπενμφ, εκχ ιεζχεδηε ζε υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ δήιμοξ. 

Δπζπνυζεεηα, ιέπνζ ημ 1991, ζδιεζςκυηακ ζδιακηζηή δζαννμή ζηζξ αβνμηζηέξ, 

ηονίςξ, επανπίεξ, μζ μπμίεξ, ελαημθμοεμφκ κα πάκμοκ ημκ πθδεοζιυ ημοξ. οκεπχξ, δ 

αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ημο κμιμφ μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ 

αζηζηχκ πενζμπχκ πμο ακηζζηαειίγεζ ηαζ οπενααίκεζ ηδ ιείςζδ ημο αβνμηζημφ 

πθδεοζιμφ. 

Με ηδκ εθανιμβή ημο ζπεδίμο «Καθθζηνάηδξ», μζ δήιμζ ημο κμιμφ εα ιεζςεμφκ ζε 5, 

εκχ μ ίδζμξ μ κμιυξ εα πάρεζ κα οθίζηαηαζ, ακηζηαεζζηάιεκμξ απυ ηδκ πενζθένεζα 

Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ. Ακαθοηζηυηενα, μζ κέμζ δήιμζ εα είκαζ μζ ελήξ
4
: 

Γήιμξ Αθελακδνμφπμθδξ (απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ Αθελακδνμφπμθδξ, 

Σνασακμφπμθδξ ηαζ Φενχκ), Γήιμξ μοθθίμο (απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ 

μοθθίμο, Σοπενμφ ηαζ Ονθέα), Γήιμξ Γζδοιυηεζπμο (απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ 

                                                           
2
 Βθ. Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή, Πναβιαηζηυξ Πθδεοζιυξ. Νμιμί, δήιμζ, ημζκυηδηεξ, δδιμηζηά 

ηαζ ημζκμηζηά δζαιενίζιαηα ηαζ μζηζζιμί ΄(Έημοξ 2001). 
3
 Βθ. Νμιανπία Έανμο, Γ/κζδ πεδζαζιμφ & Πνμβναιιαηζζιμφ (2008). ημ ζδιείμ αοηυ, πνέπεζ 

κα ημκζζηεί υηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία, μ πθδεοζιυξ, ιέπνζ ηδκ απμβναθή 

ημο 1991, παναηηδνζγυηακ ςξ αζηζηυξ (10.000 ηάημζημζ ηαζ άκς), διζαζηζηυξ (2.000-9.999 ηάημζημζ) 

ηαζ αβνμηζηυξ (θζβυηενμζ απυ 2.000 ηάημζημζ). Απυ ηδκ απμβναθή ημο 2001, πθέμκ, μ πθδεοζιυξ 

πςνίγεηαζ ζε αζηζηυ (2.000 ηάημζημζ ηαζ άκς) ηαζ αβνμηζηυ (θζβυηενμζ απυ 2.000 ηάημζημζ). 
4
 Δθθδκζηή Γδιμηναηία, Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, Απμηέκηνςζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ 

Γζαηοαέκνδζδξ, «Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ. φζηαζδ-ζοβηνυηδζδ Γήιςκ, Πενζθενεζχκ ηαζ 

Απμηεκηνςιέκςκ Γζμζηήζεςκ βζα ηδ Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ 

Γζμίηδζδξ». 
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δήιμοξ Γζδοιυηεζπμο ηαζ Μεηαλάδςκ), Γήιμξ Ονεζηζάδαξ (απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ 

δήιμοξ Ονεζηζάδαξ, Βφζζαξ, Κοπνίκμο ηαζ Σνζβχκμο) ηαζ Γήιμξ αιμενάηδξ, ζημκ 

μπμίμ δεκ επένπεηαζ ηαιία ιεηααμθή. 

φιθςκα ιε ηδκ αζηζμθμβζηή έηεεζδ ημο ζπεδίμο κυιμο «Καθθζηνάηδξ», μζ ακςηένς 

ζοκεκχζεζξ βίκμκηαζ χζηε μζ κέμζ δήιμζ κα ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζημοξ πμθίηεξ 

αεθηζςιέκεξ οπδνεζίεξ αοημδζμίηδζδξ, εθανιυγμκηαξ ιεευδμοξ δθεηηνμκζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ ηαζ δζμίηδζδξ ιε ζηυπμοξ. 

 

  5.2.  Οηθνλνκία 

Σμ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ημο κμιμφ πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή αεθηίςζδ ςξ πνμξ ηδ 

ζφβηθζζδ ιε ημ ακηίζημζπμ εονςπασηυ (15,1%). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα επζηεκηνχκεηαζ, ηαηά αάζδ, βφνς απυ ηδκ αβνμηζηή παναβςβή, ιε 

πμζμζηυ ζηδκ απαζπυθδζδ 27,6%, δ ζοιιεημπή ημο πνςημβεκμφξ ημιέα ζημ ΑΔΠ 

ημο κμιμφ είκαζ ιζηνυηενδ, ζοβηνζηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ οπμθμίπςκ δφμ ημιέςκ. 

Πζμ ακαθοηζηά, δ ζοιιεημπή ημο πνςημβεκμφξ ημιέα ακένπεηαζ ζε 9,4% ημο ΑΔΠ, 

ημο δεοηενμβεκμφξ ζε 25,4% ηαζ ημο ηνζημβεκμφξ ζε 65,2%. Οζ ηάζεζξ ιεηααμθήξ ηδξ 

ημιεαηήξ ζφκεεζδξ παναβςβήξ είκαζ πθήνςξ ακηίζηνμθεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηάζεζξ 

ηδξ πχναξ, ιε ηδ ζοιιεημπή ημο πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή ημιέα κα αολάκεηαζ ηαζ 

εηείκδ ημο ηνζημβεκή ημιέα κα ιεζχκεηαζ. 

Ο κμιυξ Έανμο εζδζηεφεηαζ παναδμζζαηά ζηζξ ανμηναίεξ ηαθθζένβεζεξ (ζζηδνά, 

ηεφηθα, ηαθαιπυηζ, ααιαάηζ), μζ μπμίεξ έπμοκ παιδθέξ ακά ζηνέιια εζζμδδιαηζηέξ 

απμδυζεζξ. Οζ εηηάζεζξ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ ημο κμιμφ ανίζημκηαζ ζηδκ πεδζάδα 

ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ ημο πμηαιμφ Άνδα, ζηδ βναιιζηή πεδζάδα Μεηαλάδεξ-

Γζδοιυηεζπμ ηαζ ζηζξ παναπμηάιζεξ πενζμπέξ ηαζ ημ Γέθηα ημο Έανμο. 

Ζ αβνμηζηή παναβςβή παναηηδνίγεηαζ απυ παναδμζζαηά παναβυιεκα αβνμηζηά 

πνμσυκηα, εη ηςκ μπμίςκ ηα πενζζζυηενα ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, είηε θυβς αθθαβήξ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ ΔΔ, είηε θυβς 

δοζιεκμφξ ιεηααμθήξ ηςκ υνςκ ηδξ αβμνάξ. Ζ ζηνμθή ηδξ ΚΑΠ απυ ηδκ εκίζποζδ 

ηςκ εζζμδδιάηςκ, ιε ηδ ζηήνζλδ εββοδιέκςκ ηζιχκ ηαζ ηζξ άιεζεξ εζζμδδιαηζηέξ 

εκζζπφζεζξ, ζε ακαδζανενςηζηά πνμβνάιιαηα πμο πνμτπμεέημοκ δοκαιζηέξ 

πνςημαμοθίεξ ηαζ ζοζηδιαηζηή ηζκδημπμίδζδ ζε εεκζηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ 

δοζπεναίκεζ ηδκ ιεθθμκηζηή ημζςκζημμζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ πενζμπήξ ιε 

δεδμιέκδ ηαζ ηδκ έθθεζρδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνςημαμοθζχκ. Απυ ηδκ άθθδ 
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πθεονά, δ ζηναηδβζηή εέζδ ημο κμιμφ, πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα δζάεεζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημο ζε λέκεξ αβμνέξ. Ζ ακάπηολδ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ δ δζαζφκδεζδ ιε ηα 

δζεονςπασηά δίηηοα ηαεζζημφκ ημ κμιυ ηέκηνμ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο πνμξ ηδ 

Βυνεζα Δονχπδ ηαζ ηα Βαθηάκζα. 

Οζ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ ακαπηφζζμκηαζ ζημκ άλμκα ηδξ εεκζηήξ μδμφ, λεηζκχκηαξ 

απυ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ έςξ ημ Ονιέκζμ. Πνυηεζηαζ, ηονίςξ, βζα ιμκάδεξ 

επελενβαζίαξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ιμκάδεξ αζθαθημιίβιαημξ, αζαεζημπμζία, 

αζμηεπκίεξ πνςιάηςκ, οθακημονβεία, ηονμημιεία, λοθμονβεία. Μμκάδα αζμιδπακζημφ 

επζπέδμο απμηεθεί ημ ενβμζηάζζμ γάπανδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ. 

διακηζηή μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα απμηεθεί ηαζ δ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αζχζζιμο ημονζζιμφ, υπζ ιυκμ εκηυξ ημο κμιμφ Έανμο, 

αθθά αηυια ηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, απμηεθεί δ ακάπηολδ ημο μζημημονζζιμφ ζημ 

δάζμξ ηδξ Γαδζάξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, εκχ μ κμιυξ Έανμο, υπςξ 

πνμακαθένεδηε, ακηζιεηςπίγεζ δδιμβναθζηυ πνυαθδια, δ Γαδζά πανμοζζάγεζ αφλδζδ 

πθδεοζιμφ, ζηδκ μπμία ζοκέααθε δ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ημο δάζμοξ πμο 

απμηεθεί πθέμκ ηφνζα πδβή απαζπυθδζδξ ηςκ ηαημίηςκ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ζημ 

κμιυ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα βίκεζ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ αβαεχκ, ιε 

αζχζζιμ ηνυπμ, πνμηεζιέκμο κα ακαπηοπεμφκ ήπζεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ. 

Ζ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ, ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ μ κμιυξ 

Έανμο, πανμοζζάγεζ πμζμζηυ ακενβίαξ ορδθυηενμ ημο εεκζημφ ιέζμο υνμο, εκχ μζ 

κέμζ ακηζιεηςπίγμοκ ζδζαίηενμ πνυαθδια πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ
5
. Χζηυζμ, 

ζημ κμιυ Έανμο δεκ ζζπφεζ αοηυ, ηαεχξ δ ακενβία ακένπεηαζ ζημ 8,6%, εκχ ζε εεκζηυ 

επίπεδμ αββίγεζ ημ 11,1%. Ζ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ ηδ ιέζδ αφλδζδ ηδξ πχναξ. Ζ ηάζδ αφλδζδξ ηδξ ακενβίαξ, επίζδξ, 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ πχναξ. Σμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηαζ ημ επίπεδμ 

ακενβίαξ πανμοζζάγμοκ ιέζδ ακαπηολζαηή δοκαιζηή. Σμ επίπεδμ εοδιενίαξ 

πανμοζζάγεζ ορδθή ακαπηολζαηή ηάζδ. 

ημ πμζμζηυ ακενβίαξ ζοιαάθθεζ ηαζ ημ ηθείζζιμ αζμιδπακζχκ ηαζ εηαζνεζχκ. Οζ 

μζημκμιζημί ηθάδμζ πμο πθήηημκηαζ είκαζ ηονίςξ δ αζμιδπακία ηνέαημξ, δ 

ηθςζημτθακημονβία, δ βεςνβία, δ ηηδκμηνμθία, μζ μζημδμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ 

μζ ηεπκζηέξ εηαζνείεξ. Καηά ημ δζάζηδια 2004-2008 έηθεζζακ ημ Αθμοιίκζμ Αηηζηήξ 

(Φένεξ), δ ΔΣΔΟ (ηεπκζηή εηαζνεία) ιε έδνα ηδκ Ονεζηζάδα ηαζ δ Γδιμηζηή 

Δπζπείνδζδ Ένβςκ Αθελακδνμφπμθδξ, ιε απμηέθεζια ανηεημί απυ ημοξ 
                                                           

5
 Βθ. Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ 2007-2013. 
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ενβαγυιεκμοξ κα ηαηαθήλμοκ άκενβμζ. διακηζηυ πθήβια απμηέθεζε ηαζ ημ ηθείζζιμ 

ημο ενβμζηαζίμο ηδξ αθθακημαζμιδπακίαξ «Θνάηδ». Ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ 

μζημκμιία έπμοκ ηαζ μζ πθδιιφνεξ ημο πμηαιμφ Έανμο, ηαεχξ πθήηημκηαζ ζμαανά μζ 

ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ. 

 

5.3  Πεξηβάιινλ 

5.3.1 Καζεζηψο πξνζηαζίαο 

Ζ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο είκαζ δ ιεβαθφηενδ θεηάκδ απμννμήξ εκηυξ ηςκ 

Βαθηακίςκ εκχ αθμνά ηαζ ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ πμηαιυ πμο δζαηνέπεζ ηα 

Βαθηάκζα, ιεηά ημ Γμφκααδ. Σμ 1,1% ημο ζοκυθμο ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο 

πμηαιμφ ηεθεί οπυ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Χζηυζμ, ημ οθζζηάιεκμ ηαεεζηχξ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ πμο ιμζνάγμκηαζ ηα κενά ημο πμηαιμφ δεκ 

ηνίκεηαζ επανηέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ηνάηδ ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε δζιενέξ 

επίπεδμ
6
, ιε απμηέθεζια δ ακάθδρδ ζοκενβαηζηήξ δνάζδξ κα πναβιαημπμζείηαζ ad 

hoc, πςνίξ κα οπάνπεζ ιυκζιμ πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ (ζε επζπεζνδζζαηυ επίπεδμ). 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμηαιχκ πμο απμηεθμφκ ζφκμνμ ιεηαλφ ηναηχκ ακαηφπημοκ 

δφζημθα πμθζηζηά ηαζ δζμζηδηζηά πνμαθήιαηα, ζδζαίηενα εάκ πνυηεζηαζ βζα ζφκμνα 

ηνάημοξ-ιέθμοξ ηδξ ΔΔ ιε ηνάημξ ιδ ιέθμξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Έανμο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εκχ μζ ημπζηέξ ημζκςκίεξ πμο γμοκ εηαηένςεεκ ηςκ ζοκυνςκ είκαζ 

θζθζηέξ ηαζ εκδεπμιέκςξ πνυεοιεξ κα ζοκενβαζημφκ, ζε ηοαενκδηζηυ επίπεδμ ηαζ 

ζδζαίηενα ζηζξ ζηναηζςηζηέξ ανπέξ οπάνπμοκ επζθοθάλεζξ. 

ημ Δονςπαζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ δ Δθθάδα ηαζ δ 

Βμοθβανία είκαζ ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ, ζζπφεζ, δ Οδδβία 2000/60 βζα ηα φδαηα
7
. 

Χζηυζμ, δ Οδδβία πνμαθέπεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ζε επίπεδμ θεηάκδξ 

απμννμήξ βζα ηάεε ιζα εη ηςκ μπμίςκ ηαηανηίγεηαζ έκα ζπέδζμ δζαπείνζζδξ. ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο μ πμηαιυξ δζαπενκά πενζζζυηενα ημο εκυξ ηνάηδ, ηα ηεθεοηαία 

μθείθμοκ κα ζοκενβαζημφκ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ εκυξ ημζκμφ ζπεδίμο. ηακ ηιήια ηδξ 

                                                           
6
 οιθςκία ιεηαλφ Βμοθβανίαξ ηαζ Σμονηίαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία βζα ηδ πνήζδ ηςκ οδάηςκ 

ηςκ πμηαιχκ πμο δζαηνέπμοκ ηζξ δφμ πχνεξ (1968), Πνςηυημθθμ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Σμονηίαξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ηεθζηή ελάθεζρδ ηςκ δζαθμνχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ οδναοθζηχκ 

θεζημονβζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ Έανμο (1963) ηαζ οιθςκία ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ 

Βμοθβανίαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία ζηδ πνήζδ ηςκ οδάηςκ πμο δζαζπίγμοκ ηζξ δφμ πχνεξ (1964). 
7
 Οδδβία 2000/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23

δξ
 Οηηςανίμο 

2000 «βζα ηδ εέζπζζδ πθαζζίμο ημζκμηζηήξ δνάζδξ ζημκ ημιέα ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ οδάηςκ», ΔΔ L 327 

ηδξ 22
αξ

/12/2000. 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -16- 

θεηάκδξ απμννμήξ ηείηαζ ζε ηνίηδ πχνα (εηηυξ ΔΔ), δ ζοκενβαζία ηαζ δ απυ ημζκμφ 

εηπυκδζδ ημο δζαπεζνζζηζημφ ζπεδίμο είκαζ οπμπνεςηζηυξ βζα ημ ηνάημξ-ιέθμξ, εκχ 

είκαζ πνμαζνεηζηυξ ηαζ ζοκζζηχιεκμξ βζα ηδκ ηνίηδ πχνα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα 

ζπέδζα δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ πθδιιφναξ
8
. οκεπχξ, μζ ηνεζξ πχνεξ εα ιπμνμφζακ 

κα ζοκενβάγμκηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα, ηυζμ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ, υζμ ηαζ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πθδιιονχκ, ααζζγυιεκεξ ζηδκ εονςπασηή κμιμεεζία, ηάηζ 

πμο δεκ βίκεηαζ ζημκ επζεοιδηυ ααειυ έςξ ζήιενα.  

ε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, δ Δθθάδα ηαζ δ Σμονηία είκαζ ιένδ ηδξ φιααζδξ ηδξ 

Βανηεθχκδξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ημο Πνςημηυθθμο βζα ηζξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκεξ 

Πενζμπέξ
9
. Σμ Γέθηα ημο Έανμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκδ 

Πενζμπή Μεζμβεζαημφ Δκδζαθένμκημξ. Ζ ακαεεςνδιέκδ φιααζδ ηδξ Βανηεθχκδξ, 

επεηηείκεζ ημ ζαθή βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ Μεζμβείμο Θαθάζζδξ
10

, 

πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηα εζςηενζηά φδαηα. Δπζπνυζεεηα, ζημ πθαίζζμ ηυζμ ημο 

ανπζημφ, υζμ ηαζ ημο ακαεεςνδιέκμο Πνςημηυθθμο βζα ηζξ πενζαίεξ πδβέξ 

νφπακζδξ, πνμαθέπεηαζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ζοιααθθμιέκμο ηαζ ιδ ζοιααθθμιέκμο 

ιένμοξ βζα ηδ δζαπείνζζδ δζαζοκμνζαηήξ νφπακζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ οδάηζκδ νμή 

πμο πδβάγεζ απυ ημ έδαθμξ ιδ ζοιααθθυιεκμο ιένμοξ. οκεπχξ, δ ζοκενβαζία 

ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ εα ιπμνμφζε κα ααζζζηεί ηαζ ζημ ζοιααηζηυ ηαεεζηχξ ηδξ 

Βανηεθχκδξ. 

Ζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ βεζημκζηχκ ηναηχκ εα ιπμνμφζε κα 

πναβιαημπμζδεεί ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Υνήζδ ηαζ ηδκ Πνμζηαζία 

ηςκ Γζαζοκμνζαηχκ Πμηαιχκ ηαζ ηςκ Γζεεκχκ Λζικχκ, ηαεχξ ηαζ μζ ηνεζξ είκαζ ιέθδ 

ηδξ Οζημκμιζηήξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ Δονχπδ. Χζηυζμ, εκχ δ Δθθάδα 

ηαζ δ Βμοθβανία έπμοκ επζηονχζεζ ηδκ εκ θυβς φιααζδ, δ Σμονηία δεκ ηδκ έπεζ 

πνμζοπμβνάρεζ. Σα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηδξ φιααζδξ ακαθαιαάκμοκ ηδ ααζζηή 

οπμπνέςζδ κα θάαμοκ υθα ηα ηαηάθθδθα ιέηνα, χζηε κα απμηνέρμοκ, κα εθέβλμοκ 

ηαζ κα ιεζχζμοκ μπμζαδήπμηε επζαθααή δζαζοκμνζαηή επίπηςζδ ζημ οδάηζκμ 

πενζαάθθμκ. 

                                                           
8
 Οδδβία 2007/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23

δξ
 Οηηςανίμο 

2007 «βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ πθδιιφναξ», ΔΔ L 288/27 ηδξ 6
δξ

/11/2007. 
9
 ε ακηίεεζδ ιε ηδκ Σμονηία, δ Δθθάδα δεκ έπεζ επζηονχζεζ ημ κέμ Πνςηυημθθμ βζα ηζξ Δζδζηά 

Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ ηαζ ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, ιε απμηέθεζια δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ιενχκ κα δζέπεηαζ απυ ημ πνμβεκέζηενμ Πνςηυημθθμ βζα ηζξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ. 
10

 Γοηζηά δ είζμδμξ ηςκ ηεκχκ ημο Γζαναθηάν ηαζ ακαημθζηά ηα κυηζα υνζα ηςκ ηεκχκ ηςκ 

Γανδακεθθίςκ. 
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ημ κμιυ Έανμο, ανίζηεηαζ, επίζδξ, ημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ, ημ μπμίμ ζοκζζηά έκα 

ζπάκζμ μζημζφζηδια πμο εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα πνμζεθηφεζ επζζηέπηεξ βζα 

επζζηδιμκζημφξ θυβμοξ ή βζα ακαροπή. Σμ δάζμξ Γαδζάξ έπεζ ακαηδνοπεεί 

πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ιε Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ, ημ 1980, έπεζ 

παναηηδνζζεεί εεκζηυ πάνημ ηαζ εκηάζζεηαζ ζημ δίηηομ NATURA 2000. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ, ανπζηά οπήνπακ ακηζδνάζεζξ απυ πθεονάξ ημπζημφ πθδεοζιμφ ςξ πνμξ 

ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ, θυβς ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ζημκ ημιέα ηδξ οθμημιίαξ. 

Χζηυζμ, ηα πνμαθήιαηα αιαθφκεδηακ ιε ηδκ εκαθθαηηζηή απαζπυθδζδ ημο 

πθδεοζιμφ ζημκ μζημημονζζιυ ηαζ ζε άθθεξ δαζζηέξ ενβαζίεξ.  

 

5.4. Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πενζμπή ηδξ Θνάηδξ έπεζ επανηείξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ, βζα ανηεηά πνυκζα πανέιεκε 

δ θζβυηενμ ακεπηοβιέκδ πενζμπή ηδξ Δθθάδαξ. Ζ ακαπηολζαηή ηαεοζηένδζδ 

μθείθεηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ζηδκ πνμηεναζυηδηα πμο δυεδηε ιεηαπμθειζηά ζηδκ 

ακάπηολδ ημο άλμκα Αεήκαξ-Θεζζαθμκίηδξ ιε ζοβηέκηνςζδ ακενχπςκ ηαζ 

ηεθαθαίςκ βφνς απυ αοηυκ. 

Ζ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ μ κμιυξ 

Έανμο, ζε εονςπασηυ επίπεδμ, ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζθενεζχκ ζφβηθζζδξ 

ηαζ πανμοζζάγεζ ζπεηζηή ηαεοζηένδζδ ςξ πνμξ ημ νοειυ ακάπηολδξ. Γζα ηδκ 

εονφηενδ πενζθένεζα ηδξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ είκαζ ζε ζζπφ ηα 

Δπζπεζνδζζαηά Πνμβνάιιαηα ηδξ Δπζηνμπήξ Πενζθενεζχκ, ηαεχξ ηαζ ημ πέδζμ 

Ακάπηολδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ 2007-2014, ημ μπμίμ πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΠΑ. 

ε επίπεδμ κμιμφ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπεζ οζμεεηδεεί ημ ηναηδβζηυ πέδζμ «Έανμξ 

2010» πμο απμηεθεί ημκ μδζηυ πάνηδ βζα ηδ Νμιανπία Έανμο, πενζβνάθμκηαξ ημ 

ζηναηδβζηυ ηδξ πνυβναιια ηαζ ηαηεοεφκμκηαξ ηζξ πνςημαμοθίεξ ζπεδζαζιμφ, ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηα ακαπηολζαηά ένβα πμο 

πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζημ κμιυ. Οζ επζδζςηυιεκμζ ζηυπμζ πςνίγμκηαζ ζε επηά 

ποθχκεξ: βεςνβία, ηεπκμθμβία, μζημκμιία, ημονζζιυξ, πενζαάθθμκ, πμθζηζζιυξ ηαζ 

δζμίηδζδ. ημκ ποθχκα ηδξ μζημκμιίαξ πενζθαιαάκμκηαζ δ εκένβεζα, δ αζμιδπακία ηαζ 

ημ ειπυνζμ. Κάεε ποθχκαξ απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζηυπμοξ, μζ 

μπμίμζ ελοπδνεημφκ ιία βεκζηυηενδ ζηναηδβζηή. ημ ζπέδζμ αοηυ ημκίγεηαζ δ 

βεςπμθζηζηή ζδιαζία ημο κμιμφ, ηαεχξ ακαθένεηαζ υηζ «μ Έανμξ είκαζ ημ ζδιείμ 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -18- 

επαθήξ ακάιεζα ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηδκ Δθθάδα, ηα Βαθηάκζα ηαζ ηα κέα ιέθδ 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ».  

ημκ ημιέα ηςκ οπμδμιχκ, δ μθμηθήνςζδ ημο ηιήιαημξ ηδξ Δβκαηίαξ Οδμφ, 

ζοκμθζημφ ιήημοξ 670 πθι., πμο εκχκεζ ηδκ Ζβμοιεκίηζα ιε ημοξ Κήπμοξ ημο κμιμφ 

Έανμο, απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ένβμ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο κμιμφ. Ο 

κμιυξ Έανμο πανμοζζάγεζ παιδθυ πμζμζηυ δζαιπενχκ ιεηαηζκήζεςκ αβαεχκ, ηαη‘ 

ακηζζημζπία ιε ηζξ ιεηαηζκήζεζξ μπδιάηςκ ηαζ πνμζχπςκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

απμηεθεί πφθδ εζζυδμο ηαζ ελυδμο απυ ηδ πχνα. Ζ εκ θυβς ηαηάζηαζδ ακαιέκεηαζ κα 

αθθάλεζ ιε ηδκ πθήνδ θεζημονβία ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ, ηαεζζηχκηαξ ημ κμιυ Έανμο 

ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηυιαμ ηαζ ζοκδέμκηαξ ημκ ιε ημ θζιάκζ ηδξ Ζβμοιεκίηζαξ, πμο 

απμηεθεί ζδιακηζηή πφθδ εζζυδμο ηαζ ελυδμο ηδξ πχναξ απυ ηαζ πνμξ ηδκ Δονςπασηή 

Έκςζδ, ηδ Μεζυβεζμ ηαζ ηδκ Αδνζαηζηή. φιθςκα ιε ημ Πενζθενεζαηυ Πθαίζζμ 

Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηδξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, μ άλμκαξ πμο 

δζαζπίγεζ ηδκ πεδζκή πενζμπή ημο κμιμφ Έανμο ηαζ ηαηαθήβεζ ζηζξ ηνεζξ δζεεκείξ 

μδζηέξ πφθεξ ηςκ Κήπςκ πνμξ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηςκ Καζηακζχκ πνμξ 

Αδνζακμφπμθδ ηαζ δοηζηέξ αηηέξ ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ ηαζ Ονιεκίμο πνμξ 

Βμοθβανία, Ρμοιακία, Μμθδααία, Οοηνακία ηηθ ηνίκεηαζ ςξ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ, 

απμηεθχκηαξ ηιήια ηςκ Πακεονςπασηχκ Αλυκςκ πμο ζοκδέεζ ηδκ Δβκαηία ιε ηδκ 

Σμονηία ηαζ ηζξ πχνεξ ηδξ Βαθηακζηήξ. Σμ Δεκζηυ Υςνμηαλζηυ πέδζμ πνμαθέπεζ ηδκ 

ακάπηολδ ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ ζηδκ πενζμπή. 

Ο πακεονςπασηυξ δζάδνμιμξ ΗΥ μπδιάηςκ, μ μπμίμξ ηαηαθήβεζ ζημ θζιάκζ ηδξ 

Αθελακδνμφπμθδξ, δ Δβκαηία Οδυξ ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ζοιαάθθμοκ 

ζδιακηζηά ζηδκ πενζθενεζαηή ακάπηολδ, δζεοημθφκμκηαξ ημ δζαιεηαημιζζηζηυ 

ειπυνζμ πνμξ ηζξ πχνεξ ηδξ Βαθηακζηήξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

απυ ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ιεηαθένμκηαζ 639.000 ηυκμζ αβαεχκ, 169.000 

άημια ηαζ 1.757 πθμία εηδζίςξ, ηαηαηάζζμκηάξ ημ ηνίημ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ εεκζηχκ 

θζιέκςκ. 

Ζ επέηηαζδ ημο Γδιμηνίηεζμο Πακεπζζηδιίμο Θνάηδξ ζηδκ Ονεζηζάδα επέδναζε 

εεηζηά ζηδκ μθμηθδνςιέκδ ημπζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ακαγςμβυκδζδ ηδξ 

ημπζηήξ μζημκμιίαξ.  

διακηζηή πνμμπηζηή ζηδκ ακάπηολδ ημο κμιμφ εα απμηεθέζεζ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο 

αβςβμφ Μπμονβηάξ-Αθελακδνμφπμθδ, ηαεχξ εα ηαηαζηήζεζ ηδκ πενζμπή ηέκηνμ 

δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο πεηνεθαίμο, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ απμζοιθυνδζδ ηςκ 

ηεκχκ ημο Βμζπυνμο. Ο αβςβυξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ αβςβμφξ 
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πεηνεθαίμο ζηδ κμηζμακαημθζηή Δονχπδ, δεδμιέκμο ημο υηζ απμηεθεί ιία δίμδμ 

ελαβςβήξ ημο πεηνεθαίμο απυ ηδ πενζμπή ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ ζηζξ δζεεκείξ 

αβμνέξ. ηα άιεζα μθέθδ απυ ηδ δδιζμονβία ημο αβςβμφ, εηηυξ απυ ηδ δδιζμονβία 

εέζεςκ ενβαζίαξ, είκαζ δ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ πενζμπήξ ημο Έανμο. Ζ Δθθάδα εα 

θαιαάκεζ 1€ βζα ηάεε ηυκμ πεηνεθαίμο πμο εα πενκάεζ απυ ημ έδαθυξ ηδξ, βεβμκυξ 

πμο ιεηαθνάγεηαζ ζε 35 ανπζηά ηαζ ανβυηενα 50 εηαημιιφνζα € εηδζίςξ. Δπζπθέμκ, 

ζε εονςπασηυ επίπεδμ, δζαζθαθίγεηαζ πεναζηαίνς δ εκενβεζαηή αζθάθεζα ηδξ 

Έκςζδξ. 

 

5.5.  Πξνβιήκαηα – πξνθιήζεηο 

Βαζζηή πνυηθδζδ βζα ημ κμιυ είκαζ κα εθανιυζεζ ιία ζθαζνζηή ακαπηολζαηή 

πμθζηζηή, χζηε κα εηιεηαθθεοηεί ηα ζοβηνζηζηά ημο πθεμκεηηήιαηα ιε αζχζζιμ 

ηνυπμ. Σμ πθμφζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ ημο κμιμφ εκδείηκοηαζ βζα ακάπηολδ ήπζςκ 

ιμνθχκ ημονζζιμφ (αβνμημονζζιυ, μζημημονζζιυ), μζ μπμίεξ εα εκζζπφζμοκ 

ζδιακηζηά ηδκ ημπζηή μζημκμιία. 

Ζ αβνμηζηή παναβςβή, δ μπμία, εκχ απμηεθεί ηδκ ηφνζα μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα, 

έπεζ ιζηνή ζοιιεημπή ζημ ΑΔΠ, εα πνέπεζ κα ακαιμνθςεεί αάζεζ ηςκ πνμηφπςκ πμο 

έπεζ εέζεζ δ κέα ΚΑΠ (μθμηθδνςιέκα ζοζηήιαηα παναβςβήξ, αζμθμβζηή 

ηαθθζένβεζα, θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ βεςνβζηέξ πναηηζηέξ, ηηθ). 

Ζ ακάπηολδ ηςκ δζηηφςκ οπμδμιχκ ζοκδέμοκ ημ κμιυ ιε ηδκ Σμονηία, ηα Βαθηάκζα 

ηαζ ηδκ Δονχπδ, ηαεζζηχκηαξ ημκ ζδιακηζηυ ζηαειυ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο. 

Έιθαζδ εα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο Πακεπζζηδιίμο, χζηε κα πανάβεζ 

επζζηήιμκεξ ορδθμφ επζπέδμο ιε πνμμπηζηέξ απμννυθδζδξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Σέθμξ, ααζζηυ πνυαθδια βζα ημ κμιυ απμηεθεί δ νφπακζδ ημο μιχκοιμο πμηαιμφ, 

αθθά ηαζ μζ πθδιιφνεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζμαανέξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ, 

ιε ηδκ πθδιιφνα ηδξ ηνέπμοζαξ πνμκζάξ κα απμηεθεί ηδκ πθέμκ ηαηαζηνμθζηή ηςκ 

ηεθεοηαίςκ 50 εηχκ. Δπμιέκςξ, ηνίκεηαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ δ απμηεθεζιαηζηή 

ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ πμο ιμζνάγμκηαζ ημκ πμηαιυ. Καθυ εα ήηακ δ 

πνυζθαηδ Κμζκή Γζαηήνολδ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Σμονηίαξ κα απμηεθέζεζ ημ 

εθαθηήνζμ βζα ιία απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ ηαζ κα ιδκ 

παναιείκεζ έκα ηείιεκμ δζαηδνοηηζημφ παναηηήνα. 

ΟΛΟΚΛΖΡΖ Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΖ. 
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6. ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

πςξ θαίκεηαζ ζηδκ Δζηυκα 6.1 ηαζ ζημκ Πίκαηα 6.1, υπμο πανμοζζάγμκηαζ μζ 

μιαδμπμζδιέκμζ βεςθμβζημί ζπδιαηζζιμί πμο ηαθφπημοκ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο 

Έανμο (εθθδκζηυ ηιήια), ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ θεηάκδξ ηαθφπηεηαζ απυ 

ημηηχδεζξ πνμζπςιαηζηέξ, ιμθαζζζηέξ ηαζ ηαζ ιδ απμεέζεζξ (64%) ηαζ ημ οπυθμζπμ 

απυ αδζαπέναηα ιεηαιμνθςιέκα ηαζ πθμοηχκεζα/δθαζζηεζαηά πεηνχιαηα (36%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.1 Γεκζηεοιέκμξ βεςθμβζηυξ πάνηδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο. 
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Πίλαθαο 6.1 Έηηαζδ ηςκ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ ζηδ θεηάκδ ημο Έανμο. 
 

Γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο 

Έθηαζε 

(km
2
) 

Πνζνζηφ (%) 

ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 

Φθφζπδξ 1 0.04 

Μεηαιμνθςιέκα 880 26 

Πθμοηχκεζα & Ζθαζζηεζαηά 334 10 

Κμηηχδεζξ πνμζπςιαηζηέξ 

απμεέζεζξ 1025 31 

Κμηηχδεζξ ιδ-πνμζπςιαηζηέξ 

απμεέζεζξ 427 13 

Κμηηχδεζξ ιμθαζζζηέξ απμεέζεζξ 676 20 

ΤΝΟΛΟ: 3344 100 

 

Γεςθμβζηά δ εονφηενδ πενζμπή εκηάζζεηαζ ζηδκ ζγδιαημβεκή Θναηζηή θεηάκδ δ 

μπμία ακαπηφπεδηε ζηα ακαημθζηά ηνάζπεδα ηδξ Ρμδμπζηήξ Μάγαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο Σνζημβεκμφξ (Ρςιασδδξ 2002). Σα ηνοζηαθθζηά πεηνχιαηα ηδξ Ρμδμπζηήξ Μάγαξ 

ζοκακηχκηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή πθδζίμκ ηδξ εθθδκμαμοθβανζηήξ ιεεμνίμο ηαζ 

απμηεθμφκηαζ απυ μθεαθιμβκεφζζμοξ, βκεοζίμοξ, ζπζζημθίεμοξ ηαζ αιθζαμθίηεξ ιε 

ζπάκζεξ θεπηέξ δζαζηνχζεζξ ιανιάνςκ. Μζα πζμ θεπημιενήξ εζηυκα ηδξ βεςθμβζηήξ 

δμιήξ ημο Έανμο πενζθαιαάκεζ (Δζηυκα 6.2, ΤΠΑΝ, 2006): 

• ιεηαιμνθςιέκα πεηνχιαηα ημο οπμαάενμο, απυ ιανιανοβζαημφξ ηαζ 

αιθζαμθζηζημφξ ζπζζηυθζεμοξ, ιε εθάπζζηεξ θαημεζδείξ εκζηνχζεζξ ιανιάνςκ,  

• ηνδηζδζηά ζηνχιαηα ηδξ ζεζνάξ Γνοιμφ απυ ηνμηαθμπαβή, ραιιίηεξ ηαζ 

ζπζζηυθζεμοξ, ζε αζοιθςκία επί ημο ιεηαιμνθςιέκμο οπμαάενμο,  

• ηνζημβεκείξ ζπδιαηζζιμί ιεζμ-δςηαζκζηήξ, πθεζμ-πθεζζημηαζκζηήξ δθζηίαξ, απυ 

ηνμηαθμπαβή, ραιιίηεξ, ιάνβεξ, ανβίθμοξ ηαζ αζαεζηυθζεμοξ, πμο πθδνμφκ ηζξ δομ 

ηφνζεξ ηεηημκζηέξ θεηάκεξ Ονεζηζάδαξ ηαζ Αθελακδνμοπυθεςξ. Οζ θεηάκεξ αοηέξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα πενζεςνζαηά νήβιαηα ηδξ νμδμπζηήξ ιάγαξ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ απυ ημ ιεηαιμνθςιέκμ οπυααενμ ζημ φρμξ ημο Γζδοιυηεζπμο,  

• πθεζζημηαζκζηέξ απμεέζεζξ δπεζνςηζηήξ θάζδξ, απυ παθανά ηνμηαθμπαβή, 

άιιμοξ, ανβίθμοξ, ανβζθμσθφεξ ηαζ αιιμφπμοξ ανβίθμοξ (πενζμπή Άνδα),  

• μθμηαζκζηέξ απμεέζεζξ απυ άιιμοξ, πάθζηεξ, ηνμηάθεξ ηαζ ανβίθμοξ (Γέθηα 

Έανμο, πανέανζμξ πενζμπή, πεδζκυ ηιήια Ονεζηζάδαξ, ημζθάδεξ Άνδα, 

Δνοενμπυηαιμο ηθπ.),  

• ιαβιαηζηά πεηνχιαηα ςξ δθαζζηίηεξ (ηονίςξ ζηα πενζεχνζα ηδξ θεηάκδξ 

Αθελακδνμοπυθεςξ) ηαζ ιειμκςιέκα βνακζηζηά ζχιαηα εκηυξ ημο 

ηνοζηαθθμζπζζηχδμοξ.  
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ηδκ Δζηυκα 6.2 πανμοζζάγεηαζ μ θεπημιενήξ βεςθμβζηυξ πάνηδξ ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ, ζφιθςκα ιε ημ ΤΠΑΝ (2006), υπμο υπςξ δζαηνίκεηαζ ηονζανπμφκ μζ 

ζγδιαημβεκείξ ζπδιαηζζιμί ζημ αυνεζμ ηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ, 

μζ αδζαπέναημζ ζημ δοηζηυ ηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηαζ μζ αζαεζημθζεζημί ζπδιαηζζιμί 

ζημ ηεκηνζηυ ηιήια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6.2 Λεπημιενήξ βεςθμβζηυξ πάνηδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο 

(πνμζανιμβή απυ ΤΠΑΝ, 2006). 
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ζεκαζία ή κεγάιεο έθηαζεο θαη κέηξηαο δπλακηθόηεηαο
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ζεκαζία ή κεγάιεο έθηαζεο θαη κέηξηαο δπλακηθόηεηαο

Ηδεκαηνγελείο, πνξώδεηο ζρεκαηηζκνί ή πεξαηνί

ζρεκαηηζκνί κηθξήο έθηαζεο ή κηθξήο δπλακηθόηεηαο
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Πξαθηηθά αδηαπέξαηνη κεηακνξθσκέλνη ζρεκαηηζκνί

Αζβεζηόιηζνη θαη δνινκίηεο κε κεγάιε επηθαλεηαθή

αλάπηπμε θαη πςειή δπλακηθόηεηα

Μάξκαξα κε κεγάιε επηθαλεηαθή αλάπηπμε θαη

πςειή δπλακηθόηεηα

Αζβεζηόιηζνη θαη δνινκίηεο κηθξήο έθηαζεο θαη ηνπηθήο

ζεκαζίαο ή κεγάιεο έθηαζεο θαη κέηξηαο δπλακηθόηεηαο

Μάξκαξα κηθξήο έθηαζεο θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο ή

κεγάιεο έθηαζεο θαη κέηξηαο δπλακηθόηεηαο

Δθίππεπζε

Ρήγκα νξαηό

Ρήγκα πηζαλό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όξην πδξνινγηθήο ιεθάλεο ειιελ. ηκήκ. Έβξνπ

Όξηα θξαηώλ
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6.1  Τδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ απακηχκηαζ μζ παναηάης οδνμβεςθμβζηέξ εκυηδηεξ 

ημηηςδχκ ζπδιαηζζιχκ: 

 Λεηάκδ Ονεζηζάδαξ. Απμηεθμφκηαζ απυ πάθζηεξ, ηνμηάθεξ ηαζ ανβίθμοξ 

ζδιακηζημφ πάπμοξ. Σμ υθμ οδνμθυνμ ζφζηδια ηνμθμδμηείηαζ άιεζα απυ 

ηζξ ηαηεζζδφζεζξ ηαζ έιιεζα απυ ηδκ ημίηδ ημο Έανμο ηαζ ηςκ 

παναπμηάιςκ ημο. Σα εηήζζα απμεέιαηα εηηζιχκηαζ ζε 68 hm3 (Βενβήξ, 

1994 ζε ΤΠΑΝ, 2006).  

 Πανέανζμξ πενζμπή. Απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ ανβίθμοξ, άιιμοξ ηαζ 

πάθζηεξ ζε εκαθθαβή. ημ Γέθηα ημο Έανμο επζηναημφκ πζμ θεπημιενή 

οθζηά. Σα εηήζζα απμεέιαηα εηηζιχκηαζ ζε 48 hm3 (Βενβήξ, 1994 ζε 

ΤΠΑΝ, 2006). 

φιθςκα ιε ημκ Ρςιασδδ (2002) δ οδναοθζηή επζημζκςκία ημο ΄Έανμο ιε ημ 

οδνμθυνμ ζφζηδια ηςκ αθθμοαζαηχκ ζπδιαηζζιχκ ηαζ πθεζμ – πθεζζημηαζκζηχκ 

απμεέζεςκ είκαζ δζαπζζηςιέκδ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηςκ απμεέζεςκ αοηχκ ιε 

απμηέθεζια δ ηνμθμδμζία ημο οδνμθμνέα κα είκαζ ζοκεπήξ. Ζ πζεγμιεηνζηή 

επζθάκεζα αημθμοεεί ηδ δζαηφιακζδ ηδξ ζηάειδξ ημο πμηαιμφ, ιε πνμκζηή οζηένδζδ 

πμο είκαζ ακάθμβδ ηδξ απυζηαζδξ απυ ημκ πμηαιυ. 
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7. ΥΡΖΔΗ ΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

ηδκ εζηυκα 7.1 ηαζ ζημκ Πίκαηα 7.1 πανμοζζάγμκηαζ μζ πνήζεζξ βδξ ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο Έανμο (Δθθδκζηυ ηιήια). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 7.1 Υάνηδξ πνήζεςκ βδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο. 

 

 

πςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 7.1 ιεβαθφηενδ έηηαζδ ςξ πνμξ ηζξ πνήζεζξ βδξ ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαηαθαιαάκμοκ ηαηά ζεζνά μζ ιδ 

ανδεουιεκεξ ανυζζιεξ εηηάζεζξ (28%), μζ ιυκζια ανδεουιεκεξ εηηάζεζξ (19%), ηα 

δάζδ (ηςκμθυνα/πθαηφθοθθα/ιζηηά ιε πμζμζηυ 21.5%), άθθεξ ηαθθζένβεζεξ (9%) ηαζ 

μζ εαικυημπμζ/θζαάδζα (13%). 
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Πίλαθαο 7.1 Έηηαζδ ηςκ πνήζεςκ βδξ ζηδ θεηάκδ ημο Έανμο. 
 

Τύπος τρήσης γης 
Έκταση 

(km
2
) 

Ποσοστό (%) 
της σσνολικής 

έκτασης 

πλερήο αζηηθή δόκεζε 1 0.03 

Αζπλερήο αζηηθή δόκεζε 39 1.2 

Βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 7 0.2 

Οδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα 
θαη ζπλαθή γε 0.1 0.004 

Οξπρεία 1 0.02 

Θέζεηο δόκεζεο 1 0.03 

Με αξδεπόκελε αξόζηκε γε 942 28.2 

Μόληκα αξδεπόκελε γε 624 18.7 

Οξπδώλεο 2 0.1 

Ακπειώλεο 8 0.2 

Οπσξνθόξα δέληξα 2 0.1 

Βνζθνηόπηα 33 1.0 

ύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηεξγεηώλ 66 2.0 

Καιιηεξγεκέλε θαη κε γε 241 7.2 

Γάζε πιαηύθπιισλ 403 12.1 

Γάζε θσλνθόξσλ 17 0.5 

Μηθηά δάζε 296 8.9 

Ληβάδηα 122 3.6 

θιεξόθπιιε βιάζηεζε 290 8.7 

Μεηαβαηηθά δάζε/ζακλόηνπνη 120 3.6 

Αθηέο, ακκόινθνη θαη ακκώδεηο 
πεδηάδεο 13 0.4 

Δζσηεξηθά έιε 35 1.1 

Έδαθνο βξερνύκελν από 
παιίξξνηα 47 1.4 

Τδξνγξαθηθό δίθηπν 25 0.7 

Τδάηηλα ζώκαηα 3 0.1 

Παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο 3 0.1 

ΣΥΝΟΛΟ: 3340 100 

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ αθθμφαζεξ πεδζάδεξ ηδξ Ξάκεδξ, ηδξ Κμιμηδκήξ ηαζ ηδξ 

Αθελακδνμφπμθδξ, μζ αθθμφαζεξ πεδζάδεξ ηαηά ιήημξ ηςκ πμηαιχκ Νέζημο ηαζ 

Έανμο ιε ηζξ δεθηασηέξ απμεέζεζξ ημοξ ηαζ ημοξ θυθμοξ, απμρζθχεδηακ ηαζ έπμοκ 

ιεηαηναπεί ζε ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ (Zardava, 2004). Οζ ηαθθζενβδιέκεξ πενζμπέξ 

ηνμθμδμημφκηαζ απυ ηζξ ανμπέξ ηαζ ηδκ ανδεουιεκδ βεςνβία. Οζ ηαθθζένβεζεξ, πμο 

ηνμθμδμημφκηαζ απυ ηζξ ανμπμπηχζεζξ υπςξ ηα δδιδηνζαηά, μ ηαπκυξ, μζ δθίακεμζ ηαζ 

άθθα, ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηζξ θζβυηενμ ηαηαηιδιέκεξ θμθχδεζξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ 

ορίπεδεξ ηοιαηζζηέξ πεδζάδεξ (Astaras ηαζ Lambrinos, 1988). Οζ ανδεουιεκεξ 

ηαθθζένβεζεξ, υπςξ ημ ααιαάηζ, ημ ηαθαιπυηζ, δ γάπανδ, ημ νφγζ, ηα θαπακζηά, 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -26- 

ηαθθζενβμφκηαζ ζηζξ επίπεδεξ εηηάζεζξ ηδξ θίικδξ Βζζημκίδαξ, ηδξ Ξάκεδξ, ηδξ 

Κμιμηδκήξ, ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ εφθμνςκ αθθμφαζςκ εδαθχκ 

ηςκ πμηαιχκ, υπμο οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ πδβέξ κενμφ άνδεοζδξ (Astaras ηαζ 

Lambrinos, 1988). 

 

 

7.1  Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

Σμ Γέθηα ημο πμηαιμφ Έανμο, απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

οβνμαζυημπμοξ υπζ ιυκμ ηδξ Δθθάδαξ αθθά ηαζ ηδξ Δονχπδξ. οκμθζηή έηηαζδ 

95.000 ζηνειιάηςκ (80.000 πενζαία ηαζ 15.000 ζην. οδάηζκδ επζθάκεζα) έπεζ εκηαπεεί 

ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Ραιζάν 

(1971) θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ εζδχκ πμο θζθμλεκεί. Δπίζδξ, ιένμξ ημο Γέθηα 

παναηηδνίγεηαζ ςξ Εχκδ Δζδζηήξ Πνμζηαζίαξ ηαζ πνμηείκεηαζ ςξ Συπμξ Κμζκμηζημφ 

Δκδζαθένμκημξ ζημ Γίηηομ Natura 2000 (ζφιθςκα ιε ηζξ Οδδβίεξ 79/409/ΔΟΚ ηαζ 

92/43/ΔΔ, ακηίζημζπα) (Φ μνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Πάνημο Γέθηα Έανμο, 2010). 

ημκ πμηαιυ Έανμ ηαζ ημ Γέθηα ημο έπμοκ ανεεεί 46 είδδ ρανζχκ, 7 είδδ 

αιθζαίςκ, 21 είδδ ενπεηχκ ηαζ πενζζζυηενα απυ 40 είδδ εδθαζηζηχκ. Ακαιθίαμθα 

υιςξ, δ ιεβάθδ αλία ημο δέθηα ζοκίζηαηαζ ζηδκ πθμφζζα μνκζεμπακίδα ημο. Έπμοκ 

παναηδνδεεί 304 είδδ πμοθζχκ απυ ηα 423 είδδ ηδξ Δθθάδαξ. ηδκ πενζμπή επίζδξ 

απακηχκηαζ υθμζ μζ ηοπζημί ζπδιαηζζιμί ηαζ μζ ιμκάδεξ αθάζηδζδξ εκυξ ιεζμβεζαημφ 

δέθηα. Έπμοκ ηαηαβναθεί πενζζζυηενα απυ 350 θοηζηά είδδ ηυζμ ζημ δέθηα υζμ ηαζ 

ζηδ γχκδ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ (Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, 2010). Έλζ 

απυ αοηά παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζπάκζα ζηδκ Δθθάδα ή πνμζηαηεοιέκα είδδ (Zardava, 

2004). 
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Δηθφλα 7.2 Υάνηδξ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο 

Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006). 
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8. ΚΛΗΜΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Σμ ηθίια πμο επζηναηεί ζηδκ πενζμπή ημο Γέθηα Έανμο είκαζ ιεζμβεζαηυ ιε 

επζδνάζεζξ δπεζνςηζημφ ηονίςξ πνμξ ηδκ εκδμπχνα. Ο πεζιχκαξ είκαζ αανφξ ηαζ 

ζοπκά παναηδνμφκηαζ πνχζιμζ ηαζ υρζιμζ παβεημί. Ζ ηαηακμιή ηςκ ανμπμπηχζεςκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ είκαζ ακμιμζυιμνθδ ιε εθάπζζηεξ ανμπέξ ημοξ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ (Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Δεκζημφ Πάνημο Γέθηα Έανμο, 2010). 

 

8.1  Ηζηνξηθή δηαθχκαλζε θαηαθξεκλίζεσλ θαη παξνρήο ζηνλ 

Έβξν 

Ζ ζζημνζηή δζαηφιακζδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ αηιμζθαζνζηήξ ηαηαηνήικζζδξ 

(ιδκζαίμζ ιέζμζ υνμζ) ζημκ πανάηηζμ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ, 

βζα ηδκ πενίμδμ 1960-1990, 2004, 2008, 2009 ηαζ 2010 (ιέπνζ ημκ Ημφθζμ) 

πανμοζζάγεηαζ ζημκ Πίκαηα 8.1 ηαζ ζηδκ Δζηυκα 8.1. Οζ ηζιέξ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ 

αηιμζθαζνζηήξ ηαηαηνήικζζδξ ημ 2004 ηαζ ημ 2008 παναηδνήεδηακ κα είκαζ 

παιδθυηενεξ ηαηά 24% ηαζ 54%, ακηίζημζπα, απυ ηδ ιέζδ εηήζζα ηζιή ηςκ 550 mm 

βζα ηδκ πενίμδμ 1960-1990, εκχ ημ έημξ 2009 δ ιέζδ ηζιή ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 

ηαηαηνήικζζδξ είκαζ ζηα ίδζα επίπεδα ιε ηδκ πενίμδμ 1960-1990.  

 

 

Δηθφλα 8.1 Ηζημνζηή δζαηφιακζδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ αηιμζθαζνζηήξ ηαηαηνήικζζδξ 

ζημ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ. 
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Πίλαθαο 8.1 Γζαηφιακζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ ηαηαηνήικζζδξ ιέζα ζημ έημξ βζα ηδκ 

πενίμδμ 1960-1990, 2004 ηαζ 2008 (Ecodomima, 2009). 
 

Μήλαο 1960-1990 2004 2008 2009* 2010* 

Ηαλ 60,0 83,7 23,0 98,2 54,2 

Φεβ 61,0 4,6 2,0 50,2 159,4 

Μαξ 52,0 58,1 38,0 63,9 44,0 

Απξ 40,0 23,1 51,0 14,0 21,0 

Μάη 36,0 25,0 20,0 37,2 32,8 

Ηνχλ 27,0 49,5 11,0 11,0 55,0 

Ηνχι 18,0 8,6 18,0 4,8 58,6 

Αχγ 11,0 14,0 0,0 1,0 0,0 

επ 31,0 5,0 7,0 46,4 21,8 

Οθη 51,0 28,2 30,0 46,4 - 

Ννέ 76,0 26,4 15,5 61,0 - 

Γεθ 87,0 96,4 38,0 121,4 - 

χλνιν: 550,0 422,6 253,5 555,5 - 

*ημζπεία ζηαειμφ Αθελακδνμφπμθδξ ζδζμηηδζίαξ Δεκζημφ Αζηενμζημπείμο Αεδκχκ 

 

ημ δζάβναιια ηδξ Δζηυκα 8.1 θαίκεηαζ ημ έκημκμ βεβμκυξ ηδξ ανμπυπηςζδξ ημκ 

Φεανμοάνζμ ημο 2010 πμο μδήβδζε ζηδκ εηδήθςζδ ζδιακηζημφ πθδιιονζημφ 

βεβμκυημξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο.  

 

8.2  Ηζηνξηθή δηαθχκαλζε κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ θαη 

λεθνθάιπςε) ζηνλ Έβξν 

Ζ εενιμηναζία αένα ηοιαίκεηαζ ημκ πεζιχκα ζημκ Έανμ ιεηαλφ -1
μ
C ηαζ 7

o
C. Οζ 

παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ πνμηφπημοκ ημ πεζιχκα (απυ Γεηέιανζμ έςξ Φεανμοάνζμ) 

ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηαζ μζ ορδθυηενεξ ζηζξ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ ζηζξ πεδζάδεξ 

ηαζ ημκηά ζηδ εάθαζζα. Σδκ άκμζλδ (άπμ Μάνηζμ έςξ Μάζμ) μζ εενιμηναζίεξ 

πμζηίθθμοκ ιεηαλφ 9
o
C ηαζ 18

o
C. Οζ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ παναηδνμφκηαζ ζηζξ 

ορδθυηενεξ ημνοθέξ ηςκ αμοκχκ ζηα δοηζηά ημο Νμιμφ. Σμ ηαθμηαίνζ (απυ Ημφκζμ 

έςξ Αφβμοζημ) μζ ιέζεξ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 18
o
C ηαζ 24

o
C. Σμ 

θεζκυπςνμ (απυ επηέιανζμ έςξ Νμέιανζμ) μζ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ ηονίςξ 

ιεηαλφ 9
o
C ηαζ 11

o
C (Matzarakis, 2006). 
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Δηθφλα 8.2 Γζαηφιακζδ ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ εενιμηναζίαξ ζημ ιεηεςνμθμβζηυ 

ζηαειυ Αθελακδνμφπμθδξ (Matzarakis, 2006). 

 

Ζ ακάθοζδ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ ζημζπείςκ εενιμηναζίαξ βζα ηδκ πενίμδμ 1970 

έςξ 2000 ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ ιέζδ, ιέβζζηδ ηαζ εθάπζζηδ επμπζηή εενιμηναζία ημο 

αένα ζδιεζχκεζ ιζηνή αφλδζδ, εηηυξ απυ ημ πεζιχκα (Matzarakis, 2006). 

 

Δηθφλα 8.3 Γζαηφιακζδ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ βζα ημ έημξ 2009 ζημ 

ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ Αθελακδνμφπμθδξ. 
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Δηθφλα 8.4 Γζαηφιακζδ ιέζδξ επμπζηήξ εενιμηναζίαξ ηδκ πενίμδμ 1970-2000 

(Matzarakis, 2006). 

 

Ζ ζπεηζηή οβναζία αένα ζηδκ πενζμπή ημο Έανμο θαιαάκεζ ηζιέξ ιεηαλφ 75% ηαζ 

80% ημ πεζιχκα ηαζ δεκ πανμοζζάγεζ πςνζηέξ ιεηααμθέξ. Σμ πεζιχκα δ ζπεηζηή 

οβναζία πανμοζζάγεζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ιέζα ζημ έημξ. Σδκ άκμζλδ δ ζπεηζηή οβναζία 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 60% ηαζ 70%, εκχ ημ ηαθμηαίνζ θαιαάκεζ ηζξ παιδθυηενεξ ηζιέξ 

ημο έημοξ ιεηαλφ 50% ηαζ 60%. Παναηδνμφκηαζ δζαθμνέξ ζηδ πςνζηή ηαηακμιή ηδξ 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ ιεηαλφ ηςκ ακαημθζηχκ ηαζ δοηζηχκ πενζμπχκ ιε παιδθυηενεξ 

ηζιέξ ζηα δοηζηά. Σμ θεζκυπςνμ δ ζπεηζηή οβναζία ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 65% ηαζ 75% 

ιε ακμδζηή ηάζδ απυ ηα δοηζηά ζηα ακαημθζηά (Matzarakis, 2006). 

Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο ιέζα ζημ έημξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1.5 

m/s ηαζ 4.5 m/s. Οζ ορδθυηενεξ ηζιέξ παναηδνμφκηαζ ζηδκ πανάηηζα γχκδ ηαζ ζε 

μνεζκέξ πενζμπέξ. Οζ παιδθυηενεξ ηζιέξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ακέιμο παναηδνμφκηαζ ημ 

ηαθμηαίνζ, ιε ορδθυηενεξ ηζιέξ ημ θεζκυπςνμ ηαζ ηδκ άκμζλδ. Ζ ηαπφηδηα ημο 

ακέιμο πανμοζζάγεζ πηςηζηή πμνεία ηαηά ηδκ πενίμδμ 1970-2000 (Matzarakis, 2006). 

Ζ δζάνηεζα ηδξ δθζμθάκεζαξ ακένπεηαζ ιεηαλφ 35% ηαζ 60% ημ πεζιχκα, ιε ηζξ 

ορδθυηενεξ ηζιέξ ημκηά ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ παιδθυηενεξ ζηα αυνεζα ημο 

Νμιμφ ηαζ ζηζξ ορδθυηενεξ πενζμπέξ. Σδκ άκμζλδ μζ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 55% 

ηαζ 75% ιε πανυιμζα ηαηακμιή υπςξ ημ πεζιχκα. Σμ ηαθμηαίνζ δ δζάνηεζα ηδξ 

δθζμθάκεζαξ είκαζ ιέβζζηδ ηαζ ιεηαλφ 70% ηαζ 85%. Σμ θεζκυπςνμ μζ ηζιέξ 
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ιεζχκμκηαζ ιεηαλφ 30% ηαζ 60%. Ζ κέθςζδ πανμοζζάγεζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ημ 

θεζκυπςνμ ηαζ ημ πεζιχκα (Matzarakis, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 8.5 Γζαηφιακζδ ιέζδξ επμπζηήξ ηαπφηδηαξ ακέιμο ηδκ πενίμδμ 1970-2000 

(Matzarakis, 2006). 
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8.3  Τδαηηθφ ηζνδχγην ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Έβξνπ 

ημκ Πίκαηα 8.2 πανμοζζάγεηαζ ημ οδαηζηυ ζζμγφβζμ ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο βζα ηδκ πενίμδμ 1980-2001 (ΤΠΑΝ, 2006). πςξ 

θαίκεηαζ δ εηήζζα πναβιαηζηή ελαηιζζμδζαπκμή ακαθμβεί ζημ 63% ηαηά ιέζμ υνμ ηδξ 

αηιμζθαζνζηήξ ηαηαηνήικζζδξ, εκχ μ ιέζμξ εηήζζμξ ζοκηεθεζηήξ απμννμήξ 

(επζθακεζαηήξ ηαζ οπυβεζαξ) είκαζ 36%. 

 

Πίλαθαο 8.2 Τδαηζηυ ζζμγφβζμ βζα ημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

Έανμο ηδκ πενίμδμ 1980-2001 (ΤΠΑΝ, 2006) 

Τδξνινγηθά 

έηε 

Βξνρφπησζε 

(mm) 

Πξαγκαηηθή 

Δμαηκηζνδηαπλνή 

(mm) 

Απνξξνή 

(mm) 

πλη. 

Απνξξνήο 

80-81 683 391 392 0.57 

81-82 679 379 304 0.45 

82-83 644 439 164 0.25 

83-84 628 374 286 0.46 

84-85 456 329 162 0.36 

85-86 599 381 215 0.36 

86-87 583 369 188 0.32 

87-88 643 400 259 0.4 

88-89 594 407 182 0.31 

89-90 412 354 61 0.15 

90-91 580 398 189 0.33 

91-92 503 389 128 0.25 

92-93 464 345 119 0.26 

93-94 510 368 138 0.27 

94-95 893 435 372 0.42 

95-96 639 353 301 0.47 

96-97 593 392 241 0.41 

97-98 824 430 325 0.39 

98-99 810 428 444 0.55 

99-00 532 370 164 0.31 

Μ.O. 613 387 232 0.36 
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9. ΥΡΖΔΗ ΝΔΡΟΤ  
 

9.1   Άξδεπζε 

ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ οπάνπμοκ ανηεηά ανδεοηζηά ένβα, δ πθεζμρδθία ηςκ 

μπμίςκ ανίζηεηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ θεηάκδξ ημο Έανμο. Σμ ανδεοηζηυ κενυ 

πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ημοξ πμηαιμφξ Έανμ ηαζ Άνδα, εκχ οπάνπεζ ηαζ έκα 

ζδιακηζηυ πμζμζηυ εηηάζεςκ (πενίπμο 25 %), ημ μπμίμ ανδεφεηαζ απυ βεςηνήζεζξ. 

ημ Νμιυ Έανμο έπεζ ηαηαζηεοαζηεί ηαζ θεζημονβεί απυ ημ 1979 ημ θνάβια ημο 

Άνδα, ιε ζημπυ ηδκ άνδεοζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ ζηδκ πεδζάδα ηδξ 

Ονεζηζάδαξ. Απυ ηα εηηνεπυιεκα φδαηα ημο πμηαιμφ ηνμθμδμημφκηαζ ηα ανδεοηζηά 

δίηηοα ηδξ Βυνεζαξ Πθεονάξ Άνδα έηηαζδξ 40.447 ζηνειιάηςκ ηαζ ηδξ Νυηζαξ 

Πθεονάξ Άνδα έηηαζδξ 52.914 ζηνειιάηςκ. Πνυζθαηα μθμηθδνχεδηε δ ηαηαζηεοή 

ημο θνάβιαημξ ζημ πείιαννμ Καθφαα ζηα Κυιμνα ιε ζημπυ ηδκ άνδεοζδ 55.000 

ζηνειιάηςκ αυνεζα ημο π. Άνδα. Δπίζδξ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ηα θνάβιαηα 

απμεήηεοζδξ ζηδ εέζδ Λφνα (ςθέθζιδξ πςνδηζηυηδηαξ 1.422.000 m3), ημο 

Πνμααηχκα (ςθέθζιδξ πςνδηζηυηδηαξ 777.500 m3) ηαζ ζημ Ανδάκζμ (ςθέθζιδξ 

πςνδηζηυηδηαξ 800.000 m3). Πένακ ηςκ ακςηένς θναβιάηςκ, ζημ κμιυ Έανμο έπμοκ 

ηαηαζηεοαζηεί ηαζ θεζημονβμφκ 20 ζοθθμβζηά ανδεοηζηά δίηηοα ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 

238.000 ζηνειιάηςκ. Σα ιζζά πενίπμο απυ αοηά (109.000 ζηνέιιαηα) ανδεφμκηαζ 

απυ βεςηνήζεζξ, εκχ ηα οπυθμζπα απυ ηα κενά ημο Έανμο. ημκ Πίκαηα 9.1 

ακαθένμκηαζ ηα ζημζπεία ηςκ ανδεοηζηχκ δζηηφςκ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ (ΤΠΑΝ, 

2006). 
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Πίλαθαο 9.1 Ανδεοηζηά δίηηοα, πδβή ηνμθμδμζίαξ ημοξ ηαζ έηηαζδ πμο 

ηαηαθαιαάκμοκ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο 

(Πδβή: Γ/κζδ Τδνμμζημκμιίαξ Ν. Έανμο (2002) ζε ΤΠΑΝ, 2006) 
Αξδεπηηθά 

δίθηπα 

 

Πεγή 

ηξνθνδνζίαο 

Φνξέαο 

Γηνηθήζεο 

Αξδεπζηκε 

έθηαζε 

(ζηξ.) 

Αξδεπζείζα 

έθηαζε 

(πνηακνί 

πεγέο) (ζηξ.) 

Αξδεπζείζα 

έθηαζε 

(γεσηξήζεηο) 

(ζηξ.) 

Β.Π. Άνδα  π. Άνδαξ ΣΟΔΒ 55964 40447  

Ν.Π. Άνδα π. Άνδαξ -//- 66391 52914  

Χμεζδμφξ Γεςηνήζεζξ -//- 78310  76662 

Γζδ/πμο π. Έανμο -//- 7891 513  

Δνοενμπυηαιμο Γεςηνήζεζξ -//- 29683  18948 

Λααάνςκ 
π. Έανμξ 

Γεςηνήζεζξ 
-//- 12000 5632 3000 

Νεμπςνίμο-

Βάθημο ηένκαξ 
π. Άνδαξ -//- 89440 60790  

Πναββίμο-

Ηζζαηίμο 
Γεςηνήζεζξ 

ΓΟΔΒ 

Ονεζηζάδαξ 
4021  2456 

Κενάιμο-

Βάθημο 
Γεςηνήζεζξ -//- 1566  527 

ηένκαξ Γεςηνήζεζξ -//- 2535  1026 

Πηεθέαξ-

Ονιεκίμο 
Γεςηνήζεζξ -//- 9977  5034 

Καζηακέςκ Γεςηνήζεζξ -//- 1527  1145 

Κμιάνςκ Γεςηνήζεζξ -//- 265  145 

μοθθίμο π. Έανμξ ΣΟΔΒ 9300 7900  

Κμνκμθςθζάξ π. Έανμξ -//- 5220 4890  

Λοηυθδξ π. Έανμξ -//- 4500 3754  

Λαβοκχκ π. Έανμξ -//- 7000 4813  

Σοπενμφ π. Έανμξ -//- 28870 25370  

Φενχκ-Πέπθμο π. Έανμξ -//- 71502 48548  

Πεηάθμο π. Έανμξ -//- 5740 5390  

χλνιν 491.702 260.961 108.943 

 

9.2   Ύδξεπζε 

ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ανίζημκηαζ ηα ηφνζα αζηζηά ηέκηνα, δ 

Ονεζηζάδα ηαζ ημ Γζδοιυηεζπμ. Πδβή κενμφ απμηεθμφκ ηα οπυβεζα φδαηα βζα υθμοξ 

ημο δήιμοξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. Ακάβηεξ κενμφ βζα ημονζζιυ ειθακίγμοκ ζηδ 

θεηάκδ ημο Έανμο μζ Γήιμζ Ονεζηζάδαξ, Γζδοιμηείπμο ηαζ μοθθίμο (ΤΠΑΝ, 2006). 

9.3   Κηελνηξνθία 

Οζ ακάβηεξ ζε κενυ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ οπμθμβίζηδηακ απυ ημ ΤΠΑΝ (2006) ζε 

εηήζζα αάζδ ηαζ ζε επίπεδμ Γήιμο, βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια 1993-2001 (Πίκαηαξ 

9.4), θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ ανζειυ ηαζ ημ είδμξ ηςκ εηηνεθυιεκςκ γχςκ εκηυξ ηςκ 

μνίςκ ημο Γήιμο (Πίκαηαξ 9.3). Χξ ιέζδ διενήζζα ηαηακάθςζδ κενμφ ακά είδμξ 

γχμο, οζμεεηήεδηακ μζ ελήξ ηζιέξ πμο ανίζημκηαζ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ ηαηδβμνίεξ 
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γχςκ, εκηυξ ηςκ μνίςκ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζιχκ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημκ FAO 

(Πίκαηαξ 9.2): 

Πίλαθαο 9.2. Ακάβηεξ ζε κενυ ηςκ εηηνεθυιεκςκ γχςκ (ΤΠΑΝ, 2006) 

Δίδνο δψνπ: Bννεηδή Πξνβαηνεηδή Αηγνεηδή Υνίξνη Ηππνεηδή Κνπλέιηα Πνπιεξηθά 

Ζιενήζζα 

ηαηακάθςζδ 

κενμφ 

(L/διένα/γχμ): 70 15 15 15 70 2 0.5 

 

Πίλαθαο 9.3. Ανζειυξ γχςκ ζημοξ Γήιμοξ ημο Ν. Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006) 

ΓΖΜΟΗ Bννεηδή Πξνβαηνεηδή Αηγνεηδή Υνίξνη Ηππνεηδή Κνπλέιηα Πνπιεξηθά 

Γ. ΦΔΡΧΝ 3392 14378 14379 4971 197 1690 22996 

Γ. ΣΤΥΔΡΟΤ 179 1539 2649 139 15 350 17646 

Γ. ΣΡΗΓΧΝΟΤ 427 2407 2984 237 19 745 14101 

Γ. 

ΟΤΦΛΗΟΤ 667 4517 9770 3577 148 145 7570 

Γ. ΟΡΦΔΑ 1833 13519 19114 69 233 305 14805 

Γ. 

ΟΡΔΣΗΑΓΑ 711 5610 2470 1326 37 760 16277 

Γ. 

ΜΔΣΑΞΑΓΧΝ 492 5973 4188 212 14 1220 10128 

Γ. 

ΚΤΠΡΗΝΟΤ 120 1611 956 197 10 517 8975 

Γ. ΓΗΓΤΜΟ-

ΣΔΗΥΟΤ 3419 14297 6819 1829 69 2490 137703 

Γ. ΒΤΑ 979 1719 736 131 6 840 14850 

ΤΝΟΛΟ: 12219 65570 64065 12688 748 9062 265051 

 

Πίλαθαο 9.4. Ακάβηεξ ζε κενυ (m3/διένα) ηςκ εηηνεθυιεκςκ γχςκ ζημοξ Γήιμοξ ημο 

Ν. Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006) 

ΓΖΜΟΗ Bννεηδή Πξνβαηνεηδή Αηγνεηδή Υνίξνη Ηππνεηδή Κνπλέιηα Πνπιεξηθά 

πλνιηθέο 

αλάγθεο ζε 

λεξφ 

(m3/εκέξα) 

Γ. ΦΔΡΧΝ 237.44 215.67 215.69 74.57 13.79 3.38 11.5 772.03 

Γ. ΣΤΥΔΡΟΤ 12.53 23.09 39.74 2.09 1.05 0.7 8.82 88.01 

Γ. ΣΡΗΓΧΝΟΤ 29.89 36.11 44.76 3.56 1.33 1.49 7.05 124.18 

Γ. 

ΟΤΦΛΗΟΤ 46.69 67.76 146.55 53.66 10.36 0.29 3.79 329.09 

Γ. ΟΡΦΔΑ 128.31 202.79 286.71 1.04 16.31 0.61 7.4 643.16 

Γ. 

ΟΡΔΣΗΑΓΑ 49.77 84.15 37.05 19.89 2.59 1.52 8.14 203.11 

Γ. 

ΜΔΣΑΞΑΓΧΝ 34.44 89.6 62.82 3.18 0.98 2.44 5.06 198.52 

Γ. 

ΚΤΠΡΗΝΟΤ 8.4 24.17 14.34 2.96 0.7 1.03 4.49 56.08 

Γ. ΓΗΓΤΜΟ-

ΣΔΗΥΟΤ 239.33 214.46 102.29 27.44 4.83 4.98 68.85 662.17 

Γ. ΒΤΑ 68.53 25.79 11.04 1.97 0.42 1.68 7.43 116.85 

ΤΝΟΛΟ: 855.33 983.59 960.99 190.36 52.36 18.12 132.53 3193.2 
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9.4  Βηνκεραλία 

διακηζηή αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζμπήξ είκαζ ημ ενβμζηάζζμ 

Εάπανδξ ζηδκ Ονεζηζάδα, εκχ οπάνπμοκ δζάζπανηεξ ιζηνυηενεξ αζμιδπακζηέξ ηαζ 

αζμηεπκζηέξ ιμκάδεξ. Πανυθ‘ αοηά μζ ακάβηεξ ζε κενυ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ 

ηνίκεηαζ υηζ επδνεάγμοκ εθάπζζηα ημ οπάνπμκ οδαηζηυ δοκαιζηυ ημο εθθδκζημφ 

ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο, ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ πνήζηεξ κενμφ 

υπςξ είκαζ δ άνδεοζδ, δ ηηδκμηνμθία ηαζ δ φδνεοζδ. 

 

9.5  Εήηεζε θαη έιιεηκκα λεξνχ 

ημκ Πίκαηα 9.5 πανμοζζάγμκηαζ μζ απμθήρεζξ απυ ηα οπυβεζα φδαηα ακά 

οπμθεηάκδ ηαζ πνήζηδ κενμφ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ (ΤΠΑΝ, 2006). πςξ 

θαίκεηαζ δ άνδεοζδ ζοιαάθθεζ ζημ 91% ηςκ ζοκμθζηχκ απμθήρεςκ απυ ηα οπυβεζα 

φδαηα, εκχ 68% ηςκ απμθήρεςκ απυ ηα οπυβεζα φδαηα θαιαάκεζ πχνα ζηδκ πεδζάδα-

οπμθεηάκδ ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ ημ 15% ζημ πεδζκυ ηιήια ημο Δνοενμπμηάιμο. 

 

Πίλαθαο 9.5 Απμθήρεζξ απυ οπυβεζα φδαηα ακά οπμθεηάκδ ηαζ πνήζηδ κενμφ, ζε 10
3
 

m
3
, ζηδκ πενζμπή ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006). 

ΤΠΟΙΔΘΑΛΖ Άρδ. Βιομ Θηην Σοσρ Ύδρ ΤΛΟΙΟ 

ΟΡΔΣΙΑΓΑ 110.493 2.719 180 18 4.64 118.051 

ΚΟΜΑΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 

ΟΡΔΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  1.49 0 0 0 159 1.649 

ΠΔΓΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  22.075 858 310 10 2.251 25.503 

ΟΤΦΛΙΟΤ 12.26 283 350 1 1.311 14.205 

ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ  11.554 894 310 0 1.579 14.337 

ΑΘΡΟΗΚΑ  157.872 4.754 1.151 29 9.939 173.744 

 

ημκ Πίκαηα 9.6 πανμοζζάγμκηαζ μζ απμθήρεζξ απυ ηα επζθακεζαηά φδαηα ακά 

οπμθεηάκδ ηαζ πνήζηδ κενμφ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ (ΤΠΑΝ, 2006). πςξ 

θαίκεηαζ δ άνδεοζδ ζοιαάθθεζ ζημ 100% ηςκ ζοκμθζηχκ απμθήρεςκ απυ ηα 

επζθακεζαηά φδαηα, εκχ 58% ηςκ απμθήρεςκ θαιαάκεζ πχνα ζηδκ πεδζάδα-

οπμθεηάκδ ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ ημ 62% ζηδκ πενζμπή ημο Γέθηα ημο Έανμο. 
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Πίλαθαο 9.6 Απμθήρεζξ απυ επζθακεζαηά φδαηα ακά οπμθεηάκδ ηαζ πνήζηδ κενμφ, ζε 

10
3
 m

3
, ζηδκ πενζμπή ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006). 

ΤΠΟΙΔΘΑΛΖ Άρδ. (*) Βιομ. Θηην. Σοσρ. Ύδρ. ΤΛΟΙΟ 

ΟΡΔΣΙΑΓΑ 96.104 0 0 0 0 96.104 

ΚΟΜΑΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 

ΟΡΔΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  0 0 0 0 0 0 

ΠΔΓΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  0 0 0 0 0 0 

ΟΤΦΛΙΟΤ 10.89 0 0 0 0 10.89 

ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ  59.979 0 0 0 0 59.979 

ΑΘΡΟΗΚΑ  166.973 0 0 0 0 166.973 

(*): Αθοπά ζηην ποζόηηηα  νεπού πος θηάνει ζηον σπήζηη, μεηά ηιρ ηςσόν απώλειερ 
ηποθοδοζίαρ (ανάνηη ηος σπήζηη) 

 
ημκ Πίκαηα 9.7 πανμοζζάγεηαζ δ γήηδζδ ηαζ ημ έθθεζιια κενμφ ακά οπμθεηάκδ 

ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006). πςξ θαίκεηαζ δζαιμνθχκεηαζ 

οδαηζηυ έθθεζιια ιυκμ ζηδκ πεδζάδα ηδξ Ονεζηζάδαξ, ηάηζ πμο μθείθεηαζ ζηδκ 

οπενάκηθδζδ ημο οπυβεζμο οδνμθμνέα ζηδκ πενζμπή αοηή. 

 

Πίλαθαο 9.7 Εήηδζδ ηαζ έθθεζιια κενμφ ακά οπμθεηάκδ, 10
3
 m

3
, ζηδκ πενζμπή ημο 

εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο (ΤΠΑΝ, 2006). 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΘΖ ΙΔΘΑΛΖ 
 ΟΙΗΘΖ 
ΕΖΣΖΖ 

 ΟΙΗΘΟ 
ΔΙΙΔΗΚΚΑ 

ΟΡΔΣΙΑΓΑ 236.821 22.666 

ΚΟΜΑΡΩΝ 0 0 

ΟΡΔΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  1.649 0 

ΠΔΓΙΝΟ ΣΜΗΜΑ 
ΔΡΤΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  25.503 0 

ΟΤΦΛΙΟΤ 25.095 0 

ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ  74.316 0 

ΑΘΡΟΗΚΑ  363.383 22.666 

 

φιθςκα ιε ημ δζαπεζνζζηζηυ ιαεδιαηζηυ μιμίςια ημο ΤΠΑΝ (2006) ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο πνμζμιμίςζδξ 1980-2001 πανμοζζάζηδηακ 6 πενζζηαηζηά 

έθθεζρδξ κενμφ ζημ ανδεοηζηυ δίηηομ Άνδα ιε ιέβζζηδ δζάνηεζα έθθεζρδξ κενμφ ημοξ 

3 ιήκεξ, εκχ ζημ ανδεοηζηυ δίηηομ Νεμπςνίμο-Βάθημο-ηένκαξ πανμοζζάζηδηακ 10 

πενζζηαηζηά έθθεζρδξ κενμφ ιε ιέβζζηδ δζάνηεζα ημοξ 5 ιήκεξ (Πίκαηαξ 9.8). 
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Πίλαθαο 9.8 Ανζειυξ ζοιαάκηςκ, ζοκμθζηή δζάνηεζα ηαζ ιέβζζηδ δζάνηεζα έθθεζρδξ 

κενμφ 
Θόμβοι 

διατειριζηικού 
ομοιώμαηος 

Αριθμός 

ζσμβάνηφν 
έλλειυης 

νερού 

σνολική διάρκεια 

έλλειυης νερού, 
μήνες 

Κέγιζηη διάρκεια 

έλλειυης νερού, μήνες 

Αρδεστικό δίκτσο 
Άρδα 

6 13 3 

Αρδεστικό δίκτσο 

Νεοτωρίοσ – Βάλτοσ – 

τέρνας 

10 30 5 

 
 

10. ΠΗΔΔΗ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ  

10.1  Πηέζεηο θαη ρξήζεηο γεο 

Ο Έανμξ απμζηναββίγεζ ιζαξ απυ ηζξ πζμ εκηαηζηά ηαθθζενβδιέκεξ θεηάκεξ 

απμννμήξ ηςκ Βαθηακίςκ. Ζ θεηάκδ απμννμήξ ημο Έανμο θζθμλεκεί 3.6 εηαημιιφνζα 

ακενχπςκ. ημ αμοθβανζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ, μζ ελμνοηηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ είκαζ έκημκεξ ηαζ ηονίςξ ιδ επελενβαζιέκα απυαθδηα απμπέηεοζδξ 

απυ ηδ αανζά ηαζ εθαθνζά αζμιδπακία απεθεοεενχκμκηαζ ζημκ πμηαιυ. ηδκ Σμονηία, 

μζ αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ βφνς απυ ηδκ πυθδ Edirne, εκχ ημ 

εθθδκζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ είκαζ θζβυηενμ αζμιδπακμπμζδιέκμ (Skoulikidis, 2009). 

ημ εθθδκζηυ ηιήια δ πενζμπή ημο Έανμο είκαζ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ βεςνβζηέξ 

πενζμπέξ ζηδ Βυνεζα Δθθάδα, πμο εηηείκεηαζ ζε άκς ημο 1.5 εηαημιιονίμο 

ζηνειιάηςκ ηαθθζενβδιέκμο εδάθμοξ. Ζ βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα αζηείηαζ απυ ηδκ 

πθεζμρδθία ημο ημπζημφ πθδεοζιμφ ζηα αυνεζα ηαζ ζηα ακαημθζηά ζφκμνα, υπμο ηαζ 

θαιαάκεζ πχνα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εηήζζαξ ζοβημιζδήξ. Ζ πνήζδ θζπαζιάηςκ 

ζε αοηήκ ηδκ πενζμπή ήηακ εηηεηαιέκδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 25 εηχκ 

(Δ..Τ., 2006, Fytianos ηαζ Christophoridis 2004). 

Υνήζεζξ βδξ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ πενζθαιαάκμοκ ηδ αυζηδζδ, ηδ βεςνβία, ηδκ 

ειπμνζηή αθζεία ηαζ ημ ηοκήβζ. Ζ ηφνζα βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ δ παναβςβή 

ζζηανζμφ (ηαθαιπυηζ, ζίημξ ηαζ δθίακεμξ) ηαζ ααιααηζμφ, εκχ οπάνπμοκ επίζδξ 

πεζναιαηζημί αβνμί μνβακζηήξ βεςνβίαξ πςνίξ ηδ πνήζδ θοημθανιάηςκ 

(Triantakonstantis, 2006). Ζ πενζμπή ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ (δέθηα) πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ βεςνβία είκαζ πενίπμο 150 km
2
, υπμο ηαθθζενβμφκηαζ ημ 

ααιαάηζ, ημ ζαηπανυηεοηθμ, μ δθίακεμξ, μζ κημιάηεξ ηαζ ημ ζπανάββζ. ηζξ ορίπεδεξ 

πενζμπέξ, αυνεζα ημο δέθηα, οπάνπεζ παιδθή αθάζηδζδ-θνφβακα, αεθακζδζέξ ή πεφηα 

(Zardava, 2004). Οζ ηφνζεξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή 
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πνμζηαζίαξ ημο Γάζμοξ ηδξ Γαδζάξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ αυζηδζδ ηαημζηίδζςκ γχςκ, 

ηδκ παναδμζζαηή βεςνβία ηαζ ημκ ημονζζιυ (Adamakopoulos η.α., 1995).  

ηδκ εζηυκα 10.1 πανμοζζάγεηαζ δ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ ζδιεζαηχκ ηαζ ιδ-

ζδιεζαηχκ πζέζεςκ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο. ηζξ 

ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ ΥΑΓΑ (εέζεζξ ηαηά πνμζέββζζδ, 

ΔΤΓΑΜΘ, 2010), ηα θνάβιαηα, μζ απμθήρεζξ φδαημξ, μζ αζμιδπακζηέξ ηαζ 

αζμηεπκζηέξ ιμκάδεξ, ηα μνοπεία, ηα πδβάδζα ηαζ μζ βεςηνήζεζξ, ηαεχξ ηαζ ηα 

ανδεοηζηά δίηηοα. ηζξ ιδ-ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ 

ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, μζ ηαθθζενβδιέκεξ εηηάζεζξ ηαζ μζ αμζηυημπμζ. πςξ 

θαίκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πθήεμξ βεςηνήζεςκ ηαζ ηαθθζενβεζχκ εκημπίγεηαζ ζημ 

αυννεζμ ημιιάηζ ημο εθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10.1 διεζαηέξ ηαζ ιδ-ζδιεζαηέξ πζέζεζξ ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο 
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10.2   Κχξηα πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σα ηφνζα πνμαθήιαηα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ακενςπμβεκείξ 

πζέζεζξ είκαζ ηα ελήξ: 

1. Θαθάζζζα δζείζδοζδ ιέπνζ 30 πθι ακάκηδ απυ ηζξ εηαμθέξ πμηαιμφ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ (Δζηυκα 10.2). Αοηυ ημ θαζκυιεκμ εκζζπφεηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ δζάθμνα θνάβιαηα έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

αβνυηεξ ακηθμφκ ημ κενυ απυ ημκ πμηαιυ βζα κα πμηίζμοκ ηζξ ηαθθζένβεζέξ ημοξ. 

Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ πανμπήξ πμο ηαηαθήβεζ ζηδ εάθαζζα, 

ηαζ επμιέκςξ δζεοημθφκεηαζ δ εαθάζζζα δζείζδοζδ (Zardava, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10.2 Πζέζεζξ πμο πνμένπμκηαζ απυ πανάβμκηεξ ημπζηχκ βεςθμβζηχκ 

ζοκεδηχκ: (α) πανμοζία βεςεενιζημφ πεδίμο ηαζ (α) πανμοζία γχκδξ 

εαθάζζζαξ δζείζδοζδξ (Gemitzi η.α., 2006) 
 

 

2. Σιδιαημπμίδζδ ημο πμηαιμφ (fragmentation), θνάβιαηα, ηαζ ηαηαηνάηδζδ 

κενμφ ηαζ θενηχκ οθχκ-ζγδιάηςκ, δζάανςζδ, ένβα εοεοβνάιιζζδξ ημίηδξ, 

ηαηαζηεοή ζηναββζζηζηχκ ηάθνςκ, ανδεοηζηχκ δζςνφβςκ ηαζ πθδιιφνεξ. 

Ο πμηαιυξ Έανμξ εεςνείηαζ ςξ «ιέηνζα ηαηαηιδιέκμξ» (moderately fragmented) ιε 

63-78% ηδξ εηήζζαξ απμννμήξ ημο ιεηαλφ ηςκ ιδκχκ Νμειανίμο ηαζ Μανηίμο 

(Skoulikidis, 2009). Τπάνπμοκ 21 ιεβάθμζ ηαιζεοηήνεξ, ηονίςξ ηαηά ιήημξ ηςκ 

Βμοθβανζηχκ παναπυηαιςκ (ηέζζενζξ ζημκ Άνδα ηαζ ηνεζξ ζημκ Tundja) ιε ζοκμθζηή 

πςνδηζηυηδηα 3440 Mm3. Πανά ημοξ πμθοάνζειμοξ ηαιζεοηήνεξ, δ απμννμή 

παναιέκεζ ζδζαίηενα ιεηααθδηή ιε ζοπκά ζμαανά πθδιιονζηά βεβμκυηα. Μεηαλφ ηςκ 

ηαηαζηνεπηζηυηενςκ ήηακ μζ πθδιιφνεξ ημο 2005 ηαζ ημο 2006 (UN/ΔΚ, 2007b ζε 
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Skoulikidis η.α., 2009). Λυβς ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαιζεοηήνςκ μ Έανμξ πανμοζίαζε 

δναιαηζηή ιείςζδ ηδξ ζηενεμιεηαθμνάξ, δζάανςζδ ημο δέθηα ηαζ ηςκ αιιμ-

ακαπςιάηςκ, εαθάζζζα δζείζδοζδ, ηαζ οθαθιφνςζδ ηςκ οδνμθυνςκ ζςιάηςκ ηαζ 

ηςκ πανάηηζςκ θζικμεαθαζζχκ (Glamuzina η.α., 2002, Mertzanis, 1997, Kapsimalis 

η.α., 2005, Stournaras, 1998, Kanelopoulos η.α., 2006, ζε Skoulikidis, 2009). 

Ζ ακενχπζκδ πανέιααζδ ζηδ θεηάκδ απμννμήξ ιε ηδκ ηαηαζηεοή 

οδνμδθεηηνζηχκ ηαζ ανδεοηζηχκ θναβιάηςκ, ιαγί ιε ηα πνμβνάιιαηα ακαιυνθςζδξ, 

πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημ πενζαίμ ηιήια ημο δέθηα, απυ ηδ δεηαεηία ημο '50, έπεζ 

πνμηαθέζεζ ιεηααμθέξ ζημκ παναηηήνα ηςκ ζγδιάηςκ ηςκ οπμεαθάζζζςκ δεθηασηχκ 

ηφπςκ ζγδιαημβέκεζδξ, πμο ειθακίγεηαζ ιε απυημιεξ ιεηααμθέξ ηδξ ημηημιεηνίαξ 

ηαζ ηςκ πμζμζηχκ ανβζθζηχκ μνοηηχκ. Αοηυ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ πμζμηζηή 

οπμαάειζζδ, ιέζς ηδξ αλζμπνυζεηηδξ αφλδζδξ ηςκ επζπέδςκ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ, 

ηςκ πνμδεθηασηχκ ζγδιάηςκ (Kanellopoulos η.α., 2008). ημκ Κυθπμ ηδξ 

Αθελακδνμφπμθδξ (ΒΑ Αζβαίμ Πέθαβμξ), ηα πμζμζηά απυεεζδξ ζγδιάηςκ 

ηοιαίκμκηαζ απυ 3 εηαη./έημξ ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ζε 0.45 εηαη./έημξ ζηα οπενάηηζα 

φδαηα, εκχ ιείςζδ πενζζζυηενμ απυ 50% έπεζ ηαηαβναθεί απυ ηδ δεηαεηία ημο '50, 

υηακ πναβιαημπμζήεδηακ ηα ένβα ακαιυνθςζδξ ζηδκ πεδζάδα ημο δέθηα ηαζ δ 

εοεοβνάιιζζδ ημο ηάης νμο ημο πμηαιμφ Έανμο (Kanellopoulos η.α., 2006). Σέθμξ, 

δ βεκζηή ιείςζδ ηςκ πενζαίςκ ζηενεμπανμπχκ ακαιέκεηαζ υπζ ιυκμ κα πενζμνίζεζ 

πεναζηένς ηδ δεθηασηή ακάπηολδ, αθθά ηαζ κα εκζζπφζεζ ηδκ ηνςηυηδηά ηδξ ζε 

μπμζαδήπμηε ιεθθμκηζηή ηθζιαηζηή αθθαβή, δδθ. άκμδμξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ 

αολακυιεκδ ζοπκυηδηα ηαηαζβίδςκ (Kanellopoulos η.α., 2008). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηα 

παιδθυηενα ηιήιαηα ημο Έανμο έπμοκ εοεοβναιιζζηεί ηαζ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί 

ακαπχιαηα, εκχ δ πανυπεζα αθάζηδζδ έπεζ απμρζθςεεί (Skoulikidis, 2009). 

Οζ ακελέθεβηηεξ πθέμκ πθδιιονζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμηεθμφκ έκα απυ ηα 

ηονζυηενα πνμαθήιαηα ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, ηαεχξ μ ζοκεπήξ 

εβηζαςηζζιυξ ηαζ δ δδιζμονβία ιεβάθμο ανζειμφ ακαααειχκ ηαζ ιζηνχκ θναβιάηςκ, 

υθμ ηαζ πθδζζέζηενα ζηδκ ηονίςξ ημίηδ ημο πμηαιμφ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ηαηάηθοζδ 

ηςκ πενζμδζηά ηαηαηθογυιεκςκ εηηάζεςκ, υπςξ ζοκέααζκε ζημ πανεθευκ ηαηά ιήημξ 

υθδξ ηδξ ημίηδξ ημο Έανμο. ε πθδιιονζηέξ ζοκεήηεξ δ αμοθβανζηή πθεονά 

ακαθένεζ υηζ απεθεοεενχκμκηαζ 1000-1200 m
3
/s, ακ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ δ ηζιή αοηή 

είκαζ ιεβαθφηενδ (ΤΠΑΝ, 2006). 
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3. Ρφπακζδ πμηαιμφ απυ ζδιεζαηέξ ηαζ ιδ-ζδιεζαηέξ/δζάποηεξ πδβέξ νφπακζδξ. Οζ 

πζέζεζξ αοηέξ ζπμθζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ. 

 

10.3   Τδξαπιηθά έξγα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Σα ηονζυηενα οδναοθζηά ένβα ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί 

απυ ημ 1950 έςξ ζήιενα είκαζ ηα ελήξ (ΤΠΑΝ, 2006): 

 Σδκ πενίμδμ 1950-1960 ηαζ ιε δζαηναηζηή ζοιθςκία, ηαηαζηεοάζηδηε δ 

επμκμιαγυιεκδ εοεοβνάιιζζδ ζημκ ακαημθζηυ ηφνζμ ηθάδμ ημο πμηαιμφ, ζε 

ιζα πνμζπάεεζα επαηνζαμφξ ηαεμνζζιμφ ηδξ ημίηδξ δ μπμία απμηεθμφζε ημ 

ζφκμνμ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδ βεζημκζηή Σμονηία. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ 

εοεοβνάιιζζδξ μδήβδζε ζηδκ πανμπέηεοζδ ημο ηφνζμο υβημο ημο κενμφ ημο 

πμηαιμφ Έανμο ιε πμθφ ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ηαζ ιέζς ζοκημιυηενδξ 

δζαδνμιήξ ζηδ εάθαζζα. Λυβς ημο ήπζμο ακάβθοθμο ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημο 

είδμοξ ηςκ βεςθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ πμο ηδ δμιμφκ, ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή 

πενίμδμ ηαζ υηακ μζ ζηάειεξ ημο κενμφ ημο πμηαιμφ ήηακ ζε πμθφ παιδθά 

επίπεδα παναηδνμφκηακ εζζνμή ημο εαθαζζζκμφ κενμφ πνμξ ηα ακάκηδ. 

Απμηέθεζια ηδξ εζζνμήξ αοηήξ ήηακ δ οθαθιφνςζδ ηςκ ηαθθζενβήζζιςκ 

εδαθχκ ζε ανηεηή απυζηαζδ απυ ηδ εάθαζζα. 

 Σμ 1986, δ Γζεφεοκζδ Δββείςκ Βεθηζχζεςκ ηαηαζηεφαζε ακαααειυ ζημκ 

«Γοηζηυ Βναπίμκα» πενί ηα 1000 m ακάκηδ ηςκ ακηθζμζηαζίςκ βζα ηδ 

ζοβηνάηδζδ ηδξ εζζυδμο εαθαζζζκμφ κενμφ. 

 Ζ Λζικμεάθαζζα Γνάκα έηηαζδξ 5000 ζην. απμηθείζηδηε απυ ηδ εάθαζζα ημ 

1987 ιε ηδκ επέιααζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Κμζκυηδηαξ Λμοηνμφ, μζ μπμίμζ 

έηθεζζακ αοεαίνεηα ηδκ επζημζκςκία ηδξ θίικδξ ιε ηδ εάθαζζα ιε πςιάηζκμ 

θνάβια βζα κα δζαιανηονδεμφκ βζα ηδκ ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ αδζαθμνία ηςκ 

ανιυδζςκ ανπχκ ζημ κα θφζμοκ ημ πνυαθδια οθαθιφνςζδξ ηςκ εδαθχκ. 

 Σμ 1988 δ ΓΔΒ ηαηαζηεφαζε ιζα εζμδεοηζηή ιεηαθθζηή πυνηα ζηδ θοζζηή 

εέζδ επζημζκςκίαξ πνμξ Λαηί ηαζ Βμοθβμονμφδα, δ μπμία παναιέκεζ ηθεζζηή. 

 Σμ 1988 δ ΓΔΒ ηαηαζηεφαζε ακαααειυ (ακφρςζδ ηδξ ζηάειδξ) ζημ 

Υείιαννμ Λμοηνμφ, 500 m πενίπμο πνζκ απυ ηδ ζοιαμθή ημο ιε ηδ 

ανακηάιεηνμ. ημ ζδιείμ αοηυπ ημ κενυ ιε δζαιυνθςζδ ιζηνήξ ηάθνμο ηαζ 
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εφναξ ελένπεηαζ ημο πεζιάννμο, πενκά ηάης απυ ημ ακάπςια (οπάνπεζ εφνα), 

ηαζ δζαιέζμο ηδξ ανακηάιεηνμο (δφμ εφνεξ εηαηένςεεκ) εζζένπεηαζ ζηδ 

Γνάκα. Σέθμξ, δζμπεηεφηδηακ ηαζ άθθα βθοηά κενά απυ ηδ Γεηάιεηνμ πνμξ ηδ 

Γνάκα. Σέθμξ, δζμπεηεφηδηακ ηαζ άθθα βθοηά κενά απυ ηδ Γεηάιεηνμ πνμξ ηδ 

Γνάκα. 

 Σμ 1988 ηαηαζηεοάζηδηακ απυ ηδ ΓΔΒ ακμίβιαηα ζηδ Λζικμεάθαζζα 

Μμκμθίικδξ βζα αεθηίςζδ ηδξ ζπεομηαθθζένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ δζχνοβεξ ζημκ 

ίδζμ πχνμ κμηζυηενα. Δπίζδξ ημ 1988, ζημ πθαίζζμ απμηαηάζηαζδξ ηδξ 

Λζικμεάθαζζαξ Γνάκαξ, δζακμίπεδηε ηάθνμξ δοηζηά ηδξ θίικδξ, υιμνα ηςκ 

δζακμιχκ βδξ βζα ηαθθζένβεζα. Σδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ ηαηαζηεοάζηδηε 

ηάθνμξ ζημ Γοηζηυ Βναπίμκα 1600 m πενίπμο ακάκηδ ηςκ ακηθζμζηαζίςκ. 

ήιενα δ ηάθνμξ αοηή έπεζ ηθείζεζ. 

 Σμ 1990 ηαζ ζε απυζηαζδ 3000 m κμηζυηενα ημο Γαζζημφ Παναηδνδηδνίμο 

ηαηαζηεοάζεδηε απυ ηδ ΓΔΒ δζχνοβα υπμο δζμπεηεφεζ κενυ ζηδ 

Λζικμεάθαζζα ηδξ Μμκμθίικδξ. 

 Σμκ Ημφκζμ 2004, ζηα πθαίζζα ένβμο LIFE «Απμηαηάζηαζδ, πνμζηαζία ηαζ 

δζαπείνζζδ ηδξ Λζικμεάθαζζαξ Γνάκαξ ζημ Γέθηα Έανμο», ζπεδζάζηδηε ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηε μ επακαπθδιιονζζιυξ ηδξ θζικμεάθαζζαξ, ζοκμδεουιεκμξ 

απυ έκα ζοζηδιαηζηυ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηδξ απμηαηάζηαζήξ ηδξ 

(Κμοηνάηδξ η.α., 2005). 

 

10.4   εκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο 

Ο πμηαιυξ δέπεηαζ ηα αζμιδπακζηά απυαθδηα απυ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

ηαζ αζμηεπκίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιεηαθθείςκ, ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

επελενβαζίαξ πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ λφθμο, ηςκ ηθςζημτθακημονβζχκ (Angelidis ηαζ 

Athanasiadis, 1995), απυ ηζξ αηυθμοεεξ πενζμπέξ ζηδ Βμοθβανία: Φζθζππμφπμθδ, 

Pzardik, Dimitrovgard, Stara Zagora, Karlovo, Slatika, Kardzali, Madan, Madzarovo, 

ηαζ Topolovgrad (Zardava, 2004). Δζδζηυηενα, ζημ αμοθβανζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ 

ημο Έανμο οπάνπμοκ μζ ελήξ πζέζεζξ: 

i. Ζ πενζμπή βφνς απυ ημκ πμηαιυ Topolnitza, μ μπμίμξ είκαζ παναπυηαιμξ ημο 

Έανμο ήηακ ζημ πανεθευκ ηαζ παναιέκεζ ιζα πενζμπή εκηαηζηήξ 
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ιεηαθθεοηζηήξ ηαζ ελμνοηηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, πμο ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε 

ηδκ επελενβαζία παθημφ. ε αοηή ηδκ πενζμπή ανίζημκηαζ ιεβάθεξ 

πονμιεηαθθμονβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ πδβή νφπακζδξ ιε 

αανέα ιέηαθθα (ηονίςξ παθηυ) ηαζ ανζεκζηυ. Αοημί μζ νφπμζ θεάκμοκ ζημκ 

πμηαιυ Topolnitza υπζ ιυκμ ιέζς ηςκ απμαθήηςκ αθθά ηαζ απυ ηα 

απμζηναββζζηζηά κενά πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα απυαθδηα ιεηαθθείςκ ηαζ 

απυ νοπαζιέκα εδάθδ. Δηηυξ απυ ημοξ ακυνβακμοξ νφπμοξ, μ πμηαιυξ 

Topolnitza είκαζ νοπαζιέκμξ ηαζ ιε μνβακζηέξ μοζίεξ πμο ανίζημκηαζ ηαζ 

δζαθφμκηαζ ζε πανάκμιεξ εέζεζξ-θυθμοξ ιε ζηενεά απυαθδηα (Νζημθάμο 

η.α., 2008). 

ii. ηδκ πενζμπή ηςκ δφμ ιεβαθμοπυθεςκ Pazardjic-Plovdiv ανίζημκηαζ δζάθμνεξ 

αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (πδιζηέξ, θανιαηεοηζηέξ, ιδπακμθμβζηέξ, 

αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ) ηαζ απμηεθμφκ πδβέξ δζάθμνςκ νφπςκ (Νζημθάμο 

η.α., 2008). 

iii. Ζ πενζμπή Dimitrovgrad-Stara-Zagora. Οζ ηφνζεξ πδβέξ νφπςκ είκαζ α) δ 

παναβςβή ημο εεζζημφ μλέμξ απυ ηζξ πονζηζηέξ ζηςνίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ 

πθμφζζεξ ζε ρεοδάνβονμ ηαζ ηάδιζμ, α) μζ απμεέζεζξ πμο απμηεθμφκηαζ απυ 

ηζξ ηέθνεξ απυ ηζξ εενιμδθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ εκένβεζαξ 

(πθμφζζεξ ζε αανέα ιέηαθθα ηαζ ανζεκζηυ), β) μζ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ 

θζπαζιάηςκ, δ) δ ηζζιεκημαζμιδπακία, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ε) δζάθμνεξ 

ιζηνυηενεξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (Νζημθάμο η.α., 2008). 

iv. Ζ πενζμπή Haskovo-Harmanli είκαζ ηονίςξ ηυπμξ βεςνβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

ακ ηαζ ιενζηέξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ (ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ 

ζηδκ επελενβαζία ηαπκχκ) ανίζημκηαζ εδχ ηαζ απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πδβέξ 

νφπςκ. Οζ εενιμδθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ζημ 

Haskovo απμηεθμφκ επίζδξ πδβή νφπακζδξ (Νζημθάμο η.α., 2008). 

ηδκ Σμονηία, εηηυξ απυ πμθθμφξ δήιμοξ πμο δζαεέημοκ απυαθδηα άιεζα ή 

έιιεζα ζημκ πμηαιυ, πμθθέξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

αονζμδερείςκ, αζμιδπακζχκ ηθςζημτθακημονβίαξ επίζδξ δζαεέημοκ ηα απυαθδηά 

ημοξ ζημκ παναπυηαιμ ημο Έανμο Δνβίκδ (Νζημθάμο η.α., 2008, Σνάηζα, 2009). 

ηδκ Δθθάδα, μζ αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ιπμνμφκ κα απεθεοεενχζμοκ 

νφπμοξ ζηα απυαθδηά ημοξ πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηδ ζοζηεοαζία ηςκ εκημιμηηυκςκ, 
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δεδμιέκμο υηζ δεκ οπάνπμοκ ζηδκ Δθθάδα αζμιδπακίεξ παναβςβήξ εκημιμηηυκςκ. 

Βανέα ιέηαθθα ηαζ ιενζηέξ ζοκεεηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ιπμνμφκ επίζδξ κα 

απεθεοεενςεμφκ απυ πενζμνζζιέκεξ αζμιδπακζηέξ πδβέξ ζπεηζηέξ ιε ηέημζεξ 

παναβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ο πμηαιυξ επίζδξ δέπεηαζ ιδ επελενβαζιέκα θφιαηα 

απυ ηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηαηά ιήημξ ηδξ νμήξ ημο πμηαιμφ (Ouzounis, 1992 ζε 

Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995). Αζηζηά απυαθδηα απυ ηζξ πυθεζξ Ονεζηζάδα, 

μοθθί, Γζδοιυηεζπμ, ιε ηαη' εηηίιδζδ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ 50.000 ηαημίηςκ, ηαζ ηα 

επελενβαζιέκα ιε αζμθμβζηυ ηαεανζζιυ απυαθδηα απυ ηδ ιζηνή αζμιδπακζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ πενζμπήξ (έκα ζθαβείμ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ γάπανδξ 

ζηδκ Ονεζηζάδα), πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζημκ πμηαιυ ζοιαάθθμοκ επζπνυζεεηα ζηδ 

νφπακζή ημο (Νζημθάμο η.α., 2008, Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995, Zardava, 

2004). 

Άθθεξ ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ πςιαηενέξ (Υ.Α.Γ.Α) πμο 

ανίζημκηαζ ζημοξ δήιμοξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 10.1 

(9 ΥΑΓΑ ζοκμθζηά – 1 ακά Γήιμ). 

 

Πίλαθαο 10.1 Υ.Α.Γ.Α. ζημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο 

(ΔΤΓΑΜΘ, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

10.5   Με-ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο 

Μδ-ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή (Zardava, 2004) απμηεθμφκ μζ 

ηαθθζενβδιέκεξ εκηαηζηά πεδζάδεξ ημο Plovdiv (ζηδ Βμοθβανία) ηαζ ηδξ 

Ακδνζακμφπμθδξ (ζηδκ Σμονηία). Έηζζ ζηδ Βμοθβανία, μ πμηαιυξ Haskovo, έκαξ 

παναπυηαιμξ ημο Έανμο, νοπαίκεηαζ απυ ημ ιεβάθμ ανζειυ εενιμηδπίςκ, πμο 

ανίζημκηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενζμπή. Έπεζ παναηδνδεεί υηζ δ πανάιεηνμξ BOD5 

α/α ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

1 ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ ΓΗΓ/ΥΟΤ 

2 ΣΤΥΔΡΟΤ ΑΜΤΓΓΑΛΔΩΝΑ 

3 ΒΤΑ ΝΔΑ ΒΤΑ 

4 ΟΤΦΛΗΟΤ ΜΔΓΑ ΡΔΜΑ 

5 ΦΔΡΩΝ ΠΑΠΠΑ 

6 ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΔΒΕ 

7 ΚΤΠΡΗΝΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

8 ΟΡΦΔΑ ΛΑΒΑΡΩΝ 

9 ΣΡΗΓΩΝΟΤ ΞΑΝΘΟ ΚΡΗΟ 
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αολάκεηαζ ζηαεενά ιεηά απυ ηδκ πυθδ Harmanli θυβς ηδξ εκηαηζηήξ βεςνβζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ είκαζ παναηηδνζζηζηέξ μζ επμπζηέξ δζαηοιάκζεζξ. Δπζπθέμκ, 

οπάνπμοκ ιενζηέξ ζδιακηζηέξ μδζηέξ ανηδνίεξ ιε έκημκδ ηοηθμθμνία ζε αοηήκ ηδκ 

πενζμπή: Haskovo-Dimitrovgrad, Harmanli-Haskovo, Slivengrad-Haskovo, Haskovo-

Plovdiv ηαζ ηιήιαηα ηδξ εεκζηήξ μδμφ απυ ηδ υθζα ζημ Bourgas, υπμο παναηδνείηαζ 

νφπακζδ απυ ιυθοαδμ (απυ ημ αζεοθμαεκγυθζμ) ηαζ ρεοδάνβονμ (απυ ημ μλείδζμ ημο 

ρεοδάνβονμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα εθαζηζηά αοημηζκήηςκ) (Νζημθάμο η.α., 

2008). 

ηδκ Δθθάδα, μζ ζδιακηζηυηενεξ ιδ-ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ είκαζ μζ εκηαηζηέξ 

βεςνβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ημκηά ζημκ πμηαιυ Έανμ, πμο απεθεοεενχκμοκ 

εκημιμηηυκα, γζγακζμηηυκα ηαζ ενεπηζηέξ μοζίεξ, υπςξ ηεηιδνζχκεηαζ απυ ηζξ 

ακαθφζεζξ ηςκ δεζβιάηςκ κενμφ ημο πμηαιμφ Έανμο (Νζημθάμο η.α., 2008). 

Δπζπθέμκ, ημ πνμσυκ δζήεδζδξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ πςιαηενέξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ 

επζζηνμθέξ ανδεοηζηχκ οδάηςκ απυ ηζξ εκηαηζηέξ βεςνβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ζοιαάθθμοκ επίζδξ ζημ δζάποηδξ ιμνθήξ ζζμγφβζμ νφπακζδξ ημο πμηαιμφ πνζκ 

εηαάθθεζ ζημ Αζβαίμ πέθαβμξ, ζηδκ εθθδκζηή αηηή (Νζημθάμο η.α., 2008). 

ημ εθθδκζηυ ηιήια ημο Έανμο μ πμηαιυξ θαιαάκεζ ηδκ απμννμή απυ ημ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ 140.000-150.000 εηηανίςκ πμο απμηεθμφκ ημ ηαθθζενβδιέκμ 

έδαθμξ ημο κμιανπζαημφ δζαιενίζιαημξ ημο Έανμο, εκχ μζ ηφνζεξ ηαθθζένβεζεξ 

πενζθαιαάκμοκ ημ ααιαάηζ, ημ ζζηάνζ, ημ ζαηπανυηεοηθμ, ημ ηνζεάνζ ηαζ ημ 

ηαθαιπυηζ (Konstantinou η.α., 2006, Nikolaidis η.α., 2008). Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

βεςνβζηέξ πενζμπέξ ανίζημκηαζ ημκηά ζηα αυνεζα/αμνεζμακαημθζηά ζφκμνα, υπμο μζ 

πμηαιμί Δνοενμπυηαιμξ ηαζ Άνδαξ δζαιμνθχκμοκ επίπεδεξ εηηάζεζξ εφθμνμο 

εδάθμοξ. Μζα άθθδ ζδιακηζηή βεςνβζηή πενζμπή δζαηνέπεζ πανάθθδθα ημκ πμηαιυ 

Έανμ, βφνς απυ ηδκ πυθδ ηςκ Φενχκ ζηα κμηζμακαημθζηά. Συζμ δ άνδεοζδ υζμ ηαζ 

δ φδνεοζδ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ελανηχκηαζ, ηονίςξ, απυ ηα οπυβεζα κενά (Nikolaidis 

η.α., 2008). Δπμιέκςξ, μ ηίκδοκμξ πμο εθθμπεφεζ αθμνά ηδκ οβεία ηςκ ηαημίηςκ, 

αθμφ ηα θζπάζιαηα δζαπέμκηαζ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα, ιε απμηέθεζια κα θηάκμοκ 

ηα πδιζηά ζηζξ βεςηνήζεζξ, απυ ηζξ μπμίεξ οδνμδμημφκηαζ πενζμπέξ ημο κμιμφ 

(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2007). 

Δπζπθέμκ, μζ κηυπζμζ αβνυηεξ ηαζ μζ βεςνβζημί ειπεζνμβκχιμκεξ ηαηέδεζλακ υηζ ημ 

κζηνζηυ αιιχκζμ, ημ εεζζηυ αιιχκζμ ηαζ ημ ακυνβακμ θςζθμνζηυ άθαξ ήηακ ηα 

ηονζυηενα θζπάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ (Nikolaidis η.α., 2008). Μενζηά απυ ηα 
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ζηεοάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαθθζενβεζχκ ζηδκ 

αιπεθμονβία είκαζ πδβέξ παθημφ ηαζ ρεοδάνβονμο, εκχ ιενζηά απυ ηα ζηεοάζιαηα 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ θαπακζηχκ είκαζ πδβέξ ιμθφαδμο ηαζ 

ρεοδάνβονμο (Νζημθάμο η.α., 2008). 

Ζ επίπηςζδ ηςκ ακενςπμβεκχκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ πμζυηδηα κενμφ ζημκ 

οβνυημπμ ημο Γέθηα ημο Έανμο δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ ιεηαθενιέκδ απυ ημκ πμηαιυ 

νφπακζδ. Λυβς ηςκ απμζηναββζζηζηχκ ένβςκ ζημκ οβνυημπμ, έκα ιένμξ ηδξ πενζμπήξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηχνα βζα ηδ βεςνβία (ααιαάηζ, ηεφηθμ, ζίημξ ηαζ ηαθαιπυηζ) 

(Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995). Μεβάθα ανδεοηζηά δίηηοα ηαζ έκημκδ 

οπεναυζηδζδ θαιαάκμοκ πχνα ζημ Γέθηα ημο Έανμο, εκχ δ επέηηαζδ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ, δ εθανιμβή θζπαζιάηςκ ηαζ δ ιμκμηαθθζένβεζα εεςνμφκηαζ ςξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιέηνζαξ έκηαζδξ.  Απ' ηδκ άθθδ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ εθανιμβή 

θοημθανιάηςκ, δ ηαφζδ οπμθεζιιάηςκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηα γςμηνμθεία εεςνμφκηαζ 

δναζηδνζυηδηεξ ιζηνήξ έκηαζδξ, εκχ αιεθδηέεξ είκαζ μζ αθθαβέξ ζηδκ ηηδκμηνμθία 

(Gerakis ηαζ Kalburtji, 1998). 

ημ ακαημθζηυ Γέθηα ημο Έανμο έπμοιε ζφζηδια πμηάιζαξ νφπακζδξ πμο 

ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ επμπζηή δζαηφιακζδ ηδξ πανμπήξ ημο πμηαιμφ, ηδ 

ιεηαθμνά νφπςκ αθθά ηαζ ηζξ ημπζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (ηηδκμηνμθία), εκχ ζημ δοηζηυ 

Γέθηα επδνεάγεηαζ δ πμζυηδηα ηςκ επζθακεζαηχκ κενχκ απυ ημπζηέξ πδβέξ 

(ηηδκμηνμθία, βεςνβία) (Μπίηζζηα ηαζ Σνάηζα, 2010). Οζ ηαθθζενβδιέκεξ εηηάζεζξ 

ηαθφπημοκ 6.000 εηηάνζα ηαζ ανίζημκηαζ ηονίςξ ζημ δοηζηυ ηαζ ηεκηνζηυ δέθηα. 

Δπίζδξ, πμθθέξ πενζμπέξ ημο οβνυημπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ έδαθμξ θζααδζμφ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ηαζ ςξ αμζηυημπμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Ο 

ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ γχςκ ζηδκ πενζμπή οπμθμβίγεηαζ υηζ ηοιαίκεηαζ απυ 2000 

αμμεζδή ηαζ 2000 πνυααηα ημ πεζιχκα, έςξ 4000 αμμεζδή ηαζ 2500 πνυααηα ημ 

ηαθμηαίνζ (Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995). 

Σέθμξ αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ παναπμηάιζμ δάζμξ ηαηά ιήημξ ηδξ εθθδκζηήξ 

πθεονάξ ημο Έανμο έπεζ ημπεί ελμθμηθήνμο ηαζ ζπεδυκ υθα ηα εδάθδ αυζηδζδξ 

έπμοκ οπμζηεί δοζιεκείξ επζπηχζεζξ απυ ηδ ιδ-μνεμθμβζηή πνήζδ ημο κενμφ 

(Zardava, 2004). Έηζζ μ ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ηαζ αζβμπνμαάηςκ, πμο αυζημοκ 

εθεφεενα ηαζ ακελέθεβηηα ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο Γέθηα υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, 

λεπενκά ηδ αμζημσηακυηδηα ηδξ πενζμπήξ. Ζ οπεναυζηδζδ ζοπκά ηαηαζηνέθεζ ή 
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οπμααειίγεζ ποηκυθοηεξ πενζμπέξ, πμο απμηεθμφκ ηυπμοξ ακαπαναβςβήξ πμθθχκ 

εζδχκ πακίδαξ (ΤΠΑΝ, 2006). 

Άθθεξ ιδ-ζδιεζαηέξ πδβέξ νφπακζδξ πενζθαιαάκμοκ ηδ αυζηδζδ ζημ δάζμξ ηδξ 

Γαδζάξ, ηζξ ακαδαζχζεζξ ιε θοηείεξ ηαζ ηδ αυζηδζδ ζημ κυηζμ δαζζηυ ζφιπθεβια ημο 

Νμιμφ ηαζ ηδκ εκηαηζηή βεςνβία, ηζξ απμζηναββίζεζξ ηαζ απμλδνάκζεζξ, ηδ αυζηδζδ 

ηαζ ηδκ ηαπείκςζδ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα ζημ Γέθηα ημο Έανμο (Ονκζεμθμβζηή, 

2010). 

11. ΑΛΛΑΓΔ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ 
 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ αθθαβχκ πνήζεςκ βδξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο Έανμο 

(εθθδκζηυ ηιήια) ηαηά ηα ηεθεοηαία 15 έηδ (1994 – 2009) πνδζζιμπμζήεδηακ ηνεζξ 

δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ SPOT 5 πςνζηήξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ 10m (4 θαζιαηζηά 

ηακάθζα, διενμιδκίαξ 7/1994) ηαζ δφμ δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ LANDSAT 5 πςνζηήξ 

δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ 30m (7 θαζιαηζηά ηακάθζα, διενμιδκίαξ 7/2009). Σμ ανπζηυ 

ζηάδζμ επελενβαζίαξ ηςκ πέκηε δμνοθμνζηχκ εζηυκςκ ήηακ δ βεςακαθμνά (geo-

referencing) ηαεεκυξ θαζιαηζημφ ηακαθζμφ λεπςνζζηά ιε ηδ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ 

Visat Beam 4.7 ιε αάζδ ημ Δθθδκζηυ Γεςδαζηζηυ φζηδια Ακαθμνάξ (ΔΓΑ '87). 

ηδ ζοκέπεζα μζ ακςηένς εζηυκεξ εζζήπεδζακ ζημ θμβζζιζηυ ENVI 4.7, ηυπδηακ ιε 

αάζδ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαζ έβζκε ηαλζκυιδζδ ηςκ 

θαζιαηζηχκ οπμβναθχκ ηάεε εζηυκαξ ιε ζημπυ ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ αθθαβχκ πμο 

έθααακ πχνα ηαηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ 1994-2009. Ζ ακάθοζδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

δμνοθμνζηχκ δεδμιέκςκ ζε επζιένμοξ ηαηδβμνίεξ πνήζεςκ βδξ έβζκε ιε ζοκδοαζιυ 

αθβμνίειςκ αοηυιαηδξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ θαζιαηζηχκ οπμβναθχκ ηςκ ηεθζχκ ηάεε 

εζηυκαξ (ISODATA) εκχ δ μκμιαημθμβία ηαζ δ πζζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ πνήζδ πνμτπανπυκηςκ δεδμιέκςκ (αενμθςημβναθίεξ, 

ζφζηδια CORINE, ηηθ). Ζ ηαλζκυιδζδ έδςζε ςξ απμηέθεζια  δφμ εειαηζημφξ 

πάνηεξ ηάθορδξ/πνήζδξ βδξ (έκακ βζα ηάεε πνμκμθμβία), ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ 

πμζμηζημπμζήεδηακ μζ πνήζεζξ βδξ ηαζ ζε ιμνθή πμζμζηχκ αθθά ηαζ μζ ιεηααμθέξ 

ημοξ ιέζς ημο θμβζζιζημφ παηέημο ArcGis 9.3.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΑΝΑΛΤΖ-ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ πνυζθαηςκ εζηυκςκ Landsat 5 (2009) πνμδβήεδηε θυβς ηδξ ηαθήξ 

πνυζθαηδξ, ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ πμο πνμοπήνπε, έηζζ χζηε κα αημθμοεήζεζ δ 

αλζυπζζηδ ηαλζκυιδζδ ηαζ ζφβηνζζδ ηςκ εζηυκςκ Landsat 5 (1986). 
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Ζ έκημκδ ζοκφπανλδ ηδξ ιυκζια ηαζ ιδ ανδεουιεκδξ ανυζζιδξ βδξ ηαζ δ θαζιαηζηή 

ζφβποζδ ηςκ ηθάζεςκ ιεηαλφ ημοξ, απμηεθμφκ ημοξ ηφνζμοξ πανάβμκηεξ πμο 

δοζηυθερακ ηδκ επίηεολδ ορδθήξ αηνίαεζαξ ηαηά ηδκ ηαλζκυιδζδ. Οζ πνήζεζξ βδξ 

πμο ακαβκςνίζηδηακ ηαζ ιεηααθήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμακαθενεείζαξ 

πνμκζηήξ πενζυδμο είκαζ μιαδμπμζδιέκεξ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: α) Γάζδ, ηα μπμία 

πενζθαιαάκμοκ ηα Κςκμθυνα, ηα Πθαηφθοθθα, ηα ιζηηά ηαζ ηα ιεηαααηζηά δάζδ ηδξ 

πενζμπήξ εκδζαθένμκημξ), α) Μδ ανδεουιεκδ ανυζζιδ βδ, β) Μυκζια ανδεουιεκδ βδ 

ηαζ δ) ηα οδάηζκα ζχιαηα ηαεχξ ηαζ ηα εζςηενζηά έθδ πμο εκημπίζηδηακ ζηδκ εκ 

θυβς οδνμθμβζηή θεηάκδ. Σα ηεθζηά πνμσυκηα-εειαηζημί πάνηεξ πμο δδιζμονβήεδηακ 

απεζημκίγμκηαζ παναηάης ηαεχξ ηαζ μ πίκαηαξ ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ ηάεε πνήζδξ βδξ 

ηαζ ημ πμζμζηυ πμο ηαηαθαιαάκεζ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ακηίζημζπα ημ 1986 ηαζ 

ημ 2009.  

πςξ θαίκεηαζ ζηζξ ακςηένς εζηυκεξ ηαζ ζημκ πίκαηα 11.1 ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

δεηαπεκηαεηία έπμοκ ζοκηεθεζηεί ζδιακηζηέξ αθθαβέξ πνήζεςκ βδξ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο π. Έανμο. οβηεηνζιέκα, ηα δάζδ (πάζδξ θφζεςξ θοζζηή αθάζηδζδ) 

έπμοκ αολδεεί ηαηά πενίπμο 6,8% ζημ ακςηένς δζάζηδια. Σα οδάηζκα ζχιαηα ηαζ 

ηονίςξ ηα έθδ εκηυξ ημο Γέθηα ηαηαθαιαάκμοκ ημ ίδζμ πενίπμο πμζμζηυ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ. Πανάθθδθα αολήεδηακ μζ ανδεουιεκεξ ηαθθζένβζεξ ηαηά 

πενίπμο 9% εκχ ακηίεεηα δ ιδ ανδεουιεκδ βδ έπεζ ιεζςεεί ηαηά 15.9%. Αοηή δ 

ιείςζδ μθείθεηαζ ζηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ημο 

αβνμηζημφ πθδεοζιμφ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ ιεηαηίκδζδ ημο πνμξ ηα αζηζηά ηέκηνα ηαζ 

ηδκ εκαζπυθδζδ ημο ιε άθθεξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ αφλδζδ ηςκ Γαζχκ 

ιπμνεί επίζδξ κα ελδβδεεί ιε ηζξ ακςηένς ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ 

πενζμπή ιεθέηδξ ηαηά ημ δζάζηδια 1986 – 2009 (ακηζηαηέζηδζακ ηιήια ηδξ ιδ 

ανδεουιεκδξ ανυζζιδξ βδξ).  

 

Πίλαθαο 11.1 Καηδβμνίεξ πνήζεςκ βδξ ηαηά ηα έηδ 1986 ηαζ 2009 ηαζ μζ ζπεηζηέξ 

ιεηααμθέξ ημοξ. 
Κάιπςε/ρξήζε 

γεο 

Έθηαζε 

(m
2
) 1986 

(%) 
Έθηαζε (m

2
) 

2009 
(%) 

Μεηαβνιή 

(%) 

Γάζδ 738813192 22,11 967360500 28,94 +6,8 

Μδ ανδεουιεκδ 

ανυζζιδ βδ 
1381594427 

41,35 
850868100 

25,45 
-15,9 

Μυκζια 

ανδεουιεκδ βδ 
1205421188 

36,1 
1508805900 

45,14 
+9 

Τδάηζκα ζχιαηα-

εζςηενζηά έθδ 
15615512 

0,47 
15697800 

0,47 
0 

χλνιν 3341444319 100 334273230 100  
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Δηθφλα 11.1 Υάνηδξ πνήζεςκ βδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο ηαηά ημ έημξ 1986. 
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Δηθφλα 11.2 Υάνηδξ πνήζεςκ βδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο ηαηά ημ έημξ 2009. 
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12. ΡΤΠΑΝΣΗΚΔ ΦΟΡΣΗΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

12.1  Πηέζεηο 

Ζ εηηίιδζδ ηςκ πζέζεςκ ηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ νοπακηζηχκ θμνηίςκ ζηδκ 

θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο εα πνμζεββζζεεί ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ 

Παβηυζιζαξ Ονβάκςζδξ Τβείαξ, ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία απυ ηδκ αζαθζμβναθία ηαζ 

ημοξ ημπζημφξ θμνείξ βζα ηδκ πνήζδ ηςκ θζπαζιάηςκ ηαζ θοημθανιάηςκ ζηα είδδ 

ηςκ ηαθθζενβεζχκ πμο απακηχκηαζ ζηδκ πενζμπή.   

Μζα πνχηδ πνμζέββζζδ ηςκ πζέζεςκ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ιε αάζδ ηα 

ζημζπεία ημο CORINE 2000 έβζκε ιε ηδ ιεεμδμθμβία πμο ακαπηφπεδηε ζηα πθαίζζα 

ημο πνμβνάιιαημξ COST Action 620, βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηανζηζηχκ οδνμθυνςκ 

(Zwhalen, 2004). Γζα ημκ ζημπυ αοηυ μ πάνηδξ πνήζεςκ βδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ απυ ημ ζφζηδια CORINE (2000) ιεηαζπδιαηίζηδηε έηζζ χζηε κα δμεεί έκαξ 

ζοκηεθεζηήξ αανφηδηαξ πδβήξ νφπακζδξ ζε ηάεε ηαηαβεβναιιέκδ πνήζδ βδξ απυ ημκ 

παναηάης Πίκαηα 12.1. Έπεζηα αημθμφεδζε ηαλζκυιδζδ ηςκ πενζμπχκ ακάθμβα ιε 

ημκ ζοκηεθεζηή αανφηδηαξ ηαζ πνμέηορε μ πάνηδξ πζέζεςκ βζα ηζξ πδβέξ νφπακζδξ, 

υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 12.1. 

Με αάζδ ηδκ Δζηυκα 12.1 πνμηφπηεζ υηζ μζ πενζμπέξ υπμο ειθακίγμκηαζ μζ 

ιεβαθφηενεξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ είκαζ μζ εονφηενεξ πενζμπέξ απυ υπμο δζένπμκηαζ μζ 

πμηαιμί Έανμξ, Δνοενμπυηαιμξ ηαζ Άνδαξ, ηαεχξ ηαζ δ πενζμπή ιεηαλφ ηςκ 

πμηαιχκ Έανμο ηαζ Άνδα (πεδζάδα Άνδα ηαζ Ονεζηζάδαξ), υπμο ζδιεζχκμκηαζ 

ιεβάθδξ έκηαζδξ βεςνβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (ανδεοηζηέξ ηαθθζένβεζεξ). Πανάθθδθα 

ζδιακηζηέξ πζέζεζξ ειθακίγμκηαζ ζδιεζαηά ζε πενζμπέξ υπμο πςνμεεημφκηαζ 

αζμιδπακίεξ πμο απμηεθμφκ νοπακηζηέξ πδβέξ. 
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Πίλαθαο 12.1 Καηδβμνζμπμίδζδ πνήζεςκ βδξ ιε ζοκηεθεζηή αανφηδηαξ νοπακηζηχκ 

πζέζεςκ. 
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Δηθφλα 12.1 Υάνηδξ πζέζεςκ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο. 
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12.1.2 Αλζξσπνγελείο Γξαζηεξηφηεηεο 

Βαζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ δήιςκ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο είκαζ δ βεςνβία ηαζ δ ηηδκμηνμθία, εκχ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

παναηδνείηαζ ηαζ ιία ζηαδζαηά αολακυιεκδ ημονζζηζηή ακάπηολδ, ιε ζοκέπεζα έκα 

πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ κα αζπμθείηαζ ηαζ ιε ημκ ημιέα ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ.  

Οζ οπυθμζπεξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ πενζμπή (εηηυξ ηδξ βεςνβίαξ, ηδξ 

ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ημο ημονζζιμφ) είκαζ πενζμνζζιέκεξ θυβς ημο ιεζςιέκμο 

ακενχπζκμο δοκαιζημφ αθθά ηαζ ηςκ παιδθχκ νοειχκ ακάπηολδξ. Ζ αζμιδπακία  

ακαπηφπεδηε ιεηά ημ 1990 ηαζ ημ εθθδκζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Έανμο 

εεςνείηαζ ημ θζβυηενμ αζμιδπακμπμζδιέκμ (Skoulikidis, 2009). Παν‘ υθα ηαφηα, 

ιείγμκ πνυαθδια απμηεθεί δ δζαπείνζζδ ηςκ απμννζιιάηςκ (απμημιζδή ηαζ δζάεεζδ) 

ηαζ ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ ηςκ δήιςκ. 

Ζ ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ ζημοξ δήιμοξ πμο εκημπίγμκηαζ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 12.2 ηαζ απεζημκίγμκηαζ ζηδκ 

Δζηυκα 12.2. 

 

Πίλαθαο 12.2 Καηακμιή πθδεοζιμφ ζημοξ δήιμοξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο (ζημζπεία απυ ηδκ απμβναθή ηδξ 18 Μανηίμο 2001). 
 

Γήκνο Πιεζπζκφο 

Γ. Βχζζαο 8.184 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 18.998 

Γ. Κππξίλνπ 2.915 

Γ. Μεηαμάδσλ 4.486 

Γ. Οξεζηηάδνο 21.730 

Γ. Οξθέα 6.146 

Γ. νπθιίνπ 7.519 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 1.001 

Γ. Σξηγψλνπ 6.656 

Γ. Σπρεξνχ 4.103 

Γ. Φεξψλ 9.839 

χλνιν 93.911 

 

 

Απυ ηα παναπάκς δεδμιέκα πνμηφπηεζ υηζ μζ πζμ πμθοπθδεείξ δήιμζ είκαζ μζ 

Γήιμζ Ονεζηζάδμξ ηαζ Γζδοιυηεζπμο, εκχ μζ δήιμζ ιε ημοξ θζβυηενμοξ ιυκζιμοξ 

ηαημίημοξ είκαζ μζ Γήιμζ Κοπνίκμο ηαζ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο).  
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Δηθφλα 12.2 Υάνηδξ ηαηακμιήξ πθδεοζιμφ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
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12.1.2.1 Σηεξεά απνξξίκκαηα 

Ο ζδιενζκυξ ηνυπμξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα 

οπυηεζκηαζ ζε νοπακηζηέξ πζέζεζξ υθδ δ πενζμπή.  

ε μθυηθδνμ ημ κμιυ Έανμο δεκ οπάνπμοκ Υ.Τ.Σ.Α. ηαζ δ δζάεεζδ ηςκ ζηενεχκ 

απμννζιιάηςκ ηςκ δήιςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε πχνμοξ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ 

απμννζιιάηςκ (Υ.Α.Γ.Α.).  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ κμιυ Έανμο έπμοκ ηαηαβναθεί (87) ΥΑΓΑ, απυ ημοξ 

μπμίμοξ μζ (65) ανίζημκηαζ εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

(ηαηαβναθή 2004-2006, Σζαηζανέθδξ, 2008, Ραηήιπεδ, 2007). ηδκ Πενζθένεζα 

Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ εκημπίγμκηαζ ηνεζξ μνβακςιέκμζ ΥΤΣΑ: ζηδκ 

Ξάκεδ, ζηδκ Κααάθα ηαζ ζηδκ Κμιμηδκή (ηαηαβναθή 2009), εκχ πνμαθέπεηαζ δ 

ηαηαζηεοή ΥΤΣΑ ηαζ ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ, μ μπμίμξ εα ηαθφπηεζ ηαζ ηζξ ακάβηεξ 

ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ.  

Οζ ΥΑΓΑ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ Έανμο δέπμκηαζ ηα δδιμηζηά 

ζηενεά απυαθδηα (μζηζαηά απυαθδηα ηαζ οθζηά ζοζηεοαζίαξ), εκχ ηαηά πενζπηχζεζξ 

δέπμκηαζ ηαζ αζμιδπακζηά απυαθδηα (επζηίκδοκα ή ιδ ζηενεά απυαθδηα), άθθα 

ζηενεά απυαθδηα (παθζά μπήιαηα ηαζ εθαζηζηά, απυαθδηα ηηζνζαηχκ ηαηαζηεοχκ, 

ηαηεδαθίζεςκ ηαζ οθζηά μδμπμζίαξ, απμννζπηυιεκεξ δθεηηνζηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ 

ζοζηεοέξ, απμννζπηυιεκεξ δθεηηνζηέξ ζηήθεξ, πνδζζιμπμζδιέκα μνοηηέθαζα, 

βεςνβζηά ηαζ ηηδκμηνμθζηά απυαθδηα, απυαθδηα οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ) ηαζ 

θοιαημθάζπδ (ζθφξ απυ ηα Κέκηνα Δπελενβαζίαξ Λοιάηςκ - ΚΔΛ).   

Ζ παναβςβή απμννζιάηςκ πενζβνάθεηαζ απυ ηδκ Μμκαδζαία Παναβςβή 

Απμννζιιάηςκ (ΜΠΑ), δ μπμία εηθνάγεηαζ απυ ημ αάνμξ ηςκ απμννζιιάηςκ πμο 

πανάβεζ έκα άημιμ ζε ιζα διένα (kg/ηάημζημ/d). Γεκζηά, δ πμζυηδηα αοηή είκαζ 

ιεβαθφηενδ ζηζξ πθμφζζεξ πχνεξ ηαζ ζηζξ πθμφζζεξ πενζμπέξ ηδξ ίδζαξ πχναξ, εκχ ζηζξ 

αβνμηζηέξ πενζμπέξ δ πμζυηδηα ηςκ απμννζιιάηςκ είκαζ ιζηνυηενδ απυ υηζ ζηζξ 

αζηζηέξ πενζμπέξ (Μμοζζυπμοθμξ, Ν., η.α., 2002). 

ηδκ κμιυ Έανμο δ ηζιή ηδξ ΜΠΑ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 1,99 kg/ηάημζημ/d, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ζφκμθμ ηςκ ζηενεχκ απμννζιιάηςκ πμο ηαηαθήβμοκ ζηα 

ΥΑΓΑ, υπςξ θαίκεηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 12.3 (Λάγμβθμο, η.α., 2008). 

οβηνζηζηά ιε ημο οπυθμζπμοξ κμιμφξ ηδξ Θνάηδξ, μ κμιυξ Έανμο ειθακίγεζ ηδκ 

ιεβαθφηενδ ηαηά ηεθαθή παναβςβή απμαθήηςκ, εκχ πανάθθδθα δ ηζιή ηδξ ΜΠΑ 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημκ ιέζμ υνμ ηδξ Πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ - 

Θνάηδξ (Πίκαηαξ 12.3). διεζχκεηαζ υηζ δ ηαηά ηεθαθή παναβςβή απμαθήηςκ ημο 
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κμιμφ Έανμο οπμθμβίζηδηε ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα δεζβιαημθδρζχκ ημο 

εθεβπυιεκμο ΥΑΓΑ Αθελακδνμφπμθδξ, μ μπμίμξ δέπεηαζ ηα δδιμηζηά απυαθδηα ηςκ 

δήιςκ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ Σνασακμφπμθδξ (Λάγμβθμο, η.α., 2008).  

 

Πίλαθαο 12.3 Καηά ηεθαθήκ παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ δδιμηζηχκ ζηενεχκ, 

αζμιδπακζηχκ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηαζ θοιαημθάζπδξ ζημκ κμιυ 

Έανμο (Λάγμβθμο, η.α., 2008). 

Παξάκεηξνο Ν. Έβξνπ Ν. Ξάλζεο Ν. Ρνδφπεο 
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

Πθδεοζιυξ Νμιμφ 149.354 101.856 110.828 611.067 

Καηά ηεθαθήκ Παναβυιεκα μζηζαηά 

απμννίιιαηα (kg/ηάημζημ/d) 
1,51 1,12 1,36 1,38 

Καηά ηεθαθήκ Παναβυιεκα 

Βζμιδπακζηά (kg/ηάημζημ/d) 
0,4 0,28 0,25 0,26 

Καηά ηεθαθήκ Αλζμπμίδζδ 

Ακαηοηθχζζιςκ (kg/ηάημζημ/d) 
- - 0,01 0,01 

Καηά ηεθαθήκ Γζάεεζδ Απμαθήηςκ 

«ηήπςκ ηαζ πάνηςκ» (kg/ηάημζημ/d) 
0,04 0,05 0,02 0,04 

Καηά ηεθαθήκ Γζάεεζδ Λοιαημθάζπδξ 

(kg/ηάημζημ/d) 
0,04 0,02 0,05 0,04 

Καηά Κεθαιήλ Παξαγσγή Γεκνηηθψλ 

Απνβιήησλ (kg/θάηνηθν/d) 
1,99 1,47 1,69 1,73 

 

 

ημκ Πίκαηα 12.4 δίκμκηαζ μζ ηαηά αάνμξ ζοζηάζεζξ ηςκ αζηζηχκ ζηενεχκ 

απμννζιιάηςκ (ΑΑ) ηςκ αζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ πενζμπχκ αθθά ηαζ μζ ακηίζημζπεξ 

ιέζεξ ζοζηάζεζξ ημο κμιμφ Έανμο.  

 

Πίλαθαο 12.4 Καηά αάνμξ ζφζηαζδ απμννζιιάηςκ Ν. Έανμο (Λάγμβθμο, η.α., 2008). 
 

Παξάκεηξνο 
Κ.Β. χζηαζε ΑΑ 

Αζηηθνχ Πιεζπζκνχ 

Κ.Β. χζηαζε ΑΑ 

Αγξνηηθνχ Πιεζπζκνχ 

Μέζε Κ.Β. 

χζηαζε Ν. Έβξνπ 

Κάημζημζ 88.608 60.746 149.354 

Εοιχζζια > 40mm 24,9% 31,1% 27,4% 

Εοιχζζια < 40mm 17,6% 15,9% 16,9% 

Πθαζηζηά 20,7% 17,4% 19,4% 

Υανηί-Υανηυκζ 17,7% 14,1% 16,3% 

Γοαθί 7,2% 9,8% 8,3% 

Όθαζια, λφθμ, θάζηζπμ, δένια 3,9% 1,7% 3,0% 

Πάκεξ, ζεναζέηεξ, πανηί οβείαξ 4,0% 3,9% 4,0% 

Μέηαθθα 1,6% 2,1% 1,8% 

Πέηνεξ, ημφαθα 1,1% 2,6% 1,7% 

Γζάθμνα 0,7% 1,0% 0,8% 

Δπζηίκδοκα απυαθδηα 0,6% 0,4% 0,5% 

χλνιν 100,0% 100,0% 100,0% 
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Σμ εζδζηυ αάνμξ ηςκ ζηενεχκ απμννζιιάηςκ πμο ηαηαθήβμοκ ζημοξ πχνμοξ 

δζάεεζδξ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ ηδκ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ 

ελεηαγυιεκδξ πενζμπήξ, ηδκ επμπή ημο έημοξ, ημκ πνυκμ παναιμκήξ ημοξ ζημοξ 

ηάδμοξ ζοθθμβήξ, η.θπ. Γεκζηά, ημ εζδζηυ αάνμξ ηςκ απμννζιιάηςκ ελανηάηαζ ηαηά 

ηα πυζμ ζοιπζεζιέκα είκαζ ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ 300 έςξ 600 kgr/m
3
. Δδχ ηα 

απμννίιιαηα εεςνμφκηαζ ηακμκζηχξ ζοιπζεζιέκα ηαζ δεπυιαζηε ημ εζδζηυ αάνμξ ίζμ 

ιε 450 kgr/m
3
 (Καθθένβδξ, Γ., 2000).  

Με αάζδ ηα παναπάκς οπμθμβίγεηαζ μ υβημξ ηςκ παναβυιεκςκ αζηζηχκ 

απμννζιιάηςκ ζημοξ δήιμοξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ Έανμο: 

 

Πίλαθαο 12.5 Παναβυιεκα αζηζηά απμννίιιαηα απυ ημοξ δήιμοξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ ημο Έανμο. 

Γήκνο Πιεζπζκφο 
Απνξξίκκαηα 

(kgr/d) 

Aπνξξίκκαηα 

(kgr/έηνο) 

Απνξξίκκαηα 

(m
3
/έηνο) 

Γ. Βχζζαο 8184 16286,2 5944448,4 13209,9 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 18998 37806,0 13799197,3 30664,9 

Γ. Κππξίλνπ 2915 5800,9 2117310,3 4705,1 

Γ. Μεηαμάδσλ 4486 8927,1 3258406,1 7240,9 

Γ. Οξεζηηάδνο 21730 43242,7 15783585,5 35074,6 

Γ. Οξθέα 6146 12230,5 4464147,1 9920,3 

Γ. νπθιίνπ 7519 14962,8 5461425,7 12136,5 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 1001 1992,0 727076,4 1615,7 

Γ. Σξηγψλνπ 6656 13245,4 4834585,6 10743,5 

Γ. Σπρεξνχ 4103 8165,0 2980214,1 6622,7 

Γ. Φεξψλ 9839 19579,6 7146557,7 15881,2 

χλνιν 91.577 182.238,2 66.516.954,0 147.815,5 

 

 

 

12.1.2.2 Υγξά απόβιεηα 

ηα πενζζζυηενα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ δεκ οπάνπεζ 

απμπεηεοηζηυ δίηηομ. Ζ δζαπείνζζδ ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ ηυζμ ηςκ μζηζζιχκ υζμ ηαζ 

ηςκ ημονζζηζηχκ ιμκάδςκ βίκεηαζ ιε πνήζδ ζδπηζηχκ ηαζ απμννμθδηζηχκ αυενςκ 

ηαηά μζηία, ιε υ,ηζ αοηυ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ βζα ημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα. Μμκάδεξ 

επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ οπάνπμοκ ιυκμ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηδξ 

πενζμπήξ (Ονεζηζάδα, Γζδοιυηεζπμ ηαζ μοθθί).  

 

 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -61- 

12.1.2.3 Κηελνηξνθία 

Ζ δεφηενδ ζε ζπμοδαζυηδηα εκαζπυθδζδ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ 

ηηδκμηνμθία. ηζξ διζμνεζκέξ πενζμπέξ έπεζ ακαπηοπεεί ζδζαίηενα δ αβεθαδμηνμθία ηαζ 

μζ ημιείξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αοηήκ (επελενβαζία ηνέαημξ, παναζηεοή ηονζχκ, 

βζαμονηζχκ, αμοηφνμο).  

Απυ ηα παναηάης ζημζπεία πνμηφπηεζ υηζ δ ιεβαθφηενδ ηηδκμηνμθζηή 

δναζηδνζυηδηα ζδιεζχκεηαζ ιε ιεβάθδ δζαθμνά ζημκ δήιμ Γζδοιυηεζπμο, εκχ δ 

ιζηνυηενδ παναηδνείηαζ ζημοξ δήιμοξ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο) ηαζ Βφζζαξ.  

Ζ ααζζηή ηηδκμηνμθζηή δναζηδνζυηδηα ζδιεζχκεηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ 

πηδκμηνμθίαξ ηαζ ηςκ αζβμπνμαάηςκ. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζηζξ εηαμθέξ ημο  Έανμο ζοκακηχκηαζ άβνζα άθμβα, ηα 

μπμία δεκ έπμοκ ζδζμηηήηεξ ηαζ ηα μπμία θνμκηίγμοκ δ ημπζηή αοημδζμίηδζδ ηαζ μζ 

πμθίηεξ. 

φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ εηήζζαξ βεςνβζηήξ ζηαηζζηζηήξ ημο 2007, δ πενζμπή 

ιεθέηδξ πενζθαιαάκεζ 454.613 γχα οπυ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ εη ηςκ μπμίςκ 

ημ 59% αθμνά πμοθενζηά ηαζ ημ 33% αζβμπνυααηα. Ο Γήιμξ Ονθέα έπεζ ημκ 

ιεβαθφηενμ ανζειυ αζβμπνμαάηςκ ηαζ αημθμοεεί μ Γήιμξ Φενχκ εκχ μ Γήιμξ 

Γζδοιμηείπμο έπεζ ημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ πμοθενζηχκ ηαζ αημθμοεεί μ Γήιμξ 

Φενχκ. 

 

Πίλαθαο 12.6 Ανζειυξ γχςκ ηηδκμηνμθζηχκ ιμκάδςκ ακά δήιμ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο (εθθδκζηυ ηιήια). 
 

Γήκνο Βννεηδή Αηγνπξφβαηα Υνίξνη Άινγα Κνπλέιηα Πνπιεξηθά χλνιν 

Γ. Βχζζαο 979 2.455 131 6 840 14.850 19.261 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 3.419 21.116 1.829 69 2.490 137.703 166.626 

Γ. Κππξίλνπ 120 23.571 197 10 517 8.975 33.390 

Γ. Μεηαμάδσλ 492 10.161 212 14 1.220 10.128 22.227 

Γ. Οξεζηηάδνο 711 8.080 1.326 37 760 16.277 27.191 

Γ. Οξθέα 1.833 32.633 69 233 305 14.805 49.878 

Γ. νπθιίνπ 667 14.287 3.577 148 145 7.570 26.394 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 164 1.363 125 4 182 2.368 4.206 

Γ. Σξηγψλνπ 427 5.391 237 19 745 14.101 20.920 

Γ. Σπρεξνχ 179 4.188 139 15 350 17.646 22.517 

Γ. Φεξψλ 3.392 28.757 4.971 197 1.690 22.996 62.003 

χλνιν 12.383 152.002 12.813 752 9.244 267.419 454.613 

 

 

 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -62- 

 

Δηθφλα 12.3 Δίδδ ηαζ ανζειμί γχςκ ακά Γήιμ. 
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Δηθφλα 12.4 Καηακμιή ημο ζοκυθμο ηςκ γχςκ ηηδκμηνμθζηχκ ιμκάδςκ ακά Γήιμ 

ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
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Δηθφλα 12.5 Καηακμιή ηςκ αμμεζδχκ ακά Γήιμ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
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Δηθφλα 12.6 Καηακμιή ηςκ αζβμπνμαάηςκ ακά Γήιμ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
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Δηθφλα 12.7 Καηακμιή ηςκ πμίνςκ ακά Γήιμ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. 
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12.1.2.4 Γεσξγία 

Ζ ηφνζα βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ δ παναβςβή ζζηανζμφ (ηαθαιπυηζ, ζίημξ, 

ζυνβμξ, ζπυνμξ ιδδζηήξ ηαζ δθίακεμξ) ηαζ ααιααηζμφ, εκχ οπάνπμοκ επίζδξ 

πεζναιαηζημί αβνμί μνβακζηήξ βεςνβίαξ πςνίξ ηδ πνήζδ θοημθανιάηςκ 

(Triantakonstantis, 2006). Ζ πενζμπή ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ (δέθηα) πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ βεςνβία είκαζ πενίπμο 150 km
2
 ηαζ ηαθθζενβμφκηαζ ημ 

ααιαάηζ, ημ ζαηπανυηεοηθμ, μ δθίακεμξ, μζ κημιάηεξ ηαζ ημ ζπανάββζ. ηζξ ορίπεδεξ 

πενζμπέξ, αυνεζα ημο δέθηα, οπάνπεζ παιδθή αθάζηδζδ - θνφβακα, αεθακζδζέξ ή πεφηα 

(Zardava, 2004). 

Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ακάπηολδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 

παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ ιδδζηήξ ζε λενζηά εδάθδ. 

Ηδζαίηενδ ακαθμνά πνέπεζ κα βίκεζ αηυια ζημκ ακαπηοβιέκμ ηθάδμ ηδξ 

ζδνμηνμθίαξ ζηδκ πενζμπή ημο μοθθίμο, υπμο ηαθθζενβείηαζ δ ιμονζά βζα ηδκ 

παναβςβή ιεηαλζμφ. Πανάθθδθα, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή 

ημο μοθθίμο, ηαθθζενβμφκηαζ (16) πμζηζθίεξ αιπεθζχκ, εκχ ζδζαίηενδ ακάπηολδ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγεζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ θεφηαξ. 

ημκ Πίκαηα 12.7 δίκμκηαζ ηα είδδ ηαζ δ έηηαζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ηςκ Γήιςκ ηδξ 

θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο. 

 

Πίλαθαο 12.7 Δίδδ ηαθθζενβεζχκ ηαζ ζηνειιαηζηή ηάθορδ ηςκ δήιςκ ηδξ θεηάκδξ 

απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

 

Γεκνηηθφ 

Γηακεξίζκα 

Δηήζηεο 

Καιιηέξγεηεο 

(ζηξέκκαηα) 

Γελδξψδεηο 

θαιιηέξγεηεο 

(ζηξέκκαηα) 

Ακπέιηα & 

ηαθπδάκπεια 

(ζηξέκκαηα) 

Ληβάδηα & 

Βνζθφηνπνη 

(ζηξέκκαηα) 

Λαραλφθεπνη 

(ζηξέκκαηα) 

χλνιν 

(ζηξέκκαηα) 

Γ. Βχζζαο 124943,0 1297,0 232,0 8504,0 5738,0 140.714,0 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 182344,7 187,1 467,0 6,0 205,7 183.210,5 

Γ. Κππξίλνπ 64433,7 135,9 46,5 0,0 59,5 64.675,6 

Γ. Μεηαμάδσλ 107106,9 180,5 346,1 41,0 131,0 107.805,5 

Γ. Οξεζηηάδνο 173351,5 156,8 231,4 43,3 147,8 173.930,8 

Γ. Οξθέα 67498,1 70,3 159,6 0,0 150,9 67.878,9 

Γ. νπθιίνπ 60368,7 530,4 743,6 2342,5 61,3 64.046,5 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 12079,0 86,9 15,1 0,0 20,8 12.201,7 

Γ. Σξηγψλνπ 177375,9 258,0 525,8 2,0 141,8 178.303,5 

Γ. Σπρεξνχ 57273,4 58,6 52,2 0,0 55,4 57.439,6 

Γ. Φεξψλ 132563,5 133,2 54,4 7,5 121,0 132.879,6 

χλνιν 1.159.338,36 3.094,71 2.873,66 10.946,30 6.833,16 1.183.086,19 
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Δηθφλα 12.8 Καηακμιή ζοκμθζηχκ ηαθθζενβήζζιςκ εηηάζεςκ ακά δήιμ ζηδκ πενζμπή 

ιεθέηδξ. 
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Δηθφλα 12.9 Καηακμιή εζδχκ ηαθθζένβεζαξ ακά δήιμ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μζ βεςνβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ εηήζζεξ ηαθθζένβεζεξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ ηαθθζένβεζεξ 

(δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ, αιπέθζα, θζαάδζα ηαζ αμζηυημπμζ ηαζ θαπακυηδπμζ) 

ζοκακηχκηαζ ζε ζδιακηζηά ιζηνυηενμ ααειυ. Μυκμ μζ Γήιμζ Βφζζαξ ηαζ μοθθίμο 

έπμοκ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ (11% ηαζ 6% ακηίζημζπα) ιε 

άθθα είδδ ηαθθζενβεζχκ. 

Πανάθθδθα, μζ δήιμζ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ εηηάζεζξ εηήζζςκ ηαθθζενβεζχκ είκαζ μζ 

δήιμζ Γζδοιυηεζπμο, Σνζβχκμο ηαζ Ονεζηζάδμξ. Γεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ εκχ θζαάδζα 

ηαζ αμζηυημπμζ ζοκακηχκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημοξ δήιμοξ Βφζζαξ ηαζ μοθθίμο.  

Ο δήιμξ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ εηηάζεζξ ηαθθζενβεζχκ είκαζ μ δήιμξ Σνασακμφπμθδξ 

(ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο).  

 

12.1.3 Δθηίκεζε ξππαληηθψλ θνξηίσλ 

Ζ εηηίιδζδ ηςκ νοπακηζηχκ πζέζεςκ ηαζ μ οπμθμβζζιυξ ηςκ παναβμιέκςκ 

νοπακηζηχκ θμνηίςκ ζηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο ζημ εθθδκζηυ ηιήια 

πνμζεββίζεδηε ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ παβηυζιζαξ μνβάκςζδξ οβείαξ, ζημζπεία απυ 

ηδκ εθθδκζηή ηαζ δζεεκή αζαθζμβναθία, πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ ημπζημφξ θμνείξ βζα ηδκ 
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πνήζδ ηςκ θζπαζιάηςκ ηαζ θοημθανιάηςκ ζηα είδδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ πμο 

απακηχκηαζ ζηδκ πενζμπή, ηαεχξ ηαζ επζηυπζεξ παναηδνήζεζξ.  

 

12.1.3.1 Αζηηθά ιύκαηα 

Έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ παναβυιεκςκ αζηζηχκ νοπακηζηχκ θμνηίςκ 

μθείθεηαζ ζημοξ μζηζζιμφξ πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζημκ πμηαιυ Έανμ, ηαεχξ δ πνήζδ 

αυενςκ βζα ηδκ δζάεεζδ ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ ημοξ δδιζμονβμφκ ηαη‘ ανπάξ ιζα 

ζδιακηζηή οπεδάθζα πίεζδ, ή ηαζ επζθακεζαηή ακ εεςνήζμοιε υηζ είκαζ πζεακή δ 

οπενπείθδζδ ηςκ αυενςκ θυβς ηςκ πμθθχκ ανμπμπηχζεςκ ηαζ πζμκμπηχζεςκ ζηδκ 

πενζμπή.  

Σα αζηζηά θφιαηα πενζέπμοκ αζςνμφιεκεξ ηαζ δζαθοιέκεξ ακυνβακεξ ηαζ 

μνβακζηέξ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ ποηκυηδηα 

ημοξ ελανηάηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ ηαημίηςκ ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ 

διενήζζα ηαηακάθςζδ κενμφ. Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ πμζηίθεζ ηαζ ιπμνεί κα 

ηοιαίκεηαζ απυ 100-500 lt / διένα / ηάημζημ (Μανηακηςκάημξ 1990). Δπίζδξ 

ζφιθςκα ιε ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία ηα αζηζηά θφιαηα ιπμνμφκ κα παναηηδνζζεμφκ 

ςξ αζεεκή ή ηαζ ιέηνζα ακάθμβα ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε νοπακηέξ. Ζ ζφζηαζδ 

εκυξ ηοπζημφ αζηζημφ θφιαημξ ζφιθςκα ιε ηδκ αζαθζμβναθία θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 

12.5. Ζ πνήζδ κενμφ βζα ημοξ ιμκίιμοξ ηαημίημοξ ααζζζιέκδ εονέςξ 

πνδζζιμπμζμφιεκμοξ δείηηεξ (OECD, 2000) εηηζιάηαζ υηζ ακηζζημζπεί ζε ηαηακάθςζδ 

κενμφ 150 lt / διένα / ηάημζημ.  

ημ παναηάης Πίκαηα 12.9 θαίκεηαζ δ παναβςβή αζηζηχκ θοιάηςκ απυ ημοξ 

ιυκζιμοξ ηαημίημοξ ηςκ δήιςκ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο ζε εηήζζα 

αάζδ. Σα απμηεθέζιαηα εηηζιχκηαζ ζε επίπεδμ δήιςκ ηαζ θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ 

δοζιεκέζηενμ ζεκάνζμ ηαηά ημ μπμίμ δεκ θεζημονβμφκ επανηχξ μζ αζμθμβζημί 

ηαεανζζιμί ηδξ πενζμπήξ. 

Παναηδνείηαζ υηζ δ ιεβαθφηενδ παναβςβή αζηζηχκ θοιάηςκ πναβιαημπμζείηαζ 

απυ ημοξ δήιμοξ Ονεζηζάδμξ ηαζ Γζδοιυηεζπμο, εκχ δ ιζηνυηενδ πναβιαημπμζείηαζ 

απυ ημοξ δήιμοξ Κοπνίκμο ηαζ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ ημο Έανμο) (Δζηυκεξ 12.10 ηαζ 12.11). Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ακαιεκυιεκμ, 

ηαεχξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ πμζυηδηα ηςκ αζηζηχκ θοιάηςκ είκαζ ακηίζημζπδ 

ημο πθδεοζιμφ ηςκ δήιςκ.  
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Πίλαθαο 12.8 οβηέκηνςζδ νφπςκ ζε ιέζδξ ζζπφμξ αζηζηυ θφια (Metcalf and Eddy, 

1991) 
 

Δίδνο Ρππαληνχ (Kg/ m
3
) Μέζεο ηζρχνο 

ηεξεά , νιηθά 0,72 

Γηαιειπκέλα, Οιηθά 0,5 

Μδ πηδηζηά 0,3 

Πηδηζηά 0,2 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα 0,22 

Μδ πηδηζηά  0,055 

Πηδηζηά 0,165 

ΒOD5(20 
o
C) 0,22 

TOC 0,16 

COD 0,5 

Άδσην (Οιηθφ σο Ν) 0,04 

Ονβακζηυ 0,015 

Δθεφεενδ αιιςκία 0,025 

Νζηνχδδ  0,0 

Νζηνζηά 0,0 

Φψζθνξνο (Οιηθφο σο P) 0,008 

Ονβακζηυξ 0,003 

Ακυνβακμξ 0,005 

Cl 0,05 

SO4 0,03 

Αιθαιηθφηεηα 0,1 

Λίπνο 0,1 
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Πίλαθαο 12.9 Δηηίιδζδ νοπακηζηχκ θμνηίςκ αζηζηχκ θοιάηςκ ζημοξ Γήιμοξ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο ζε εηήζζα 

αάζδ. 
 

Δίδνο Ρππαληνχ 
Γήκνο 

Βχζζαο 

Γήκνο 

Γηδπκνηείρνπ 

Γήκνο 

Κππξίλνπ 

Γήκνο 

Μεηαμάδσλ 

Γήκνο 

Οξεζηηάδνο 

Γήκνο 

Οξθέα 

Γήκνο 

νπθιίνπ 

Γήκνο 

Σξαταλνχπνιεο 

Γήκνο 

Σξηγψλνπ 

Γήκνο. 

Σπρεξνχ 

Γήκνο 

Φεξψλ 

Δηήζην 

χλνιν (t) 

ηεξεά, νιηθά 322,61 748,90 114,91 176,84 856,60 242,28 296,40 39,46 262,38 161,74 387,85 3.609,97 

Γηαιειπκέλα, Οιηθά 224,04 520,07 79,80 122,80 594,86 168,25 205,83 27,40 182,21 112,32 269,34 2.506,92 

Με πηεηηθά 134,42 312,04 47,88 73,68 356,92 100,95 123,50 16,44 109,32 67,39 161,61 1.504,15 

Πηεηηθά 89,61 208,03 31,92 49,12 237,94 67,30 82,33 10,96 72,88 44,93 107,74 1.002,77 

Αησξνχκελα ζσκαηίδηα 98,58 228,83 35,11 54,03 261,74 74,03 90,57 12,06 80,17 49,42 118,51 1.103,04 

Με πηεηηθά 24,64 57,21 8,78 13,51 65,43 18,51 22,64 3,01 20,04 12,36 29,63 275,76 

Πηεηηθά 73,93 171,62 26,33 40,53 196,30 55,52 67,92 9,04 60,13 37,07 88,88 827,28 

ΒOD5(20 oC) 98,58 228,83 35,11 54,03 261,74 74,03 90,57 12,06 80,17 49,42 118,51 1.103,04 

TOC 71,69 166,42 25,54 39,30 190,35 53,84 65,87 8,77 58,31 35,94 86,19 802,21 

COD 224,04 520,07 79,80 122,80 594,86 168,25 205,83 27,40 182,21 112,32 269,34 2.506,92 

Αδσην (Οιηθφ σο Ν) 17,92 41,61 6,38 9,82 47,59 13,46 16,47 2,19 14,58 8,99 21,55 200,55 

Οξγαληθφ 6,72 15,60 2,39 3,68 17,85 5,05 6,17 0,82 5,47 3,37 8,08 75,21 

Διεχζεξε ακκσλία 11,20 26,00 3,99 6,14 29,74 8,41 10,29 1,37 9,11 5,62 13,47 125,35 

Νηηξψδε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Νηηξηθά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φψζθνξνο (Οιηθφο σο P) 3,58 8,32 1,28 1,96 9,52 2,69 3,29 0,44 2,92 1,80 4,31 40,11 

Οξγαληθφο 1,34 3,12 0,48 0,74 3,57 1,01 1,23 0,16 1,09 0,67 1,62 15,04 

Αλφξγαλνο 2,24 5,20 0,80 1,23 5,95 1,68 2,06 0,27 1,82 1,12 2,69 25,07 

Cl 22,40 52,01 7,98 12,28 59,49 16,82 20,58 2,74 18,22 11,23 26,93 250,69 

SO4 13,44 31,20 4,79 7,37 35,69 10,09 12,35 1,64 10,93 6,74 16,16 150,42 

Αιθαιηθφηεηα 44,81 104,01 15,96 24,56 118,97 33,65 41,17 5,48 36,44 22,46 53,87 501,38 

Λίπνο 44,81 104,01 15,96 24,56 118,97 33,65 41,17 5,48 36,44 22,46 53,87 501,38 

χλνιν (t) 1.530,62 3.553,12 545,18 839,00 4.064,07 1.149,46 1.406,25 187,21 1.244,85 767,37 1.840,15 17.127,28 
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Δηθφλα 12.10 Ροπακηζηά θμνηία αγχημο απυ αζηζηά θφιαηα ζε εηήζζα αάζδ. 
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Δηθφλα 12.11 Ροπακηζηά θμνηία θςζθυνμο απυ αζηζηά θφιαηα ζε εηήζζα αάζδ. 
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12.1.3.2 Γηαζηαιιάδνληα πγξά από ΧΑΓΑ 

 

διακηζηή ζοκέπεζα ηδξ φπανλδξ ΥΑΓΑ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ είκαζ δ επζαάνοκζδ 

ηςκ επζθακεζαηχκ κενχκ ηαζ ημο οπυβεζμο οδνμθυνμο μνίγμκηα απυ ηα δζαζηαθθάγμκηα 

οβνά, ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ απμζφκεεζδ ημο μνβακζημφ ιένμοξ ηςκ 

απμννζιιάηςκ ηαζ απυ ηδ δζείζδοζδ ζηδ ιάγα ημοξ ηςκ κενχκ ηδξ ανμπήξ. ηα 

απμννίιαηα θαιαάκμοκ πχνα δζάθμνεξ θοζζημπδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ μζ 

μπμίεξ εοεφκμκηαζ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ νοπακηχκ. Σμ κενυ ηδξ ανμπήξ ηαηά ηδκ 

ηίκδζή ημο ιέζα απυ ηα απμννίιιαηα δζαθφεζ ημοξ νφπμοξ αοημφξ ηαζ επζαανφκεηαζ ιε 

μνβακζηά ηαζ ακυνβακα οθζηά. (Μμοζζυπμοθμξ, Ν., η.α., 2002).   

Σα δζαζηαθθάγμκηα οβνά πμο πανάβμκηαζ απυ έκα κεανυ ΥΑΓΑ έπμοκ ιεβάθεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ακυνβακςκ ζοζηαηζηχκ, μνβακζηχκ μλέςκ, αιιςκίαξ ηαζ ζοκμθζηχκ 

δζαθοηχκ ζηενεχκ. Με ημ πέναζια ημο πνυκμο μζ ζοβηεκηνχζεζξ αοηέξ ζηαδζαηά 

ελαζεεκμφκ, ηαεχξ ηα μνβακζηά απμννίιαηα ζηαδζαηά απμδμιμφκηαζ ηαζ ηα ζηενεά 

απυαθδηα ζηαδζαηά λεπθέκμκηαζ.    

Ο υβημξ ηςκ δζαζηαθθαγυκηςκ οβνχκ ακά ΥΑΓΑ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο, ιε αάζδ ημκ ααειυ δζήεδζδξ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηάεε ΥΑΓΑ, δίκεηαζ 

αζαθζμβναθζηά ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί: 

 

Πίλαθαο 12.10 βημξ δζαζηαθθαγυκηςκ οβνχκ ακά δήιμ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο 

κμιμφ Έανμο (Ραηήιπεδ Π., 2007). 
 

 Γήκνο Πεξηνρή 
Έθηαζε 

(ζηξεκκαηα) 

Όγθνο δηαζηαιιαδφλησλ 

πγξψλ (m3
/έηνο) 

1 Βφζζαξ Κααφθδ 1,0 150 3300 

2  ηένκα 2,0 300  

3  Ρφγζα 2,0 300  

4  Καζηακζέξ 2,0 300  

5  Βφζζα/Υθυδ 15,0 2250  

6 Γζδοιυηεζπμ Αζδιέκζμ 0,5 75 6150 

7  ζημπχνζ/Μάκηνα 1,0 150  

8  Κοακή 1,0 150  

9  Αζαεζηάδεξ 1,5 225  

10  Δθθδκμπςνίμο 2,0 300  

11  Πεηνάδεξ 2,0 300  

12  Πφεεζμ 2,0 300  

13  Κμοθυαμοκμ 2,0 300  
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14  
Κανςηή/Παθζά 

Αιπέθζα 
2,0 300  

15  Μάκδξ 2,0 300  

16  Πμζιεκζηυ 2,0 300  

17  Ηζάηζμ/Βαθηυημπμξ 3,0 450  

18  
Γζδοιυηεζπμ/ανί 

Μπαίν 
20,0 3000  

19 Κοπνίκμο Κέναιμξ 0,5 75 750 

20  Υαθζδχκα 0,5 75  

21  Κοπνίκμξ 1,0 150  

22  Φοθάηζμ 1,0 150  

23  Εχκδ 2,0 300  

24 Μεηαλάδςκ Λάδδ/Πέηνα 0,5 75 3375 

25  Παθζμφνζ/Αβ. Σνζάδα 2,0 300  

26  Αθεπμπχνζ/Ραπμφθεξ 2,0 300  

27  Γυλα/Γήπεδμ 2,0 300  

28  
Μεηαλάδεξ/Αβ. 

Φςηεζκή 
3,0 450  

29  Βνοζζηά 3,0 450  

30  Δθαθμπχνζ/Υζμκάδεξ 10,0 1500  

31 Ονεζηζάδαξ Μεβάθδ Γζλαπάνα 0,5 75 1725 

32  Υακδνάξ 0,5 75  

33  
Ονεζηζάδαξ / Νέμξ 

ΥΓΑ 
1,0 150  

34  
Ονεζηζάδαξ / Παθζυξ 

ΥΓΑ 
1,0 150  

35  Θμφνζμ/διεία 1,0 150  

36  Αιπεθάηζα 1,0 150  

37  Υεζιχκζμ 1,5 225  

38  Νεμπχνζ 2,0 300  

39  Βάθημο 3,0 450  

40 Ονθέα Μεβάθμ Γένζμ 5,0 750 2250 

41  Λάαανα 10,0 1500  

42 μοθθίμο Γαδζάξ 1,0 150 2100 

43  Κμνκμθςθζάξ 3,0 450  

44  μοθθί/Σνακυ νέια 5,0 750  

45  Λαβοκά 5,0 750  

46 Σνζβχκμο Άνγμ; 0,2 30 2730 

47  Πάθθδ 0,5 75  

48  Κακαδάξ 0,5 75  

49  Γζηαίςκ 2 1,0 150  

50  Ονιέκζμ 1,0 150  

51  Πεκηάθμθμξ 1,0 150  

52  Πηεθζά 2,0 300  
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53  πήθαζμ 2,0 300  

54  Κμιάνα 2,0 300  

55  Γίηαζα 1 3,0 450  

56  Πθαηή 5,0 750  

57 Σοπενμφ Πνμααηχκα 1,0 150 10200 

58  Λφναξ 2,0 300  

59  Λεοηίιδξ 5,0 750  

60  Φοθαηημφ/Πεοηυναια 10,0 1500  

61  Σοπενυ/Αιοβναθεχκαξ 50,0 7500  

62 Φεννχκ Ποθαίαξ 5,0 750 8250 

63  Πέπθμο 5,0 750  

64  Κήπμζ 5,0 750  

65  Φεννχκ/Παπάξ 40,0 6000  

 

 

 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ζηναββζζιάηςκ ζε δζάθμνα ακυνβακα ηαζ μνβακζηά ζοζηαηζηά 

ιε αάζδ ηα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα, δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 12.11. 

 

Πίλαθαο 12.11 Σοπζηή ζφζηαζδ ζηναββζζιάηςκ πχνςκ απυεεζδξ απμννζιιάηςκ 

(Tchobanoglous, G., Kreith, F., Handbook of solid waste management, 

McGRAW-HILL, 2002). 

 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -78- 

 

Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ ΣΝ = 380,6 mg/l ηαζ ΣΡ = 30 mg/l.  

Με αάζδ υθα ηα παναπάκς, οπμθμβίζηδηε υηζ πανάβμκηαζ μζ παναηάης πμζυηδηεξ 

ΣΝ ηαζ ΣΡ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο ακά έημξ απυ ηα 

δζαζηαθθάγμκηα οβνά ηςκ ΥΑΓΑ ηδξ πενζμπήξ: 

 

Πίλαθαο 12.12 Παναβυιεκεξ πμζυηδηεξ μθζηχκ αγχημο ηαζ θςζθυνμο ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο Έανμο απυ ηα ζηναββζζηήνζα ηςκ πχνςκ απυεεζδξ 

απμννζιιάηςκ ακά έημξ.  

 

Γήκνο 
Όγθνο ζηξαγγηζκάησλ 

(m3/έηνο) 

Όγθνο ζηξαγγηζκάησλ 

(l/έηνο) 
ΣΝ (mg) TN (t) TP (mg) TP (t) 

Γ. Βχζζαο 3300 3300000 1256129032 1,26 99000000 0,10 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 6150 6150000 2340967742 2,34 184500000 0,18 

Γ. Κππξίλνπ 750 750000 285483871 0,29 22500000 0,02 

Γ. Μεηαμάδσλ 3375 3375000 1284677419 1,28 101250000 0,10 

Γ. Οξεζηηάδνο 1725 1725000 656612903 0,66 51750000 0,05 

Γ. Οξθέα 2250 2250000 856451613 0,86 67500000 0,07 

Γ. νπθιίνπ 2100 2100000 799354839 0,80 63000000 0,06 

Γ. Σξηγψλνπ 2730 2730000 1039161290 1,04 81900000 0,08 

Γ. Σπρεξνχ 10200 10200000 3882580645 3,88 306000000 0,31 

Γ. Φεξψλ 8250 8250000 3140322581 3,14 247500000 0,25 

χλνιν 40830 40830000 15541741935 15,54 1224900000 1,22 

 

 

12.1.3.3 Κηελνηξνθία 

πςξ ακαθένεδηε, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ οπάνπεζ εηηεηαιέκδ ηηδκμηνμθία. Λυβς 

ηδξ εφημθδξ πνυζααζδξ ηαζ ηδξ ακάβηδξ πμηίζιαημξ ηςκ γχςκ, δ πανμοζία ηαζ δ 

παναιμκή ηςκ γχςκ ζηζξ υπεεξ ημο πμηαιμφ Έανμο είκαζ εκ δοκάιεζ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ οπμαάειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ κενμφ. Έηζζ δ απυεεζδ ηαζ απμδυιδζδ επί ημο 

εδάθμοξ ηαεχξ ηαζ δ απυπθοζδ ηςκ πενζηηςιάηςκ ημοξ δδιζμονβμφκ νοπακηζηέξ πζέζεζξ 

ζημκ Έανμ.  

ημκ Πίκαηα 12.13 θαίκμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ απμαθήηςκ, 

εκχ ζημκ Πίκαηα 12.14 θαίκεηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ παναβυιεκςκ νφπςκ απυ ηδκ 

δναζηδνζυηδηα ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ζηδκ πενζμπή ακά δήιμ ηαζ βζα πενίμδμ εκυξ έημοξ. 
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Πίλαθαο 12.13 Υαναηηδνζζηζηά γςζηχκ απμαθήηςκ (WHO, 1982) 
 

Παναβςβή Απμαθήηςκ ακά ηυκμο ζςιαηζημφ αάνμοξ 

Υαναηηδνζζηζηά 

Απμαθήηςκ 

Βμμεζδή Υμίνμζ  Αζβμπνυααηα  Πμοθενζηά Άθμβα Κμοκέθζα 

kgr/διένα 

βημξ απμαθήηςκ 46 51 36 66 23 66 

BOD5 1,3 2,2 0,9 3,6 0,65 3,6 

COD 7,4 7,3 11,5 15,5 3,7 15,5 

Οθζηά ζηενεά 7,9 6,9 10,7 16,8 3,95 16,8 

Άγςημ 1,55 0,39 0,43 0,99 0,775 0,99 

Φχζθμνμξ 0,035 0,075 0,066 0,34 0,0175 0,34 

Κάθζμ 0,108 0,083 0,26 0,29 0,054 0,29 

Ηζμδφκαιμ Πθδε. 24 41 16,7 67 12 67 

 

 

 

Πίλαθαο 12.14 Δηηίιδζδ παναβμιέκςκ νφπςκ απυ ηδκ ηηδκμηνμθζηή δναζηδνζυηδηα 

ακά δήιμ ζε εηήζζα αάζδ. 

Γήκνο 
Τγξά 

απφβιεηα 
BOD5 COD 

Οιηθά 

ζηεξεά 
Ν P K 

Ηζνδχλνκν 

Πιπζ. 
χλνιν (t) 

Γ. Βχζζαο 7.584,50 231,61 1.420,88 1.474,11 217,35 9,92 23,79 4.285,00 15.247,16 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 37.022,82 1.214,39 7.683,27 7.819,30 890,72 65,48 138,22 22.506,71 77.340,92 

Γ. Κππξίλνπ 10.686,15 286,34 3.218,40 3.025,91 143,59 20,09 71,04 5.313,38 22.764,88 

Γ. Μεηαμάδσλ 7.694,41 221,43 1.904,47 1.854,73 155,75 12,51 38,40 4.103,50 15.985,19 

Γ. Οξεζηηάδνο 9.907,58 314,73 2.122,93 2.099,40 205,74 15,42 39,05 5.836,99 20.541,86 

Γ. Οξθέα 24.869,67 679,45 6.087,55 5.936,28 543,60 35,66 122,37 12.579,95 50.854,53 

Γ. νπθιίνπ 14.857,72 479,66 3.225,34 3.116,20 250,47 22,12 59,66 8.906,37 30.917,54 

Γ.Σξαταλνχπνιεο 1.782,89 53,96 377,31 376,83 42,08 2,53 6,91 999,64 3.642,16 

Γ. Σξηγψλνπ 5.626,85 173,60 1.284,33 1.275,07 123,30 9,61 24,66 3.217,59 11.735,01 

Γ. Σπρεξνχ 3.695,75 122,27 910,84 899,88 69,31 8,14 18,19 2.268,85 7.993,24 

Γ. Φεξψλ 39.230,45 1.196,22 8.072,92 8.012,45 886,58 51,30 144,89 22.168,26 79.763,07 

χλνιν 162.958,79 4.973,67 36.308,23 35.890,16 3.528,50 252,77 687,19 92.186,25 336.785,56 
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Δηθφλα 12.12 Ροπακηζηά θμνηία αγχημο απυ ηδκ ηηδκμηνμθία ζε εηήζζα αάζδ. 
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Δηθφλα 12.13 Ροπακηζηά θμνηία θςζθυνμο απυ ηδκ ηηδκμηνμθία ζε εηήζζα αάζδ. 
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Δηθφλα 12.14 Καηακμιή νοπακηζηχκ θμνηίςκ ακά δήιμ. 

 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μ ιεβαθφηενμξ υβημξ νοπακηζηχκ θμνηίςκ απυ ηδκ 

ηηδκμηνμθία πανάβμκηαζ απυ ημοξ δήιμοξ Φενχκ ηαζ Γζδοιυηεζπμο εκχ αημθμοεεί ηαζ μ 

Γήιμξ Ονθέα. Ο ιζηνυηενμξ υβημξ νοπακηζηχκ θμνηίςκ πανάβεηαζ απυ ημοξ δήιμοξ 

Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο) ηαζ Σοπενμφ. 

Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ακαιεκυιεκμ, ηαεχξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μ υβημξ ηςκ 

νοπακηζηχκ θμνηίςκ είκαζ ακάθμβμξ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

 

12.1.3.4 Γεσξγία 

Ζ θίπακζδ ημο εδάθμοξ είκαζ πνςηανπζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβήξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ δ πνμζεήηδ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ βεςνβζηήξ πενζυδμο βίκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ θζπαζιάηςκ. Ζ πνμζέββζζδ ηδξ 

εηηίιδζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ θζπαζιάηςκ ζηδ πενζμπή έβζκε ιε 

αάζδ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ απυ ημοξ βεςπυκμοξ πμζυηδηεξ βζα ηα είδδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ πμο 

απακηχκηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ δήιςκ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο. Δίκαζ 

δοκαηυκ μζ πμζυηδηεξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ θζπαζιάηςκ κα είκαζ ηαζ ιεβαθφηενεξ 
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θυβς ηδξ πνμζςπζηήξ ηαηηζηήξ ημο ηάεε αβνυηδ. ημκ πίκαηα 12.15 θαίκμκηαζ μζ 

πμζυηδηεξ ημο αγχημο, θςζθυνμο ηαζ ηαθίμο πμο εθανιυγμκηαζ επί ημο εδάθμοξ ζε 

εηήζζα αάζδ, ηαεχξ ηαζ δ ζοκμθζηή πμζυηδηα θζπαζιάηςκ ηυζμ ακά δήιμ υζμ ηαζ 

ζοκμθζηά ζηδ πενζμπή ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Έανμο.  

 

Πίλαθαο 12.15. Πμζυηδηεξ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε εηήζζα αάζδ 

ζηδ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

Γήκνο  Άδσην N (t) Φψζθνξνο P (t) Κάιην K (t) 
Οιηθή πνζφηεηα 

Ληπάζκαηνο (t) 

Γ. Βχζζαο 861,1 448,1 90,5 1.399,7 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 1.101,6 550,9 4,5 1.657,0 

Γ. Κππξίλνπ 389,1 195,1 2,0 586,2 

Γ. Μεηαμάδσλ 648,5 324,3 3,4 976,2 

Γ. Οξεζηηάδνο 1.045,2 523,0 3,4 1.571,6 

Γ. Οξθέα 408,7 204,7 2,7 616,1 

Γ. νπθιίνπ 379,0 186,4 5,5 570,8 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 73,7 37,2 1,0 112,0 

Γ. Σξηγψλνπ 1.072,1 535,9 4,2 1.612,2 

Γ. Σπρεξνχ 345,3 172,9 1,3 519,5 

Γ. Φεξψλ 798,7 400,2 2,8 1.201,7 

χλνιν (t) 7.122,9 3.578,7 121,2 10.822,8 

 

 

Δηθφλα 12.15 Καηακμιή νοπακηχκ απυ θζπάζιαηα ζημοξ Γήιμοξ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ. 
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Απυ ηα παναπάκς παναηδνμφιε υηζ μζ ζδιακηζηυηενεξ πμζυηδηεξ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ δήιμοξ Γζδοιυηεζπμο, Σνζβχκμο ηαζ 

Ονεζηζάδμξ, ηάηζ πμο είκαζ ακαιεκυιεκμ, ηαεχξ ζημοξ δήιμοξ αοημφξ ζοκακηάηαζ δ 

ιεβαθφηενδ βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα. Ακηίζημζπα, μζ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ ενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ παναηδνμφκηαζ ζημοξ δήιμοξ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο) ηαζ Σοπενμφ.  

Απυ ηζξ εθανιμγυιεκεξ αοηέξ πμζυηδηεξ έκα ιένμξ ημοξ απμννμθάηαζ απυ ηα 

θοηά ηαζ ημ οπυθμζπμ παναιέκεζ ζημ έδαθμξ. Έπεζηα, έκα ηιήια ημο παναηναηδεέκημξ 

ζημ έδαθμξ νοπακηή ιεηαθένεηαζ ιε ηζξ αηιμζθαζνζηέξ ηαηαηνδικίζεζξ ζημκ 

παναηείιεκμ οδάηζκμ απμδέηηδ. Ζ πμζυηδηα πμο απμννμθάηαζ ηάεε θμνά απυ ηα θοηά 

ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο θοημφ ηαζ ηδκ ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ.  
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Δηθφλα 12.16 Ροπακηζηά θμνηία αγχημο απυ ηδκ βεςνβία ζε εηήζζα αάζδ. 
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Δηθφλα 12.17 Ροπακηζηά θμνηία θςζθυνμο απυ ηδκ βεςνβία ζε εηήζζα αάζδ. 
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12.1.4 πλνιηθά θνξηία αδψηνπ θαη θσζθφξνπ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 

ηνπ π. Έβξνπ 

Σμ ζοκμθζηυ θμνηίμ αγχημο ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ θαιαάκεζ ιεβάθμ εφνμξ ηζιχκ 

ακά Γήιμ (Πίκαηαξ 12.16, Δζηυκεξ 12.18 & 12.19). Σα ιεβαθφηενα θμνηία πανάβμκηαζ 

ζημοξ δήιμοξ Γζδοιυηεζπμο ηαζ Φενχκ, ηάηζ ακαιεκυιεκμ, ηαεχξ μζ δήιμζ αοημί είκαζ 

απυ ημοξ πζμ πμθοπθδεείξ, εκχ πανάθθδθα ζοκακηάηαζ ζε αοημφξ ηαζ δ ιεβαθφηενδ 

ηηδκμηνμθζηή δναζηδνζυηδηα. Ακηίεεηα, ηα ιζηνυηενα θμνηία αγχημο ζδιεζχκμκηαζ 

ζημοξ δήιμοξ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο), 

Κοπνίκμο ηαζ Σοπενμφ, υπμο παναηδνείηαζ ηαζ δ ιζηνυηενδ αβνμηζηή ηαζ ηηδκμηνμθζηή 

δναζηδνζυηδηα, εκχ πανάθθδθα είκαζ μζ δήιμζ ιε ημοξ θζβυηενμοξ ιυκζιμοξ ηαημίημοξ. 

Σμκίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα δζαζηαθθάγμκηα οβνά δζαδναιαηίγμοκ ιζηνυ νυθμ ζηδκ 

νοπακηζηή επζαάνοκζδ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο π. Έανμο ζε θμνηία αγχηα (0,3%). 

 

Πίλαθαο 12.16 Καηακμιή θμνηίςκ αγχημο (Ν) ακά δναζηδνζυηδηα ηαζ δήιμ ζηδκ 

πενζμπή ιεθέηδξ ζε εηήζζα αάζδ 

Γήκνο 

Φνξηίν (t) 

Οιηθφ Ν 

Αζηηθά  

ιχκαηα 

Γηαζηαιιάδνληα  

πγξά 
Κηελνηξνθία Γεσξγία χλνιν 

Γ. Βχζζαο 17,9 1,3 217,3 861,1 1.097,6 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 41,6 2,3 890,7 1.101,6 2.036,3 

Γ. Κππξίλνπ 6,4 0,3 143,6 389,1 539,3 

Γ. Μεηαμάδσλ 9,8 1,3 155,7 648,5 815,3 

Γ. Οξεζηηάδνο 47,6 0,7 205,7 1.045,2 1.299,2 

Γ. Οξθέα 13,5 0,9 543,6 408,7 966,6 

Γ. νπθιίνπ 16,5 0,8 250,5 379,0 646,7 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 2,2 1,0 42,1 73,7 119,0 

Γ. Σξηγψλνπ 14,6 3,9 123,3 1.072,1 1.213,8 

Γ. Σπρεξνχ 9,0 3,1 69,3 345,3 426,7 

Γ. Φεξψλ 21,5 15,5 886,6 798,7 1.722,4 

χλνιν 200,6 31,1 3.528,5 7.122,9 10.883,0 

χλνιν (%) 1,8% 0,3% 32,4% 65,4% 100,0% 

 

ηδκ πενζμπή ζοκμθζηά πανάβμκηαζ 10.883 t αγχημο εηδζίςξ απυ υθεξ ηζξ ακςηένς 

δναζηδνζυηδηεξ (αζηζηά θφιαηα, δζαζηαθθάγμκηα οβνά, βεςνβία, ηηδκμηνμθία) ηαζ έκα 

ζδιακηζηυ πμζμζηυ απυ αοηυ ηαηαθήβεζ ζημκ πμηαιυ Έανμ θυβς ηαζ ηδξ έηπθοζδξ ηςκ 

εδαθχκ ιέζς ημο επζθακεζαημφ ηαζ οπυβεζμο κενμφ.  
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Δηθφλα 12.18 οκμθζηά νοπακηζηά θμνηία αγχημο ακά δήιμ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ 

ημο πμηαιμφ Έανμο ζε εηήζζα αάζδ. 
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Δηθφλα 12.19 Καηακμιή ζοκμθζημφ θμνηίμο αγχημο ακά δήιμ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 

 

Γζα ημ θχζθμνμ (Πίκαηαξ 12.17, Δζηυκεξ 12.20 ηαζ 12.21), ημ ιεβαθφηενμ θμνηίμ 

πανμοζζάγεηαζ ζημοξ δήιμοξ Γζδοιυηεζπμο ηαζ Σνζβχκμο, εκχ ημ ιζηνυηενμ 

πανμοζζάγεηαζ ζημοξ δήιμοξ Σνασακμφπμθδξ (ηιήια δήιμο εκηυξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ ημο Έανμο) ηαζ Σοπενμφ. Σα θμνηία θςζθυνμο ειθακίγμκηαζ επίζδξ ακάθμβα 

ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ακενςπμβεκχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

Σμ ζοκμθζηυ θμνηίμ θςζθυνμο ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ θηάκεζ ημοξ 3.874,1 t 

εηδζίςξ, ηζιή πμο μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ θζπάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ βεςνβία. 

Σμκίγεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα δζαζηαθθάγμκηα οβνά δζαδναιαηίγμοκ ιζηνυ νυθμ 

ζηδκ νοπακηζηή επζαάνοκζδ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο π. Έανμο ζε θμνηία 

θςζθυνμο (0,1%). 
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Δηθφλα 12.20 οκμθζηά νοπακηζηά θμνηία θςζθυνμο ακά δήιμ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ 

ημο πμηαιμφ Έανμο ζε εηήζζα αάζδ. 
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Πίλαθαο 12.17 Καηακμιή θμνηίςκ θςζθυνμο (Ρ) ακά δναζηδνζυηδηα ηαζ δήιμ ζηδκ 

πενζμπή ιεθέηδξ ζε εηήζζα αάζδ 

Γήκνο 

Φνξηίν (t) 

Οιηθφ Ρ 

Αζηηθά  

ιχκαηα 

Γηαζηαιιάδνληα  

πγξά 
Κηελνηξνθία Γεσξγία χλνιν 

Γ. Βχζζαο 3,6 0,1 9,9 448,1 461,7 

Γ. Γηδπκνηείρνπ 8,3 0,2 65,5 550,9 624,9 

Γ. Κππξίλνπ 1,3 0,0 20,1 195,1 216,5 

Γ. Μεηαμάδσλ 2,0 0,1 12,5 324,3 338,9 

Γ. Οξεζηηάδνο 9,5 0,1 15,4 523,0 548,0 

Γ. Οξθέα 2,7 0,1 35,7 204,7 243,2 

Γ. νπθιίνπ 3,3 0,1 22,1 186,4 211,9 

Γ. Σξαταλνχπνιεο 0,4 0,1 2,5 37,2 40,3 

Γ. Σξηγψλνπ 2,9 0,3 9,6 535,9 548,7 

Γ. Σπρεξνχ 1,8 0,2 8,1 172,9 183,1 

Γ. Φεξψλ 4,3 1,2 51,3 400,2 457,0 

χλνιν 40,1 2,4 252,8 3.578,7 3.874,1 

χλνιν (%) 1,0% 0,1% 6,5% 92,4% 100,0% 

 

 

 

Δηθφλα 12.21 Καηακμιή ζοκμθζημφ θμνηίμο θςζθυνμο ακά δήιμ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 
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12.2 Σξσηφηεηα ππφγεησλ πδξνθνξέσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ 

Έβξνπ 

 

Ζ ακάβηδ εηηίιδζδξ ηδξ ηνςηυηδηαξ ηαζ επζηζκδοκυηδηαξ ιζαξ πενζμπήξ υζμ αθμνά 

ηδκ νφπακζδ ημο οπυβεζμο κενμφ, οπήνπε απυ πμθφ παθζά, αθθά άνπζζε κα εθανιυγεηαζ 

ζακ πναηηζηή ζηδκ δεηαεηία ημο ‗60 ιε ηδκ ζζπονμπμίδζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηδκ 

ειθάκζζδ ελεζδζηεοιέκμο θμβζζιζημφ πανημβναθίαξ (Dixon, 2005). Ζ ααζζηή ανπή ζηδκ 

μπμία ζηδνίγεηαζ δ εηηίιδζδ ηδξ ηνςηυηδηαξ είκαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ ιμκαδζαίςκ 

ηιδιάηςκ ηδξ οπυ ιεθέηδ πενζμπήξ ζε ηαηδβμνίεξ ηνςηυηδηαξ (πμθφ ορδθή, ορδθή, 

ιέηνζα, παιδθή ηαζ πμθφ παιδθή) θαιαάκμκηαξ οπυρδ πανάβμκηεξ πμο δζαδναιαηίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πζεακή εζζπχνδζδ νοπακηχκ ζημκ οδνμθυνμ υπςξ δ θζεμθμβία, μζ 

ηθίζεζξ, δ θοημηάθορδ, ημ εδαθζηυ ηάθοιια ηαζ δ πςνμπνμκζηή δζαηφιακζδ ηδξ ανμπήξ. 

Έηζζ ακαπηφζζμκηαζ εειαηζημί πάνηεξ βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ ακςηένς παναιέηνμοξ ζε 

πενζαάθθμκ Γεςβναθζηχκ οζηδιάηςκ Πθδνμθμνζχκ (G.I.S.) ηαζ πνμζδίδμκηαζ ζπεηζημί 

ζοκηεθεζηέξ αανφηδηαξ ακαθυβςξ ιε ηδκ επζννμή ηδξ ηάεε παναιέηνμο ζημ θαζκυιεκμ 

ηδξ νφπακζδξ ημο οπυβεζμο κενμφ. Με ηδκ αθβεανζηή ζοκέκςζδ ηςκ εειαηζηχκ πανηχκ 

ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηζιχκ πμο πνμηφπημοκ πανάβεηαζ μ πάνηδξ 

ηνςηυηδηαξ βζα ηδκ ελεηαγυιεκδ δζενβαζία. Οζ ζφβπνμκεξ επζζηδιμκζηέξ, δζαπεζνζζηζηέξ 

αθθά ηαζ κμιμεεηζηέξ πναηηζηέξ επζαάθθμοκ ηδκ εηηίιδζδ ηνςηυηδηαξ, ςξ ιζα ζδιακηζηή 

πνμζέββζζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ.  

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιεεμδμθμβία COP (Zwahlen, 2003) 

πμο ακαπηφπεδηε ζηα πθαίζζα ημο Δονςπασημφ πνμβνάιιαημξ COST ACTION 620 βζα 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηανζηζηχκ οδνμθυνςκ αθθά εθανιυγεηαζ ηαζ ζε άθθα 

οδνμβεςθμβζηά πενζαάθθμκηα ιε επζηοπία (Δζη. 12.22). 

ηδκ ιέεμδμ αοηή ακαπηφζζμκηαζ: 

1. Έκαξ πάνηδξ πμο πενζβνάθεζ ηδκ πνμζηαζία πμο πανέπεηαζ ζημκ οδνμθυνμ απυ ηα 

επζθακεζαηά εδαθζηά ζηνχιαηα αθθά ηαζ απυ ημοξ οπενηείιεκμοξ βεςθμβζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ (O Map - Overlying layers protection) ηαζ πενζθαιαάκεζ παναιέηνμοξ 

υπςξ ημ πμζμζηυ ηςκ θεπηυημηηςκ ζγδιάηςκ ζηα εδάθδ αθθά ηαζ ηδκ 

οδνμπεναηυηδηα ηςκ οπενηείιεκςκ ηςκ οδνμθυνςκ ζηνςιάηςκ (Δζη. 12.23). 
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Απυ ημκ πάνηδ αοηυκ πνμηφπηεζ υηζ μ ιζηνυηενμξ ααειυξ πνμζηαζίαξ ημο 

οδνμθυνμο παναηδνείηαζ ζηζξ πενζμπέξ υπμο ακαπηφζζμκηαζ ζπδιαηζζιμί ιεβάθδξ 

έηηαζδξ ηαζ δοκαιζηυηδηαξ (ιάνιανα ηαζ αζαεζημθζεζηά ηαζ δμθμιζηζηά πεηνχιαηα) ηαζ 

πςνίξ οπενηείιεκμ εδαθζηυ ηάθοιια, εκχ παιδθυξ ααειυξ πνμζηαζίαξ παναηδνείηαζ ηαζ 

ζηα ζγδιαημβεκή πεηνχιαηα ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαζ δοκαιζηυηδηαξ. 

Ακηίεεηα, μ ορδθυηενμξ ααειυξ πνμζηαζίαξ παναηδνείηαζ ζηζξ πενζμπέξ υπμο 

ακαπηφζζμκηαζ ηα πναηηζηά αδζαπέναηα ζγδιαημβεκή πεηνχιαηα. Σέθμξ, ορδθυξ ααειυξ 

πνμζηαζίαξ παναηδνείηαζ ζηζξ πενζμπέξ πμο δμιμφκηαζ απυ διζπεναηά ή αδζαπέναηα 

ιεηαιμνθςιέκα ηαζ πονζβεκή πεηνχιαηα.  

  

2. Έκαξ πάνηδξ ζοβηέκηνςζδξ νμήξ (C Map - Concentration of flow), μ μπμίμξ 

πενζβνάθεζ ηδκ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία ημ επζθακεζαηυ (πζεακχξ νοπαζιέκμ) κενυ 

θηάκεζ ζημκ οδνμθυνμ, αθμφ υζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ πνυκμξ ιεηαθμνάξ ημο νφπμο 

ιέπνζ ημκ απμδέηηδ ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ θοζζηή ημο οπμαάειζζδ ηαζ 

επμιέκςξ ηαθφηενδ δ πνμζηαζία πμο πνμζθένεζ μ πενζαάθθμκηαξ πχνμξ ζημ οπυβεζμ 

κενυ. Γζα ημκ πάνηδ αοηυ ηαλζκμιείηαζ δ πενζμπή ιεθέηδξ ακάθμβα ιε ημ ααειυ 

ηανζηζημπμίδζδξ ηδξ, ηδκ ηθίζδ ηαζ ημ πμζμζηυ θοημηάθορδξ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ αανφηδηαξ αοηχκ ηςκ παναιέηνςκ δίδεζ ημκ ακηίζημζπμ πάνηδ (Δζη. 

12.24).  

 Απυ ημκ πάνηδ αοηυκ πνμηφπηεζ υηζ πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ νμήξ 

παναηδνμφκηαζ ζημ δοηζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, υπμο 

οπάνπμοκ δάζδ (ηςκμθυνςκ, πθαηφθοθθςκ ή ιζηηά) ηαζ μζ ηθίζεζξ ημο θοζζημφ εδάθμοξ 

είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ 8
μ
. Πανάθθδθα, ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ νμήξ παναηδνμφκηαζ ζηζξ 

πενζμπέξ ακαημθζηά, υπμο οπάνπμοκ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ (ιυκζια ανδεουιεκεξ ή ιδ 

βδ) ηαζ μζ ηθίζεζξ ημο θοζζημφ εδάθμοξ είκαζ ιζηνυηενεξ απυ 8
μ
. 

 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ πενζμπέξ υπμο ζοκακηχκηαζ ηανζηζημπμζδιέκα 

πεηνχιαηα μζ ζοβηεκηνχζεζξ νμήξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιέηνζεξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ 

ηθίζδ ημο θοζζημφ εδάθμοξ ή ημ ααειυ θοημηάθορδξ.  

 

3. Έκαξ πάνηδξ πμο εηθνάγεζ ηδκ επίπηςζδ ηδξ ανμπήξ ζηδκ ιεηαθμνά ημο νφπμο πνμξ 

ημ οπυβεζμ κενυ (P Map - Precipitation) αθμφ ιέηνζεξ πνμξ ορδθέξ εηήζζεξ ηζιέξ 
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ανμπυπηςζδξ ιε ορδθέξ διενήζζεξ εκηάζεζξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ βνήβμνδ δζυδεοζδ 

ηςκ νφπςκ πνμξ ημκ οδνμθυνμ ηαζ επμιέκςξ ζηδκ ιείςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο.  

 Με αάζδ ηα δεδμιέκα ημο ζηαειμφ Αθελακδνμφπμθδξ (πενίμδμξ 1961-1990), δ ιέζδ 

εηήζζα ανμπυπηςζδ είκαζ 554,3 mm, εκχ μ ιέζμξ εηήζζμξ ανζειυξ διενχκ ιε 

ανμπυπηςζδ είκαζ 96,2 διένεξ. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα αοηά, μ δείηηδξ Ρ παίνκεζ ηζιή 

0,9 ηαζ δ ιείςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ θυβς ανμπυπηςζδξ παναηηδνίγεηαζ ςξ πμθφ παιδθή.  
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Δηθφλα 12.22 πδιαηζηή απεζηυκζζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ COP. 
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Δηθφλα 12.23  Βαειυξ πνμζηαζίαξ οδνμθυνμο ιε αάζδ ηα επζθακεζαηά εδαθζηά ζγήιαηα 

ηαζ ηδκ οδνμπεναηυηδηα ηςκ οπενηείιεκςκ ζπδιαηζζιχκ (O MAP).  
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Δηθφλα 12.24  Βαειυξ πνμζηαζίαξ οδνμθυνμο ιε αάζδ ηδκ θοημηάθορδ, ηδκ ηθίζδ ημο 

θοζζημφ εδάθμοξ ηαζ ηδκ φπανλδ ή ιδ ηανζηζημπμζδιέκςκ ζπδιαηζζιχκ (C 

MAP).  
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Ζ αθβεανζηή ζοκέκςζδ ηςκ ηνζχκ παναπάκς πανηχκ ηαζ δ ηαηάθθδθδ ηαηδβμνζμπμίδζδ 

ηςκ ηζιχκ ημοξ μδήβδζε ζηδκ δδιζμονβία ημο πάνηδ ηνςηυηδηαξ ημο οπυβεζμο κενμφ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο (Παξάξηεκα Η), δ ακςηένς επελενβαζία 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηάκααμ 100m ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ ‘87). 

Απυ ηδκ Δζηυκα 12.25 ηαζ ημκ Πίκαηα 12.18 πνμηφπηεζ υηζ δ ιεβαθφηενδ έηηαζδ 

ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ιέηνζαξ ηνςηυηδηαξ (πμζμζηυ 

47,8%). Πνυηεζηαζ βζα ζγδιαημβεκείξ ζπδιαηζζιμφξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαζ δοκαιζηυηδηαξ, 

μζ μπμίμζ θυβς ηδξ πμθφπθμηδξ θζεμθμβίαξ ημοξ, ημο ιέηνζμο πάπμοξ ημοξ ηαζ ηδξ ιζηνήξ 

ηθίζδξ ημο ακάβθοθμο ζημ μπμίμ ακαπηφζζμκηαζ θεζημονβμφκ ζακ θοζζηυ θίθηνμ βζα 

ημοξ νοπακηέξ πμο ιεηαηζκμφκηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα πνμξ ημκ οδνμθυνμ ηαζ έπμοκ 

ηάπμζμ ααειυ θοζζηήξ πνμζηαζίαξ ζηδκ νφπακζδ. Οζ ζπδιαηζζιμί αοημί ακαπηφζζμκηαζ 

ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο, αυνεζα ηαζ κμηζμακαημθζηά.  

Οζ γχκεξ πμθφ παιδθήξ ηαζ παιδθήξ ηνςηυηδηαξ ζοιπίπημοκ ιε ζπδιαηζζιμφξ 

παιδθήξ οδνμπεναηυηδηαξ (αδζαπέναημζ ζγδιαημβεκείξ ζπδιαηζζιμί, διζπεναημί ή 

αδζαπέναημζ ιεηαιμνθςιέκμζ ηαζ πονζβεκείξ ζπδιαηζζιμί) ηαζ ακαπηφζζμκηαζ ζε 

πενζμπέξ ιε ιέηνζεξ έςξ ηαηά ηυπμοξ ορδθέξ ηθίζεζξ ακάβθοθμο, υπμο δεκ εοκμείηαζ δ 

βνήβμνδ ηαηείζδοζδ ημο κενμφ ηαζ επμιέκςξ δ άιεζδ ιεηαθμνά νφπςκ πνμξ ημκ 

οδνμθυνμ. Ζ έηηαζδ ηςκ γςκχκ αοηχκ ηαθφπηεζ ημ 45,7% ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ηαζ 

απακηχκηαζ ζημ δοηζηυ ηαζ ηεκηνζηυ ηιήια αοηήξ.   

 

Πίλαθαο 12.18 Έηηαζδ ακά ηαηδβμνία ηνςηυηδηαξ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 

Καηεγνξίεο ηξσηφηεηαο ππφγεηνπ λεξνχ Έθηαζε (km
2
) Έθηαζε (%) 

Τςειή 215,79 6,5% 

Μέηξηα 1582,04 47,8% 

Υακειή 1086,92 32,8% 

Πνιχ Υακειή 428,68 12,9% 

χλνιν 3313,43 100,0% 

 

Οζ πενζμπέξ ορδθήξ ηνςηυηδηαξ ηαηαθαιαάκμοκ πμζμζηυ 6,5% ηαζ πναηηζηά 

ηαοηίγμκηαζ ιε ηα ιέηνζαξ οδνμπεναηυηδηαξ αζαεζημθζεζηά ηαζ δμθμιζηζηά πεηνχιαηα 

ηαζ ιάνιανα ηδξ πενζμπήξ πμο πανμοζζάγμοκ ιζηνμφ πάπμοξ πνμζηαηεοηζηυ εδαθζηυ 

ηάθοιια. Οζ ζπδιαηζζιμί αοημί εκδέπεηαζ ημπζηά κα ειθακίγμοκ ηαζ ιεβάθδ 

οδνμπεναηυηδηα ηαζ δ πζεακυηδηα νφπακζδξ ηςκ ζπεηζηχκ οδνμθυνςκ, εθυζμκ 

οπάνλμοκ νοπμβυκεξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ γχκδ ηαζ δεκ πανεμφκ ηα 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -99- 

ηαηάθθδθα πνμθδπηζηά ιέηνα, είκαζ ιεβάθεξ (εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ πςνμεέηδζδ 

νοπμβυκςκ δναζηδνζμηήηςκ ζε γχκεξ ορδθήξ ηαζ πμθφ ορδθήξ ηνςηυηδηαξ).  

 
Δηθφλα 12.25 Υάνηδξ ηνςηυηδηαξ οπυβεζμο κενμφ 
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Υαξηνγξάθεζε δσλψλ εκπινπηηζκνχ πδξνθφξσλ  

Γζα ηδκ πανημβνάθδζδ ηςκ γςκχκ ειπθμοηζζιμφ ημο οδνμθυνμο 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ιεεμδμθμβία πμο πανμοζζάζηδηε πνυζθαηα απυ ημοξ Shaban et al. 

(2006) ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ ίδζα θμβζηή ιε ηδκ πανημβνάθδζδ ηνςηυηδηαξ οπυβεζμο κενμφ 

(ζοκδοαζιυξ εειαηζηχκ πανηχκ πμο ζηαειίγμοκ παναιέηνμοξ μζ μπμίεξ δζαδναιαηίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζημ θαζκυιεκμ). Οζ πανάιεηνμζ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ εειαηζηή 

πανημβνάθδζδ είκαζ δ ποηκυηδηα ηεηημκζηχκ επαθχκ (ζηζξ γχκεξ ζφβηθζζδξ ηέημζςκ 

επαθχκ πανμοζζάγεηαζ ζοκήεςξ ορδθή ηαηείζδοζδ), δ οδνμπεναηυηδηα ηςκ βεςθμβζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ, δ πανμοζία ηανζηζημπμζδιέκςκ ζπδιαηζζιχκ, μζ πνήζεζξ βδξ, δ ηθίζδ ημο 

θοζζημφ εδάθμοξ ηαζ δ ποηκυηδηα ημο οδνμβναθζημφ δζηηφμο (ορδθή ποηκυηδηα 

οδνμβναθζημφ δζηηφμο ζδιαίκεζ έκημκδ επζθακεζαηή απμννμή ηαζ επμιέκςξ ζπεηζηά 

ιεζςιέκδ ηαηείζδοζδ). Οζ ζοκηεθεζηέξ αανφηδηαξ πμο δυεδηακ ζε ηάεε πανάιεηνμ ηαζ 

ημ πμζμζηυ επζννμήξ ημοξ θαίκμκηαζ ζημκ Πίκαηα 12.19 (δ θζεμθμβία δζαδναιαηίγεζ ημκ 

ζπμοδαζυηενμ νυθμ ηαζ αημθμοεείηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα ηεηημκζηχκ επαθχκ ηαζ ηζξ 

ηθίζεζξ), εκχ ζηζξ Δζηυκεξ 12.26 ηαζ 12.27 δίκμκηαζ μζ επζιένμοξ πάνηεξ ηςκ παναιέηνςκ 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ.  

Ζ ζοκάενμζζδ ηςκ έλζ παναπάκς πανηχκ ηαζ δ ηαηάθθδθδ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

ηζιχκ ημοξ μδήβδζε ζηδκ δδιζμονβία ημο πάνηδ γςκχκ ειπθμοηζζιμφ ηςκ οδνμθυνςκ 

ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ Έανμο (Παξάξηεκα Η) δ ακςηένς επελενβαζία 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηάκααμ 100m ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ ‘87) (Δζη. 12.28). 

Απυ ημκ πάνηδ αοηυκ πνμηφπηεζ υηζ μζ γχκεξ πμθφ ορδθμφ ηαζ ορδθμφ ααειμφ 

ειπθμοηζζιμφ (Πίκαηαξ 12.20, 2,18%) ζοιπίπημοκ ιε ηζξ πενζμπέξ υπμο ακαπηφζζμκηαζ 

ακεναηζημί ζπδιαηζζιμί (αζαεζημθζεζηά ηαζ δμθμιζηζηά πεηνχιαηα ηαζ ιάνιανα) ζε 

πενζμπέξ ιε ιέηνζα έςξ ήπζα ηθίζδ θοζζημφ εδάθμοξ, εκχ ημπζηά ηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ 

ηεηημκζηχκ επαθχκ είκαζ ιεβάθδ. ηζξ πενζμπέξ αοηέξ ζοκακηάηαζ έκημκδ θοημηάθορδ 

(δάζδ ηςκμθυνςκ ηαζ πθαηφθοθθςκ, ιζηηά δάζδ).  

Ακηίεεηα, μζ γχκεξ πμθφ παιδθμφ ειπθμοηζζιμφ ηςκ οδνμθυνςκ (Πίκαηαξ 12.20, 

31,74%) ζοκακηχκηαζ ζηζξ πενζμπέξ ιε πμθφ παιδθυ ζοκηεθεζηή ηαηείζδοζδξ (πενζμπέξ 

πονζβεκχκ ηαζ ιεηαιμνθςιέκςκ πεηνςιάηςκ, ηαεχξ ηαζ αδζαπέναηςκ ζγδιαημβεκχκ 

ζπδιαηζζιχκ) ηαζ ιέηνζα έςξ ορδθή ηθίζδ θοζζημφ εδάθμοξ.  
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ηζξ πενζμπέξ υπμο ακαπηφζζεηαζ δ ηφνζα βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα μ ααειυξ 

ειπθμοηζζιμφ είκαζ παιδθυξ, βεβμκυξ πμο απμδίδεηαζ ζηδκ ιέηνζα πεναηυηδηα ηςκ 

ζπδιαηζζιχκ ηαζ ζηδκ ιέηνζα ααειμκυιδζδ ςξ πνμξ ηζξ πνήζεζξ βδξ, πανά ηδκ ήπζα 

ηθίζδ ημο εδάθμοξ.  

 

Πίλαθαο 12.19 ηάειζζδ παναιέηνςκ πμο ηαεμνίγμοκ ημκ θοζζηυ ειπθμοηζζιυ ημο 

οδνμθυνμο 
Παξάκεηξνο 

Καηεγνξίεο ηηκψλ Βαξχηεηα πληειεζηήο 
ηαζκηζκέλε 

Βαξχηεηα 
χλνιν Πνζνζηφ επηξξνήο 

Ππθλφηεηα 

ηεθηνληθψλ επαθψλ  

(m/ 100 km2) 

 

>40 10 3 30 99 19,8% 

35-40 8  24   

30-35 6,5  20   

25-30 5  15   

<25 3,5  11   

Ππθλφηεηα 

πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ 

(m/ 100 km2) 

 

<75 8 2 16 50 10,0% 

75-60 6,5  13   

60-40 5  10   

40-30 3,5  7   

>30 2  4   

Ληζνινγία  

(πλη. Καηείζδπζεο %) 
40-50 10 4 40 132 26,4% 

20-35 8  32   

10-20 6,5  26   

5-10 5  20   

<5 3,5  14   

Καξζηηθά Κανζη, επζθακεζαηέξ 

ιμνθέξ 
10 2,5 25 86 17,2% 

 Διθακέξ ηάνζη, ιε 

ηαηααυενεξ 
8  20   

 Ακαπηοβιέκμ ηάνζη 6,5  16   

 Διθακέξ ηάνζη 5  13   

 Υςνίξ ηανζη 5  13   

Υξήζεηο γεο Γάζμξ / ηαθθζένβεζεξ 6,5 3 20 69 13,8% 

 Υαιδθή αθάζηδζδ 5  15   

 Αναζμί μζηζζιμί / θεπηυ 

εδαθζηυ ηάθοιια 
3,5  11   

 Μέηνζα παπφ εδαθζηυ 

ηάθοιια 
2  6   

 Οζηζζιμί 1  3   

Κιίζεηο (%) >74 2 3 6 65 12,9% 

 31-74 5  15   

 8-31 6,5  20   

 <8 8  24   

χλνιν     501 100,0% 
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Πίλαθαο 12.20: Έηηαζδ ακά ηαηδβμνία ειπθμοηζζιμφ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 

Καηεγνξία εκπινπηηζκνχ Έθηαζε (km3) Έθηαζε (%) 

Πνιχ ρακειή 1045,798 31,74% 

Υακειή 1952,406 59,26% 

Μέηξηα 224,5601 6,82% 

Τςειή 71,6098 2,17% 

Πνιχ πςειή 0,20433 0,01% 

χλνιν 3294,579 100,00% 
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α) β) 
γ) 

 

Δηθφλα 12.26  Πανάιεηνμζ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ γςκχκ ειπθμοηζζιμφ ηςκ οδνμθυνςκ  
α) Ποηκυηδηα ηεηημκζηχκ επαθχκ,  

α) Ποηκυηδηα οδνμβναθζημφ δζηηφμο,  

β) Τδνμπεναηυηδηα θζεμθμβζηχκ ζπδιαηζζιχκ.  
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α) 

 
β) 

 
γ) 

 

Δηθφλα 12.27  Πανάιεηνμζ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ γςκχκ ειπθμοηζζιμφ ηςκ οδνμθυνςκ  
α) Βαειυξ ηανζηζημπμίδζδξ ακεναηζηχκ ζπδιαηζζιχκ,  

α) Βαειμκυιδζδ πνήζεςκ βδξ,  

β) Βαειμκυιδζδ ηθίζεςκ εδάθμοξ.  
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Δηθφλα 12.28 Υάνηδξ γςκχκ ειπθμοηζζιμφ οπυβεζμο κενμφ. 
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Υάξηεο θηλδχλνπ ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδξνθφξσλ (Groundwater Risk Map) 

Ο πάνηδξ ηζκδφκμο νφπακζδξ ηςκ οπυβεζςκ οδνμθυνςκ πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

ζοκδοαζιυ ημο πάνηδ ηνςηυηδηαξ (vulnerability map) ηαζ ημο πάνηδ επζηζκδοκυηδηαξ 

(hazard map), ιε ηδ ζπέζδ: 

Ri=p/H1, 

πμο Ri μ δείηηδξ ηζκδφκμο (risk intensity index), Hi μ δείηηδξ επζηζκδοκυηδηαξ 

(hazard index) ηαζ p μ δείηηδξ ηνςηυηδηαξ (vulnerability index, απυ ημκ COP πάνηδ). 

Απυ ημκ πάνηδ αοηυκ (Δζη. 12.29), πνμηφπηεζ υηζ ζηζξ πενζμπέξ υπμο 

πανμοζζάγεηαζ μ ορδθυηενμξ ααειυξ ηζκδφκμο (νοπακηζηέξ πζέζεζξ) ηςκ οπμβείςκ κενχκ, 

δ ηνςηυηδηα ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ ορδθή ηαζ μ ααειυξ επζηζκδοκυηδηάξ ημοξ είκαζ 

ιέηνζμξ. Οζ πενζμπέξ αοηέξ απμηεθμφκ ημ 1,0% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ ημο Έανμο. Οζ πενζμπέξ αοηέξ ακαπηφζζμκηαζ ζε αζαεζηζηζηά πεηνχιαηα ηαζ 

απμηεθμφκ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ (ιδ ανδεουιεκδ ανυζζιδ βδ). 

Ο ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ νφπακζδξ είκαζ ιέηνζμξ ζηζξ πενζμπέξ υπμο μ ααειυξ 

ηζκδφκμο (νοπακηζηέξ πζέζεζξ) ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ ορδθυξ ηαζ δ ηνςηυηδηα ηςκ 

οπμβείςκ κενχκ είκαζ ιέηνζα έςξ ορδθή. Οζ πενζμπέξ αοηέξ απμηεθμφκ ημ 39,9% ηδξ 

ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο (Πίκαηαξ 12.21). Οζ πενζμπέξ 

αοηέξ ακαπηφζζμκηαζ ζε αζαεζηζηζηά πεηνχιαηα ηαζ ζγδιαημβεκήξ ζπδιαηζζιμφξ 

ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαζ απμηεθμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ (ιδ 

ανδεουιεκδ ανυζζιδ βδ, ιυκζια ανδεουιεκδ βδ). 

Ο ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ είκαζ ιέηνζμξ έςξ παιδθυξ ζηζξ πενζμπέξ υπμο μ 

ααειυξ ηζκδφκμο ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ ιέηνζμξ ηαζ δ ηνςηυηδηα ηςκ οπμβείςκ 

κενχκ είκαζ ιέηνζα έςξ παιδθή. Οζ πενζμπέξ αοηέξ απμηεθμφκ ημ 14,1% ηδξ ζοκμθζηήξ 

έηηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο. Οζ πενζμπέξ αοηέξ ακαπηφζζμκηαζ ζε 

ιεηαιμνθςιέκα πεηνχιαηα ηαζ ζγδιαημβεκήξ ζπδιαηζζιμφξ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαζ 

απμηεθμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηαθθζενβήζζιεξ (ζφκεεηα ζοζηήιαηα ηαθθζενβζχκ) ηαζ 

δαζζηέξ εηηάζεζξ. 

ηζξ πενζμπέξ υπμο μ ααειυξ ηζκδφκμο ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ παιδθυξ, δ 

ηνςηυηδηα ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ παιδθή έςξ πμθφ παιδθή ηαζ μ ααειυξ 

επζηζκδοκυηδηαξ είκαζ παιδθυξ έςξ ιέηνζμξ. Οζ πενζμπέξ αοηέξ απμηεθμφκ ημ 41,9% ηδξ 

ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο. Οζ πενζμπέξ αοηέξ 
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ακαπηφζζμκηαζ ζε ιεηαιμνθςιέκα ηαζ πονζβεκή πεηνχιαηα ηαζ πναηηζηά αδζαπέναημοξ 

ζγδιαημβεκήξ ζπδιαηζζιμφξ ηαζ απμηεθμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ δαζζηέξ (ηςκμθυνα ηαζ 

πθαηφθοθθα) ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ηαθθζενβήζζιεξ (ζφκεεηα ζοζηήιαηα ηαθθζενβζχκ) 

εηηάζεζξ. 

Σέθμξ, ζηζξ πενζμπέξ υπμο μ ααειυξ ηζκδφκμο ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ πμθφ 

παιδθυξ, δ ηνςηυηδηα ηςκ οπμβείςκ κενχκ είκαζ παιδθή έςξ πμθφ παιδθή ηαζ μ ααειυξ 

επζηζκδοκυηδηαξ είκαζ παιδθυξ έςξ πμθφ παιδθυξ. Οζ πενζμπέξ αοηέξ απμηεθμφκ ημ 3,1% 

ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο Έανμο. Οζ πενζμπέξ αοηέξ 

ακαπηφζζμκηαζ ζε πναηηζηά αδζαπέναημοξ ή ιεβάθδξ έηηαζδξ ζγδιαημβεκήξ 

ζπδιαηζζιμφξ ηαζ απμηεθμφκ ηαηά ηφνζμ θυβμ δαζζηέξ εηηάζεζξ (δάζδ ηςκμθυνςκ, 

πθαηφθοθθςκ ηαζ ιζηηά) ή δεθηασηέξ πενζμπέξ. 

 

Πίλαθαο 12.21: Έηηαζδ ακά ααειυ ηζκδφκμο νφπακζδξ ηςκ οπυβεζςκ οδνμθυνςκ.  
Βαζκφο θηλδχλνπ ξχπαλζεο 

ππφγεησλ πδξνθφξσλ 

Έθηαζε 

(km3) 
Έθηαζε (%) 

Πνιχ πςειφο 32,81 1,0% 

Τςειφο 1315,49 39,9% 

Μέηξηνο 463,77 14,1% 

Υακειφο 1381,09 41,9% 

Πνιχ ρακειφο 100,61 3,1% 

χλνιν 3293,77 100,0% 
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Δηθφλα 12.29 Υάνηδξ επζηζκδοκυηδηαξ νφπακζδξ οπυβεζμο κενμφ. 
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12.3 Γηάβξσζε εδαθψλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Έβξνπ 

Ζ δζάανςζδ ηςκ εδαθχκ απμηεθεί ιία θοζζηή δζαδζηαζία, δ μπμία υιςξ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα επζηαπφκεηαζ δναιαηζηά θυβς ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ, ηςκ αθθαβχκ 

ηςκ πνήζεςκ βδξ ηαζ ηςκ αηναίςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ. Ζ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο 

ελαζηίαξ ηςκ ηθζιαηζηχκ ηαζ βεςιμνθμθμβζηχκ ηδξ παναηηδνζζηζηχκ (έκημκεξ 

ανμπμπηχζεζξ ιεηά απυ λδνέξ πενζυδμοξ ζε πενζμπέξ ιε απυημιεξ ηθίζεζξ ηαζ αζηαεή 

εδάθδ), είκαζ ζδζαίηενα επζννεπήξ ζηα θαζκυιεκα δζάανςζδξ, εκχ ζε πενζπηχζεζξ μζ 

ζοκέπεζεξ εεςνμφκηαζ ιδ ακαζηνέρζιεξ. 

Οζ ζφβπνμκεξ πενζααθθμκηζηέξ ηαζ δζαπεζνζζηζηέξ πμθζηζηέξ απαζημφκ ηδκ εηηίιδζδ 

ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζπεδίςκ πνμζηαζίαξ ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ 

εδαθχκ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ έπμοκ ακαπηοπεεί ειπεζνζηά ηαζ θοζζηά ιμκηέθα. Σμ πζμ 

δζαδεδμιέκμ ειπεζνζηυ ιμκηέθμ είκαζ ημ RUSLE (Ακαεεςνδιέκδ Παβηυζιζα Δλίζςζδ 

Απχθεζα Δδάθμοξ - Revised Universal Soil Loss Equation), ημ μπμίμ ακαπηφπεδηε απυ 

ηδκ USDA - NRCS (United States Department of Agriculture - Natural Resources 

Conservation Service) ηαζ ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε δεδμιέκα ηδθεακίπκεοζδξ ηαζ 

βεςβναθζηχκ ζοζηδιάηςκ πθδνμθμνζχκ (G.I.S.) εηηζιά ηδκ δοκδηζηή εηήζζα δζάανςζδ 

ημο εδάθμοξ ιίαξ θεηάκδξ απμννμήξ ακά ιμκάδα επζθακείαξ. 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ιε ημ ιμκηέθμ RUSLE πναβιαημπμζείηαζ 

ιε ηδκ πνήζδ πέκηε ααζζηχκ παναβυκηςκ (ανμπυπηςζδ, δζαανςζζιυηδηα εδάθμοξ, 

ημπμβναθία, θοημηάθορδ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ένβα εθέβπμο δζάανςζδξ). Ζ ιέζδ 

εηήζζα απχθεζα αάνμοξ εδάθμοξ ακά ιμκάδα επζθακείαξ δίκεηαζ απυ ηδκ αηυθμοεδ 

ελίζςζδ (Wischmeier et al.,1978, Renard et al, 1996): 

A=R*K*LS*C*P, υπμο   

 A: δ εηήζζα απχθεζα αάνμοξ εδάθμοξ ακά ιμκάδα επζθακείαξ (t*ha
-1

*year
-1

) 

 R: μ ζοκηεθεζηήξ ανμπυπηςζδξ - απμννμήξ [MJ*mm/(ha*h*year)] 

 K: μ ζοκηεθεζηήξ δζαανςζζιυηδηαξ ηςκ εδαθχκ  [t*ha*h/(ha*MJ*mm)], 

 L: μ ζοκηεθεζηήξ ημο ιήημοξ ηθίζδξ [ - ]  

 S: μ ζοκηεθεζηήξ ημο ααειμφ ηθίζεςξ [ - ] 

 C: μ ζοκηεθεζηήξ ηδξ θοημηάθορδξ ηαζ ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ [ - ] 

 P: μ ζοκηεθεζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ εδαθχκ ηαηά ηδξ δζάανςζδξ [ - ] 
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 πληειεζηήο βξνρφπησζεο - απνξξνήο R 

Ο ζοκηεθεζηήξ ανμπυπηςζδξ - απμννμήξ R ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έκηαζδ ηδξ ανμπήξ 

(Lal, 1990) ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ παβημζιίςξ ειθακίγεηαζ ςξ μ πζμ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ δζάανςζδξ εδαθχκ (Wischmeier, 1959, Stocking & Elwell, 1973, 

Wischmeier & Smith, 1978, Lo et al, 1985, Renard & Freimund, 1994). 

Πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί μ ζοκηεθεζηήξ R είκαζ απαναίηδηεξ ιεηνήζεζξ έκηαζδξ 

ανμπήξ. Δπεζδή ςζηυζμ ζοπκά δεκ είκαζ δζαεέζζια δεδμιέκα έκηαζδξ ανμπήξ, μ 

ζοκηεθεζηήξ R ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ιε αάζδ ηδκ παναηάης ελίζςζδ, δ μπμία έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε εθθδκζηέξ ζοκεήηεξ (Υνοζάκεμξ η.α. 1995, Εαννήξ η.α. 2001, 

Παβχκαξ 2009): 

R = 0,83*P-17,7 (Schwertmann et al., 1999), υπμο 

 
 R: ζοκηεθεζηήξ ανμπυπηςζδξ - απμννμήξ [MJ*mm/(ha*h*year)] 

 P: ιέζδ εηήζζα ανμπυπηςζδ (mm) 

 

ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ εκημπίγμκηαζ εκκέα (9) ιεηεςνμθμβζημί ζηαειμί, ηςκ μπμίςκ ηα 

δεδμιέκα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ζοκηεθεζηή ανμπυπηςζδξ - 

απμννμήξ R (Πίκαηαξ 12.22). 

 

Πίλαθαο 12.22 Μέζδ εηήζζα ανμπυπηςζδ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ ζηαειχκ ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ (mm) ηαζ ζοκηεθεζηήξ R [MJ*mm/(ha*h*year)] βζα ηδκ πενίμδμ 

1964-1998. 

 

1964-1998 Μέζε εηήζηα βξνρφπησζε Δηήζην R 

μοθθί 678,2 545,2 

Φενέξ 559,9 447,0 

Λεοηίιδ 731,9 589,8 

Μζηνυ Γένεζμ 793,0 640,5 

Γζδοιυηεζπμ 515,3 410,0 

Μεηαλάδεξ 632,4 507,2 

Κοπνίκμξ 608,9 487,7 

Γίηαζα 540,0 430,5 

Αθελακδνμφπμθδ 554,3 442,4 
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Ο ζοκηεθεζηήξ ανμπυπηςζδξ - απμννμήξ R βζα ηδκ πενίμδμ 1964-1998 ηοιαίκεηαζ 

απυ 410,0 έςξ 639,9 [MJ*mm/(ha*h*year
-1

)]. Ζ ιέζδ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή R εηηζιήεδηε 

ίζδ ιε 507,5 [MJ*mm/(ha*h*year
-1

)]. 

ηδκ Δζηυκα 12.31 δίκεηαζ μ πάνηδξ ηαηακμιήξ ημο ζοκηεθεζηή R ηδξ πενζμπήξ 

ιεθέηδξ. Ζ παναβςβή ημο πναβιαημπμζήεδηε ζε πενζαάθθμκ G.I.S. ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ 

ζηαειζζιέκςκ ακηζζηνυθςκ απμζηάζεςκ (Inverse Distance Weighted method - IDW). 

 πληειεζηήο δηαβξσζηκφηεηαο εδαθψλ Κ 

Ο ζοκηεθεζηήξ δζαανςζζιυηδηαξ Κ εηθνάγεζ ηδκ ακηίζηαζδ ημο εδάθμοξ ζηδκ 

δζάανςζδ ηαζ ζηδκ απμδυιδζδ θυβς απυπθοζδξ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηα εββεκή 

παναηηδνζζηζηά ημο εδάθμοξ (οθή, δμιή, ζοιιεημπή μνβακζημφ οθζημφ ηαζ πεναηυηδηα). 

διακηζηυ νυθμ ζηδ δζαανςζζιυηδηα ηςκ εδαθχκ δζαδναιαηίγεζ αηυια ημ πμζμζηυ 

ζοιιεημπήξ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ.  

Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή Κ βζα ηάεε είδμξ εδάθμοξ, ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ 

ζοιιεημπήξ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ, δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 12.23: 

 

Πίλαθαο 12.23 οκηεθεζηήξ K [t*ha*h/(ha*MJ*mm)] (Stone et al, 2000, ιε 

ηνμπμπμζήζεζξ). 

Έδαθνο 
πκκεηνρή νξγαληθήο χιεο 

Μέζε ηηκή < 2% > 2% 

Ανβζθχδεξ  0,03 0,03 0,03 

Ανβζθμπδθχδεξ  0,04 0,04 0,04 

Αιιμπδθχδεξ ιε αδνυημηηδ άιιμ  0,01 - 0,01 

Λεπηυημηηδ άιιμξ  0,01 0,01 0,01 

Αιιμπδθχδεξ ιε θεπηυημηηδ άιιμ   0,02 0,03 0,02 

Ανβζθχδεξ (ζοιιεημπή > 60%)  0,02 0,03 0,02 

Πδθχδεξ  0,04 0,04 0,03 

Πδθμαιιχδεξ ιε θεπηυημηηδ άιιμ  0,01 0,02 0,01 

Πδθχδδξ άιιμξ  0,01 0,01 0,01 

Πδθμαιιχδεξ ιε πμθφ θεπηυημηηδ άιιμ  0,05 0,06 0,03 

Αιιχδεξ  0,00 0,00 0,00 

Αιιμανβζθμπδθχδεξ  0,03 - 0,03 

Αιιμπδθχδεξ  0,02 0,02 0,02 

Ηθομπδθχδεξ  0,05 0,05 0,05 

Ηθομανβζθχδεξ  0,03 0,04 0,03 

Ηθομανβζθμπδθχδεξ  0,04 0,05 0,04 

Πμθφ θεπηυημηηδ άιιμξ  0,06 0,06 0,05 

Αιιχδδξ πδθυξ ιε πμθφ θεπηυημηηδ άιιμ 0,05 0,05 0,04 
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ηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο δεκ έπεζ πναβιαημπμζδεεί εδαθμθμβζηή 

ιεθέηδ ηαζ ζοκεπχξ ηα δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηα εδαθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ζπδιαηζζιχκ ηδξ πενζμπήξ πνμέηορακ απυ ημκ Γεκζηυ Δδαθμθμβζηυ Υάνηδ ηδξ Δθθάδμξ 

(Ίδνοια Γαζζηχκ Δνεοκχκ Αεδκχκ, ηθίιαηα 1:500.000, Αεήκα, 1977). Οζ ηφπμζ εδαθχκ 

ηαλζκμιήεδηακ ζε ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ημκ Πίκαηα 12.16 (Stone et al, 2000). 

ηδκ Δζηυκα 12.32 δίκεηαζ μ πάνηδξ ηαηακμιήξ ημο ζοκηεθεζηή Κ ζηδκ πενζμπή 

ιεθέηδξ. Ο ζοκηεθεζηήξ δζαανςζζιυηδηαξ Κ ηοιαίκεηαζ απυ 0,003 έςξ 0,045 

[t*ha*h/(ha*MJ*mm)], ιε ιέζδ ηζιή 0,025 ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 0,017.  

 

 πληειεζηήο ηνπνγξαθίαο LS  

Ζ ημπμβναθία απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ πμο εθέβπμοκ ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ δζάανςζδξ. Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ ημπμβναθίαξ ζηδκ δζάανςζδ ακελάνηδηα 

ηςκ πνήζεςκ βδξ πενζβνάθμκηαζ ιε ημοξ ζοκηεθεζηέξ L ηαζ S. Ο ζοκηεθεζηήξ L εηθνάγεζ 

ημ ιήημξ ηδξ ηθίζδξ ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ S εηθνάγεζ ημ πυζμ απυημιμ είκαζ ημ ακάβθοθμ. 

Αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο ζοκηεθεζηή L επδνεάγεζ πενζζζυηενμ ηδ δζάανςζδ απυ υηζ 

αφλδζδ ημο πανάβμκηα S (The Technical Guide to RUSLE use in Michigan, 1998).  

Ο ζοκδοαζιέκμξ ζοκηεθεζηή LS ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί απυ ηδκ αηυθμοεδ ελίζςζδ: 

LS = [Flow accumulation*cell size / a]
0.4 

* [sin(slope) / b]
1.3

 (Moore et al, 1986), υπμο 

 Flow accumulation: μ ανζειυξ ηςκ ηεθζχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμννμή ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ηεθί 

 a: 22,13 m, ημ πνυηοπμ ιήημξ ηθζηφμξ ηαηά USLE  

 b: 0,08960, δ πνυηοπδ ηθίζδ ηδξ ηθζηφμξ ηαηά USLE  

 Cell size: ημ ιέβεεμξ ηςκ ηεθζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ημο 

ιμκηέθμο  

 Slope: βςκία ηθίζδξ  

Με αάζδ υζα έπμοκ ακαθενεεί παναπάκς, πνμηφπηεζ μ πάνηδξ ηαηακμιήξ ημο 

ζοκηεθεζηή ημπμβναθίαξ LS. Απυ αοηυκ πνμηφπηεζ υηζ μ ζοκηεθεζηήξ LS ηοιαίκεηαζ απυ 

0,00 έςξ 582,75 ιε ιέζδ ηζιή 14,27 ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 22,35. Απυ ηδκ Δζηυκα 12.33 

πνμηφπηεζ υηζ μζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή LS εκημπίγμκηαζ ζηζξ κμηζμδοηζηέξ 
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ηαζ δοηζηέξ πενζμπέξ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ, υπμο ηαζ μζ ηθίζεζξ είκαζ ηαζ πζμ απυημιεξ 

ηαζ ημ οδνμβναθζηυ δίηηομ πζμ ποηκυ.  

 πληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ C 

Ο ζοκηεθεζηήξ θοημηάθορδξ ηαζ ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ C είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ δζάανςζδξ ηςκ εδαθχκ ηαζ ζοκδέεηαζ 

άιεζα ιε ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ. πεηίγεηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ - 

θοημηάθορδξ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε ιία πενζμπή 

(πθςνίδα, πνήζεζξ βδξ, πμζμζηυ αζμιάγαξ) ζηδκ απχθεζα εδαθχκ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ 

εηήζζα εδαθζηή απχθεζα ζημκ πανυκ ηαεεζηχξ ηαζ πςξ αοηή εκδεπμιέκςξ εα ιεηααθδεεί 

ιε ηδκ αθθαβή ηςκ πνήζεςκ βδξ (ηαηαζηεοαζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, αθθαβέξ 

ηαθθζενβεζχκ, η.θπ.) (Technical Guide to RUSLE use in Michigan, 1998). 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ θοημηάθορδξ ιζαξ πενζμπήξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δεδμιέκα 

ηδθεακίπκεοζδξ. Ο πζμ δζαδεδμιέκμξ δείηηδξ θοημηάθορδξ πμο πνμηφπηεζ απυ 

δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ είκαζ μ ηακμκζημπμζδιέκμξ δείηηδξ αθάζηδζδξ NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), μ μπμίμξ ζοζπεηίγεηαζ ηαθά ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ αζμιάγαξ 

(Van der Knijff, 2000). Γζα δεδμιέκα εζηυκαξ πνμενπυιεκα απυ Landsat-ETM μ δείηηδξ 

NDVI πνμηφπηεζ απυ ηδκ αηυθμοεδ ελίζςζδ: 

NDVI = (NIR - IR) / (NIR + IR), υπμο 

 NIR: δ θαζιαηζηή πενζμπή ημο εββφξ οπενφενμο ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ  

 IR: δ θαζιαηζηή πενζμπή ημο οπενφενμο ημο ακχηενμο μναημφ θάζιαημξ  

Ο δείηηδξ αθάζηδζδξ NDVI ηοιαίκεηαζ απυ -1,0 έςξ 1,0. Οζ εεηζηέξ ηζιέξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ πενζμπέξ ιε θοημηάθορδ (πανμοζία πθςνμθφθθδξ), ηζιέξ ημκηά ζημ 

ιδδέκ ακηζπνμζςπεφμοκ πενζμπέξ βοικμφ εδάθμοξ, εκχ ανκδηζηέξ ηζιέξ οπμδδθχκμοκ 

ηδκ φπανλδ κενμφ, πζμκζμφ, πάβμο ηαζ κεθχκ.  

Ο ζοκηεθεζηήξ C ζοκδέεηαζ ιε ημκ δείηηδ αθάζηδζδξ NDVI ιε ηδκ αηυθμοεδ 

ελίζςζδ: 

C = exp [-α*

)NDVIα(

NDVI
] (Van den Knijff, et al, 1999). 
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υπμο α ηαζ α είκαζ πανάβμκηεξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ημ ζπήια ηδξ ηαιπφθδξ ηδξ Δζηυκαξ 

12.30. οκήεςξ επζθέβμκηαζ μζ ηζιέξ 2 ηαζ 1 βζα ημοξ πανάβμκηεξ α ηαζ α ακηίζημζπα (Van 

den Knijff, et al, 2000). 

 
Δηθφλα 12.30 πέζδ ιεηαλφ ημο πανάβμκηα C ηαζ ημο δείηηδ αθάζηδζδ NDVI (Van 

den Knijff, et al, 2000). 

 

Απυ ημκ πάνηδ ηαηακμιήξ ημο δείηηδ αθάζηδζδξ ζηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο πνμηφπηεζ υηζ ζηδκ πενζμπή ιεθέηδ μ δείηηδξ NDVI ηοιαίκεηαζ απυ 

0,006 έςξ 0,795 (Δζηυκα 12.34). Οζ ιζηνυηενεξ ηζιέξ NDVI παναηδνμφκηαζ ζε πενζμπέξ 

υπμο ακαπηφζζμκηαζ εάικμζ, πενζυημπμο ή αναζή αθάζηδζδ, εκχ ακηίεεηα ορδθέξ ηζιέξ 

ζοκακηχκηαζ ζε πενζμπέξ υπμο ακαπηφζζμκηαζ δάζδ. 

Με αάζδ ηδκ ελίζςζδ πμο ζοκδέεζ ημκ ζοκηεθεζηή C ηαζ ημκ δείηηδ αθάζηδζδξ 

NDVI πνμέηορε μ πάνηδξ ηαηακμιήξ ημο πανάβμκηα θοημηάθορδξ ηαζ ηαθθζενβδηζηχκ 

ιεευδςκ C (Δζηυκα 12.35). Ο ζοκηεθεζηήξ C ηοιαίκεηαζ απυ 0,003 έςξ 0,55, ιε ιέζδ 

ηζιή 0,155 ηαζ ηοπζηή απυηθζζδ 0,080. 

 

 πληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Ρ 

Ο ζοκηεθεζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ εδαθχκ ηαηά ηδξ δζάανςζδξ Ρ εηθνάγεζ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ πναηηζηχκ πνμζηαζίαξ απυ ηδκ δζάανςζδ ζε εηήζζα αάζδ ηαζ απμηεθεί ημκ 

θυβμ ηδξ απχθεζαξ εδάθμοξ ζηδκ πενζμπή ιε ζοβηεηνζιέκα ένβα πνμζηαζίαξ πνμξ ηδκ 

ακηίζημζπδ απχθεζα εδάθμοξ ζηδκ πενζμπή υηακ ακάκηδ ηαζ ηαηάκηδ οπάνπμοκ 

ηαθθζένβεζεξ. Οζ πναηηζηέξ πνμζηαζίαξ ηαηά ηδξ δζάανςζδξ επδνεάγμοκ ηδκ απχθεζα 
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εδαθχκ ιε ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ επζθακεζαηήξ 

απμννμήξ (ηνμπμπμίδζδ ηδξ νμήξ ηςκ επζθακεζαηχκ κενχκ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

απμννμήξ) ζε ιία πενζμπή (Renard, 1996).  

ε ηαθθζενβήζζιεξ πενζμπέξ ηα ένβα πνμζηαζίαξ απυ ηδ δζάανςζδ απμηεθμφκ δ 

ηαθθζένβεζα ηαηά ηζξ ζζμτρείξ ηαιπφθεξ (contouring tillage), δ ηαθθζένβεζα ζε θςνίδεξ 

(strip cropping), δ ηαηαζηεοή ακαααειίδςκ - πεγμφθςκ (terracing) ηαζ δ οπυβεζα 

απμζηνάββζζδ (subsurface drainage). ε αμζηυημπμοξ ή λδνυημπμοξ πενζμπέξ ηα ένβα 

πνμζηαζίαξ απυ ηδ δζάανςζδ απμηεθμφκ ένβα πμο ζημπεφμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

απμεδηεοηζηυηδηαξ ηδξ οβναζίαξ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ απμννμήξ.  

Ο ζοκηεθεζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ εδαθχκ ηαηά ηδξ δζάανςζδξ Ρ ηαλζκμιείηαζ ζε 

ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηζξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ ςξ ελήξ (Stone et al, 2000): 

 

Πίλαθαο 12.24:Σζιέξ ημο ζοκηεθεζηή δζαπείνζζδξ ηςκ εδαθχκ ηαηά ηδξ δζάανςζδξ Ρ ιε 

αάζδ ημκ ηνυπμ ηαθθζένβεζαξ (Stone et al, 2000). 

Πξαθηηθή βειηίσζεο εδαθψλ πληειεζηήο P  

Καθθζένβεζεξ ηάεεηα ζηζξ ζζμτρείξ  1,00 

Καθθζένβεζεξ δζαβχκζα ζηζξ ζζμτρείξ 0,75 

Καθθζένβεζεξ πανάθθδθα ζηζξ ζζμτρείξ 0,50 

Καθθζένβεζεξ ζε θςνίδεξ ηαζ δζαβχκζα ζηζξ ζζμτρείξ 0,37 

Καθθζένβεζεξ ζε θςνίδεξ ηαζ πανάθθδθα ζηζξ ζζμτρείξ  0,25 

 

Δπεζδή δεκ οπάνπμοκ θεπημιενή δεδμιέκα βζα ηα ιέηνα πνμζηαζίαξ απυ ηδ δζάανςζδ 

βζα ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο πμηαιμφ Έανμο, μ ζοκηεθεζηήξ Ρ θαιαάκεηαζ ίζμξ ιε 

1,0, δ μπμία είκαζ ηαζ δ δοζιεκέζηενδ πενίπηςζδ.  
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Δηθφλα 12.31  

Υάνηδξ ηαηακμιήξ πανάβμκηα ανμπυπηςζδξ - απμννμήξ R 
Δηθφλα 12.32  

Υάνηδξ ηαηακμιήξ ημο ζοκηεθεζηή δζαανςζζιυηδηαξ 

ηςκ εδαθχκ Κ 

Δηθφλα 12.33  

Υάνηδξ ηαηακμιήξ ημο ζοκηεθεζηή ημπμβναθίαξ LS 
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Δηθφλα 12.34  

Υάνηδξ ηαηακμιήξ ημο δείηηδ αθάζηδζδξ NDVI 
Δηθφλα 12.35  

Υάνηδξ ηαηακμιήξ ημο ζοκηεθεζηή θοημηάθορδξ ηαζ 

ηαθθζενβδηζηχκ ιεευδςκ C  
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Δηθφλα 12.36 Υάνηδξ ηαηακμιήξ ηδξ εδαθζηήξ απχθεζαξ. 
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Με αάζδ ηα παναπάκς ακαπανάπεδηε μ πάνηδξ ηαηακμιήξ ηδξ απχθεζαξ εδαθχκ ηδξ 

θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο (Δζηυκα 12.36). Απυ ημκ πάνηδ αοηυκ πνμηφπηεζ 

υηζ δ πενζζζυηενδ δζάανςζδ εδαθχκ θαιαάκεζ πχνα αυνεζα, ακαημθζηά ηαζ ημπζηά ζημ 

ηεκηνζηυ ηαζ δοηζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ, υπμο παναηδνμφκηαζ ορδθά φρδ 

ανμπήξ, ακαπηφζζμκηαζ ιμθαζζζημί ζπδιαηζζιμί, δθαζζηεζαηά πεηνχιαηα ή 

ζενπεκηζκίηεξ, μζ ηθίζεζξ είκαζ πζμ απυημιεξ, ημ οδνμβναθζηυ δίηηομ πζμ ποηκυ ηαζ 

θοημηάθορδ δεκ είκαζ ποηκή.  

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ εθανιμβήξ ημο ιμκηέθμο RUSLE ζηδκ θεηάκδ 

απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, οπμθμβίγεηαζ υηζ δ ιέζδ εηήζζα εδαθζηή δζάανςζδ 

εηδζίςξ είκαζ ίζδ ιε 2,22 t/ha, εκχ μ εηήζζμξ υβημξ εδάθμοξ πμο δζαανχκεηαζ ακένπεηαζ 

ζημοξ 718.233,3 t. 

 

Πίλαθαο 12.25 Γζάανςζδ εδαθχκ ζηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο. 

Κιάζεηο (t*ha
-1

*year
-1

) Κιάζεηο Έθηαζε (km
2
) Έθηαζε (%) 

0-2 Πμθφ παιδθή 2362,5 73,0% 

2-5 Υαιδθή 384,8 11,9% 

5-10 Μέηνζα 261,8 8,1% 

10-20 Τρδθή 166,6 5,1% 

> 20 Πμθφ ορδθή 59,9 1,9% 

χλνιν 3235,5 100,0% 

 

 

Δηθφλα 12.37 Γζάβναιια δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ - υβημξ εδαθζηήξ δζάανςζδξ. 
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Γζα ηδκ επαθήεεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εθανιμβήξ ημο ιμκηέθμο RUSLE, 

πνδζζιμπμζήεδηακ ιεηνήζεζξ δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε 

μηηχ (8) οδνμζδιεία ζε οδνμννέιαηα ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ ηαηά ηδκ οβνή πενίμδμ 

(Απνίθζμξ 2010), υπμο ηαζ απμννμή είκαζ ιεβαθφηενδ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ πζμ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ (Δζηυκα 12.38).  

  

 

Δηθφλα 12.38 Υάνηδξ ζδιείςκ δεζβιαημθδρίαξ δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ 
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Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ιίαξ ακηζπνμζςπεοηζηήξ ηζιήξ ηδξ απχθεζαξ εδαθχκ ζε ηάεε 

ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ, πνμζδζμνίζηδηε δ εηήζζα εδαθζηή δζάανςζδ ηάεε οπμθεηάκδξ.  

Με αάζδ ηα παναπάκς οπμθμβίζηδηε υηζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηδξ 

δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ ηαζ ημο υβημο ηδξ εηήζζαξ εδαθζηήξ απχθεζαξ είκαζ ίζμξ ιε 

0,59, μ μπμίμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιέηνζμξ. Απυ ημ δζάβναιια δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ – 

υβημο εδαθζηήξ δζάανςζδξ (εζηυκα 12.37) θαίκεηαζ υηζ ηα ζδιεία δεζβιαημθδρίαξ 

μιαδμπμζμφκηαζ ζε 2 μιάδεξ, ιζα ζημ ακάκηδ ηαζ ιζα ζημ ηαηάκηδ ηιήια ημο πμηαιμφ. 

ημ ακάκηδ ηιήια ημο πμηαιμφ δ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημκ υβημ ηδξ 

εδαθζηήξ δζάανςζδξ ηοιαίκεηαζ ζε παιδθυηενα επίπεδα αθθά αολάκεηαζ πζμ απυημια 

απυ υηζ ζημ ηαηάκηδ ηιήια. Αοηυ ελδβείηαζ απυ ημ υηζ μζ πενζμπέξ πμο πανάβμοκ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ δζάανςζδ εδαθχκ ανίζημκηαζ ζημ ακάκηδ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ 

ηαζ ςξ εη ημφημο έπμοκ ορδθέξ ηζιέξ υβημο εδαθζηήξ δζάανςζδξ ηαζ αβςβζιυηδηαξ, δ 

μπμία υιςξ δεκ ιπμνεί κα αολδεεί πάκς απυ έκα μνζζιέκμ υνζμ (ημνεζιυξ ηδξ 

δζαθοηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο πμηαιμφ).  

 

 

 

13. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΓΑΣΧΝ ΚΑΗ ΡΤΠΑΝΖ 
 

13.1 Παξειζνχζεο κειέηεο  

φιθςκα ιε ηδκ μδδβία 75/440/EC ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα ημο πυζζιμο κενμφ, μ 

Έανμξ είκαζ μνζαηά ηαλζκμιδιέκμξ ςξ ηαηδβμνία A3 (HME, 2006 ζε Skoulikidis η.α., 

1993), πμο ζδιαίκεζ υηζ ηα επζθακεζαηά φδαηα ημο Έανμο δεκ επζηνέπεηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή πμζίιμο φδαημξ, πανά ιυκμ ακ οπμζημφκ ηαηάθθδθδ 

επελενβαζία, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ακαιίλεςξ, χζηε κα ακαηηήζμοκ πμζμηζηά 

παναηηδνζζηζηά ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδκ πμζυηδημξ ημο πυζζιμο φδαημξ. Φαίκεηαζ 

υηζ μ δείηηδξ νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ (WPI) πανμοζζάγεηαζ ορδθυηενμξ ζηζξ πενζμπέξ 

υπμο δ βεςνβία αζηείηαζ πζμ εκηαηζηά. Αοηυ έπεζ μδδβήζεζ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ οπυεεζδξ 

υηζ δ ζε αβνμηζηυ επίπεδμ-παναβυιεκδ νφπακζδ ηςκ πυζζιςκ οδάηζκςκ πυνςκ ζε αοηέξ 

ηζξ πενζμπέξ ιπμνεί κα έπεζ άιεζεξ επζπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηα ημο πυζζιμο κενμφ 

(Nikolaidis η.α., 2008). 
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Καηά ιέζμκ υνμ, μ πμηαιυξ Έανμξ είκαζ ιέηνζα μλοβμκςιέκμξ ιε εθάπζζηεξ ιδκζαίεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ μλοβυκμο 5.8 mg/L, ιε ζοβηνζηζηά ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ μλοβυκμο ημ 

ηαθμηαίνζ, ςξ απμηέθεζια ηδξ αολακυιεκδξ θςημζφκεεζδξ ζημκ πμηαιυ (Skoulikidis 

η.α., 2006). Μζα πνυζθαηδ μζημθμβζηή αλζμθυβδζδ ημο πμηαιμφ Δνβίκδ ακέθενε υηζ ημ 

κενυ ημο πμηαιμφ έπεζ ζδιακηζηή ημλζηυηδηα ζημ είδμξ Vibrio fisheri, ηαεχξ δ ηζιή ημο 

COD ιεηνήεδηε άκς ηςκ 300 mg/L ηαζ ηαλζκμιήεδηε ςξ ηαηήξ πμζυηδηαξ κενυ 

ζφιθςκα ιε ημκ Σμονηζηυ Κακμκζζιυ Πμζυηδηαξ Τδάηςκ (Νζημθάμο η.α., 2008). 

Ζ εηηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο κενμφ ημο πμηαιμφ Έανμο απυ ημ ΤΠΑΝ (2006) 

ζηδνίπεδηε ζε δεδμιέκα πμο ζοθθέπεδηακ απυ δφμ ιεβάθα εεκζηά δίηηοα 

παναημθμφεδζδξ (ΤΠΔΥΧΓΔ ηαζ Τπ. Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (ΤΑΑΣ)). 

Σα δεδμιέκα ηςκ δφμ παναπάκς θμνέςκ αθμνμφκ ζοκμθζηά 17 ζηαειμφξ απυ ηδκ 

πενζμπή ηςκ Γζηαίςκ έςξ ημ Γέθηα ηαζ μζ ιεηνήζεζξ ηαθφπημοκ ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ 

ημ 1980 έςξ ημ 2001. 

Έηζζ ζφιθςκα ιε ημ ΤΠΑΝ (2006), ζηδκ πενζμπή ηςκ Γζηαίςκ ηαηά ηδκ είζμδμ ημο 

Έανμο ζημ εθθδκζηυ ηιήια, θαίκεηαζ υηζ μ πμηαιυξ πθδνεί ημοξ υνμοξ ηδξ πνυζθαηδξ 

Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ Τ2/2600/2001 (Οδδβία 98/83/ΔΟΚ) βζα ηδκ πμζυηδηα ημο 

πυζζιμο κενμφ υπςξ ηαζ ηδξ πνμβεκέζηενδξ αοηήξ Τπ. Απυθαζδξ μζη. 46399/13532/1986 

(Οδδβία 75/440/ΔΟΚ) βζα ηδκ ακχηαηδ απμδεηηή ζοβηέκηνςζδ κζηνζηχκ (NO-3) 

(50mg/L). Γζα ηζξ ίδζεξ Οδδβίεξ δ πμζυηδηα είκαζ οπμααειζζιέκδ υζμ αθμνά ηα κζηνχδδ 

ηαζ ηα αιιςκζαηά ζυκηα. φιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 78/659/ΔΟΚ πμο αθμνά ηδκ πμζυηδηα 

ηςκ βθοηχκ οδάηςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ ηςκ ζπεφςκ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 

κζηνζηχκ λεπενκμφκ ηαηά πμθφ ηδκ ακχηαηδ απμδεηηή ζοβηέκηνςζδ 0,01mg/L. ζμκ 

αθμνά ηζξ Οδδβίεξ 98/83/ΔΟΚ ηαζ ηδκ 76/160/ΔΟΚ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ οδάηςκ 

ημθφιαδζδξ δ πενζμπή είκαζ επζαανδιέκδ ιε πθδεοζιμφξ μθζηχκ ημθμααηηδνζδίςκ, 

ημπνακμεζδχκ ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ζηνεπηυημηηςκ πάκς απυ ηα απμδεηηά υνζα. 

φιθςκα ιε ημ πνυηοπμ πμζυηδηαξ κενμφ πμο πενζβνάθεηαζ απυ ηζξ Οδδβίεξ 

98/83/ΔΟΚ ηαζ 78/659/ΔΟΚ, ζηδκ πενζμπή ημο Άνδα απυ Γαθήκδ ιέπνζ Κυιανα δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηχκ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ηςκ αιιςκζαηχκ οπενέααζκακ ζε δζάθμνεξ 

πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηα ζπεηζηά υνζα (ΤΠΑΝ, 2006). 

ηδκ Πενζμπή απυ Ν. Βφζζα ιέπνζ Πφεζμ, ζφιθςκα ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ 

Τ2/2600/2001 (Οδδβία 98/83/ΔΟΚ) βζα ηδκ πμζυηδηα ημο κενμφ ακενχπζκδξ 
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ηαηακάθςζδξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ αιιςκζαηχκ ζυκηςκ ζοπκά είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ 

ημ επζηνεπηυ υνζμ. Αημθμοεχκηαξ ηζξ οπαβμνεφζεζξ ηδξ Οδδβίαξ 78/659/ΔΟΚ δ πενζμπή 

αοηή ημο Έανμο δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ οθχκ ήηακ ιεβαθφηενδ απυ ημ 

απμδεηηυ υνζμ (25mg/L) ηαζ ημο Cu ήηακ επίζδξ πάκς απυ απμδεηηυ υνζμ (0,04mg/L ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα 2mg/L ηδξ Οδδβίαξ 98/83/ΔΟΚ). Αηυια ημ μνβακζηυ θμνηίμ ζηδκ 

πενζμπή ήηακ ανηεηέξ θμνέξ ιεβαθφηενμ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ ηδξ Οδδβίαξ αοηήξ υπςξ 

ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηονζμηένςκ ενεπηζηχκ ζυκηςκ υπςξ ΝΟ3
-
, ΝΖ4

+
 ηαζ PO4

3-
 

(ΤΠΑΝ, 2006). 

Καηάκηδ ημο οδναβςβείμο Γζδοιμηείπμο (πνζκ ηδ ζοιαμθή ιε ημκ Έανμ), ζφιθςκα 

ιε ηα δεδμιέκα απυ ημοξ ζηαειμφξ αοημφξ ημ κενυ δεκ πθδνμφζε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

Οδδβίαξ 78/659/ΔΟΚ βζα ηζξ αζςνμφιεκεξ φθεξ υπςξ επίζδξ ηαζ βζα ηα κζηνζηά (ΤΠΑΝ, 

2006). 

ημ ηιήια αοηυ ημο Έανμο ηδξ Πενζμπήξ ηαηάκηδ οδναβςβείμο Γζδοιμηείπμο (ιεηά 

ηδ ζοιαμθή ιε ημκ Έανμ) δ πμζυηδηα ημο κενμφ δεκ πθδνμί ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ Τ2/2600/2001 (Οδδβία 98/83/ΔΟΚ) ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ 

κζηνςδχκ ηαζ θεμνζμφπςκ αθάηςκ ήηακ ιεβαθφηενεξ απυ ημ απμδεηηυ υνζμ. Δπίζδξ μζ 

πθδεοζιμί ηςκ μθζηχκ ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ηςκ ημπνακμεζδχκ ηαζ μζ ζηνεπηυημηημζ 

ήηακ ιεβαθφηενμζ απυ ηα απμδεηηά υνζα. Ζ πμζυηδηα ημο κενμφ θαίκεηαζ επίζδξ υηζ είκαζ 

οπμααειζζιέκδ ζε υηζ αθμνά ημοξ υνμοξ ηδξ Οδδβίαξ 78/659/ΔΟΚ ηαεχξ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο μνβακζημφ θμνηίμο, ημο κζηνζημφ ηαζ αιιςκζαημφ αγχημο ηαζ 

θςζθμνζηχκ ήηακ ορδθυηενεξ απυ ηα απμδεηηά υνζα (ΤΠΑΝ, 2006). 

Γζα ημ ηιήια ηδξ Πενζμπήξ Ακηθζμζηαζίμο Πέπθμο θαίκεηαζ υηζ δ πμζυηδηα είκαζ 

οπμααειζζιέκδ ζε υηζ αθμνά ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ Τ2/2600/2001 

(Οδδβία 98/83/ΔΟΚ) ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηχκ ήηακ ιεβαθφηενδ απυ ημ 

απμδεηηυ υνζμ (50mg/L). Δπίζδξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ηδξ Οδδβία 78/659/ΔΟΚ δ 

πενζμπή είκαζ πνμαθδιαηζηή αθμφ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ κζηνζηχκ βζα ηδ δεηαεηία 1991-

2001 ηοιάκεδηακ πάκς απυ ημ απμδεηηυ υνζμ (0,01mg/L) (ΤΠΑΝ, 2006). 

Γζα ηδκ πενζμπή ηςκ Κήπςκ Έανμο ηα δζαεέζζια δεδμιέκα πνμένπμκηαζ απυ 3 

ζηαειμφξ έκα απυ ηάεε δίηηομ (ΤΠΔΥΧΓΔ, ΗΓΜΔ ηαζ ΤΑΑΣ). Απυ ηα ζημζπεία 

πνμέηορε υηζ ημ κενυ ημο πμηαιμφ ζηδκ πενζμπή δεκ πθδνμί ημοξ υνμοξ βζα ηδκ πμζυηδηα 

ημο πυζζιμο κενμφ (Οδδβία 98/83/ΔΟΚ) ηαεχξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ κζηνζηχκ ηαζ κζηνςδχκ 
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ηαζ ζυκηςκ αιιςκίμο ήηακ πάκς απυ ηα υνζα ηδξ Οδδβίαξ υπςξ επίζδξ ηαζ μζ πθδεοζιμί 

ηςκ ημθμααηηδνζδίςκ ηαζ ζηνεπηυημηηςκ. ηδκ ίδζα πενζμπή δεκ ζηακμπμζμφκηαζ μζ υνμζ 

ηδξ Οδδβίαξ 78/659/ΔΟΚ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ βθοηχκ οδάηςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

γςήξ ηςκ ζπεφςκ πμο αθμνμφκ ημ μνβακζηυ θμνηίμ εηθναζιέκμ ςξ ζοβηέκηνςζδ BOD, 

ηδ ζοβηέκηνςζδ κζηνζηχκ ηαζ αιιςκζαηχκ ζυκηςκ ηαζ μνεμθςζθμνζηχκ. ηδκ πενζμπή 

αοηή μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ιεηάθθςκ ηοιάκεδηακ ηάης απυ ηα απμδεηηά υνζα, υπςξ 

επίζδξ ηαζ μζ επζηίκδοκεξ μοζίεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ Πνάλδ Τπ. οια. 2/1-2-2001 ηαζ 

πμο οπάβμκηαζ ζημκ Καηάθμβμ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 76/464/ΔΟΚ ήηακ ζε ιδ ακζπκεφζζια υνζα 

(ΤΠΑΝ, 2006). 

Με αάζδ ηα υνζα ηδξ Οδδβίαξ 78/659/ΔΟΚ ηαζ ηα πενζμνζζιέκα δεδμιέκα ηδξ 

Δζδζηήξ Πενζααθθμκηζηήξ Μεθέηδξ δ πενζμπή ημο Γέθηα θαίκεηαζ υηζ είκαζ επζαανδιέκδ 

ιε ενεπηζηέξ νίγεξ Ν (κζηνζηά, κζηνχδδ ηαζ αιιςκζαηά) (ΤΠΑΝ, 2006). 

Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ιε αάζδ ηδκ Οδδβία Πθαίζζμ βζα ηα Όδαηα (2000/60/ΔΔ) εα 

έπνεπε κα έπεζ βίκεζ μ παναηηδνζζιυξ ηδξ Οζημθμβζηήξ Καηάζηαζδξ ηςκ Τδάηζκςκ 

ςιάηςκ ηδξ πχναξ, κα έπεζ λεηζκήζεζ ημ Πνυβναιια Παναημθμφεδζδξ ηαζ κα έπμοκ 

μθμηθδνςεεί ηα πέδζα Γζαπείνζζδξ ακά θεηάκδ απμννμήξ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί μ 

ζηυπμξ ηδξ ηαθήξ μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ Τδάηζκςκ ςιάηςκ έςξ ημ 2015. 

Γοζηοπχξ υιςξ, ηακέκα απυ ηα ακςηένς ηνίζζια ζηάδζα ηδξ Οδδβίαξ δεκ έπεζ 

μθμηθδνςεεί ιέπνζ ζήιενα, ιε απμηέθεζια ηδκ πνμκζηή ιεηαηίκδζδ ηδξ επίηεολδξ ημο 

παναπάκς ζηυπμο βζα ημ 2021. Έπεζ πναβιαημπμζδεεί ιυκμ έκαξ ανπζηυξ παναηηδνζζιυξ 

ηδξ μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ Τδάηζκςκ ςιάηςκ (ημζκμπναλία ΔΛΚΔΘΔ-ΔΚΒΤ) 

πμο υιςξ δεκ ααζίζηδηε ζε επανηή ζημζπεία ηαζ επμιέκςξ έπεζ παναηηδνίζεζ ιυκμ ημ 

ηεκηνζηυ ηιήια ημο π. Έανμο ζακ ιέηνζαξ μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ.    

13.1.1 Ρχπαλζε ηνπ Έβξνπ σο πξνο ηα ζξεπηηθά 

Ο πμηαιυξ Έανμξ ηαηαηάζζεηαζ ςξ «ηαηήξ» πμζυηδηαξ ςξ πνμξ ηα κζηνζηά, ζφιθςκα 

ιε ημ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ πμο ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Skoulikidis η.α. (2006). ζμκ 

αθμνά ηα κζηνχδδ, μ Έανμξ, ιε ορδθή ζοβηέκηνςζδ, παναηηδνίγεηαζ ςξ «ηαηήξ» 

ηαηάζηαζδξ, εκχ ηα επίπεδα αιιςκίαξ ημπμεεημφκ ημκ Έανμ ζε «ιέηνζα» ηαηάζηαζδ 

(Skoulikidis η.α., 1993). Σα επίπεδα κζηνζηχκ, κζηνςδχκ, αιιςκζαηχκ αθάηςκ ηαζ μθζημφ 

θςζθυνμο είκαζ ελαζνεηζηά ορδθά ζημ ζδιείμ εζζυδμο ημο πμηαιμφ ζηδκ Δθθάδα 
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(Σνάηζα, 2009). Δζδζηυηενα υζμκ αθμνά ημ μθζηυ θχζθμνμ μ Έανμξ ανίζηεηαζ ζε 

«ηαηή» ηαηάζηαζδ ιε 70% κα απμδίδεηαζ ζηδκ μνβακζηή νφπακζδ (Skoulikidis η.α., 

1993). ημ εθθδκζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ Έανμο ημ πμζμζηυ αιιςκίαξ ημο DIN 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 2% ηαζ 6%, εκχ ζηα αμοθβανζηά ηιήιαηα ημο πμηαιμφ δ αιιςκία 

έπεζ ιεβαθφηενα πμζμζηά (25-28% ζημκ Tundja ηαζ ζημκ Άνδα), ηαηαδεζηκφμκηαξ ημκ 

ακηίηηοπμ ηςκ αζηζηχκ απμαθήηςκ (Skoulikidis η.α., 1993). φιθςκα ιε ημοξ Nikolaidis 

η.α. (2008) ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ημοξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ πανμοζία ορδθχκ 

επζπέδςκ κζηνζηχκ αθάηςκ (ηαεχξ ηαζ εεζζηχκ ηαζ θςζθμνζηχκ αθάηςκ) ζηζξ πενζμπέξ 

εκηαηζηήξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα επίπεδα NO3, SO4
2-

 ηαζ PO4
3-

 πμο 

οπενααίκμοκ ηζξ απμδεηηέξ ηζιέξ ηαηαβνάθδηακ ζε 6%, 5% ηαζ 9% υθςκ ηςκ ζδιείςκ 

δεζβιαημθδρίαξ, ακηίζημζπα, εκχ μζ ζοβηεκηνχζεζξ NO2
-
 ηαζ NH4

+
 ανέεδηακ εκηυξ ημο 

επζηνεπημφ εφνμοξ ηζιχκ. Σα απμηεθέζιαηα ηαηαδεζηκφμοκ έκημκδ βεςβναθζηή 

ζοζπέηζζδ ζηδ πςνζηή ηαηακμιή ζδιακηζηχκ νοπακηχκ ζηζξ πενζμπέξ υπμο οπάνπεζ 

έκημκδ δναζηδνζυηδηα αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Καηά ζοκέπεζα, δ νφπακζδ ηςκ πυζζιςκ 

οδάηςκ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ οπεναμθζηή πνήζδ θζπαζιάηςκ 

απυ αβνμηζηέξ πδβέξ (Nikolaidis η.α., 2008). Μάθζζηα μ Έανμξ πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ 

πμηαιμφξ πμο πανμοζζάγμοκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ κζηνζηχκ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πανμπήξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ λεπθφιαημξ (Skoulikidis 

η.α., 1993). φιθςκα ιε ημκ Κμβζμιηγή (2008) μζ ιεηνήζεζξ πμο βίκμκηαζ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ δείπκμοκ υηζ δ νφπακζδ είκαζ αηυιδ εθεβπυιεκδ, εκχ ζηα φρδ 

εηημλεφμκηαζ ηα κζηνζηά υηακ μ Δανμξ πθδιιονίγεζ ηαζ οπενααίκμοκ ημ υνζμ ηςκ 50 ppm 

ζηδκ πενζμπή ημο Γζδοιμηείπμο (Κμβζμιηγήξ, 2008). 

Ο Δανμξ, ζφιθςκα ιε ζημζπεία πμο έπεζ ζοθθέλεζ δ Δθθδκζηή Δηαζνεία Τδαηζηχκ 

Πυνςκ, θαίκεηαζ κα έπεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ αγχημο, θςζθυνμο η.ά. απυ υθα 

ηα πμηάιζα ηδξ Βυνεζαξ Δθθάδαξ (Μπίηζζηα ηαζ Σνάηζα, 2010). ζμκ αθμνά ηδ 

ιαηνμπνυεεζιδ ιεηααμθή ηςκ ενεπηζηχκ (Δζηυκα 13.1), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ανπζηήξ 

πενζυδμο ηςκ ιεηνήζεςκ, μ Έανμξ πανμοζζάγεζ ααειζαία αφλδζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

κζηνζηχκ, βεβμκυξ πμο ακηακαηθά ηδ βεςνβζηή εκηαηζημπμίδζδ. ηδκ λδνά πενίμδμ 

(ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 - ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο '90), μ Έανμξ πανμοζζάγεζ αφλδζδ 

ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κζηνζηχκ. Μεηά απυ ημ 1991 είκαζ ειθακήξ ιζα θείκμοζα ηάζδ 

(Skoulikidis η.α., 1993). Σα απμηεθέζιαηα αοηά ζοιθςκμφκ ιε ηα εονήιαηα ηςκ 

Angelidis ηαζ Athanasiadis (1995), μζ μπμίμζ ζοιπένακακ υηζ ηα θίβα δζαεέζζια ζημζπεία 
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πμζυηδηαξ κενμφ ημκηά ζηα αμοθβανζηά ζφκμνα, ηαηαδεζηκφμοκ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ 

ηαηά ηδκ πενίμδμ δεζβιαημθδρίαξ 1988-1993, ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ ενεπηζηχκ, ιε 

πενζζηαζζαηέξ αζπιέξ NH4: 0.26-16.1 mg/L, NO3
-
: 4.4-105 mg/L. Ο Έανμξ πανμοζζάγεζ 

ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ μθζημφ θςζθυνμο (TP) ημ 1982. Μζα δεφηενδ αζπιή ειθακίγεηαζ 

ημ 1990, πμο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ εθάπζζηδ πανμπή. Μεηά απυ ημ 1982, δ ζοβηέκηνςζδ TP 

δεκ πανμοζζάγεζ ηάπμζα ζαθή ηάζδ ζημκ Έανμ (Skoulikidis η.α., 1993). 

Πίλαθαο 13.1 Πμζμηζηά ζηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ενεπηζηχκ ζημ 

ζηαειυ δεζβιαημθδρίαξ Γζηαία (ημκηά ζηα ζφκμνα) ζημκ Έανμ 

(Skoulikidis η.α., 1993). 
ηαηηζηηθή 

παξάκεηξνο 

DO 

(mg/L) 

N-NO3 

(mg/L) 

N-NO2 

(κg/L) 

N-NH4 

(κg/L) 
TP (κg/L) 

DIN 

(mg/L) 

Μέζμξ υνμξ 8.9 3.47 165 105 668 3.74 

ηαηζζηζηυ ιέζμ 9.4 3.18 18 31 555 3.23 

Δφνμξ ηζιχκ 1.2-12.5 0.02-22.4 0.3-3729 0.7-1675 65-2668 0.02-27.8 

Ανζε. ιεηνήζεςκ 78 91 91 91 91 91 

Πενίμδμξ ιεηνήζεςκ 1980-1995 1980-2001 1980-1994 1980-1994 1980-1994 1980-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 13.1 Μαηνμπνυεεζιδ ιεηααμθή ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ ενεπηζηχκ ζε 

επζθεβιέκμοξ πμηαιμφξ ηςκ Βαθηακίςκ (Skoulikidis η.α., 1993).  
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Λυβς ημο δζαζοκμνζαημφ παναηηήνα ηδξ παναβςβήξ νφπακζδξ, δεκ οπάνπμοκ 

δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ πμζυηδηεξ νφπςκ πμο εζζένπμκηαζ ζημκ πμηαιυ, εκχ 

οπάνπμοκ ιενζηέξ απμζπαζιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ απυ ηδ αζαθζμβναθία βζα ηδκ πμζυηδηα 

ηςκ οδάηςκ πνζκ απυ ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ Δθθάδα (Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995). 

Έηζζ ζημ αμοθβανζηυ ηιήια ημο Έανμο, ηαηάκηδ ημο Kostenec, δ πμζυηδηα ςξ πνμξ 

ηα ενεπηζηά αθθάγεζ ααειζαία ζε «ηαηή». Σα επίπεδα DIN ζημ αμοθβανζηυ ηιήια 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0.28 mg/L (ημκηά ζηζξ πδβέξ, δδθ. ακάκηδ ημο Kostenec) ηαζ 6.1 mg/L 

(ηάης απυ ημ Dimitrovgrad), εκχ ηα επίπεδα P-PO4 ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 10 mg/L (ημκηά 

ζηζξ πδβέξ) ηαζ 410 mg/L (ηαηάκηδ ημο Harmanli). Ζ αιιςκία θεάκεζ ζε ορδθά επίπεδα, 

ιε ιέβζζηεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαηάκηδ ημο Dimitrovgrad (1.56 mg/L N-NH4) ηαζ ημο 

Harmanli (1.32 mg/L N-NH4), ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ ζοιαμθή αζηζηχκ απμαθήηςκ 

(Angelidis & Athanasiadis 1995). ημκ Tundja επζηναηεί δ «θηςπή» έςξ «ηαηή» 

πμζυηδηα ςξ πνμξ ηα ενεπηζηά. ημ ηαηάκηδ ηιήια ημο, ηάης απυ ηδ αζμιδπακζηή πυθδ 

Jambol, δ πμζυηδηα ηςκ οδάηςκ επζδεζκχκεηαζ. Βεθηζχκεηαζ εθαθνχξ ηαηάκηδ ημο 

Elhovo ηαζ αηυια πενζζζυηενμ πνζκ εζζέθεεζ ζημκ Έανμ, ακ ηαζ δζαηδνεί ηδκ «ηαηή» 

ηαηάζηαζδ πμζυηδηαξ. ημκ Άνδα, δ πμζυηδηα ςξ πνμξ ηα ενεπηζηά ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

«ηαθήξ» ηαζ «ιέηνζαξ» (Skoulikidis η.α., 1993).  

Οζ ιδπακζζιμί νφπακζδξ πμο επδνεάγμοκ ημκ πνμζηαηεοιέκμ οβνυημπμ ημο δέθηα 

ημο πμηαιμφ Έανμο, ενεοκήεδηακ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1992-1993. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ 

αγχημο πανέιεζκακ ορδθέξ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ. Σμ «λέπθοια» πμο 

θαιαάκεζ πχνα ημ θεζκυπςνμ πνμηαθεί ορδθέξ ενεπηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ (ημ N–NO3 

οπενααίκεζ ηα 4 mg/L ηαζ μ P-PO4 ζπεδυκ θεάκεζ ηα 700 mg/L) (Angelidis & 

Athanasiadis 1995), ηαηαδεζηκφμκηαξ ηζξ βεςνβζηέξ επζδνάζεζξ. Σμ ακαημθζηυ ηιήια ημο 

οβνυημπμο παναηδνήεδηε υηζ επδνεαγυηακ ηονίςξ απυ ηδ ιεηαθενιέκδ ιέζς ημο 

πμηαιμφ νφπακζδ, πμο πανάβεηαζ ζηδκ εονφηενδ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, 

ζηδ Βμοθβανία, ζηδκ Σμονηία ηαζ ζηδκ Δθθάδα. ε αοηυ ημ ηιήια ημο οβνυημπμο, μζ 

ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ μνβακζηήξ μοζίαξ ανέεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ, αθθά μζ ζοβηεκηνχζεζξ ενεπηζηχκ μοζζχκ αολήεδηακ ηαηά ημοξ πνχημοξ 

πεζιενζκμφξ ιήκεξ. ημ δοηζηυ ιένμξ ημο οβνυημπμο, μζ ημίηεξ ημο πμηαιμφ 

παναηδνήεδηακ υηζ επδνεάγμκηακ ηονίςξ απυ ηζξ ημπζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (βεςνβία ηαζ 

ηηδκμηνμθία), εκχ μζ ζοβηεκηνχζεζξ νοπακηχκ ήηακ παιδθυηενεξ απ' υ,ηζ ζημοξ 
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ζηαειμφξ ημο πμηαιμφ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ηαηαδεζηκφμοκ υηζ δ ιεηαθενιέκδ απυ 

ημκ πμηαιυ νφπακζδ απμηεθεί ημκ ηφνζμ πανάβμκηαξ βζα ηδκ πμζμηζηή οπμαάειζζδ ηςκ 

κενχκ ημο οβνυημπμο (Angelidis ηαζ Athanasiadis, 1995). 

Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Friligos (1985) μ Κυθπμξ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ πενζείπε 

ηνεζξ θμνέξ πενζζζυηενμ πονζηζηυ άθαξ ηαζ έλζ θμνέξ πενζζζυηενμ κζηνζηά απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ηζιέξ οπμαάενμο, θυβς ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημο πμηαιμφ Έανμο. 

Δδχ είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθενεεί υηζ δζάθμνεξ επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ 

πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ορδθχκ ζοβηεκηνχζεςκ κζηνζηχκ 

αθάηςκ ζημ πυζζιμ κενυ ηαζ ζε ιζα ζεζνά παεμθμβζηχκ κμζδιάηςκ: απυ 

ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ηαζ ακενχπζκμ ηανηίκμ, έςξ εκδδιζηή κεθνμπάεεζα ηαζ 

methemoglobinaemia ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ νφπςκ αοηχκ (De Roos 

η.α., 2003,  Fewtrell, 2004, Manassaram η.α., 2006,  Niagolova η.α., 2005, ζε Nikolaidis 

η.α., 2008). 

13.1.2 Ρχπαλζε ηνπ Έβξνπ απφ βαξέα κέηαιια 

ε ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ Rabadjieva η.α. (2009) ηα πεζναιαηζηά 

απμηεθέζιαηα ηαζ δ εενιμδοκαιζηή πνμζμιμίςζδ ηαηέδεζλακ υηζ μζ ιεηαθθεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο μνοπείμο παθημφ Asarel-Medet, ζηδ Βμοθβανία, ηαεχξ ηαζ μζ 

δζενβαζίεξ δζάανςζδξ ηαζ μλείδςζδξ επδνέαζακ έκημκα ηζξ θοζζημπδιζηέξ δζενβαζίεξ 

ζηα κενά ηςκ πμηαιχκ Maresh ηαζ Luda Yana. Ο Luda Yana (70 πθι ιήημξ, θεηάκδ 

απμννμήξ 685 km2) είκαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ παναπυηαιμοξ ημο πμηαιμφ 

Έανμο-Maritsa (Kirin, 2002). Τρδθά επίπεδα SO4
2−

, Cu, Mg, Al, Mn ηαζ Fe 

ακζπκεφεδηακ ζημοξ ζηαειμφξ δεζβιαημθδρίαξ, εκχ ηα ζπκμζημζπεία ιεζχκμκηαζ πνμξ ηα 

ηαηάκηδ ηονίςξ θυβς ηδξ δζάθοζδξ, ηςκ δζαδζηαζζχκ πνμζνυθδζδξ ηαζ ηαείγδζδξ 

(Rabadjieva η.α., 2009). φιθςκα ιε ημκ Skoulikidis (1993) μ Έανμξ πανμοζζάγεζ 

ελαζνεηζηά ορδθή ακμνβακμπμίδζδ (mineralization) (πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ορδθή 

ζοβηέκηνςζδ εεζζημφ άθαημξ), ςξ απμηέθεζια ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα 

(ιεηαθθεοηζηχκ, αζμιδπακζηχκ ηαζ αζηζηχκ απμαθήηςκ). 

Ζ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ κενμφ ζημκ πμηαιυ Έανμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηεζζάνςκ 

επμπζαηχκ δεζβιαημθδρζχκ απυ ημ θεζκυπςνμ 1998 έςξ ημ ηαθμηαίνζ 1999, απμηάθορε 

ηδκ πανμοζία αανέςκ ιεηάθθςκ, υπςξ: Cd ζε επίπεδα πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 0.48 έςξ 
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1.45 ιg/L ηαζ As απυ 3.1 έςξ 6.7 ιg/L (Nikolaou η.α., 2008). φιθςκα ιε ημοξ Lekkas 

η.α. (2004 ζε Skoulikidis η.α., 2009), μζ ορδθυηενεξ ημλζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ αανέςκ 

ιεηάθθςκ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πενζμπέξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ πανμφζεξ ζημκ Έανμ (9.17 

mg/L Pb; παβηυζιζμξ ιέζμξ υνμξ 1 mg/L). 

Σα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα ελήπεδζακ βζα ηα επζθακεζαηά ζγήιαηα ημο Κυθπμο ηδξ 

Αθελακδνμφπμθδξ, υζμκ αθμνά ηα αανέα ιέηαθθα: 

1. ημ πνχιζμ ηαζ ημ κζηέθζμ πανμοζζάγμοκ παιδθυηενμοξ ζοκηεθεζηέξ 

ειπθμοηζζιμφ ηαζ δεκ ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακενςπμβεκή δναζηδνζυηδηα 

2. μζ ζοκηεθεζηέξ ειπθμοηζζιμφ βζα ημκ παθηυ ηαζ ημκ ρεοδάνβονμ είκαζ 

ζπεηζηά ορδθμί, ακ ηαζ πμθφ παιδθυηενμζ απυ έκημκα αζμιδπακμπμζδιέκεξ 

πενζμπέξ ηδξ Μεζμβείμο, υπςξ ημ θζιάκζ ημο Πεζναζά ηαζ μ ηυθπμξ Δθεοζίκαξ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ θζιάκζ ηδξ Βανηεθχκδξ ζηδκ Ηζπακία ηαζ 

3. μ ειπθμοηζζιυξ ζε ηάδιζμ ηαζ ιυθοαδμ είκαζ πζεακχξ ημ πζμ εκηοπςζζαηυ 

θαζκυιεκμ, υζμκ αθμνά ζηδ νφπακζδ αανέςκ ιεηάθθςκ ζηδκ πενζμπή 

ιεθέηδξ, επεζδή πανμοζζάγμοκ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ ζοκηεθεζηή ειπθμοηζζιμφ 

(Kanellopoulos η.α., 2006). 

Έηζζ, δεδμιέκμο υηζ μζ ορδθυηενμζ ζοκηεθεζηέξ ειπθμοηζζιμφ ηαδιίμο 

ηαηεβνάθδζακ ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαζ μζ ορδθυηενμζ ζοκηεθεζηέξ 

ειπθμοηζζιμφ ιμθφαδμο ζηα πανάηηζα φδαηα, θαίκεηαζ υηζ δζαθμνεηζηέξ δζενβαζίεξ 

εθέβπμοκ ηδκ ηαηακμιή αοηχκ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ. Ζ πανμοζία ημο ηαδιίμο ιπμνεί 

κα μθείθεηαζ ζε θςζθμνζηά θζπάζιαηα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ εηηεκχξ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε αζμιδπακζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ (ηαηαζηεοή πνςιάηςκ, πθαζηζηχκ, ηεναιζηχκ ηαζ ιπαηανζχκ). Οιμίςξ, 

μ ειπθμοηζζιυξ ζε Pb απμδίδεηαζ ζηζξ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ αηιμζθαζνζηή ιεηαθμνά 

ζςιαηζδίςκ ιμθφαδμο (Kanellopoulos η.α., 2006). 

φιθςκα ιε ηδκ ίδζα ιεθέηδ, ημ απμηφπςια ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημοξ 

πονήκεξ ζγδιάηςκ λεηίκδζε κα δζαηνίκεηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ηαζ έθηαζε 

ζημ ιέβζζημ ααειυ ζηα ακχηαηα ζηνχιαηα, βζα ηα πενζζζυηενα απυ ηα αανέα ιέηαθθα 

πμο ελεηάζηδηακ (Kanellopoulos η.α., 2006). 
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13.1.3 Ρχπαλζε ηνπ Έβξνπ απφ θπηνθάξκαθα 

Ζ φπανλδ ηςκ μνβακμπθςνζςιέκςκ θοημθανιάηςκ ιεθεηήεδηε απυ ημοξ Gol 

finopoulos η.α. (2003) ηαζ Konstantinou η.α. (2006) ζηα επζθακεζαηά κενά ηδξ Βυνεζαξ 

Δθθάδαξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο πμηαιμφ Έανμο, βζα πενίμδμ δφμ εηχκ. Σα 

μνβακμπθςνζςιέκα θοημθάνιαηα πμο έπμοκ ακζπκεοεεί ζημκ πμηαιυ ημο Έανμο (ηυζμ 

ακάκηδ ζηα ζφκμνα ιε ηδ Βμοθβανία υζμ ηαζ ζηζξ εηαμθέξ) είκαζ: ελαπθςνμαεκγέκζμ, 

ελαπθςνμηοηθμελάκζμ (ηα ζζμιενή α ηαζ δ), αθδνίκδ, ηεηυκδ εκδνίκδξ, αθδεΰδδ εκδνίκδξ, 

4.4-DDE, α-endosulfan, εεζζηυ endosulfan, ηαζ επηαπθςνίδζμ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ αοηχκ 

ηςκ εκχζεςκ πμο ακζπκεφεδηακ ήηακ ορδθυηενεξ απυ ηα επίπεδα ηςκ πμζμηζηχκ ζηυπςκ 

πμο ηέεδηακ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ πζεακή ιεηαθμνά ηςκ 

μνβακμπθςνζςιέκςκ θοημθανιάηςκ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηζξ 

βεζημκζηέξ πχνεξ. Δπζπθέμκ, δ πανμοζία μνβακμπθςνζςιέκςκ θοημθανιάηςκ ζημ κενυ 

απμδίδεηαζ επίζδξ ζηδκ έκημκδ βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ 

Βυνεζαξ Δθθάδαξ (Golfinopoulos η.α., 2003). 

Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηςκ Konstantinou η.α. (2000) δείπκμοκ υηζ ακ ηαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ ανζειυξ μνβακμπθςνζςιέκςκ θοημθανιάηςκ παναιέκεζ αηυια ζηζξ 

εθθδκζηέξ δεθηασηέξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ θίικεξ, ηα επίπεδά ημοξ είκαζ παιδθά. Σα νοπακηζηά 

επίπεδα δεκ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ μπμζαδήπμηε ανκδηζηή επίπηςζδ ζηδ αζμθμβζηή 

θεζημονβία ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ ημνιμνάκςκ. ηζξ πενζμπέξ ιεθέηδξ, ηα παιδθά 

νοπακηζηά επίπεδα πμο ακζπκεφεδηακ δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ δοκδηζηυ ηίκδοκμ βζα 

άθθα πμοθζά πμο ηαηακαθχκμοκ ράνζα ή άθθα είδδ, υπςξ ηα ράνζα. Γζα ηα 

μνβακμπθςνζςιέκα θοημθάνιαηα, ημ πενζαάθθμκ αοηχκ ηςκ οβνυημπςκ θαίκεηαζ κα 

είκαζ αζθαθέξ βζα ημοξ ακενχπμοξ (Konstantinou η.α., 2000). 

φιθςκα ιε ημοξ Vryzas η.α. (2009) απυ ηζξ 28 εκχζεζξ (θοημθάνιαηα, ιεηααμθίηεξ 

ηαζ ηαθεΐκδ) πμο ακζπκεφεδηακ ζηα επζθακεζαηά φδαηα ημο Έανμο, ημο Άνδα ηαζ ημο 

Δνοενμπυηαιμο, ηα θοημθάνιαηα πμο πνμήθεακ απυ ηδκ εθανιμβή ζηα ηαθθζενβδιέκα 

εδάθδ ακζπκεφεδηακ πενζζζυηενμ. Οζ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ θοημθανιάηςκ 

ακζπκεφεδηακ ιέζα ζε 2 ιήκεξ απυ ηδκ εθανιμβή ημοξ. Αηναίεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

θοημθανιάηςκ ακζπκεφεδηακ ζηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο άνδεοζδξ ή αιέζςξ ιεηά απυ 

έκημκα βεβμκυηα ανμπμπηχζεςκ. Γεκζηά, παιδθά επίπεδα οπμθεζιιάηςκ θοημθανιάηςκ 

ανέεδηακ ζημ πνχημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ (εθθδκμαμοθβανζηά ζφκμνα), εκημφημζξ δ 
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πανμοζία ηςκ o‘,p‘DDT, o‘,p‘DDE ηαζ β-HCH πμο ακζπκεφεδηακ ηονίςξ ζε αοηυ ημ 

ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ απμδίδεηαζ ζηδ δζαζοκμνζαηή νφπακζδ, πμο ηαηαβνάθδηε ηαζ 

ζημοξ ηνεζξ πμηαιμφξ (Έανμ, Άνδα, Δνοενμπυηαιμ) ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ απμδίδεηαζ ηονίςξ ζηα DDT ηαζ β-HCH, ηαζ ζηδ θαεναία πνήζδ ημοξ ηα 

πνμδβμφιεκα πνυκζα ζηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ (Vryzas η.α., 2009). 

Οζ εκχζεζξ πμο ακζπκεφεδηακ πενζζζυηενμ ζηα κενά πμηαιμφ ηαζ ήηακ ζοπκά 

ορδθυηενεξ απυ 0.1 mg/L ήηακ μζ ελήξ: αηναγίκδ, DEA, alachlor, trifluralin, prometryne, 

molinate, carbofuran, carbaryl ηαζ δζαγζκυκδ (Vryzas η.α., 2009). φιθςκα ιε ημοξ 

Lekkas η.α. (2004), ηαζ Konstantinou η.α. (2006) ακζπκεφεδηακ πμθφ ζοπκά δ αηναγίκδ, δ 

simazine (πμο απμζφνεδηακ απυ ηδκ Δθθάδα ημ 2004), ηαεχξ ηαζ ηα metolachlor, 

alachlor ηαζ prometryne. οβηεηνζιέκα, δ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ κενμφ απυ ημκ πμηαιυ 

Έανμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηεζζάνςκ επμπζαηχκ δεζβιαημθδρζχκ απυ ημ θεζκυπςνμ 1998 

έςξ ημ ηαθμηαίνζ 1999, απμηάθορε πανμοζία δζάθμνςκ νφπςκ πνμηεναζυηδηαξ, 

γζγακζμηηυκςκ ηαζ εκημιμηηυκςκ, υπςξ: simazine απυ 0.025 έςξ 0.043 ιg/L, αηναγίκδ 

απυ 0.025 έςξ 0.137 ιg/L, ελαπθςνμηοηθμελάκζμ απυ 0.005 έςξ 0.026 ιg/L, DDT απυ 

0.002 έςξ 0.003 ιg/L, αθδνίκδ απυ 0.002 έςξ 0.008 ιg/L ηαζ δζεθδνίκδ απυ 0.003 έςξ 

0.027 ιg/L (Nikolaou η.α., 2008). Οζ ζοβηεκηνχζεζξ bifethrin, carbofuran, δζαγζκυκδ, 

ethofumesate ηαζ o‘,p‘DDT ζπάκζα οπενέαδζακ ημ ιέβζζημ επζηνεπυιεκμ υνζμ ηδξ ΔΔ βζα 

ημ πυζζιμ κενυ (Vryzas η.α., 2009). 

Αολδιέκεξ θμνηίζεζξ (ηφνζεξ ηαεχξ ηαζ δεοηενεφμκηεξ αζπιέξ) θαίκεηαζ κα είκαζ 

ζοκέπεζα ημο είδμοξ ηδξ εθανιμβήξ (πνυκμξ, νοειυξ, ζοπκυηδηα) ηαζ ηςκ έκημκςκ 

ανμπμπηχζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο εθανιμβήξ (Vryzas η.α., 2009). Ζ 

πανμοζία αθδνίκδξ ζε ιενζηά (21.0%) απυ ηα αοβά ημνιμνάκςκ ζημκ Έανμ ηαηαδεζηκφεζ 

υηζ ιπμνεί κα είπε ζοζζςνεοεεί ζε έκα ηιήια ημο πθδεοζιμφ ακαπαναβςβήξ ημοξ ζηζξ 

πενζμπέξ δζαπείιαζδξ εηηυξ Δθθάδαξ (Konstantinou η.α., 2000). Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ 

ηαθεΐκδξ ηοιάκεδηακ απυ 0.005 έςξ 2.35 mg/L, εκχ μζ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζοκδέμκηαζ ιε αζηζηέξ πενζμπέξ ηαηά ιήημξ ηςκ παναπμηάιςκ ηαζ ημο πμηαιμφ Έανμο 

(Vryzas η.α., 2009). 

Σα ελαζνεηζηχξ επζαθααή πμθοπθςνζςιέκα δζθαζκφθζα PCBs ανέεδηακ απυ ημοξ 

Kamarianos η. α. (2002, ζε Katsoyiannis, 2006) ζε δείβιαηα οδάηςκ ηαζ ζγδιάηςκ ημο 

πμηαιμφ Έανμο, ηαζ δείβιαηα ζγδιάηςκ ηαζ αοβχκ ημνιμνάκςκ ηαζ βθάνςκ ζημ Γέθηα 
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(Konstantinou η.α., 2000). Οζ ζοβηεκηνχζεζξ PCBs ζε δείβιαηα ημο δέθηα ημο Έανμο 

ανέεδηακ παιδθυηενεξ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ (12.17 ppb), εκχ ακηίεεηα 

ακζπκεφεδηακ ιέβζζηεξ ζοβηεκηνχζεζξ 4.4‘-DDD ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιεθεηδιέκεξ 

πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ (δέθηα Αλζμφ ηαζ θίικεξ Πνεζπχκ ηαζ Κενηίκδξ (Konstantinou 

η.α., 2000). 

 

13.1.4 Οξγαληθή ξχπαλζε ηνπ Έβξνπ 

Γζα ημοξ αθεζθαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ θαίκεηαζ ηάπμζα 

επζθακεζαηή νφπακζδ πεηνεθασηήξ πνμέθεοζδξ ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

ηαζ υηζ είκαζ έκημκδ δ πενζμβεκήξ επίδναζδ ζε υθδ ηδκ πενζμπή ημο οπμεαθάζζζμο 

Γέθηα. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πμθοηοηθζηχκ ανςιαηζηχκ οδνμβμκακενάηςκ είκαζ 

ανηεηά αολδιέκεξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε επεζζυδζα νφπακζδξ ηαηά ημ πανεθευκ 

(Κακεθθυπμοθμξ η.α., 2000). 

Ζ φπανλδ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (VOCs) ιεθεηήεδηε ζηα επζθακεζαηά κενά 

ηδξ Βυνεζαξ Δθθάδαξ βζα πενίμδμ δφμ εηχκ απυ ημοξ Kostopoulou η.α.(2000). Σα VOCs 

πμο ακζπκεφεδηακ ημκηά ζηα ζφκμνα ιε ηδ Βμοθβανία είκαζ ημ ηνζπθςνμαζεοθέκζμ ηαζ 

ηεηναπθςνμαζεοθέκζμ. Αοηυ απμδίδεηαζ ζηδκ πζεακή ιεηαθμνά VOCs απυ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ VOCs 

ζηα κενά ημο πμηαιμφ Έανμο είκαζ παιδθυηενεξ απυ ηζξ ιέβζζηεξ - επζηνεπυιεκεξ ηζιέξ 

μνίςκ, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ΔΔ (Kostopoulou η.α., 2000). φιθςκα ιε ημοξ 

Nikolaou η.α. (2002) δ πανμοζία πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (VOCs), υπςξ δ 1,3,5-

ηνζιέεοθμαεκγέκδ, ζημκ πμηαιυ Έανμ απμδίδεηαζ ζηδ δζαζοκμνζαηή νφπακζδ απυ VOCs. 

 

13.1.5 Υεκηθή ξχπαλζε ηνπ Έβξνπ απφ άιιεο νπζίεο θαη ζηνηρεία 

οβηεκηνχζεζξ μνβακμηαζζζηενζηχκ εκχζεςκ ακζπκεφεδηακ ζημκ πμηαιυ Έανμ ηαζ δ 

φπανλδ αοηχκ ηςκ εκχζεςκ αηυιδ ηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, απμδίδεηαζ ζηδ 

πνήζδ αβνμπδιζηχκ ηαζ ζηα απυαθδηα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ αζμθμβζηχκ 

ηαεανζζιχκ(Lekkas η.α., 2004. 
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Αολδιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ πθςνίμο ζημκ πμηαιυ Έανμ πνμένπμκηαζ απυ αζηζηά 

απυαθδηα (Skoulikidis η.α., 1993). 

 
 

13.2 Τδξνρεκεία – χγρξνλεο Μεηξήζεηο  

13.2.1 Δηζαγσγή 

 

ηα πθαίζζα ηδξ οδνμπδιζηήξ ένεοκαξ ελεηάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα δεζβιαημθδρζχκ 

πμο έβζκακ ζηα πθαίζζα δζαθυνςκ πνμβναιιάηςκ ημο ΔΛΚΔΘΔ, ζοκμθζηά ζε (29) 

ζδιεία επζθακεζαημφ φδαημξ (16 ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο, 7 απυ ημ δέθηα ημο 

πμηαιμφ Έανμο ηαζ 6 ζε δζάθμνμοξ παναπμηάιμοξ ημο) (Δζη. 13.2). Οζ ζηαειμί πμο 

ηαηαπςνήεδηακ ζημ Γέθηα ημο πμηαιμφ είκαζ αοημί ζημοξ μπμίμοξ δ νμή ηαζ δ 

αβςβζιυηδηα ημο κενμφ δεκ ήηακ ζδζαζηένςξ ορδθή ζηζξ πενζζζυηενεξ δεζβιαημθδρίεξ, 

χζηε κα οπάνπεζ μιμζμιμνθία ζηδκ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ δεζβιαημθδρίαξ. 

Οζ δεζβιαημθδρίεξ λεηίκδζακ ημκ Ημφθζμ 2008 ηαζ μθμηήνχεδηακ ημκ Ημφθζμ ημο 

2010ηαζ πναβιαημπμζμφκηαζ ζε ηνεζξ θάζεζξ: ζηδκ πενίμδμ ορδθήξ ζηάειδξ (οβνή 

πενίμδμξ - ιέζα Φεανμοανίμο έςξ ανπέξ Απνζθίμο), ζηδκ πενίμδμ παιδθήξ ζηάειδξ 

(λδνή πενίμδμ - επηέιανζμ - Οηηχανζμ) ηαζ ιία εκδζάιεζδ (Ημφθζμ).  

Καηά ηδ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ ιεηνήεδηακ επζηυπμο ιε θμνδηά υνβακα μζ 

θοζζημπδιζηέξ πανάιεηνμζ ημο κενμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έβζκακ ιεηνήζεζξ 

εενιμηναζίαξ, pH, αβςβζιυηδηαξ, δζαθοιέκμο μλοβυκμο, αθαηυηδηαξ ηαζ εμθυηδηαξ. ηδ 

ζοκέπεζα, έβζκακ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ κζηνζηχκ (ΝΟ3
‐), 

κζηνςδχκ (ΝΟ2
-
), αιιςκζαηχκ (ΝΖ4

+
), εεζζηχκ (SO4

2-
), θςζθμνζηχκ (PO4

3-
), πονζηζηχκ 

(SiO4
4-

) πθςνζμφπςκ (Cl
-
), ακεναηζηχκ (CO3

2-
) ηαζ υλζκςκ ακεναηζηχκ (HCO3

-
) ζυκηςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ζυκηςκ αζαεζηίμο (Ca
2+

), ιαβκδζίμο (Mg
2+

), καηνίμο (Na
+
) ηαζ ηαθίμο 

(Κ
+
). Σέθμξ, οπμθμβίγεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μθζηχκ κζηνζηχκ (Total N) ηαζ ηςκ μθζηχκ 

θςζθμνζηχκ (Total P), δ μθζηή ζηθδνυηδηα ηαζ ελεηάγμκηαζ ηα ζζυημπα 
18

Ο . 
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Δηθφλα 13.2 διεία δεζβιαημθδρίαξ οδνμπδιζηήξ ένεοκαξ.  
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Τδξνρεκηθή ζχζηαζε δεηγκάησλ ηνπ πνηακνχ Έβξνπ 

ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηςκ πδιζηχκ 

ακαθφζεςκ κενμφ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαε‘ υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο δεζβιαημθδρίαξ: 

 

Πίλαθαο 13.2 ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ημο πμηαιμφ Έανμο. 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο 
Αξ. 

Γεηγκάησλ 

Μέζνο 

Όξνο 
Διάρηζην Μέγηζην 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Θεξκνθξαζία °C 60 19,94 4,51 29,80 6,91 

pH - 60 8,31 7,63 9,10 0,38 

Αγσγηκφηεηα ιS/cm 60 2.420,22 255,00 46.700,00 6.952,16 

ΝΟ3
‐ mg/l 52 3,96 0,05 14,70 2,69 

ΝΟ2
-
 mg/l 55 0,08 0,01 0,22 0,05 

ΝΖ4
+
 mg/l 54 0,28 0,01 1,83 0,41 

Οιηθφ N mg/l 42 2,19 1,00 5,00 0,76 

HCO3
-
 meq/l 36 1,98 0,00 4,85 1,46 

CO3
2-

 meq/l 33 1,04 0,00 4,38 1,61 

SO4
2-

 mg/l 48 71,29 32,10 236,00 35,28 

PO4
3-

 mg/l 50 0,58 0,09 1,34 0,32 

Οιηθφο P mg/l 42 0,56 0,11 11,50 1,73 

SiO4
4-

 mg/l 54 8,23 0,21 13,90 4,09 

Cl
-
 mg/l 35 45,71 8,86 238,00 60,48 

Ca
2+

 mg/l 36 54,16 30,69 75,90 13,33 

Na
+
 mg/l 36 37,93 10,24 119,80 28,51 

Κ
+
 mg/l 37 4,38 2,40 9,50 1,99 

Mg
2+

 mg/l 36 12,73 6,63 18,10 3,34 

δ
18

O ‰ 27 -7,31 -9,24 -4,88 1,03 

Γηαιπκέλν 

Ομπγφλν 
mg/l 60 9,2 2,42 12,06 1,86 

Αιαηφηεηα (Sal) - 51 1,14 0,01 29,70 4,62 

θιεξφηεηα mmol/l CaCO3 20 1,41 0,00 2,46 0,88 

 

Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ βεκζηά ημ κενυ ημο πμηαιμφ Έανμο ιπμνεί 

κα παναηηδνζζηεί ςξ εθαθνά αθηαθζηυ (ημ pH ηοιαίκεηαζ απυ 7,6 έςξ 9,1).  

Ζ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ηοιαίκεηαζ απυ 225 έςξ 46.700 ιS/cm. Ζ πνχηδ ηζιή 

ακηζζημζπεί ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 32 ζημ ακάκηδ ηιήια ημο πμηαιμφ Έανμο 

(Ονεζηζάδα) ηαζ ζδιεζχεδηε ηαηά ηδκ οβνή πενίμδμ (Φεανμοάνζμξ 2010), εκχ δ δεφηενδ 

ηζιή ακηζζημζπεί ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ πμο ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηζξ εηαμθέξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο (Έανμξ 21) ηαζ ζδιεζχεδηε ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ (Οηηχανζμξ 2008), 

ηαηά ηδκ μπμία δ ζηάειδ ημο πμηαιμφ πέθηεζ ηαζ εζζένπεηαζ δ εάθθαζα δδιζμονβχκηαξ 

πνμαθήιαηα οθαθιφνζκζδξ ηαηά ιήημξ ανηεηχκ πζθζμιέηνςκ εκηυξ ημο πμηαιμφ.  
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Δηθφλα 13.3 οβηεκηνχζεζξ Γζαθοιέκμο Ολοβυκμο ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 

2010 ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο. 

 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 -137- 

 

Δηθφλα 13.4 οβηεκηνχζεζξ Αβςβζιυηδηαξ ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010 

ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο. 
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Οζ ηζιέξ ημο δζαθοιέκμο μλοβυκμο πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μνβακζηή νφπακζδ ηαζ ηδκ 

αζμθμβζηή δναζηδνζυηδηα ανίζημκηαζ ζε ζπεηζηά ηαθά επίπεδμ ιε ελαζνέζεζξ 

ιειμκςιέκεξ ιεηνήζεζξ πμο πανμοζίαζακ ηζιέξ ιζηνυηενεξ απυ 6 mg/l. οβηεηνζιέκα, μζ 

ηζιέξ αοηέξ παναηδνήεδηακ ημκ Ημφθζμ ημο 2008 ζημκ ζηαειυ Έανμξ 5 (πνζκ ηδκ είζμδμ 

ζημ Γέθηα) ηαζ μθείθμκηακ ζηδκ ιεηααμθή ηςκ ζοκεδηχκ νμήξ ημο πμηαιμφ (ζπεηζηά 

ζηάζζια κενά) πζεακχκ θυβς ηαζ ηδξ ηαηαζηεοήξ πςιάηζκμο θνάβιαημξ πμο 

ζοκηεθμφκηακ ζηδκ είζμδμ ημο Γέθηα εηείκδ ηδκ επμπή. Σμ βεβμκυξ αοηυ μδήβδζε ζηδκ 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμφ, ζηδκ ζοβηέκηνςζδ νφπςκ ζημ εκ θυβς 

ζδιείμ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο ηαηακάθςζε ημ δζαθοιέκμ 

μλοβυκμ. Σμ ίδζμ θαζκυιεκμ επακαθήθεδηε ζημκ ζηαειυ Έανμξ 12 πμο δεκ ακήηεζ ζημκ 

ηφνζμ ηθάδμ ημο πμηαιμφ ηαζ πανμοζζάγεζ ζπεηζηά ζηάζζια κενά ηαεχξ ηαζ ζημκ ζηαειυ 

Έανμξ 33 ημκ Ημφθζμ ημο 2010 (Δνοενμπυηαιμξ ηαηάκηδ ημο Γζδοιμηείπμο) πμο 

ειθακίγεζ επίζδξ ζηάζζια κενά (θυβς οπενάκηθδζδξ) ηαζ επζαάνοκζδ απυ αζηζηά 

θφιιαηα.  

Με αάζδ ηζξ ιεηνήζεζξ μθζηήξ ζηθδνυηδηαξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδκ 

πενίμδμ δεζβιαημθδρίαξ επηέιανζμξ 2009 ηαζ Απνζθίμο 2010, ημ κενυ ημο πμηαιμφ 

Έανμο παναηηδνίγεηαζ ςξ ζηθδνυ (1,5-3,0 mmol/lt CaCΟ3, ηαηά Sawyer - Mc Carty, 

1967), εκχ πανάθθδθα παναηδνείηαζ ιζα ζηαδζαηή αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ απυ ακάκηδ 

πνμξ ηαηάκηδ ημο πμηαιμφ, δ μπμία είκαζ πζμ έκημκδ ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ 

(πεηέιανζμξ 2009).  

ημκ Πίκαηα 13.3 παναηίεεκηαζ μζ ζοκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ 

πδιζηχκ ακαθφζεςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε δείβιαηα κενμφ ηαηά ιήημξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο. Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά πνμηφπημοκ ηα παναηάης (Douglas and 

Leo, 1977, Rao, Reddy, and Nayudu, 1996): 

- Μέηνζα ζοζπέηζζδ παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ ζυκηςκ SO4
2-

 ηαζ Cl
-
 (r = 0,652), ΝΟ2

-
 ηαζ 

SO4
2-

 (r = 0,536), Cl
-
 ηαζ Na

+
 (r = 0,660), ΝΟ2

-
 ηαζ ΝΖ4

+
 (r = 0,630), SO4

2-
 ηαζ Ca

2+
 (r = 

0,618).   

- Μεβάθμξ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ ζυκηςκ ΝΖ
+
 ηαζ Cl

-
 (r = 

0,761), Κ
+
 ηαζ SO4

2- 
(0,862), Na+ ηαζ ΝΖ4

+ 
(0,761).  

 Απυ ηα ακςηένς, ζε ζπέζδ ιε ηζξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. 

Έανμο, πνμηφπηεζ υηζ δ ηαηά ηυπμοξ έκημκδ πανμοζία ημο Cl
- 

πμο δεκ ζοζπεηίγεηαζ 

ζδιακηζηά ιε ημ Na
+ 

αθθά υιςξ ζοζπεηίγεηαζ ανηεηά ηαθά ιε ημ ΝΖ4
+ 

οπμδδθχκεζ ηδκ 
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φπανλδ αζηζηχκ θοιιάηςκ ζηα κενά ημο πμηαιμφ. Δπίζδξ δ ορδθή ζοζπέηζζδ ημο Κ
+
 

ηαζ SO4
2- 

οπμδεζηκφεζ ηδκ εηηεηαιέκδ πνήζδ θζπαζιάηςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηάηζ 

πμο θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ζπεηζηά ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ κζηνζηχκ ζε μνζζιέκεξ 

πενζυδμοξ ηαζ εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ.  

Παναηάης αημθμοεμφκ ηα δζαβνάιιαηα Piper ηαζ Durov (Δζη. 13.4 ηαζ 13.5). Απυ 

ηδκ απεζηυκζζδ ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ηςκ επζθακεζαηχκ κενχκ ζηα δζαβνάιιαηα 

αοηά, πνμηφπηεζ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ ακάκηδ ημο πμηαιμφ Έανμο 

επζηναημφκ ηα ζυκηα Ca
2+

 ηαζ HCO3
- 

(ηονίανπδ επίδναζδ ηςκ πεηνςιάηςκ), εκχ πνμξ 

ηαηάκηδ ζηαδζαηά επζηναημφκ ζυκηα Na
+
 ηαζ Κ

+
 έκακηζ ηςκ ζυκηςκ Ca

2+ 
(ηονίανπδ 

επίδναζδ ηςκ ακενςπμβεκχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ). Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ 

ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 2, υπμο εκχ ανίζηεηαζ ζημ ακάκηδ ηιήια ημο πμηαιμφ, 

επζηναημφκ ηα ζυκηα Νa
+
 ηαζ Κ

+ 
(πζεακή επζαάνοκζδ απυ αζηζηά θφιαηα ηαζ θζπάζιαηα). 

Σα ακςηένς εα επζαεααζςεμφκ ηαζ εα ακαθοεμφκ πεναζηένς ζηδκ επελενβαζία ηςκ 

δεδμιέκςκ ηςκ ζπεηζηχκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ. 
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Πίλαθαο 13.3 οκηεθεζηέξ ζοζπέηζζδξ ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ημο πμηαιμφ Έανμο. 

 

 
Θεξκν-

θξαζηα 
pH 

Αγσγη-

κφηεηα 
Οιηθή 

θιεξφηεηα 
ΝΟ3

‐ ΝΟ2
- ΝΖ4

+ 
Οιηθφ 

N 
HCO3

- CO3
- SO4

2- PO4
3- 

Οιηθφο 

P 
SiO4

4- Cl- Ca2+ Na+ Κ+ Mg2+ 18O 
Αιαηφ- 

ηεηα 

Θεξκν-

θξαζηα 
1 0,552 0,155 0,737 -0,813 0,197 0,330 -0,677 0,442 0,931 0,452 -0,073 -0,079 -0,670 0,411 0,428 0,510 0,372 0,628 0,602 0,108 

pH  1 -0,169 0,695 -0,379 0,115 -0,081 -0,278 0,163 -0,108 0,206 -0,058 -0,065 -0,219 0,123 0,256 0,195 0,156 0,280 0,215 -0,247 

Αγσγη-

κφηεηα 
  1 0,919 -0,412 0,022 0,358 -0,384 0,898 -0,407 0,913 -0,025 -0,034 -0,465 0,864 0,493 0,734 0,910 0,772 0,274 0,963 

Οιηθή 

θιεξφηεηα 
   1 -0,227 0,827 0,759 0,128 0,979 0,000 0,910 -0,117 -0,119 0,706 0,866 0,994 0,911 0,877 0,947 0,062 -0,624 

ΝΟ3
‐     1 -0,043 -0,378 0,823 -0,367 -0,400 -0,394 0,071 0,066 0,760 -0,466 -0,180 -0,508 -0,426 -0,491 -0,497 -0,354 

ΝΟ2
-      1 0,630 0,300 0,439 -0,443 0,536 -0,104 -0,132 0,068 0,350 0,302 0,450 0,276 0,259 0,465 -0,073 

ΝΖ4
+       1 -0,033 0,531 -0,428 0,610 -0,056 -0,073 -0,387 0,761 0,099 0,712 0,647 0,393 0,539 0,347 

Οιηθφ N        1 -0,036 -0,386 -0,002 -0,019 -0,014 0,616 -0,111 -0,117 -0,232 -0,096 -0,241 -0,330 -0,299 

HCO3
-         1 1,000 0,791 0,033 0,000 0,193 0,698 0,906 0,586 0,730 0,816 0,026 -0,494 

CO3
-          1 -0,509 0,258 -0,349 -0,807 -0,912 -0,094 -0,258 -0,451 -0,026 -1,000 0,957 

SO4
2-           1 -0,048 -0,077 -0,524 0,652 0,618 0,638 0,862 0,865 0,548 -0,415 

PO4
3-            1 1,000 0,089 -0,058 -0,005 -0,097 -0,128 -0,021 0,446 -0,016 

Οιηθφο P             1 0,072 -0,078 -0,014 -0,094 -0,112 -0,026 -0,196 -0,021 

SiO4
4-              1 -0,351 0,298 -0,499 -0,439 -0,298 -0,359 -0,439 

Cl-               1 0,124 0,660 0,898 0,624 0,439 -0,338 

Ca2+                1 0,406 0,370 0,756 -0,378 -0,022 

Na+                 1 0,719 0,722 0,327 -0,224 

Κ+                  1 0,773 0,129 -0,472 

Mg2+                   1 -0,116 -0,188 
18O                    1 0,149 

Rn                     0,000 

Γηαιπκέλν 

Ομπγφλν 
                    -0,271 

Αιαηφ- 

ηεηα 
                    1 
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Δηθ. 13.4 
 

Δηθ. 13.5 
 

 

 

Δηθφλεο 13.4 θαη 13.5 Γζαβνάιιαηα απεζηυκζζδξ ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ (Piper ηαζ Durov) πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά 

ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο. 
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ηδκ Δζηυκα 13.6 παναηίεεηαζ ημ δζάβναιια Na
+ 

 - Cl
-
. Παναηδνείηαζ υηζ μζ 

ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζοκακηχκηαζ ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 5, εκχ ζδζαίηενα 

ορδθέξ ηζιέξ ζδιεζχκμκηαζ ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 4 ζηζξ 18.07.2008 (λδνή 

πενίμδμξ). Σμ ζδιείμ Έανμξ 5 ανίζηεηαζ ζηδκ είζμδμ ημο Γέθηα ηαζ επδνεάγεηαζ ηαηά 

δζαζηήιαηα απυ ηδκ εζζπχνδζδ ηδξ εάθθαζαξ εκηυξ ημο πμηαιμφ, βεβμκυξ πμο δφκαηαζ 

κα ελδβήζεζ ηζξ ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ Na
+ 

ηαζ Cl
-
. Σμ ζδιείμ Έανμξ 4 ανίζηεηαζ 

πενζζζυηενα απυ 40km ακάκηδ ηςκ εηαμθχκ ημο πμηαιμφ ηαζ μζ εκ θυβς ορδθέξ ηζιέξ 

ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ δεκ ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβδεμφκ απυ ηδκ δζείζδοζδ ηδξ 

εάθθαζαξ εκχ ηαζ δ αβςβζιυηδηα ημο ζε ηαιιία δεζβιαημθδρία δεκ λεπέναζε ηα 1070 

ιS/cm. Δπζπνυζεεηα μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημο Cl είκαζ δοζακάθμβα ιεβάθεξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

Νa, βεβμκυξ πμο εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ ηδξ φπανλδξ άθθδξ πδβήξ Cl (ππ αζηζηά θφιαηα) 

πθδκ ηδξ εάθθαζαξ. 

 

Δηθφλα 13.6 Γζάβναιια Na
+
 - Cl

-
. 
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ηζξ Δζηυκεξ 13.9 έςξ 13.14 απεζημκίγμκηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ααζζηυηενςκ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δεζβιάηςκ, ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαζ βζα δζάθμνεξ 

διενμιδκίεξ δεζβιαημθδρίαξ. Απυ ηα δζαβνάιιαηα αοηά πνμηφπηεζ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηα 

ηςκ πενζπηχζεςκ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ηςκ παναιέηνςκ ζδιεζχκμκηαζ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ 

λδνήξ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ οβνήξ πενζυδμο. Αοηυ ιπμνεί κα ελδβδεεί οδνμθμβζηά ελαζηίαξ 

ημο βεβμκυημξ υηζ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ δ οδναοθζηή επζημζκςκία ημο εδάθμοξ 

ιε ημ πμηάιζ δζαηυπηεηαζ ηαζ επακένπεηαζ ιε ηζξ θεζκμπςνζκέξ ανμπέξ μπυηε ηαζ 

απμπθέκμκηαζ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά απυ ημ εδαθζηυ ηάθοιια πνμξ ημ πμηάιζ.  

Πανάθθδθα, απυ ηα ακάκηδ πνμξ ηα ηαηάκηδ ημο πμηαιμφ Έανμο παναηδνείηαζ ιία 

ζηαδζαηή αφλδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ (εηηυξ απυ ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ υπμο παναηδνείηαζ ιείςζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ), εκχ 

ιζα ζπεηζηή ιείςζδ μνζζιέκςκ παναιέηνςκ ζδιεζχκεηαζ ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ 

Έανμξ 3. Ζ ιείςζδ ηςκ κζηνζηχκ υζμ ηζκμφιαζηε απυ ακάκηδ πνμξ ηαηάκηδ ηαζ ζδζαίηενα 

ζημοξ ζηαειμφξ ημο Γέθηα δφκαηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ αζμθμβζηή 

δναζηδνζυηδηα πμο είκαζ ακαιεκυιεκδ (θυβς αζμβεςπδιζηχκ ιδπακζζιχκ ημο Γέθηα) 

εκχ μζ αολμιμζχζεζξ ζημοξ ζηαειμφξ ακάκηδ ημο Γέθηα ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ 

πνμηαθμφκηαζ ηονίςξ απυ παναπυηαιμοξ πμο εζζένπμκηαζ ζε δζάθμνα ζδιεία ηαζ 

επζδνμφκ ζηδκ πδιζηή ζφζηαζδ ημο πμηαιμφ (επζαανφκμοκ ή αναζχκμοκ ηδκ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ νοπακηχκ). Δπζζπνυζεεηα, μζ ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ κζηνζηχκ ζημ 

ακάκηδ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ζοιπίπημοκ πςνζηά ιε ηδκ φπανλδ ημο ηφνζμο 

υβημο ηςκ ηαθθζενβεζχκ ημο Νμιμφ (επίδναζδ θζπαζιάηςκ). ημ ζδιείμ Έανμξ 4 

παναηδνείηαζ ιζα απυημιδ αφλδζδ ηςκ κζηνςδχκ ηαζ ηςκ αιιςκζαηχκ πμο είκαζ πζεακυ 

κα μθείθεηαζ ζηδκ επζαάνοκζδ απυ ημκ πμηαιυ Δνβίκδ πμο εζζένπεηαζ ζημ ηιήια ημο 

Έανμο ιεηαλφ ηςκ ζδιείςκ Έανμξ 3 ηαζ 4. Ο εκ θυβς πμηαιυξ δζαζπίγεζ ζπεδυκ 

μθυηθδνμ ημ Δονςπαζηυ ηιήια ηδξ Σμονηίαξ (19.441 km
2
) ηαζ είκαζ ζδζαίηενα 

επζαανοιέκμξ ιε αβνμπδιζηά ηαζ αζμιδπακζηά απυαθδηα υπςξ δείπκμοκ πνυζθαηεξ 

ιεθέηεξ (Kocaman
 
et al., 2007, Günesf et al. 2008). Ζ ιεβαθφηενδ ηζιή κζηνζηχκ αθάηςκ 

παναηδνήεδηε ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2010 ζημ Ονιέκζμ (Δανμξ 30) ηαζ έθηακε ηα 14,7 

mg/l εκχ ορδθέξ ηζιέξ (ηαηή πμζυηδηα ςξ πνμξ ηα κζηνζηά) πανμοζζάζηδηακ ζηδκ 

πενζμπή ημο μοθθίμο (επίδναζδ απυ θζπάζιαηα) ηαζ ηαηάκηδ ηδξ ζοιαμθήξ ιε ημκ 

Δνβίκδ (πενζμπή Σοπενμφ). Μέηνζα πμζυηδηα κενμφ ςξ πνμξ ηα κζηνζηά πανμοζζάγεηαζ ζε 
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ανηεηέξ δεζβιαημθδρίεξ ηαζ ζημκ Δνοενμπυηαιμ (ηαηάκηδ ημο Γζδοιμηείπμο) υπςξ ηαζ 

ζηδκ είζμδμ ημο Γέθηα.  

Σα αιιςκζαηά λεπενκμφκ ημ υνζμ ηδξ ηαηήξ ηαηάζηαζδξ ζημοξ ζηαειμφξ Δανμξ 4 

ηαζ 5 (ηαηάκηδ ηδξ ζοιαμθήξ ιε ημκ Δνβίκδ) ζηζξ πενζζζυηενεξ εη ηςκ δεζβιαημθδρζχκ 

εκχ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ηαζ ζε 3 δεζβιαημθδρίεξ λεπενάζηδηε ηαζ ημ υνζμ πμο 

πνμαθέπεηαζ ζηδκ κμιμεεζία βζα ημ κενυ ακενχπζκδξ ηαηακάθςζδξ. Μέηνζα ηαηάζηαζδ 

ςξ πνμξ ηα αιιςκζαηά πανμοζζάγμοκ μζ ζηαειμί ημο Δνοενμπυηαιμο ηαζ ημο Ονιεκίμο 

εκχ ζε μνζζιέκεξ δεζβιαημθδρίεξ ηαζ ηάπμζμζ εη ηςκ ζηαειχκ ημο Γέθηα (Έανμξ 9, 10 

ηαζ 11). Οζ ακςηένς ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ αιιςκζαηχκ μθείθμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

ζηδκ επζαάνοκζδ απυ αζηζηά θφιιαηα ηάηζ πμο επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπα 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ πθςνίμο ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ζηαειμφξ. Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ 

Γέθηα ζημ μπμίμ μζ δζενβαζίεξ απμζφκεεζδξ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ είκαζ αοηέξ πμο 

ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ ημο κενμφ.  

Σα κζηνχδδ είκαζ επίζδξ ορδθά ζημοξ ζηαειμφξ ηαηάκηδ ημο Δνβίκδ, ζε ηάπμζμοξ εη 

ηςκ ζηαειχκ ημο Γέθηα (Έανμξ 9, 10 ηαζ 11) ηαζ ζε ιειμκςιέκεξ δεζβιαημθδρίεξ ζημ 

Ονιέκζμ ηαζ ζημκ Δνοενμπυηαιμ. Πανυιμζα εζηυκα πανμοζζάγμοκ ηαζ ηα θςζθμνζηά 

εκχ ηα πθςνζμφπα ειθακίγμοκ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ ζημοξ ζηαειμφξ ηαηάκηδ ηδξ ζοιαμθήξ 

ιε ημκ Δνβίκδ ηάηζ πμο επζαεααζχκεζ ηδκ ζζπονή επίδναζδ ηςκ αζηζηχκ θοιιάηςκ ζηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή.     

Οζ ηζιέξ ημο ζζμηυπμο ημο μλοβυκμο δείπκμοκ ακηζπνμζςπεοηζηέξ ηζιέξ βζα ηα 

ορυιεηνα ηςκ εέζεςκ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ηςκ πενζμπχκ επζθακεζαηήξ ηνμθμδμζίαξ ημο 

πμηαιμφ ιε ελαίνεζδ ηα ζδιεία Έανμξ 3 ηαζ Έανμξ 4 πμο πανμοζζάγμοκ ζε μνζζιέκεξ 

πενζυδμοξ πμθφ ανκδηζηέξ ηζιέξ. Οζ εκ θυβς ανκδηζηέξ ηζιέξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζημ 

ηαηάκηδ (παιδθυ ορμιεηνζηά) ηιήια ημο πμηαιμφ οπμδεζηκφμοκ ηδκ εζζνμή οπυβεζμο 

κενμφ πμο πνμένπεηαζ απυ πενζμπέξ ιε ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ορυιεηνμ απυ αοηυ ηςκ 

παναπάκς εέζεςκ. Ζ ελήβδζδ αοηή εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδκ φπανλδ οδνμβεςθμβζηά 

οδνμπεναηχκ πεηνςιάηςκ (αζαεζηυθζεμζ ηαζ ιάνιανα) ιενζηά πζθζυιεηνα αμνεζμδοηζηά 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζδιείςκ δεζβιαημθδρίαξ.  
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Δηθφλα 13.7. οβηεκηνχζεζξ Νζηνζηχκ ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010 ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο. 
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Δηθφλα 13.8 οβηεκηνχζεζξ Αιιςκζαηχκ ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010 

ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο. 
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Δηθ. 13.9 Δηθ. 13.10 

 
Δηθ. 13.11 

 
Δηθ. 13.12 
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Δηθ. 13.13 

 
Δηθ. 13.14 

 

Δηθφλεο 13.9 έσο 13.14  Μεηααμθή ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο ηαζ βζα 

δζάθμνεξ διενμιδκίεξ δεζβιαημθδρίαξ.  
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ηζξ Δζηυκεξ 13.16 έςξ 13.21 απεζημκίγμκηαζ μζ πνμκζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

ααζζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο βζα υθμοξ ημοξ 

ζηαειμφξ δεζβιαημθδρίαξ. Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα πνμηφπηεζ υηζ μζ ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζδιεζχκμκηαζ ηαηά ηδκ λδνή πενίμδμ ηαζ δ 

ιζηνυηενεξ ηαηά ηδκ οβνή, ιε ιυκδ ελαίνεζδ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ 

(ΝΟ3), υπμο δ πνμκζηή δζαηφιακζδ είκαζ ακηίεεηδ. Ζ αφλδζδ ηςκ κζηνζηχκ ηαηά ηδκ 

πεζιενζκή πενίμδμ μθείθεηαζ υπςξ πνμακαθένεδηε ζημκ ειπθμοηζζιυ ημο πμηαιμφ απυ 

ηζξ εδαθζηέξ απμπθφζεζξ θυβς ηςκ ανμπχκ, εκχ ημ ηαθμηαίνζ πμο αολάκεηαζ αζζεδηά δ 

αζμθμβζηή δναζηδνζυηδηα ηα κζηνζηά ιεζχκμκηαζ ηαζ αολάκμκηαζ ηα κζηνχδδ ηαζ δ 

αιιςκία.  

 

 
 

Δηθφλα 13.15 Γζαηφιακζδ ημο μθζημφ αγχημο ηαζ ηςκ ζοκζζηςζχκ ημο ζημοξ ζηαειμφξ 

δεζβιαημθδρίαξ ημο πμηαιμφ. 
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Απυ ηδκ εζηυκα 13.15 θαίκεηαζ, υπςξ πνμέηορε ηαζ ακςηένς, υηζ ηαηά ηδκ 

ηαθμηαζνζκή πενίμδμ επζηναημφκ μζ ζοβηεκηνχζεζξ αιιςκίαξ ηαζ μνβακζημφ αγχημο 

ηονίςξ θυβς αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ εκχ ημ πεζιχκα αολάκμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ 

κζηνζηχκ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απυημιδ αφλδζδ ημο μθζημφ αγχημο ζηδκ 

εέζδ Έανμξ 4 ημκ Ημφθζμ ημο 2008 ηαζ δ επζηνάηδζδ ηδξ αιιςκίαξ ζημκ ζηαειυ Έανμξ 5 

ηδκ ίδζα πενίμδμ. Ακηίζημζπδ αφλδζδ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ημκ Οηηχανδ ημο 2008 ιε 

ζζπονή πανμοζία αιιςκίαξ ζημκ ζηαειυ Έανμξ 5 εκχ ημ εκ θυβς θαζκυιεκμ 

επακαθαιαάκεηαζ ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ ηαζ ημκ επηέιανδ ημο 2009. Ζ έκημκδ πανμοζία 

ηδξ αιιςκίαξ ζηδκ πενζμπή ιεηαλφ ηςκ ζηαειχκ 3, 4 ηαζ 5 είκαζ πζεακυ κα ζοζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ είζμδμ ημο πμηαιμφ Δνβίκδ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, υπςξ πνμακαθένεδηε. 

Δπίζδξ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ Νζηνζηχκ πανμοζζάγμκηαζ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2010 ζημκ 

ζηαειυ Έανμξ 30 (Ονιέκζμ) πμο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ πενίμδμ ηδξ έκημκδξ πθδιιφναξ εκχ 

υπςξ πνμακαθένεδηε πανμοζζάγεηαζ αφλδζδ ημο μθζημφ αγχημο ηαζ ζδζαίηενα ηδξ 

αιιςκίαξ ζημκ ζηαειυ Έανμξ 4 ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ δεζβιαημθδρίεξ.   
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Δηθ. 13.16 

 
 Δηθ. 13.17 

Δηθ. 13.18 Δηθ. 13.19 
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Δηθ. 13.20 
 

Δηθ. 13.21 

 

 

Δηθφλεο 13.16 έσο 13.21 Υνμκζηή ιεηααμθή ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ βζα ηα δζάθμνα ζδιεία 

δεζβιαημθδρίαξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο.   
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Δηθ. 13.22  Δηθ. 13.23 

  
Δηθ. 13.24  Δηθ. 13.25 
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 Δηθ. 13.26 

 

Δηθφλεο 13.22 έσο 13.26 Γζαβνάιιαηα πθαζζίμο (plot box) ηςκ ζδιακηζηυηενςκ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο.   

 

 

ηζξ Δζηυκεξ 13.22 έςξ 13.26 δίκμκηαζ ηα δζαβνάιιαηα πθαζζίμο (plot box) ηςκ 

ζδιακηζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο. Απυ ηα 

δζαβνάιιαηα αοηά πνμηφπηεζ υηζ ζηα ζδιεία δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 30, Έανμξ 2 ηαζ 

Έανμξ 4 παναηδνείηαζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηςκ κζηνζηχκ ζυκηςκ, ζημ ζδιείμ Έανμξ 5 

παναηδνείηαζ ιεβάθδ δζαζπμνά κζηνςδχκ, θςζθμνζηχκ ηαζ αιιςκζαηχκ ζυκηςκ ηαζ ζηα 

ζδιεία Έανμξ 10 ηαζ Έανμξ 11 παναηδνείηαζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηςκ κζηνςδχκ, εεζζηχκ 

ηαζ θςζθμνζηχκ ζυκηςκ. Οζ έκημκεξ ακςηένς δζαηοιάκζεζξ μθείθμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

ζηδκ επμπζηή επίδναζδ ηςκ θζπαζιάηςκ βζα ηα κζηνζηά ζυκηα ηαζ ζημκ ζοκδοαζιυ ηδξ 

επίδναζδξ ηςκ αβνμπδιζηχκ, ηςκ αζηζηχκ θοιιάηςκ ηαζ ηςκ αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ βζα 

ηζξ οπυθμζπεξ παναιέηνμοξ. οβηεηνζιέκα, απυ ημ Ονιέκζμ δζένπμκηαζ κενά ιε 

ζδιακηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ κζηνζηχκ ηαζ θςζθμνζηχκ (ηονίςξ επίδναζδ αβνμπδιζηχκ 

ηαζ θζβυηενμ αζηζηχκ θοιιάηςκ), ζηδκ Ονεζηζάδα ιεζχκμκηαζ εθαθνχξ αθθά 

δζαηδνμφκηαζ ζε ζπεηζηά ορδθά επίπεδα θυβς ηςκ εηηεηαιέκςκ αβνμηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ πενζμπή ηάηζ πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαζ ζηδκ πενζμπή ημο 

μοθθίμο. Σα κζηνζηά ιεζχκμκηαζ ζημ Γέθηα θυβς ηδξ έκημκδξ αζμθμβζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ εκχ ηα κζηνχδδ ηαζ ηα αιιςκζαηά ηαζ ηα εεεζηά αολάκημκηαζ βζα ημκ 
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ίδζμ θυβμ. Σα αιιςκζαηά επίζδξ πανμοζζάγμοκ ιζα αφλδζδ ηαζ ζημοξ ζηαειμφξ Έανμξ 4 

ηαζ 5 θυβς εζζυδμο αζηζηχκ θοιιάηςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ζοιαμθήξ ιε ημκ π. Δνβίκδ.  

 

 

Βαξέα Μέηαιια 

 

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζήεδηε ιία δεζβιαημθδρία αανέςκ 

ιεηάθθςκ (27/07/2010). Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ακαθφζεςκ πμο πναβιαημπμζήεδηε, 

παναηδνήεδηε υηζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ζημζπείςκ πμο 

ακζπκεφεδηακ ήηακ ηάης απυ ηα υνζα ιέηνδζδξ ημο ελμπθζζιμφ (Pb, Cd). Δλαίνεζδ 

απμηεθεί ιία ιέηνδζδ ζημ ζδιείμ Έανμξ 32 (Ονεζηζάδα), υπμο ακζπκεφεδηε Pb ζε 

ζοβηεκηνχζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ ημ επζηνεπηυ υνζμ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ζυκηςκ Cr, Ni 

ηαζ Zn ήηακ εκηυξ ηςκ εεζιμεεηδιέκςκ μνίςκ. Πανυθα αοηά, ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

Φεοδανβφνμο πανμοζίαζε απυημιδ αφλδζδ ζημ ζδιείμ Έανμξ 32 ηαζ ζε ιζηνυηενμ 

ααειυ ζηζξ εέζεζξ Έανμξ 5 ηαζ Έανμξ 31 (π. Άνδαξ). 

 

Πίλαθαο 13.4 οβηεκηνχζεζξ αανέςκ ιεηάθθςκ ζε ζδιεία δεζβιαημθδρίαξ ηαηά ιήημξ 

ημο πμηαιμφ Έανμο, ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο ηαζ ζημ δέθηα.  

  
εκείν 

δεηγκαηνιεςίαο 

Pb 

(ppb) 

Cd 

(ppb) 

Cr 

(ppb) 
Ni (ppb) 

Zn 

(ppb) 

Κ
α

η
ά

 κ
ή

θ
ν

ο 
η
ν

π
 π

ν
η
α

κ
ν

χ
 

Έανμξ 30 < dl < dl < dl 0,8 300,0 

Έανμξ 32 112,2 < dl 1,9 1,4 1172,0 

Έανμξ 32b < dl < dl 0,5 0,9 184,0 

Έανμξ 2 < dl < dl 0,7 1,9 216,0 

Έανμξ 3 < dl < dl 0,8 1,4 242,0 

Έανμξ 3b < dl < dl 0,5 0,9 139,0 

Έανμξ 4 < dl < dl 2,4 1,6 230,0 

Έανμξ 5 < dl < dl 2,8 1,6 400,0 

Δανμξ 10 < dl < dl 1,0 1,3 44,0 

Έανμξ 9 < dl < dl 0,8 1,2 47,0 

Γέιηα 
Έανμξ 7 < dl < dl 1,5 1,5 519,0 

Έανμξ 8 < dl < dl 1,5 1,2 208,0 

Παξαπφ-

ηακνη 

Έανμξ 31 < dl < dl 0,5 0,7 274,0 

Έανμξ 33 < dl < dl 0,0 1,3 68,0 

< dl :  below detection limit   
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Δηθφλα 13.27 Μεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ ηαηά ιήημξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο.  

 

 

ηδκ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ, ημο μοθθίμο ηαζ ημο Σοπενμφ πανμοζζάγεηαζ αφλδζδ ηςκ 

ζοβηεκηνχζεςκ ημο Νζηεθίμο εκχ ημ πνχιζμ αολάκεηαζ απυημια ζηδκ πενζμπή ημο 

Σοπενμφ ηαζ ημο Ονιεκίμο. Οζ δζαηοιάκζεζξ αοηέξ αηυιδ ηαζ ακ δεκ θένκμοκ ηαιιία 

πανάιεηνμ πάκς απυ ηα εεζπζζιέκα υνζα βζα ημ κενυ ακενχπζκδξ ηαηακάθςζδξ 

οπμδεζηκφμοκ πζέζεζξ απυ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ. οβηεηνζιέκα, ζημ Ονιέκζμ δ 

πανμοζία ηςκ αανεςκ ιεηάθθςκ μθείθεηαζ ζηζξ αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ 

Βμοθβανίαξ εκχ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ μζ 

αζμιδπακζηέξ γχκεξ ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ ηδξ Ακδνζακμφπμθδξ. ημ Σοπενυ, δ ζοιαμθή ιε 

ημκ π. Δνβίκδ πμο είκαζ ζδαζηένςξ επζαανοιέκμξ ηαζ δζένπεηαζ απυ ιζα πμθφ ιεβάθδ 

έηηαζδ ηδξ Δονςπαζηήξ Σμονηίαξ ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηζξ πνμακαθενεείζεξ 

δζαηοιάκζεζξ.   
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Δηθφλα 13.28. οβηεκηνχζεζξ Φεοδανβφνμο ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010 

ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο. 
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Μηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο 

ηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζήεδηε ιία δεζβιαημθδρία βζα 

ιζηνμαζμθμβζηέξ ακάθοζεζξ, βζα κα δζαπζζηςεεί δ εζζνμή αζηζηχκ θοιιάηςκ ηαηά ιήημξ 

ημο πμηαιμφ Έανμο, ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο ηαζ ζημ δέθηα (27/07/2010). 

 

Πίλαθαο 13.5 Μζηνμαζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο, ζημοξ 

παναπμηάιμοξ ημο ηαζ ζημ δέθηα.  

 

 
εκείν 

δεηγκαηνιεςίαο 

Total Coliforms  

(άηνκα / 100ml) 

Escherichia coli 

(άηνκα / 100ml) 

Streptococci 

(Enterococci) 

(άηνκα / 100ml) 

Κ
α

η
ά

 κ
ή

θ
ν

ο 
η
ν

π
 π

ν
η
α

κ
ν

χ
 

Έανμξ 30 >10
3
 530 190 

Έανμξ 32 >10
4
 12900 6100 

Έανμξ 32b >10
4
 11900 4200 

Έανμξ 2 >10
3
 830 100 

Έανμξ 3 >10
3
 290 30 

Έανμξ 3b >10
3
 680 170 

Έανμξ 4 10
3
 1400 760 

Έανμξ 5 10
3
 50 60 

Δανμξ 10 >100 27 62 

Έανμξ 9 >100 10 40 

Γέιηα 
Έανμξ 7 10

3
 7 30 

Έανμξ 8 >100 9 30 

Παξαπφ-

ηακνη 

Έανμξ 31 10
3
 78 86 

Έανμξ 33 >10
3
 4000 180 

 

 

Με αάζδ ημ δζάβναιια ηδξ Δζηυκαξ 13.29 πνμηφπηεζ υηζ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

μζ ιζηνμαζμθμβζηέξ πανάιεηνμζ ειθακίγμκηαζ πμθφ αολδιέκεξ ζηδκ πενζμπή ηςκ ζδιείςκ 

δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 32 ηαζ Έανμξ 32b (Ονεζηζάδα-Αδνζακμφπμθδ), ιε ηζιέξ 

πμθθαπθάζζεξ ηςκ οπυθμζπςκ οδνμζδιείςκ. Ακηίζημζπδ αφλδζδ, αθθά ιζηνυηενμο 

ααειμφ παναηδνείηαζ ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 4, ιεηά ηδκ ζοιαμθή ημο 

πμηαιμφ Δνβίκδ ζημκ Έανμ εκχ ζδιακηζηή επζαάνοκζδ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζημκ 

Δνοενμπυηαιμ (ηαηάκηδ ημο Γζδοιμηείπμο). ημ Γέθηα μζ ηζιέξ ηςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ 

παναιέηνςκ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ηαζ ζηδκ πανάηηζα γχκδ θεάκμοκ εθάπζζημζ νφπμζ 

αθθά πανυθα αοηά ζε υθεξ ηζξ εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ ιέπνζ ηαζ ημ Σοπενυ δ πανμοζία 
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ηςκ νφπςκ είκαζ ζζπονή. Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή 

Ονεζηζάδαξ-Ακδνζακμφπμθδξ ηαζ αημθμοεεί μ Δνοενμπυηαιμξ (Γζδοιυηεζπμ).    

 
Δηθφλα 13.29 Μεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ιζηνμαζμθμβζηχκ παναιέηνςκ ηαηά 

ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο.  
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Δηθφλα 13.30 οβηεκηνχζεζξ E. coli ηαηά ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010 ζηδκ 

οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο 
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Τδξνρεκηθή ζχζηαζε δεηγκάησλ ζην δέιηα ηνπ Έβξνπ 

ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηςκ πδιζηχκ 

ακαθφζεςκ κενμφ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ πενζμπή ημο δέθηα ημο πμηαιμφ Έανμο 

ηαε‘ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο δεζβιαημθδρίαξ : 

 

Πίλαθαο 13.6 ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ημο δέθηα ημο 

Έανμο. 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Γείγκα 
Μέζνο 

Όξνο 
Διάρηζην Μέγηζην Σππηθή απφθιηζε 

Θεξκνθξαζία °C 23 21,5 13,4 27,5 4,7 

pH - 23 8,3 8,0 8,9 0,2 

Αγσγηκφηεηα κS/cm 23 36.533,7 1.150,0 58.600,0 22.202,1 

ΝΟ3‐ mg/l 12 0,6 0,0 4,8 1,3 

ΝΟ2- mg/l 11 0,1 0,0 0,3 0,1 

ΝΖ4+ mg/l 12 0,2 0,0 0,8 0,2 

Οιηθφ N mg/l 3 1,9 1,0 3,0 1,0 

HCO3- meq/l 2 2,6 0,0 5,3 3,7 

CO32- meq/l 2 3,8 0,7 7,0 4,5 

SO42- mg/l 2 252,2 230,0 274,4 31,4 

PO43- mg/l 11 0,6 0,1 1,3 0,4 

Οιηθφο P mg/l 3 0,3 0,2 0,5 0,1 

SiO4- mg/l 12 2,8 0,2 11,4 3,5 

Cl- mg/l 1 262,0 262,0 262,0  

Ca2+ mg/l 2 93,7 76,2 111,2 24,7 

Na+ mg/l 2 516,5 148,3 884,6 520,6 

Κ+ mg/l 4 53,2 9,1 87,0 39,9 

Mg2+ mg/l 2 60,2 5,6 114,8 77,2 

Γηαιπκέλν 

Ομπγφλν 
mg/l 23 9 7,1 11,1 1,1 

Αιαηνηεηα - 20 16,0 0,1 37,9 16,4 

 

Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ βεκζηά ημ κενυ ημο Γέθηα ημο πμηαιμφ 

Έανμο ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ αθηαθζηυ (ημ pH ηοιαίκεηαζ απυ 8,0 έςξ 8,9).  

Ζ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ηοιαίκεηαζ απυ 1.150 έςξ 58.600 ιS/cm. Ζ ηεθεοηαία ηζιή 

ακηζζημζπεί ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ πμο ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηδ εάθαζζα ηαζ 

ζδιεζχεδηε ζε λδνή πενίμδμ (Οηηχανζμξ 2008) ηαηά ηδκ μπμία δ εάθαζζα εζζένπεηαζ 

ζημ εζςηενζηυ ημο πμηαιμφ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ κα ημκζζηεί υηζ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ 

ορδθχκ πανμπχκ (Γεηέιανδξ – Ημφκζμξ) δ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα ζημ Γέθηα είκαζ 

ζδζαζηένςξ παιδθή αηυιδ ηαζ ιεηά ηζξ εηαμθέξ, ηάηζ πμο δείπκεζ ηδκ ζζπονή επμπζηή 

επίδναζδ ημο πμηαιμφ ζηδκ πανάηηζα γχκδ.  
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Πανυθα αοηά, δ ηαηαζηεοή πςιάηζκμο θνάβιαημξ ζηδκ είζμδμ ημο Γέθηα (ακάιεζα 

ζηα ζδιεία Έανμξ 10 ηαζ Έανμξ 11) πνμηεζιέκμο κα απμηνέρεζ ηδκ εζζνμή ηδξ εάθαζζαξ 

ακάκηδ ημο Γέθηα μδήβδζε ζηδκ ιε εθεοεενδ επζημζκςκία ημο πμηαιμφ ιε ημ Γέθηα ημο 

βζα ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ δζάζηδια απυ ημ επζδζςηυιεκμ (Αφβμοζημξ – επηέιανζμξ). 

Έηζζ, ιεηά ημκ Οηηχανζμ ημο 2008 ζε πενίπμο 74% ηςκ ιεηνήζεςκ δ αβςβζιυηδηα 

ζημοξ ζηαειμφξ ημο Γέθηα είκαζ πάκς απυ 10.000 ιS/cm, βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ ηδκ 

ιδ εθεφεενδ δζαηίκδζδ ημο κενμφ ζηδκ εκ θυβς πενζμπή (ηάηζ πμο έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ 

ζηδκ ζοβηέκηνςζδ νφπςκ ζημκ ζηαειυ Έανμξ 5).  

 

 
 

Δηθφλα 13.31. διεία δεζβιαημθδρίαξ ζημ Γέθηα ημο π. Έανμο 

 

Οζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ααζζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δεζβιάηςκ ζημ δέθηα ημο 

πμηαιμφ Έανμο δείπκμοκ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ 

ηςκ παναιέηνςκ ζδιεζχκμκηαζ ζημ ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 20, ημ μπμίμ 

ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηςκ εηαμθχκ ηδξ θοζζηήξ ημίηδξ ημο π. Έανμο, πμο υιςξ δεκ δέπεηαζ 

πθέμκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ κενμφ θυβς ηδξ φπανλδξ ημο ηακαθζμφ ηδξ εοεοβνάιιζζδξ 

πμο δέπεηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ οδναοθζηυ θμνηίμ. Γεκζηά, μζ ζοβηεκηνχζεζξ υθςκ ηςκ 
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ζημζπείςκ ιεζχκμκηαζ απυ ακάκηδ πνμξ ηαηάκηδ εκηυξ ημο Γέθηα βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ 

ηονίςξ ζημοξ ιδπακζζιμφξ οπμαάειζζδξ ηςκ νφπςκ ημο Γέθηα (αζμβεςπδιζηέξ 

δζενβαζίεξ) ηαζ δεοηενεουκηςξ ζηδκ αναίςζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ θυβς ηδξ επίδναζδξ 

ηδξ εάθαζζαξ. 

 

 

Τδξνρεκηθή ζχζηαζε δεηγκάησλ ζηνπο παξαπφηακνπο ηνπ Έβξνπ 

ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηςκ πδιζηχκ 

ακαθφζεςκ κενμφ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε δεθζβιαηα απυ δζάθμνα ζδιεία ηςκ 

παναπμηάιςκ ημο πμηαιμφ Έανμο: 

 

Πίλαθαο 13.7: ηαηζζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πδιζηχκ ακαθφζεςκ ηςκ παναπυηαιςκ 

ημο Έανμο. 

Παξάκεηξνο Μνλάδεο Γείγκα 
Μέζνο 

Όξνο 
Διάρηζην Μέγηζην Σππηθή απφθιηζε 

Θεξκνθξαζία °C 7 15,74 7,12 28,50 7,54 

pH - 7 7,91 7,30 8,30 0,32 

Αγσγηκφηεηα ιS/cm 7 274,57 216,00 421,00 88,03 

ΝΟ3
‐ mg/l 9 2,53 1,23 5,13 1,33 

ΝΟ2
-
 mg/l 9 0,04 0,02 0,17 0,05 

ΝΖ4
+
 mg/l 9 0,05 0,01 0,26 0,08 

Οιηθφ N mg/l 9 1,62 1,00 2,20 0,44 

HCO3
-
 meq/l 9 1,37 0,00 3,19 0,97 

CO3
2-

 meq/l 9 0,57 0,00 3,21 1,18 

SO4
2-

 mg/l 9 34,85 22,98 57,06 12,74 

PO4
3-

 mg/l 9 0,19 0,08 0,32 0,07 

Οιηθφο P mg/l 9 0,08 0,04 0,13 0,03 

SiO4
4-

 mg/l 9 13,89 10,81 21,14 3,46 

Cl
-
 mg/l 8 13,05 6,67 21,54 4,90 

Ca
2+

 mg/l 9 34,35 20,38 55,54 13,17 

Na
+
 mg/l 9 11,72 6,52 22,89 5,59 

Κ
+
 mg/l 9 2,30 1,30 5,36 1,20 

Mg
2+

 mg/l 9 10,30 4,79 19,48 5,96 

Οιηθή 

ζθιεξφηεηα 

mmol/l 

CaCO3 
7 0,49 0,00 2,18 0,88 

Γηαιπκέλν 

Ομπγφλν 
mg/l 7 9,1 3,00 11 3,23 

Αιαηφηεηα - 7 0,13 0,10 0,20 0,04 

 

 

ηζξ Δζηυκεξ 13.32 έςξ 13.35 απεζημκίγμκηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ααζζηυηενςκ 

ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ δεζβιάηςκ ζημοξ παναπυηαιμοξ ημο Έανμο. Απυ ηα 
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δζαβνάιιαηα αοηά πνμηφπηεζ υηζ ζημ ηαηάκηδ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ 

Έανμο, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο 

ιεζχκμκηαζ (ζδιείμ δεζβιαημθδρίαξ Έανμξ 35), εκχ μζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ειθακίγμκηαζ 

ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο (ζηαειυξ Έανμξ 33 - Δνοενμπυηαιμξ – Γζδοιυηεζπμ). 

οβηεηνζιέκα, μ ζηαειυξ Έανμξ 33 (Δνοενμπυηαιμξ) πανμοζζάγεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ 

ζηα εεζζηά, ζηα κζηνζηά ηαζ ζηα θςζθμνζηά ζυκηα (πζεακή επίδναζδ αζηζηχκ θοιάηςκ), 

εκχ αημθμοεεί μ πμηαιυξ Άνδαξ, υζμ αθμνά ζηα κζηνχδδ ηαζ ζηα θςζθμνζηά (Έανμξ 

31) ηαζ ημ Γζααμθυνεια (Έανμξ 37) ζηα κζηνζηά.   

Οζ απυθοηεξ ηζιέξ ηςκ ενεπηζηχκ ζημκ πμηαιυ Έανμ ηαζ ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο 

είκαζ ηάης απυ ηα υνζα πμο εέηεζ δ κμιμεεζία βζα ημ πυζζιμ κενυ, πανυθα αοηά δ 

δζαηφιακζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ μζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ ηζιέξ ζε μνζζιέκεξ δεζβιαημθδρίεξ 

οπμδεζηκφμοκ ζζπονέξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ πμο οπμααειίγμκηαζ εκ ιένεζ θυβς ηδξ ζζπονήξ 

αναίςζδξ (ιεβάθεξ πανμπέξ ημο πμηαιμφ) ηαζ ηςκ εκηαηζηχκ αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ πμο 

ζοιααίκμοκ ζημ πμηάιζ ηαζ ζημ Γέθηα.  

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα ακςηένς απμηεθέζιαηα (πίκαηαξ 13.7) μζ ηζιέξ ηςκ ααζζηχκ 

παναπμηάιςκ ημο π. Έανμο ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ ημο θεηάκδξ 

πανμοζζάγμοκ ηαθφηενδ, πμζμηζηά, εζηυκα απυ ημκ ηφνζμ ηθάδμ ημο πμηαιμφ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ δ ζδιακηζηυηενδ επζαάνοκζδ ημο πμηαιμφ πνμένπεηαζ απυ ηζξ Δθθδκζηέξ 

πενζμπέξ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ημ πμηάιζ ηαζ εηνέμοκ απεοεείαξ ζε αοηυ (ιέζς 

απμζηναββζζηζηχκ ηακαθζχκ ηαζ εδαθζηήξ απμννμήξ) αθθά ηονίςξ απυ εηηυξ ηδξ 

Δθθάδμξ πενζμπέξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ακαιεκυιεκμ αθμφ έκα πμθφ ιζηνυ ηιήια ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο π. Έανμο ανίζηεηαζ ζηδκ πχνα ιαξ εκχ ηαζ δ εβπχνζα 

αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα είκαζ πενζμνζζιέκδ. Δπίζδξ, ηα ιεβαθφηενα αζηζηά ηέκηνα 

πθέμκ έπμοκ Μμκάδεξ Δπελενβαζίαξ Λοιιάηςκ εκχ ηαζ ηα ακςηένς οπμθμβζζιέκα 

θμνηία θςζθυνμο ηαζ αγχημο δεκ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ηζξ παναηδνδεείζεξ ηζιέξ ζημ 

πμηάιζ (εηηζιάηαζ υηζ δ ζοκεζζθμνά ηςκ θμνηίςκ αλχημο ηαζ θςζθυνμο πμο πανάβμκηαζ 

ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο π. Έανμο είκαζ πενίπμο 20-30% ηςκ 

ακηίζημζπςκ θμνηίςκ πμο ακζπκεφμκηαζ ζημ κενυ ημο πμηαιμφ.     
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Δηθ. 13.32 

 
Δηθ. 13.33 

  

 
Δηθ. 13.34 

 
Δηθ. 13.35 

 

Δηθφλεο 13.32 έσο 13.35  Μεηααμθή ηςκ ζδιακηζηυηενςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο Έανμο. 
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14. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

14.1   Μαθξναζπφλδπια 

14.1.1  Μεζνδνινγία ζπιινγήο καθξναζπφλδπιεο παλίδαο  

Γείβιαηα αέκεμοξ ζοθθέπεδηακ απυ 16 ζηαειμφξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

ηαεχξ ηαζ ζε έκα ζδιείμ ηςκ παναπμηάιςκ ημο, Άνδα ηαζ Δνοενμπυηαιμο, ιε 

ζοθθέηηδ αέκεμοξ ηαζ ιε απυπδ δζαζηάζεςκ 25 x 25 cm ηαζ άκμζβια ιαηζμφ ημο 

δζπηζμφ 500ιm. Σα δείβιαηα ζοθθέπεδηακ ημκηά ζηζξ υπεεξ ζε αάεμξ 10 έςξ 30 cm 

απυ ιζα επζθάκεζα 0,7 m
2
. Απυ ηάεε δεζβιαημθδπηζηή επζθάκεζα (0,7 m

2
) ζοθθέπεδηε 

ημ ακχηενμ ιένμξ ημο οπμζηνχιαημξ δδθαδή απυ 5 έςξ 25 cm. Σμ οπυζηνςια ηαηά 

ιήημξ ημο πμηαιμφ ήηακ αιιχδεξ ηαζ θαζπχδεξ εκχ ημ πθάημξ ηδξ ημίηδξ ημο 

πμηαιμφ ήηακ πάκς απυ 10-15m (Δζηυκα 14.1). Σα δείβιαηα ημζηζκίζηδηακ ιε 

πθέβια δζαιέηνμο 1 πζθζμζημφ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε πθαζηζηά δμπεία ιε αζεακυθδ 

90% ςξ ζοκηδνδηζηυ ιέζμ ηαζ ιεηαθένεδηακ ζημ ενβαζηήνζμ υπμο έβζκε δ 

ηαλζκυιδζδ.  

 

Δηθφλα 14.1. ηαειυξ δεζβιαημθδρίαξ (30) ζημκ Π. Έανμ. 
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14.1.2  Απνηειέζκαηα – πδήηεζε δεηγκαηνιεςίαο βέλζνπο πνηακψλ 

οκμθζηά ζημκ Π. Έανμ ζοθθέπεδηακ 12 άημια απυ 4 ζηαειμφξ δεζβιαημθδρίαξ 

(ζημοξ οπυθμζπμοξ ζηαειμφξ δεκ ανέεδηακ ιαηνμαζπυκδοθα), ηα μπμία 

ηαηακειήεδηακ ζε 4 μζημβέκεζεξ (Πίκαηαξ 14.1). Σα είδδ πμο ζοθθέπεδηακ ήηακ ηα 

μδμκηυβκαεα Gomphus sp. ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Gomphidae, ημ ζζυπμδμ Asellus sp. 

ηδξ μζημβέκζεαξ Asellidae, ημ δίπηενμ Chironomus thummi (Chironomidae) ηαζ ημ 

βαζηενυπμδμ Viviparus sp. ηδξ μζημβέκεζαξ Viviparidae. Γεκζηά, δ αεκεζηή πακίδα 

ημο πμηαιμφ ήηακ πμθφ θηςπή ηαζ ακηζπνμζςπεφηδηε ιε είδδ ηα μπμία είκαζ 

ακεεηηζηά ζε πμζηίθμοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ.  

 

Πίλαθαο 14.1. φκεεζδ ηδξ αεκεζηήξ πακίδαξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

Σηαζκόο Οηθνγέλεηα Δίδνο Άηνκα (αλά 0,7 m
2
) 

5 Chironomidae Chironomus thummi 1 

3b Viviparidae Viviparus sp. 1 

Gomphidae Gomphus sp. 1 

30 Gomphidae Gomphus sp. 4 

Asellidae Asellus sp. 2 

32c Gomphidae Gomphus sp. 3 

 

Ζ μζημβέκεζα ηςκ Chironomidae είκαζ ιζα μζημβέκεζα εκηυιςκ ιε ιεβάθδ βεςβναθζηή 

ελάπθςζδ, εκχ δ μζημβέκεζα αοηή ςξ βκςζηυκ πενζθαιαάκεζ πζθζάδεξ είδδ. Οζ 

πνμκφιθεξ ηδξ μζημβέκεζαξ αοηήξ απακηχκηαζ παβημζιίςξ ζε υθα ζπεδυκ ηα οδαηζηά 

ηαζ οδνυθζθα πενζαάθθμκηα (Armitage, et al, 1994), εκχ ηα εκήθζηα άημια έπμοκ 

δζάθμνα μκυιαηα ακαθυβςξ ηδξ πενζμπήξ υπμο δζααζμφκ. Κάπμζεξ πνμκφιθεξ ηςκ 

Chironomidae, δζαηνίκμκηαζ πάνα πμθφ εφημθα θυβς ημο έκημκμο ενοενμφ πνχιαημξ 

ελ αζηίαξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αζιμβθμαίκδξ ηαζ υπμο δζεεκχξ είκαζ βκςζηέξ ςξ 

‗bloodworms‘ (Coffman & Ferrington, Jr. 1996). Σμ ηονζυηενμ βεβμκυξ υιςξ είκαζ 

υηζ ηα άημια ηδξ μζημβέκεζαξ αοηήξ υηζ πθέμκ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ζηδ ηνμθζηή 

αθοζίδα, είκαζ ηαζ αεααίςξ ακαθυβςξ ηδξ πανμοζίαξ, απμοζίαξ αθθά ηαζ ηδξ 

αθεμκίαξ, κα πνδζζιεφμοκ ηαζ ςξ δείηηεξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ οδαηζηήξ πμζυηδηαξ 

απυ δζάθμνμοξ νφπμοξ (Walker, 2001).  

 

Σα Gomphidae είκαζ ιζα μζημβέκεζα ηςκ Οδμκηυβκαεςκ (Odonata) πμο πενζθαιαάκεζ 

90 βέκδ ηαζ 900 είδδ. Δίκαζ έκα είδμξ πμο ζοκήεςξ απακηάηαζ ζε ιέηνζαξ ηαζ παιδθήξ 
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νμήξ πμηάιζα ζοζηήιαηα (Kemp & Vick, 1983) ηονίςξ ιε ζθοχδδ ηαζ θαζπχδδ 

οπμζηνχιαηα. Δπίζδξ, πμθφ ζοπκά απακηχκηαζ ζε ηθαδζά ηαζ θοθθςζζέξ οδνυαζαξ 

αθάζηδζδξ ή πενζαίαξ αθάζηδζδξ πμο έπεζ εζζπςνήζεζ ζημ κενυ (Hinterman, 1983). 

Οζ κφιθεξ γμοκ απυ 3 έςξ 5 πνυκζα ζημ αέκεμξ ηςκ πμηαιχκ (Vick, 1997) ηαζ βζα 

αοηυ απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή αζπυκδοθδ μιάδα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ηδξ μζημθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ. Πενκμφκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

εκήθζηδξ γςήξ ημοξ ζηδκ πανυπεζα γχκδ ζοκήεςξ πάκς ζε ηθαδζά δέκδνςκ ηαζ 

εάικςκ.  

 

Σα ζζυπμδα ημο βέκμοξ Asellus είκαζ ημζκά ζε μθυηθδνδ ηδκ εφηναηδ γχκδ 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Δονχπδξ, Ρςζίαξ ηαζ Βυνεζαξ Αιενζηήξ (Maltby, 1991). 

Απακηάηαζ ζοκήεςξ ζε πμηάιζα ιε ηνμηάθεξ ηαζ παθίηζα εκχ είκαζ ακεεηηζηά ζε ιζα 

ζεζνά απυ νφπμοξ ηαζ βζα αοηυ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ςξ δείηηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οδάηςκ 

(Maltby, 1991; Whitehorst, 1991). Σέθμξ ημ βαζηενυπμδμ Viviparus είκαζ έκα 

παθαζμανηηζηυ ζαθζβηάνζ βκςζηυ απυ ηδκ Ημοναζζηή πενίμδμ (Horst, 1965) ηαζ 

απακηάηαζ ζε ζηάζζια ηονίςξ κενά ιε άθεμκδ πθςνίδα. Δίκαζ βεκζηά ακεεηηζηυ ζε 

ιέηνζα επίπεδα νφπακζδξ, αθμφ απακηάηαζ ηονίςξ ζε πεδζκά πμηάιζα ηα μπμία 

δέπμκηαζ ζοκήεςξ πδιζηέξ μοζίεξ απυ αβνμηζηέξ ηαθθζένβεζεξ. 

 

ηζξ δεζβιαημθδπηζηέξ πνμζπάεεζεξ ζημοξ δφμ ζηαειμφξ ηςκ πμηαιχκ Άνδα ηαζ 

Δνοενμπυηαιμο δεκ ανέεδηακ ιαηνμαζπυκδοθα. Σμ βεβμκυξ είκαζ ζπάκζμ ηαζ 

πνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ δζεφνοκζδ. Γζα ηδκ ηαθφηενδ εηηίιδζδ ημο Π. Έανμο ηαζ 

ηςκ παναπμηάιςκ ημο, θήθεδηακ επίζδξ δείβιαηα ιε ηδκ ίδζα ιέεμδμ απυ ηδκ 

εηαμθζηή πενζμπή ημο Π. Σζάδ, μ μπμίμξ εηαάθθεζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ ηαζ Γοηζηά 

απυ ημ δέθηα ημο Π. Έανμο, ηαεχξ ηαζ ζε δφμ ζηαειμφξ απυ ημκ Π. Βμζαυγδ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Γοηζηήξ Κμιμηδκήξ. ηζξ ηεθεοηαίεξ αοηέξ δφμ πενζπηχζεζξ ηα 

εκδζαζηήιαηα ήζακ πανυιμζα ιε αοηά ημο ζοζηήιαημξ ημο Π. Έανμο ηαζ ηςκ 

παναπμηάιςκ ημο υπςξ μ Άνδαξ ηαζ μ Δνοενμπυηαιμξ. Γδθαδή, ημ οπυζηνςια ήηακ 

απυ θεπηυημηημ οθζηυ εκχ οπήνπε ηαζ αθάζηδζδ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ 

θεηάκδ απμννμήξ αθθά ηαζ δ πανμπή ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ είκαζ ηαηά πμθφ 

ιζηνυηενεξ απυ αοηέξ ημο Π. Έανμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα νοπακηζηά θμνηία. 
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ημ εηαμθζηυ ζφζηδια ημο Π. Σζάδ δεκ ανέεδηακ είδδ, εκχ ζημοξ δφμ ζηαειμφξ ζημ 

Π. Βμζαυγδ ηα ζοθθεπεέκηα είδδ (Πίκαηαξ 14.2) είκαζ πθμοζζυηενα απυ πθεονάξ 

ζφζηαζδξ ηαζ αθεμκίαξ ςξ πνμξ ημοξ ζηαειμφξ ημο Π. Έανμο. 

 

Πίλαθαο 14.2. φκεεζδ ηδξ αεκεζηήξ πακίδαξ ημο πμηαιμφ Βμζαυγδ 

Σηαζκόο Οηθνγέλεηα Δίδνο Άηνκα (αλά 0,7 m
2
) 

ΒΟ 1 

Physidae Physa sp. 7 

Planorbidae Planorbis planorbis 1 

Gomphidae Gomphus sp. 3 

Chironomidae Chironomus sp. 11 

ΒΟ 2 

Physidae Physa acuta 1 

Physidae Physa sp. 5 

Gomphidae Gomphus sp. 1 

Baetidae Cloeon 9 

Chironomidae Chironomus sp. 17 

Glossiphoniidae Helobdella stagnalis 2 

 

 

14.1.3  πκπεξάζκαηα 

Γζαπζζηχκεηαζ θμζπυκ υηζ έζης ηαζ ιε αοηά ηα πενζμνζζιέκα πνμκζηχξ δείβιαηα, 

αθθά ηαζ ιε ηδ δεζβιαημθδπηζηή ιέεμδμ, ιζάξ ηαζ δ θήρδ δεζβιάηςκ απυ ηδ ιέζδ ηδξ 

ημίηδξ εα έδζκε ηαθφηενα απμηεθέζιαηα αθθά θυβς ημο ζδζαίηενμο ηαεεζηχημξ αοηυ 

ήηακ αδφκαημ, μ Π. Έανμξ δεκ δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ ηαθή πενζααθθμκηζηή ηαηάζηαζδ. 

οκδβμνμφκ ζ‘ αοηυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ αεκεζηχκ αζπμκδφθςκ, 

ηαεχξ ηαζ δ ζφβηνζζδ ημοξ ιε παναπθήζζα πμηάιζα μζημζοζηήιαηα, αθθά ηαζ ιε 

πανυιμζα εκδζαζηήιαηα άθθςκ πενζμπχκ υπςξ ηα ηάης ηιήιαηα ημο Π. Πάιζζμο 

(Karaouzas, 2002; Karaouzas et al., 2007) ή ημο Αθθεζμφ (Vourdoumpa, 1999). 
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14.2  Παξφρζηα Βιάζηεζε 

14.2.1  Δηζαγσγή  

Οζ πανυπεζεξ γχκεξ είκαζ ιεηαααηζηέξ γχκεξ άιεζδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ 

πενζαίςκ ηαζ οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ, μζ μπμίεξ εηηείκμκηαζ απυ ηα υνζα ηςκ 

ιυκζιςκ οδάηζκςκ υβηςκ ςξ ηα υνζα ηςκ πενζαίςκ ζοζηδιάηςκ. Σμ ιέβεεμξ ηδξ 

πανυπεζαξ γχκδξ ηοιαίκεηαζ απυ πμθφ ζηεκέξ θςνίδεξ ζηζξ μνεζκέξ ημζθάδεξ, ιε θζηά 

οδνμβεςιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο έπμοκ ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά εκζςιαηςεεί 

ζημ πανυπεζμ δάζμξ, ςξ ζφκεεηα ζοζηήιαηα ηαηά ιήημξ ηςκ ιεβάθςκ πεδζκχκ 

πμηαιχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ πμζηζθυιμνθεξ γχκεξ πθδιιονχκ ιε ιεβάθδ 

εηενμβέκεζα ιμνθχκ αθάζηδζδξ. Σμ πθάημξ ηδξ εκενβήξ γχκδξ πθδιιονχκ 

αολάκεηαζ, απυ ηζξ πδβέξ πνμξ ημοξ ιεβάθμοξ, πεδζκμφξ πμηαιμφξ. 

 

Ζ πανυπεζα γχκδ ηςκ πμηαιχκ έπεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εηηυκςζδ ηςκ 

πθδιιονζηχκ θαζκμιέκςκ, ζηδκ θοζζηή δζαδμπή ηδξ αθάζηδζδξ απυ ηα οδάηζκα ζηα 

πενζαία μζημζοζηήιαηα ηαζ εη θφζεςξ μνζμεεηεί ηδκ γχκδ επίδναζδξ ημο πμηαιμφ. 

Γοζηοπχξ ηα ηεθεοηαία 50 πνυκζα πενίπμο οπήνλακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηα 

πανυπεζα δάζδ ηδξ πενζμπήξ ημο Έανμο. οβηεηνζιέκα, απμρζθχεδηακ ηα πανυπεζα 

δάζδ, δδιζμονβήεδηακ ακηζπθδιιονζηά ένβα (ηονίςξ πςιάηζκα ακαπχιαηα) βζα κα 

ιδκ πθδιιονίγμοκ ζε εηήζζα αάζδ ηα πςνάθζα ηαζ μζ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ 

έθηαζακ ηονζμθεηηζηά έςξ ημ υνζμ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ. Σμ ααζζηυ πνυαθδια ιε 

αοηή ηδκ πναηηζηή είκαζ υηζ πενζμνίζηδηακ ιεκ μζ ζοπκυηδηεξ ηςκ πθδιιονχκ, αθθά 

αολήεδηε δ έκηαζδ ημοξ, ιε απμηέθεζια υηακ αοηέξ ζοιααίκμοκ κα πνμηαθμφκ 

ιεβάθεξ μζημκμιζηέξ ηαζ υπζ ιυκμ, ηαηαζηνμθέξ. Αοηυ παναηδνείηαζ αθεκυξ δζυηζ ηα 

ακαπχιαηα ειπμδίγμοκ ηδκ πενζμδζηή εηηυκςζδ ημο πμηαιμφ ηαζ αθεηένμο δζυηζ δ 

απμρίθςζδ πανυπεζςκ δαζχκ ηαζ ελαθάκδζδ πανυπεζςκ εθχκ δεκ επζηνέπεζ ηδκ 

οπμαάειζζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ πθδιιφναξ. Σα πνμαθήιαηα πθδιιονχκ πνμθακχξ 

βίκμκηαζ εκημκυηενα υηακ οπάνπμοκ ιεβάθα οδνμδθεηηνζηά θνάβιαηα ζε δζάθμνμοξ 

παναπμηάιμοξ ημο πμηαιμφ ακακηδ.  Έανμξ είκαζ έκα απυ ηα θίβα πμηάιζα ηδξ 

Δονχπδξ υπμο ημ πνυαδια ηςκ έκημκςκ διζ-θοζζηχκ πθδιιονχκ ιε ηδκ ζοιιεημπή 

ηςκ θαζκμιέκςκ hydropeaking απυ ηα δ/α θνάβιαηα έπεζ δδιζμονβήζεζ ζμαανά 

πνμαθήιαηα δζαζοκκμνζαηήξ δζαπείνζζδξ οδάηςκ.  
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ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ιαξ απμηηήεδηακ δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ ορδθήξ ακάθοζδξ 

(IKONOS - 4m ηαζ Landsat – 30m) χζηε κα πανημβναθδεμφκ μζ πνήζεζξ βδξ ζηδκ 

πανυπεζα γχκδ ημο π. Έανμο ιε ιεβάθδ θεπημιένεζα ηαζ κα δζαπζζηςεμφκ μζ 

ιεηααμθέξ ημο δείηηδ αθάζηδζδξ NDVI ηαηά ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα (1986 – 2009). 

Ανπζηά, πανημβναθήεδηε δ ζδιενζκή πανυπεζα γχκδ υπςξ μνζμεεηείηαζ απυ ηζξ 

δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ (γχκδ υπμο παναηδνείηαζ ιείβια ηαθθζενβεζχκ ηαζ δεκδνχδδ 

αθάζηδζδ). Έπεζηα, μζ εζηυκεξ Landsat εζζήπεδζακ ζημ θμβζζιζηυ ENVI ηαζ 

βεςακαθένεδηακ ζε ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ΔΓΑ‘87. Δηηζιήεδηε μ δείηηδξ 

αθάζηδζδξ NDVI βζα ηζξ 2 εζηυκεξ (1986 ηαζ 2009), μ μπμίμξ εηθνάγεζ μοζζαζηζηά ημ 

πμζμζηυ θοημηάθορδξ ηαζ οπμθμβίζηδηακ μζ πμζμζηζαζέξ ιεηααμθέξ ημο εκ θυβς 

δείηηδ βζα ηδκ ακςηένς πενίμδμ. Απυ ηζξ εζηυκεξ IKONOS (2007) πανημβναθήεδηακ 

ηαζ πμζμζηζημπμζήεδηακ μζ ηαηδβμνίεξ πνήζεςκ βδξ (ηαθθζένβεζεξ, πένζα βδ, 

αθάζηδζδ ηαζ οδάηζκα ζχιαηα) ζηδκ πανυπεζα γχκδ ιε πνήζδ ημο αθβμνίειμο 

Spectral Angle Mapper (superived classification). Σμκίγεηαζ πςξ δ ηαηδβμνία πένζαξ 

βδξ αθμνά εηηάζεζξ πμο δεκ πανμοζίαγακ έκημκδ αθάζηδζδ ηδκ επμπή θήρδξ ηδξ 

δμνοθμνζηήξ εζηυκαξ (07/2007) ηαζ επμιέκςξ ιέζα ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία 

πενζθαιαάκμκηαζ εβηαηαθεθεζιέκεξ ηαζ εηηυξ επμπήξ ηαθθζένβεζεξ, ηαεχξ ηαζ 

πναβιαηζηά πένζα βδ ή διζ-θοζζημί θεζιχκεξ.       

 

Σα πανυπεζα δάζδ έπμοκ ιεβάθδ πμζηζθία ιμνθχκ ζηδκ θεηάκδ απμννμήξ ημο Έανμο. 

Δδχ δζαηνίκμοιε πέκηε παναηηδνζζηζημφξ ηφπμοξ οβνυθζθςκ δαζμζοζηάδςκ πμο 

απακημφκ ζοπκά ζε ηοπζημφξ πανυπεζμοξ ζπδιαηζζιμφξ δίπθά ζε πμηαιμφξ ηαζ 

νέιαηα δζανημφξ νμήξ.  

 

 Γάζδ-ζημέξ ιε Salix alba ηαζ Populus alba (ηςδζηυξ Natura: 92A0). Δίκαζ μ 

πζμ δζαδεδμιέκμξ ηφπμξ πανυπεζμο δάζμοξ ζημ παιδθυηενμ ηιήια ηςκ 

πμηαιχκ ηαζ ζηα ανδεοηζηά ηακάθζα ηδξ πεδζάδαξ ημο άκς δέθηα, αθθά πμθθά 

απυ αοηά έπμοκ δναιαηζηά οπμααειζζιέκμ ηαεεζηχξ δζαηήνδζδξ. Παν‘ υθ‘ 

αοηά, μ ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ δάζμοξ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηυηδηα 

ακαβέκκδζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ, ηαεχξ ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ανηεηέξ 

εέζεζξ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ οδνμθμβία ηαζ έδαθμξ, υπμο οπάνπμοκ δζάζπανηα 

άημια ζηζάξ. Κμκηά ζημκ πμηαιυ Έανμ, ζηεκέξ θςνίδεξ ηαζ βναιιζηέξ 

ζοζηάδεξ ζηζχκ ιε ηδ ιμνθή εαικχκςκ ειθακίγμκηαζ δφπθα ζηζξ υπεεξ ηαζ 
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πάκς ζηα κδζζά. Τπμθεζιιαηζηά ρδθά δάζδ Αζδιυθεοηαξ (Populus alba) 

οπάνπμοκ ζε πμθθά ζδιεία ζημκ αυνεζμ Έανμ (ζδιακηζηέξ ζοζηάδεξ 

οπάνπμοκ ζημκ ηάιπμ ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ πάκς ζηζξ υπεεξ ημο πμηαιμφ εηεί). 

 Αθθμοαζαηά δάζδ ιε Alnus glutinosa (ηςδζηυξ Natura: 91E0). Αοηυξ μ ηφπμξ 

μζημηυπμο έπεζ ζπεηζηά δζαδεδμιέκδ ειθάκζζδ ζημκ κμιυ Έανμο ηαζ είκαζ μ 

πζμ ζοπκυξ ηφπμξ οβνυθζθδξ αθάζηδξδ ζε ζε μνεζκά ηαζ διζ-μνζεκά ηιήιαηα 

(π.π. ιέζμξ νμοξ Γζααμθυνεια Γαδζάξ, Μεβάθμ Ρεια, Καηάκηδ Φνάβιαημξ 

Λφναξ η.α.).  

 Πανυπεζα ιζηηά δάζδ ιε Quercus robur, Ulmus minor ηαζ Fraxinus 

angustifolia (Ulmerion minoris) (ηςδζηυξ Natura: 91F0). Δίκαζ ιάθθμκ μ 

ηφπμξ μζημηυπμο πμο απεζθείηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ πενζμπή ημο Έανμο. 

Ανηεηέξ, ζπεδυκ αιζβείξ, ζοζηάδεξ Νενυθναλμο Fraxinus angustifolia 

ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ζε ζδιεία ηονίςξ ζημκ αυνεζμ Έανμ (π.π. ημκηά 

ζηδκ ζοιαμθή ημο Δνοενμπυηαιμ ιε ημκ Έανμ). Φηεθζέξ ζοπκά απακημοκ 

ιαγί ιε ημοξ κενυθναλμοξ ηαζ είκαζ πμθφ ημζκέξ ηαζ δζαδεδμιέκεξ ζε υθμ 

πχνμ ηδξ πεδζάδαξ πθδιιονχκ (ζοπκά ςξ ηαηηζηυ είδμξ ζημοξ εαικμενάπηεξ). 

Ηδζαίηενα ζπάκζεξ είκαζ μζ χνζιεξ ζοζηάδεξ ηδξ οβνυθζθδξ Νημοζημαεθακζδζάξ 

Quercus robur subsp. penduculiflora.  

 Πανυπεζα δάζδ-ζημέξ ηδξ εενιήξ Μεζμβείμο (Nerio-Tamaricetea) (ηςδζηυξ 

Natura: 92D0). Αοηυξ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ εαικχκεξ ιε ανιονίηζα (Tamarix 

spp.). Οζ ζπδιαηζζιμί αοημί, πμο είκαζ δζαδεδμιέκμζ ηαζ πμζηίθμζ ζημοξ 

οβνυημπμοξ ηονίςξ ημο Γέθηα, πενζθαιαάκμοκ ιεβάθεξ εηηάζεζξ βφνς απυ 

θζικμεάθαζζεξ ηαζ εηαμθέξ. ε πανυπεζεξ ζοκεήηεξ ζημ άκςηενμ ηιήια ημο 

Γέθηα  εηηεηαιέκεξ ζοζηάδεξ ιε ανιονζηαζ ιάθθμκ ακηζπνμζςπεφμοκ 

δεοηενμβεκή ακαβέκκδζδ ιεηά ηδκ οθμηυιδζδ ή δζαηάναλδ ημο ρδθμφ δάζμοξ 

ζηζάξ-θεφηαξ. 

 Γάζδ πθαηάκμο ηδξ Ακαημθήξ (Platanion orientalis) (ηςδζηυξ Natura: 92C0). 

Αοηά ηα ορδθά, ηθεζζηά δάζδ ζπδιαηίγμοκ βναιιζηέξ ζοζηάδεξ, ηονίςξ ζηα 

παιδθά ορυιεηνα ζημκ κυηζμ ηιήια ημο κμιυφ Έανμο. Γζάζπανηα δείβιαηα 

οπάνπμοκ ζε εθάπζζηεξ πενζμπέξ εηηυξ ηδξ πεδζάδαξ ηαζ ηςκ εηαμθχκ. Έκα 

απυ ηα πζμ ςναία δείβιαηα αοημφ ημο ζπεηζηά ζπάκζμο μζηυημπμο ζηδκ 

πενζμπδ είκαζ ημ νέια ημο Λμοηνμφ ζημ φρμξ ηδξ Δβκαηίαξ Οδμφ.  
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14.2.2  Απνηειέζκαηα 

Μεηαβνιή δείθηε θπηνθάιπςεο ζηελ παξόρζηα δώλε 

Ζ ιεηααμθή ημο δείηηδ θοημηάθορδξ NDVI υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηζξ παναηάης 

εζηυκεξ είκαζ ανκδηζηή (ιείςζδ ηδξ θοημηάθορδξ – θοζζηήξ αθάζηδζδξ) ζε ηιήιαηα 

ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ πμο έπμοκ ιεηαηναπεί ζε ηαθθζένβεζεξ εκχ είκαζ εεηζηή εηεί 

υπμο έπμοκ εβηαηαθδθεεί ηάπμζεξ εηηάζεζξ ηαζ έπεζ ήδδ λεηζκήζεζ ή μθμηθδνςεεί δ 

θοζζηή ακαβέκκδζδ ηδξ αθάζηδζδξ. Έηζζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο πμηαιμφ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ πανυπεζα γχκδ ημο π. Άνδα παναηδνείηαζ ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ 

εκηαηζηχκ ηαθθζενβεζχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1986 – 2009 εκχ αφλδζδ ηδξ 

θοημηάθορδξ παναηδνείηαζ ιυκμ πμθφ ημκηά ζηα υνζα ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ ηαζ ζε 

πενζμνζζιέκεξ, ιειμκςιέκεξ εέζεζξ ακάιεζα ζηζξ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ (εζηυκα 

14.2).   

 

Δηθφλα 14.2. Υάνηδξ ιεηααμθήξ ηδξ θοημηάθορδξ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ 

γχκδξ ημο π. Άνδα. 
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Δηθφλα 14.3. Υάνηδξ ιεηααμθήξ ηδξ θοημηάθορδξ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ 

γχκδξ ημο π. Έανμο. 

 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ εζηυκα 14.3 ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ οπάνπεζ 

ιζα ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο πμζμζημφ θοημηάθορδξ ζε ζπέζδ ιε ημ οπυθμζπμ ηιήια 

ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ ημο π. Έανμο, βεβμκυξ πμο εκδεπμιέκςξ κα μθείθεηαζ ζηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ γχκδξ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ηαζ ζηδκ 

ιεηαζηνμθή ημο πθδεοζιμφ απυ ηδκ βεςνβία ζημκ δεοηενμβεκή μζημκμιζηυ ημιέα. Ζ 

πενζμπή ιεηαλφ μθζημφ ηαζ Ποείμο πανμοζζάγεζ έκημκδ ιείςζδ ζηδκ θοημηάθορδ 

βεβμκυξ πμο είκαζ πζεακυ κα μθείθεηαζ ζε ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ αβνμηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή αοηή.    
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Δηθφλα 14.4. Υάνηδξ ιεηααμθήξ ηδξ θοημηάθορδξ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ 

γχκδξ ημο π. Έανμο. 

 

ημ κυηζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ ημο π. Έανμο πανμοζζάγμκηαζ ζδιακηζηέξ 

πςνζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ ιεηααμθέξ ηδξ θοημηάθορδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα πένζλ 

ημο μζηζζιμφ Σοπενυ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ηα πμζμζηά θοημηάθορδξ (ζδζαίηενα ζημ 

κυηζμ ηιήια) ηαζ αολάκμκηαζ μζ ηαθθζένβεζεξ εκχ κμηζμδοηζηά ημο Ανδακίμο 

ζοιααίκεζ ημ ακηίεεημ (απμηαηάζηαζδ θοζζηήξ αθάζηδζδξ). ημ αυνεζμ ηιήια ημο 

Γέθηα πανμοζζάγεηαζ ιζα ιείςζδ ηδξ θοημηάθορδξ δ μπμία ελαθείθεηαζ υζμ 

πθδζζάγμοιε πνμξ ηδκ ηφνζα ημίηδ ημο πμηαιμφ Έανμο (εζηυκα 14.4).  
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οκμθζηά ζηδκ πανυπεζα γχκδ ημο π. Έανμο ημ 57,7% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ  

πανμοζζάγεζ ανκδηζηή ιεηααμθή ζημκ δείηηδ θοημηάθορδξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1986 – 

2009, ηάηζ πμο μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηαζ επέηηαζδ ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ζηδκ πανυπεζα γχκδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ 

παναηδνμφιεκδ ηάζδ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ υπμο ιεζχκμκηαζ ιεκ μζ ζοκμθζηέξ 

αβνμηζηέξ εηηάζεζξ, αολάκμκηαζ δε μζ ανδεουιεκεξ εηηάζεζξ ηαηά ηδκ ακςηένς 

πενίμδμ. Έηζζ, ηαζ ζηδκ πανυπεζα γχκδ αολάκμκηαζ μζ εκηαηζηέξ, ανδεουιεκεξ 

ηαθθζένβεζεξ θυβς ηδξ ιεβάθδξ δοκαηυηδηαξ άνδεοζδξ θυβς ηδξ εββφηδηαξ ημο 

πμηαιμφ.   

 

Πίλαθαο 14.3. Μεηααμθή ημο δείηηδ θοημηάθορδξ NDVI ζηδκ πανυπεζα γχκδ ημο π. 

Έανμο. 

Μεηαβνι

ή δείθηε 

NDVI 

(%) Έθηαζε (m2) % 

< - 90 10700753.03 1.81 

-90 - -60 94244578.54 15.96 

-60 - -30 100332067.2 16.99 

-30 - 0 135589566.6 22.96 

0 - 30 127194969.3 21.54 

30 - 60 51660746.51 8.75 

60 - 90 24768302.79 4.19 

> 90 45966829.03 7.78 

χλνιν 590457813   

 

 

 

Καηεγνξίεο Χξήζεσλ γεο ζηελ παξόρζηα δώλε 

Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ πνήζεςκ βδξ ζηδκ πανυπεζα γχκδ έβζκε ιε πμθφ ιεβάθδ 

θεπημιένεζα (πςνζηή δζαηνζηυηδηα 4 m) πνμηεζιέκμο κα πμζμηζημπμζδεεί ιε αηνίαεζα 

δ θοζζηή αθάζηδζδ ζηδκ πανυπεζα γχκδ. Σμ απμηέθεζια ηδξ επελενβαζίαξ ήηακ 

ανηεηά ηαθυ ηαζ μ πάνηδξ πνήζεςκ βδξ πμο πνμέηορε δζαπζζηχεδηε υηζ είπε ζπεηζηά 

θίβα θάεδ αθμφ ζοβηνίεδηε πνμζεηηζηά ιε ημ οπυααενμ ηδξ δμνοθμνζηήξ εζηυκαξ. 

ε ιζηνυ πμζμζηυ (ιζηνυηενμ απυ 1%) οπήνλε ζφβπζζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ιε ηδκ 

θοζζηή αθάζηδζδ, ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ ηαθθζένβεζεξ ήηακ ζημ ιέβζζημ 

ηδξ ακάπηολδξ ημοξ ηαζ πανμοζίαγακ πανυιμζεξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 
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παναηείιεκδ πανυπεζα αθάζηδζδ ηαηά ηδκ θήρδ ηδξ δμνοθμνζηήξ εζηυκαξ (07/2007). 

Πανυθα αοηά, ηα απμηεθέζιαηα ηνίκμκηαζ ςξ ορδθήξ αηνίαεζαξ ηαζ ιπμνμφκ κα  

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ελαβςβή πνήζζιςκ ζοιπεναζιάηςκ αθμφ πανυιμζα 

επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ζηδκ πενζμπή δεκ έπεζ οπάνλεζ έςξ ζήιενα.   

 

 

Δηθφλα 14.5. Υάνηδξ ηαηδβμνζχκ πνήζεςκ βδξ ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ 

γχκδξ ημο π. Έανμο. 

 

ηδκ πανυπεζα γχκδ ημο π. Έανμο έπμοκ ηονζανπήζεζ μζ ηαθθζένβεζεξ υπςξ 

πνμακαθένεδηε εκχ δ θοζζηή αθάζηδζδ ηαηέπεζ πενίπμο ημ 23% ημο ιεθεηχιεκμο 

ηιήιαημξ ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ. πςξ θάκδηε ηαζ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ημο δείηηδ 

αθάζηδζδξ πμο πανμοζζάζηδηακ παναπάκς δ επέηηαζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ πνμξ ηδκ 

πανυπεζα γχκδ ιε ηαοηυπνμκδ απμρίθςζδ ηδξ θοζζηήξ αθάζηδζδξ είπε λεηζκήζεζ 

ηαηά ηζξ δεηαεηίεξ '60-'70 ηαζ ζοκεπίζηδηε ιε ιεζμφιεκμοξ νοειμφξ ιεηά ημ 1986, 

ιέπνζ ζπεηζηά πνυζθαηα. Αοηυ πμο απμιέκεζ ζήιενα ζακ πανυπεζα αθάζηδζδ 

ηαθφπηεζ έκα ιζηνυ ηιήια εηαηένςεεκ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ ιε πθάημξ πμο 

ζοκήεςξ ηοιαίκεηαζ απυ 0 – 250m. πεδυκ υθα ηα ηφνζα κδζζά ημο Έανμο έπμοκ 
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ιζηνά θοζζηά πανυπεζα δάζδ. Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ ηάπμζεξ ελαζνέζεζξ υπμο ημ 

πανυπεζμ δάζμξ έπεζ ιείκεζ ζπεδυκ ακέπαθμ απυ ηζξ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαεχξ ηαζ εέζεζξ υπμο έπεζ απμρζθςεεί μθμηθδνςηζηά.   

 

οβηεηνζιέκα, ζημ αυνεζμ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ ημο π. Έανμο οπάνπεζ έκα 

ηιήια πανυπεζμο δάζμοξ πμο δζαηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ μζηζζιχκ Ρίγζα ηαζ 

Καζηακζέξ (ημκηά ζηδκ ζοιαμθή ημο π. Άνδα ιε ημκ π. Έανμ), ιε ζοκμθζηή εηηαζδ 

800 ζηνέιιαηα πενίπμο, εκχ ζημ ηιήια πμο μ πμηαιυξ Έανμξ εζζένπεηαζ ζηδκ 

Σμονηία ηαζ δζένπεηαζ απυ ηδκ Αδνζακμφπμθδ, δ πανυπεζα αθάζηδζδ έπεζ 

απμρζθςεεί εκηεθχξ. Ζ πανυπεζα αθάζηδζδ επακειθακίγεηαζ ζημ ζδιείμ πμο μ π. 

Έανμξ βίκεηαζ ημ θοζζηυ ζφκμνμ ιεηαλφ Δθθάδαξ-Σμονηίαξ (ζηδκ εονφηενδ πενζμπή 

ημο μζηζζιμφ Βφζζαξ) ηαζ ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ ιε δζάζπανηεξ ηονίςξ ειθακίζεζξ 

έςξ ηαζ ηδκ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ. Καηάκηδ ηδξ Ονεζηζάδαξ ηαζ πενίπμο 7km 

κμηζμακαημθζηά αοηήξ οπάνπεζ έκα ηιήια πανυπεζμο δάζμοξ πμο δζαηδνείηαζ ζε 

ζπεηζηά ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ έπεζ έηηαζδ πενίπμο 600 ζηνέιιαηα. Έκημκδ 

ακαβέκκδζδ πανυπεζςκ δαζμζοζηάδςκ παναηδνείηαζ ηαζ ζημοξ απμζηναββζζηζημφξ 

ηάθνμοξ πμο ηείημκηαζ πανάθθδθα ιε ημκ πμηαιυ Έανμ ζημκ Κάιπμ ηδξ Ονεζηζάδαξ.  

 

Πίλαθαο 14.4. Καηδβμνίεξ πνήζεςκ βδξ ζηδκ πανυπεζα γχκδ ηαζ εηηάζεζξ ημοξ. 

Καηεγνξία ρξεζεο γεο Έθηαζε (m2) % 

Καθθζένβεζεξ 127468193.8 54.59 

Βθάζηδζδ 53770330.48 23.03 

Υένζα / εβηαηαθεθεζιέκδ βδ 39404054.32 16.87 

Τδαηζκα ζχιαηα 12876484.88 5.51 

 

Έπεζηα, ηαηάκηδ ημο πνμακαθενεέκημξ πανυπεζμο δάζμοξ ηαζ ιέπνζ 7-8 km ηαηάκηδ 

ημο μζηζζιμφ Πφεζμ δ πανυπεζα αθάζηδζδ γχκδ έπεζ εθάπζζηδ έηηαζδ εηαηένςεεκ 

ηδξ ημίηδξ ηαζ ζοκήεςξ δεκ λεπενκά ηα 50m. Πενίπμο 5km ακάκηδ ημο Γζδοιμηείπμο 

παναηδνείηαζ  επακειθάκζζδ πανυπεζμο δάζμοξ ιε μνζζιέκα ηιήιαηα ημο υιςξ κα 

έπμοκ οπμζηεί ηεπκδηή θφηεοζδ (θοηείεξ θέοηαξ). Σμ ζοκμθζηυ ειααδυ ηςκ δφμ 

βεζημκζηχκ ειθακίζεςκ είκαζ πενίπμο 200 ζηνέιιαηα.    
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Δηθφλα 14.6. Υάνηδξ ηαηδβμνζχκ πνήζεςκ βδξ ηαηάκηδ ηδξ Αδνζακμφπμθδξ. 
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Δηθφλα 14.7. Υάνηδξ ηαηδβμνζχκ πνήζεςκ βδξ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ 

γχκδξ ημο π. Έανμο. 
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Δηθφλα 14.8. Υάνηδξ ηαηδβμνζχκ πνήζεςκ βδξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο μζηζζιμφ 

Πφεζμ. 
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Δηθφλα 14.9. Υάνηδξ ηαηδβμνζχκ πνήζεςκ βδξ ηαηάκηδ ημο Γζδοιμηείπμο. 
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Ζ επυιεκδ ειθάκζζδ ζδιακηζημφ πανυπεζμο δάζμοξ αθμνά έκα ηιήια 400 

ζηνειιάηςκ πμο ανίζηεηαζ 2 km κμηζμδοηζηά ημο μζηζζιμφ Νέμζ Φαεάδεξ ηαεχξ έκα 

ηιήια 500 ζηνειιάηςκ πμο ανίζηεηαζ 2 km κμηζακαημθζηά ημο μζηζζιμφ Αιμονίμο. 

Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα εκ θυβς πανυπεζα δάζδ είκαζ 

εβηαηαθεθεζιέκεξ εηηάζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε θάζδ θοζζηήξ (ή ηαζ ηεπκδηήξ) 

ακαβέκκδζδξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έζκαζ ελαζνεηζηά δφζημθα κα πνμζδζμνζζηεί δ 

θοζζηή ακαβέκκδζδ απυ ηζξ θοηείεξ ιεβάθδξ δθζηίαξ. Έηζζ, δ εζηυκα πμο 

πανμοζζάγμοκ δεκ είκαζ εκυξ απυθοηα οβζμφξ ηαζ ιδ δζαηαναβιέκμο δάζμοξ αθθά 

έπμοκ δζάζπανηδ αθάζηδζδ απυ δέκηνα ηαζ εάικμοξ ζε εκαθθαβέξ ιε θοηείεξ θέθηαξ 

ηαζ πένζα βδ. Πμθφ ζοπκά παναηδνείηαζ ιεβάθδ πμζηζθία οβνυθζθςκ δέκηνςκ ηαζ 

δεκηνμζοζηάδςκ ζημοξ απμζηναββζζηζημφξ ηάθνμοξ. ιςξ είκαζ ειθακέξ απυ ηζξ 

δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ υηζ δεκ οθίζηακηαζ πθέμκ ιυκζιεξ ακενςπμβεκείξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ ακςηένς εηηάζεζξ ηαζ έηζζ ακαιέκεηαζ κα ζοκεπζζηεί δ 

ακαβέκκδζδ ηαζ κα ηαθφρεζ πθήνςξ ηζξ εηηζιχιεκεξ εηηάζεζξ. Δπίζδξ, ημ πθάημξ ημο 

πανυπεζμο δάζμοξ ζηα ακςηένς ηιήιαηα πμο ακαθένμκηαζ μζ εηηάζεζξ ημοξ 

ηοιαίκεηαζ ζοκήεςξ απυ 50 – 350 m.  

 

Πνμπςνχκηαξ ηαηάκηδ ημ επυιεκμ εκαπμιείκακ ηιήια πανυπεζμο δάζμοξ έηηαζδξ 

πενίπμο 200 ζηνειιάηςκ ανίζηεηαζ 2 km κμηίςξ ημο μζηζζιμφ Λάαανα ηαζ αημθμοεεί 

άθθμ έκα ακηίζημζπμο ιεβέεμοξ ηιήια πανυπεζμο δάζμοξ ζε απυζηαζδ 3km 

κμηζμακαημθζηά ημο μζηζζιμφ Μάκδνα. Έπεζηα ηαζ ιέπνζ ημκ μζηζζιυ Κμνκμθςθζά δ 

πανυπεζα αθάζηδζδ είκαζ εθάπζζηδ ηαζ επεηηείκεηαζ ζοκήεςξ ιέπνζ 40-50m 

εηαηένςεεκ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ εκχ 3,5 km κμηζακαημθζηά ημο μζηζζιμφ αοημφ 

οπάνπμοκ 2 ηιήιαηα πανυπεζμο δάζμοξ ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 300 ζηνειιάηςκ 

πενίπμο. Σα ηιήιαηα αοηά έπμοκ πμθφ αναζή αθάζηδζδ ηαζ δέκηνα θοηειέκα ζε 

ζοζημζπίεξ (ηεπκδηή θφηεοζδ). Σμ ηεθεοηαίμ ηιήια πανυπεζμο δάζμοξ πμο 

παναηδνήεδηε ζηδκ πενζμπή ανίζηεηαζ 6 km ακαημθζηά ημο μζηζζιμφ Σοπενυ ηαζ έπεζ 

έηηαζδ 300 ζηνειιαηα πενίπμο εκχ ηαηάκηδ ημο ζδιείμο αοημφ ηαζ ςξ ημ Γέθηα ημο 

πμηαιμφ δεκ παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηά ηιήιαηα εηηεηαιέκμο πανυπεζμο δάζμοξ. ημ 

Γεθηα ημο Έανμο παναηδνμφκηαζ εηηεηαιέκμζ ορδθμί εαικχκεξ ιε ανιονίηζα 

(Tamarix spp.) είδμξ πμο ακέπεηαζ αφλδζδ αθαηυηδηαξ.  ιςξ ζημ άκς δέθηα αηνζαυξ 
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δίπθα ζημ πμηάιδ ζε πμθθά ζδιεία οπάνπεζ ζηεκή δεκηνμζεζνά απυ ορδθέξ ζηζέξ 

(Salix alba) ηαζ αθθα ηοπζηά οβνυθοθα είδδ.  

 

Χξ εη ημφημο, ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ πανυπεζαξ γχκδξ ηαηαβνάθδζακ πενίπμο 

3.300 ζηνέιιαηα εκαπμιείκακημξ πανυπεζμο δάζμοξ ζδιακηζημφ πθάημοξ, απυ 50 – 

350 ιέηνα, ζε δζάζπανηα ηιήιαηα ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ. Οζ ιεβαθφηενεξ εηηάζεζξ 

ανίζημκηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο πμηαιμφ (Καζηακζέξ, Ρίγζα έςξ Ονεζηζάδα) εκχ 

απυ ηδκ ιενζά ηδξ Σμονηίαξ παναηδνμφκηαζ εθαθνχξ ιζηνυηενεξ εηηάζεζξ πανυπεζμο 

δάζμοξ ζδιακηζημφ πθάημοξ (πενίπμο 2.500 ζηνέιιαηα). Δπμιέκςξ, ημ 90% ηδξ 

οπμθμβζζεείζαξ απυ ηζξ δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ αθάζηδζδξ ζηδκ πανυπεζα γχκδ 

ηαθφπηεζ ιζηνμφ πθάημοξ εηθάκζεζξ αθάζηδζδξ (απυ ηδκ ημίηδ έςξ ηαζ 50 m 

εηαηένςεεκ ημο πμηαιμφ) ηαεχξ ηαζ αθάζηδζδ πμο οπάνπεζ ζε κδζίδεξ εκηυξ ημο 

πμηαιμφ.  

 

Πανυθα αοηά ηα ακςηένς ηιήιαηα πανυπεζμο δάζμοξ πμο είκαζ ζε δζαδζηαζία 

θοζζηήξ ακαβέκκδζδξ ηαζ έπμοκ ζδιακηζηυ πθάημξ πνέπεζ κα πνμζηαηεοεμφκ ηαζ κα 

αλζμπμζδεμφκ μζημημονζζηζηά ηαεχξ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηα πθαίζζα ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ αθμφ πανέπμοκ ιζα πμθφ ηαθή εζηυκα ηδξ θοζζηήξ 

δζαδμπήξ ηδξ αθάζηδζδξ απυ ηα οδνυαζα πνμξ ηα πενζαία μζημζοζηήιαηα. Δπίζδξ, 

πνμζθένμοκ δοκαημηδηεξ ακαροπήξ θυβς ηδξ πμθφ ιεβάθδξ αζζεδηζηήξ ημοξ αλίαξ 

εκχ ζοιαάθθμοκ ηαζ ζηδκ οπμαάειζζδ ηδξ νφπακζδξ ημο πμηαιμφ (πνμζηαζία 

πανυπεζςκ οδνμθυνςκ). Πνμηείκεηαζ επμιέκςξ κα μνζμεεηδεμφκ ηα ζοβηεηνζιέκα 

ηιήιαηα ηςκ πανυπεζςκ δαζχκ, ηα μπμία έηζζ ηαζ αθθζχξ ανίζημκηαζ ζε 

πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ημο δζηηφμο Natura 2000, κα ελαζθαθζζεεί δ θοζζηή ημοξ 

ακαβέκκδζδ ηαζ κα πναβιαημπμζδεεί ιεθέηδ μζημημονζζηζηήξ αλζμπμίδζδξ ηαζ ήπζαξ 

ακάπηολδξ βζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ. Αοηυ ημ ακαπηολζαηυ ζπέδζμ εα πνέπεζ κα 

ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ πνμζηαηεομιεκεξ πενζμπέξ ημο Ν. Έανμο (Γάζμξ 

Γαδζάξ, Γέθηα Έανμο, ηηθ) χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα μθμηθδνςιέκμ μζημημονζζηζηυ 

δίηηομ πμο κα ιπμνεί κα δχζεζ ζδιακηζηή μζημκμιζηή χεδζδ ζηδκ πενζμπή.    
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Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Ν. Έβξνπ 

ημ Ν. Έανμο οπάνπμοκ 6 πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ημο δζηηφμο Natura 2000, 4 εη 

ηςκ μπμίςκ είκαζ παναηηδνζζιέκεξ ςξ ζδιακηζηέξ πενζμπέξ βζα ηα πηδκά (SPA) ηαζ 2 

είκαζ ζδιακηζηέξ πενζμπέξ βζα ηα είδδ άβνζαξ γςήξ πμο θζθμλεκμφκ (εδθαζηζηά, 

ενπεηά, αιθίαζα, ηηθ) ηαεχξ ηαζ βζα ηα πηδκά (SCI ηαζ SPA). Οζ πμηαιμί, ηα νέιαηα 

ηαζ μζ πανυπεζεξ γχκεξ ημοξ έπμοκ ηενάζηζα ζδιαζία βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ ηαζ ζηδκ μοζία δδιζμονβμφκ έκα 

δίηηομ «πνάζζκςκ δζαδνυιςκ» ιέζα ζηα ημπία.  

 

Μεβάθδ ζδιαζία βζα ηδξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ έπεζ δ μθμηθδνςιέκδ 

ηαηαβναθή εζδχκ ηαζ πθδεοζιχκ πακίδαξ πμο πνμζηαηεφμκηαζ αάζεζ ηδξ Κμζκμηζηήξ 

Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ. Παναηάης ακαθενυιαζηε ζημ πθμφημ εζδχκ πμο έπμοκ 

ηαηαβναθεί ζηζξ πνμζηαηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Πνμθακχξ μζ ηαηαβναθέξ αοηέξ δεκ 

είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηαζ οπάνπεζ ζμαανυ πάζια ζηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ 

δζαπεζνζζδ πθδνμθμνζχκ, ςζηυζμ δ ηαηαβεβναιέκμζ ανζειμί πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ 

είκαζ έκδεζηηζηέξ ημο ζπμοδαίμο μζημθμβζημφ πθμφημο ηςκ πενζμπχκ ημο Έανμο.  

 

Ξεηζκχκηαξ απυ ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ζοκακηάιε ημ Παναπμηάιζμ 

Γάζμξ Βμνείμο Έανμο ηαζ Άνδα ζημ μπμίμ έπμοκ ηαηαβναθεί 154 είδδ πηδκχκ εη 

ηςκ μπμίςκ ηα 57 είδδ ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο Πανανηήιαημξ Η ηδξ Οδδβίαξ 

79/409/ΔΔ (εζηυκα 14.10). Δκχ ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηδξ πενζμπήξ εηηίκεηαζ ζε πεδζκέξ 

εηηάζεζξ ιε έκημκδ ηαθζένβεζα οπάνπμοκ δζάζπανημζ εφθαηεξ ζδιακηζηχκ πανυπεζςκ 

δαζχκ αθθά ηαζ ζδιαηζηχκ πανυπεζςκ ηαθαιζχκςκ ηαζ άθθςκ οβνυημπςκ πμο 

θζθμλεκμφκ ιεβάθμοξ ανζειμφξ πμθμοθζχκ (απμζηίεξ ενςδζχκ, ιεηακαζηεοηζημί 

ζηαειμί η.α.). Σα πενζζζυηενα απυ ηα ηιήιαηα ημο εκαπμιείκακημξ πεδζκμφ 

πανυπεζμο δάζμοξ ημο Έανμο πμο επζζδιαίκςκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ανίζημκηαζ 

εκηυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ Natura 2000. Έπεζηα, ζοκακημφιε ηδκ Κμζθάδα 

ημο Δνοενμπυηαιμο (GR1110011) δ μπμία πνμζθάηςξ εκηάπεδηε ζημ δίηηομ Natura 

2000 ςξ Εχκδ Δζδζηήξ Πνμζηαζίαξ δζυηζ έπμοκ ηαηαβναθεί 52 είδδ πηδκχκ εη ηςκ 

μπμίςκ ηα 28 ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο Πανανηήιαημξ Η ηδξ Οδδβίαξ 79/409/ΔΔ. Ζ 

πενζμπδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηιήια ημο Δονοενμπυηαιμο υπμο οπάνπμοκ επίζδξ 

ιζηνέξ ζοζηάδεξ ιε πανυπεζα δάζδ ηαζ έθδ ηαζ μνζζιέκα πνμζηαηεουιεκα είδδ 
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ρανζχκ (υιςξ αοηά δεκ έπμοκ ηαηαβναθεί επζζήιςξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ 

πνμζηαηεουιεκμ ηυπμ ΕΔΠ). Ο μνεζκυξ Έανμξ ηαζ δ ημζθάδα Γενείμο είκαζ άθθδ ιζα 

πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή (GR1110010) πμο ανίζηεηαζ ζημ Γοηζηυ άηνμ ημο Νμιμφ 

ηαζ είκαζ ζδζαίηενα απμιαηνοζιέκδ απυ ημκ π. Έανμ (αθθά ζοκδέεηαζ ηονίςξ θυβμ 

ηδξ μνεζκήξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Δνοενμπυηαιμο, ηφνζμο παναπυηαιμο ημο 

Έανμο). Αημθμοεεί ημ Γάζμξ ηδξ Γαδζάξ (GR 1110002), Δεκζηυ Πάνημ παβηυζιζαξ 

θήιδξ ημ μπμίμ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ μζημημονζζηζηυξ πυθμξ έθλδξ. Ζ πενζμπή ημο 

Δεκζημφ Πάνημο δζαηνέπεηαζ απυ έλζ ηφνζα νέιαηα, οπμθεηάκεξ ημο Έανμο υπμο 

οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ πενζμπέξ ιε πανυεζα δάζδ. ημ Γάζμξ ηδξ Γαδζάξ είκαζ 

ηαηαβεβναιέκα 136 είδδ πηδκχκ εη ηςκ μπμίςκ ηα 56 ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο 

Πανανηήιαημξ Η ηδξ Οδδβίαξ 79/409/ΔΔ, εκχ επίζδξ έπμοκ ηαηαβναθεί 4 είδδ 

εδθαζηζηχκ, 8 είδδ ενπεηχκ ηαζ αιθζαίςκ ηαζ 1 είδμξ αζπμκδφθςκ, πμο ακήημοκ ζημ 

ηαηάθμβμ ημο Πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΔ. Ζ πενζμπή ηδξ Γαδζάξ είκαζ 

απυ ηαθφηενα ιεθεηδιέκα ηιήιαηα ημο κμιμφ ηαζ είκαζ αέααζμ υηζ υηακ 

επζηαζνμπμζδεμφκ μζ ηαηαβεβνανιέκεξ πθδνμνμθίεξ εα αολδεμφκ εεαιαηζηά μζ 

ανζειμί ηαηαβεβναιέκςκ εζδχκ. Αημθμοεεί ημ Νυηζμ Γαζζηυ φιπεβια Έανμο 

(GR1110009) ζημ μπμίμ έπμοκ ηαηαβναθεί 126 είδδ πηδκχκ εη ηςκ μπμίςκ ηα 53 

ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο Πανανηήιαημξ Η ηδξ Οδδβίαξ 79/409/ΔΔ. Σέθμξ, 

ζοκακηάιε ημ Γέθηα ημο πμηαιμφ Έανμο (GR1110006) πμο είκαζ έκαξ οβνυημπμξ 

δζεεκμφξ ζδιαζίαξ ηαζ Δεκζηυ Πάνημο δζεεκμφξ θήιδξ. Ο οβνυημπμξ αοημξ είκαζ απυ 

ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζηδκ θεηάκδ ηδξ Μεζμβείμο ηονίςξ θυβμ ηδξ γςμβυκμο 

δνάζδξ ημο ιεβάθμο πμηαιμφ αθθά ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ βεςβναθζηήξ εέζδξ ημο 

Γέθηα ζημοξ ιεηακαζηεοηζημφξ δζαδνυιμοξ ηςκ πμοθζχκ (ημ Γέθηα απέπεζ ιμθζξ 70 

πθι ζε εοεεί πνμαμθή απυ ηδκ αζζαηζηή αηηή ηςκ Γανδακέθζςκ). Έπμοκ ηαηαβναθεί 

πενζζζυηενα απμ 230 είδδ πηδκχκ εη ηςκ μπμίςκ ηα 97 ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο 

Πανανηήιαημξ Η ηδξ Οδδβίαξ 79/409/ΔΔ, εκχ έπμοκ ηαηαβναθεί ηαζ 2 είδδ 

εδθαζηζηχκ, 8 είδδ ενπεηχκ ηαζ αιθζαίςκ, 1 είδμξ αζπμκδφθςκ ηαζ 4 είδδ ζπεφςκ 

πμο ακήημοκ ζημ ηαηάθμβμ ημο Πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΔ.   

 

Δίκαζ πθέμκ εονφηενα βκςζηυ υηζ δ πενζμπή ημο π. Έανμο ηαζ ημκ μιχκοιμο κμιμφ 

είκαζ ζδζαζηενα ζδιακηζηή απυ μζημθμβζηή άπμρδξ, ζδζαίηενα βζα ημκ ζδιακηζηυ 

ανζειυ είδςκ πηδκχκ πμο θζθμλεκεί ηαζ ηα πμοθζά ιαγί ιε άθθα ζημζπεία ηδξ 
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αζμπμζηζθυηδηαξ έπμοκ ηαηά πμθφ ηαεμδδβήζεζ ηδκ μνζμεέηδζδ πμθθχκ 

πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. Χζηυζμ δ μνβακςιέκδ παναημθμφεδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδαξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ Γαδζά ηαζ ημ Γέθηα έπμοκ παναιεθδεεί. Δθάπζζηα 

βκςνίγμοιε βζα ημοξ πθδεοζιμφξ άθθςκ εζδςκ πακίδαξ ηαζ μζ επίζδιεξ 

ηαηαβεβναιέκεξ πθδνμθμνζεξ απαζημφκ άιεζδ επζηαζνμπμίδζδ. Πμθθά άθθα είδδ, 

υπςξ πνμζηαηεουιεκα εδθαζηζηά, αιθίαζα, ενπεηά ηαζ ράνζα επίζδξ πνμζθένμοκ 

ζδζαίηενδ δζάηνζζδ ζε αοηέξ ηζξ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ. Δλαζνεηζηά ζδιακηζηυ 

νυθμ ζημ πθμφημ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ έπεζ ημ δίηηομ πμηαιχκ, νειάηςκ ηαζ 

πανυπεζςκ γςκςκ εκηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ. θεξ μζ οπμθεηάκεξ 

νειάηςκ ηαηαθήβμοκ ζημκ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ Έανμο.  

 

Έκα απυ ηα πζμ παναιέθδιέκα, ζημζπεία ημο ημπίμο ημο κμιμφ Έανμο είκαζ μ ίδζμξ μ 

ηφνζμξ νμοξ ημο πμηαιμφ ηαζ μζ παναπυηαιμζ πμο δδιζμονβμφκ έκα γςκηακυ οδάηζκμ 

δίηηομ. Αοηά ηα κενά, δ πανυπεζα αθάζηδζδ ηαζ ζοκδεδειέκμζ θοζζημί μζηυημπμζ 

έπμοκ λεπςνζζηή ζδιαζία πμο δεκ έπεζ αηυιδ εηηζιδεεί ή αλζμθμβδεεί. Λυβς ηδξ 

αηνζηζηήξ ιεεμνζαηήξ βεςβναθίαξ ηαζ ηςκ εοαίζεδηςκ ιέηνςκ ζηναηζςηζηήξ 

δζαπείνζζδξ δεκ οπάνπεζ ιέπνζ ζήιενα έκα ηαεςζηχξ μθμηθδνςιέκδξ δζαπείνζζδξ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο πμηαιμφ. Μενζηά απυ ηα ζδιαηκζηυηενα ζδιεία ημο 

πμηάιζμο δζάδνμιμο ημο ηφνζμο νμο (ηαηάκηδ ημο Γζδοιυηεζπμο) δεκ πνμζηαηεφμκηαζ 

ιέζα ζε πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή. Ζ δζαπείνζζδ ημο πμηαιμφ ςξ πνμζηαηεοαίμ 

ακηζηείιεκμ επζαάθεηαζ υπζ ιυκμ θυβμ ηδξ λεπςνζζηήξ αλίαξ ημο βζα ηδ αζμπζμηζθυηδα 

αθθά ηαζ βζα ηδκ αλζμπμζδζδ ημο ςξ ιμπθυξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. 

Ζ ακάδεζλδ ηαζ ηαοηυηδηα ημο κμιμφ άθθα ηαζ ηδξ Θνάηδξ ζοκμθζηυηενα  ζοκδέεηαζ 

άννδηηα ιε ημκ ίδζμ ημκ πμηαιυ.  
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Πίλαθαο 14.5. Υαναηηδνζζηζηά πνμζηαηεομιέκςκ πενζμπχκ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο π. Έανμο (Δθθδκζηυ ηιήια). 

Κσδηθόο Ολνκαζία 

Δίδνο 
πξνζηαη. 
Πεξηνρήο 

Αξ. εηδώλ 
πηελώλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
Η ηεο Οδεγίαο 
79/409/ΔΔ 

πλνιηθόο 
αξ. Δηδώλ 
πηελώλ 

Αξ. εηδώλ 
ζειαζηηθώλ 
ηνπ 
παξαξηήκαηνο 
ΗΗ ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΔ 

Αξ. εηδώλ 
εξπεηώλ θαη 
ακθηβίσλ ηνπ 
παξαξηήκαηνο 
ΗΗ ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΔ 

Αξ. εηδώλ 
αζπνλδύισλ 
ηνπ 
παξαξηήκαηνο 
ΗΗ ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΔ 

Αξ. εηδώλ 
ηρζύσλ ηνπ 
παξαξηήκαηνο 
ΗΗ ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΔ 

GR1110008 

Παξαπνηάκην Γάζνο 
Βνξείνπ Έβξνπ θαη 
Άξδα SPA 57 154         

GR1110009 
Νόηην Γαζηθό 
ύκπιεγκα Έβξνπ SPA 53 126         

GR1110011 

Κνηιάδα 
Δξπζξνπόηακνπ: 
Αζβεζηάδεο, 
Κνπθόβνπλν, Βξπζηθά SPA 28 52         

GR1110002 Γάζνο Γαδηάο νπθιί 
SPA θαη 
SCI 56 136 4 8 1   

GR1110010 
Οξεηλόο Έβξνο – 
θνηιάδα Γεξείνπ SPA 48 109         

GR1110006 Γέιηα Έβξνπ 
SPA θαη 
SCI 97 230 2 8 1 4 

         

 

ε αοηυ ημ επίπεδμ εα πνέπεζ κα εκηαεμφκ μζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ζοκενβαζία ιε ηζξ 

βεζημκζηέξ πχνεξ χζηε κα ιεζςεμφκ ηα πνμαθήιαηα ηδξ νφπακζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ 

ηδξ απμρίθςζδξ ηδξ πανυπεζαξ αθάζηδζδξ ηαζ κα δδιζμονβδεεί έκα πενζααθθμκηζηυ 

δίηηομ πμο κα εκμπμζεί ηζξ ακςηένς πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ χζηε κα δδιζμονβδεεί 

ιζα δοκαιζηή ζφγεολδ ηδξ δζαηήνδζδξ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ιε ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ 

ηςκ θοζζηχκ πυνςκ. Σμ ζδζαίηενμ θοζζηυ ηάθθμξ ηαζ δ μνεή αλζμπμίδζδ ηδξ 

ημζθάδαξ ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο Έανμο ιπμνεί κα απμθένεζ ζδιακηζηά μθέθδ βζα 

ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ.  
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Δηθφλα 14.10. Πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο 

(Δθθδκζηυ ηιήια). 
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14.3. Ηρζπνπαλίδα  

14.3.1  Δηζαγσγή 

Ο πμηαιυξ Έανμξ δζαηδνεί ιία απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ ζπεομπακίδεξ ηςκ θεηακχκ 

απμννμήξ ηδξ Μεζμβεζαηήξ Δονχπδξ, ηαζ αεααίςξ είκαζ μ πζμ πθμφζζμξ πμηαιυξ ζε 

είδδ ρανζχκ ζηδκ πχνα ιαξ. Έπμοκ ηαηαβναθεί ημοθάπζζημκ 60 είδδ ρανζχκ ζε υθμ 

ημ οδνμθμβζηυ ζφζηδια ημο πμηαιμφ Έανμο, εκχ 53 απυ αοηά απακηχκηαζ εκηυξ ηδξ 

θεηάκδξ απμννμήξ ζηδκ Δθθδκζηή επζηνάηεζα (Economou et al. 2007, Απμζηυθμο, Α., 

πνμζςπζηή επζημζκςκία).  

ηδκ πανμφζα ενβαζία ζοκμρίγμοιε ζημζπεία ηδξ βκχζδξ ηδξ ζπεομθμβίαξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο ηαζ πνμςεμφιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ενεοκδηζηέξ δνάζεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ ένεοκα ηαζ πνμζηαζία ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ημο. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ ζηυπμζ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ μζ ελήξ: 

 Γζενεφκδζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ βκχζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζπεομπακίδα ημο πμηαιμφ 

ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο εκηυξ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ. (Σμ ένβμ ειπενζέπεζ 

ακαζηυπδζδ ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ, ένεοκα αάζεςκ δεδμιέκςκ 

παθαζυηενςκ δεζβιαημθδρζχκ, ζοκεκηεφλεζξ ιε εζδζημφξ ηαζ κηυπζμοξ 

ειπεζνμηέπκεξ θοζζμδίθεξ ηαζ αθζείξ). 

 Ένεοκα πεδίμο βζα ηδκ ηάθορδ παζιάηςκ ζηδ βκχζδ ζπεηζηά ιε ημοξ 

ζπεομπθδεοζιμφξ ηαζ ηδ πςνζηή ηαηακμιή ηςκ εζδχκ ηαζ ζπεομημζκμηήηςκ ζημοξ 

παναπυηαιμοξ ημο Έανμο εκηυξ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ (επζζηυπδζδ ηαζ 

πμζμηζηέξ δεζβιαημθδρίεξ ιε ηδ πνήζδ δθεηηναθζείαξ).  

 Πνμηαηανηηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ δζαηήνδζδξ ηδξ ζπεομπακίδαξ ημο 

Έανμο ηαζ ηδξ μζημθμβζηήξ ζδιαζίαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εεζιμεεηδιέκεξ ακάβηεξ 

πνμζηαζίαξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ηδξ ζεαβεκμφξ ζπεομπακίδαξ (απεζθμφιεκα είδδ, 

πνμζηαηεουιεκα είδδ, πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ). 

 ηζαβνάθδζδ ηςκ ιεβαθφηενςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ γδηήιαηα ακενςπμβεκχκ 

πζέζεςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ζπεομπακίδα ηαεχξ ηαζ ημ νυθμ ηδξ ζπεομπακίδαξ 

ςξ δείηηδξ μζημθμβζηήξ πμζυηδηαξ ζηα οδάηζκα ζχιαηα ηδξ πενζμπήξ. 

 Καηάνηζζδ εζδζηχκ πνμηάζεςκ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηςκ 

οδάηζκςκ μζημζοζηδιάηςκ ιε έιθαζδ ζηδκ ζπεομπακίδα ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ 

ημο Έανμο. 
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14.3.2  Μέζνδνη 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Καηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ πναβιαημπμζήεδηε ζοθθμβή υθςκ ηςκ 

ζπεηζηχκ αζαθζμβναθζηχκ πδβχκ βζα ηδκ ζπεομθμβία ηδξ πενζμπήξ. Οζ αζαθζμβναθζηέξ 

πδβέξ πμο πνμζθένμοκ ζημζπεία βζα ηδκ ζπεομθμβία ηαζ ημοξ αζμηυπμοξ ηςκ ρανζχκ 

ζημκ Έανμ, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ Βζαθζμβναθίαξ. 

 

Σηνηρεία ηζηνξίαο ησλ ηρζπνινγηθώλ εξεπλώλ ζηνλ Έβξν 

Γεκζηά οπάνπμοκ εθάπζζηεξ ακαθμνέξ ζηδκ ζπεομπακίδα ημο Δθθδκζημφ ηιήιαημξ ηδξ 

θεηάκδξ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο, υπςξ ακαθένεζ ιζα πνυζθαηδ ακαζηυπδζδ 

ηδξ Δθθδκζηήξ ζπεομθμβζηήξ αζαθζμβναθίαξ (Economou et al. 2006). Ζ ζζημνία ηδξ 

ένεοκαξ ηδξ ζπεομθμβίαξ ηςκ κενχκ είκαζ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκδ. ηζξ ανπέξ ηζξ 

δεηαεηίαξ ημο ‘70 μ Π.. Οζημκμιίδδξ (1974) εηηέθεζε ηδκ πνχηδ εηηεηαιέκδ 

επζζηυπδζδ ηςκ ρανζχκ ηςκ Δθθδκζηχκ παναπμηάιςκ ημο Έανμο. ημ ένβμ ημο μ 

Οζημκμιίδδξ παναδίδεζ ζημζπεία ζπεομπακίδαξ βζα 48 εέζεζξ πάκς ζημκ ηφνζμ νμο ηαζ 

ζε παναπμηάιμοξ ημο Έανμο. Δκχ ημ οθζηυ ζπεομθμβζηχκ πθδνμθμνζχκ ζοθθέπεδηε 

ιεηαλφ ημο ‘70 ηαζ ‘73, οπήνλακ ηαζ πνμαθήιαηα δεζβιαημθδπηζηήξ πνμζπάεεζαξ, 

εκχ ηα ενβαθεία ζφθθδρδξ ρανζχκ ηδκ επμπή εηείκδ ήηακ επίζδξ πενζμνζζιέκα (π.π. 

ζε ηάπμζα ζδιεία ράνζα ζοθθέπεδηακ ιυκμ απυ ηα παναδμζζαηά ενβαθεία ηςκ 

ρανάδςκ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζήεδηε δθεηηναθζεία). Μεηά ημ 1974 ηαζ βζα πμθθά 

πνυκζα υ πμηαιυξ Έανμξ υπςξ ηαζ μνζζιέκα ηιήιαηα ημο Νμιμφ ήηακ μοζζαζηζηά 

απμηθεζζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ημ ίδζμ ημ πμηάιζ θεζημονβμφζε ςξ «κεηνά γχκδ» βζα 

ημοξ ενεοκδηέξ, θυβμ αοζηδνχκ ζηναηζςηζηχκ πενζμνζζιχκ. Οζ ιεβαθφηενδ βκχζδ 

ιαξ βζα ημκ Έανμ απυ ηα ιέζα ημο ‘70 ηαζ ιεηά πνμένπεηαζ απυ ένεοκεξ ζηδκ 

Βμοθβανζηή πθεονά (Απμζηυθμο, Α. πνμζςπζηή επζημζκςκία, Beron & Popov 2004.).  

 

Οζ πνχηεξ ζφβπνμκεξ ζπεομθμβζηέξ ένεοκεξ ζηα εθθδκζηά ηιήιαηα ημο Έανμο 

άνπζζακ ιυθζξ πνζκ 10 ή 15 πνυκζα. Χζηυζμ μζ ζπεομθμβζηή ένεοκα ζημκ πμηαιυ ηαζ 

ημοξ παναπμηάιμοξ ημο απμηεθμφκηακ ηονίςξ απυ επζζηέπηεξ-ζπεομθυβμοξ ζε 

ελενεοκδηζηέξ απμζημθέξ. Γζα πανάδεζβια, ημ 1994, μ Δθθδκμ-αιενζηακυξ Eugene 

Maurakis επζζηέθηδηε μνζζιέκα ζδιεία παναπμηάιςκ ημο Έανμο ηαζ πνδζζιμπμίδζε 

δίπηο βυκμο βζα ελενεοκδηζηή επζζηυπδζδ ζε ηέζζενεζξ παναπυηαιμοξ ημο Έανμο 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -192- 

(Λμοηνυξ, Ρέια Πνςημηθδζζάξ, Δνοενμπυηαιμξ, Άνδαξ) (Maurakis 1995). ηζξ 

ανπέξ ημο 2000 μζ Jörg Freyhof ηαζ Π.. Οζημκμιίδδξ ελενεφκδζακ ηδκ πενζμπή ηαζ 

ακαηάθορακ έκα πμθφ ζπάκζμ είδμξ ρανζμφ (Cobitis puncticulata) (Freyhof et al. 

2005), εκχ ιδ ηαηηζηέξ ζοθθμβέξ δεζβιάηςκ αμήεδζακ ζε ακαεεχνδζδ αθθμφ είδμοξ 

ρανζμφ ζηδκ πενζμπή (Squalius orpheus) ηαζ ζε αφλδζδ ημο εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ 

ζπεομθμβία ημο πμηαιμφ (π.π. Economidis et al. 2000, Κμοηνάηδξ & Οζημκμιίδδξ 

2007). Σμ 2009 ενεοκδηέξ απυ ημ Ηκζηζημφημ Δζςηενζηχκ Τδάηςκ - ΔΛΚΔΘΔ 

επζζηέθεδηακ επακεζθδιιέκςξ παναπμηάιμοξ ημο Έανμο βζα ηδκ μνβάκςζδ ιζαξ 

άηοπδξ ένεοκαξ ηδξ ζπεομπακίδαξ ημο Δεκζημφ Πάνημο Γαδζάξ-Λεοηίιδξ- μοθθίμο 

(Zogaris et al. 2009), αθθά ηαζ ηδκ ένεοκα ηδξ εηηίιδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ δζαηήνδζδξ 

ηςκ πμηαιχκ (Υαηγδκζημθάμο & Οζημκυιμο, 2009). Οζ δεζβιαημθδρίεξ ιε ηδκ πνήζδ 

δθεηηναθζείαξ απυ ημ ΔΛΚΔΘΔ απμηεθμφκ ηδκ πζμ εονεία δζαδεδμιέκδ ζπεομθμβζηή 

ένεοκα ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ Λεηάκδξ Απμννμήξ ηαζ ζοκέπεζζακ ημ 2010 

(πανμφζα ιεθέηδ). Δκχ έπμοκ βίκεζ αδδιμζίεοηεξ ακαζημπήζεζξ ηαζ ιζηνέξ 

πενζβναθζηέξ ένεοκεξ ηαζ απυ πακεπζζηδιζαηά ηιήιαηα ηαζ άθθα ενεοκδηζηά 

ζδνφιαηα (π.π. ΗΝΑΛΔ, ΑΠΦ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ) οπάνπεζ αηυιδ 

ζδιακηζηυ πάζια ααζζηήξ βκχζδξ ηδξ ζπεομπακίδαξ ηδξ πενζμπήξ. Αοηυ είκαζ 

ειθακέξ ηαζ απυ δζάθμνεξ ακαθμνέξ πμο πανμοζζάγμοκ ζμαανέξ αδοκαιίεξ ςξ πνμξ 

ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ εζδχκ ζημκ πμηαιυ (π.π. Κνμοζηάθθδξ, Γ. 2010). Ζ ηαηάζηαζδ 

ζηα ιεηαααηζηά κενά ημο Γέθηα ημο Έανμο επίζδξ δείπκεζ ιζα ζμαανή έθθεζρδ 

δεδμιέκςκ αάζδξ. Δοηοπχξ υιςξ, ζε μνζζιέκα οδάηζκα ζχιαηα ημο Γέθηα (π.π. 

θζικμεάθαζζεξ) οπάνπεζ ακαπηοζζυιεκδ βκχζδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιέζα απυ ηδκ 

μνβάκςζδ ένβςκ παναημθμφεδζδξ απυ ηδκ ζπεομθμβζηή μιάδα ημο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ 

(Κμοηνάηδξ η.α. 2007, Κμοηνάηδξ et. al. 2009).  

 

Σέθμξ, πένα απυ ηδκ ένεοκα ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ηαλζκυιδζδξ, πςνζηήξ ηαηακμιήξ ηαζ 

μζημθμβίαξ ηςκ εζδχκ, δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί ηίπμηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνήζδ ηςκ ρανζχκ 

ςξ εκδεζηηχκ ηδξ μζημθμβζηήξ πμζυηδηαξ ζημκ πμηαιυ Έανμ. Γζα ηδκ μζημημλζημθμβία 

ηςκ ρανζχκ ηαζ ηδκ επζαάνοκζδ ημοξ ιε ακενςπμβεκείξ νφπμοξ οπάνπεζ ιυθζξ έκα 

άνενμ (Lazos et. al. 1989).  
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Έξεπλα πεδίνπ – Γεηγκαηνιεςίεο κε ηελ ρξήζε ειεθηξαιηείαο 

Γζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ενεοκδηζηέξ επζζηέρεζξ ζημκ 

Έανμ.  

 

Υιηθά θαη Μέζνδνη έξεπλαο πεδίνπ 

Ζ ένεοκα πεδίμο βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια  πναβιαημπμζήεδηε ημκ 

Φεανμοάνζμ ηαζ Ημφθζμ 2010 ηαηά δζάζηδια 13 διενχκ.  

 

 Φεανμοάνζμξ 17.02 έςξ 20.02. 2010 (επζζηυπδζδ υθμο ημο πμηαιμφ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα πθδιιονςκ, 5 δεζβιαημθδρίεξ ιε δθεηηναθζεία) 

 Ημφθζμξ 26-07 έςξ 02-08 2010 (26 δεζβιαημθδρίεξ ιε δθεηηναθζεζα ζε 

παναπμηάιμοξ ημο Έανμο)) 

 

Οζ ζπεομθμβζηέξ δεζβιαημθδρίεξ έβζκακ ιε δθεηηναθζεία, πμο απμηεθεί ηδκ πθέμκ 

δζαδεδμιέκδ ηαζ ηοπμπμζδιέκδ ηεπκζηή ζπεομθμβζηήξ δεζβιαημθδρίαξ ζε πμηάιζα
11

. 

ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ έβζκακ παναηδνήζεζξ ηαζ θςημβναθήζεζξ ιε οπμανφπζα 

θςημβναθζηή ιδπακή. Οζ μπηζηέξ παναηδνήζεζξ –αοημρίεξ– είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ 

ηαθφηενδ ακαβκχνζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ρανζχκ ιέζα ζημ πμηάιζμ ζφζηδια. 

ηδκ πανμφζα ένεοκα ζοθθεπεδηακ πμζμηζηά ζημζπεία βζα ηζξ ζπεομημζκμηδηεξ ιυκμ 

απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ δθεηηναθζείαξ. 

Οζ δεζβιαημθδρίεξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε «ααηά ηιήιαηα πμηαιχκ», βκςζηά ςξ 

wadable streams (ημ ιέζμ αάεμξ δεκ οπενααίκεζ 1,2 ιέηνα, ακ ηαζ μνζζιέκα ηιήιαηα 

ιπμνεί κα είκαζ ααεφηενα), ζε ηιήιαηα πμηαιμφ ιήημοξ ημοθάπζζημκ 50 ιέηνςκ. 

Πνμθακχξ μζ πενζζζυηενεξ δεζβιαημθδρίεξ έβζκακ ηαηά ηδκ πενίμδμ παιδθυηενδξ 

πανμπήξ ημο έημοξ (Ημφθζμ - Αφβμοζημ). ε μνζζιέκεξ εέζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ 

επζζηέρεζξ ηαζ ημκ πεζιχκα (Φεανμοάνζμξ) ηαζ έβζκακ πμζμηζηέξ δεζβιαημθδρίεξ. 

                                                           
11 Η ρξήζε ειεθηξαιηείαο είλαη γλσζηή από ην 1920  θαη ζεσξείηαη εδώ θαη δεθαεηίεο ε πην απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο γηα ηελ επξεία έξεπλα ησλ ςαξηώλ ζε αβαζή γιπθά λεξά. Σηελ Δπξώπε ε ειεθηξαιηεία γηα εξεπλεηηθνύο 

ζθνπνύο έρεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνσζεζεί θαη νη κέζνδνη ηππνπνηνύληαη κέζσ ηεο CEN (Comité Européen de 

Normalisation) (FAME 2005). Η ηερληθή ηεο ειεθηξαιηείαο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζύιιεςεο πνιύ κεγάινπ 

πνζνζηνύ ησλ ςαξηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην εμεηαδόκελν ηκήκα ηνπ πνηακνύ θαη ζηεξίδεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθέο 

θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ ςαξηώλ ζε πεδίν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σεκαζία έρεη ε ηππνπνίεζε ηεο κεζόδνπ γηα λα 

έρεη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Γεληθά ζηελ έξεπλα απηή ν ρεηξηζηήο ήηαλ ζρεδόλ πάληα έλα έκπεηξν άηνκν θαη 

ζπλνδεπόηαλ από ηνπιάρηζηνλ άιιν έλα άηνκν, πνπ θξαηνύζε ηελ απόρε γηα λα ζπιιέγεη ςάξηα (ελίνηε απηό ην 

δεύηεξν άηνκν θξαηνύζε θαη ζεκεηώζεηο). Γηα απνηειεζκαηηθή ειεθηξαιηεία ζε «βαηά πνηάκηα» ή ξέκαηα ηνπ Έβξνπ 

απαηηνύζε ηνπιάρηζηνλ ηξία άηνκα. Πξνθαλώο ζε πισηά ηκήκαηα ηνπ πνηακνύ ζα απαηηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα 

άηνκα. 
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Καηά ηακυκα δ αθίεοζδ πενζθάιαακε ιζα έηηαζδ ανηεηά ιεβάθδ χζηε κα 

ηαθφπημκηαζ επανηχξ υθα ηα εκδζαζηήιαηα ζε ιία «ακηζπνμζςπεοηζηή» εκυηδηα ημο 

πμηαιμφ (river reach scale).  

Ζ πναηηζηή δζαδζηαζία ηδξ δεζβιαημθδρίαξ αημθμοεεί ιζα ηαπεία ιέεμδμ 

ηαηαβναθήξ πμο εθανιυγεηαζ απυ ηδ ιεεμδμθμβία ημο εονςπαζημφ ενεοκδηζημφ 

πνμβνάιιαημξ FAME (2005). Ζ αηνζαήξ ιέεμδμξ πμο εθανιυζηδηε ζηζξ 

δεζβιαημθδρίεξ ζημκ Έανμ επζκμήεδηε ζηδ κυηζα Γενιακία ηαζ ιεηαθένεδηε ζηδκ 

Δθθάδα ημ 2003 απυ ηδκ ζπεομθμβζηή μιάδα ημο Fisheries Research Station of Baden-

Wurttemberg, Langenargen. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ δζαθένεζ εθάπζζηα απυ άθθεξ 

ιεευδμοξ ζηδκ Δονχπδ επεζδή ηα ράνζα δεκ ηναημφκηαζ βζα θεπημιενή ελέηαζδ ή 

ιεηνήζεζξ εηηυξ πμηαιμφ. ηδ δεζβιαημθδρία αοηή ηαηαβνάθμκηαζ μζ ανζειμί ηάεε 

είδμοξ (πνμζδζμνζζιυξ εζδχκ επί ηυπμο) ζε ηθάζεζξ ιεβέεμοξ, εκχ δεκ βίκεηαζ 

κάνηςζδ ηαζ ζοθθμβή υθςκ ηςκ ρανζχκ εηηυξ πμηαιμφ βζα επζιένμοξ ιέηνδζδ ηαζ 

γφβζζδ. Σα ράνζα απθχξ «ηαηαιεηνμφκηαζ» ηαζ επζζηνέθμκηαζ έηζζ πζμ βνήβμνα ζημ 

πμηάιζ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ, μζ επζπηχζεζξ ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ ρανζχκ απυ 

εακαηχζεζξ δθεηηνμπθδλίαξ ηαζ ηαηαπυκδζδ είκαζ αζζεδηά ιεζςιέκεξ. Σμκίγμοιε 

επίζδξ υηζ δ δζαδζηαζία ηδξ ακαζζεδημπμίδζδξ, ηδξ ιέηνδζδξ αηνζαείαξ ηαζ ηδξ 

γφβζζδξ είκαζ πνμκμαυνα, βεβμκυξ πμο πενζμνίγεζ ημκ ανζειυ ηςκ εέζεςκ 

δεζβιαημθδρίαξ πμο ιπμνμοκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ακά διένα. ε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο δεκ απαζημφκηακ θεπημιενή αζμθμβζηά δεδμιέκα πνδζζιμπμζήεδηε 

ιυκμ δ ηαπεία ιέηνδζδ ιεβέεμοξ ηςκ ρανζχκ (πςνίξ ιεηαθμνά ζηδκ υπεδ ηαζ 

ακαζζεδζία) ιε ηδ αμήεεζα ααειμκμιδιέκδξ ηθίιαηαξ ιήημοξ πάκς ζημ ζηέθεπμξ 

ηδξ απυπδξ ηδξ δθεηηναθζείαξ. ε εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ ηναηήεδηακ δείβιαηα 

ρανζχκ βζα ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

Σπζηεκαηηθόο θαηάινγνο εηδώλ ςαξηώλ  

Ζ ζοζηδιαηζηή ηςκ εζδχκ αημθμοεεί ημοξ Kottelat & Freyhoff (2007) υπμο δεκ 

πανμοζζάγμκηαζ οπμείδδ. Βέααζα ηαηά ημ πανεθευκ είπακ δμεεί ζοβηεηνζιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ πενζβναθέξ οπμεζδχκ πμο είπακ ιζα δζαηνζηή ειθάκζζδ ηονίςξ ζημκ 

Έανμ (αθ. Οζημκμιίδδξ 1974, 1991; Economou et al. 2007).  
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Πεξηνξηζκνί θαηά ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ εθαξκόζηεθε 

Σα δζαεέζζια ζημζπεία βζα ηδκ ζπεομπακίδα δοζηδπυξ δεκ επανημφκ βζα κα ιπμνμφκ 

κα ηνμθμδμηήζμοκ ιζα ακάθοζδ πμο κα ζηζαβναθεζ ζηακμπμζδηζηή εζηυκα ηδξ 

ζπεομπακίδαξ ηδξ θεηάκδξ ημο Έανμο. Δίκαζ ζδιακηζηυ θμζπυκ κα ακαθενεμφιε ζε 

μνζζιέκεξ παναδμπέξ πμο πενζμνίγμοκ ηδκ μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ηδξ ζπεομπακίδαξ 

ηδξ πενζμπήξ.  

πςξ ελδβήεδηε παναπάκς, μζ δδιμζζεοιέκδ ένεοκα βζα ηδκ ζπεομπακζδα είκαζ 

εθάπζζηδ ηαζ δ ιεθέηδ ιαξ ζηδνίγεηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηδκ πνήζδ ιζηνήξ 

θμνδηήξ δθεηηναθζείαξ πμο πνμθακχξ έπεζ δεζβιαημθδπηζημφξ πενζμνζζιμφξ. 

Ονζζιέκμζ πενζμνζζιμζ ηαζ αδδκαιίεξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ παναδίδμκηαζ εδχ: 

 Γεκ ενεοκήεδηακ ηιήιαηα ημο πμηαιμφ ιε εηηεηαιέκα έθδ (πανυπεζα έθδ 

ζημκ πμηάιζμ δζάδνμιμ ημο ηφνζμο νμο ημ Έανμο) ή ηα οθάθιονα κενά ηαζ μζ 

ζπδιαηζζιμί ιεηαααηζηχκ οδάηςκ ζημ Γέθηα ημο Έανμο. 

 Γεκ ενεοκήεδηακ ηα ααεφηενα κενά ηςκ παναπμηάιςκ (πενζμπέξ ζοιαμθχκ ή 

μ ηφνζμξ νμοξ ημο Έανμο) δζυηζ δεκ πνδζζιμπμζήεδηε δ δθεηηναθεία ιε 

πθςηά ιέζα. 

 Γεκ ενεοκήεδηακ πμζμηζηά ζημζπεία πθδεοζιχκ ζηα ράνζα πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηαηά ημ ανάδο (πενζθαιαάκεζ ανπαηηζηά είδδ 

υπςξ μ Γμοθζακυξ ηαζ ημ Υέθζ).   

 Γεκ ζοθθέπεδηακ ιε ηδκ ίδζα ζοπκυηδηα είδδ πμο εζζένπμκηαζ ζε αααεή κενά 

απυ ηα ααεφηενα ηιήιαηα ή ανπαηηζηά ράνζα πμο απακημφκ ζε παιδθυηενεξ 

ποηκυηδηεξ ζε αααεή κενά.  

 Ζ θεηάκδ απμννμήξ ημο πμηαιμφ Έανμο εκηυξ ηδξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ 

απμηεθεί ιυθζξ ημ 6.3% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ θεηάκδξ ηαζ μζ 

δεζβιαημθδρίεξ ζε αοηή ηδκ πενζμνζζιέκδ πενζμπή δεκ ιπμνμφκ κα 

ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ ζπεομπακίδαξ ηδξ θεηάκδξ 

απμννμήξ πμηαιμφ.  

Λυβς ηςκ παναπάκς παναδμπχκ ηαζ ακηζηεζιεκζηχκ αδοκαιζχκ ηςκ 

δεζβιαημθδπηζηχκ ενβαθείςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ δοζημθία πνυζααζδξ ζηδ ιεευνζμ είκαζ 

πνμθακέξ υηζ μζ πενζβναθή πμο δίκεηαζ ζε αοηή ηδκ έηεεζδ βζα ηδκ ζπεομπακίδα ημο 

Έανμο πενζμνίγεηαζ ακαβηαζηζηά ζηα ζπεηζηά αααεή ηιήιαηα ηςκ παναπμηάιςκ ημο 

Έανμο ηαεχξ ηαζ ζε ιειμκςιέκα ηιήιαηα ημο ηφνζμο νμο ηαζ ημο Γέθηα. ηζ άθθδ 
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πθδνμθμνία εζζένπεηαζ ζηδ ζογήηδζδ βζα ημ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ ή ημ Γέθηα είκαζ 

απυ μπηζηέξ παναηδνήζεζξ ηαηά ηζξ αοημρίεξ ή πθδνμθμνίεξ ηνίηςκ ή απυ ηδκ πμθφ 

πενζμνζζιέκδ αζαθζμβναθία.  

 

Αξηζκόο ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίσλ 

Απυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ ηδξ ζπεομθμβζηήξ μιάδαξ ημο 

Ηκζηζημφημο Δζςηενζηχκ Τδάηςκ δζενεοκήζαιε ηα ζπεομθμβζηά ζημζπεία βζα 13 

εέζεζξ υπμο είπακ δζελαπεεί πμζμηζηέξ δεζβιαημθδρίεξ ζπεομπακίδαξ, υθεξ 

πναβιαημπμζδιέκεξ ηαηά ημ 2009. Σμ 2010 ηαηά ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ηεκχκ βκχζδξ 

βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ, πναβιαημπμζήεδηακ άθθεξ 26 δεζβιαημθδρίεξ ζημοξ 

παναπμηάιμοξ. οκμθζηά ακαθφεδηακ 39 εέζεζξ δεζβιαημθδρίεξ ζημοξ 

παναπυηαιμοξ ημο Έανμο. θεξ μζ δεζβιαημθδρίεξ είκαζ ιε ηοπμπμζδιέκεξ ιεευδμοξ 

δεζβιαημθδρζχκ (ηφπμο FAME) ηαζ ηαηαπςνδιέκεξ ζε αάζεζξ δεδμιέκςκ ημο 

Ηκζηζημφημο Δζςηενζηχκ Τδάηςκ – ΔΛΚΔΘΔ. Σα ζδιεία ηςκ δεζβιαημθδρζχκ 

πενζθαιαάκμοκ ημο αηυθμοεμοξ παναπμηάιμοξ ημο Έανμο: 

 

1. Άνδαξ (3 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

2. Δνοενμπυηαιμξ(4 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ)  

3. Ρέια Πνςημηθδζίμο (2 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

4. Ρέια Καγάκζ (2 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

5. Καιδθμπμηαιυξ (3 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

6. Γζααμθυνεια Γαδζάξ (9 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

7. Μαονυνεια Λφναξ (6 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

8. Ρέια Πνμααηχκα (6 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

9. Μεβάθμ Ρεια (7 εέζεζξ δεζβιαημθδρζχκ) 

 

Σπζηεκαηηθόο θαηάινγνο 

ηα πθαίζζα ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ πανμοζζάγμκηαζ 53 είδδ ζημ Δθθδκζηυ 

ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο Έανμο, ηαηά ηζξ δεζβιαημθδρίεξ ζοθθέπεδηακ 26 

είδδ ημ 2009-2010 (ζοβηεηνζιέκα ημ ηαθμηαίνζ ημο 2010 ζοθέπεδηακ 25 είδδ)  
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ημ πανάνηδια πανμοζζάγεηαζ πνμηαηανηηζηυξ ηαηάθμβμξ ιε υθα ηα είδδ ηαεχξ ηαζ 

ζημζπεία βζα ημ ηαεεζηχξ απεζθήξ, η.α.  

Αοηυξ μ πνμηαηανηηζηυξ ηαηάθμβμξ, ααζζζιέκμξ απμηθεζζηζηά ζηδκ πνήζδ ιία 

ιεευδμοξ ζφθθδρδξ ρανζχκ (δθεηηναθζεία) ηαεχξ ηαζ ηδξ μπηζηήξ παναηήνδζδξ 

ηαηά ηζξ αοημρίεξ, έδςζε πθδνμθμνίεξ βζα 26 είδδ ζηδκ πενζμπή. Σμκίγμοιε υηζ 

αηυιδ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ εζδχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ πμηάιζ είκαζ άβκςζημξ ηαζ 

μζ απυρεζξ βζα ηα είδδ ημο πμηαιμφ δζίζηακηαζ. Γζα πανάδεζβια, μζ Οζημκυιμο η.α. 

(2007) ακαθένμοκ 41 είδδ ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ, εκχ ιζα πηοπζαηή 

ενβαζία ημο Κνμοζηάθθδ (2010) ακαθένεζ 36. Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ πμθθά 

εαθάζζζα ράνζα εζζένπμκηαζ ηαηηζηά ζημ ζηυιζμ, ηα πανάηηζα έθδ, ζηζξ 

θζικμεάθαζζεξ ηαζ οθάθιονεξ θίικεξ ημο Γέθηα ηαζ πμηέ δεκ έπεζ δδιμζζεοεεί 

μθμηθδνςιέκδ ιεθέηδ βζα αοηυ ημ γήηδια. Πζζηεφμοιε υηζ ιε ηδκ ζοκεζζθμνά ηςκ 

εονφαθςκ ρανζχκ, δ ζοκμθζηή ζπεομπακίδα πμο απακηά εκηυξ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ 

ηαηηζηά ζίβμονα εα λεπενάζεζ ηα 60 είδδ υπςξ επζαεααζχκμοκ ηαζ πδβέξ ζηδ 

Βμοθβανία.  
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Πίλαθαο 14.6. Πανμοζίαζδ ζπεηζηήξ αθεμκίαξ ηςκ εζδχκ ρανζχκ πμο ζοθθέπεδηακ 

ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ δθεηηναθζείαξ ζε εκκέα παναπυηαιμοξ ημο Έανμο  

(39 εέζεζξ δεζβιαημθδρίςκ 2009-2010). Οζ ανζειζιέκεξ ζηήθεξ πνμζδίδμοκ ηα ζημζπεία ηςκ ελήξ 

πμηαιχκ: 1 =Άνδαξ, 2= Δνοενμπυηαιμξ, 3= Ρέια Πνςημηθδζίμο, 4= Ρέια Καγάκζ, 5= 

Καιδθμπμηαιυξ, 6= Γζααμθυνεια Γαδζάξ. 7= Μαονυνεια Λφναξ, 8= Ρέια Πνμααηχκα, 9= Μεβάθμ 

Ρεια.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alburnus alburnus 3 3 2 2 2 (?) 2

Anguilla anguilla 1  (*)

Aspius aspius 1 1

Barbus cyclolepis 3 3 2 3 3 3

Carassius gibelio 3 3 2 2 2 1 1

Chondrostoma vardarense 3 3 2 1 2 2

Cobitis puncticulata 1

Cobitis strumicae 3 3 2 2 2 3 2 3

Cyprinus carpio 1 2 1 1

Esox  lucius 1  (*) 1 1 1

Gambusia holbrooki 2 1 3 3 1

Gobio bulgaricus 2 3 3 2 3 3 2

Knipowitschia caucasica 2 1

Leucaspius delineatus 2

Lepomis gibbosus 2 2 2 1 1 2 2 2 1

Perca fluviatilis 1 1 1 2 2 1 2 1

Petroleuciscus borysthenicus 1 2 (?) (?) 1

Proterorhinus semillunaris 2 2 2 2 2 2 2

Pseudorasbora parva 1 2 2 1

Rhodeus amarus 2 3 2 3 3 3

Rutilus rutilus 3 2 3 3 3 3 2

Sabanejewia balcanica 2 2

Sander lucioperca 1

Scardinius eryphthophalmus 1 (?) (?)

Squalius νrpheus 3 3 3 3 3 3 2 2 3

Vimba melanops 2 2 2 2 2

οκμθζηά Δπζαεααζςιέκα Δίδδ 20 16 11 5 14 17 12 10 16
 

Υπνζεκείσζε:  
 

Σρεηηθή αθζνλία πιεζπζκώλ ςαξηώλ θαηά ηεο δεηγκαηνιεςίεο:  

+ Σπάλην ή ζρεηηθά ζπάλην θαη ηνπηθό είδνο. Σην ζύλνιν ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ζπιιέρζεθαλ ιηγόηεξα από 

5 άηνκα.  

++ Σρεηηθά θνηλό είδνο. Έρνπλ ζπιιερζεί πεξηζζόηεξα από 5 άηνκα ζην ζύζηεκα. 

+++ Άθζνλν ή πνιύ θνηλό θαη δηαδεδνκέλν είδνο. Έρνπλ αιιηεπηεί κεγάιε αξηζκνί (>50 άηνκα) ζην 

ζύζηεκα ή ην είδνο θπξηαξρεί ζε νξηζκέλεο ζπλαζξνίζεηο  

(?)Υπάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο όηη ην είδνο απαληά αιιά δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί δείγκαηα γόλνπ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαη κπνξεί λα απνδνζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο. 

(*) Υπάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο όηη ην είδνο απαληά ζηελ πεξηνρή αιιά δελ έρεη επηβεβαησζεί ζηηο 

δεηγκαηνιεςίεο. 
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Δηθφλα 14.11. Δφνμξ βεςβναθζηήξ ηαηακμιήξ ζπεηζηά ιε ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ οπμθεηακχκ 

(παναπμηάιςκ) υπμο έπεζ ζοθθεπεεί ηάεε είδμξ.  
 

 

 

Δηθφλα 14.12. πεηζηή αθεμκία ηςκ εζδχκ ηαηά ηζξ δεζβιαημθδρίεξ ημο 2009 ηαζ 2010 ζημοξ 

εκκέα παναπμηάιμοξ ημο πμηαιμφ Έανμο. ημ βνάθδια αενμίγμκηαζ υθεξ ηζιέξ ηδξ ηθίιαηαξ 

ζπεηζηήξ αθεμκίαξ ημο είδμοξ ζε υθεξ ημοξ παναπμηάιμοξ βζα κα δμεεί έκδεζλδ ζπεηζηήξ 

αθεμκίαξ (αθ. Πίκαηα 14.6). 
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14.3.3  πδήηεζε 

Αθζνλία θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ςαξηψλ 

Απυ ηα 26 είδδ πμο ζοθθέπεδζακ ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο Έανμο ηα πενζζζυηενα, 

θαίκεηαζ απυ ηζξ ηαηακμιέξ ημοξ ζημοξ παναπμηάιμοξ, είκαζ ανηεηά δζαδεδμιέκα. 

Μυθζξ πέκηε απυ ηα παναπάκς είδδ ανέεδηακ πενζμνζζιέκα ιυκμ ζε ιία οπμθεηάκδ 

ημο πμηαιμφ (Δζηυκα 14.11). Χξ πνμξ ηδκ αθεμκία, δ Δζηυκα 14.12 ακαδεζηκφεζ ημ 

ημζκυηενα είδδ, πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ ηαζ απυ ηα πζμ δζαδεδμιέκα. Δπεζδή δεκ 

οπήνλακ δεζβιαημθδρίεξ ιέζα ζημκ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ μνζζιέκα είδδ πμο 

απακημφκ ζε ααεφηενα κενά ζοθθέπηδηακ ζε ιζηνμφξ ανζειμφξ ή απμοζζάγμοκ 

εκηεθχξ.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα είδε ςαξηψλ ζηελ Λεθάλε Απνξξνήο ηνπ Έβξνπ 

Πένα απυ ηδκ δζάηνζζδ θυβς ημο ηαεεζηχημξ ηνςηυηδηαξ (απεζθήξ ή ζπακζυηδηαξ) 

μνζζιέκα είδδ είκαζ ζδιακηζηά βζα αζμβεςβναθζημφξ θυβμοξ ή επεζδή είκαζ ζδζαίηενα 

ελεζδζηεοιέκα ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκςκ εκδζαζηδιάηςκ. Ονζζιέκα είδδ είκαζ 

εκδδιζηά πμο έπμοκ πμθφ πενζμνζζιέκδ ηαηακμιή ζηα κμηζμακαημθζηά Βαθηάκζα 

(π.π. Barbus cyclolepis, Squalius orpheus, Cobitis strumicae). οκμθζηά 7 είδδ 

οπάνπμοκ ιυκμ ακαημθζηά ημο Γαθθζημφ Πμηαιμφ, δδθαδή ζηδκ μζημπενζθένεζα 

εζςηενζηχκ οδάηςκ ηδξ Θνάηδξ (Abel et al. 2008, Zogaris et al. 2009). Άθθα είδδ 

πενζμνίγμκηαζ βεςβναθζηά ιυκμ ζηα κυηζα Βαθηάκζα ηαζ έπμοκ ζδζαίηενμ 

αζμβεςβναθζηυ εκδζαθένμκ ηαζ εκδζαθένμκ ςξ ακηζηείιεκα αζμθμβζηήξ δζαηήνδζδξ 

(π.π. Vimba melanops, Chondrostoma vardarense). Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπμοκ ηα 

ιεηακαζηεοηζηά είδδ, πμθθά απυ ηα μπμία δζακφμοκ δεηάδεξ ή ηαζ εηηακημκάδεξ 

πζθζυιεηνα ιέζα ζημκ πμηαιυ ή ζηα δίηηοα παναπμηάιςκ ημο. Αοηά πενζθαιαάκμοκ 

ηα Anguilla anguilla, Alosa fallax, Barbus cyclolepis, Vimba melanops, Squalius 

orpheus ηαζ Chondrostoma vardarense. Ονζζιέκα εονφαθα εαθάζζζα ράνζα επίζδξ 

εζζένπμκηαζ ιέζα ζηα πμηάιζα, ηονίςξ βζα κα ηναθμφκ, παναηηδνζζηζηυ ηαζ ζδζαίηενα 

ζπάκζμ είκαζ ημ Argyrosomus regius. Σα δζάδνμια ή ιεηακαζηεοηζηά είδδ είκαζ πμθφ 

εοάθςηα ζηδξ δζαημπή ηδξ δζαιήημοξ ζοκεηηζηυηδηαξ ημο πμηαιμφ (ειπυδζα υπςξ 

βέθονεξ, θνάβιαηα, ηαηανάηηεξ). Αηυιδ ηαζ πμθφ παιδθέξ «ζνθακδζηέξ» δζααάζεζξ ή 
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αάζεζξ ζε βέθονεξ ιπμνμφκ κα ειπμδίζμοκ ηδκ ιεηαηίκδζδ πμθθχκ εζδχκ (ππ. ζημκ 

π. Άνδα). 

Τπάνπμοκ ηαζ άθθα ελαζνεηζηά ελεζδζηεοιέκα εζδή ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ εκδζαζηήιαημξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ ημ Cobitis puncticulata, είδμξ πμο έπεζ βκςζηή 

παβηυζιζα ηαηακμιή απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζημ Μαονυνεια ηδξ Λφναξ ηαζ ζε δφμ 

οδάηζκα ζχιαηα ζηδκ ΒΓ Ακαημθία (Freyhof et al., 2008). Σμ είδμξ εεςνείηαζ 

ηνζζίιςξ ηζκδεφμοκ (Critically Endangered) ζε πνυζθαηδ ακαζηυπδζδ ημο IUCN 

(2009). Ζ θίβεξ βκχζεζξ ιαξ βζα ημ είδμξ ιανηονμφκ υηζ ηαημζηεί ιέζα ζε πεδζκμφξ 

πμηαιμφξ ιε ποηκά έθδ.  

 

Καζεζηψο δηαηήξεζεο  

Έκα πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ ζπεομπακίδαξ απμηεθείηαζ απυ είδδ πμο ανίζημκηαζ ζε 

ορδθυ ηαεεζηχξ δζάηνζζδξ επεζδή απεζθμφκηαζ μζ πθδεοζιμί ημοξ ζε εονςπασηυ 

επίπεδμ. ημκ πνμηαηανηηζηυ ηαηάθμβμ ηςκ εζδχκ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο 

πμηαιμφ ακαθένμκηαζ 6 είδδ πμο εεςνμφκηαζ απεζθμφιεκα ή ζπεδυκ απεζθμφιεκα ζημ 

δζεεκέξ ηαηάθμβμ ηυηηζκμο αζαθίμο (IUCN, Red List), εκχ 4 ανίζημκηαζ ζημ 

Δθθδκζηυ Κυηηζκμ Βζαθίμ Απεζθμφιεκςκ Εχςκ (αθ. Πανάνηδια Η).   

10 (ή 11) είδδ πμο δφκαηαζ κα οπάνπμοκ ζημκ Έανμ, ακαθένμκηαζ ζε ακηίζημζπα είδδ 

ημο πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Κμζκμηζηήξ Οδδβίαξ βζα ημοξ μζηυημπμοξ 92/43/ΔΟΚ (ηνία 

απυ ηα είδδ αοηά έπμοκ επζαεααζςεεί πνυζθαηα ζημκ Δανμ, εκχ έκα έπεζ ανεεεί ιυκμ 

ζημ Θναηζηυ Πέθαβμξ). Παναηάης ζηζαβναθείηαζ ημ ηαεεζηχξ πανμοζίαξ ηαζ 

αθεμκίαξ αοηχκ ηςκ εζδχκ. 

 Acipenser sturio = Σμ ζδιακηζηυηενμ δείβια ηδξ ιεβα-ζπεομπακίδαξ ημο πμηαιμφ. 

Άβκςζημ ημ ζδιενζκυ ηαεεζηχξ πανμοζίαξ ζημ πμηάιζ.  

 Acipenser stellatus = Δλαζνεηζηά ζδιακηζηυ δείβια ιεβα-ζπεομπακίδαξ ημο 

πμηαιμφ. Άβκςζημ ημ ζδιενζκυ ηαεεζηχξ πανμοζίαξ ζημ πμηάιζ. Πζεακχξ 

οπάνπμοκ εζζαβςβέξ ημο είδμοξ ιεηά απυ απεθεοεενχζεζξ αμοθβάνζηςκ 

ζπεομηνμθείςκ.  

 Alosa fallax = Ο Έανμξ είκαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηαηαθφβζα βζα αοηυ ημ 

δζάδνμιμ είδμξ ζηδκ Δθθάδα. Τπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ ημ είδμξ ακαπανάβεηαζ ζε 

δζάθμνα ζδιεία απυ ημκ άκς Γέθηα έςξ ηαζ ζηδκ ζοιαμθή Ανδα-Δανμο (πενζμπή 

Καζηακζέξ). 
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 Cobitis puncticulata = Σμ Μαονυνεια Λφναξ είκαζ δ ιμκαδζηή βκςζηή πενζμπή 

δζααίςζδξ αοημφ ημο είδμοξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ Δονχπδ, πζεακυηαηα οπάνπεζ ηαζ 

αθθμφ ζημκ πμηαιυ υιςξ αοηυ δεκ έπεζ επζαεααζςεεί. 

 Aspius aspius = πάκζμ εζδμξ πμο ιεζχκεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ Δονχπδ. Βνέεδηε 

ζημκ Άνδα ηαζ ζηδκ ζοαμθή Καιδθμπυηαιμο-Δανμο. 

 Aphanius fasciatus = Κμζκυηαημ είδμξ ζηζξ θζικμεάθαζζεξ, Γέθηα Έανμο. 

 Barbus strumicae = Κμζκυ είδμξ ζηα νέιαηα, απμοζζάγεζ απυ ηακάθζα ηαζ 

πεδζκμφξ πμηαιμφξ. 

 Cobitis strumicae = Κμζκυ είδμξ ζε πμηαιμφξ, νέιαηα ιε ανβά κενά, ηαζ έθδ. 

 Rhodeus amarus = Κμζκυ είδμξ ζε ανβμφξ πμηαιμφξ, εζδζηά εηεί πμο οπάνπμοκ 

πμηαιίζζα ιφδζα. 

 Sabanejewia balcanica = πάκζμ είδμξ ζε αιιχδεζξ ηαζ παθζηχδεζξ ποειέκεξ 

πμηαιχκ. Ζ ηαλζκμιζηή ιμκάδα πμο απακηά ζημκ Έανμ πζεακυηαηα κα απμηεθεί 

λεπςνζζηυ οπμείδμξ ή κέμ είδμξ.  

 

Τπάνπμοκ πζεακυηδηεξ πανμοζίαξ άθθμο εκυξ είδμοξ πμο οπάβεηαζ ζημ Πανάνηδια ΗΗ 

ηδξ ημζκμηζηήξ μδδβίαξ βζα ημοξ μζηυημπμοξ 92/43/ΔΟΚ αθθά δεκ έπεζ επζαεααζςεεί 

εδχ δ πανμοζία ημο: 

 Petromyzon marinus = ελαζνεηζηά ζπάκζμ είδμξ ηδξ μζημβέκεζαξ Petromizonidae 

(πνςηυβμκα άβκαεα πμο ιμζάγμοκ ανηεηά ιε πέθζα). Γεκ έπεζ αηυιδ επζαεααζςεεί 

δ πανμοζία ημο είδμοξ ζηδκ πενζμπή, υιςξ οπάνπμοκ οπμρίεξ υηζ παναζζηίγεζ 

ράνζα ζημ εαθάζζζμ πχνμ ηδξ Θνάηδξ ή ιέζα ζημκ πμηαιυ Έανμ (πνυζθαηεξ 

ακεπζαεααίςηεξ πθδνμθμνίεξ απυ ρανάδεξ
12

). ηδκ εαθάζζζα πενζμπή ημο 

Φακανζμφ Κμιμηδκήξ οπάνπεζ επζαεααίςζδ πανμοζζχκ ημο είδμοξ. 

 

Δπίζδξ άθθα πέκηε είδδ ρανζχκ έπμοκ ζδζαίηενδ δζάηνζζδ ςξ ζπάκζα ή απεζθμφιεκα 

δζυηζ ανίζημκηαζ ζημ Κυηηζκμ Βζαθίμ Απεζθμφιεκςκ Εχςκ ή έπμοκ ζδζαίηενμ 

                                                           
12

 Σηηο 20.02.2010 ζε ζπδήηεζε ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σνπθιίνπ έλαο ληόπηνο 

ςαξάο αλαθέξζεθε ζε πεξίεξγν πεξηζηαηηθό ζε ζρέζε κε «ρέιηα» πνπ πηζαλώο παξαπέκπεη ζηελ 

παξνπζία Petromyzonidae ζηνλ πνηακό. Σπδεηώληαο γηα ρέιηα αλέθεξε: «νξηζκέλα ρέιηα ηξππνύλ ηα 

ζηνκάρηα άιισλ ςαξηώλ». Αλέθεξε όηη έρεη δεη θππξίλνπο κε ηέηνηα «παξαζηηηθά ρέιηα». Αλ αιεζεύεη 

απηή ε αλαθνξά ηόηε ζίγνπξα ππάξρεη θάπνην είδνο «γθαβόρεινπ» Petromyzonidae ζηνλ πνηακό. Τν 

κνλαδηθό είδνο πνπ έρεη βξεζεί θνληά ζηνλ πνηακό ζε απηή ηελ νηθνγέλεηα είλαη ην Petromyzon marinus 

δηάδξνκν είδνο πνπ βξέζεθε ζην Θξαθηθό θνληά ζην Φαλάξη Κνκνηελήο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο.  
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αζμβεςβναθζηυ ή άθθμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηδκ 

πενζμπή.  

 

 Argyrosomus regius = Θαθάζζζμ είδμξ πμο εζζένπεηαζ ηαηηζηά ιέζα ζημ Γέθηα. 

Οζ πθδεοζιμί ημο έπμοκ ιεζςεεί ζμαανά. 

 Anguilla anguilla = Καηάδνμιμ είδμξ πμο εζζένπεηαζ ιέζα ζημ Γέθηα ηαζ ζημ 

πμηαιυ. Οζ πθδεοζιμί ημο έπμοκ ιεζςεεί δναιαηζηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Ζ 

ιείςζδ ημο είδμοξ είκαζ αζζεδηή ηαζ ζημοξ ρανάδεξ ημο Έανμο.  

 Carassius carassius = Σμ ιυκμ ζεαβεκέξ είδμξ Carassius πμο θαίκεηαζ υηζ έπεζ 

ζπεδυκ ελαθακζζηεί απυ ημκ πμηαιυ Έανμ (ηαζ ακηζεέηςξ έπεζ δζαδμεεί 

ηαοηυπνμκμ ημ ζοββεκζηυ αζζαηζημ είδμξ Carassius gibelio). Σα ηεθεοηαία πνυκζα 

ημ είδμξ δεκ έπεζ παναηδνδεεί μφηε ζημ Βμοθβανζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ. 

Υνεζάγεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή βζα κα πνμζδζμνζζηεί ημ είδμξ επεζδή ιμζάγεζ 

θαζκμιεκζηά πμθφ ιε ημκ Carassius gibelio. Δκχ ημ είδμξ έπεζ ηαεεζηχξ 

«Ακεπανηχξ Γκςζηυ» ζημ Κυηηζκμ Βζαθίμ, δεκ οπάνπεζ απμδεδεζβιέκδ ζοθθμβή 

ημο είδμοξ πμοεεκά ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία πνυκζα (Π.. Οζημκμιίδδξ, 

πνμζςπζηή επζημζκςκία).  

 Vimba melanops = Γζαδεδμιέκμ είδμξ πμο δζελάβεζ εκηοπςζζαηέξ ιεηακαζηεφζεζξ 

ζημκ πμηαιυ. Δίκαζ ζδζαίηενα εοάθςημ επεζδή ακαπανάβεηαζ ηαζ ζε πμθθμφξ 

παναπμηάιμοξ πμο έπμοκ οπμααειζζεεί θυβμ ηδξ έκημκδξ απυθδρδξ οδάηςκ βζα 

άνδεοζδ.  

 Chondrostoma vardarense = Πμθφ δζαδεδμιέκμ είδμξ πμο δζελάβεζ εκηοπςζζαηέξ 

ιεηακαζηεφζεζξ ζημκ πμηαιυ ηαζ ζε πμθθμφξ παναπμηάιμοξ. Δίκαζ εοάθςημ 

επεζδή ακαπανάβεηαζ ηαζ ζε πμθθμφξ παναπμηάιμοξ πμο έπμοκ οπμααειζζεεί 

θυβμ ηδξ έκημκδξ απυθδρδξ οδάηςκ βζα άνδεοζδ. Σμ είδμξ αλζμθμβείηαζ ςξ 

«πεδυκ Απεζθμφιεκμ» απυ ηςκ Παβηυζιζμ Κυηηζκμ Καηάθμβμ ηδξ IUCN 

(«Ακεπανηχξ Γκςζηυ» ζημ Δθθδκζηυ Κυηηζκμ Βζαθίμ).  

 

Πηζαλψο Δμαθαληζζέληα είδε 

Δπεζδή βκςνίγμοιε εθάπζζηα βζα ηδκ θοζζηή ζζημνία ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ 

ακενςπμβεκχκ αθθαβχκ ζηδκ οδνμθμβία ημο πμηαιμφ, οπάνπεζ δ πζεακυηδηα 

μνζζιέκα είδδ κα έπμοκ απαθεζθεεί θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ οδνμθμβζηχκ πζέζεςκ, ηδξ 
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οπεναθίεοζδξ ηαεχξ ηαζ άθθςκ πζέζεςκ ζημ ηφνζμ νμο ηαζ ζημ Γέθηα. Τπάνπεζ 

ζμαανή πζεακυηδηα κα έπμοκ ελαθακζζηεί απυ ημκ πμηαιυ ηα δφμ είδδ μλφννοβπςκ 

(Acipenser spp.) ηαεχξ ηαζ ημ Carassius carassius. Γοζηοπχξ θείπμοκ μζ 

μνβακςιέκεξ ηαηαβναθέξ θοζζηήξ ζζημνίαξ ή ηαζ δ ζζημνζηή ένεοκα βζα κα 

ηεηιδνζςεμφκ ηα ζημζπεία βζα πανμοζία ηαζ αθεμκία αοηχκ ηςκ ρανζχκ ηαηά ημ 

πανεθευκ. Έκα είδμξ Μμονμφκαξ (Huso huso) επίζδξ πζεακυξ ιπμνεί κα οπήνπε ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή (π.π. Γέθηα) δζυηζ λένμοιε υηζ ζίβμονα οπήνλακ πθδεοζιμί ηαηά ημ 

πανεθευκ ζηδ Θάθαζζα ημο Μανιανά, υιςξ δεκ έπεζ ηεηιδνζςεεί δ πανμοζία ημο 

είδμοξ ζηδκ πενζμπή (ζήιενα ηα άημια Μμονμφκαξ πμο έπμοκ ανεεεί είκαζ πνμθακχξ 

απυ ζπεομηνμθεία, ίζςξ απυ ημ Βμοθβανζηυ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ημο 

Έανμο). Γζα ηδκ δζαθεφηακζδ ημο ηαεεζηχημξ αοηχκ ηαζ άθθςκ εζδχκ, απαναίηδηδ 

είκαζ δ δζαζοκμνζαηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηδξ πχναξ ιαξ, ηδξ Βμοθβανίαξ ηαζ ηδξ 

Σμονηίαξ.  

 

Εεηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηρζπνπαλίδαο 

Οζ εεζιμεεηδιέκεξ ακάβηεξ παναημθμφεδζδξ ζπάκζςκ ηαζ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ, 

αάζεζ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ, είκαζ ιζα απυ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ. ημκ Πίκαηα 14.7 ζοκμρίγμκηαζ ηα είδδ ζηα υπμζα επζαάθθεηαζ 

κα ακαπηοπεεί ζπεδζαζιυξ παναημθμφεδζδξ αάζεζ ηδξ Δθθδκζηήξ ηαζ Γζεεκoφξ 

κμιμεεζίαξ. Σμκίγμοιε υηζ δοζηοπχξ δεκ έπεζ πμηέ επζπεζνδεεί δ παναημθμφεδζδ ηςκ 

απεζθμφιεκςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ζηζξ δφμ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ηδξ 

πενζμπήξ.  

Δπζπθέςκ ηα ράνζα είκαζ ζδιακηζηυ ζημζπείo αζμηζηήξ πμζυηδηαξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ηδξ μζημθμβζηήξ πμζυηδηαξ ηςκ οδάηςκ, αάζεζ ηδξ Κμζκμηζηήξ 

Οδδβίαξ Πθαίζζμ Πενί Τδάηςκ (ΟΠΤ 2000/60/ΔΔ). Δπζαάθθεηαζ δ πνήζδ ηςκ 

ρανζχκ ζηζξ εηηζιήζεζξ πμηαιχκ, θζικχκ ηαζ ιεηαααηζηχκ οδάηςκ ηαζ απαζηείηαζ 

παναημθμφεδζδ ηαζ δζενεφκδζδ ηδξ εθανιμβήξ δεζηηχκ πμο είκαζ ααζζζιέκμζ ζηα 

ράνζα.  
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Πίλαθαο 14.7. Πνμζηαηεουιεκα είδδ ηαεχξ ηαζ άθθα ζπάκζα, ή απεζθμφιεκα είδδ 

πμο εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ιέζα ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

πενζμπέξ ιε Φμνείξ Γζαπείνζζδξ ζηα δφμ Δεκζηά Πάνηα ημο κμιμφ Έανμο. 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΑΟΤ ΓΑΓΗΑ-ΛΔΤΚΗΜΖ-ΟΤΦΛΗΟΤ 

Δίδδ ημο πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ. Σα είδδ ζε πανεκεέζεζξ δεκ 

έπμοκ αηυιδ ηεηιδνζςεεί υηζ οπάνπμοκ ιέζα ζηα υνζα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ημο ΦΓ αθθά πζεακχξ κα οπάνπμοκ δζυηζ ανέεδηακ ζε άθθα οδάηζκα 

ζοζηήιαηα πμθφ ημκηά ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή. Σα είδδ ιε ελαζνεηζηυ 

εκδζαθένμκ ζε εεκζηυ επίπεδμ δίκμκηαζ ιε ημ ζφιαμθμ (+++) 
 

1. Cobitis puncticulata +++ 

2. (Aspius aspius) 

3. Barbus strumicae 

4. Cobitis strumicae  

5. Rhodeus amarus  

6. (Sabanejewia balcanica)  
 

Άθθα είδδ πμο είκαζ ημπζηά ζπάκζα, πνμζηαηεουιεκα ή απεζθμφιεκα: 
  

 Vimba melanops 

 Chondrostoma vardarense 

 (Anguilla anguilla  

 (Carassius carassius) 

 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΔΒΡΟΤ 

Δίδδ ημο πανανηήιαημξ ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ. Σα είδδ ζε πανεκεέζεζξ δεκ 

έπμοκ αηυιδ ηεηιδνζςεεί υηζ οπάνπμοκ ιέζα ζηα υνζα ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ημο ΦΓ αθθά πζεακχξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ δζυηζ ανέεδηακ ζε άθθα οδάηζκα 

ζοζηήιαηα πμθφ ημκηά ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή. Σα είδδ ιε ελαζνεηζηυ 

εκδζαθένμκ ζε εεκζηυ επίπεδμ δίκμκηαζ ιε ημ ζφιαμθμ (+++) 
 

1. (Petromyzon marinus)  

2. Acipenser sturio +++ 

3. Acipenser stellatus+++ 

4. Alosa fallax+++ 

5. (Cobitis puncticulata) +++ 

6. Aspius aspius 

7. Aphanius fasciatus 

8. Barbus strumicae 

9. Cobitis strumicae  

10. Rhodeus amarus  

11. (Sabanejewia balcanica)  
 

Άθθα είδδ πμο είκαζ ημπζηά ζπάκζα, πνμζηαηεουιεκα ή απεζθμφιεκα: 

 Argyrosomus regius +++ 

 Anguilla anguilla  

 (Carassius carassius) 

 Vimba melanops 
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Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζηνλ Έβξν ζε ζρέζε κε 

ηελ ηρζπνπαλίδα 

ημ ένβμ αοηυ δεκ ιπμνμφιε δοζηοπχξ κα ακαθενεμφιε ζημκ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ 

πανά ιυκμ ζδιεζαηά, εκχ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ηδκ ζπεομπακίδα ηςκ παναπμηάιςκ. 

Δδχ ααζζζιέκμζ ζηδκ οθζζηάιεκδ βκχζδ ακαθενυιαζηε ζηδκ επζπηχζεζξ ζηδκ 

ζπεομπακδία απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ ή απεζθέξ.   

 

1. Τπενάκθδζδ επζθακεζαηχκ οδάηςκ – οπμαάειζζδ θοζζηχκ οδάηζκςκ 

ζπδιαηζζιχκ 

Γζα ηδκ ζπεομπακίδα ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο Έανμο είκαζ 

δ οπενάκηθδζδ κενχκ (ηονίςξ επζθακεζαηχκ κενχκ) βζα ηδκ άνδεοζδ. ε ζοκδοαζιυ 

ιε παναηεηαιέκεξ ακμιανίεξ ηδξ εενζκήξ πενζυδμο δδιζμονβείηαζ ιζα ηεπκδηή 

λήνακζδ πμθθχκ δεηάδςκ πζθζμιέηνςκ ιδηχκ παναπμηάιςκ ηαζ αοηυ έπεζ 

αθοζζδςηέξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ζπεομπακίδα. Ζ απυημιδ ιείςζδ ηςκ κενχκ 

αολάκεζ ηαζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ νφπςκ, παναπένα μζ εηηάζεζξ πμηαιμφ πςνίξ κενυ 

δδιζμονβμφκ «θνάβιαηα» ζηδκ ιεηαηίκδζδ ηςκ ρανζχκ. 

οβηεηνζιέκα ηα αηυθμοεα πμηάιζα/παναπυηαιμζ πάζπμοκ απυ ακενςπμβεκή 

λήνακζδ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ: 

 Δνοενμπυηαιμξ – ιεβάθμ ηιήια ημο πμηαιμφ δεκ νέεζ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ 

απυ θίβμ ηαηάκηδ ηδξ βέθοναξ Ααδέθθαξ έςξ ημκηά ζημ Δθθδκμπχνζ. Δπίζδξ 

ιεβάθμ ηιήια ημο νέιαημξ πμο πενκά ημκηά ζηδκ Κοακή επίζδξ λδναίκεηαζ 

ημ ηαθμηαίνζ.  

 Ρέια Πνςημηθδζίμο. Μυκμ ιζηνέξ θίικεξ παναιέκμοκ ζημ ιέζς νμο ημο 

πμηαιμφ ανβά ημ εένμξ. ε μνζζιέκα ζδιεία υπςξ πμθφ ημκηά ζημ πςνζυ 

Πνςημηηθήζζ οπάνπεζ ακάαθδζδ αθμοαζαηχκ πδβχκ ιέζα ζηδκ ημίηδ. 

 Καγάκζ. πεδυκ υθμ ημ ιζηνυ πμηάιζ λδναίκεηαζ ζπεδυκ ηάεε ηαθμηαίνζ. 

Μζηνά θνάβιαηα ηαηαηναημφκ ηάπμζα κενά ηαζ ανβά ημκ Ημφθζμ (2010) 

οπήνπακ ιζηνέξ πμηαιμθίικεξ ιε θίβμζηα ακεεηηζηά εζδδ ρανζχκ (λεκζηά εζδδ 

ρανζχκ επίζδξ).  
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 Καιδθμπυηαιμξ. πεδυκ υθμ ημ ιζηνυ πμηάιζ λδναίκεηαζ ζπεδυκ ηάεε 

ηαθμηαίνζ. ηζξ ανπέξ ηαθμηαζνζμφ δζαηδνμφκηαζ κενά ιυκμ ζημ ηαηχηενμ 

ηιήια ημο (π.π. ημκηά ζηδκ ζοιαμθή ημο ιε ημκ Γζααμθυνεια Γαδζάξ).  

 Γζααμθυνεια Γαδζάξ. Μζηνυ ηιήια ημο πμηαιμφ θίβμ ακάκηδ ηδξ δζάααζδξ 

Γαδζάξ υπςξ λδναίκεηαζ ηαζ παναιέκμοκ ιυκμ ιζηνά θζικία βζα πμθθά 

πζθζυιεηνα. Νενυ οπάνπεζ πάκηα ζημ φρμξ ηδξ Δεκζηήξ Οδμφ (υπμο οπάνπεζ 

ιζηνυ θνάβια) ηαεχξ ηαζ ηαηάκηδ ημο θνάβιαημξ πνμξ ηδκ ζοαιμθή ιε 

Καιδθμπυηαιμ ηαζ Έανμ (εέζδ Μαββάγζ).  

 Ρέια Πνμααηχκα. Αοηυ ημ νέια απμηεθεί έκα δζηηομ απυ ιζηνά νέιαηα πμο 

ζοιαάθμοκ ζημκ Κάιπμ Πνμααηχκα-Σοπενμφ. Πμθθά ζδιεία θίβμ πνζκ ημκ 

Κάιπμ λδναίκμκηαζ. Δδχ οπάνπεζ έκημκδ αθθμίςζδ ηζξ ζπεομπακίδαξ ηαζ ζε 

μνζζιέκα ηιήιαηα ηονζανπμφκ αθθυπεμκα είδδ.  

 Μεβάθμ Ρέια. Ονζζιέκα ηιήιαηα αηυιδ ηαζ ζημ ιέζμ νμο ημο πμηαιμφ 

(φρμξ Κζηνζκυπεηναξ) λδναίκμκηαζ εκηεθχξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Δπίζδξ 

πενζμπή ημκηά ζημ Ανδάκζμ ηαζ ζηζξ Φένεξ είκαζ λδνέξ ηαηά ημ εένμξ.  

 Ρέια Λμοηνμφ. θμ ημ ηάης νμο ημο πμηαιμφ είκαζ λενυ βζα ανηεημφξ ιήκεξ 

ημ ηαθμηαίνζ. (Αοηυ ημ νέια δεκ ζοιαάθεζ άιεζα ιε ημκ Έανμ αθθά 

εζζένπεηαζ ιέζα ζημ δοηζηυ ηιήια ημο Γέθηα).  

 

2. Τδνμιμνθμθμβζηέξ αθθαβέξ ζημοξ πμηαιμφξ (θνάβιαηα, αθθαβή ζημ 

πθδιιονζηυ ηαεεζηχξ, εοεοβναιιίζεζξ ημίηδξ, ακαδάζςζδ πανυπεζςκ 

δαζχκ, απμλήνακζδ πανυπεζςκ εθχκ).  

Σα ακαπχιαηα ημο πμηαιμφ Έανμο απυ ηδκ Δθθδκζηή πθεονά ηαηαζηεοάζηδηακ ζηα 

ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‗50. Σα κέα ακαπχιαηα ζηέκερακ ηδκ ημίηδ ημο πμηαιμφ, 

ηαηά πενίπμο 90%. ε πμθθά ζδιεία δ πμηάιζα ημίηδ ήηακ 1500 έςξ 2000 ι. εκχ 

ζήιενα είκαζ εβηζαςηζζιέκδ ιυθζξ ζε 150-200 ι. Δκχ ημ πθάημξ ηδξ ημίηδξ πμζηίθεζ 

πμθφ, αέααζμ είκαζ υηζ ζήιενα δ ελαζνεηζηά πενζμνζζιέκδ έηηαζδ ηδξ εκενβήξ ημίηδξ, 

δδιζμονβεί ζδιακηζηή ηαηαπυκδζδ ηαζ οδνμιμνθμθμβζηή οπμαάειζζδ.  

Πμθφ ζδιακηζηυ πνυαθδια απμηεθμοκ μζ διζ-θοζζηέξ πθδιιφνεξ, πμθθέξ απυ αοηέξ 

έπμοκ ηαηαζηνμθζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ημπζηή μζημκμιία. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ 
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δοκδηζηά επδνεάγεζ ανκδηζηά ηαζ ηδκ ζπεομπακίδα αθθά μζ ζοβηεηνζιέκεξ επζπηχζεζξ 

δεκ έπμοκ πμηέ δζενεοκδεεί. ε άθθμοξ πμηαιμφξ υπμο οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ 

πθδιιονζηέξ πανμπέξ ηαηάκηδ οδνμδθεηηνζηχκ θναβιάηςκ έπεζ παναηδνδεεί δ 

ιείςζδ ημο βυκμο (ηαηαζηνμθή πεδίςκ βυκμο) ηαεχξ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ 

ζγδιαημβέκκδζδξ ηαζ εμθενυηδηαξ ηςκ οδάηςκ πμο επίζδξ ιπμνεί κα έπμοκ ζμαανέξ 

επζπηχζεζξ ζε πθδεοζιμφξ αεκεζηχκ εζδχκ ή ζε ελεζδζηεοιέκα είδδ πμο απαζημφκ 

εζδζηά εκδζαζηήιαηα ( π.π. Rhodeus amarus, είδμξ πμο έπεζ πμθφ ελεζδζηεοιέκδ ζπέζδ 

ιε πεδία ιοδζχκ βθοημφ κενμφ).  

Οζ εοεοβναιιίζεζξ πμηαιχκ, παναπμηάιςκ ηαζ ηα εββεζμαεθηζςηζηά ένβα εκηυξ ηςκ 

πανυπεζςκ γςκχκ δδιζμονβμφκ ηαζ ζμαανά πνμαθήιαηα δζυηζ ηαηαζηνέθμοκ ηα 

θοζζηά πανυπεζα δάζδ ηαζ ηα πανυπεζα έθδ. Οζ ηαηαζηνμθή πανυπεζςκ δαζχκ έπεζ 

ζμαανέξ επζπηχζεζξ ηαζ επζθένεζ ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηα οδνυαζα εκδζαζηήιαηα ηςκ 

ρανζχκ. Γεκζηά ηα πανυπεζα δάζδ είκαζ ηα «θοζζηά θίθηνα» ημο πμηαιμφ ηαζ 

αμδεμφκ ζημκ «αοημηαεανζζιυ» ημο πμηαιμφ, ζοκεπχξ μζ θοζζηυηδηα πανυπεζςκ 

μζημηυπςκ ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε ηδκ δζαηίκδζδ ηαζ απμζημδυιδζδ ηςκ ενεπηζηχκ 

νφπςκ. Σα κεηνά λφθα (π.π. ημνιμί δέκηνςκ, ηθαδζά) είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηά ςξ 

εκδζαζηήιαηα ηαζ ηαηαθφβζα βζα πμθθά ράνζα.  

 

3. Ρφπακζδ 

ημοξ παναπμηάιμοξ ημ Έανμο ζοπκά παναηδνμφκηαζ έκημκεξ εοηνμθζηέξ ζοκεήηεξ 

αηυιδ ηαζ εκηυξ ηςκ πνμζηαηεουιεκςκ πενζμπχκ (π.π. νέια Πνμααηχκαξ εκηυξ ημο 

Δεκζημφ Πάνημο Γαδζάξ-Λεοηίιδξ-μοθθίμο). Αοηέξ μζ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ θοζζηέξ 

ηαζ μθείθμκηαζ ζηδκ εκηαηζηή πνήζδ βεςνβζηχκ θζπαζιάηςκ πμο ηαηαθήβμοκ ιε ηα 

υιανζα φδαηα ζε ιζηνά νέιαηα. Τρδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ θςζθμνζηχκ αθάηςκ απυ ιδ-

ζδιεζαηέξ βεςνβζηέξ πδβέξ ηαζ αζηζηά θφιαηα έπμοκ ηαηαβναθεί ζε πμθθέξ ιεθέηεξ. 

ε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζοννίηκςζδ ηςκ επζθακεζαηχκ κενχκ θυβς ηςκ απμθήρεςκ 

βζα ηδκ άνδεοζδ μ εοηνμθζζιυξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζμαανά πνμαθήιαηα απυ 

ηδκ άκμζλδ έςξ ανβά ημ θεζκυπςνμ.  

 

4. Αθθυπεμκα είδδ 

Δλαζνεηζηά ζδιακηζηυ πνυαθδια αζμθμβζηήξ νφπακζδξ απμηεθμφκ ηα αθθυπεμκα ή 

λεκζηά είδδ (Zenetos et al. 2009). Ονζζιέκα θαίκεηαζ υηζ ακηαβςκίγμκηαζ ζεαβεκή είδδ 
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ή έπμοκ εζζαμθζηέξ ηάζεζξ (δδθαδή αολάκμκηαζ βνήβμνα ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ 

μζημθμβία ηςκ οδάηζκςκ ζπδιαηζζιχκ). ημ Δθθδκζηυ ηιήια ημο Έανμο έπμοκ 

ηαηαβναθεί 9 αθθυπεμκα είδδ, ηνία απυ αοηά είκαζ «εζζαμθζηά» εζδή ηαζ δείπκμοκ 

ηάζεζξ επέηηαζδξ εκχ είκαζ αέααζμ υηζ ακαπανάβμκηαζ ζε πμθθά ζδιεία ημο πμηαιμφ. 

ηδκ αμοθβανζηή πθεονά ηδξ Λεηάκδξ απμννμήξ έπμοκ εζζαπεεί ημοθάπζζημκ άθθα 

ηνία αθθυπεμκα είδδ ζε ηαιζεοηήνεξ ή ηαζ ιέζα ζημκ πμηαιυ. Ονζζιέκα αθθυπεμκα 

είδδ επζαζχκμοκ πμθφ ηαθφηενα ζε οπμααειζζιέκα πενζαάθθμκηα. Σα αηυθμοεα 

ηέζζενα είδδ έδεζλακ εκδείλεζξ ηέημζαξ ζοιπενζθμνάξ ζημ οδνμζοζηήια ημο Έανμο: 

Lepomis gibbosus, Pseudorasbora parva, Gambusia holbrooki, Carassius gibelio.  

 

5. Τπεναθίεοζδ 

Ονζζιέκα ιεβαθυζςια ράνζα πμο ζήιενα είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζα ή ημκηά ζηα 

πνυεονα ελαθάκζζδξ έπμοκ πνμθακχξ οπμθένεζ ηαζ απυ ηδ οπεναθίεοζδ. Αοηυ είκαζ 

αέααζμ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηςκ μλφννοβπςκ αθθά πμθφ πζεακυκ αθμνά ηαζ ημκ ηνακζυ 

(Argyrosomus regius). Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ηζξ επζπηχζεζξ οπεναθίεοζδξ ζημ 

Υέθζ ή ζε άθθα ιεηακαζηεοηζηά ράνζα.  

 

6. Αβςβμί ιεηαθμνάξ Αενίμο-Πεηνεθαίμο 

Χξ πνμξ ημ πμηάιζμ ζφζηδια δ εκυπθδζδ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δ ηαηαζηεοή ηαζ 

θεζημονβία αβςβχκ πεηνεθαίμο ή ηαζ αενίμο ηνίκεηαζ υηζ ιε εζδζηυ ζπεδζαζιυ δεκ εα 

επζθένεζ ζδιακηζηυ νίζημ έκημκδξ πενζααθθμκηζηήξ αθθμίςζδξ ζηα οδάηζκα 

ζοζηήιαηα. Πνμθακχξ δ ηαηαζηεοή ηςκ αβςβχκ πνέπεζ κα θνμκηίζεζ κα 

δζαηδνδεμφκ μνζζιέκα εζδζηά εκδζαζηήιαηα εηεί πμο εα δζαπενκά ζδιεζαηά μνζζιέκα 

ζδιεία παναπμηάιςκ. Γζα πανάδεζβια ελαζνεηζηά ζδιακηζηή πενζμπή βζα ηδκ 

ζπεομπακίδα είκαζ δ πενζμπή ημο Μαονμνέιαημξ Λφναξ, εζδζηά ηαηάκηδ ηδξ Δεκζηήξ 

Οδμφ ημκηά ζημ μιχκοιμ πςνζυ. Απυ αοηυ ημ ζδιείμ έςξ ημκ πμηαιυ Έανμ οπάνπεζ 

μ αζυημπμξ ημο Cobitis puncticulata, είδμξ πμο δεκ έπεζ επζζδιακεεί πμοεεκά αθθμφ 

ζημκ πμηαιυ ή ζηδκ Δονχπδ.  
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Δηθφλα 14.13. Πάκηα οπήνπακ ηενάζηζεξ πθδιιφνεξ 

ζημκ Έανμ, υιςξ ηα ηεθεοηαία 20 πνυκζα δ ζοπκυηδηα 

ιεβάθςκ πθδιιονχκ ηαζ ηαηαζηνμθζηχκ επζπηχζεςκ 

ζε ακενχπζκεξ πενζμοζίεξ είκαζ πμθφ ιεβάθεξ. 

Αενμθςημβναθία ημο πςνζμφ Λάαανα ηαηά ηδκ 

πθδιιφνα ημο Φεανμοάνζμο 2010 (Φςηυ: ΚΠΔ 

μοθθίμο). 

 

Δηθφλα 14.14. Δπζπηχζεζξ πεζιενζκχκ πθδιιφνςκ 

ζηδκ πενζμπή ζοιαμθήξ Δνοενμπυηαιμο ιε ημκ Έανμ 

(Γζδοιυηεζπμ). Γζα ηδκ ζπεομπακίδα, μζ έκημκεξ 

πθδιιφνεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ζδιακηζηέξ 

απυθεζεξ ζημκ βυκμ.   

 

 
 

 
 

Δηθφλα 14.15. μαανυ επεζζυδζμ ιαγζηήξ εακάηςζδξ 

ρανζχκ, πζεακχκ θυβμ νφπακζδξ οδάηςκ. ηδκ 

θςημβναθία δζαηνίκμκηαζ είδδ ημο βέκμοξ Squalius ηαζ 

Chondrostoma ηαζ δ εακάηςζδ ιπμνεί κα μθείθεηαζ  ζηδκ 

ημπζηή ζδιεζαηή νφπακζδ. Σέημζεξ εακαηχζεζξ ρανζχκ 

έπμοκ ακαθενεεί ζε μνζζιέκα ζδιεία ημο ηάης νμο ημο 

Έανμο αθθά ηαζ ζε ακελάνηδηεξ οδαηζκεξ ζοθθμβέξ ζηδκ 

αβνμηζηή γχκδ πθδιιονχκ  ανηεηέξ θμνέξ ηαηά ημ 

πανεθευκ (Φςηυ: ΚΠΔ μοθθίμο). 

 

Δηθφλα 14.16. Μζηνυξ παναπυηαιμξ ημο νέιαημξ 

Πνμααηςκα (Γέθονα Λεοηίιιδξ). Γζαηνίκμκηαζ έκημκα 

ζδιάδζα εοηνμθζζιμφ θυβμ ιδ-ζδιεζαηήξ ιμνθήξ 

νφπακζδξ απυ ηαθθζένβεζεξ αηυιδ ηαζ ζηα ιέζα 

Απνζθίμο (2009). ηδκ πενζμπή αοηή δ ζπεομημζκυηδηα 

ήηακ πμθφ αθθμζςιέκδ ηαζ οπήνπακ ανηεηά αθθυπεςκα 

είδδ ρανζχκ (Carassius gibelio, Lepomis gibosus, 

Gambusia holbrooki). Λυβμ ημο ορμιεηνζημφ ειπμδίμο 

ζηδ αάζδ ηδξ  βέθοναξ ηαζ ηδξ απυθδρδξ κενχκ βζα 

άνδεοζδ δεκ παναηδνήεδηακ ράνζα ακάκηδ ηδξ 

Γέθοναξ ημ 2010. οκεπχξ ηα ράνζα ακαδεζηκφμοκ υηζ 

αοηυ ημ ηιήια ημο πμηαιμφ είκαζ ελαζνεηζηά 

οπμααειζζιέκμ. 
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15. ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ   
 

Ο πμηαιυξ Έανμξ είκαζ έκαξ πμθφηζιμξ πενζααθθμκηζηυξ πυνμξ πμο ζοκηδνεί 3,6 

εηαη. ακενχπμοξ μζ μπμίμζ γμοκ ζηδκ οδνμθμβζηή ημο θεηάκδ, ζε 3 δζαθμνεηζηέξ 

πχνεξ εκχ θζθμλεκεί ιενζηά απυ ηα πζμ ζδιακηζηά μζημζοζηήιαηα ηδξ 

κμηζμακαημθζηήξ Μεζμβείμο. Ζ δζαπείνζζδ ημο πμηαιμφ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ δ 

πνμζπάεεζα βνήβμνδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ μδήβδζε ζηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή 

οπμαάειζζδ ημο πμηαιμφ ζφιθςκα ιε πθήεμξ δζεεκχκ ιεθεηχκ. Ζ πενζααθθμκηζηή 

ηαηάζηαζδ ημο πμηαιμφ Έανμο δεκ εεςνείηαζ ορδθή ή πμθφ ηαθή υπςξ εα έπνεπε κα 

είκαζ αθθά πανμοζζάγεζ ιζα ζηαεενή ηάζδ οπμαάειζζδξ. Οζ εκηαηζηέξ ηαθθζένβεζεξ, δ 

εβηαείδνοζδ ιεβάθμο ανζειμφ αζμιδπακζχκ ημκηά ζηζξ υπεεξ ημο πμηαιμφ, δ έθθεζρδ 

ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ βζα ηδκ επελενβαζία αζηζηχκ ηαζ αζμιδπακζηχκ θοιιάηςκ 

ηαζ δ άκανπδ ηαζ πςνίξ ζπεδζαζιυ δζάεεζδ απμννζιάηςκ ηαζ απμαθήηςκ 

δδιζμονβμφκ ζδιακηζηέξ πζέζεζξ πμο ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ πμηαιυξ ιε ηζξ 

ζδιακηζηέξ (αθθά υπζ αζηείνεοηεξ) δοκαηυηδηεξ αοημηαεανζζιμφ πμο έπεζ.  

Υεκηθή θαηάζηαζε 

Οζ παθαζυηενεξ αθθά ηαζ μζ πζμ πνυζθαηεξ ιεηνήζεζξ πμζμηζηχκ παναιέηνςκ ζηα 

φδαηα ημο Έανμο οπμδεζηκφμοκ ορδθέξ ηζιέξ ζηζξ πενζζζυηενεξ εη ηςκ ιεηνμφιεκςκ 

παναιέηνςκ ηαεχξ ηαζ ιζα ηάζδ ιείςζδξ απυ ηα ακάκηδ ηιήιαηα ηδξ οδνμθμβζηήξ 

θεηάκδξ πνμξ ηα ηαηάκηδ θυβς αναίςζδξ ηαζ θοζζηήξ οπμαάειζζδξ ηςκ νφπςκ. 

οβηεηνζιέκα: 

1)  Χξ πνμξ ηζξ θοζζημπδιζηέξ παναιέηνμοξ ημ δζαθοιέκμ μλοβυκμ πανμοζίαζε 

ζπεηζηά ηαθέξ ηζιέξ ζε υθεξ ηζξ δεζβιαημθδρίεξ εηηυξ απυ μνζζιέκεξ 

ελαζνέζεζξ (ζδιείμ Έανμξ 5 ηαζ ‗Δανμξ 33) ζε ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ 

(Ημφθζμξ ημο 2008 ηαζ ημο 2010 ακηίζημζπα). Γεκζηυηενα υιςξ πανμοζζάγεηαζ 

ιζα ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ημο δζαθοιέκμο μλοβυκμο ηαηάκηδ ηδξ Ονεζηζάδαξ 

(Έανμξ 32), ζημκ Δνοενμπυηαιμ (Έανμξ 33) ηαζ ηαηάκηδ ημο Σοπενμφ 

(Έανμξ 4). Ζ ηάζδ αοηή πμο ειθακίγεηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ εη ηςκ 

δεζβιαημθδρζχκ ζοκδβμνεί ζηδκ φπανλδ μνβακζηήξ νφπακζδξ ζηα ακςηένς 

ζδιεία πμο μδδβεί ζηδκ βνδβμνυηενδ ηαηακάθςζδ ημο δζαθοιέκμο μλοβυκμο. 

Χξ πνμξ ηδκ αβςβζιυηδηα, μζ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ ζε απμδεηηά επίπεδα (216 – 
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900 ιS/cm) ιε ελαίνεζδ ηα ζδιεία Έανμξ 4 ηαζ 5 υπμο  ζε μνζζιέκεξ 

δεζβιαημθδρίεξ παναηδνμφκηαζ ηζιέξ πμο θηάκμοκ ηα 1.200 ιS/cm. ημ Γέθηα 

ημο Έανμο μζ ηζιέξ ηδξ αβςβζιυηδηαξ ηοιαίκμκηαζ επμπζηά ζδιακηζηά ηαζ 

θηάκμοκ 22.000 ιS/cm υηακ οπάνπεζ παιδθή νμή ζημ πμηάιζ ηαζ δζείζδοζδ 

ηδξ εάθαζζαξ.  

2) Χξ πνμξ ηδκ πδιζηή πμζυηδηα ημο πμηαιμφ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ οπάνπμοκ 

ζδιακηζηέξ πςνμπνμκζηέξ δζαηοιάκζεζξ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο πμηαιμφ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ 

ημο πμηαιμφ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ. οβηεηνζιέκα, ηα κζηνζηά άθθαηα 

πανμοζζάγμοκ ζπεηζηά ηαθή εζηυκα ιε ελαίνεζδ ημ ζδιείμ Έανμξ 30 

(Ονιέκζμ) πμο ειθακίγεζ ορδθέξ ηζιέξ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ δεζβιαημθδρίεξ 

ηαεχξ ηαζ ηα ζδιεία Έανμξ 32 (Ονεζηζάδα), Έανμξ 2 (μοθθί) ηαζ Έανμξ 4 

(ηαηάκηδ Σοπενμφ) πμο ειθακίγμοκ ζπεηζηά ορδθέξ ηζιέξ ηαηά ηδκ οβνή 

πενίμδμ ημο έημοξ (εζηυκα 14.17). Ζ πνμέθεοζδ ηςκ κζηνζηχκ αθάηςκ 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πνήζδ ηςκ αβνμπδιζηχκ ηαζ ειθακίγεζ ιέβζζηεξ ηζιέξ 

ζηζξ πενζυδμοξ ηςκ ορδθχκ πανμπχκ, υηακ εοκκμμφκηαζ μζ απμπθφζεζξ ηςκ 

αβνμηζηχκ βαζχκ ηαζ δ ιεηαθμνά ηςκ νοπακηζηχκ θμνηίςκ πνμξ ημ πμηάιζ. 

Δπίζδξ, μζ ορδθέξ ηζιέξ ηςκ κζηνζηχκ ειθακίγμκηαζ ηαηάκηδ ηςκ ααζζηχκ 

αβνμηζηχκ πενζμπχκ ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ, ηάηζ πμο επζαεααζχκεζ ηδκ 

βεςνβζηή πνμέθεοζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο νφπμο, εκχ δ ορδθυηενδ 

επζαάνοκζδ θαίκεηαζ κα πνμένπεηαζ απυ ηδκ Βμοθβανία. ε ζπέζδ ιε ηα 

οπυθμζπα ενεπηζηά άθαηα, ηδκ πεζνυηενδ εζηυκα πανμοζζάγεζ δ αιιςκία, δ 

μπμία θαιαάκεζ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ (ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ηαζ πάκς απυ 

ηα υνζα ημο κενμφ ακενχπζκδξ ηαηακάθςζδξ), ζημ ζδιείμ Έανμξ 4 (ηαηάκηδ 

ημο Σοπενμφ – εζζνμέξ απυ ημκ Δνβίκδ) ηαζ ζε ζδιεία εκηυξ ημο Γέθηα 

(ακαιεκυιεκμ θυβς έκημκςκ δζαδζηαζζχκ απμζφκεεζδξ). Σα θςζθμνζηά 

άθαηα, πανμοζζάγμοκ ηαζ αοηά ζδζαίηενα ορδθέξ ηζιέξ ζηα ζδιεία Έανμξ 30 

(Ονιέκζμ), Έανμξ 2 (μοθθί), Έανμξ 4 (Σοπενυ – Δνβίκδξ) ηαζ ζηα ζδιεία 

ημο Γέθηα. Σα θςζθμνζηά άθαηα μθείθμοκ ηδκ πανμοζία ημοξ ζημκ 

ζοκδοαζιυ εζζνμχκ αβνμπδιζηχκ ηαζ αζηζηχκ θοιάηςκ ζηζξ πενζμπέξ ακάκηδ 

ή ημκηά ζηα ακςηένς ζδιεία. Πανυθα, αοηά μζ ηζιέξ ηςκ πενζζζμηένςκ απυ 

ηζξ ελεηαγυιεκεξ πδιζηέξ παναιέηνμοξ δεκ οπενααίκμοκ ηα υνζα πμο ηίεεκηαζ 
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απυ ηδκ κμιμεεζία βζα ημ κενυ ακενχπζκδξ ηαηακάθςζδξ (ιε ελαίνεζδ ηδκ 

αιιςκία ηαζ ημκ ιυθοαδμ ζε μνζζιέκεξ δεζβιαημθδρίεξ). Αοηυ αέααζα δεκ 

ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ νοπακηζηέξ πζέζεζξ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ μπμίςκ παναηδνμφκηαζ ζαθχξ ζηζξ ακαθφζεζξ 

κενμφ ηαζ επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηα μζημζοζηήιαηα ηδξ πενζμπήξ. Δπίζδξ, μζ 

ζοκεήηεξ ακαθμνάξ βζα ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ νφπμοξ ζημκ Έανμ, ζηα πθαίζζα 

ηςκ πνμαθέρεςκ ηδξ Οδδβίαξ Πθαίζζμ βζα ηα φδαηα (2000/60/ΔΔ) δεκ έπμοκ 

αηυιδ ηαεμνζζεεί ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί δ μζημθμβζηή 

ηαηάζηαζδ ημο πμηαιμφ (ιε αάζδ ηδκ πδιζηή πμζυηδηα). ιςξ, μζ 

δζαηοιάκζεζξ ηζιχκ πμο παναηδνμφκηαζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημοξ 

ελεηαζεέκηεξ νφπμοξ ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αζμθμβζηχκ 

δεζβιαημθδρζχκ οπμδεζηκφμοκ υηζ δ ηαηάζηαζδ δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί 

ςξ ηαθή (ηοιαίκεηαζ απυ ιέηνζα έςξ ηαηή ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο 

πμηαιμφ). Χξ εη ημφημο ιζα ζεζνά απυ εκένβεζεξ ηαζ ιέηνα πνέπεζ κα θδθεμφκ 

χζηε κα ιεζςεμφκ ζδιακηζηά μζ ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ, κα ζηαιαηήζεζ δ 

ζοκεπζγυιεκδ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πμηαιμφ πμο εκδέπεηαζ κα εκέπεζ 

ηαζ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ δδιυζζα οβεία ζημ άιεζα ιέθθμκ ηαζ κα θηάζεζ ηάπμζα 

ζηζβιή ημ πμηάιζ ηαζ ημ μζημζφζηδια ημο ζηδκ ηαθή μζημθμβζηή ηαηάζηαζδ 

πμο είκαζ ηαζ μ ζηυπμξ ηδξ πνμακαθενεείζαξ Οδδβίαξ. Σα απαναίηδηα ιέηνα 

ηαζ εκένβεζεξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά παναηάης, ζηζξ πνμηάζεζξ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

3) Χξ πνμξ ηα ιζηνμαζαηά θμνηία ηαζ ηα αανέα ιέηαθθα, δ πμζμηζηή ηαηάζηαζδ 

ημο πμηαιμφ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ιέηνζα έςξ ηαηή αθμφ ειθακίγμκηαζ 

πμθφ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ρεοδανβφνμο ηαζ ιμθφαδμο ζημ ζδιείμ Έανμξ 

32 (ηαηάκηδ Ονεζηζάδαξ ηαζ Αδνζακμφπμθδξ) πμο οπενααίκμοκ ηαζ ηα υνζα 

ημο κενμφ ακενχπζκδξ ηαηακάθςζδξ (βζα ημκ ιυθοαδμ). Σμ ηάδιζμ, ημ πνχιζμ 

ηαζ ημ κζηέθζμ ειθακίγμοκ ζπεηζηά παιδθέξ ηζιέξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ εέζδ 

Έανμξ 4 (Σοπενυ – Δνβίκδξ) υπμο μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πνχιζμ ηαζ κζηέθζμ 

αολάκμκηαζ ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ηζξ οπμθμζπεξ εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ (2,4 

ppb ηαζ 1,6 ppb ακηίζημζπα). Δπζπνυζεεηα, ημ κζηέθζμ πανμοζζάγεζ ζπεηζηά 

ορδθέξ ηζιέξ ηαζ ζηζξ εέζεζξ Έανμξ 32 (Ονεζηζάδα – Αδνζακμφπμθδ) ηαζ 

Έανμξ 2 (μοθθί). ηα ιζηνμαζαηά θμνηία οπάνπμοκ πμθφ ιεβάθεξ ηζιέξ Δ. 
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Coli ηαζ εκηενυηημηςκ ζηα ζδιεία Έανμξ 32 (Ονεζηζάδα – Αδνζακμφπμθδ), 

Έανμξ 33(Δνοενμπυηαιμξ – Γζδοιυηεζπμ) ηαζ Έανμξ 4 (Σοπενυ – Δνβίκδξ). 

Οζ ηζιέξ αοηέξ οπμδεζηκφμοκ ηδκ ακελέθεβηηδ δζάεεζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ 

αζηζηχκ θοιιάηςκ, ζε υθεξ ηζξ ακςηένς πενζμπέξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή 

ημο ζδιείμο Έανμξ 32 (Ονεζηζάδα – Αδνζακμφπμθδ) υπμο ζοκακηήεδηακ μζ 

ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ιζηνμαζαηχκ θμνηίςκ (πάκς απυ 12.000 άημια E.Coli / 

100 ml). Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ επζαανφκζεζξ απυ αζηζηά θφιιαηα ηαζ 

αζμιδπακζηά απυαθδηα (αανέα ιέηαθθα) επζαεααζχκμκηαζ ηαζ απυ 

παθαζυηενεξ ιεηνήζεζξ ημο Δνβαζηδνίμο Τβζεζκήξ ηαζ Πνμζηαζίαξ 

Πενζαάθθμκημξ ημο Σιήιαημξ Ηαηνζηήξ ημο Γδιμηνίηεζμο Πακεπζζηδιίμο 

Θνάηδξ. Οζ ηζιέξ ηςκ αανέςκ ιεηάθθςκ αθθά ηαζ ηςκ ιζηνμαζαηχκ θμνηίςκ 

οπμααειίγμκηαζ ζηαδζαηά απυ ακάκηδ πνμξ ηαηάκηδ ηαζ ζδζαίηενα εκηυξ ημο 

Γέθηα θυβς ηδξ ζδιακηζηήξ δοκαηυηδηαξ αοημηαεανζζιμφ ημο πμηαιμφ ηαζ 

ςξ εη ημφημο ζηδκ εάθαζζα μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ακςηένς νφπςκ ημο 

πμηαιμφ έπμοκ πμθφ παιδθέξ ηζιέξ. Πανυθα αοηά, μζ επζδνάζεζξ ηςκ ακςηένς 

νφπςκ ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο πμηαιμφ ηαζ ζηα μζημζοζηήιαηα πμο 

ανίζημκηαζ εηεί είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ εκδέπεηαζ κα πνμηαθμφκ αθάαεξ ηαζ ζε 

είδδ ηδξ ηνμθζηήξ αθοζίδαξ ημο ακενχπμο, ηάηζ πμο πνέπεζ κα ελεηαζεεί 

επζζηαιέκςξ. Δπμιέκςξ, πνέπεζ κα ακαθδθεμφκ ιζα ζεζνά απυ δνάζεζξ ηαζ 

ιέηνα βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ακελέθεβηηδξ δζάεεζδξ αζηζηχκ θοιάηςκ 

ηαζ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ ζημ πμηάιζ, ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ 

ακαθοηζηά παναηάης. 

Έπεζηα απυ ηα ακςηένς δ ηαηάζηαζδ ημο πμηαιμφ Έανμο ιε αάζδ ηδκ πδιζηή ημο 

πμζυηδηα ζηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο ιπμνεί κα ακαπαναζηαεεί ζπδιαηζηά υπςξ 

θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 14.17. Ο εκ θυβς πάνηδξ απμηοπχκεζ ηδκ εηηίιδζδ υθςκ ηςκ 

πμζμηζηχκ ζημζπείςκ πμο ηαηαβνάθδηακ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ιε αάζδ ηζξ 

εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ ημο Ημοθίμο 2010 (πίκαηαξ 14.6). Δπμιέκςξ, ηα υνζα ηςκ 

ηιδιάηςκ ημο πμηαιμφ δεκ είκαζ ζαθχξ ηαεμνζζιέκα αθθά απμηεθμφκ ημ 

ιεζμδζάζηδια ιεηαλφ 2 βεζημκζηχκ εέζεςκ δεζβιαημθδρίαξ πμο πανμοζζάγμοκ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ  ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ημοξ. Ζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ζε 3 

ηθάζεζξ πμζυηδηαξ (ηαθή, ιέηνζα, ηαηή) ααζίγεηαζ ζε εφνδ ηζιχκ ηςκ πδιζηχκ 

παναιέηνςκ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ 
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εηηίιδζδ εζδζηχκ επζζηδιυκςκ έηζζ χζηε κα πνμηφρμοκ ζαθχξ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ηδξ πμζυηδηαξ κενμφ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ.  

 

Δηθφλα 14.17. οκμθζηή εηηίιδζδ ηδξ πδιζηήξ ηαηάζηαζδξ ζε επζιένμοξ ηιήιαηα 

ημο πμηαιμφ Έανμο ζφιθςκα ιε ηδκ δεζβιαημθδρία ημο Ημοθίμο 2010. 
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Πίλαθαο 14.6. Δηηίιδζδ ηδξ πδιζηήξ πμζυηδηαξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Έανμο 

ζηδκ δεζβιαημθδρία Ημοθίμο 2010, βζα δζάθμνεξ παναιέηνμοξ (ηυηηζκμ πνχια  = 

ηαηή ηαηάζηαζδ, ηίηνζκμ = ιέηνζα ηαζ πνάζζκμ = ηαθή ηαηάζηαζδ).   

     

Total 

Colif-

orms  

Escheri-

chia coli 

(άηνκα / 

100ml) 

Strepto-

cocci 

(Entero-

cocci) 

(άηνκα / 

100ml) 

   

εκείν 

δεηγκαην-

ιεςίαο 

Pb 

(ppb) 

Cr 

(ppb) 

Ni 

(ppb) 

Zn 

(ppb) 
NO3 

(mg/l) 
NH4 

(mg/l) 
PO4 

(mg/l) 

Έβρος 30 < dl < dl 0,8 300,0 >103 530 190 7.44 0.03 1.02 

Έβρος 31 < dl 0,5 0,7 274,0 103 78 86 1.28 0.01 0.12 

Έβρος 32 112,2 1,9 1,4 1172,0 >104 12900 6100 3.86 0.03 0.50 

Έβρος 32b < dl 0,5 0,9 184,0 >104 11900 4200 3.78 0.02 0.59 

Έβρος 33 < dl 0,0 1,3 68,0 >103 4000 180 3.04 0.26 0.32 

Έβρος 2 < dl 0,7 1,9 216,0 >103 830 100 3.54 0.01 0.71 

Έβρος 3 < dl 0,8 1,4 242,0 >103 290 30 2.71 0.03 0.56 

Έβρος 3b < dl 0,5 0,9 139,0 >103 680 170 2.14 0.13 0.65 

Έβρος 4 < dl 2,4 1,6 230,0 103 1400 760 3.15 0.56 0.86 

Έβρος 5 < dl 2,8 1,6 400,0 103 50 60 2.73 0.36 0.76 

Εβρος 10 < dl 1,0 1,3 44,0 >100 27 62 2.58 0.10 0.65 

Έβρος 8 < dl 1,5 1,2 208,0 >100 9 30 0.10 0.17 0.67 

dl: υνζμ ακίπκεοζδξ ημο μνβάκμο 

 

Βηνινγηθή θαηάζηαζε  

χλνςε αμηνιφγεζεο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ απφ πιεπξά βηνπνηθηιφηεηαο 

ε αοηή ημ ηιήια ζοκμρίγμκηαζ ηονίςξ ηα ζπεομθμβζηά παναηηδνζζηζηά πμο 

δζαηνίκμοκ ημκ Έανμ ςξ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 Ο Έανμξ είκαζ μ πζμ πθμφζζμξ πμηαιυξ ζε είδδ ρανζχκ βθοημφ κενμφ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ έκα απυ ηα πθμοζζυηενα πμηάιζα ζηδκ Μεζμβεζαηή Δονχπδ. Ζ 

ζπεομπακίδα ηςκ βθοηχκ κενχκ ημο πμηαιμφ λεπενκά ηα 60 είδδ, εκχ έκαξ 

ιεβάθμξ ηαζ απνμζδζυνζζημξ ανζειυξ εονφαθςκ ηαζ εαθάζζζςκ ρανζχκ 

επίζδξ εζζένπεηαζ ζημ δέθηα ηαζ ηα ιεηαααηζηά κενά ημκηά ζημ ζηυιζμ ημο 

πμηαιμφ (πενζμπή ακαηνμθήξ – πεδία βυκμο). ηδκ ιεθέηδ αοηή 

επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ηεηιδνζχκμκηαζ απυ δδιμζζεοιέκεξ ενβαζίεξ 53 είδδ 

ρανζχκ ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ Λεηάκδξ απμννμήξ ημο Έανμο. 25 είδδ 

ζοθέπεδηακ ηαηά ηζξ δεζβιαημθδρίεξ ζε παναπμηάιμοξ ημο πμηαιμφ ημ 2010.  
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 Ο Έανμξ είκαζ έκα απυ ηα θζβυηενα ιεθεηδιέκα ιεβάθα πμηάιζα ηςκ 

Βαθηακίςκ, εζδζηά ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηδκ ένεοκα ηδξ ζπεομπακίδαξ αθθά ηαζ 

άθθα παναηηδνδζηζηά βκςνίζιαηα ηδξ αζμπμζηζθμηδηαξ (π.π οδνυαζα ιζηνμ-

πακζδα, πανυπεζα αθάζηδζδ, πθςνίδα). Ανηεηά είδδ ρανζχκ δεκ έπμοκ 

ενεοκδεεί ςξ πνμξ ημ ηαλζκμιζηυ ηαεεζηχξ ημοξ ηαζ ζημ πανεθευκ είπακ 

ακαθενεεί ςξ δζαηνζηά οπμείδδ, πενζμνζζιέκα ζημκ πμηαιυ Έανμ. Ανηεηά 

απυ αοηά ηα είδδ απαζημφκ ζδζαίηενδ ένεοκα ζοζηδιαηζηήξ ηαλζκυιδζδξ ιε 

εκδεπυιεκμ κα πενζβναθμφκ κέα είδδ ρανζχκ (π.π. o ημπζηά απμιμκςιέκμξ 

πθδεοζιυξ Sabanejewia balcanica). 

 Χξ πνυζθαηα μ Έανμξ ήηακ απυ ηα εθάπζζηα πμηάιζα ζηδκ κυηζα Δονχπδ ιε 

πθδεοζιμφξ μλφνοβπςκ (Acipenseridae). ήιενα αοηά ηα βζβακηζαία ράνζα 

ηείκμοκ πνμξ ημ πείθμξ ηδξ ελαθάκζζδ παβημζιίςξ. Γφμ είδδ αοηχκ ηςκ 

ρανζχκ ιπμνεί αηυιδ κα δζαηδνμφκ πθδεοζιμφξ ή ζπμναδζηή πανμοζία ζημκ 

πμηαιυ (εκχ εα πνέπεζ κα δζενεοκδεεί ακ οπάνπμοκ ειπθμοηζζιμί αοηχκ ηςκ 

ρανζχκ απυ ζπεομβεκκεηζημφξ ζηαειμφξ ζε Βμοθβανία ή Σμονηία).   

 Ο Έανμξ πμηαιυξ δζαηδνεί ζοκμθζηά 10 ή 11 είδδ πμο ακαθένμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια ΗΗ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ. Βάζεζ αοηχκ ηςκ εζδχκ εα ιπμνμφκ 

κα μνζμεεηδεμφκ πνμζηαηεουιεκεξ πενζμπέξ ζημ πκεφια ημο δζηηφμο Νatura 

2000. Γεκ απαζηείηαζ κα εκηαπεμφκ κέεξ πενζμπέξ ημο πμηαιμφ ζημ δίηηομ 

Natura 2000, βζα ημκ ζημπυ αοηυ, ανηεί κα μνζμεεηδεμφκ γχκεξ πνμζηαζίαξ 

ηαζ ακαπαναβςβήξ ηςκ εκ θυβς εζδχκ ζηα ηιήιαηα ημο πμηαιμφ πμο είκαζ 

ήδδ πνμζηαηεουιεκα ηαζ κα δδιζμονβδεεί έκα ζπέδζμ δζαπείνζζδξ ηςκ 

ζπεομπθδεοζιχκ. Σα δφμ Δεκζηά Πάνηα ημο κμιμφ Έανμο έπμοκ ζδιακηζηή 

εοεφκδ βζα ηδκ πνμζηαζία αοηχκ ηςκ ρανζχκ. Σμ Δ.Π. Γάζμοξ Γαδζάξ-

Λεοηίιιδξ-μοθθίμο πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ 4 (ίζςξ ηαζ 6) είδδ ηδξ 

Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ εκχ ημ Δ.Π. Γέθηα Έανμο πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ 8 

(ζζςξ ηαζ 11) είδδ ηδξ Οδδβίαξ 92/43/ΔΟΚ.  

 Ονζζιέκα απυ ηα ράνζα ημο πμηαιμφ έπμοκ ζπεηζηά ιζηνή παβηυζιζα 

βεςβναθζηή ηαηακμιή ηαζ μοζζαζηζηά πενζμνίγμκηαζ εκηυξ ηδξ 

μζημπενζθένεζαξ ηδξ Θνάηδξ (π.π.  Barbus cyclolepis, Squalius orpheus, 

Cobitis strumicae). οκμθζηά 7 είδδ ρανζχκ εεςνμφκηαζ «ζπεδμκ εκδδιζηά» 
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ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημκ κυηζςκ Βαθηακίςκ. Πμθθά απυ ηα είδδ έπμοκ 

αζμβεςβναθζηή ζοββέκεζα ιε ράνζα ημο Γμφκααδ, ςζηυζμ μνζζιέκα 

δζαδεδμιέκα είδδ απμοζζάγμοκ απυ ημκ Έανμ ημκίγμκηαξ ηδκ ζδζυιμνθδ ηαζ 

«ιεζμβεζαηή πακίδζηή ζφζηαζδ» ημο.  

 Ανηεηά είδδ ημο πμηαιμφ πναβιαημπμζμφκ ιεβάθμο ιήημοξ ιαγζηέξ 

ιεηακαζηεφζεζξ βζα ηδκ ακαπαναβςβή ημοξ. Αοηά ηα είδδ εοκμμφκηαζ απυ ηδκ  

έθθεζρδ θναβιάηςκ ζημ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ. Ονζζιέκα απυ αοηά ηα 

ιεηακαζηεοηζηά εζδδ έπμοκ ζδαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ δζυηζ έπμοκ ιεζςεεί ζε πμθθμφξ Δθθδκζημφξ ή Μεζμβεζαημφξ 

πμηαιμφξ (π.π. Anguilla anguilla, Alosa fallax, Barbus cyclolepis, Vimba 

melanops, ηαζ Chondrostoma vardarense). 

 Οζ πθδεοζιμί μνζζιέκςκ πνμζηαηεουιεκςκ εζδχκ ρανζχκ ζημκ Έανμ είκαζ 

ζδζαζηένςξ ορδθή, ηαζ αοηυ πνμζθένεζ «αζθάθεζα» ζε είδδ πμο είκαζ αθθμφ 

ηνςηά ή έπμοκ ιεζςεεί ζε πθδεοζιμφξ (π.π. Rhodeus amarus, Esox lucius). 

 Σα ράνζα ζηδνίγμοκ ελαζνεηζηά πθμφζζα ηνμθζηά πθέβιαηα ηονίςξ ζηα πεδζκά 

ηιήιαηα ημο ηφνζμο νμο ηαεχξ ηαζ ζημ δέθηα. Υαναηηδνζζηζηυξ εκδείηηδξ 

αοηχκ ηςκ ηνμθζηχκ πθεβιάηςκ είκαζ ηα ιεβαθυζςια οδνυαζα ηαζ πανοδάηζα 

πμοθζά υπςξ πμθθά πεθανβυιμνθα είδδ πμο απακημφκ ζε πμθφ ιεβάθεξ 

πθδεοζιζαηέξ ποηκυηδηεξ ζημκ Έανμ. Υαναηηδνζζηζηά είδδ απμηεθμφκ μζ 

Μαονμπεθανβμί (Ciconia nigra) ηαζ άθθα πεθανβυιμνθα ζε πμθθμφξ 

παναπμηάιμοξ ημο Έανμο αθθά ηαζ ηα οδνυαζα ηαζ πεθεηακυιμνθα ημο 

Γέθηα (Λαββυκα, Πεθεηάκμζ). Ζ ιείςζδ ηςκ οδάηςκ ζημοξ παναπμηάιμοξ 

ανβά ηδκ άκμζλδ δδιζμονβεί οπενζοβηέκηνςζδ ιεηακαζηεοηζηχκ ρανζχκ ηαζ 

ζδιακηζηά ηνμθζηά πεδία βζα πμθφ ιεβάθμοξ ανζειμφξ πμοθζχκ.  

 

Άιια ζεκαληηθά δσνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηάκηνπ δηάδξνκνπ ηνπ 

Έβξνπ θαη ησλ θχξησλ παξαπνηάκσλ ηνπ.  

Δδχ ακαθένμκηαζ μνζζιέκα ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ αζμπμζηζθυηδηα ηςκ 

οδάηςκ, διζ-οδάηζκςκ ηαζ οβνμημπζηχκ εηηάζεςκ πάκς ζημκ πμηάιζμ δζάδνμιμ ημο 

Έανμο.  
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 Ο Έανμξ είκαζ έκαξ αδζάημπμξ πμηάιζμξ δζάδνμιμξ ιε ορδθή ηαηά ιήημξ 

ζοκεηηζηυηδηα. Γζα πενζζζυηενα απυ 200 πθι. μ Έανμξ δεκ έπεζ ιυκζια 

θνάβιαηα πάκς ζημκ ηφνζμ νμο ημο. Αοηυ είκαζ ζπάκζμ πθέμκ ζημοξ 

πμηαιμφξ ηδξ Μεζμβεζαηήξ Δονχπδξ ηαζ ιανηονά ηδκ ζπεηζηά ηαθή 

δζαηήνδζδ ημο ηφνζμο νμο ημο πμηαιμφ υζςκ αθμνά ηδκ εθεφεενδ 

επζημζκςκία ηδξ ζπεομπακίδαξ ηαηά ιήημξ ημο ηάης νμο ημο πμηαιμφ.  

 Σιήιαηα ημο ηφνζμο πμηάιζμο δζαδνυιμο δζαηδνμφκ ζπεηζηά ηαθή 

οδνμιμνθμθμβζηή ηαηάζηαζδ βζα πμηαιυ ημο ηφπμο αοημφ. Ο πμηαιυξ έπεζ 

ορδθή ζηακυηδηα «αοημηαεανζζιμφ» απυ ακενςπμβεκμφξ νφπμοξ επεζδή 

δζαηδνεί εηηεηαιέκεξ γχκεξ ιε ακαδουιεκδ αθάζηδζδ (πανυπεζα έθδ ηαζ 

ηαθαιζχκεξ) ηαεχξ ηαζ θοζζημφξ ιαζάκδνμοξ ζημκ ηάης νμο ημο.  

 Σμ Δθθδκζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ έπεζ 10 παναπμηάιμοξ πμο ζοιαάθμοκ ιε 

ημκ πμηαιυ ηαζ ημ Γέθηα. Οζ ζοιαμθέξ αοηχκ ηςκ πμηαιχκ δζαδναιαηίγμοκ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ ζακ ηαηαθφβζα  πακίδαξ ηαζ πθςνίδαξ.  

 Απακηά ιεβάθμ εφνμξ πμηάιζςκ ηφπςκ ζημκ ηάης νμο ημο πμηαιμφ ηαεχξ 

ηαζ ζημοξ παναπμηάιμοξ ημο. Απμηέθεζια είκαζ δ ιεβάθδ πμζηζθία ηφπςκ 

οδνυαζαξ ηαζ πανυπεζαξ αθάζηδζδξ ηαζ ηςκ επζιένμοξ εκδζαζηδιάηςκ. Αοηυ  

εοκμεί ιζα πμθφ πθμφζζα αζμπμζηζθυηδηα ζε υθα ηα επζπεδα.  

 Ηδζαίηενα ζδιακηζηή πηοπή ηδξ θοζζηυηδηαξ ημο πμηαιμφ απμηεθμφκ μζ 

κδζίδεξ ημο.  

 Ηδζαίηενα ζδιακηζημί ζπδιαηζζιμί ζημκ ηφνζμ νμο ημο πμηαιμφ απμηεθμφκ μζ 

εηηεηαιέκεξ γχκεξ πθδιιονχκ (active floodplain).  

 Οζ πεδζκέξ πανυπεζεξ γχκεξ ημο Έανμο ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο απμηεθμφκ 

πμθφ ζδιακηζηά εκδζαζηήιαηα βζα ιεβάθμ ανζειυ απεζθμφιεκςκ πμοθζχκ, 

πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ αοζηδνχξ πνμζηαηεουιεκα είδδ. Ξεπςνζζηή 

ζδιαζία έπμοκ ηα ελήξ μνκζεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά: α) δ πανμοζία ιεβάθςκ 

ανζειχκ απμζηζχκ ενςδζχκ ηαζ άθθςκ πεθανβυιμνθςκ πμοθζχκ ζε πανυπεζεξ 

δαζμζοζηάδεξ, α) ακαπαναβςβή ηαζ πανμοζία ιεβάθςκ ανζειχκ ζπάκζςκ 

ανπαηηζηχκ πμοθζχκ, β) ζπακία παναπμηάιζα εκδζαζηήιαηα υπςξ πανυπεζα 
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έθδ, γχκεξ πθδιιονχκ υπμο θζθμλεκμφκηαζ ιεβάθμζ ανζειμί 

πνμζηαηεουιεκςκ πμοθζχκ (π.π. ακαπαναβςβή πμθθχκ ζπάκζςκ οδνυαζςκ ηαζ 

πανοδάηζςκ πμοθζχκ), δ) δ λεπςνζζηή ζδιαζία ημο πμηαιμφ ςξ δζαδνυιμο 

ιεηακάζηεοζδξ βζα ηα πμοθζά, πμο ηζκμφκηαζ ζε άλμκα αμννά-κυημ ηαηά ηζξ 

ιαγζηέξ ιεηακαζηεφζεζξ ημοξ, ε) Ζ λεπςνζζηή ζδιαζία ημο Γέθηα ημο Έανμο 

πμο απμηεθεί έκακ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ ζηαειμφξ δζαπείιαζδξ ηαζ 

ακάπαοζδξ βζα πμθφ ιεβάθμ ανζειυ ιεηακαζηεοηζηχκ πμοθζχκ.  

 Ζ λεπςνζζηή ζδιαζία ηςκ πανυπεζςκ γςκχκ βζα πμθφ ιεβάθμ ανζειυ 

αιθζαίςκ ηαζ ενπεηχκ. Σα οβνά ζδιεία ζε πανυπεζεξ γχκεξ απμηεθμφκ 

ζδιακηζηά ηαηαθφβζα ηαζ ηυπμοξ ακαπαναβςβήξ βζα πμθθά είδδ, μνζζιέκα 

ζπάκζα ηαζ πνμζηαηεουιεκα. Ζ πενζμπή ηδξ ημζθάδαξ Έανμο έπεζ 

ακαβκςνζζηεί ςξ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πενζμπέξ βζα ηδκ ενπεημπακίδα 

ηδξ Δονχπδξ. Ζ ενπεημπακίδα ημο Έανμο πενζθαιαάκεζ είδδ πμο δεκ 

οπάνπμοκ πμοεεκά αθθμφ ζηδκ Δθθάδα. 

 Ο λεπςνζζηυξ πθμφημξ αζπυκδοθςκ γχςκ (έκημια, ηανηζκμεζδή, βαζηενυπμδα 

η.α.) πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα εκδζαζηήιαηα ηςκ νειάηςκ, πανυπεζςκ δαζχκ, 

πανυπεζςκ εθχκ ηαζ ιε οδάηζκμοξ ζπδιαηζζιμφξ. Αοηυξ μ πθμφημξ εζδχκ 

πενζθαιαάκεζ πμθθά είδδ πμο έπμοκ ζπέζδ  ιε ηδκ πακίδα ηδξ Ακαημθζηήξ 

Δονχπδξ –Δφλεζκμο Πυκημο. Πενζθαιαάκμκηαζ μνζζιέκα είδδ πμο ζπακίγμοκ 

ζηδκ Δθθάδα, ή δεκ οπάνπμοκ πμοεεκά αθθμφ ζηδκ Δθθάδα (π.π. ηανααίδα 

Astacus leptodactylus). 

 Ζ πακίδα ηςκ εδθαζηζηχκ είκαζ επίζδξ ζδζαίηενα πθμφζζα πανά ηδκ έκημκδ 

ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδκ αθθμίςζδ πεδζκχκ δαζχκ. Τπάνπμοκ 

αηυιδ ζδιακηζημί πθδεοζιμί μνζζιέκςκ ζπεηζηά ζπάκζςκ εζδχκ (Mustela 

peregusna, Citellus citellus, Felix sylvestris). Ζ πενζμπή απμηεθεί ελαζνεηζηά 

ζδιακηζηυ μζηυημπμ ηαζ βζα Υεζνυπηενα (κοπηενίδεξ).  

Δπμιέκςξ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δ αζμπμζηζθυηδηα ημο Έανμο είκαζ πθμφζζα ηαζ 

ζδιακηζηή υπζ ιυκμ ζε Δεκζηυ αθθά ηαζ ζε Γζεεκέξ επίπεδμ ηαζ υηζ πανυθεξ ηζξ 

ακενςπμβεκείξ πζέζεζξ πμο οπάνπμοκ ζε μθμηθδνδ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο 

πμηαιμφ ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ πνμηαθέζεζ ζοννίηκςζδ ηαζ ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζηα 
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μζημζοζηήιαηα ηδξ πενζμπήξ, οθίζηακηαζ αηυιδ ζπμοδαίμ θοζζηυ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ 

εα πνέπεζ κα πνμζηαηεοεεί ηαζ κα αλζμπμζδεεί ηαηαθθήθςξ. Έκαξ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο εα παίλμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ημο Έανμο είκαζ δ πνμζηαζία ηςκ οθζζηάιεκςκ πανυπεζςκ δαζχκ 

ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο.     

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

Οζ ηάηςεζ πνμηάζεζξ πμο πδβάγμοκ απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ ηα εονήιαηα ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 1) ηζξ άιεζεξ 

ηαζ 2) ηζξ έιιεζεξ πνμηάζεζξ/ιέηνα. Οζ άιεζεξ πνμηάζεζξ / ιέηνα είκαζ απαναίηδημ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ ζοβηεηνζιέκα 

επείβμκηα εέιαηα εκχ μζ έιιεζεξ πνμηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ιζα ζεζνά απυ ιέηνα πμο 

ζημπεφμοκ ζηδκ ιαηνμπνυκζα πνμζηαζία ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ζηδκ πενζμπή ιεθεηδξ 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ημο ζδιακηζημφ ακαπηολζαημφ δοκαιζημφ ηδξ.  

 

Άκεζα κέηξα 

Σα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα ηδξ πενζμπήξ είκαζ δ νφπακζδ απυ ηζξ ακενςπμβεκείξ 

δναζηδνζυηδηεξ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο Έανμο, εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ, δ 

απμρίθςζδ ηςκ πανυπεζςκ δαζχκ ηαζ μζ ηαηαζηνμθζηέξ πθδιιφνεξ πμο εκηείκμκηαζ 

απυ ημ εθθζπέξ ηαεεζηχξ δζαπείνζζδξ οδαηζηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ ακεπανηή 

δζαζοκμνζαηή ζοκενβαζία ηςκ ειπθεημιέκςκ πςνχκ. Δπίζδξ, δ έθθεζρδ 

μθμηθδνςιέκμο ζπεδίμο δζαπείνζζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ 

ηδξ πενζμπήξ μδδβεί ζε ημζκςκζημ-μζημκμιζηέξ ζοκεδηέξ πμο δεκ είκαζ 

ζηακμπμζδηζηέξ ηαεχξ ηαζ ζε έκα ηαεεζηχξ ιεζςιέκδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ 

αθθδθεββφδξ ιεηαλφ ημο κηυπζμο πθδεοζιμφ αθθά ηαζ ζδζαίηενα  ιεηαλφ ηςκ 

δζαζοκμνζαηχκ πθδεοζιχκ. Δπμιέκςξ, βζα ηα ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα εα πνέπεζ 

κα βίκμοκ άιεζα ηα ηάηςεζ: 

1) Να λεηζκήζεζ έκα πνυβναιια θεπημιενμφξ ηαηαβναθήξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πυνςκ ηδξ πενζμπήξ ιε ζημπυ ανπζηά κα πνμηφρεζ δ ααζζηή βκχζδ βζα ημ 

ζοκμθζηυ μζημζφζηδια ημο π. Έανμο ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο (ράνζα, 

ιαηνμαζπυκδοθα, οδνυαζα αθάζηδζδ, ηηθ) ηαζ έπεζηα κα ζπεδζαζηεί έκα 

μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ δζαπείνζζδξ ηαζ αλζμπμίδζδξ ηςκ πυνςκ αοηχκ. 
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Γοζηοπχξ ιέπνζ ζήιενα, δεκ οπάνπεζ επανηήξ πθδνμθμνία βζα ηδκ 

ζπεομπακίδα ημο Έανμο ηαζ απμοζζάγμοκ ζημζπεία ηονίςξ βζα ηα ράνζα ημο 

ηφνζμο νμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηα πεδζκά ηαζ πανυπεζα έθδ ηαζ ημ Γέθηα. 

Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ένεοκα ηςκ ζπακζυηενςκ εζδχκ (ιε έιθαζδ ζημοξ 

μλφνοβπμοξ αθθά ηαζ ζε άθθα ιεηακαζηεοηζηά ράνζα πμο απεζθμφκηαζ ή 

ιπμνεί κα έπμοκ ζμαανά ιεζςεεί). ηδκ πενζμπή ημο Έανμο, ηα πμηαιίζζα 

ράνζα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ακηζηείιεκμ εναζζηεπκζηήξ αθζείαξ. Απαναίηδημ 

είκαζ κα δζελαπεεί ένεοκα βζα ηδκ γήηδζδ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ πθδεοζιχκ 

μνζζιέκςκ εζδχκ-ζηυπςκ βζα ηδκ αθζεία. Οζημημλζημθμβζηέξ ιεθέηεξ 

ελεηάγμκηαξ ηδκ ζάνηα ηςκ ρανζχκ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ βζα κα 

δζαπζζηςεμφκ ηοπυκ επζπηχζεζξ απυ ηα νοπακηζηά θμνηία πμο 

πνμακαθένεδηακ ζηδκ ζπεομπακίδα ηδξ πενζμπήξ. Δπίζδξ, ζε πμθθά ζδιεία εα 

ιπμνμφζε κα βίκεζ ηαθά μνβακςιέκδ θφηεοζδ πανυπεζςκ δέκηνςκ ηαζ 

εάικςκ βζα ηδκ επακαθμνά δαζμζοζηάδςκ. Αοηυ υιςξ πνέπεζ κα βίκεζ ιυκμ 

απυ εζδζηή ιεθέηδ πμο πνμθακχξ εα ζπεδζάζεζ ηδκ επακαθμνά εζδζηχκ 

θοημημζκςκηήηςκ ηαζ μζημηυπςκ (πνμθακχξ ιυκμ ζεαβεκή εζδδ θοηχκ απυ 

ηδκ πενζμπδ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ). Χξ εη ημφημο, δ ακςηένς 

ιεθέηδ ηαηαβναθήξ, δζαπείνζζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πυνςκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο π. Έανμο είκαζ έκα απαναίηδημ αήια βζα 

ηδκ πνμζηαζία ηδξ ημπζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή μζημκμιζηή 

αλζμπμίδζδ ηδξ πενζμπήξ. Ζ ιεθέηδ αοηή εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζε δζάζηδια 

πενίπμο 18 ιδκχκ, ιε εκδεζηηζηυ ηυζημξ 120.000 εονχ πενίπμο (εθάπαλ).   

2) Να λεηζκήζεζ έκα ζοκεπέξ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηδξ μζημθμβζηήξ 

πμζυηδηαξ ημο π. Έανμο ηαζ ηςκ παναπμηάιςκ ημο ιε εκδεπυιεκδ ζοιιεημπή 

ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ πςνχκ (δ Βμοθβανία είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ημ οθμπμζήζεζ 

αάζεζ ηδξ Οδδβίαξ 2000/60/ΔΔ). οβηεηνζιέκα, εα πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζμφκηαζ δεζβιαημθδρίεξ ηαηά ιδημξ ημο πμηαιμφ, ημοθάπζζημκ 2 

θμνέξ ακά έημξ, ηαηά πνμηίιδζδ ζημ δζάζηδια Μανηίμο – επηειανίμο ηαζ 

ζηζξ εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ 

(ιε ελαίνεζδ ηδκ πανάηηζα γχκδ ηαζ ημκ εαθάζζζμ πχνμ υπμο πνέπεζ κα 

επζθεπεμφκ 2-3 ζδιεία δεζβιαημθδρίαξ). Οζ δεζβιαημθδρίεξ αοηέξ εα πνέπεζ 

κα ζημπεφμοκ ζηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ θοζζημπδιζηχκ ηαζ πδιζηχκ 
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παναιέηνςκ πμο παναηίεεκηαζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, εηηυξ απυ εηείκεξ 

πμο πανμοζίαζακ αιεθδηέεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ δεκ πζζημπμζμφκηαζ ζπεηζηέξ 

πδβέξ νφπακζδξ ζηδκ πενζμπή, ηαεχξ ηαζ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ 

αζμθμβζηχκ παναιέηνςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ράνζα, ιαηνμαζπυκδοθα ηαζ 

πανυπεζα αθάζηδζδ. Σα απμηεθέζιαηα ημο πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ 

εα ηαεμνίζμοκ ανπζηά ηαζ εα επζηαζνμπμζμφκ έπεζηα ηδκ μζημθμβζηή πμζυηδηα 

ηςκ οδάηζκςκ ζςιάηςκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ εα πνμηείκμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ υηακ αοηυ είκαζ απαναίηδημ. Σμ πνυβναιια αοηυ 

εα είκαζ εηήζζμ ηαζ εα έπεζ ηυζημξ πενίπμο 20.000 εονχ ακά έημξ. 

3) Σμ εέια ηςκ πθδιιονχκ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηυ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

πενζμπή αθμφ θυβς ηςκ ακενςπμβεκχκ πανειαάζεςκ αθθά ηαζ ηδξ εθθζπμφξ 

δζαπείνζζδξ οδαηζηχκ πυνςκ ζε μθυηθδνδ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. 

Έανμο ηαζ ζδζαίηενα ζηα ιεβάθα θνάβιαηα ημο, παναηδνμφκηαζ μθμέκα ηαζ 

ζοπκυηενα πθδιιονζηά βεβμκυηα ηαζ ζδιακηζηέξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηνμθέξ. 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ είκαζ ζηυπζιμ κα οθμπμζδεεί έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια 

έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ πθδιιονχκ ζε μθυηθδνδ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ 

ημο π. Έανμο, ζημ μπμίμ εα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηαζ ελανπήξ μζ ειπθεηυιεκεξ 

πχνεξ. Σμ ζφζηδια αοηυ εα απμηεθείηαζ απυ έκα δίηηομ ιεηεςνμθμβζηχκ 

ζηαειχκ, ημ ιεηεςνμθμβζηυ νακηάν ηδξ Υνοζμφπμθδξ (ακήηεζ ζηδκ ΔΜΤ), 

δεδμιέκα απυ ιεηεςνμθμβζηά ιμκηέθα (ππ http://poseidon.hcmr.gr/) ηαεχξ 

ηαζ δμνοθμνζηά δεδμιέκα, ηα μπμία εα ηνμθμδμημφκ ζοκεπχξ έκα οδνμθμβζηυ 

ιμκηέθμ πμο εα δίκεζ ηδκ πμζμηζηή εζηυκα ζημ οδνμβναθζηυ δίηηομ ηδξ 

πενζμπήξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ζοκεζζθμνχκ κενμφ απυ ηα 

θνάβιαηα ηαζ ηςκ απμθήρεςκ βζα ηζξ ακενχπζκεξ πνήζεζξ κενμφ. Έηζζ, εα 

ιπμνεί κα πναβιαημπμζείηαζ οδνμθμβζηή πνυαθερδ 3-5 χνςκ ηαζ 2 – 5 

διενχκ, πμο εα δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα έβηαζνδ πνμεζδμπμίδζδ ηςκ 

πθδιιονχκ ηαζ ακάθμβεξ δζαπεζνζζηζηέξ δνάζεζξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ ημο θαζκμιέκμο. Σμ ζφζηδια αοηυ εα πνέπεζ κα είκαζ ημζκυ ηαζ 

βζα ηζξ 3 ειπθεηυιεκεξ πχνεξ ηαζ δ νμή πθδνμθμνζχκ εα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ 

αοηυιαηδ πνμξ ημοξ ακηίζημζπμοξ εεκζημφξ θμνείξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ 

οδάηςκ. Δπίζδξ, δζαπεζνζζηζηά ζεκάνζα κενμφ εα ιπμνμφκ κα ελεηαζεμφκ ζε 

αοηυ ημ ζφζηδια ηαζ κα ηαεμνζζεμφκ μζ επζπηχζεζξ ημοξ χξ πνμξ ηδκ 
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επζηζκδοκυηδηα βζα πθδιιφνεξ ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ ιείςζδ ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ    ιέζς ηδξ ζηαδζαηήξ εηηυκςζδξ ηςκ ορδθχκ πανυπςκ. 

Σμ ζφζηδια αοηυ εα ιπμνμφζε κα οθμπμζδεεί εκηυξ 15 ιδκχκ ηαζ εα 

ζημζπίζεζ πενίπμο 450.000 εονχ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ελμπθζζιμφ ηαζ 

βζα ηζξ 3 ειπθεηυιεκεξ πχνεξ). 

4) Σμ πνυαθδια ηδξ οπενάκηθδζδξ οδάηςκ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ βζα 

άνδεοζδ δδιζμονβεί ζμαανά πνμαθήιαηα ζημκ π. Έανμ ηαζ ζημοξ 

παναπμηάιμοξ ημο. Δπίζδξ, ηα απμεέιαηα κενμφ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ 

επανημφκ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ άνδεοζδξ εκχ ηαζ δ αθυβζζηδ πνήζδ ημο μδδβεί 

ζε αφλδζδ ηδξ νφπακζδξ ηςκ οδάηζκςκ ζςιάηςκ. Δπμιέκςξ, εα πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζδεεί ιζα ιεθέηδ δζαπείνζζδξ οδαηζηχκ πυνςκ ζηδκ οδνμθμβζηή 

θεηάκδ ημο π. Έανμο πμο κα ζημπεφζεζ ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ οδαηζηχκ 

απμεειάηςκ ηαζ ημο ζζμγοβίμο ακά οδνμθμβζηή οπμθεηάκδ ηαζ κα πνμηείκεζ 

ιέηνα ελμζημκυιδζδξ κενμφ ηαζ ηα απαναίηδηα οδναοθζηά ένβα (ιζηνά 

θνάβιαηα, θζικμδελαιεκέξ, ειπθμοηζζιυ οδνμθυνμο, ηηθ) βζα ηδκ επάνηεζα 

ημο ανδεοηζημφ κενμφ έηζζ χζηε κα ιεζςεεί ζηαδζαηά δ ελάνηδζδ ηςκ 

αβνμηχκ απυ ημκ π. Έανμ. Αοηυ εα δδιζμονβήζεζ αζθαθείξ ζοκεήηεξ βζα ηζξ 

ηαθθζένβεζεξ αθμφ εα ανδεφμκηαζ ιε ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ κενυ εκχ εα 

εοκκμδεεί ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ πανυπεζςκ μζημζοζηδιάηςκ θυβς ηδξ 

ιεβαθφηενδξ δζαεεζζιυηδηα κενμφ ζημ πμηάιζ. Ζ ιεθέηδ αοηή ιπμνεί κα 

οθμπμζδεεί ζε έκα δζάζηδια 12 ιδκχκ πενίπμο εκχ ημ ηυζημξ ηδξ 

οπμθμβίγεηαζ ζε 70.000 εονχ. 

 

Έκκεζα κέηξα 

ηα έιιεζα ιέηνα πενζθαιαάκμκηαζ δνάζεζξ πμο πνέπεζ κα λεηζκήζμοκ άιεζα αθθά 

ακαιέκεηαζ κα μθμηθδνςεμφκ ζε ιέζμπνυεεζιμ πνμκζηυ μνίγμκηαζ (3 – 10 έηδ) ηαζ 

κα έπμοκ ιυκζια εεηζηά απμηεθέζιαηα βζα ηδκ πενζμπή. οβηεηνζιέκα:  

1) Με αάζδ ηδκ ιεθέηδ ηαηαβναθήξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ηδξ 

οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ πμο πενζβνάθηδηε παναπάκς εα πνέπεζ κα ζπεδζαζημφκ 

Εχκεξ πνμζηαζίαξ ημο πμηαιμφ ηαζ ηδξ πανυπεζαξ αθάζηδζδξ υπμο εα 

πνμςεείηαζ εεζιζηά δ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ δ μζημημονζζηζηή 

αλζμπμίδζδ ηδξ πενζμπήξ. ηζξ γχκεξ αοηέξ δεκ εα πνέπεζ κα επζηνέπμκηαζ 
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δναζηδνζυηδηεξ ορδθμφ νοπακηζημφ ηζκδφκμο εκχ εα πνέπεζ κα πνμςεμφκηαζ 

δνάζεζξ πενζααθθμκηζηήξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, αβνμημονζζιμφ 

ηαζ μζημημονζζιμφ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ εα απμηαηαζηαεμφκ ηα 

πνμζηαηεοεέκηα ηιήιαηα ηδξ πανυπεζαξ αθάζηδζδξ, εα ιεζςεμφκ ηα 

νοπακηζηά θμνηία πμο ηαηαθήβμοκ ζημκ πμηαιυ ηαζ επμιέκςξ εα 

απμηαηαζηαεεί ημ εονφηενμ μζημζοζηήια ηαζ εα εκζζποεεί δ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. Ζ κμιμεεηζηή δνάζδ αοηή εα ήηακ ζηυπζιμ κα βίκεζ 

ζε ζοκενβαζία ιε θμνείξ απυ ηζξ ειπθεηυιεκεξ πχνεξ βζα ηδκ απυ ημζκμφ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζπεηζηχκ ακαπηολζαηχκ δοκαημηήηςκ, ηάηζ πμο εα 

επζθένεζ ζδιακηζηά ημζκςκζημμζημκμιζηά μθέθδ ζε υθα ηα ειπθεηυιεκα ιένδ 

ηαζ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ αζςζζιυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμζέββζζδξ. Ζ 

ιμνθή ημο ακςηένς ζπεδίμο δνάζδξ ιπμνεί κα είκαζ ιζα πνάλδ κμιμεεηζημφ 

πενζεπμιέκμο ή ιζα Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ πμο εα μδδβμφζε ηαζ ζε ιζα 

ζπεηζηή δζαηναηζηή ζοιθςκία ιε ηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ. 

2) Γνάζεζξ ακάδεζλδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ηαζ μζημημονζζηζηήξ 

αλζμπμίδζδξ. Ζ εονφηενδ πενζμπή ημο Έανμο πανμοζζάγεζ ζδιακηζηέξ 

εοηαζνίεξ βζα πενζααθθμκηζηή αλζμπμίδζδ ηαζ μζημημονζζηζηή ακάπηολδ υπςξ 

έπεζ πνμακαθενεεί. Γεδμιέκδξ ηδξ φπανλδξ ζδιακηζηχκ πνμζηαηεουιεκςκ 

πενζμπχκ ημο δζηηφμο Natura 2000, ηδξ πθμφζζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ πμο 

πανμοζζάζηδηε παναπάκς ηαζ ηςκ οπανπμοζχκ μζημημονζζηζηχκ οπμδμιχκ 

ημο δάζμοξ ηδξ Γαδζάξ ηαζ ημο Γέθηα ημο Έανμο, δίδεηαζ δ δοκαηυηδηα κα 

δδιζμονβδεεί έκαξ αηυιδ πυθμξ μζημημονζζηζηήξ ακάπηολδξ ζηδκ πανυπεζα 

γχκδ ημο πμηαιμφ πμο ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί απμηεθεζιαηζηά ιε ηζξ ακςηένς 

οπμδμιέξ ηαζ κα ιεβζζημπμζήζεζ ηα ημζκςκζημμζημκμιζηά μθέθδ βζα ηδκ 

πενζμπή. Έηζζ, ζηζξ γχκεξ πνμζηαζίαξ ημο πμηαιμφ πμο πνμηάεδηακ 

παναπάκς ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ηαη‘ ανπήκ έκα  δίηηομ «διείςκ 

Παναηήνδζδξ ηδξ Φφζδξ». Δζδζηά βζα ηδκ ζπεομπακίδα, οπάνπμοκ ζδιεία 

υπμο ιπμνεί ηακεζξ κα παναηδνήζεζ ράνζα απυ ηδκ ζηενζά (π.π. οιαμθέξ 

πμηαιχκ, ηάης απυ βέθονεξ, ηακάθζα-εονμθναβιμφξ, ηεπκδηή ηαιζεοηήνεξ, 

επμπζαηέξ πμηαιυ-θίικεξ η.α.). Ονζζιέκα απυ αοηά ηα ζδιεία εα ιπμνμφζακ 

κα ζοκδέμκηαζ ιε μζηημονζζηζηά ιμκμπάηζα (πενζπαηδηζηέξ ή ηαζ πμδδθαηζηέξ 

δζαδνμιέξ), ηαηά ιήημξ ηςκ μπμίςκ εα ακαδεζπεμφκ ηα πενζααθθμκηζηά αβαεά 
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ηδξ πενζμπήξ ιέζα απυ πζκαηίδεξ πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ ζπεομπακίδα ηαζ ηδκ 

πανυπεζα αθάζηδζδ. Δπζπνυζεεηα, θυβς ηδξ πμθφ ιεβάθδξ μζημθμβζηήξ 

ζπμοδαζυηδηαξ ημο ρανζμφ ζηδκ πενζμπή ηαζ ηδξ ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ημο ςξ 

εκδεζηηδξ ηδξ οβείαξ ημο οδάηζκμο πενζαάθθμκημξ, δ πενζμπή εκδείηκοηαζ βζα 

ηδκ ακάπηολδ εκυξ ιζηνμφ εκοδνείμο. Ο πχνμξ αοηυξ εα ιπμνμφζε κα 

ημπμεεηδεεί  ζε έκα απυ ηα οπάνπμκηα Μμοζεία / Κέκηνα Πθδνμθυνδζδξ 

(Αθελακδνμφπμθδ, Λμοηνυξ Σναζακμφπμθδ, Φένεξ, Σοπενυ, Γαδζά) ηαζ κα 

ζοκδοαζηεί ιε άθθα θοζζηά αλζμεέαηα ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. Απμοζζάγεζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ ημ έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ οθζηυ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ (ιε έιθαζδ ζηα ράνζα ημο πμηαιμφ ηαζ 

ζηδκ πανυπεζα αθάζηδζδ). Θα έπνεπε κα ακαπηοπεεί ηέημζμ οθζηυ ζε υθεξ ηζξ 

βθχζζεξ ηςκ ειπθεημιέκςκ πςνχκ ηαζ ζηα Αββθζηά ημ μπμίμ εα δζακέιεηαζ 

ζηζξ οπάνπμοζεξ μζημημονζζηζηέξ οπμδμιέξ ηαζ ζηα ηεκηνζηά ζδιεία/ δδιυζζα 

ηηίνζα ημο Νμιμφ. Δπίζδξ, ιζα εκδιενςηζηή δζαδζηηοαηή πφθδ ιε υθμ ημ 

ζπεηζηυ οθζηυ βζα ηα πενζααθθμκηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ πνέπεζ κα 

δδιζμονβδεεί υπμο εα δδιμζζμπμζμφκηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ μζημθμβζηήξ πμζυηδηαξ ημο πμηαιμφ ηαεχξ 

ηαζ μζ πάνηεξ πθδιιονζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ ζε πθαηθυνια webGIS.    

3) Ζ πνμχεδζδ ηδξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ, ηδξ Βζμθμβζηήξ Γεςνβίαξ ηαζ 

ημο Αβνμημονζζιμφ είκαζ απαναίηδηδ ζηναηδβζηή βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οδάηςκ ζηδκ πενζμπή. Δηηυξ ηςκ 

άθθςκ εα ζοιαάθθεζ ηαζ ζηδκ ημζκςκζημμζημκμιζηή ακάπηολδ ημο αβνμηζημφ 

πθδεοζιμφ πμο πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ηδξ Κμζκήξ 

Αβνμηζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ βζα πνμζυκηα ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ 

παιδθχκ πενζααθθμκηζηχκ μπθήζεςκ. Ζ εθανιμβή ηδξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ 

Πναηηζηήξ επζαάθθεζ ηδκ επζθμβή ηαθθζενβμφιεκςκ εζδχκ πμο ζοκάδμοκ ιε 

ημ ηθίια, ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ οδάηςκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο εδάθμοξ ηδξ 

πενζμπήξ εκδζαθένμκημξ εκχ δ πνήζδ θζπαζιάηςκ ηαζ θοημθανιάηςκ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ 

αοζηδνά εθεβπυιεκδ. Δπζπνυζεεηα, δ απμζηνάββζζδ ηςκ ανδεοηζηχκ οδάηςκ 

απυ ηζξ ηαθθζένβεζεξ πνέπεζ κα ζοθθέβεηαζ ηαζ κα οπυηεζκηαζ ζε επελενβαζία 

(ππ ηεπκδημί οβνυημπμζ, αζμαπμηαηάζηαζδ ιε πνήζδ ηαθαιζχκςκ, ηηθ). Ζ 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -227- 

εθανιμβή ηδξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ 

αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ ημο αβνμημονζζιμφ, πένα απυ ηδκ ιείςζδ ηςκ 

νοπακηζηχκ θμνηίςκ ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο, ιπμνεί κα 

ζοκδοαζηεί ιε ηδκ μζημημονζζηζηή ακάπηολδ ηαζ κα μδδβήζεζ ζηδκ 

ιεβζζημπμίδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ςθεθεζχκ, ζδζαίηενα βζα ημκ αβνμηζηυ 

πθδεοζιυ ηδξ πενζμπήξ, πμο δέπεηαζ ζδιακηζηέξ πζέζεζξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ εα πνέπεζ κα δςεμφκ μζημκμιζηά ηίκδηνα ηαζ ζπεηζηή 

εηπαίδεοζδ ζημοξ αβνυηεξ ηδξ οδνμθμβζηήξ θεηάκδξ ημο π. Έανμο βζα κα 

παναβιαημπμζήζμοκ ηζξ απαναίηδηεξ επεκδφζεζξ ηαζ κα πνμζανιμζημφκ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ Ονεήξ Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ, ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ ημο 

αβνμημονζζιμφ, ηάηζ πμο ιπμνεί κα βίκεζ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ πνδιαημδμηζηχκ 

ενβαθείςκ (Leader, ακαπηολζαηυξ κυιμξ, Life, ηηθ).     

 

οιπεναζιαηζηά εα ιπμνμφζε κα ημκζζηεί υηζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

πνμαθήιαηα πμο απακηχκηαζ ζήιενα ζηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο είκαζ 

δζαζοκμνζαηά ηαζ είκαζ απμηέθεζια ηδξ ιέηνζαξ έςξ ηαηήξ, δζαζοκμνζαηήξ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεημιέκςκ πςνχκ. Πανυθα αοηά, μζ δοκαηυηδηεξ ηαζ μζ 

οπμπνεχζεζξ πμο πανέπεζ δ Δονςπαζηή κμιμεεζία ζήιενα ηαεμνίγμοκ ζαθχξ ημ 

πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πυνςκ ηαζ επμιέκςξ επζαάθθεηαζ κα ανπίζεζ άιεζα, ηαη‘ ανπήκ, δ ζοκενβαζία ιεηαλφ 

Δθθάδαξ ηαζ Βμοθβανίαξ βζα ηδκ απυ ημζκμφ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ, ηδκ ιείςζδ ηςκ 

επζπηχζεςκ απυ πθδιιονζηά βεβμκυηα, ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ νοπακηζηχκ πζέζεςκ 

ηαζ ηδκ μζημημονζζηζηή αλζμπμίδζδ ημο Έανμο. Ζ Σμονηία ακ ηαζ δεκ είκαζ 

οπμπνεςιέκδ, εα είκαζ πνμξ υθεθυξ ηδξ δ ζοιιεημπή ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ εα 

εεθήζεζ κα ζοκενβαζηεί ιε ηζξ ειπθεηυιεκεξ πχνεξ, ιυθζξ θακμφκ ηα πνχηα εεηζηά 

ημζκςκζημμζημκμιζηά απμηεθέζιαηα απυ ημ ακςηένς πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

ακάπηολδξ. Έηζζ εα ήηακ ζηυπζιμ κα οπάνλεζ ζημ άιιεζμ ιέθθμκ ιζα ημζκή επζηνμπή 

δζαπείνζζδξ ημο Έανμο πμο εα απμηεθείηαζ απυ εηπνμζχπμοξ ηςκ 3 πςνχκ ηαζ δ 

μπμία εα παναημθμοεεί ημ ζπέδζμ δζαπείνζζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηδξ πενζμπήξ, εα 

πνμηείκεζ ηα ηαηάθθδθα δζμνεςηζηά ιέηνα εθυζμκ πνεζαζημφκ ηαζ εα ελαζθαθίγεζ 

ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ δζαηήνδζδξ ηαζ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ακάπηολδξ ζε μθυηθδνδ ηδκ οδνμθμβζηή θεηάκδ ημο π. Έανμο.  
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Πίλαθαο 1. Πνμηαηανηηζηυξ ηαηάθμβμξ εζδχκ ρανζχκ ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ Λεηάκδξ 

Απμννμήξ Πμηαιμφ Έανμο.  

Ο ηαηάθμβμξ πενζθαιαάκεζ υθα ηα ράνζα βθοημφ κενμφ (ζεαβεκή ηαζ λεκζηά είδδ) πμο έπμοκ ακαθενεεί 

ζημ Δθθδκζηυ ηιήια ηδξ Λεηάκδξ Απμννμήξ ημο Έανμο, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ μνζζιέκα είδδ 

εαθάζζζαξ πνμέθεοζδξ πμο έπμοκ ηεηιδνζςεεί ζηα ιεηαααηζηά οθάθιονα κενά ημο Γέθηα 

(θζικμεάθαζζεξ ηαζ ηάης νμοξ πμηαιμφ). Ο ηαηάθμβμξ δεκ πνμζθένεζ μθμηθδνςιέκδ πανμοζίαζδ 

υθςκ ημκ εζδχκ ηςκ οθάθιονςκ κενχκ ημο Γέθηα ηαζ δεκ ακαθένεζ είδδ πμο έπμοκ πανμοζζαζηεί ζε 

ηαιζεοηήνεξ ή άθθα ηιήιαηα ηδξ θεηάκδξ εηηυξ Δθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ.  

Βαζζηέξ επελδβήζεζξ ημο ηαηάθβμο 

ηδκ ζηήθδ 1 δίκεηαζ ημ επίζδιμ επζζηδιμκζηυ υκμια ηαηά Kotellat & Freyhof 2007. ηδκ ζηήθδ 2 

πανμοζζάγμκηαζ ηα Δθθδκζηά μκυιαηα ηαεχξ ηαζ ιζα αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηνςηυηδηαξ/ζπακζυηδηαξ ημο ηάεε είδμοξ ιε ηνζηήνζα ημ Δθθδκζηυ Κυηηζκμ Βζαθίμ ηαζ ηα 

Απεζθμφιεκα είδδ ηδξ IUCN (ιε ζηίαζδ πανμοζζάγμκηαζ υθα ηα είδδ πμο είκαζ ζημ Πανάνηδια ΗΗ ηδξ 

Κμζκμηζηήξ Οδδβίαξ βζα ημοξ Οζημηυπμοξ 92/43/ΔΟΚ). ηδκ ηήθδ 3 δίκμκηαζ ηςδζημί ηςκ πδβςκ 

ηεηιδνίςζδξ ηδξ πανμοζίαξ υθςκ ηςκ εζδχκ ζηδ Λεηάκδ Απμννμήξ ημο Έανμο (έκα εζδμξ 

Petromyzonidae δεκ έπεζ ηεηιδνζςεεί αθθά οπάνπμοκ αάζζιεξ εκδείλεζξ). ηδκ ζηήθδ 4 

πανμοζζάγμκηαζ ζπυθζα (επζζδξ πνμζθένεηαζ ημ ηαεεζημξ εκδδιζζιμο ηςκ εζδχκ: (Δ)= πεδυκ 

Δκδδιζηυ Δθθάδαξ/ Δκδδιζηυ Νυηζςκ Βαθηακίςκ) 

1 2 3 4 

Είδος 
Αξιολόγηση Πηγές  Σχόλια 

 

 

Δλληνική ονομαζία 
/Ονομαζία ζηο 

«Habitats Directive» 
92/43/ΔΔC 

Παπάπηημα II 
 

Καθεζη
ώρ 
Απειλή
ρ ζηην 
Δλλάδ
α 
(Κόκκι
νο 
Βιβλίο 
2009) 

IUCN 
(Παγκ
όζμιο 
Καθε
ζηώρ  
Απειλ
ήρ) 

Πηγέρ 
πληποθοπί

υν 

 

Acipenseridae         

1. Acipenser stellatus Pallas, 1771 
Αζηποξςπύσι/ 

Acipenser stellatus 
DD EN 1 

Πιθανά ΔΥ 

2. Acipenser sturio Linnaeus, 1758  
Δςπυπαφκόρ 
Οξύππςγσορ / 

Acipenser sturio 
DD  CR 1 

Πιθανά ΔΥ  

3. Huso huso (Linenaeus, 1758) 

Μοςπούνα / Huso 
huso 

Α Α 1 

Πιθανά ΔΥ (Αμθιζβηηείηαι η 
ηεκμηπίυζη παποςζία ηος 

είδοςρ ζηην Δλλάδα). Ζ 
ζημεπινοι πληθςμοί πος 

απανηούν ζηον Έβπο και ζηο 
Θπακικό θευπούνηαι 

αλλόσθονα τάπια (πιθανώρ 
από ισθςοηποθεία ηηρ 

Βοςλγαπίαρ).  

4. Acipenser gueldenstaedti Brandt & 
Ratzeberg, 1833 

Οξύππςγσορ 
Γούναβη 

A A 1 
Αλλόσθυνο είδορ. 

 
Anguillidae 

 
      

 

5. Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)  Υέλι NT CR  1, 2, 4, 5  

Clupeidae          

6. Alosa fallax (Lacépède, 1803) 
απδελομάνα / 

Alosa fallax 
DD LC  1 

 

Cyprinidae          

7. Pseudorasbora parva (Temminck & 
Schlegel, 1846) 

Φεςδοπαζμπόπα 
Α Α 1,5 

Αλλόσθυνο είδορ (διαδεδομένο, 
ειζβολικό, αναπαπάγεηαι ζηην 

Δλληνική θύζη) 

8. Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

Μοςπμοςπίηζα / 
Rhodeus sericeus 

amarus 
 

LC LC  1,2,5 

 

9. Gobio bulgaricus Drensky, 1926 Γςθηόταπο LC LC  1,2,5 (Δ) 
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10. Barbus cyclolepis Heckel, 1837 
Θπακική Μππιάνα / 

Barbus plebejus  
LC  LC  1,2,5 

(Δ)  

11. Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Κοςηζοςπάρ DD LC 1   

12. Carassius gibelio (Bloch, 1782) Πεηαλούδα A A 1,2,5  

13. Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Κςππίνορ LC VU 1,2,5   

14. Abramis brama (Linnaeus, 1758) Λεζηιά LC LC  1  

15. Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Δςπυπαφκό ίπκο LC LC  1,2,5  

16. Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 
Αζππογπίβαδο / 
Aspius aspius 

DD LC  1,5 
 

17. Chondrostoma vardarense Karaman, 
1928 

ύπηηρ 
LC NT 1,2,5 

(E) 

18. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Μικποζίπκο DD LC  1,5  

19. Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 
1859) 

Σζαφλάκι 
LC LC  1,5 

 

20. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Σζιπόνι LC LC  1,2,5  

21. Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 
1758) 

Κοκκινοθηέπα 
LC LC  1,5 

 

22. Squalius orpheus Kottelat & 
Economidis, 2006 

Ποηαμοκέθαλορ 
Θπάκηρ 

LC LC 1,2,5 
(Δ) 

23. Vimba melanops (Heckel, 1837) Μαλαμίδα VU DD 1,2,5 (Δ) 

24. Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Γλίνι DD LC  1  

25. Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844) 

Αζημοκςππίνορ 
A A 1 

Αλλόσθυνο είδορ. 

26. Hypophthalmichthys nobilis Μαπμαποκςππίνορ A A 4 Αλλόσθυνο είδορ. 

27. Ctenophryngodon idella 
Υοπηοθάγορ 

Κςππίνορ 
A A 1 

Αλλόσθυνο είδορ. 

Cobitidae         

28. Cobitis puncticulata Erkakan, Atalay-
Ekmekçi & Nalbant, 1998 

ηικηοβελονίηζα/ 
Cobitis taenia 

VU CR 1,2,5 (Δ) 

29. Cobitis strumicae Karaman, 1955 
Θπακοβελονίηζα / 

Cobitis taenia 
LC LC 1,2,5 (Δ) 

30. Sabanejewia balcanica (Karaman, 
1922) 

 Υπςζοβελονίηζα / 
Sabanejewia aurata 

 
LC LC  1,5 

 

Siluridae         

31. Silurus glanis Linnaeus, 1758 Γοςλιανόρ LC LC 1,2  

Esocidae         

32. Esox lucius Linnaeus, 1758 Σούπνα LC LC 1,2,5   

Salmonidae      

33. Salmo cf. macedonicus 
Πέζηποθα Νέζηος / 
Salmo macrostigma 

DD DD 1 
Καθεζηώρ ενηόρ ηηρ Δλληνικήρ 
επικπάηειαρ μη επιβεβαιυμένο 

34. Oncorhynchus mykiss  A A 1 Αλλόσθυνο είδορ. 

Mugilidae        

35. Liza aurata (Risso, 1810)) Μςξινάπι LC LC 3  

36. Liza ramada (Risso, 1827)  Μαςπάκι LC LC 3  

37. Liza saliens (Risso, 1810) Γάζηπορ LC LC 3  

38. Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Κέθαλορ LC LC 3  

Atherinidae         

39. Atherina boyeri Risso, 1810 Αθεπίνα LC LC  3  

Cyprinodontidae         

40. Aphanius fasciatus (Valenciennes, 
1821) 

Εασαπιάρ / Aphanius 
fasciatus  LC LC 1, 3 

 

Poeciliidae      

41. Gambusia holbrooki Girard, 1859 Κοςνοςποθάγορ A A 1,5 Αλλόσθυνο είδορ (διαδεδομένο, 
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ειζβολικό, αναπαπάγεηαι ζηην 
Δλληνική θύζη) 

Centrarchidae      

42. Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 
Ζλιόταπο 

A A 1,5 
Αλλόσθυνο είδορ (διαδεδομένο, 
ειζβολικό, αναπαπάγεηαι ζηην 

Δλληνική θύζη) 

Gasterosteidae         

43. Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829 Αγκαθεπό LC LC  1  

Syngnathidae         

44. Syngnathus abaster Risso, 1827 Σαινιοζακοπάθα LC LC 3  

Moronidae         

45. Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Λαβπάκι LC LC 1   

Sciaenidae      

46. Argyrosomus regius 

Κπανιόρ 

LC LC 1 

Τπάπσοςν βάζιμερ 
πληποθοπίερ από πολλά πιζηά 

ππόζυπο για ηην ηακηική 
παποςζία ηος είδορ ζηο Γέληα 
Έβπος, οι πληθςζμοί έσοςν 

όμυρ μειυθεί ζοβαπά. 

Sparidae       

47. Lithognathus mormyrus (Linnaeus 
1758) 

Μοςπμούπα 
ΝΔ ΝΔ 3 

 

Percidae         

48. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Πεπκή LC LC  1,5  

49. Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Ποηαμολαύπακο DD LC  1,5  

Gobiidae         

50. Pomatoschistus marmoratus 

Μαπμαπογυβιόρ 

LC LC 3 

 

51. Knipowitschia caucasica (Berg, 
1916) 

Πονηογυβιόρ 

LC LC 1,5  

 

52. Proterorhinus semilunaris (Heckel, 
1837) 

Ρινογυβιόρ 
LC LC 1,2,5 

 

Pleuronectidae          

53. Solea solea (Linnaeus, 1758) Γλώζζα LC LC  3  

 

ΥΠΟΣΗΜΔΙΩΣΔΙΣ 

 Κσδηθνί αμηνιόγεζεο ηεο θαηάζηαζεο απεηιήο/ ηξσηόηεηαο/ ζπαληόηεηαο ησλ εηδώλ θαηά 

ηελ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο – ΙUCN (παγθόζκηα αμηνιόγεζε απεηιήο 

θαη όπσο εθαξκόδνληαη ζε εζληθή θιίκαθα από ην Κόθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινύκελσλ 

Εσσλ ηεο Διιάδαο (Σηήιε 2). 

CR = Κξηζίκσο Κηλδπλεύνληα / Critically Endangered 

EN = Κηλδπλεύνληα/ Endangered 

VU = Τξσηά/ Vulnerable 

NT = Σρεδόλ Απεηινύκελα / Near Threatened 

LC = Μεησκέλνπ Δλδηαθέξνληνο / Least Concern 

DD = Αλεπαξθώο Γλσζηά / Data Deficient  

NE = Με Αμηνινγεζέληα /Not Evaluated  

(Με ην ζύκβνιν «Α» αλαθέξνληαη ηα είδε πνπ είλαη αιιόρζσλα, δειαδή μεληθα είδε πνπ έρνπλ εηζαρζεί 

ζηελ ιεθάλε απνξξνήο από ηνλ άλζξσπν). 

 Βηβιηνγξαθηθέο πεγέο (θσδηθνί ηεθκεξίσζεο ζηε Σηήιε 3):  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ – ΥΑΡΣΔ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΒΡΟΤ 
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Κμζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ιεθέηδ πενζμπήξ Έανμο 
Φςημπμφθμο Ακηςκία-Αββεθζηή, Πμθζηζηυξ Δπζζηήιμκαξ 
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πληκήζεηο 
ΑΔΠ Αηαεάνζζημ Δβπχνζμ Πνμσυκ 

ΑΜΘ Ακαημθζηή Μαηεδμκία - Θνάηδ 

ΑΠΑ Αηαεάνζζηδ Πνμζηζεέιεκδ Αλία 

ΑΠΔ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ 

ΒΗΟΠΑ Βζμηεπκζηυ Πάνημ 

ΒΗΠΔ Βζμιδπακζηή Πενζμπή 

ΔΔ Δονςπασηή Έκςζδ 

ΔΘΗΑΓΔ Δεκζηυ Ίδνοια Αβνμηζηήξ Ένεοκαξ 

ΔΟΣ Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σμονζζιμφ 

ΔΠΑ Δεκζηυ ηναηδβζηυ Πθαίζζμ Ακαθμνάξ 

ΔΣΠΑ Δονςπασηυ Σαιείμ Πενζθενεζαηήξ Ακάπηολδξ 

ΚΑΠ Κμζκή Αβνμηζηή Πμθζηζηή 

ΚΠ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ 

ΚΤΑ Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ 

ΜΑΓ Μμκάδεξ Αβμναζηζηήξ Γφκαιδξ 

ΜΚΟ Μδ Κοαενκδηζηή Ονβάκςζδ 

ΟΑΔΓ Ονβακζζιυξ Απαζπμθήζεςξ Δνβαηζημφ Γοκαιζημφ 

ΠΠ Πνμζηαηεουιεκδ Πενζμπή 

ΤΠΔΥΧΓΔ Τπμονβείμ Πενζαάθθμκημξ, Υςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ Ένβςκ 

ΦΓ Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ 
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Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή κειέηε πεξηνρήο Έβξνπ 

1. Δηζαγσγή 

Ζ πενζμπή ημο Έανμο έπεζ επανηείξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ακάπηολδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ, ηαεχξ δζαεέηεζ πθμφζζμοξ θοζζημφξ πυνμοξ, 

εηηεηαιέκεξ ηαζ εφθμνεξ πεδζάδεξ, ηαηάθθδθεξ ηηδκμηνμθζηέξ εηηάζεζξ ηαζ επανηείξ 

οδάηζκμοξ πυνμοξ. Δπζπθέμκ, δζαεέηεζ πενζααθθμκηζηά αβαεά ορδθμφ εκδζαθένμκημξ, 

ηα μπμία ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ πυθμ έθλδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

Χζηυζμ, δ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ, ζηδκ μπμία ακήηεζ μ κμιυξ 

Έανμο, είκαζ ιία απυ ηζξ θηςπυηενεξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ, πανμοζζάγμκηαξ ζπεηζηή 

ηαεοζηένδζδ ςξ πνμξ ημ νοειυ ακάπηολδξ ζοβηνζηζηά ιε ημκ εεκζηυ ιέζμ υνμ, εκχ, 

ζε εονςπασηυ επίπεδμ, εκηάζζεηαζ ζηζξ πενζθένεζεξ ζφβηθζζδξ. Ζ ακαπηολζαηή 

ηαεοζηένδζδ ηδξ πενζμπήξ μθείθεηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ζηδκ έιθαζδ πμο δυεδηε 

ιεηαπμθειζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο άλμκα Αεήκαξ – Θεζζαθμκίηδξ, βφνς απυ ημκ 

μπμίμ ζοβηεκηνχεδηακ άκενςπμζ ηαζ ηεθάθαζα. Ζ πθδεοζιζαηή απμδοκάιςζδ ηαζ δ 

ακεπανηήξ δζαζφκδεζδ ιέζςκ ηαζ δζηηφςκ μδδβμφκ ζε έκα ηαεεζηχξ βεςβναθζηήξ 

απμιυκςζδξ απυ ηδκ μζημκμιζηή εκδμπχνα. 

Ζ εθανιμβή ζπεδίςκ πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ δεκ ηνίκεηαζ 

ζδζαζηένςξ απμηεθεζιαηζηή ζηδκ πενίπηςζδ ημο κμιμφ Έανμο, μ μπμίμξ δζαηδνεί 

παναηηδνζζηζηά ιεεμνζαηήξ μζημκμιίαξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 

1990, μ κμιυξ ακαπηφπεδηε αζμιδπακζηά, ςξ απμηέθεζια ηδξ πνμηεναζυηδηαξ πμο 

είπε δμεεί ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Θνάηδξ, δεκ έθηαζε ζηα επίπεδα άθθςκ 

πενζμπχκ ηδξ πχναξ πμο εοκμήεδηακ απυ ηδ δζάποζδ ηδξ ακάπηολδξ πένα απυ ηα 

υνζα ημο άλμκα Αεήκαξ – Θεζζαθμκίηδξ. 

Ο ημιέαξ ηςκ οπμδμιχκ ζοκέααθε ηαηαθοηζηά ζημ ακαπηολζαηυ επίπεδμ ηδξ 

πενζμπήξ, δ μπμία πανέιεζκε επί δεηαεηίεξ απμημιιέκδ απυ ηζξ ιεβάθεξ αβμνέξ ημο 

εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ, ιε απμηέθεζια κα μδδβδεεί ζε ημπζηή αηνμθία ηαζ 

απμδοκάιςζδ ηδξ υπμζαξ πνμζπάεεζαξ ηαπφννοειδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ. 

Ζ ηαηάζηαζδ είκαζ ακαζηνέρζιδ. Γζα κα πναβιαημπμζδεεί, ςζηυζμ, δ επζηάποκζδ ημο 

ακαπηολζαημφ επζπέδμο ιε αζχζζιμ ηνυπμ είκαζ απαναίηδηδ δ απμηέκηνςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ οζμεέηδζδξ ηαζ εθανιμβήξ πμθζηζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ εκίζποζδ ηςκ δμιχκ 

ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εηπυκδζδ ζθαζνζηχκ ηαζ 

ιαηνμπνυεεζιςκ ζπεδίςκ βζα ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. 

2. Γεληθά ζηνηρεία 

Ο κμιυξ Έανμο απμηεθεί ημ αμνεζμακαημθζηυ άηνμ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, 

πενζηθεζυιεκμξ απυ ηδκ Σμονηία ζηα ακαημθζηά, ιε θοζζηυ ζφκμνμ ημκ πμηαιυ 
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Έανμ, ηδ Βμοθβανία ζηα αυνεζα ηαζ ημ κμιυ Ρμδυπδξ ζηα δοηζηά, εκχ κυηζα ανέπεηαζ 

απυ ημ Θναηζηυ πέθαβμξ. Σα ελςηενζηά ζφκμνα ημο κμιμφ ιε ηδκ Σμονηία ηαζ ηδ 

Βμοθβανία λεπενκμφκ ηα 400 πθι., εκχ ηα εζςηενζηά πενζαία ζφκμνα δεκ 

οπενααίκμοκ ηα 70πθι. Πνυηεζηαζ βζα ημκ πθέμκ απμιαηνοζιέκμ κμιυ απυ ηδκ 

Αεήκα, ηαεχξ δ πνςηεφμοζα ημο κμιμφ, Αθελακδνμφπμθδ, απέπεζ 840 πθι. 

Γζμζηδηζηά, μ κμιυξ Έανμο απμηεθείηαζ απυ 13 δήιμοξ
13

 ηαζ έπεζ πνςηεφμοζα ηδκ 

Αθελακδνμφπμθδ. Βνίζηεηαζ ζημ βεςβναθζηυ δζαιένζζια ηδξ Θνάηδξ, εκηαζζυιεκμξ 

ζηδκ εονφηενδ πενζθένεζα ΑΜΘ. Μεηά ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ 

«Καθθζηνάηδξ», μ ανζειυξ ηςκ δήιςκ εα ιεζςεεί ζε 5
14

, εκχ μ κμιυξ Έανμο εα 

απμηεθεί πενζθενεζαηή εκυηδηα ηδξ εονφηενδξ πενζθένεζαξ ΑΜΘ. 

Ζ έηηαζδ ημο κμιμφ ακένπεηαζ ζε 4.242 πθι
2
, απμηεθχκηαξ ημ 3,11% ηδξ έηηαζδξ 

ημο εθθαδζημφ πχνμο. Οζ μνεζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ πενζμπέξ ηαηαθαιαάκμοκ 424 ηαζ 

1.240 πθι
2
 ακηίζημζπα, εηηεζκυιεκεξ ζημ δοηζηυ ηαζ ηεκηνζηυ ηιήια ημο κμιμφ ηαζ 

απμηεθχκηαξ ηδ θοζζηή ζοκέπεζα ηδξ μνμζεζνάξ ηδξ Ρμδυπδξ, δ μπμία απμηεθεί 

θοζζηυ ζφκμνμ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Βμοθβανίαξ ηαζ ζοκεπίγεζ ζηα αυνεζα ηςκ κμιχκ 

Ρμδυπδξ, Ξάκεδξ ηαζ Γνάιαξ. ηα υνζα ιε ημ κμιυ Ρμδυπδξ, ζημ δοηζηυ ηιήια ημο 

κμιμφ, ανίζημκηαζ μζ ημνοθέξ άπηα (1.044 ι.), Καθθζεέα (944 ι.), Δπηάδεκδνμξ 

(794 ι.), εκχ ζημ εζςηενζηυ ημο κμιμφ, ζημ φρμξ ημο μοθθίμο, ανίζηεηαζ δ ημνοθή 

                                                           
13

 Γήιμξ Αθελακδνμφπμθδξ, δήιμξ Βφζζαξ, δήιμξ Γζδοιυηεζπμο, δήιμξ Κοπνίκμο, δήιμξ 

Μεηαλάδςκ, δήιμξ Ονεζηζάδμξ, δήιμξ Ονθέα, δήιμξ αιμενάηδξ, δήιμξ μοθθίμο, δήιμξ 

Σνασακμφπμθδξ, δήιμξ Σνζβχκμο, δήιμξ Σοπενμφ ηαζ δήιμξ Φενχκ. 
14

 Γήιμξ Αθελακδνμφπμθδξ ιε έδνα ηδκ Αθελακδνμφπμθδ ηαζ ζζημνζηή έδνα ηδ Βήνα, 

απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ Αθελακδνμφπμθδξ, Σνασακμφπμθδξ ηαζ Φενχκ, μζ μπμίμζ 

ηαηανβμφκηαζ. Γήιμξ μοθθίμο, ιε έδνα ημ μοθθί, απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ μοθθίμο, 

Σοπενμφ ηαζ Ονθέα, μζ μπμίμζ ηαηανβμφκηαζ. Γήιμξ Γζδοιμηείπμο ιε έδνα ημ Γζδοιυηεζπμ, 

απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ Γζδοιμηείπμο ηαζ Μεηαλάδςκ, μζ μπμίμζ ηαηανβμφκηαζ. Γήιμξ 

Ονεζηζάδαξ ιε έδνα ηδκ Ονεζηζάδα, απμηεθμφιεκμξ απυ ημοξ δήιμοξ Ονεζηζάδμξ, Βφζζαξ, Κοπνίκμο 

ηαζ Σνζβχκμο, μζ μπμίμζ ηαηανβμφκηαζ. ημ Γήιμ αιμενάηδξ δεκ επένπεηαζ ηαιία ιεηααμθή. Βθ. 

Τπμονβείμ Δζςηενζηχκ, Απμηέκηνςζδξ ηαζ Ζθεηηνμκζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, πέδζμ Νυιμο «Νέα 

Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ – Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ». 

Γηάγξακκα 2.1: Πνζνζηφ θάιπςεο λνκνχ Έβξνπ ζηελ Διιάδα

3, 11%

96,89%

Νομός Έ βρου υπ όλοιπ η Ε λλάδα



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -246- 

Ακηάξ (654 ι.), κμηζυηενα ημ Κάραθμ (618 ι.), ηαζ κμηζμδοηζηά δ ημνοθή Σζμπάκ 

(628 ι.). 

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ έηηαζδξ ημο κμιμφ είκαζ πεδζκυ. Οζ μνεζκμί υβημζ δεκ 

απμηυπημοκ ηδκ πενζμπή απυ ηδκ οπυθμζπδ πχνα, ηαεχξ δεκ ηαηαθήβμοκ ζηδ 

εάθαζζα. Έηζζ, δ φπανλδ πεδζκχκ εηηάζεςκ ζημ κυηζμ ηαζ ακαημθζηυ ηιήια δε 

θεζημονβεί πενζμνζζηζηά ζημκ ημιέα ηδξ επζημζκςκίαξ, ηαεζζηχκηαξ ημ κμιυ 

πνμζαάζζιμ. Οζ πεδζκέξ εηηάζεζξ ανίζημκηαζ, ηονίςξ, ζημ ακαημθζηυ ηιήια, βφνς 

απυ ημκ πμηαιυ Έανμ, ηαθφπημκηαξ ζοκμθζηή έηηαζδ 2.578 πθι
2
. Ζ φπανλδ πεδζκχκ 

εηηάζεςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια δ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα κα επζηεκηνχκεηαζ, ηαηά 

αάζδ, βφνς απυ ηδκ αβνμηζηή παναβςβή. 

Ο ζδιακηζηυηενμξ πμηαιυξ ημο κμιμφ είκαζ μ Έανμξ, ημκ μπμίμ ιμζνάγεηαζ ιε ηδ 

Βμοθβανία ηαζ ηδκ Σμονηία. Οζ δφμ ααζζημί παναπυηαιμί ημο είκαζ μ Άνδαξ ηαζ μ 

Δνοενμπυηαιμξ. Πδβάγμοκ ζημ αμοθβανζηυ ηιήια ηδξ Ρμδυπδξ ηαζ μ πνχημξ 

δζαννέεζ ηαηά πθάημξ ημ κμιυ, εκχ μ δεφηενμξ πενκάεζ απυ ημ Γζδοιυηεζπμ πνζκ 

ηαηαθήλμοκ ηαζ μζ δφμ ζημκ Έανμ. 

3. Πιεζπζκηαθή ζχλζεζε 

Ζ θεηάκδ ημο Έανμο, δ μπμία εηηείκεηαζ ζε ηνεζξ πχνεξ, ηαημζηείηαζ απυ ηδ 

κεμθζεζηή επμπή, θυβς ηδξ φπανλδξ εφθμνςκ πμηαιίζζςκ εδαθχκ. ηζξ ιένεξ ιαξ, δ 

θεηάκδ ημο Έανμο θζθμλεκεί 3,6 εηαημιιφνζα ακενχπμοξ, ιε ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

αοηχκ κα ανίζηεηαζ ζημ αμοθβανζηυ ηιήια, ζηζξ πυθεζξ Plodviv, Stara Zagora, 

Haskovo ηαζ Pazardjik ηαζ κα αημθμοεεί δ πενζμπή ηδξ Αδνζακμφπμθδξ, ζηδκ 

Σμονηία. Ζ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα ακένπεηαζ ζηα 69 άημια ακά πθι
2
. 

Σμ ηιήια ημο πμηαιμφ πμο δζαηνέπεζ ηδκ Δθθάδα ανίζηεηαζ ζημ κμιυ Έανμο, μ 

μπμίμξ έπεζ 149.283 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ, ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αοηχκ κα είκαζ 

ζοβηεκηνςιέκμ ζημ δήιμ Αθελακδνμφπμθδξ
15

. Δκδμπενζθενεζαηά
16

, μ κμιυξ Έανμο 

είκαζ μ πμθοπθδεέζηενμξ, πανμοζζάγμκηαξ, πανάθθδθα, ηδ ιζηνυηενδ πθδεοζιζαηή 

αφλδζδ (3,9%). Δπζπθέμκ, μ κμιυξ πανμοζζάγεζ ημ παιδθυηενμ πμζμζηυ 

αζηζημπμίδζδξ εκηυξ ηδξ πενζθένεζαξ ΑΜΘ. Ζ πνςηεφμοζα ημο κμιμφ ηαζ μζ βφνς 

πενζμπέξ ζδιεζχκμοκ ζδιακηζηή πθδεοζιζαηή αφλδζδ, εκχ παναηδνμφκηαζ έκημκεξ 

ηάζεζξ αζηζημπμίδζδξ, ιε απμηέθεζια ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ κα 

δζαιέκεζ ζε αζηζηέξ πενζμπέξ. 
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 οβηεηνζιέκα, μ ιυκζιμξ πθδεοζιυξ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ακένπεηαζ ζε 49.724 ηαημίημοξ. Βθ. 

Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή, Μυκζιμξ Πθδεοζιυξ. Νμιμί, δήιμζ, ημζκυηδηεξ, δδιμηζηά ηαζ ημζκμηζηά 

δζαιενίζιαηα ηαζ μζηζζιμί (έημοξ 2001). 
16

 Δθελήξ, μ υνμξ εκδμπενζθενεζαηά ακαθένεηαζ ζηδκ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ – 

Θνάηδξ. 
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Πίλαθαο 3.1: Καηαλνκή πιεζπζκνχ – πνζνζηφ αζηηθνπνίεζεο 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 1991 2001 

Πιεζπζκφο 143.752 149.354 

Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 35 ηαη./πθι
2 

42 ηαη./πθι
2 

Αζηηθέο πεξηνρέο 

(πιεζπζκφο) 

74.820 88.608 

Αζηηθέο πεξηνρέο (%) 52,05 59,33 

Με αζηηθέο πεξηνρέο 

(πιεζπζκφο) 

68.932 60.746 

Με αζηηθέο πεξηνρέο (%) 47,95 40,67 

 

Πίλαθαο 3.2: Παξνπζίαζε ηάζεσλ βαζηθψλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ 

Μεηαβνιή 

πιεζπζκνχ ζην 

λνκφ 1991-2001 

Έιμε πφιεσλ, 2001 Μεηαβνιή πιεζπζκνχ αζηηθψλ 

θέληξσλ, 1991-2001 

% 

ιεηααμθήξ 

φβηνζζδ 

ιε % 

ιεηααμθήξ 

ζοκυθμο 

πχναξ 

(6,86%) 

Αζηζηά ηέκηνα Γείηηδξ Αζηζηά ηέκηνα % 

ιεηααμθήξ 

φβηνζζδ 

ιε % 

ιεηααμθήξ 

ζοκυθμο 

πχναξ 

(6,86%) 

3,9 ↓ Αθελακδνμφπμθδ 1,6 Αθελακδνμφπμθδ 32,14 ↑ 

Ονεζηζάδα 0,2 Ονεζηζάδα 20,13 ↑ 

  

Ο Έανμξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ αναζμηαημζηδιέκμοξ κμιμφξ ηδξ Δθθάδαξ, ιε 42 

ηαημίημοξ ακά πθι
2
, εκχ δ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα ζε εεκζηυ επίπεδμ ακένπεηαζ ζε 

83,1 ηαημίημοξ ακά πθι
2
. Ο πθδεοζιυξ ημο κμιμφ απμηεθεί ημ 1,4% ημο ζοκμθζημφ 

πθδεοζιμφ ηδξ Δθθάδαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 παναηδνήεδηε 

ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ πενζμπήξ ηαηά -3,1%. Ζ ζοκμθζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ 

δεκ ήηακ ηυζμ έκημκδ υζμ ηαηά ηζξ δεηαεηίεξ 1950 ηαζ 1960, ςζηυζμ, ακεηνάπδ δ 

εεηζηή ηάζδ (4,8%) πμο ζδιεζχεδηε ηδ δεηαεηία ημο 1970. ε βεκζηέξ βναιιέξ, εκχ, 

ιέπνζ ηδκ απμβναθή ημο 1991, μ πθδεοζιυξ ημο κμιμφ ζδιείςκε ανκδηζηυ νοειυ 

αφλδζδξ, ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2001 αολήεδηε ηαηά 3,9%. 

 

Γζαπνμκζηά, μ κμιυξ Έανμο πανμοζζάγεζ ιία ιέζδ πθδεοζιζαηή αφλδζδ ηδξ ηάλδξ 

ημο 2,4% ακά δεηαεηία ηα ηεθεοηαία ηνζάκηα έηδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ, εκ 

ιένεζ, ζηδκ εβηαηάζηαζδ ζημ εονφηενμ βεςβναθζηυ δζαιένζζια ηδξ Θνάηδξ ηαζ 

ζδζαίηενα ζημκ οπυ ελέηαζδ κμιυ, παθζκκμζημφκηςκ μιμβεκχκ απυ ηζξ πνχδκ 

ζμαζεηζηέξ δδιμηναηίεξ. Δκημφημζξ, μ πθδεοζιυξ ημο κμιμφ πανμοζζάγεζ ηάζεζξ 

δζανημφξ ιείςζδξ, ηαεχξ μ ανζειυξ ηςκ εακάηςκ οπενααίκεζ εηείκμκ ηςκ βεκκήζεςκ. 

Πίλαθαο 3.3: Γηαρξνληθή εμέιημε πιεζπζκνχ λνκνχ Έβξνπ 

Έηνο Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο 

1971 138.988 

1981 148.486 

1991 143.752 

2001 149.354 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -248- 

Πίλαθαο 3.4: Τπεξνρή γελλήζεσλ 

ΝΟΜΟ 

ΔΒΡΟΤ 

1998 1999 2000 2001 

Γελλήζεηο 1.293 1.243 1.258 1.239 

Θάλαηνη 1.579 1.598 1.617 1.568 

χλνιν -286 -355 -359 -329 

 

Ζ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ δεκ ακηακαηθάηαζ μιμζυιμνθα ζημ κμιυ, ηαεχξ μ 

πθδεοζιυξ αολήεδηε ιυκμ ζημοξ δήιμοξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ Ονεζηζάδαξ, εκχ 

ιεζχεδηε ζε υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ δήιμοξ. οκεπχξ, εκχ ζδιεζχκεηαζ ζδιακηζηή 

δζαννμή ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ, δε ζοιααίκεζ ημ ίδζμ ηαζ ζηζξ αζηζηέξ, ιε 

απμηέθεζια δ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ημο κμιμφ κα μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ αφλδζδ 

ημο πθδεοζιμφ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ, δ μπμία ακηζζηαειίγεζ ηαζ οπενααίκεζ ηδ 

ιείςζδ ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ. 

Καηά ηδ δεηαεηία 1991-2001, ημ 7,28% ημο πθδεοζιμφ ιεηαηζκήεδηε απυ αβνμηζηέξ 

πενζμπέξ ζε αζηζηά ηέκηνα. Σμ πνυαθδια ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, 

υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ δζάβναιια 3.2, είκαζ ελαζνεηζηά έκημκμ ζε μνζζιέκα δδιμηζηά 

δζαιενίζιαηα, υπμο μ πθδεοζιυξ έπεζ ιεζςεεί ηαηά ημ ήιζζο. Σμ πνυαθδια είκαζ πζμ 

έκημκμ ζηζξ πενζμπέξ ημο αμνείμο Έανμο ηαζ ηδξ αιμενάηδξ.  
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Ο κμιυξ Έανμο έπεζ πμθφ ορδθυ δείηηδ βήνακζδξ
17

, μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ηάζεζξ 

ακυδμο. Ακαθοηζηυηενα, αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ απμβναθήξ ημο 1991, μ δείηηδξ 

βήνακζδξ ημο κμιμφ ακηζζημζπμφζε ζε 0,81, εκχ ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2001 

ακήθεε ζε 1,4, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμηεί ηδ ιεηαηίκδζδ παναβςβζηχκ αηυιςκ εηηυξ 

                                                           
17

 Ο δείηηδξ βήνακζδξ ζζμφηαζ ιε ημ θυβμ ηςκ αηυιςκ άκς ηςκ 65 εηχκ πνμξ ημκ πθδεοζιυ ηςκ 

αηυιςκ δθζηίαξ 0-14 εηχκ. 
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Γηάγξακκα 3.2: Γηαρξνληθή εμέιημε πιεζπζκνχ

2,4%

Πδβή: ΣΟΜΔ (Σμπζηή Μεεμνζαηή φιπναλδ) 
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πενζμπήξ. Ο δείηηδξ ελάνηδζδξ
18

 ζδιείςζε, επίζδξ, ιζηνή άκμδμ, απυ 0,45 ημ 1991, 

ζε 0,5 ημ 2001. Ζ εκ θυβς άκμδμξ μθείθεηαζ ζηδ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ 

δθζηίαξ άκς ηςκ 65, ηαεχξ δ δθζηζαηή μιάδα ηςκ 0-14 εηχκ ζοννζηκχεδηε, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 3.5. 

 

Πίλαθαο 3.5: Καηαλνκή θαηνίθσλ αλά ειηθία 

Οκάδεο ειηθηψλ 1991 2001 

0-4 6.853 6.750 

5-9 8.372 6.773 

10-14 9.498 7.286 

15-19 14.531 12.637 

20-24 11.425 12.851 

25-29 8.895 10.493 

30-34 9.260 9.465 

35-39 9.091 9.072 

40-44 7.965 9.583 

45-49 7.639 9.195 

50-54 9.995 8.107 

55-59 10.301 7.827 

60-64 10.523 10.254 

65-69 7.299 10.331 

70-74 4.229 9.234 

75-79 4.306 5.268 

80-84 2.777 2.280 

85+ 1.505 1.877 

χλνιν 144.464 149.283 

 

ημ δζάβναιια 3.4 θαίκεηαζ δ ηαηακμιή ηςκ ηαημίηςκ ακά δθζηία ηαζ θφθθμ ηαηά 

ηδκ απμβναθή ημο 2001. Σα αολδιέκα πμζμζηά ακδνχκ ζηζξ δθζηίεξ 20-30 εηχκ 

μθείθμκηαζ ζημοξ ζηναηεοιέκμοξ πμο οπδνεημφκ ηδ εδηεία ημοξ ζημ κμιυ Έανμο. Ζ 

ιεηακάζηεοζδ πνμξ ημ εζςηενζηυ ηαζ ημ ελςηενζηυ ηδξ πχναξ, δ μπμία έπεζ λεηζκήζεζ 

απυ ηδ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ελαημθμοεεί ιέπνζ ζήιενα, έπεζ ζοιαάθεζ ζηδκ φπανλδ 

αολδιέκςκ πμζμζηχκ ηαημίηςκ, ηονίςξ βοκαζηχκ, ζηζξ δθζηίεξ 60-75. Σμ εκ θυβς 

πνυαθδια επζηείκεηαζ ζε μνζζιέκεξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, θυβς 

ηδξ ιεηακάζηεοζδξ εκηυξ ημο κμιμφ, πνμξ ηα αζηζηά ηέκηνα
19

. 

Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο πθδεοζιμφ πανμοζζάγεζ ηάζεζξ αεθηίςζδξ. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ πμζμζηυ ηςκ ηαημίηςκ πςνίξ ιυνθςζδ πένακ ημο δδιμηζημφ 

ιεζχεδηε απυ 37,18% ημ 1991, ζε 31,50% ημ 2001. Δπζπθέμκ, έπεζ αολδεεί 

ζδιακηζηά δ ζοιιεημπή ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 

απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ 1991 δεκ οπήνπε μφηε έκαξ ηάημπμξ δζδαηημνζημφ 

                                                           
18

 Ο δείηηδξ ελάνηδζδξ ζζμφηαζ ιε ημ θυβμ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 0-14 ηαζ 65+ εηχκ πνμξ ημκ 

πθδεοζιυ ηςκ αηυιςκ δθζηίαξ 15-64 εηχκ. 
19

 ΣΟΜΔ (2006), Ζ ζοιιεημπή ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ μιάδςκ πθδεοζιμφ ζηδκ 

απαζπυθδζδ ημο κμιμφ Έανμο, Κμζκμηζηή Πνςημαμοθία Equal, ένβμ «Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ζηδ 

ιεευνζμ». 
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δζπθχιαημξ ζημ κμιυ, εκχ, ημ 2001, μ ανζειυξ ηςκ δζδαηηυνςκ ακενπυηακ ζε 190. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ημ 2006, μ Έανμξ ήηακ ακάιεζα ζηζξ 10 πενζμπέξ ιε ηα 

ορδθυηενα πμζμζηά επζηοπίαξ ηςκ οπμρδθίςκ ημοξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

Γζα ημ 2009, ημ πμζμζηυ επζηοπίαξ ηςκ οπμρδθίςκ πανέιεζκε ζε ορδθά επίπεδα, 

ακενπυιεκμ ζημ 80%. 

Χζηυζμ, ημ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ παναιέκεζ πνμαθδιαηζηυ βζα ηδ ιμοζμοθιακζηή 

ιεζμκυηδηα, ιζηνυ ηιήια ηδξ μπμίαξ ανίζηεηαζ ζημ κμιυ Έανμο, ιε ηονίανπμ 

ζημζπείμ ημοξ Αείβακκμοξ. ημ κμιυ οπάνπμοκ 19 ιεζμκμηζηά ζπμθεία
20

 ηαζ ηακέκα 

βοικάζζμ-θφηεζμ. Απυ ηα 19 δδιμηζηά ηα 8 ανίζημκηαζ ζε δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ, ηα 3 

ζε διζμνεζκέξ πενζμπέξ ηαζ ηα οπυθμζπα ζε πεδζκέξ πενζμπέξ. οκεπχξ, ημ 

εηπαζδεοηζηυ δίηηομ ειθακίγεηαζ αζεεκέξ, ιε ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά ηδκ απμοζία 

ζπμθείςκ ιέζδξ ηαζ ακχηενδξ εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ηαζ πμθοιμνθίαξ ζε μνζγυκηζα 

ηαηάηαλδ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δοκαηυηδηαξ επζθμβήξ ιεηαλφ μνζζιέκμο ανζειμφ 

ζπμθείςκ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ, ζοκήεςξ, οπάνπεζ ιυκμ έκα ακά πενζμπή. 

οιπεναζιαηζηά, πνυηεζηαζ βζα έκακ αναζμηαημζηδιέκμ κμιυ, ιε ηάζεζξ πεναζηένς 

ιείςζδξ ημο πθδεοζιμφ ημο, ζδζαίηενα ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. Σα αζηζηά ηέκηνα 

πνμζεθηφμοκ ζδιακηζηυ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ, βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ 

ημο πθδεοζιμφ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ. Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ πανμοζζάγεζ ηάζεζξ 

αεθηίςζδξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ζζπφεζ ημ ίδζμ ηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ 

ιμοζμοθιακζηήξ ιεζμκυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ κμιυ. 

 

                                                           
20

 Αβνζάκδξ, Αθελακδνμφπμθδξ, Αφναξ, Γένζημο, Γμκζημφ, Γζδοιυηεζπμο, Γζηέθθδξ, Κμιάνμο, 

Μάηνδξ, Μεβάθμο Γενείμο, Μεζδιανίαξ, Μζηναηίμο, Πενάιαημξ, Πεηνμθυθμο, Πθάηαξ, Πμθζάξ, 

Ρμφζζαξ, ζδδνμφξ, ζδδνμπςνίμο. Βθ. οκημκζζηζηυ Γναθείμ Μεζμκμηζηχκ πμθείςκ (2009), 

Καηάθμβμξ ιε ηα Μεζμκμηζηά πμθεία ημο Νμιμφ Έανμο. ε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ μ 

ανζειυξ ηςκ ιεζμκμηζηχκ ζπμθεζχκ δίδεηαζ ιε επζθφθαλδ, ηαεχξ δζαθένεζ απυ πδβή ζε πδβή. 

Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ, ζφιθςκα ιε ημ οκημκζζηζηυ Γναθείμ Μεζμκμηζηχκ πμθείςκ μ 

ανζειυξ ημοξ ακένπεηαζ ζε 19, ζφιθςκα ιε ηδκ Πενζθενεζαηή Γζεφεοκζδ Πνςημαάειζαξ ηαζ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ μ ανζειυξ ακένπεηαζ ζε 20, εκχ, 

ηέθμξ, ζφιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, Γζά Βίμο Μάεδζδξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ, μ ανζειυξ ηςκ 

ιεζμκμηζηχκ ζπμθείςκ ζημ κμιυ Έανμο ακένπεηαζ ζε 21. 
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4. Οηθνλνκία 

Ο πνςημβεκήξ ημιέαξ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή ζηδκ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ημο κμιμφ Έανμο. Ζ μζημκμιία ημο κμιμφ Έανμο ζηδνίγεηαζ, ηαηά 

αάζδ, ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή ηαζ, δεοηενεουκηςξ ζηδκ ηηδκμηνμθία, εκχ δ 

αζμιδπακία ακαπηφπεδηε ιεηά ημ 1990. Πνυηεζηαζ, ηονίςξ, βζα ιζηνέξ ιεηαπμζδηζηέξ 

ιμκάδεξ πμο, μοζζαζηζηά, επελενβάγμκηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. Σα 

ααζζηά βεςνβζηά πνμσυκηα πμο πανάβεζ μ κμιυξ είκαζ ζζηδνά, ηεφηθα, ηαθαιπυηζ ηαζ 

ααιαάηζ. Απυ ηδκ ηηδκμηνμθία πνμηφπηεζ ηνέαξ ηαζ βάθα, εκχ απυ ηδ ιεηαπμίδζδ 

πνμηφπημοκ βαθαηημημιζηά ηαζ ηονμημιζηά πνμσυκηα, αθθακηζηά ηαζ οθακηά, ηονίςξ 

ιεηαλςηά, θυβς ηδξ παναβςβήξ ιεηαλζμφ ζημ μοθθί. Ο ηνζημβεκήξ ημιέαξ έπεζ 

ανπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ πνυζθαηα, ιε ηονίανπα ζημζπεία ημκ ημονζζιυ ηαζ ημ 

ειπυνζμ. Καεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ πανάβμκηαξ ηδξ μζημκμιίαξ ημο κμιμφ, ηυζμ 

εεηζηά, υζμ ηαζ ανκδηζηά, είκαζ μ μιχκοιμξ πμηαιυξ, ηαεχξ, εκχ απμηεθεί ηδ ααζζηή 

πδβή άνδεοζδξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, πνμηαθεί ζδιακηζηέξ γδιίεξ υηακ πθδιιονίγεζ. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.1: Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(2001) 

 Πξσηνγελήο ηνκέαο Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Σξηηνγελήο ηνκέαο 

 Απαζρνινχκελνη % Απαζρνινχκελνη % Απαζρνινχκελνη % 

Ννκφο 

Έβξνπ 

14.455 27,6 8.857 16,9 27.723 53 

χλνιν 

ρψξαο 

591.669 14,4 892.187 21,7 2.401.168 58,5 
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Απυ ημοξ πίκαηεξ 4.1 ηαζ 4.2 ζοιπεναίκμοιε υηζ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ 

μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα επζηεκηνχκεηαζ, ηαηά αάζδ, βφνς απυ ηδκ αβνμηζηή 

παναβςβή, ιε πμζμζηυ ζηδκ απαζπυθδζδ 27,6%, δ ζοιιεημπή ημο πνςημβεκμφξ 

ημιέα ζημ ΑΔΠ ημο κμιμφ είκαζ ιζηνυηενδ, ζοβηνζηζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

οπμθμίπςκ δφμ ημιέςκ. ε εεκζηυ επίπεδμ, παναηδνμφιε υηζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ 

πανήβαβε, ζπεδυκ, ηα ¾ ημο ΑΔΠ. Αημθμοεεί μ δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ηαζ ηεθεοηαίμξ 

ζε ζοιιεημπή ζηδ ζοκμθζηή εεκζηή παναβςβή είκαζ μ πνςημβεκήξ ημιέαξ, ιε 

πμζμζηυ ιυθζξ 4,3%. Ο Έανμξ ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ κμιμφξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

ζοιιεημπή ημο πνςημβεκή ημιέα ζηδ ζοκμθζηή μζημκμιζηή παναβςβή ζε επίπεδμ 

κμιμφ. Οζ ηάζεζξ ιεηααμθήξ ηδξ ημιεαηήξ ζφκεεζδξ παναβςβήξ είκαζ πθήνςξ 

ακηίζηνμθεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηάζεζξ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ηαεχξ, ζημ κμιυ Έανμο, δ 

ζοιιεημπή ημο πνςημβεκή ηαζ ημο δεοηενμβεκή ημιέα αολάκεηαζ ηαζ εηείκδ ημο 

ηνζημβεκή ημιέα ιεζχκεηαζ, εκχ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ παναηδνείηαζ ζαθήξ ηάζδ 

ιείςζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο πνςημβεκή ηαζ δεοηενμβεκή ημιέα ηαζ δ ζοιιεημπή ημο 

ηνζημβεκή ημιέα αολάκεηαζ. 

Σμ ΑΔΠ ημο κμιμφ, ημ 2006, ακενπυηακ ζε 2.008,03 εηαη. €
21

, ζοιιεηέπμκηαξ ηαηά 

1,20% ζημ ΑΔΠ ηδξ πχναξ. Βάζεζ ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ, ημ μπμίμ, ημ 2006, 

ακενπυηακ ζε 14.400 Μμκάδεξ Αβμναζηζηήξ Γφκαιδξ ή 12.400 €, δ πενζθένεζα ΑΜΘ 

ήηακ δ δεφηενδ θζβυηενμ ακεπηοβιέκδ πενζθένεζα ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. Σμ ηαηά 
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 Δβκαηία Οδυξ Α.Δ. – Παναηδνδηήνζμ (2009), Ακαπηολζαηυ πνμθίθ ηδξ Πενζθένεζαξ Ακαημθζηήξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ. 

Πίλαθαο 4.2: Γηάξζξσζε ηνπ ΑΔΠ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (2005) 

 Πξσηνγελήο ηνκέαο Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Σξηηνγελήο ηνκέαο 

 εθαη. € % εθαη. € % εθαη. € % 

Ννκφο 

Έβξνπ 

162,5 9,4 441,3 25,4 1.132,2 65,2 

χλνιν 

ρψξαο 

7.697,0 4,3 39.462,1 22,2 130.858 73,5 

Γηάγξακκα 4.1: πκκεηνρή ΑΔΠ Ννκνχ Έβξνπ ζηελ Διιάδα

1,2%

98,8%

Νομός Έ βρου υπ όλοιπ η Ε λλάδα
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ηεθαθήκ ΑΔΠ ηδξ πενζθένεζαξ ακηζζημζπμφζε ζημ 60,9% ημο ακηίζημζπμο ηδξ ΔΔ ηςκ 

27. Δκδμπενζθενεζαηά, ζημοξ ηαημίημοξ ημο κμιμφ Έανμο ακηζζημζπεί ημ δεφηενμ 

ορδθυηενμ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ (66,3% ημο εονςπασημφ ιέζμο υνμο), ιεηά ημ κμιυ 

Κααάθαξ. 

Πίλαθαο 4.3: Δπίπεδν αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο λνκψλ, 2006 

ΑΔΠ/θάηνηθν ζε ΜΑΓ θαη € 

Ννκφο ΜΑΓ € % επξσπατθνχ 

Μ.Ο. ΔΔ27 (ΜΑΓ) 

Έβξνπ 15.700,00 13.500,00 66,3 

χλνιν ρψξαο 22.200,00 19.199,00 94,1 

 

Πεγή: Δγλαηία Οδφο Α.Δ. – Παξαηεξεηήξην (2009) 

Σμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ημο κμιμφ ακένπεηαζ ζε 57.683 άημια. Δλ αοηχκ, ενβάγμκηαζ 

52.323 άημια, ιε ημ 27,6% κα απαζπμθείηαζ ζημκ πνςημβεκή ημιέα, ημ 16,9% ζημ 

δεοηενμβεκή ηαζ ημ 53% ζημκ ηνζημβεκή ημιέα. Δίκαζ ειθακέξ υηζ ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ απαζπυθδζδξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα. Ζ ακενβία ζημ κμιυ 

ανίζηεηαζ ηάης απυ ηα εεκζηά επίπεδα, θηάκμκηαξ ζημ 8,6%, εκχ δ ακενβία ζημ 

ζφκμθμ ηδξ πχναξ ακένπεηαζ ζημ 11,1%
22

. Καηά ηδκ πενίμδμ 2004-2006, δ ακενβία 

ζδιείςζε ακμδζηέξ ηάζεζξ, εκχ ιεζχεδηε ηαηά ηζξ πνμκζέξ 2007 ηαζ 2008. 

Δκδμπενζθενεζαηά, μ κμιυξ Έανμο, ιαγί ιε ημ κμιυ Ρμδυπδξ, πανμοζζάγμοκ ηα 

παιδθυηενα πμζμζηά ακενβίαξ. 

Πίλαθαο 4.4: Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ζηνλ ΟΑΔΓ αλέξγσλ 

ΝΟΜΟ 

ΈΒΡΟΤ 

2004 2005 2006 2007 2008 

5.983 6.881 6.109 5.178 5.205 

 

Πεγή: Δγλαηία Οδφο Α.Δ. – Παξαηεξεηήξην (2010) 

 

Πίλαθαο 4.5: Δπίπεδν αλεξγίαο (%) 

Πεξηθέξεηα 2000 2007 2008 

Μεηαβνιή 

2000-2008 

% 

Μεηαβνιή 

2007-2008 

% 

Αλαη. 

Μαθεδνλία 

& Θξάθε 

9,00 9,70 8,70 -3,33 -10,31 

χλνιν 

ρψξαο 
11,40 8,30 7,70 -36,36 -7,23 

ΔΔ27 - 7,20 7,00 - -2,78 

 

Πεγή: Δγλαηία Οδφο Α.Δ. – Παξαηεξεηήξην (2010) 
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 Βάζεζ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ απμβναθήξ ημο 2001. 
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4.1.  Πξσηνγελήο ηνκέαο 

πςξ έπεζ ηαηαζηεί ήδδ ειθακέξ, δ μζημκμιία ημο κμιμφ Έανμο ααζίγεηαζ, 

πνςηίζηςξ, ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή ηαζ, δεοηενεουκηςξ, ζηδκ ηηδκμηνμθία. Οζ 

εηηάζεζξ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ ημο κμιμφ ανίζημκηαζ ζηδκ πεδζάδα ηδξ 

Ονεζηζάδαξ ηαζ ημο πμηαιμφ Άνδα, ζηδ βναιιζηή πεδζάδα Μεηαλάδεξ- Γζδοιυηεζπμ 

ηαζ ζηζξ παναπμηάιζεξ πενζμπέξ ηαζ ημ Γέθηα ημο Έανμο. Ζ αβνμηζηή βδ εηηείκεηαζ 

ζε ειααδυκ 2.718 πθι
2
, εη ηςκ μπμίςκ ημ 73,2% είκαζ πεδζκυ, ημ 21,1% είκαζ 

διζμνεζκυ ηαζ ημ 5,6% είκαζ μνεζκυ. 

Ζ αβνμηζηή παναβςβή ελεζδζηεφεηαζ ζηζξ ανμηναίεξ ηαθθζένβεζεξ, υπςξ ηα ζζηδνά ηαζ 

ημ ηαθαιπυηζ. Πνυηεζηαζ βζα ηαθθζένβεζεξ ιε παιδθέξ εζζμδδιαηζηέξ απμδυζεζξ ακά 

ζηνέιια, βεβμκυξ πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ ημκ ηαηαηειαπζζιυ 

ηςκ αβνμηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα εζζμδήιαηα ακά αβνμηζηή 

εηιεηάθθεοζδ κα είκαζ παιδθά. Ζ ζηνμθή ηδξ ΚΑΠ απυ ηδκ εκίζποζδ ηςκ 

εζζμδδιάηςκ, ιε ηδ ζηήνζλδ εββοδιέκςκ ηζιχκ ηαζ ηζξ άιεζεξ εζζμδδιαηζηέξ 

εκζζπφζεζξ, ζε ακαδζανενςηζηά πνμβνάιιαηα πμο πνμτπμεέημοκ δοκαιζηέξ 

πνςημαμοθίεξ ηαζ ζοζηδιαηζηή ηζκδημπμίδζδ ζε εεκζηυ ηαζ ημπζηυ επίπεδμ ανήηε 

απνμεημίιαζηδ ηδκ οπυ ελέηαζδ πενζμπή. 

Πίλαθαο 4.6: Κχξηα παξαγφκελα πξντφληα πξσηνγελνχο ηνκέα (2007) 

Πξντφλ Πνζφηεηα (ηφλνη) 

ζηδνά 163.050 

Εαπανυηεοηθα 135.800 

Ανααυζζημξ 130.000 

Γάθα 39.290 

Βαιαάηζ 36.390 

Παηάηα 6.850 

Κνζεάνζ 6.750 

Κνέαξ 3.149 

Σονί (ιαθαηυ) 1.460 

Ζθίακεμξ 1.350 

 

Πεγή: Ννκαξρία Έβξνπ – Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Πξνγξακκαηηζκνχ (2008) 

Βαζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ΚΑΠ ήηακ δ επάνηεζα εθμδζαζιμφ ηδξ αβμνάξ ιε αβνμηζηά 

πνμσυκηα. Ο εκ θυβς ζηυπμξ, υπζ ιυκμ είπε επζηεοπεεί, αθθά είπε οπενηεναζεεί, 

ηαεχξ μ ιδπακζζιυξ ζηήνζλδξ ημο βεςνβζημφ εζζμδήιαημξ είπε μδδβήζεζ ζε έκημκεξ 

ακζζμννμπίεξ ιεηαλφ πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ, ζχνεοζδ πθεμκαζιάηςκ ηαζ πμζμηζηή 

οπμαάειζζδ πθήεμοξ πνμσυκηςκ. Σμ εκ θυβς βεβμκυξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ φπανλδ 

δζεεκχκ πζέζεςκ, θυβς ηδξ ορδθήξ ελςηενζηήξ πνμζηαζίαξ πμο ελαζθάθζγακ μζ 

ιδπακζζιμί ζηήνζλδξ, μδήβδζε ζηδκ απυθαζδ ιεηαννφειζζδξ ηδξ ΚΑΠ, ημκ Ημφκζμ 

ημο 2003. 
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Πίλαθαο 4.7: Δηζφδεκα αλά ζηξέκκα θαη είδνο θαιιηεξγνχκελεο γεο 

Οηθνλνκηθφ έηνο 2010 Ννκφο Έβξνπ 

 Μέζε ηηκή πεδηλή 

δψλε 

Πεδηλή δψλε Ζκηνξεηλή δψλε Οξεηλή δψλε 

Δίδνο ΜΑ
23

 Α
24

 ΜΑ Α ΜΑ Α ΜΑ Α 

ηηάξη 

καιαθφ 

15,41 14,52 13,72  10,98  8,23  

ηηάξη 

ζθιεξφ 

25,83 38,02 23,77  19,02  14,26  

Σεχηια  65,09  59,18  47,34  35,51 

Αξαβφζηηνο 14,26 37,11 14,98 37,46 11,98 29,97 8,99 22,48 

Βακβάθη 19,91 49,92 15,83 40,21 12,66 32,17 9,50 24,13 

Παηάηα 76,46 150,75  85,19  68,15  51,11 

Κξηζάξη 15,54 12,57 13,60  10,88  8,16  

Ζιίαλζνο 19,25 30,23 15,11 30,23 12,09 24,18 9,07 18,14 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (2010) 

Ζ ιεηαννφειζζδ ηδξ ΚΑΠ ζηδνίπεδηε, εκ πμθθμίξ, ζηδ οιθςκία βζα ηδ βεςνβία πμο 

οζμεεηήεδηε ζηα πθαίζζα ημο βφνμο ηδξ Οονμοβμοάδξ, υπμο απμθαζίζηδηε δ 

απμζφκδεζδ ηδξ ζηήνζλδξ ημο βεςνβζημφ εζζμδήιαημξ απυ ηδκ παναβςβή. οκεπχξ, 

μζ δαπάκεξ ηδξ ΚΑΠ πανέιεζκακ ζηα ίδζα επίπεδα, αθθά δζμπεηεφμκηαζ ιέζς κέςκ 

ιδπακζζιχκ ζηήνζλδξ ημο βεςνβζημφ εζζμδήιαημξ ηαζ ηδξ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ. Οζ 

ααζζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ είκαζ μ επακαπνμζακαημθζζιυξ ηδξ ημζκμηζηήξ βεςνβίαξ 

πνμξ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ, δ ζοκέπζζδ ηδξ ζηήνζλδξ ημο βεςνβζημφ εζζμδήιαημξ 

ηαζ δ πνμχεδζδ πνμηφπςκ βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηνμθίιςκ. 

Πανά ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ ΚΑΠ, δ αβνμηζηή παναβςβή ζημκ Έανμ δεκ πανμοζίαζε 

ηάπμζα μοζζαζηζηή αθθαβή, ηαεχξ ελαημθμοεεί κα ζηδνίγεηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα 

ζζηδνχκ, ηα μπμία απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ ζοκμθζηήξ αλίαξ ηδξ παναβςβήξ. 

Σα παναδμζζαηά παναβυιεκα αβνμηζηά πνμσυκηα, είηε θυβς ηδξ ακαεεχνδζδξ ηδξ 

ΚΑΠ, είηε θυβς δοζιεκμφξ ιεηααμθήξ ηςκ υνςκ ηδξ αβμνάξ, ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανά 

πνμαθήιαηα ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Σμ ορδθυ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ, θυβς ηδξ 

απυζηαζδξ ημο κμιμφ απυ ηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα ηδξ πχναξ απμηεθεί έκα επζπθέμκ 

ιεζμκέηηδια. Δκημφημζξ, δ βεςζηναηδβζηή ημιαζηή εέζδ ημο κμιμφ, ζημ ζδιείμ 

ημιήξ ηδξ Καζπίαξ, ηδξ Μαφνδξ ηαζ ηδξ Μεζμβείμο εαθάζζδξ, ζηα υνζα ηδξ 

ααθηακζηήξ πενζμκήζμο ηαζ ηςκ πανεολείκζςκ πςνχκ, πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

δζάεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηζξ ακαδουιεκεξ αβμνέξ ηδξ πενζμπήξ. 

Πίλαθαο 4.8: Φπηηθή παξαγσγή Έβξνπ (2007) 

 ΚΔ
25

 Μ
26

 Β
27

 ΤΝΟΛΟ 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΤΖ (Χ ΜΔΡΟ ΔΝΑΛΛΑΓΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ) 
116,6 642,4 682,1 1441,1 

                                                           
23

 Μδ ανδεουιεκα. 
24

 Ανδεουιεκα. 
25

 Καθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ. 
26

 Μεηαααηζηυ ζηάδζμ. 
27

 Βζμθμβζηυ ζηάδζμ. 
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ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΔ ΔΚΣΑΔΗ  2,0  2,0 

ΑΛΛΑ ΟΠΧΡΟΦΟΡΑ 0,0 50,5 0,6 51,1 

ΑΛΛΑ ΟΠΧΡΟΦΟΡΑ (ΜΟΤΡΗΑ)  0,1  0,1 

ΑΛΛΑ ΟΠΧΡΟΦΟΡΑ (ΡΟΓΗΑ)  0,0 0,1 0,1 

ΑΛΛΑ ΟΠΧΡΟΦΟΡΑ (ΤΚΗΑ)  0,7  0,7 

ΑΛΛΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ  175,8  175,8 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΑΡΑΒΟΗΣΟ 

ΔΝΗΡΧΜΑ) 
 60,5  60,5 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΒΗΚΟ) 31,5 1250,6 1813,4 3095,5 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ 

(ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ ΜΠΗΕΔΛΗ) 
0,0 33,1 60,6 93,7 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ 

(ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ ΡΔΒΤΘΗ) 
  9,0 9,0 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΛΔΗΜΧΝΗΑ 

ΦΤΣΑ) 
0,0 58,0 25,0 83,0 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΜΖΓΗΚΖ) 910,6 52.644,5 17.643,8 71.198,9 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΟΡΓΟ)  32,4 6,2 38,6 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΣΡΗΣΗΚΑΛΔ)  284,0 670,1 954,1 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΕΧΟΣΡΟΦΔ (ΣΡΗΦΤΛΛΗ)  84,0 212,4 296,4 

ΑΜΠΔΛΗ (ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ)  8,6 26,0 35,5 

ΑΜΠΔΛΗ (ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ) 56,3 182,3 89,1 327,7 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΤΣΑ (ΒΑΜΒΑΚΗ) 238,9 4.862,6 3.352,8 8.454,3 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΤΣΑ (ΔΛΑΗΟΚΡΑΜΒΖ)  13,7 9,0 22,7 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΤΣΑ (ΖΛΗΑΝΘΟ) 44,9 3.076,6 2.484,7 5.606,2 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΦΤΣΑ (ΟΓΗΑ) 11,2  29,4 40,6 

ΒΟΚΟΣΟΠΟ (ΓΖΜ.) 907,0 1.489,0 18.529,0 20.925,0 

ΒΟΚΟΣΟΠΟ (ΗΓ.)  176,8  176,8 

ΝΧΠΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ)   27,1 27,1 

ΝΧΠΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ (ΤΠΑΗΘΡΗΑ) 434,7 187,5 729,0 1.351,2 

ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ 35,2   35,2 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΑΡΑΒΟΗΣΟ ΚΑΡΠΟ) 108,3 1.042,9 1.509,7 2.660,9 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΒΡΧΜΖ)  35,7  35,7 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΚΡΗΘΑΡΗ) 151,6 563,1 1.023,5 1.738,2 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΗΚΑΛΖ) 0,0 33,1 25,6 58,7 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΗΣΟ ΜΑΛΑΚΟ) 31,2 1.017,1 1.578,3 2.626,6 

ΦΤΣΑ ΜΚ (ΗΣΟ ΚΛΖΡΟ) 135,4 3.061,1 2.285,5 5.482,0 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Ο Έανμξ, πανά ηδκ φπανλδ πθμφζζςκ οδαηζηχκ πυνςκ, πανμοζζάγεζ ιζηνυ πμζμζηυ 

ανδεουιεκςκ ηαθθζενβεζχκ. Σμ εκ θυβς βεβμκυξ εκδέπεηαζ κα μθείθεηαζ ζηδκ 

ανκδηζηή ελέθζλδ ημο πθδεοζιμφ, εθ‘ υζμκ μζ ανδεουιεκεξ ηαθθζένβεζεξ απαζημφκ 

αολδιέκδ απαζπυθδζδ. 

Ο πμηαιυξ Έανμξ ζοιαάθθεζ ηαηαθοηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. 

Οζ πθδιιφνεξ ημο πμηαιμφ έπμοκ ανκδηζηυ ακηίηηοπμ ζηδκ μζημκμιία, ηαεχξ 

πθήηημκηαζ ζμαανά, ιεηαλφ άθθςκ, μζ ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ. Υαναηηδνζζηζηά 

ακαθένεηαζ υηζ μζ πθδιιφνεξ ημο 2010 ζοβηαηαθέβμκηαζ ζηζξ πεζνυηενεξ ηςκ 

ηεθεοηαίςκ δεηαεηζχκ, πνμηαθχκηαξ ζμαανέξ γδιίεξ ζηδκ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ημ δίηηομ 
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άνδεοζδξ
28

. Τπμθμβίγεηαζ πςξ, ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, πενζζζυηενα απυ 400.000 

ζηνέιιαηα ηαθθζενβήζζιςκ εηηάζεςκ ηαζ, μνζζιέκεξ θμνέξ ηαζ ηαημζηδιέκςκ 

πενζμπχκ, πθδιιφνζζακ απυ ηα κενά ημο Έανμο. Δπζπθέμκ, μζ πθδιιφνεξ επδνεάγμοκ 

ηδκ ακενχπζκδ οβεία, ηαεχξ ζηα ζηάζζια κενά πμο παναιέκμοκ βζα ανηεημφξ ιήκεξ 

εζζαάθεζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ημοκμοπζχκ, ιε απμηέθεζια κα οπάνπμοκ ηνμφζιαηα 

ζπεηζηχκ αζεεκεζχκ. 

Δηηυξ απυ ηα πνμσυκηα πμο πνμακαθένεδηακ, ζε λενζηά εδάθδ ημο κμιμφ 

ηαθθζενβείηαζ ιδδζηή, βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ. ημ κμιυ έπεζ 

ακαπηοπεεί ζδζαίηενα δ αζβμπνμααημηνμθία, ςζηυζμ, ηα ηεθεοηαία έηδ, έπεζ αολδεεί 

ζδιακηζηά, ηυζμ πμζμηζηά, υζμ ηαζ πμζμηζηά, δ εηηνμθή αμμεζδχκ. ηδκ πενζμπή ημο 

μοθθίμο ηαθθζενβείηαζ δ ιμονζά, χζηε κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ηδξ ζδνμηνμθίαξ 

βζα ηδκ παναβςβή ιεηαλζμφ. Οζ πθδιιφνεξ ημο πμηαιμφ επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδκ 

ηηδκμηνμθία, ηαεχξ μδδβμφκ ζε απχθεζεξ ζημ γςζηυ ηεθάθαζμ. 

Πίλαθαο 4.9: Δηζφδεκα αλά θεθαιή εθηξεθφκελνπ δψνπ (2010) 

Οηθνλνκηθφ έηνο 2010 Ννκφο Έβξνπ 

Δίδνο Μέζε ηηκή 

πεδηλή δψλε 

Πεδηλή δψλε Ζκηνξεηλή δψλε Οξεηλή δψλε 

Αγειάδεο 

ειεχζεξεο βνζθήο– 

θξεαηνπαξαγσγήο 

173,41 128,24 102,59 76,94 

Αγειάδεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο 

185,95 163,20 130,56 97,92 

Αίγεο 26,06 18,00 14,40 10,80 

Μφζρνη πάρπλζεο 117,99 113,46 90,77 68,08 

Πξφβαηα 27,27 18,30 14,64 10,98 

Υνίξνη 22,81 32,70 26,16 19,62 

Υνηξνκεηέξεο 156,00 105,80 84,64 63,48 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

Πίλαθαο 4.10: ηαηηζηηθά ζηνηρεία βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο Έβξνπ (2007) 

 

ΓΖΧ 
ΒΗΟ 

ΔΛΛΑ 

ΦΤ/Γ

ΗΚΖ 

Q

W

A

Y

S 

A

C

E

R

T 

I

R

I

S 

ΓΔΧ

ΣΔΥ

ΝΗΚ

Ο 

GREEN 

CONTROL 
ΤΝΟΛΟ 

Αίγεο 1.930 1.973 783      4.686 

Βννεηδή 273 314       587 

Πνπιεξηθά         0 

Πξφβαηα 1.410 2.405 877      4.692 

Υνίξνη 1.154 105 842      2.101 

Αξηζκφο 

θηελνηξφθσλ 
15 14 6      35 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

                                                           
28

 Παναδείβιαημξ πάνζκ, μζ 600 ηαθθζενβδηέξ ζπαναββζμφ ημο κμιμφ, ημ 2010, ηαηάθενακ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ ιυκμ ημ 20% ηςκ εηήζζςκ ελαβςβχκ, μζ μπμίεξ, οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ, 

ακένπμκηαζ ζε 6.000 ηυκμοξ. 
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ημ ζδιείμ αοηυ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ αζμθμβζηά ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ 

αολήεδηακ ηαηά 148,8% ημ 2007, ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2005, βεβμκυξ πμο ημπμεεηεί 

ημκ Έανμ ζηδκ πνχηδ εέζδ ζηδ Βυνεζα Δθθάδα, υζμκ αθμνά ζημ πμζμζηυ αφλδζδξ 

ηςκ αζμθμβζηά ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ. ηδκ ηαηάηαλδ ηδξ αζμθμβζηήξ 

ηηδκμηνμθίαξ, μ Έανμξ ανίζηεηαζ 5
μξ

, αημθμοεχκηαξ ημοξ κμιμφξ Γνεαεκχκ, 

Υαθηζδζηήξ, Γνάιαξ ηαζ εννχκ. 

4.2. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο 

πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ημ δεοηενμβεκή ημιέα απμηεθμφκ, ηονίςξ, ιεηαπμζδηζηέξ 

ιμκάδεξ πμο επελενβάγμκηαζ ηα πνμσυκηα ημο πνςημβεκμφξ ημιέα. Οζ αζμιδπακζηέξ 

ιμκάδεξ ακαπηφζζμκηαζ ζημκ άλμκα ηδξ εεκζηήξ μδμφ, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 

Αθελακδνμφπμθδ έςξ ημ Ονιέκζμ. Πνυηεζηαζ, ηονίςξ, βζα ιμκάδεξ επελενβαζίαξ 

αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, ιμκάδεξ αζθαθημιίβιαημξ, αζαεζημπμζία, αζμηεπκίεξ 

πνςιάηςκ, οθακημονβεία, ηονμημιεία, λοθμονβεία. Μμκάδα αζμιδπακζημφ επζπέδμο 

απμηεθεί ημ ενβμζηάζζμ γάπανδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ονεζηζάδαξ. 

Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1980, πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία δυεδηε πνμηεναζυηδηα ζηδ 

αζμιδπακζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Θνάηδξ, ημ εεζιζηυ πθαίζζμ εοκυδζε ηα 

παναδμζζαηά πνυηοπα ακάπηολδξ ημο δεοηενμβεκμφξ ημιέα, δδθαδή ημ ιζηνυ 

ιέβεεμξ ηςκ ιμκάδςκ ιε ζοιααηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Γζα αοηυ ημ θυβμ δεκ ηνίεδηε 

ζηυπζιμ κα εβηαηαζηαεμφκ ζε μνβακςιέκεξ αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ. Οζ ιεβαθφηενεξ 

ιμκάδεξ είηε έηνζκακ ζηυπζιμ, είηε οπμπνεχεδηακ κα εβηαηαζηαεμφκ ζε 

μνβακςιέκεξ αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ ηαζ, ζηαδζαηά, δδιζμονβήεδηακ μζ ηαηάθθδθεξ 

οπμδμιέξ. ημ κμιυ, πθέμκ, θεζημονβεί δ ΒΗΠΔ Αθελακδνμφπμθδξ, έηηαζδξ 2.100 

ζηνειιάηςκ ηαζ ημ ΒΗΟΠΑ Ονεζηζάδαξ, έηηαζδξ 470 ζηνειιάηςκ, εκχ έπεζ 

εεζιμεεηδεεί ημ ΒΗΟΠΑ Ονιεκίμο, έηηαζδξ 633 ζηνειιάηςκ. 

Πίλαθαο 4.11: Αξηζκφο κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ αλά δξαζηεξηφηεηα (2007)
29

 

Δίδνο κεηαπνηεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Αλάιπζε Ννκφο Έβξνπ 

Μεηαπνίεζε -

Σππνπνίεζε 

νπσξνθεπεπηηθψλ 

Σοπμπμίδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ 

θαπακζηχκ ηαζ μπχνςκ 
 

οζηεοαζία ηαζ ηαηάρολδ 

θαπακζηχκ ηαζ μπχνςκ 
 

Παναζηεοή ποιχκ  

Παναζηεοή δζαηδνμοιέκςκ 

θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ 
3 

Μεηαπμίδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ 

θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ (πθδκ 

ποιχκ) 

 

Άθθδ ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα  

Δπεμεξγαζία 

ειαηνιάδνπ 

  
1 

                                                           
29

 Κάεε ιμκάδα είκαζ δοκαηυκ κα δναζηδνζμπμζείηαζ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιία ιεηαπμζδηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 
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Δπεμεξγαζία 

Πξντφλησλ γάιαθηνο 

Παναζηεοή ηονζμφ ηαζ 

βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ 
2 

Παναζηεοή παβςημφ  

Άθθδ ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα  

Παξαζθεπή πξντφλησλ 

αιεπξνπνηίαο 

Παναζηεοή άθεονςκ  

Παναζηεοή αιφθμο ηαζ αιοθμφπςκ 

πνμσυκηςκ 
1 

Παξαζθεπή εηδψλ 

αξηνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο 

Παναζηεοή ρςιζμφ  1 

Παναζηεοή παλζιαδζχκ, ιπζζηυηςκ 

ηαζ ζοκηδνμφιεκςκ εζδχκ 

γαπανμπθαζηζηήξ 

1 

Παναζηεοή  θνέζηςκ εζδχκ 

γαπανμπθαζηζηήξ 
 

Άθθδ ιεηαπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα  

Παξαζθεπή δπκαξηθψλ   1 

Παξαζθεπή 

αιθννινχρσλ πνηψλ 

Παναζηεοή απμζηαβιέκςκ πυζζιςκ 

αθημθμφπςκ πμηχκ 
 

Παναβςβή μίκμο 2 

Παναβςβή μίκμο απυ θνμφηα  

Άιιε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

  
1 

 

Ζ ζηαδζαηή αηφνςζδ ηςκ πνμκμιίςκ πμο είπακ παναπςνδεεί ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Θνάηδξ απυ ημοξ ακαπηολζαημφξ κυιμοξ 289/76, 849/78, 1116/81 ηαζ 1262/82, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηαηή ηαηάζηαζδ ηςκ οπμδμιχκ, υπςξ ημ δίηηομ ιεηαθμνχκ, 

ζοκέααθακ ανκδηζηά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ημπζηήξ αζμιδπακίαξ, ιε απμηέθεζια 

μνζζιέκεξ κα μδδβδεμφκ ζημ ηθείζζιμ, υπςξ ημ Αθμοιίκζμ Αηηζηήξ (Φένεξ). Μεηαλφ 

ηςκ ηθάδςκ ηδξ μζημκμιίαξ πμο έπμοκ πθδβεί είκαζ δ αζμιδπακία ηνέαημξ, δ 

ηθςζημτθακημονβία (ιεηάλζ) ηαζ μζ βεςνβμηηδκμηνμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

διακηζηυ πθήβια ζηδκ πενζμπή απμηέθεζε ημ ηθείζζιμ ημο ενβμζηαζίμο ηδξ 

αθθακημαζμιδπακίαξ «Θνάηδ» (Φένεξ). 

Ζ «Θνάηδ» ζδνφεδηε ημ 1973. Μέπνζ ηδκ αθθαβή ημο ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ, ημ 

1993, δζέεεηε δφμ ιζηνέξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ηνέαημξ ηαζ παναβςβήξ αθθακηζηχκ, 

ζηδκ Κμιμηδκή ηαζ ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ, εκχ μ ηφηθμξ ενβαζζχκ ηδξ δεκ 

λεπενκμφζε ηα 12 εηαημιιφνζα εονχ. ηαδζαηά, μζ πςθήζεζξ αημθμφεδζακ ακμδζηή 

πμνεία, ιε αφλδζδ ηαηά 21,3%, ημ 1999 ηαζ 16,6%, ημ 2000. Ο ηφηθμξ ενβαζζχκ είπε 

οπενδζπθαζζαζηεί, θηάκμκηαξ ηα 178 εηαημιιφνζα εονχ, ελαζθαθίγμκηαξ ζηδ 

«Θνάηδ» πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζημοξ ηθάδμοξ ηςκ ηνεάηςκ ηαζ ηςκ αθθακηζηχκ. 

Μία ζεζνά παναβυκηςκ, υπςξ δ κυζμξ ηςκ ηνεθχκ αβεθάδςκ, ημ πθήεμξ ηςκ 

εζζαβςβχκ, δ πηχζδ ηδξ ηζιήξ ημο πμζνζκμφ ηνέαημξ ηαζ δ είζμδμξ ακηαβςκζζηχκ 

ζηδκ αβμνά μδήβδζακ, ζηαδζαηά, ζε ηαηάννεοζδ. Σμ ενβμζηάζζμ ζηζξ Φένεξ ημο 

κμιμφ Έανμο απαζπμθμφζε 136 άημια. 

Έκαξ, επζπθέμκ, ημιέαξ πμο έπεζ πθδβεί είκαζ δ παναβςβή ιεηαλζμφ, ιε ηδκ μπμία ημ 

μοθθί ηαηαπζάκεηαζ απυ πμθφ παθζά. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ μοθθί ήηακ έκα 

απυ ηα ζζπονυηενα ηέκηνα ακάπηολδξ ηδξ ζδνμηνμθίαξ επί Βογακηζκήξ 

αοημηναημνίαξ. Ζ αζμιδπακζηή παναβςβή ιεηαλζμφ λεηίκδζε ημοθάπζζημκ πνζκ απυ 
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έκακ αζχκα. Μέπνζ ηαζ ηδ δεηαεηία ημο 1980, ημ μοθθί γμφζε ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 

απυ ηδκ παναβςβή ηαζ ηζξ ελαβςβέξ ιεηαλζμφ. 

Απυ ηδ δεηαεηία ημο 1990 δ ζδνμηνμθία ανπίγεζ κα παναηιάγεζ, θυβς ηδξ εζζαβςβήξ 

ζοκεεηζημφ ιεηαλζμφ απυ ηδκ Κίκα ηαζ ηδξ πηχζδξ ηδξ ηζιήξ ηςκ ημοημοθζχκ. Έκαξ, 

αηυιδ, θυβμξ πμο ζοκέααθε ζηδκ παναηιή ηδξ ζδνμηνμθίαξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

ιζηνέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ πενζμπήξ δεκ ηαηάθενακ κα ακηεπελέθεμοκ ζημκ 

ακηαβςκζζιυ πμο επέθενε δ απεθεοεένςζδ ημο ειπμνίμο. Ο δδιμβναθζηυξ 

ιαναζιυξ ηδξ πενζμπήξ ημο μοθθίμο, μθείθεηαζ, εκ πμθθμίξ, ζηδκ παναηιή ηδξ 

ζδνμηνμθίαξ, ηαεχξ ζδιακηζηυ ηιήια ημο πθδεοζιμφ ιεηαηζκήεδηε πνμξ ηα αζηζηά 

ηέκηνα ή ιεηακάζηεοζε ζημ ελςηενζηυ. 

Γεδμιέκδξ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ζδνμηνμθίαξ βζα ηδκ πενζμπή, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

βίκεηαζ ιία ζοκημκζζιέκδ πνμζπάεεζα ακάηαιρδξ ηδξ παναβςβήξ. Ο δήιμξ έπεζ 

πνμαεί ζε εκένβεζεξ εκίζποζδξ ηδξ παναβςβήξ (δδιζμονβία ακαπζκζζηδνίμο, 

παναπχνδζδ εηηάζεςκ ζε κέμοξ αβνυηεξ ηηθ), εκχ μζ πενζααθθμκηζηέξ μνβακχζεζξ, 

ζε ζοκενβαζία ιε ηδ Γζεφεοκζδ Β΄αάειζαξ εηπαίδεοζδξ, δζμνβακχκμοκ 

πνμβνάιιαηα εκδιένςζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηςκ ιαεδηχκ, ζηα μπμία ζοιιεηέπμοκ 

ζπμθεία απυ ηδ αυνεζα Δθθάδα. Δπζπθέμκ, έπεζ δμεεί έιθαζδ ζημκ ημιέα ηδξ ένεοκαξ, 

ηαεχξ ημ πανάνηδια ημο ΔΘΗΑΓΔ ζηδκ Κμιμηδκή εζδζηεφεηαζ ζε γδηήιαηα 

ζδνμηνμθίαξ, έπμκηαξ ακαπηφλεζ ζοκενβαζία ιε επζζηήιμκεξ απυ ηδ Βμοθβανία ηαζ 

ηδκ Κίκα ηαζ ζοιιεηέπμκηαξ ζε ημζκά πνμβνάιιαηα. Ζ πνμζπάεεζα εκδοκάιςζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ιεηαλζμφ ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ ακάπηολδ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

Σμ ιμοζείμ ιεηαλζμφ ζοβηεκηνχκεζ ζδιακηζηυ πθήεμξ επζζηεπηχκ, ακαδεζηκφμκηαξ 

ηδκ πενζμπή ζε έκακ, αηυιδ, ημονζζηζηυ πυθμ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ ημ 

μοθθί απέπεζ ιυθζξ 7 πζθζυιεηνα απυ ημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ πμο απμηεθεί πονήκα 

ακάπηολδξ ήπζςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. 

4.3. Σξηηνγελήο ηνκέαο 

Ο ηνζημβεκήξ ημιέαξ, επζηεκηνςιέκμξ, ηονίςξ, βφνς απυ ημκ ημονζζιυ ηαζ ημ 

ειπυνζμ, έπεζ ανπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ πνυζθαηα, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

κμιμφ. Ζ ηαηαζηεοή ζδιακηζηχκ ένβςκ ζημκ ημιέα ηςκ οπμδμιχκ, υπςξ δ 

ακααάειζζδ ημο θζιέκμξ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ, δ Δβκαηία μδυξ ηαζ δ μδζηή ζφκδεζδ 

ιε ηα δζεονςπασηά δίηηοα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ βεςζηναηδβζηή εέζδ ημο Έανμο, 

ηαεζζημφκ ημ κμιυ ηέκηνμ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο απυ ηαζ πνμξ ηδ Βυνεζα 

Δονχπδ ηαζ ηα Βαθηάκζα. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ, ιέζς ημο δζεονςπασημφ 

άλμκα ΗΥ, ζοκμθζημφ ιήημοξ 5.820 πθι., μ μπμίμξ εα ζοκδέεζ ηδ Βαθηζηή ιε ηδ 

Μεζυβεζμ, λεηζκχκηαξ απυ ημ Δθζίκηζ ηαζ ηαηαθήβμκηαξ ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ, μζ 

ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ εα δζεηπεναζχκμκηαζ ζε 3 διένεξ. 

Σμ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ανίζηεηαζ ζηδκ Ακαημθζηή Πφθδ ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ, 

υκηαξ ζημ ημιαζηυ ζδιείμ δφμ ζδιακηζηχκ μδζηχκ αλυκςκ, εκυξ μνζγμκηίμο, πνμξ 

Ηυκζμ ηαζ Ηηαθία ηαζ εκυξ ηάεεημο πνμξ Ονιέκζμ, Βμοθβανία ηαζ πνχδκ ζμαζεηζηέξ 
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δδιμηναηίεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ θζιέκαξ ανίζηεηαζ ζε ζηναηδβζηή εέζδ ημιήξ δφμ 

ηφνζςκ εονςπασηχκ αλυκςκ, μδζηχκ ηαζ ζζδδνμδνμιζηχκ: ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ ηαζ ημο 

ηάεεημο άλμκα ζφκδεζδξ Δθζίκηζ-Αθελακδνμφπμθδξ
30

, μ μπμίμξ δζένπεηαζ απυ ηδ 

Φζκθακδία, ηδκ Δζεμκία, ηδ Λεημκία, ηδ Λεοημνςζία, ηδκ Οοηνακία, ηδ Ρμοιακία, ηδ 

Βμοθβανία ηαζ, ηέθμξ, ηδκ Δθθάδα. 

Πνυηεζηαζ βζα θζιέκα εεκζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ δεκ εκηάζζεηαζ ζημ δίηηομ ηςκ 

δζεονςπασηχκ θζιέκςκ, υπςξ εηείκα ημο Πεζναζά ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. Δίκαζ έκα 

απυ ηα ζδιακηζηυηενα θζιάκζα ηδξ πχναξ απυ πθεονάξ δζαηίκδζδξ ειπμνεοιάηςκ ηαζ 

επζααηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, απυ ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ιεηαθένμκηαζ 

639.000 ηυκμζ αβαεχκ, 169.000 άημια ηαζ 1.757 πθμία εηδζίςξ, ηαηαηάζζμκηάξ ημ 

υβδμμ ζηδκ ζενάνπδζδ ηςκ εεκζηχκ θζιέκςκ. Σμ 2004, εζδζηυηενα, δζαηζκήεδηακ απυ 

ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ 638.660 ηυκμζ αβαεχκ ηαζ 168.604 επζαάηεξ. 

Γζαπνμκζηά, ηα έζμδα ημο θζιέκα αολάκμκηαζ, ςζηυζμ, ημ ηαεανυ ηένδμξ είκαζ 

ανκδηζηυ, ιε ελαίνεζδ ημ 2004. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ, βζα ηζξ πνμκζέξ 

2002, 2003 ηαζ 2004, ηα έζμδα ακήθεακ ζε 470.044, 483.349 ηαζ 667.333 εονχ 

ακηίζημζπα, εκχ, βζα ηζξ ίδζεξ πνμκζέξ, ημ ηαεανυ ηένδμξ ήηακ -106.261, -40.104 ηαζ 

58.462 εονχ
31

. Σμ 2005, εκχ δ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ εθθδκζηχκ θζιέκςκ 

πανμοζίαζε ηένδδ, μζ θζιέκεξ ημο Βυθμο, ηδξ Κααάθαξ ηαζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ 

απεηέθεζακ ηδκ ελαίνεζδ. Σμ εκ θυβς βεβμκυξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ αολδιέκμ ενβαηζηυ 

ηυζημξ ηαζ ημ ηυζημξ δζαπείνζζδξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ακεπανηή αλζμπμίδζδ 

ηεθαθαίςκ. 

Ζ μνεή θεζημονβία ημο θζιέκα παναηςθφεηαζ, επίζδξ, απυ ηα ιζηνά αάεδ, ηδκ 

ακεπανηή πνμζηαζία ηδξ θζιεκμθεηάκδξ απυ ηζξ θοζζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ ειπθμηή 

ηςκ θεζημονβζχκ. Ζ ακααάειζζδ ημο θζιέκα απμζημπεί ζηδκ πενζθενεζαηή ακάπηολδ, 

ηδ δζεοηυθοκζδ ημο δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο πνμξ ηζξ πχνεξ ηδξ ακαημθζηήξ 

Βαθηακζηήξ πενζμκήζμο ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο ιεηαθμνζημφ δζαδνυιμο Ακαημθήξ-

Γφζδξ απυ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ, ιέζς Δβκαηίαξ, πνμξ Ζβμοιεκίηζα ηαζ Ηηαθία
32

. 

Πίλαθαο 4.12: Καηαλνκή μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζην λνκφ Έβξνπ 

Πεξηνρή Μμκάδεξ % Γςιάηζα % Κθίκεξ % 

Αιεμαλδξνχπνιε 24 38% 863 46 1.651 46 

Νέα Υηιή 3 5% 64 3 126 4 

Νέα Μάθξε 2 3% 62 3 128 4 

Σξαταλνχπνιε 4 6% 120 6 231 6 

Γηδπκφηεηρν 2 3% 84 4 139 4 

Μεηαμάδεο 1 2% 6 0,3 12 0,3 

Οξεζηηάδα 5 8% 237 13 442 12 

Πχξγνο Οξεζηηάδαο 1 2 21 1 33 1 

Κππξίλνο 1 2 11 1 19 1 

                                                           
30

 Άλμκαξ ΗΥ. 
31

 Pallis A., Syriopoulos Th. (2007), ―Port governance models: Financial evaluation of Greek port 

restructuring‖, Transport Policy, No 14, p.p. 232-246. 
32

 Τπμονβείμ Τπμδμιχκ, Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ, Γεκζηή Γναιιαηεία Γδιμζίςκ Ένβςκ. 
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νπθιί 4 6 48 3 91 3 

Γαδηά 1 2 20 1 40 1 

Φέξεο 1 2 24 1 43 1 

Σπρεξφ 2 3 39 2 69 2 

Κακαξηψηηζζα 5 8 114 6 213 6 

Κάησ Καξπψηεο 1 2 11 1 21 1 

Θεξκά 3 5 108 6 213 6 

Παιαηφπνιε 2 3 57 3 114 3 

Μαθξπιηέο 1 2 7 0,4 13 0,4 

χλνιν λνκνχ 63 100 1.896 100 3.598 100 

 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην, Γηεχζπλζε Σνπξηζκνχ Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ 

διακηζηή μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ζημ κμιυ Έανμο απμηεθεί ηαζ δ ακάπηολδ ημο 

ημονζζιμφ. πςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 4.12, ηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα 

ανίζημκηαζ ζε 18 πενζμπέξ (5 ζηδ αιμενάηδ ηαζ 13 ζημ δπεζνςηζηυ ηιήια ημο 

κμιμφ). Οζ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ δπεζνςηζηυ ηιήια ημο κμιμφ 

εα ιπμνμφζακ κα πςνμεεηδεμφκ ζε 5 εονφηενεξ πενζμπέξ
33

: 

 Αθελακδνμφπμθδ – Νέα Υζθή – Νέα Μάηνδ – Σνασακμφπμθδ, υπμο 

ανίζηεηαζ ημ 52% ηςκ ιμκάδςκ, ημ 58% ηςκ δςιαηίςκ ηαζ ημ 60% ηςκ 

ηθζκχκ. 

 Ονεζηζάδα (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Πφνβμο ηαζ ημο Κοπνίκμο), υπμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ ημ 10% ηςκ ιμκάδςκ, ημ 15% ηςκ δςιαηίςκ ηαζ ημ 14% 

ηςκ ηθζκχκ. 

 μοθθί (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Γαδζάξ), υπμο εκημπίγεηαζ ημ 8% ηςκ 

ιμκάδςκ ηαζ ημ 5% δςιαηίςκ ηθζκχκ. 

 Γζδοιυηεζπμ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο μζηζζιμφ ηςκ Μεηαλάδςκ), υπμο 

ημπμεεηείηαζ ημ 5% ηςκ ιμκάδςκ ηαζ ημ 4,3% δςιαηίςκ ηαζ ηθζκχκ. 

 Φένεξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο μζηζζιμφ ημο Σοπενμφ), υπμο 

ανίζηεηαζ ημ 5% ηςκ ιμκάδςκ ηαζ ημ 4% δςιαηίςκ ηαζ ηθζκχκ. 

                                                           
33

 Παπαβζάκκδ Β., Παπαβζάκκδ Μ. (2003), Ζ ζοιαμθή ημο ΠΔΠ 2000-2006 ζηδ αζχζζιδ ακάπηολδ 

ηδξ πενζθένεζαξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ», πηοπζαηή ενβαζία, Υανμηυπεζμ Πακεπζζηήιζμ. 

Πίλαθαο 4.13: Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ αλά ηφπν πξνέιεπζεο (2006) 

Υψξα 
Ξελνδνρεία θαη νκνεηδή 

θαηαιχκαηα 
Camping 

Αίγππηνο 60  

Αηζηνπία 104  

Αιβαλία 936  

Βξαδηιία 119  

Γεσξγία 139  

Γεκνθξαηία ηεο 

ινβαθίαο 
76  

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 211  

Διβεηία (ζπκπ. 480 403 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -264- 

 

Δπζπθέμκ, ζημ κμιυ θεζημονβμφκ 3 μνβακςιέκεξ ηαηαζηδκχζεζξ, ιε ζοκμθζηυ 

δοκαιζηυ 821 εέζεςκ, έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα θζθμλεκήζμοκ 2.463 άημια. ημκ 

πίκαηα 4.13 θαίκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζημ κμιυ, βζα ηδ πνμκζά 2006, 

ακά ηυπμ πνμέθεοζδξ. 

Δίκαζ ειθακέξ ημ βεβμκυξ υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ δζακοηηενεφζεςκ ζηα 

λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα ηδξ πενζμπήξ ηαηακέιεηαζ ιεηαλφ ηςκ διεδαπχκ. Χξ πνμξ 

ηζξ εεκζηυηδηεξ ηςκ αθθμδαπχκ πμο δζακοηηένεοζακ ζηα λεκμδμπεζαηά ηαηαθφιαηα 

ημο κμιμφ, πθεζμρδθμφκ μζ Δονςπαίμζ, ιε ηζξ πνχηεξ εέζεζξ κα ηαηαθαιαάκμκηαζ 

απυ ηδ Ρμοιακία ηαζ ηδκ Οθθακδία, απέπμκηαξ ζδιακηζηά απυ ηζξ οπυθμζπεξ 

εεκζηυηδηεξ. 

Ληρηελζηάηλ) 

Διιάδα 296.421 30.241 

Δζζνλία 20  

Ηλδία 17  

Ηξάθ 83  

Ηξάλ 45  

Ηξιαλδία 129  

Κξναηία 88  

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο 

Κίλαο 
179  

Λίβαλνο 32  

Ληζνπαλία 12  

Λνπμεκβνχξγν 17  

Μνιδαβία 54  

Νέα Εειαλδία 48  

Νηγεξία 517  

Οιιαλδία 2.106 2.947 

Οπθξαλία 579  

Παθηζηάλ 19  

Π.Γ.Γ.Μ. 173  

Πνξηνγαιία 97  

Ρνπκαλία 2.667  

εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην 
134 12 

ανπδηθή Αξαβία 36  

ινβελία 51  

νπεδία 510 32 

πξία 89  

Φηιηππίλεο 3  

Φηλιαλδία 118 40 

Λνηπέο ρψξεο 121  
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ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, έπμοκ εκημπζζηεί ηαζ πςνμεεηδεεί απυ ημκ Δθθδκζηυ 

Ονβακζζιυ Σμονζζιμφ
34

 μζ παναηάης Εχκεξ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ: 

 Ακαπηοζζυιεκεξ Εχκεξ
35

: Αθελακδνμφπμθδ, Νέα Υζθή, αιμενάηδ. 

 Εχκεξ δοκαιζηήξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ
36

: παναθία Κμιμηδκήξ έςξ 

Αθελακδνμφπμθδ, μνεζκυξ Έανμξ. 

 Ακαλζμπμίδηεξ Εχκεξ
37

: αυνεζμξ Έανμξ. 

Χξ αάζδ επζθμβήξ ηςκ Εςκχκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ Υςνμηαλζηυ πέδζμ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ΑΜΘ, ελαζνχκηαξ ηζξ πενζμπέξ ανδεουιεκςκ ηαζ θμζπχκ ηαθθζενβεζχκ, 

αμζημηυπςκ, αζηζηήξ μζημδυιδζδξ, οδαημηαθθζένβεζαξ, εηιεηάθθεοζδξ πεηνεθαίςκ, 

ηαεχξ, επίζδξ, ηαζ ηδκ πενζμπή εζδζηήξ πνμζηαζίαξ ημο Γέθηα ημο Έανμο. Ζ 

ηεθεοηαία ελαζνέεδηε, θυβς ηδξ εεζιζηήξ ηδξ πνμζηαζίαξ απυ ηδ οκεήηδ Ramsar, δ 

μπμία επζαάθεζ αοζηδνμφξ πενζμνζζιμφξ ςξ πνμξ ηζξ πνήζεζξ. 

φιθςκα ιε ηδκ κμιανπία Έανμο, δ ημονζζηζηή ακάπηολδ ημο κμιμφ ααζίγεηαζ ζε 

δφμ άλμκεξ: 

Ο πνχημξ άλμκαξ ηζκείηαζ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ, ιε ζηυπμ 

κα πνμζθένεζ ζημκ επζζηέπηδ ηζξ ηνεζξ υιμνεξ πχνεξ ςξ έκακ πνμμνζζιυ. Ζ 

δδιζμονβία εκυξ εκζαίμο θμνέα δζαπείνζζδξ εα ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ επίηεολδ 

ημο εκ θυβς ζηυπμο. 

Ο δεφηενμξ άλμκαξ ηζκείηαζ βφνς απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ημο κμιμφ. Ο κμιυξ 

Έανμο, υπςξ εα ακαθοεεί εηηεκέζηενα παναηάης, εκδείηκοηαζ βζα ακάπηολδ ήπζςκ 

ιμνθχκ ημονζζιμφ, ηαεχξ δζαεέηεζ πενζμπέξ ιε ζδζαίηενμ θοζζηυ ηάθθμξ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ ημ Γέθηα ημο πμηαιμφ Έανμο, αθθά ηαζ πανυπεζεξ πενζμπέξ, ημ 

δάζμξ ηδξ Γαδζάξ, μ πμηαιυξ Άνδαξ ηαζ δ αιμενάηδ. Δπζπθέμκ, δζαεέηεζ πθδεχνα 

πενζμπχκ πμο πανμοζζάγμοκ ζζημνζηυ ηαζ ανπαζμθμβζηυ εκδζαθένμκ, υπςξ δ 

                                                           
34

 Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σμονζζιμφ (2003), Μεθέηδ Σμονζζηζηήξ Ακάπηολδξ Πενζθένεζαξ 

Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ. 
35

 Χξ ακαπηοζζυιεκεξ Εχκεξ μνίζηδηακ εηείκεξ, ζηζξ μπμίεξ δ ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα 

απμηεθεί ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ μζημκμιζηήξ γςήξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ πνμμπηζηέξ πεναζηένς ακάπηολδξ, 

εθυζμκ ελαζθαθζζεμφκ μζ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ φπανλδ ελεζδζηεοιέκςκ 

οπδνεζζχκ ηαζ επανηχκ, ηαηάθθδθςκ οπμδμιχκ. Χξ ημονζζηζηυξ πνμμνζζιυξ, μζ εκ θυβς πενζμπέξ 

έπμοκ ιενζηή ακαβκςνζζζιυηδηα. ημκ ηφηθμ γςήξ πνμσυκημξ/ πνμμνζζιμφ ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ 

ηαεζένςζδξ. 
36

 Πνυηεζηαζ βζα ηζξ πενζμπέξ πμο απέηηδζακ πνυζθαηα ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα. Γζαεέημοκ 

μνζαηά επανηή οπμδμιή βζα δζακοηηενεφζεζξ ηαζ ελοπδνέηδζδ ηςκ ημονζζηχκ, μζ οπμζηδνζηηζηέξ 

οπδνεζίεξ είκαζ εθθζπείξ, μ ανζειυξ ηςκ ημονζζηχκ είκαζ ιζηνυξ ηαζ δ ακαβκςνζζζιυηδηά ημοξ ςξ 

ημονζζηζημφ πνμμνζζιμφ είκαζ πενζμνζζιέκδ. ημκ ηφηθμ γςήξ πνμσυκημξ/ πνμμνζζιμφ ανίζημκηαζ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ. 
37

 Οζ ακαλζμπμίδηεξ Εχκεξ, εκχ δζαεέημοκ ηα απαναίηδηα ζημζπεία έθλδξ ημονζζηχκ-επζζηεπηχκ, 

δε δζαεέημοκ επανηείξ οπμδμιέξ βζα δζακοηηενεφζεζξ ηαζ εηθείπεζ πθήνςξ ημ ζημζπείμ ηδξ πανμπήξ 

οπμζηδνζηηζηχκ οπδνεζζχκ. Ο ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ απανηίγεηαζ, ηονίςξ, 

απυ εηείκμοξ πμο ιυθζξ «ακαηάθορακ» ηδκ πενζμπή. ημκ ηφηθμ γςήξ πνμσυκημξ/ πνμμνζζιμφ 

ανίζημκηαζ ζημ ζηάδζμ ηδξ εζζαβςβήξ. 
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Σνασακμφπμθδ, δ Ανπαία Μεζδιανία, δ Μάηνδ, δ Πθςηζκμφπμθδ Γζδοιμηείπμο, δ 

Κμζιμζχηεζνα Φενχκ ηαζ μζ νςιασημί ηάθμζ Γμλζπάναξ. 

Έκα, αηυιδ, είδμξ ημονζζιμφ πμο απακηάηαζ ζημ κμιυ είκαζ μ ζαιαηζηυξ ημονζζιυξ. 

ημκ Έανμ οπάνπμοκ ζαιαηζηέξ πδβέξ ημπζηήξ ζδιαζίαξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ακήημοκ 

ζημκ Ονβακζζιυ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ημ φκδεζιμ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ 

Ηαιαηζηχκ Πδβχκ Δθθάδαξ. Οζ ζαιαηζηέξ πδβέξ ημο κμιμφ ανίζημκηαζ ζηδκ 

Σνασακμφπμθδ ηαζ ζηδ αιμενάηδ ηαζ ακήημοκ ζημοξ δήιμοξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ 

αιμενάηδξ ακηίζημζπα. 

φιθςκα ιε ημκ ΔΟΣ
38

, ηα πθεμκεηηήιαηα ημο κμιμφ ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ 

είκαζ ηα ελήξ: 

 Πανεέκμ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζδιακηζημί ανπαζμθμβζημί ηαζ 

πμθζηζζιζημί πυνμζ. 

 ηναηδβζηή βεςβναθζηή εέζδ ηδξ πενζμπήξ ςξ ζοβημζκςκζαημφ ηαζ 

εκενβεζαημφ ηυιαμο ιεηαλφ Δονχπδξ, Βαθηακίςκ ηαζ Μέζδξ Ακαημθήξ. 

 Ο ημπζηυξ πθδεοζιυξ είκαζ εεηζηυξ ζηδκ ζδέα ηδξ ακάπηολδξ ημο 

ημονζζιμφ. 

 διακηζηέξ δοκαηυηδηεξ ακάπηολδξ αοηυκμιςκ ή ζοκδοαζιέκςκ παηέηςκ 

ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ, ηαηά εκυηδηεξ ή ηαηά εέια. 

Σα ιεζμκεηηήιαηα ημο κμιμφ ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 

 διακηζηή οζηένδζδ ζε ημονζζηζηέξ οπμδμιέξ. 

 Ξεκμδμπεζαηή οπμδμιή ιε ζδιακηζηέξ εθθείρεζξ: 

o Ξεκμδμπεζαηυ δοκαιζηυ ιε ιέζμ υνμ δθζηίαξ 15 έηδ. 

o Λεζημονβία ζε ζοκεήηεξ έκημκδξ επμπζηυηδηαξ ηαζ, ηαη‘ επέηηαζδ, 

πμθφ παιδθή πθδνυηδηα ζε επμπέξ εηηυξ αζπιήξ. 

o Μζηνή δζάνηεζα ηδξ επμπήξ αζπιήξ, ζδζαίηενα βζα ηδ αιμενάηδ. 

o Αδοκαιία «ακμίβιαημξ» ηδξ ημπζηήξ λεκμδμπεζαηήξ αζμιδπακίαξ 

ζηζξ αβμνέξ ημο ελςηενζημφ. 

 Πενζμνζζιέκδ εθανιμβή ηεπκζηχκ marketing απυ ηδκ ημονζζηζηή 

αζμιδπακία. 

 Αδοκαιίεξ ζε μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ ημονζζηζηχκ επζπεζνήζεςκ. 

 Έθθεζρδ επζπεζνδιαηζημφ πκεφιαημξ ηαζ απμοζία ημονζζηζηήξ 

ζοκείδδζδξ. 

 Έθθεζρδ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμο ακενχπζκμο δοκαιζημφ. 

 Πενζμνζζιέκδ πνμαμθή ηςκ ημονζζηζηχκ πυνςκ ηδξ πενζμπήξ. 

 Έκημκμξ ακηαβςκζζιυξ, ηυζμ εκηυξ, υζμ ηαζ εηηυξ πχναξ. 

 Απυζηαζδ απυ ηα ημονζζηζηά ηέκηνα εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ. 

                                                           
38

 Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σμονζζιμφ (2003), ibid. 
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Ζ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ πνυζααζδξ, ιέζς ηδξ ακααάειζζδξ ηςκ οπμδμιχκ 

ιεηαθμνχκ, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζδιακηζηά ζηδκ εκίζποζδ ημο ημονζζιμφ ζημ κμιυ. 

Ζ δζεεκήξ ηάζδ βζα ζηνμθή ηςκ ημονζζηζηχκ πνμηζιήζεςκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

ηαθοθεμφκ απυ ημ κμιυ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ζδιακηζηχκ εεζιζηχκ 

νοειίζεςκ ηαζ ηδκ φπανλδ πνδιαημδμηζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ επεκδοηζηχκ 

πνςημαμοθζχκ απμηεθμφκ εοηαζνίεξ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζηδκ 

πενζμπή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, απεζθή απμηεθεί δ πανμπή μιμεζδχκ πνμσυκηςκ ιε 

παιδθυηενμ ηυζημξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή, ηονίςξ απυ ιένμοξ ηδξ Σμονηίαξ ηαζ ηδξ 

Βμοθβανίαξ. ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ, απεζθή απμηεθεί δ οζμεέηδζδ εοηαζνζαηχκ 

ακαπηολζαηχκ πναηηζηχκ «βνήβμνμο ηένδμοξ», μζ μπμίεξ αθάπημοκ ηδ ζοκμθζηή 

πνμζπάεεζα ηδξ μνεμθμβζηήξ ημονζζηζηήξ ακάπηολδξ. 

4.4. Απαζρφιεζε 

Ζ πενζθένεζα ΑΜΘ πανμοζζάγεζ πμζμζηυ ακενβίαξ ορδθυηενμ ημο εεκζημφ ιέζμο 

υνμο, εκχ μζ κέμζ ακηζιεηςπίγμοκ ζδζαίηενμ πνυαθδια πνυζααζδξ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ
39

. Δζδζηυηενα, ζημ κμιυ Έανμο, δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ημο ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηδ ιέζδ αφλδζδ ηδξ πχναξ. Ζ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ 

είκαζ, επίζδξ, ιζηνυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ πχναξ. Σμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηαζ ημ 

επίπεδμ ακενβίαξ πανμοζζάγμοκ ιέζδ ακαπηολζαηή δοκαιζηή, εκχ ημ επίπεδμ 

εοδιενίαξ πανμοζζάγεζ ορδθή ακαπηολζαηή ηάζδ. 

Ζ ημιεαηή ζφκεεζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ζημ κμιυ πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηέξ ηάζεζξ 

ιεηααμθήξ, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ζε εεκζηυ επίπεδμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ζδιεζχκεηαζ ιείςζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο πνςημβεκή ημιέα ζηδ ζοκμθζηή 

απαζπυθδζδ ηαζ πανάθθδθδ αφλδζδ ημο ηνζημβεκή ημιέα, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ 

ζφκμθμ ηδξ πχναξ, ςζηυζμ, δ ζοιιεημπή ημο δεοηενμβεκή ημιέα αολάκεηαζ 

ζδιακηζηά, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ιείςζδ πμο παναηδνείηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

ημ πμζμζηυ ακενβίαξ ημο κμιμφ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ημ ηθείζζιμ αζμιδπακζχκ ηαζ 

εηαζνεζχκ. Οζ μζημκμιζημί ηθάδμζ πμο πθήηημκηαζ είκαζ, ηονίςξ, δ αζμιδπακία 

ηνέαημξ, δ ηθςζημτθακημονβία, δ βεςνβία, δ ηηδκμηνμθία, μζ μζημδμιζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ εηαζνείεξ. Καηά ημ δζάζηδια 2004-2008 έηθεζζακ ημ 

Αθμοιίκζμ Αηηζηήξ (Φένεξ), δ ΔΣΔΟ (ηεπκζηή εηαζνεία) ιε έδνα ηδκ Ονεζηζάδα ηαζ δ 

Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Ένβςκ Αθελακδνμφπμθδξ, ιε απμηέθεζια ανηεημί απυ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ κα ηαηαθήλμοκ άκενβμζ. πςξ πνμακαθένεδηε, ζδιακηζηυ πθήβια 

απεηέθεζε ημ ηθείζζιμ ημο ενβμζηαζίμο ηδξ αθθακημαζμιδπακίαξ «Θνάηδ». Ζ 

ακενβία πθήηηεζ ζδζαίηενα ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηζξ εζδζηέξ μιάδεξ πθδεοζιμφ, υπςξ μζ 

κέμζ, μζ ιαηνμπνυκζα άκενβμζ, ηα άημια ιε ακαπδνίεξ, ηα άημια ιε ροπζηέξ 
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 Βθ. Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ 2007-2013. 
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αζεέκεζεξ, μζ παθζκκμζημφκηεξ, ηαζ μζ εζδζηέξ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ (Αείββακμζ, 

Πμιάημζ)
40

. 

Σα ααζζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ εζδζηέξ μιάδεξ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ζοκμρίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 4.14. 

Πίλαθαο 4.14: πξνβιήκαηα εηδηθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Δηδηθή νκάδα πιεζπζκνχ 
Πιήζνο 

αηφκσλ 

Βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

Νένη άλεξγνη 1.536  Έθθεζρδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ 

Άλεξγεο γπλαίθεο 2.829 

 Έθθεζρδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ 

 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Οζημβεκεζαηά ζηενευηοπα 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 848 
 Δλεζδίηεοζδ ζε εζδζηυηδηεξ πμο δε 

γδημφκηαζ πθέμκ 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 

45 εηψλ 
437 

 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Δλεζδίηεοζδ ζε εζδζηυηδηεξ πμο δε 

γδημφκηαζ πθέμκ 

Άηνκα κε αλαπεξία 455 

 Έθθεζρδ ζπεηζηήξ κμμηνμπίαξ 

επζπεζνδιαηζχκ 

 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Έθθεζρδ ζπεηζηχκ οπμδμιχκ 

 Έθθεζρδ πθδνμθυνδζδξ 

Άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο 845 
 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Έθθεζρδ πθδνμθυνδζδξ 

Παιηλλνζηνχληεο 5.521 

 Γοζημθίεξ ζηδ βθχζζα 

 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Έθθεζρδ πθδνμθυνδζδξ 

Δηδηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο 

(Αζίγγαλνη, Πνκάθνη) 
6.292 

 Γοζημθίεξ ζηδ βθχζζα 

 Νμμηνμπία απμιμκςηζζιμφ 

 Κμζκςκζηή πνμηαηάθδρδ 

 Έθθεζρδ πθδνμθυνδζδξ 

 

Πεγή: ΣΟΜΔ (Σνπηθή Μεζνξηαθή χκπξαμε) 2006 

5. Πεξηβάιινλ 

Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1960, δ ακάπηολδ εηθαιαάκεηαζ ςξ έκα ιμκμδζάζηαημ 

μζημκμιζηυ θαζκυιεκμ. Με ηδ ζηαδζαηή ζοκεζδδημπμίδζδ ημο βεβμκυημξ υηζ δ 

πνυηεζηαζ βζα έκα πμθοζπζδέξ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή 

ιεβέεοκζδ ιειμκςιέκα, δ ακάπηολδ άνπζζε κα ακηζιεηςπίγεηαζ ζθαζνζηά, ιε 

απμημνφθςια ηδκ ηαημπφνςζδ ημο υνμο «αζχζζιδ ακάπηολδ» ζηδ οκδζάζηερδ ημο 

ΟΖΔ βζα ημ Πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ Ακάπηολδ, ζημ Ρίμ κηε Σγακέζνμ, ημ 1992. 

Ζ εκαζπυθδζδ ηδξ δζεεκμφξ ημζκυηδηα ιε ημ πενζαάθθμκ, απυ ημζκςκζηήξ πθεονάξ, 

ηονίςξ, είπε λεηζκήζεζ 20 πνυκζα κςνίηενα, ιε ηδ οκδζάζηερδ ηδξ ημηπυθιδξ βζα 
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 Βθ. ακαθοηζηυηενα ΣΟΜΔ (2006), ibid. 
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ημ Ακενχπζκμ Πενζαάθθμκ, ημ 1972. ημ Ρίμ δζαζοκδέεηαζ δ ακαπηολζαηή δζαδζηαζία 

ιε ημ πενζαάθθμκ, εκχ, 10 πνυκζα ανβυηενα, ζημ Γζμπάκεζιπμονβη, δ δζεεκήξ 

ημζκυηδηα ζοιιεηέπεζ ζε ιία ζοκδζάζηερδ ιε ηίηθμ ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ, μζ ηνεζξ 

ααζζημί ποθχκεξ ηδξ μπμίαξ είκαζ μ μζημκμιζηυξ, μ ημζκςκζηυξ ηαζ μ 

πενζααθθμκηζηυξ. οκεπχξ, ιία μθμηθδνςιέκδ ακάθοζδ ζπεηζηά ιε ημ ακαπηολζαηυ 

επίπεδμ ιίαξ πενζμπήξ, εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ ελίζμο οπ‘ υρζκ ηαζ ηζξ ηνεζξ 

δζαζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο. 

Ζ οπυ ιεθέηδ πενζμπή δζαεέηεζ πθμφζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ, δ μνεή δζαπείνζζδ ημο 

μπμίμο ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ακάπηολή ηδξ. Υαναηηδνζζηζηά 

παναδείβιαηα, ηα μπμία εα ακαθοεμφκ εηηεκέζηενα παναηάης, απμηεθμφκ μ πμηαιυξ 

Έανμξ ηαζ μζ παναπυηαιμί ημο ηαζ ημ δάζμξ Γαδζάξ. 

5.1. Καζεζηψο πξνζηαζίαο 

Σμ κμιυ Έανμο δζαννέεζ μ μιχκοιμξ πμηαιυξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδ ιεβαθφηενδ θεηάκδ 

απμννμήξ εκηυξ ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ ημ δεφηενμ ιεβαθφηενμ πμηαιυ πμο δζαηνέπεζ ηα 

Βαθηάκζα, ιεηά ημ Γμφκααδ. Σμ 1,1% ημο ζοκυθμο ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ ηεθεί οπυ 

ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Χζηυζμ, δεκ οθίζηαηαζ ηαεεζηχξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ 

ηνζχκ πςνχκ πμο ιμζνάγμκηαζ ηα κενά ημο πμηαιμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ηνάηδ 

ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε δζιενέξ επίπεδμ
41

, ιε απμηέθεζια δ ακάθδρδ 

ζοκενβαηζηήξ δνάζδξ κα πναβιαημπμζείηαζ ad hoc, πςνίξ κα οπάνπεζ ιυκζιμ πθαίζζμ 

ζοκενβαζίαξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ απυ πθεονάξ Βμοθβανίαξ, μζ ζοκαθεείζεξ 

ζοιθςκίεξ δεκ αθμνμφκ αιζβχξ ζημκ Έανμ πμηαιυ, αθθά ζημ ζφκμθμ ηςκ οδάηςκ 

ηαζ πμηαιχκ πμο δζαηνέπμοκ ηδκ ίδζα ηαζ ηα δφμ υιμνα ηνάηδ. 

Καηά ιήημξ ημο πμηαιμφ, θαιαάκμοκ πχνα έκημκεξ αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαζ ελμνφλεζξ, ιε απμηέθεζια μ Έανμξ κα πενζθαιαάκεηαζ ζημοξ πμηαιμφξ πμο έπμοκ 

οπμζηεί ηδ ζδιακηζηυηενδ νφπακζδ ζε ααθηακζηυ επίπεδμ. ε ηθίιαηα απυ ημ 1 έςξ 

ημ 3, ηα επίπεδα νφπακζδξ ημο 1995 ηοιαίκμκηακ ζημ 1,1, εκχ, βζα ημ 2070, 

πνμαθέπεηαζ κα ακέθεμοκ ζημ 1,2
42

. Σμ εθθδκζηυ ηιήια ημο πμηαιμφ επζαανφκεηαζ 

απυ ηζξ πανυπεζεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηςκ 

ηναηζηχκ ζοκυνςκ. 

ημ αμοθβανζηυ ηιήια, μ πμηαιυξ δέπεηαζ αζηζηά θφιαηα, ηαεχξ ηαζ απυαθδηα ηδξ 

πδιζηήξ αζμιδπακίαξ. Δπζπθέμκ, ζδιακηζηή επζαάνοκζδ απμηεθεί ηαζ δ εκηαηζηή 
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 Ζ ηαεειία απυ ηζξ ηνεζξ πχνεξ ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ άθθεξ 2 ζε δζιενέξ επίπεδμ, πςνίξ κα 

οθίζηαηαζ ηνζιενήξ ζοκενβαζία ζε επίπεδμ ηνάημοξ. Οζ ζοιθςκίεξ πμο έπμοκ ζοκαθεεί ιεηαλφ ηςκ 

ηνζχκ ηναηχκ είκαζ μζ ελήξ: οιθςκία ιεηαλφ Βμοθβανίαξ ηαζ Σμονηίαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία βζα 

ηδ πνήζδ ηςκ οδάηςκ ηςκ πμηαιχκ πμο δζαηνέπμοκ ηζξ δφμ πχνεξ (1968), Πνςηυημθθμ ιεηαλφ 

Δθθάδαξ ηαζ Σμονηίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηεθζηή ελάθεζρδ ηςκ δζαθμνχκ πμο αθμνμφκ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

οδναοθζηχκ θεζημονβζχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ημίηδξ ημο πμηαιμφ Έανμο (1963) ηαζ οιθςκία ιεηαλφ 

Δθθάδαξ ηαζ Βμοθβανίαξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκενβαζία ζηδ πνήζδ ηςκ οδάηςκ πμο δζαζπίγμοκ ηζξ δφμ 

πχνεξ (1964). 
42

 Skoulikidis N. (2009), ―The environmental state of rivers in the Balkans – A review within the 

DPSIR framework‖ Science of the Total Environment, No 407, p.p. 2501-2516. 
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πνήζδ θοημθανιάηςκ ζηζξ αβνμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. ηδκ Σμονηία, μ πμηαιυξ 

δέπεηαζ ηα αζηζηά θφιαηα ηδξ Αδνζακμφπμθδξ ηαζ ηα απυαθδηα ηδξ αζμιδπακζηήξ ηδξ 

πενζμπήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ εηπθφζεζξ απυ βεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ. ηδκ Δθθάδα, δ 

αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα πενζμνίγεηαζ ζημ ενβμζηάζζμ γάπανδξ. Σμ εθθδκζηυ 

ηιήια ημο πμηαιμφ είκαζ θζβυηενμ εηαζμιδπακζζιέκμ, ςζηυζμ, οπάνπεζ ζδιακηζηή 

επζαάνοκζδ απυ ηζξ βεςνβζηέξ ηαζ ηηδκμηνμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ παναηδνείηαζ 

ιία αολδηζηή ηάζδ εηηαηζημπμίδζδξ ηαζ μζ πενίμδμζ αβνακάπαοζδξ είκαζ ζπεδυκ 

ακφπανηηεξ. Γεκζηυηενα, μζ πανυπεζεξ πενζμπέξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ εκηάζζμκηαζ 

ζηζξ πζμ εκηαηζηά ηαθθζενβήζζιεξ εηηάζεζξ ηςκ Βαθηακίςκ. 

Ο Έανμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ «ιεηνίςξ ηαηαηεηιδιέκμξ», ιε 21 ιεβάθα θνάβιαηα, 

ηονίςξ ζημ αμοθβανζηυ ηιήια, ζοκμθζηήξ απμεδηεοηζηήξ ζηακυηδηαξ 3,4 πθι
2
. Ζ 

εκηαηζηή πνήζδ ημο κενμφ βζα άνδεοζδ, οβζεζκή ηαζ παναβςβή εκένβεζαξ οπμααειίγεζ 

ηδκ πμζυηδηά ημο, εκχ δ ηαηάηιδζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα θνάβιαηα απμηεθεί ηδκ 

ηφνζα απεζθή βζα πθδιιφνεξ. πςξ έπεζ ήδδ θακεί, μζ πθδιιφνεξ ημο πμηαιμφ 

πνμηαθμφκ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδκ ημπζηή μζημκμιία. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

οθίζηακηαζ ηάπμζεξ ακηζπθδιιονζηέξ ηαηαζηεοέξ ζημ ηιήια ημο πμηαιμφ πμο 

δζαηνέπεζ ημκ εθθαδζηυ πχνμ, δεκ απμηνέπμοκ ημ πνυαθδια απμηεθεζιαηζηά. 

Ζ εηιεηάθθεοζδ ημο πμηαιμφ βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ςθεθεί ηα 

ειπθεηυιεκα ιένδ. Χζηυζμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πθδιιονχκ, είκαζ ζδιακηζηυ κα 

οπάνπεζ ιία ζενάνπδζδ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ ζηυπςκ, παναδείβιαημξ πάνζκ κα έπεζ 

πνμηεναζυηδηα δ ακενχπζκδ οβεία ηαζ μζ ζημζπεζχδεζξ οπμδμιέξ έκακηζ ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ ηαζ ηδξ βεςνβίαξ. Ζ αεθηίςζδ ηςκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ 

πθδιιονχκ ηαζ ιείςζδ ηςκ επζπηχζεχκ ημοξ εα πνέπεζ κα ααζζζηεί ζηδ ζοκενβαζία 

ηαζ ηδ πνήζδ ημζκχκ πδβχκ πθδνμθυνδζδξ. Μέπνζ ημ 2003, δεκ οπήνπε επζημζκςκία 

ιεηαλφ ηςκ υιμνςκ ηναηχκ ζπεηζηά ιε ηζξ πθδιιφνεξ. Ζ Σμονηία ηαζ δ Βμοθβανία, 

ιέζς ημο Πνμβνάιιαημξ Γζαζοκμνζαηήξ οκενβαζίαξ ηδξ ΔΔ, ακέπηολακ ηα πνχηα 

ημζκά πνμβνάιιαηα πνυαθερδξ ζηδκ πενζμπή. Χζηυζμ, ηα ζοζηήιαηα πνυαθερδξ 

πθδιιονχκ ελαημθμοεμφκ κα θεζημονβμφκ ζε εεκζηυ επίπεδμ. Έκα ημζκυ ζφζηδια 

πνυαθερδξ ηαζ έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ημο πμηαιμφ δε εα ιπμνμφζε κα 

παναηηδνζζηεί ςξ ζοθθμβζηή, αθθά, ακηίεεηα, ςξ ιμκμιενήξ, απυ ιένμοξ ηδξ ηάεε 

πθεονάξ. Σα ηνάηδ ηδξ άκς νμήξ νοπαίκμοκ ηα κενά ημο πμηαιμφ, εκχ ηα ηνάηδ ηδξ 

ηάης νμήξ οθίζηακηαζ απχθεζεξ, ηυζμ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ οδάηςκ, υζμ ηαζ ζηδκ 

πμζυηδηα. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμηαιχκ πμο απμηεθμφκ ζφκμνμ ιεηαλφ ηναηχκ ακαηφπημοκ 

δφζημθα πμθζηζηά ηαζ δζμζηδηζηά πνμαθήιαηα, ζδζαίηενα εάκ πνυηεζηαζ βζα ζφκμνα 
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ηνάημοξ-ιέθμοξ ηδξ ΔΔ ιε ηνάημξ ιδ ιέθμξ
43

, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Έανμο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, εκχ μζ ημπζηέξ ημζκςκίεξ πμο γμοκ εηαηένςεεκ ηςκ ζοκυνςκ είκαζ 

θζθζηέξ, οπάνπμοκ επζθοθάλεζξ ζε ηοαενκδηζηυ επίπεδμ, ζδζαίηενα ζηζξ ζηναηζςηζηέξ 

ανπέξ, μζ μπμίεξ παναηςθφμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

οδάηςκ ημο πμηαιμφ. Χζηυζμ, ηα ηνία ηνάηδ εα ιπμνμφζακ κα ζοκενβαζημφκ, ηυζμ 

εκηυξ οθζζηάιεκςκ ζοιααηζηχκ ηαζ εεζιζηχκ πθαζζίςκ, υζμ ηαζ εηηυξ, 

πνμζανιυγμκηαξ ημ πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ζηζξ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ ηςκ οδάηςκ ημο 

πμηαιμφ, αθθά ηαζ ηςκ πανυπεζςκ ηναηχκ. 

ε εονςπασηυ επίπεδμ, δεδμιέκμο ημο βεβμκυημξ υηζ δ Δθθάδα ηαζ δ Βμοθβανία είκαζ 

ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ, ζζπφεζ, βζα ηα ακηίζημζπα ηιήιαηα ημο πμηαιμφ, δ Οδδβία 

2000/60 βζα ηα φδαηα
44

. Χζηυζμ, δ Οδδβία πνμαθέπεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ζε 

επίπεδμ θεηάκδξ απμννμήξ ηαζ υπζ αάζεζ ηναηζηχκ ζοκυνςκ. Γζα ηάεε πενζμπή 

θεηάκδξ απμννμήξ πμηαιμφ ηαηανηίγεηαζ έκα ζπέδζμ δζαπείνζζδξ. ηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο μ πμηαιυξ δζαπενκά πενζζζυηενα ημο εκυξ ηνάηδ, ηα ηεθεοηαία μθείθμοκ κα 

ζοκενβαζημφκ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο ζπεδίμο. ηακ ηιήια ηδξ θεηάκδξ απμννμήξ 

ηείηαζ ζε ηνίηδ πχνα, μ ζοκημκζζιυξ είκαζ οπμπνεςηζηυξ βζα ημ ηνάημξ-ιέθμξ, εκχ 

είκαζ πνμαζνεηζηυξ ηαζ ζοκζζηχιεκμξ βζα ηδκ ηνίηδ πχνα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα 

ζπέδζα δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ πθδιιφναξ
45

. οκεπχξ, μζ ηνεζξ πχνεξ εα 

ιπμνμφζακ κα ζοκενβάγμκηαζ, ηυζμ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ, υζμ ηαζ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πθδιιονχκ, ααζζγυιεκεξ ζηδκ εονςπασηή κμιμεεζία. Κάηζ ηέημζμ, 

υιςξ, δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

ε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, δ Δθθάδα ηαζ δ Σμονηία είκαζ ιένδ ηδξ φιααζδξ ηδξ 

Βανηεθχκδξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ημο Πνςημηυθθμο βζα ηζξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκεξ 

Πενζμπέξ
46

. Σμ Γέθηα ημο Έανμο έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκδ 

Πενζμπή Μεζμβεζαημφ Δκδζαθένμκημξ. Ζ ακαεεςνδιέκδ φιααζδ ηδξ Βανηεθχκδξ, 

επεηηείκεζ ημ ζαθή βεςβναθζηυ πνμζδζμνζζιυ ηδξ Μεζμβείμο Θαθάζζδξ
47

, 

πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηα εζςηενζηά φδαηα. Δπζπνυζεεηα, ζημ πθαίζζμ ηυζμ ημο 

                                                           
43

 Ζ Σμονηία, ςζηυζμ, είκαζ οπμρήθζα πνμξ έκηαλδ ζηδκ ΔΔ ηαζ ανίζηεηαζ ζε δζαδζηαζία 

εκζςιάηςζδξ ημο ημζκμηζημφ ηεηηδιέκμο. ημ ηεθάθαζμ 27 ηδξ Έηεεζδξ Πνμυδμο ημο 2009, ημ μπμίμ 

αθμνά ζημ πενζαάθθμκ, ακαθένεηαζ υηζ δ Σμονηία έπεζ επζδείλεζ πενζμνζζιέκδ πνυμδμ ζημκ ημιέα ηδξ 

δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηςκ. Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ δεκ είκαζ μνβακςιέκμ ζε 

επίπεδμ θεηάκδξ απμννμήξ, εκχ δ δζαζοκμνζαηή ζοκενβαζία ζημκ εκ θυβς ημιέα είκαζ ζε πνχζιμ 

ζηάδζμ. Βθ. SEC(2009)1334, ―Turkey 2009 Progress Report‖, Commission Staff Working Document 

accompanying COM(2009)533. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πνυμδμξ εκζςιάηςζδξ ημο ημζκμηζημφ 

ηεηηδιέκμο είκαζ ανβή, πενζμνζγυιεκδ ζε πμθζηζηέξ πμο δε είβμοκ ημ εεκζηυ ζοιθένμκ. 
44

 Οδδβία 2000/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23
δξ

 Οηηςανίμο 

2000 «βζα ηδ εέζπζζδ πθαζζίμο ημζκμηζηήξ δνάζδξ ζημκ ημιέα ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ οδάηςκ», ΔΔ L 327 

ηδξ 22
αξ

/12/2000. 
45

 Οδδβία 2007/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 23
δξ

 Οηηςανίμο 

2007 «βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ηζκδφκςκ πθδιιφναξ», ΔΔ L 288/27 ηδξ 6
δξ

/11/2007. 
46

 ε ακηίεεζδ ιε ηδκ Σμονηία, δ Δθθάδα δεκ έπεζ επζηονχζεζ ημ κέμ Πνςηυημθθμ βζα ηζξ Δζδζηά 

Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ ηαζ ηδ Βζμθμβζηή Πμζηζθυηδηα, ιε απμηέθεζια δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ιενχκ κα δζέπεηαζ απυ ημ πνμβεκέζηενμ Πνςηυημθθμ βζα ηζξ Δζδζηά Πνμζηαηεουιεκεξ Πενζμπέξ. 
47

 Γοηζηά δ είζμδμξ ηςκ ηεκχκ ημο Γζαναθηάν ηαζ ακαημθζηά ηα κυηζα υνζα ηςκ ηεκχκ ηςκ 

Γανδακεθθίςκ. 
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ανπζημφ, υζμ ηαζ ημο ακαεεςνδιέκμο Πνςημηυθθμο βζα ηζξ Υενζαίεξ Πδβέξ, 

πνμαθέπεηαζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ζοιααθθμιέκμο ηαζ ιδ ζοιααθθμιέκμο ιένμοξ 

βζα ηδ δζαπείνζζδ δζαζοκμνζαηήξ νφπακζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ οδάηζκδ νμή πμο 

πδβάγεζ απυ ημ έδαθμξ ιδ ζοιααθθυιεκμο ιένμοξ. οκεπχξ, δ ζοκενβαζία ιεηαλφ 

ηςκ ηνζχκ πςνχκ εα ιπμνμφζε κα ααζζζηεί ηαζ ζημ ζοιααηζηυ ηαεεζηχξ ηδξ 

Βανηεθχκδξ. 

Ζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ βεζημκζηχκ ηναηχκ εα ιπμνμφζε κα 

πναβιαημπμζδεεί ηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ φιααζδξ βζα ηδ Υνήζδ ηαζ ηδκ Πνμζηαζία 

ηςκ Γζαζοκμνζαηχκ Πμηαιχκ ηαζ ηςκ Γζεεκχκ Λζικχκ, ηαεχξ ηαζ μζ ηνεζξ είκαζ 

ιέθδ ηδξ Οζημκμιζηήξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ Δονχπδ. Χζηυζμ, δ 

Δθθάδα ηαζ δ Βμοθβανία έπμοκ επζηονχζεζ ηδκ εκ θυβς φιααζδ, εκχ δ Σμονηία δεκ 

ηδκ έπεζ οπμβνάρεζ. Σα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηδξ φιααζδξ ακαθαιαάκμοκ  ηδ ααζζηή 

οπμπνέςζδ κα θάαμοκ υθα ηα ηαηάθθδθα ιέηνα, χζηε κα απμηνέρμοκ, κα εθέβλμοκ 

ηαζ κα ιεζχζμοκ μπμζαδήπμηε επζαθααή δζαζοκμνζαηή επίπηςζδ. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, πανά ηδκ φπανλδ ηαεεζηχηςκ πμο πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

ζοκενβαζίαξ, ηα ηνία ηνάηδ ζοκενβάγμκηαζ ζε επίπεδμ κμιανπζχκ, βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πθδιιονχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ Γίηηομ Γζαζοκμνζαηήξ 

οκενβαζίαξ Νμιανπζχκ Δθθάδαξ – Σμονηίαξ – Βμοθβανίαξ δδιζμονβήεδηε ημ 2003, 

ηαηυπζκ πνςημαμοθίαξ ηδξ εθθδκζηήξ πθεονάξ. ημ Γίηηομ ζοιιεηέπμοκ, απυ 

εθθδκζηήξ πθεονάξ, μζ κμιμί Έανμο, Ρμδυπδξ, Ξάκεδξ, Κααάθαξ, Γνάιαξ, εννχκ, 

απυ αμοθβανζηήξ πθεονάξ μζ επανπίεξ ιυθζακ, Κάνκηγαθζ, Υάζημαμ, 

Μπθαβηυεαβηνακη ηαζ, απυ ημονηζηήξ πθεονάξ, δ επανπία Αδνζακμφπμθδξ. Βαζζηυξ 

ζηυπμξ ημο Γζηηφμο είκαζ κα πνμπςνήζεζ ζε δνάζεζξ πμο έπμοκ μοζζαζηζηυ 

απμηέθεζια βζα ηδ γςή ηςκ πμθζηχκ, υπςξ δ πνυθδρδ, επίθοζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ 

δζαζοκμνζαηχκ πνμαθδιάηςκ πμο οπεζζένπμκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ηαζ είκαζ 

δφζημθμ κα επζθοεμφκ ζε επίπεδμ ηνάημοξ. 

Μεηαλφ ηςκ ζημπχκ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο Γζηηφμο 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα επζηίκδοκα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαζ δ πενζααθθμκηζηή 

οπμαάειζζδ. Ζ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ημο πμηαιμφ Έανμο εα ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ ζδζαίηενδ εειαηζηή, ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκενβαζίαξ ζε κμιανπζαηυ επίπεδμ, 

ηαεχξ, ανηεηέξ θμνέξ, ζοκενβάγμκηαζ απμηεθεζιαηζηυηενα μζ άιεζα εκδζαθενυιεκμζ, 

εκχ μ ηναηζηυξ ιδπακζζιυξ ιπμνεί κα απμδεζπεεί δοζηίκδημξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πθδιιονχκ ημο 2007 ηαζ ημο 2010, οπήνλε απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ζε επίπεδμ 

δζηηφμο. Χζηυζμ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, δ δζαζοκμνζαηή ζοκενβαζία βζα ηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ οδάηςκ ημο Έανμο, ηυζμ ζε ημπζηυ, υζμ ηαζ ζε ηναηζηυ επίπεδμ, ηνίκεηαζ ιδ 

επανηήξ. 
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επίζηερδξ ημο Σμφνημο πνςεοπμονβμφ ζηδκ Δθθάδα, ημ Μάζμ 

ημο 2010, οπεβνάθδ Κμζκή Γζαηήνολδ
48

 ιεηαλφ ηςκ οπμονβχκ πενζαάθθμκημξ ηςκ 

δφμ πςνχκ, δ μπμία, ιεηαλφ άθθςκ, πνμαθέπεζ ηδκ εβηαείδνοζδ ηαζ θεζημονβία εκυξ 

ζοζηήιαημξ ιυκζιδξ ζοκενβαζίαξ βζα ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ ηδξ θεηάκδξ ημο Έανμο. 

Δπζπθέμκ, ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ θήρδξ ηςκ απαναίηδηςκ ιέηνςκ βζα ηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ πθδιιονχκ, ηαθχκηαξ υθεξ ηζξ πχνεξ πμο ιμζνάγμκηαζ ημκ πμηαιυ κα 

ζοιιεηέπμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ ηζξ αέθηζζηεξ δζαεέζζιεξ ηεπκζηέξ, 

πενζθαιαακμιέκμο εκυξ ζοζηήιαημξ έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ. 

ημοξ ζηυπμοξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ αεθηίςζδ ηυζμ ηδξ πμζυηδηαξ, υζμ ηαζ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ οδάηςκ, ηαεχξ ηαζ δ εβηαείδνοζδ ιίαξ ad hoc Κμζκήξ Δπζηνμπήξ, βζα 

ηδκ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ πμο απμζημπμφκ, εζ δοκαηυκ, ζηδκ οζμεέηδζδ εκυξ 

ζπεδίμο δζαπείνζζδξ βζα ηα φδαηα ημο πμηαιμφ, ή, έζης, εκυξ εκζαίμο ζπεδίμο 

δζαπείνζζδξ ηςκ ηζκδφκςκ πθδιιφναξ, δζαζθαθίγμκηαξ ημ ζοκημκζζιυ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ ζπεδίςκ ηαζ ιέηνςκ δζαπείνζζδξ. Ζ δζαηφπςζδ ημο Μκδιμκίμο, είκαζ 

αζαθήξ ηαζ βεκζηυθμβδ, πςνίξ κα εέηεζ ζοβηεηνζιέκμοξ ζηυπμοξ μφηε ιέζα επίηεολδξ 

αοηχκ. οκεπχξ, δφζημθα εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ηδ αάζδ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαθεί ηαζ 

ηζξ ηνεζξ πχνεξ κα ζοκενβαζημφκ. Δκχ δ ζοκενβαζία βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ 

ημο Έανμο ειπίπηεζ ζηα γδηήιαηα «παιδθήξ πμθζηζηήξ», ηαείζηαηαζ ειθακέξ υηζ ηα 

ηνία ηνάηδ δε δφκακηαζ κα πνμαμφκ ζηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ, πνμηεζιέκμο κα 

επζηεοπεεί μ εκ θυβς ζηυπμξ. 

Γζα αοηυ ημ θυβμ, ηνίκεηαζ ζηυπζιδ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηναηχκ ζε 

ιυκζιδ αάζδ, ιέζς ηδξ οζμεέηδζδξ εκυξ ζοιααηζημφ πθαζζίμο ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ 

εκυξ δζεεκμφξ μνβάκμο, υπςξ ζοιααίκεζ, εδχ ηαζ 15 πνυκζα, ζημ Γμφκααδ. Βαζζηά 

ζοζηαηζηά ηδξ μνεήξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηςκ ημο πμηαιμφ είκαζ δ πνυθδρδ, μ 

έθεβπμξ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ δζαζοκμνζαηχκ επζπηχζεςκ, δ δδιζμονβία επμπηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, δ θμβμδμηζηή εοεφκδ, δ ακηαθθαβή πθδνμθμνζχκ, δ πνυζααζδ ζηδκ 

πθδνμθυνδζδ ηαζ δ δδιζμονβία εκυξ ζοζηήιαημξ έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ. Ζ 

πνδιαημδυηδζδ ένβςκ οπμδμιχκ, ζηα πθαίζζα ηδξ ΔΔ, εα ιπμνμφζε κα θεζημονβήζεζ 

εκζζποηζηά ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαζοκμνζαηήξ ζοκενβαζίαξ. 

οιαμθζηή αάζδ βζα ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ εα ιπμνμφζε κα 

απμηεθέζεζ δ κδζίδα, υπμο ζοκακηχκηαζ ηα ζφκμνα ηςκ ηνζχκ ηναηχκ
49

 ηαζ δ μπμία 

είκαζ βκςζηή ςξ κδζίδα «Δζνήκδξ ηαζ Φζθίαξ». Ζ ζοιαμθζηή αλία ζημκ ημιέα ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ πςνχκ επζζθναβίζηδηε ημ 2005, ιε ηδ δδιζμονβία 

εκυξ ικδιείμο πμο θένεζ ηα ζφιαμθα ηςκ ηνζχκ ηναηχκ, ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδ ιεηαλφ 

ημοξ αθθδθεββφδ βζα ιία εκςιέκδ Δονχπδ. Ζ πνμζηαζία ηδξ θφζδξ ηαζ, εζδζηυηενα, 

                                                           
48

 Joint Declaration between the Minister for Environment, Energy and Climate Change of the 

Hellenic Republic and the Minister for Environment and Forestry of the Republic of Turkey, Athens, 

May 14, 2010. 
49

 Ζ κδζίδα ακήηεζ ηαηά 50% ζηδκ Σμονηία ηαζ ημ οπυθμζπμ 50% ιμζνάγεηαζ ζζμιενχξ ζε Δθθάδα 

ηαζ Βμοθβανία. 
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δ πενίπηςζδ ημο πμηαιμφ Έανμο, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ εθαθηήνζμ βζα ηδ 

ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηναηχκ, ηαεχξ ημ πενζαάθθμκ δε βκςνίγεζ ηναηζηά 

ζφκμνα. Γζα αοηυ ημ θυβμ δ δζαπείνζζδ ημο πμηαιμφ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε επίπεδμ 

θεηάκδξ απμννμήξ ηαζ υπζ αάζεζ ηςκ ηναηζηχκ ζοκυνςκ. Έκα ηαθυ πανάδεζβια 

εκίζποζδξ ηδξ δζαζοκμνζαηήξ ζοκενβαζίαξ, θυβς πενζααθθμκηζηχκ γδηδιάηςκ, ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ, απμηεθεί δ θίικδ Πνέζπα. Δηηυξ απυ ημκ πενζααθθμκηζηυ πανάβμκηα, 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηναηχκ αμδεμφκ ηαζ μζ δζεεκείξ 

ελεθίλεζξ, ιε ηδκ έκηαλδ ηδξ Βμοθβανίαξ ζηδκ ΔΔ ηαζ ηδκ οπμρδθζυηδηα έκηαλδξ ηδξ 

Σμονηίαξ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμοκ κέεξ βεςπμθζηζηέξ ζοκεήηεξ ζηδκ πενζμπή. 

ημ κμιυ Έανμο, ανίζηεηαζ, επίζδξ, ημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ, ημ μπμίμ ζοκζζηά έκα 

ζπάκζμ μζημζφζηδια πμο εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα πνμζεθηφεζ επζζηέπηεξ βζα 

επζζηδιμκζημφξ θυβμοξ ή βζα ακαροπή. Σμ δάζμξ Γαδζάξ ακαηδνφπεδηε 

πνμζηαηεουιεκδ πενζμπή ιε Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ, ημ 1980. Σμ 2006, ιε ΚΤΑ, 

δ πενζμπή παναηηδνίζεδηε Δεκζηυ Πάνημ, ιε ηδκ μκμιαζία «Δεκζηυ Πάνημ Γάζμοξ 

Γαδζάξ – Λεοηίιδξ – μοθθίμο». Δπζπθέμκ, δ πενζμπή εκηάζζεηαζ ζημ δίηηομ Natura 

2000 ηαζ έπεζ ζοβηνμηδεεί Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ
50

. 

Ζ ΠΠ ακήηεζ ζημ εθθδκζηυ δδιυζζμ, πθδκ μνζζιέκςκ ζδζςηζηχκ ηηδιάηςκ. 

Γζμζηδηζηά, ακήηεζ ζε δφμ πςνζά πμο ανίζημκηαζ ζηζξ πανοθέξ ημο δάζμοξ, ηδ Γαδζά 

ηαζ ηδ Λεοηίιδ, ζοκεπχξ οπάβεηαζ ζημοξ δήιμοξ μοθθίμο ηαζ Σοπενμφ ακηίζημζπα. 

Οζ πονήκεξ αοζηδνήξ πνμζηαζίαξ ανίζημκηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ζηζξ πνχδκ 

ημζκυηδηεξ Γαδζάξ ηαζ Λεοηίιδξ, εκχ, ιζηνυηενμ πμζμζηυ, ανίζηεηαζ ζηζξ πνχδκ 

ημζκυηδηεξ Λοηυθδξ, Λαβοκχκ, Λφναξ ηαζ Πνμααηχκα. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ανπζηά οπήνπακ ακηζδνάζεζξ απυ πθεονάξ ημπζημφ 

πθδεοζιμφ ςξ πνμξ ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ, θυβς ηδξ δναζηδνζμπμίδζδξ ζημκ 

ημιέα ηδξ οθμημιίαξ. Χζηυζμ, ηα πνμαθήιαηα αιαθφκεδηακ ιε ηδκ εκαθθαηηζηή 

απαζπυθδζδ ημο πθδεοζιμφ ζημκ μζημημονζζιυ ηαζ ζε άθθεξ δαζζηέξ ενβαζίεξ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ Γαδζά απμηεθεί έκα ηαθυ μζημημονζζηζηυ πανάδεζβια βζα ηδκ 

Δθθάδα, οπάνπμοκ ηαζ πανααζάζεζξ ημο ηαεεζηχημξ πνμζηαζίαξ, απυ πανάκμιεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ηαηαπμθειδεμφκ. 

5.2. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο βεβμκυημξ υηζ δ ακάπηολδ απμηεθεί έκα ζθαζνζηυ θαζκυιεκμ 

ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ ακαβκχνζζδ ηςκ ηνζχκ ποθχκςκ ημο εκ θυβς θαζκμιέκμο 

ζδιαημδμημφκ ηδ ζοκφπανλδ ηαζ αθθδθεπίδναζδ ημζκςκίαξ, μζημκμιίαξ ηαζ 

πενζαάθθμκημξ. Ζ ακάπηολδ ήπζςκ ιμνθχκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ πενζαάθθμκ έπεζ ηζξ 
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 Πνζκ ηδκ ίδνοζδ ημο Φμνέα Γζαπείνζζδξ, μζ θμνείξ πμο ειπθέημκηακ ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ ΠΠ 

ήηακ μζ ελήξ: ημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, ιέζς ημο Γαζανπείμο μοθθίμο πμο ακήηεζ, δζμζηδηζηά ζηζξ 

Πενζθενεζαηέξ Γζμζηήζεζξ, δ Γζεφεοκζδ Γεςνβίαξ ηδξ κμιανπίαξ Έανμο, δ Γζεφεοκζδ Κηδκμηνμθίαξ 

ηδξ κμιανπίαξ Έανμο, δ πμθεμδμιία, μζ δήιμζ, ΜΚΟ (WWF Δθθάξ) ηαζ ημ ΤΠΔΥΧΓΔ. 
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νίγεξ ηδξ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, θίβμ πνζκ ηδκ επίζδιδ ακαβκχνζζδ ημο 

υνμο «αζχζζιδ ακάπηολδ» απυ ημκ ΟΖΔ, ημ 1992. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980 ειθακίζηδηακ, πανάθθδθα, δφμ 

ηάζεζξ ζημοξ ημιείξ ημο ημονζζιμφ ηαζ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. ημκ 

ημιέα ημο ημονζζιμφ ζδιεζχεδηε ιία αολακυιεκδ ηάζδ πνμηίιδζδξ βζα πανεέκμοξ 

πνμμνζζιμφξ ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθθμοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ πνμμνζζιμφξ ημο 

ιαγζημφ ημονζζιμφ, μζ μπμίμζ άνπζζακ κα θηάκμοκ ζημ υνζμ ημο ηφηθμο γςήξ ημοξ. Ζ 

εκ θυβς ηάζδ εκηάζζεηαζ ζημ βεκζηυηενμ ηθίια εκδζαθένμκημξ πμο δδιζμονβήεδηε 

ζε έκα εονφηενμ ημζκυ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

Απυ πενζααθθμκηζηήξ ζημπζάξ, παναηδνήεδηε ιία ζηνμθή πνμξ ιία μθμηθδνςιέκδ 

πνμζέββζζδ, δ μπμία ζοκδοάγεζ ηδκ πνμζηαζία ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

ακάπηολδ. Έκα ζδιακηζηυ ηιήια αοηήξ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ πνμζέββζζδξ απμηεθεί δ 

ακάπηολδ ήπζςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζε ΠΠ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ 

μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα αλζμπμζεί, ιεκ, ημ ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ, απυ ηδκ άθθδ, 

υιςξ, ζοιαάθθεζ ζηδκ αοημπνδιαημδυηδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ πνμζηαζίαξ. Μεβάθδ 

ζδιαζία έπεζ δ ζοιιεημπή ηαζ υπζ μ απμηθεζζιυξ ηςκ ημπζηχκ πθδεοζιχκ ζημ 

ηαεεζηχξ πνμζηαζίαξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ηαηά ηδκ επζαμθή ημο ηαεεζηχημξ 

πνμζηαζίαξ ημο δάζμοξ ηδξ Γαδζάξ, οπήνλακ ζμαανέξ ακηζδνάζεζξ απυ ηδκ ημπζηή 

ημζκςκία, μζ μπμίεξ έθηαζακ αηυια ηαζ ζηδκ απεζθή ειπνδζιμφ ημο δάζμοξ. Ο 

ηφνζμξ θυβμξ ακηίδναζδξ ήηακ δ απαβυνεοζδ ηδξ οθμημιίαξ, δ μπμία απμηεθμφζε ηδ 

ααζζηή μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ηαημίηςκ, ζημοξ δφμ πονήκεξ απυθοηδξ 

πνμζηαζίαξ ημο δάζμοξ. 

Ζ μζημκμιία ηδξ Δθθάδαξ ααζίγεηαζ ηαηά πμθφ ζημκ ημονζζιυ, μ μπμίμξ, βζα πμθθά 

πνυκζα ααζίζηδηε ζημ δίπηοπμ «ήθζμξ - εάθαζζα», επζαανφκμκηαξ ηδκ πανάηηζα γχκδ 

ηαζ, ηονίςξ, ηα κδζζά. Ζ ακάπηολδ ημο ημονζζιμφ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ αημθμφεδζε 

ηζξ ελεθίλεζξ πμο έθααακ πχνα ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970, 

ηυζμ έθθδκεξ, υζμ ηαζ λέκμζ μνεζαάηεξ ηαζ πεγμπυνμζ είπακ λεηζκήζεζ κα 

επζζηέπημκηαζ ηδκ εθθδκζηή φπαζενμ. Ζ επζζηερζιυηδηα ηδξ οπαίενμο άνπζζε κα 

αολάκεηαζ ζηαδζαηά, ηαηά ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ, πανάθθδθα ιε ηδκ ηαεζένςζδ ζημ 

εονφ ημζκυ αεθδιάηςκ, υπςξ δ πεγμπμνία, ημ rafting ηαζ ημ ηαβζάη. 

Ζ πενζμπή ιεθέηδξ παναηηδνίγεηαζ απυ πθμφζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ έπμοκ 

ακαπηοπεεί ήπζεξ ιμνθέξ ημονζζιμφ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί ημ δάζμξ 

ηδξ Γαδζάξ, υπμο, εκχ δεκ είπε ακαπηοπεεί ηαευθμο μ ημονζζιυξ, οπήνπακ εομίςκεξ 

πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ημο μζημημονζζιμφ ςξ ιέζμο πνμζηαζίαξ. ήιενα, δ πενζμπή, 

έπμκηαξ ςξ ααζζηυ πυθμ έθλδξ ηα πμοθζά, έπεζ ελεθζπεεί ζε έκακ απυ ημοξ πζμ 

δδιμθζθείξ μζημημονζζηζημφξ πνμμνζζιμφξ ηδξ Δθθάδαξ, ιε εηήζζμ ανζειυ 

επζζηεπηχκ πμο λεπενκά ημοξ 50.000. 

Ζ ακάπηολδ ηςκ πςνζχκ πμο ανίζημκηαζ ζηζξ πανοθέξ ημο δάζμοξ ζοκδέεηαζ άιεζα 

ιε ηδκ ακάπηολδ δναζηδνζμηήηςκ εκηυξ ηδξ δαζζηήξ έηηαζδξ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ ημ 
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βεβμκυξ υηζ, εκχ μ κμιυξ Έανμο ακηζιεηςπίγεζ έκημκμ δδιμβναθζηυ πνυαθδια, μ 

πθδεοζιυξ ηδξ Γαδζάξ αολήεδηε, ιε ημ δάζμξ κα απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή 

απαζπυθδζδξ ηςκ ηαημίηςκ. Παναδμζζαηά, μζ πενζζζυηενμζ ηάημζημζ ηδξ Γαδζάξ 

έπμοκ ςξ ααζζηή αζμπμνζζηζηή ημοξ εκαζπυθδζδ ηζξ δαζμπμκζηέξ ενβαζίεξ, ηδκ 

αβνμηζηή παναβςβή ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία. Ζ εκαζπυθδζδ μνζζιέκςκ βοκαζηχκ ιε ηζξ 

δνάζεζξ ημο ημπζημφ βοκαζηείμο αβνμημονζζηζημφ ζοκεηαζνζζιμφ ζοκέααθε 

ζδιακηζηά ζηδ πεζναθέηδζή ημοξ. 

πςξ πνμακαθένεδηε, ανπζηά, μζ ηάημζημζ ακηέδναζακ ζημ παναηηδνζζιυ ηδξ 

πενζμπήξ ςξ πνμζηαηεουιεκδξ, ηαεχξ δναζηδνζμπμζμφκηακ έκημκα ζημκ ημιέα ηδξ 

οθμημιίαξ. Χξ ακηζζηάειζζια οζμεεηήεδηε δ ακάπηολδ ημο μζημημονζζιμφ, μ μπμίμξ 

εα πνέπεζ, ζηαδζαηά, κα δδιζμονβήζεζ έκα ηαεεζηχξ αοημπνδιαημδμημφιεκδξ 

πνμζηαζίαξ ηδξ πενζμπήξ. Ζ ακάπηολδ ημο μζημημονζζιμφ απαζημφζε ηναηζηή 

πνδιαημδυηδζδ βζα επεκδφζεζξ ηαζ οπμδμιέξ. ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί θαίκμκηαζ 

μζ ααζζηέξ δνάζεζξ ηαζ οπμδμιέξ πνμχεδζδξ ημο μζημημονζζιμφ ηαζ μζ πδβέξ 

πνδιαημδυηδζήξ ημοξ. 

Πίλαθαο 5.1: Υξνλνινγηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δξάζεσλ θαη ππνδνκψλ 

πξνψζεζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο 

Έηνο Υξεκαηνδνηνχκελε δξάζε – 

ππνδνκή 

Φνξέαο – πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο 

Πξνυπνινγηζκφο 

1984 φκηαλδ ιεθέηδξ Πνμηεζκυιεκα ένβα: 

Καηαζηεοή ηαΐζηναξ, εηπυκδζδ 

δζαπεζνζζηζημφ ζπεδίμο, 

μζημημονζζηζηή ακάπηολδ, θφθαλδ ηαζ 

παναημθμφεδζδ ηςκ ανπαηηζηχκ 

Τπμονβείμ Νέαξ 

Γεκζάξ 

 

1986-

1989 

Σγζπ, ηνέζθεν, ιδπακή, ηαΐζηνα, 

παναηδνδηήνζμ, θφθαηεξ, ιπάνεξ, 

εηπαίδεοζδ θοθάηςκ, ελμπθζζιυξ, 

ακαροηηήνζμ, ιεθέηεξ, 

πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ 

ΔΔ, πνυβναιια ACE 

(Actions 

Communautaires pour 

l‘ Environnement) 

20.000.000 δνπ. 

1986 Αλζμπμίδζδ ημονζζηζηχκ πυνςκ 

δαζζημφ ζοβηνμηήιαημξ Γαδζάξ (ζημ 

πνυβναιια εκηάζζεηαζ ανβυηενα δ 

ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή ημο λεκχκα) 

Μεζμβεζαηά 

Οθμηθδνςιέκα 

Πνμβνάιιαηα 

153.600.000 δνπ. 

1987 Δλμπθζζιυξ ημο ακαροηηδνίμο ημο 

μζημημονζζηζημφ ηέκηνμο 

Γεκζηή Γναιιαηεία 

Νέαξ Γεκζάξ 

2.500.000 δνπ. 

1992-

1995 

Φφθαλδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ 

ανπαηηζηχκ, ιεθέηδ δζαπείνζζδξ ηςκ 

πονήκςκ, μζημημονζζηζηή ακάπηολδ 

ΔΔ, πνυβναιια 

ACNAT 

200.000.000 δνπ. 

1992-

1997 

οιπθήνςζδ ημο πνμβνάιιαημξ 

ACNAT 

WWF, ALLIANZ 80.000.000 δνπ. 

1996 Κέκηνα εκδιένςζδξ, ιέηνα 

δζαπείνζζδξ βζα ημοξ πονήκεξ. 

Δλεζδίηεοζδ πθαζζίμο δζαπείνζζδξ 

πενζθενεζαηήξ γχκδξ. Δκένβεζεξ 

εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ εκδιένςζδξ, 

αβμνά οθζημφ παναημθμφεδζδξ 

αζμηυπμο 

ΔΔ, Β΄ ΚΠ 196.000.000. δνπ. 
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1996 Καηαζηεοή θουιεκςκ 

μζημημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ ζηδκ 

πενζμπή Καηνακηγίδεξ 

ΔΔ, πνυβναιια 

LEADER I 

80.000.000 δνπ. 

1996 Καηαζηεοή θουιεκςκ 

μζημημονζζηζηχκ ηαηαθοιάηςκ ζηδκ 

πενζμπή Καηνακηγίδεξ 

ΔΔ, πνυβναιια 

LEADER IΗ 

80.000.000.δνπ. 

1997-

1999 

Υνδιαημδυηδζδ ελμπθζζιμφ ηςκ 

θουιεκςκ απυ πνυβναιια 

Β΄ ΚΠ 40.000.000 δνπ. 

1997 Πνυβναιια ημο Γοκαζηείμο 

Αβνμημονζζηζημφ οκεηαζνζζιμφ 

Γαδζάξ 

ΔΔ, πνυβναιια 

LEADER IΗ 

40.000.000 δνπ. 

1997 Δπέηηαζδ μζημημονζζηζημφ λεκχκα 

Γαδζάξ 

Πνυβναιια ΑΝΑ 2 160.000.000 δνπ. 

 

Πεγή: ΔΟΣ (2000) 

Ο ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ ζημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ πανμοζζάγεζ αολδηζηή ηάζδ. 

Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ, ημ 1995, μ ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ ακενπυηακ ζε 

10.243, εκχ, ημ 2003, μ ανζειυξ ακήθεε ζε 50.592, ζδιεζχεδηε, δδθαδή, αφλδζδ ηδξ 

ηάλδξ ημο 394% ζε ιία μηηαεηία
51

. 

Έλς απυ ημ πςνίμ Γαδζά θεζημονβεί Οζημημονζζηζηυ Κέκηνμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηυπμ 

δζακοηηένεοζδξ ηαζ αάζδ ελυνιδζδξ βζα ηζξ μζημημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 

επζζηεπηχκ. Ονζζιέκεξ απυ ηζξ πνμζθενυιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ: 

 Δπίζηερδ ηαζ λεκάβδζδ ζημ ηέκηνμ εκδιένςζδξ 

 Δπίζηερδ ζηα ηθμοαζά ιε ηα ανπαηηζηά 

 Παναηήνδζδ πμοθζχκ 

 Πενζήβδζδ ζε ζδιαημδμηδιέκα ιμκμπάηζα 

 Πενζααθθμκηζηά παζπκίδζα βζα παζδζά 

 Πμδδθαζία. 

Ο μζημημονζζιυξ ζημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ έπεζ πθήεμξ παναηηδνζζηζηχκ άνηζμο 

πενζααθθμκηζηά ηαζ ημζκςκζηά μζημημονζζιμφ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ, πανάθθδθα, ζηδ δζαηήνδζδ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ. οιαάθθεζ, ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ, ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ηυκςζδ ηδξ πενζμπήξ, ηαεχξ μ 

ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ πμο πνμζεθηφεζ είκαζ ανηεηυξ, χζηε μζ μζημημονζζηζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ κα είκαζ αζχζζιεξ ηαζ ηενδμθυνεξ. Δπζπθέμκ, απμζημπεί ζηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ εκδιένςζδ ηςκ επζζηεπηχκ, δζαηδνχκηαξ, πανάθθδθα, ημοξ 

ήπζμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ πενζμπήξ. 
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Χζηυζμ, εα πνέπεζ κα δμεεί πνμζμπή ζε μνζζιέκεξ παναιέηνμοξ, υπςξ δ 

επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηενδχκ πνμξ υθεθμξ ηδξ ΠΠ. Έκα απυ ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο μζημημονζζιμφ είκαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηενδχκ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, βεβμκυξ πμο, ζηδκ οπυ ελέηαζδ 

πενίπηςζδ, δεκ απμηεθεί ημκ ηακυκα. Έκα, αηυιδ, παναηηδνζζηζηυ ημο 

μζημημονζζιμφ είκαζ ηα «πνάζζκα» ηαηαθφιαηα, πεδίμ ζημ μπμίμ δ Δθθάδα οζηενεί 

ζδιακηζηά. Γζα αοηυ ημ θυβμ, ιεηαλφ ηςκ πεδίςκ εθανιμβήξ ηαζ πνμχεδζδξ ηςκ 

επζδμηήζεςκ ημο ΔΠΑ, ζημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ, ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα πνάζζκα 

ηαηαθφιαηα. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πενίπηςζδ ηδξ Γαδζάξ ιπμνεί κα εεςνδεεί έκα επζηοπδιέκμ 

μζημημονζζηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ Δθθάδα, ηαεχξ ζοκδοάγεζ ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ, 

ηδκ ημζκςκζηή εοιάνεζα ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή πνμζηαζία. 

Μία, αηυιδ, πενίπηςζδ ακάπηολδξ ήπζςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ απμηεθεί ημ 

Γέθηα ημο Έανμο, ημ μπμίμ ιε ΚΤΑ, ημ 2007, παναηηδνίζεδηε Δεκζηυ Πάνημ ηαζ βζα 

ημ μπμίμ έπεζ ζοβηνμηδεεί ΦΓ. Καηά ιήημξ ημο πμηαιμφ ανίζημκηαζ ημ Κέκηνμ 

Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο, ζηδκ Σνασακμφπμθδ ηαζ ημ Σμονζζηζηυ Κέκηνμ Γήιμο 

Φενχκ. 

Σμ Κέκηνμ Πθδνμθυνδζδξ Γέθηα Έανμο θεζημονβεί απυ ημ 1997 ηαζ απμζημπεί ζηδκ 

μζημημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ, ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ 

πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ. Γζμνβακχκμκηαζ επζζηέρεζξ ζημκ οβνυημπμ, ηυζμ 

πανυπεζεξ, υζμ ηαζ πθςηέξ. Σμ Γδιμηζηυ Σμονζζηζηυ Κέκηνμ ημο Γήιμο Φενχκ, 

επίζδξ, πνμζθένεζ μνβακςιέκεξ πενζαίεξ ηαζ πθςηέξ εηδνμιέξ ζημκ οβνυημπμ. ηδ 

δζαδζηαζία ακάπηολδξ ημο μζημημονζζιμφ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί μζ αθζείξ ηδξ 

πενζμπήξ, μζ μπμίμζ απαζπμθμφκηαζ ζηζξ πθςηέξ επζζηέρεζξ, πανέπμκηαξ, επζπθέμκ, 

ζημ ημζκυ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ οβνυημπμ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μ κμιυξ Έανμο έπεζ οζμεεηήζεζ ημ ιμκηέθμ ημο μζημημονζζιμφ ιε 

επζηοπία, οπάνπεζ, ςζηυζμ, πχνμξ βζα αεθηίςζδ. Σμ ηιήια ημο κμιμφ πμο έπεζ 

ακαπηοπεεί ημονζζηζηά είκαζ, ηονίςξ, ημ κυηζμ, αθήκμκηαξ ημ αυνεζμ Έανμ ζπεδυκ 

ακεηιεηάθθεοημ. Γοκδηζηά αλζμπμζήζζιμζ πνμμνζζιμί ζημ κμιυ είκαζ μζ ελήξ: ημ 

θνάβια ηδξ Λφναξ, δ ηεπκδηή θίικδ ημο οδνμηαιζεοηήνα ηδξ Νίραξ, ημ θνάβια ημο 

Πνμααηχκα, ημ θνάβια ημο Άνδα, ημ δάζμξ Μαφνδξ Πεφηδξ Αεημπςνίμο, ημ 

απμθζεςιέκμ δάζμξ Φοθαηημφ, μ μνεζκυξ υβημξ Αζζφιδξ – Μεηαλάδςκ, ηαεχξ ηαζ ημ 

δάζμξ ηςκ Μεηαλάδςκ. Πνμηείκεηαζ δ ακάπηολδ ήπζςκ ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 

κα επεηηαεεί ηαζ ζημ αυνεζμ ηιήια ημο κμιμφ, χζηε κα ςθεθδεμφκ ηυζμ μζ ημπζηέξ 

ημζκςκίεξ, υζμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 
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6. Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο 

Σμ βεςβναθζηυ δζαιένζζια ηδξ Θνάηδξ πανέιεζκε, βζα πμθθά πνυκζα, απμημιιέκμ 

απυ ηδκ δπεζνςηζηή εκδμπχνα ηαζ ημ νοειυ ακάπηολδξ πμο δ ηεθεοηαία 

αημθμοεμφζε. Ζ απμιυκςζδ αοηή είπε ηαεμνζζηζηή ζδιαζία, δεδμιέκδξ ηαζ ηδξ 

εονφηενδξ απμιυκςζδξ ηδξ πενζμπήξ απυ ηζξ βεζημκζηέξ ααθηακζηέξ πχνεξ, θυβς ηδξ 

πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ πμο επζηναημφζε ιέπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990. 

Ο κμιυξ Έανμο, ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο, ζοκμνεφεζ ιε δφμ άθθα ηνάηδ, εκχ ημ 

ηιήια πμο ημκ εκχκεζ ιε ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα είκαζ ιζηνυηενμ. Χζηυζμ, δ 

απμιυκςζδ δεκ μθείθεηαζ ζημ βεςβναθζηυ πανάβμκηα, αθθά ζε πμθζηζηέξ επζθμβέξ. 

ηδ εεςνία ηςκ ζοζηδιάηςκ, μ κμιυξ Έανμο, ςξ βεςβναθζηυ πςνμ-μζημκμιζηυ 

ζφζηδια, παναηηδνίγεηαζ ςξ εθάπζζηα «ακμζπηυξ». Αοηυξ μ παναηηδνζζιυξ μθείθεηαζ 

ζηα ιζηνά ηαηά ηεθαθήκ ιεβέεδ παναβςβήξ ηαζ ακηαθθαβχκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ 

αδοκαιίεξ ιεηαθμνζηχκ ζοκδέζεςκ, μζημκμιζηχκ ζπέζεςκ ηαζ πθδεοζιζαηχκ 

ηζκήζεςκ εηηυξ ημο κμιμφ. πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, δ ακαπηολζαηή ηαεοζηένδζδ 

μθείθεηαζ, επίζδξ, ζηδκ πνμηεναζυηδηα πμο δυεδηε ιεηαπμθειζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο 

άλμκα Αεήκαξ-Θεζζαθμκίηδξ, ιε ηδ ζοκεπαβυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ακενχπςκ ηαζ 

ηεθαθαίςκ βφνς απυ αοηυκ. 

Ζ πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ, ζηδκ μπμία εκηάζζεηαζ μ κμιυξ 

Έανμο, ζε εονςπασηυ επίπεδμ, ζοβηαηαθέβεηαζ ιεηαλφ ηςκ πενζθενεζχκ ζφβηθζζδξ 

ηαζ πανμοζζάγεζ ζπεηζηή ηαεοζηένδζδ ςξ πνμξ ημ νοειυ ακάπηολδξ, ζοβηνζηζηά ιε 

ημ ιέζμ υνμ ηδξ πχναξ
52

. Γζα ηδκ εονφηενδ πενζθένεζα ηδξ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ-

Θνάηδξ είκαζ ζε ζζπφ ημ πέδζμ Ακάπηολδξ Μαηεδμκίαξ-Θνάηδξ 2007-2014, ημ μπμίμ 

πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΔΠΑ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ Πενζθενεζαηυ Δπζπεζνδζζαηυ 

Πνυβναιια Μαηεδμκίαξ – Θνάηδξ 2007-2013 εκηάζζεηαζ ζημ Γ΄ ΚΠ, ημ μπμίμ 

εβηνίεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζηζξ 26 Οηηςανίμο 2007, μνίγμκηαξ ςξ έημξ 

έκανλδξ οθμπμίδζδξ ημ 2008. Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια εκηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ 

ημο ζηυπμο «ζφβηθζζδ
53

», ιε ζοκμθζηυ πνμτπμθμβζζιυ 3,265 δζζεηαημιιφνζα € 

πενίπμο
54

. 

Οζ ηνεζξ πενζθένεζεξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ ημ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια δζαεέημοκ 

πθμφζζμ πενζαάθθμκ, ζζυννμπδ μζημκμιζηή δζάνενςζδ, ζδιακηζηέξ οπμδμιέξ ηαζ 

δζεεκείξ ζοκδέζεζξ, εββφηδηα ιε ηζξ κέεξ μζημκμιίεξ ηδξ ΝΑ Δονχπδξ ηαζ ηα 
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 Λαιαάκμκηαξ ςξ ηνζηήνζμ ηδ ιεηααμθή ημο ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1995-2003. 
53

 Σμ ζηεπηζηυ ημο ζηυπμο «ζφβηθζζδ» είκαζ δ πνμχεδζδ ηςκ ζοκεδηχκ πμο εοκμμφκ ηδκ 

ακάπηολδ, ηαεχξ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο μδδβμφκ ζε πναβιαηζηή ζφβηθζζδ ηςκ θζβυηενμ 

ακαπηοβιέκςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηαζ πενζθενεζχκ. ηδκ ΔΔ27, μ εκ θυβς ζηυπμξ αθμνά 84 πενζθένεζεξ, 

ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ 154 εηαημιιονίςκ ηαημίηςκ, ηςκ μπμίςκ ημ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ είκαζ 

ιζηνυηενμ ημο 75% ημο ημζκμηζημφ ιέζμο υνμο ηαζ ζε άθθεξ 16 πενζθένεζεξ, ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ 

16,4 εηαημιιονίςκ ηαημίηςκ, ηςκ μπμίςκ ημ ΑΔΠ οπενααίκεζ εθάπζζηα ημκ ημζκμηζηυ ιέζμ υνμ, θυβς 

ηςκ ζηαηζζηζηχκ αθθαβχκ πμο επέθενε δ δζεφνοκζδ ηδξ ΔΔ. 
54

 Ζ ημζκμηζηή ζοκδνμιή, ιέζς ημο ΔΣΠΑ, ακένπεηαζ ζε 2,675 δζζεηαημιιφνζα € πενίπμο, πμζυ 

πμο ακηζπνμζςπεφεζ ημ 13,34% πενίπμο ημο ζοκυθμο ηςκ πνδιάηςκ πμο επεκδφεζ δ ΔΔ ζηδκ Δθθάδα, 

ζημ πθαίζζμ ηδξ πμθζηζηήξ ζοκμπήξ, ηαηά ηδκ πενίμδμ 2007-2013. 
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Βαθηάκζα, ιεβάθεξ αζμιδπακζηέξ ιμκάδεξ, ζδιακηζημφξ ηαζ δζαθμνμπμζδιέκμοξ 

ημονζζηζημφξ πυνμοξ, ηαεχξ ηαζ ενεοκδηζηά ηέκηνα ηαζ πακεπζζηήιζα. Χζηυζμ, ημ 

πενζθενεζαηυ ηαηά ηεθαθήκ ΑΔΠ ηαζ ημ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ οπμθείπεηαζ ημο 

εεκζημφ ιέζμο υνμο.  

Σμ ακαπηολζαηυ υναια ζοιποηκχκεηαζ ζηδ δδιζμονβία ιίαξ αζχζζιδξ, 

ακηαβςκζζηζηήξ πενζθενεζαηήξ μζημκμιίαξ, ιε έκημκμ ελςζηνεθή πνμζακαημθζζιυ 

ηαζ εζςηενζηή μζημκμιζηή, ημζκςκζηή, πςνζηή ηαζ δζμζηδηζηή ζοκμπή. Ζ ελςζηνέθεζα 

ηδξ μζημκμιίαξ ζηδνίγεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ζηδκ ακάδεζλδ ημο νυθμο ηδξ πςνζηήξ 

εκυηδηαξ ςξ ηυιαμο εκένβεζαξ ηαζ ιεηαθμνχκ δζεεκμφξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ βεκζημί 

ζηυπμζ πμο έπμοκ ηεεεί, βζα ηδκ πενίμδμ 2007-2013, είκαζ μζ ελήξ: 

 Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ εέζδξ ηδξ πςνζηήξ εκυηδηαξ ζημ πχνμ ηδξ ΝΑ Δονχπδξ 

ηαζ, εζδζηυηενα, ηςκ Βαθηακίςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ εββφηδηαξ ζηζξ 

ακαδουιεκεξ αβμνέξ ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ ηαζ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Μεζμβείμο 

 Ζ οπμζηήνζλδ ηδξ ηαζκμημιζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, χζηε κα 

ακαπηοπεμφκ ακηαβςκζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ κα δμεεί ιία ζδιακηζηή 

χεδζδ ζηδκ αφλδζδ ηδξ απαζπυθδζδξ 

 Ζ ζζυννμπδ ηαζ αζχζζιδ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ, ιε ζηυπμ ηδ 

ιείςζδ ηςκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή υθςκ ζηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ακάπηολδξ. 

Σμ Δπζπεζνδζζαηυ Πνυβναιια δζανενχκεηαζ βφνς απυ ηνεζξ εειαηζημφξ ζηυπμοξ, μζ 

μπμίμζ ελεζδζηεφμκηαζ βζα ηαεειία απυ ηζξ ηνεζξ πενζθένεζεξ. Οζ ηνεζξ εειαηζημί 

ζηυπμζ είκαζ: οπμδμιέξ ηαζ οπδνεζίεξ πνμζπεθαζζιυηδηαξ, ρδθζαηή ζφβηθζζδ ηαζ 

επζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ, ηέθμξ, αεζθυνμξ ακάπηολδ ηαζ πμζυηδηα γςήξ. Δζδζηυηενα, 

βζα ηδκ πενζθένεζα ΑΜΘ, δ μπμία πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενμ ακαπηολζαηυ έθθεζιια, μζ 

εζδζημί ζηυπμζ βζα ηάεε άλμκα πνμηεναζυηδηαξ είκαζ μζ ελήξ: 

 Τπμδμιέξ ηαζ οπδνεζίεξ πνμζπεθαζζιυηδηαξ: αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ 

ζε αζμιδπακζηέξ γχκεξ, θζιάκζα, απμιμκςιέκεξ ηαζ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ 

πενζθένεζαξ, αεθηίςζδ ηδξ θζιεκζηήξ οπμδμιήξ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ 

ηδξ Κααάθαξ, μθμηθήνςζδ ημο ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο ηαζ ζφκδεζδ ιε 

ηζξ αζμιδπακζηέξ γχκεξ ηαζ ηα θζιάκζα ηαζ, ηέθμξ, δ εκίζποζδ ηςκ 

αθζεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ιέζς ζπεηζηχκ οπμδμιχκ 

 Φδθζαηή ζφβηθζζδ ηαζ επζπεζνδιαηζηυηδηα: πνμχεδζδ ηςκ επεκδφζεςκ 

ζημ ειπυνζμ ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ γχκεξ ηαζ ημιείξ πμο 

απεζθμφκηαζ απυ ηδκ μζημκμιζηή ακαζοβηνυηδζδ, βζα εζδζηέξ μιάδεξ 

πθδεοζιμφ, ηαεχξ ηαζ βζα ζοβηεηνζιέκεξ ημονζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

υπςξ μ αβνμημονζζιυξ 

 Αεζθυνμξ ακάπηολδξ ηαζ πμζυηδηα γςήξ: πνμζηαζία ηαζ ζοκεηή δζαπείνζζδ 

ημο πενζαάθθμκημξ, ζε ιία πνμζπάεεζα ελαζθάθζζδξ ηδξ οβείαξ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ πενζθένεζαξ, ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 



ΙΔΥ- ΔΛΚΔΘΔ                                          Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πδξνινγηθήο 

ιεθάλεο ηνπ Π. Δβξνπ 

Τειηθή Τερληθή Έθζεζε, Οθηώβξηνο 2010 

 

 

 -281- 

εηπαζδεοηζηχκ οπμδμιχκ ηαζ ηδξ πνμχεδζδξ ημο πμθζηζζιμφ ςξ 

πανάβμκηα πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πενζθένεζαξ. 

Σέθμξ, πνμαθέπεηαζ δ πανμπή ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ υζςκ επςθεθμφκηαζ απυ ηζξ 

ζοβπνδιαημδμημφιεκεξ εκένβεζεξ. ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα ηςκ επεκδφζεςκ 

πενζθαιαάκμκηαζ δ δδιζμονβία 2.000 κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, δ ηαηαζηεοή ή δ 

ακαηαίκζζδ ηαζ ακααάειζζδ 270 πθι. μδζημφ ηαζ 35 πθι. ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο ηαζ 

μ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ. Πνμηεναζυηδηα εα δμεεί 

ζηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ οπμδμιχκ ιεηαθμνχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηάεεηςκ 

μδζηχκ αλυκςκ πμθφηνμπςκ ιεηαθμνχκ. Δπζπθέμκ, ζδζαίηενμ αάνμξ εα δμεεί ζηδκ 

πνμζέθηοζδ κέςκ επεκδφζεςκ, ιε ζηυπμ ηζξ κέεξ βεζημκζηέξ αβμνέξ, χζηε κα 

επζηεοπεεί δ αεθηίςζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ελςζηνέθεζαξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ αζηζηχκ εονογςκζηχκ οπμδμιχκ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ δδιζμονβία εονογςκζηχκ ή αζφνιαηςκ δζηηφςκ ζημοξ 

ημονζζηζημφξ πυθμοξ. Σέθμξ, δ αεζθμνζηή δζαπείνζζδ ημο πενζαάθθμκημξ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ, ιέζς ηδξ 

αλζμπμίδζδξ ηςκ βεςεενιζηχκ  απμεειάηςκ. 

ε επίπεδμ κμιμφ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπεζ οζμεεηδεεί ημ ηναηδβζηυ πέδζμ «Έανμξ 

2010» πμο απμηεθεί ημκ μδζηυ πάνηδ βζα ηδ Νμιανπία Έανμο, πενζβνάθμκηαξ ημ 

ζηναηδβζηυ ηδξ πνυβναιια ηαζ ηαηεοεφκμκηαξ ηζξ πνςημαμοθίεξ ζπεδζαζιμφ, ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηα ακαπηολζαηά ένβα πμο 

πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζημ κμιυ. Οζ επζδζςηυιεκμζ ζηυπμζ πςνίγμκηαζ ζε επηά 

ποθχκεξ: βεςνβία, μζημκμιία, ημονζζιυξ, πενζαάθθμκ, δζμίηδζδ, ηεπκμθμβία ηαζ 

πμθζηζζιυξ. Κάεε ποθχκαξ απμηεθείηαζ απυ επζιένμοξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζηυπμοξ, μζ 

μπμίμζ ελοπδνεημφκ ιία βεκζηυηενδ ζηναηδβζηή. ηζξ πνμθμβζηέξ «Οδδβίεξ ημο 

Νμιάνπδ» ημκίγεηαζ δ βεςπμθζηζηή ζδιαζία ημο κμιμφ, ηαεχξ ακαθένεηαζ υηζ «μ 

Έανμξ είκαζ ημ ζδιείμ επαθήξ ακάιεζα ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηδκ Δθθάδα, ηα 

Βαθηάκζα ηαζ ηα κέα ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ». πςξ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ 

μκμιαζία, δ πενίμδμξ εθανιμβήξ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο μθμηθδνχκεηαζ ημ ηνέπμκ 

έημξ. 

Γζα κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ηδξ αθθαβήξ ηδξ πμνείαξ ηδξ βεςνβίαξ ζημ κμιυ, χζηε κα 

ηεεμφκ μζ αάζεζξ βζα ζφβπνμκδ ηαζ αζχζζιδ αβνμηζηή δναζηδνζυηδηα, απαζηείηαζ μ 

πθήνδξ ζοκημκζζιυξ υθςκ ηςκ ανιμδίςκ μνβακζζιχκ, δ αφλδζδ ημο βεςνβζημφ 

εζζμδήιαημξ, δ επζανάδοκζδ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ αβνμηηδιάηςκ, δ 

επζιυνθςζδ ηςκ αβνμηχκ, δ ιεηαζηνμθή πνμξ ιία ζφβπνμκδ βεςνβία, δ εθάηηςζδ 

ηδξ πενζααθθμκηζηήξ οπμαάειζζδξ ηαζ δ ακάπηολδ ελεθζβιέκςκ δζαφθςκ ιάνηεηζκβη 

ηαζ δζακμιήξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ. Σα ένβα πμο έπμοκ πνμαθεθεεί απυ ημ 

ηναηδβζηυ πέδζμ πενζθαιαάκμοκ ημ δζμζηδηζηυ ζοκημκζζιυ, ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

βεςνβζηήξ αζμιδπακίαξ, ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ακαδζμνβάκςζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ηδ βεςνβία, ηδ δδιζμονβία δζηηφμο απυ ηζυζηζα 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ δζεεκχκ ζοιιαπζχκ, ζε εεζιζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ 
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επίπεδμ, βζα ηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία δζαφθςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ. 

ηυπμξ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ εοδιενίαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ 

γςήξ, ιέζς ηδξ πνμζέθηοζδξ επεκδφζεςκ, ηδξ δδιζμονβίαξ εέζεςκ ενβαζίαξ, ηδξ 

ιεβζζημπμίδζδξ ηςκ ημπζηχκ ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

ακάιεζλδξ ηαζ ηδξ επζννμήξ ζηα εκενβεζαηά ένβα, χζηε κα επζηεοπεεί δ δζαζθάθζζδ 

ιαηνμπνυεεζιςκ οβεζχκ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ. ηα πνμαθεπυιεκα ένβα 

πενζθαιαάκεηαζ δ δδιζμονβία εκυξ ααζζημφ πςνμηαλζημφ ζπεδίμο, ημ μπμίμ εα εέζεζ 

ηζξ πνμδζαβναθέξ βζα ηα εκενβεζαηά ένβα πμο εα επδνεάζμοκ ηδκ αζηζηή ηαζ 

αβνμηζηή ακάπηολδ ημο κμιμφ. Δπίζδξ, πνμαθέπμκηαζ ηίκδηνα βζα πνμζέθηοζδ 

επεκδφζεςκ, υπςξ δ ίδνοζδ εκυξ επεκδοηζημφ ηέκηνμο, ημ μπμίμ εα ζοκημκίγεζ ηζξ 

επεκδοηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δ απθμπμίδζδ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ δζαδζηαζζχκ. Σέθμξ, ζημ 

ηναηδβζηυ πέδζμ ακαθένεηαζ δ δδιζμονβία εκυξ Βαθηακζημφ Κέκηνμο, ιε ζηυπμ 

ηδκ εκίζποζδ ημο επζπεζνδιαηζημφ δζηηφμο Δθθάδαξ ηαζ Βαθηακίςκ ηαζ ηδκ 

εκεάννοκζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ πνςημαμοθζχκ. 

ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ επζδζχηεηαζ μ ανζειυξ ηςκ επζζηεπηχκ κα ακένπεηαζ ζε 

650.000 άημια εηδζίςξ. Γζα ηδκ εκίζποζδ ημο ημονζζιμφ απαζηείηαζ μ ζοκημκζζιυξ 

ιεηαλφ ηςκ ανιυδζςκ μνβακζζιχκ, δ ακάπηολδ ηςκ οπμδμιχκ, δ πνμαμθή ηδξ 

πενζμπήξ ηαζ δ δζάποζδ ηςκ επζζηεπηχκ ζε υθμ ημ κμιυ, ιέζς ηδξ ακάδεζλδξ κέςκ 

ημονζζηζηχκ πυθςκ. Δηηυξ απυ ημκ μζημημονζζιυ, επζδζχηεηαζ δ ακάπηολδ ημο 

ζοκεδνζαημφ ημονζζιμφ, ημο ημονζζιμφ οβείαξ ημο πμθζηζζηζημφ ημονζζιμφ ηαζ ημο 

ζπμθζημφ ημονζζιμφ. 

Οζ ααζζηέξ επζδζχλεζξ, ζημκ ημιέα ημο πενζαάθθμκημξ, είκαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

ηαηαζηνμθχκ απυ ηζξ αβνμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δ ζοιιεημπή ημο 

επζπεζνδιαηζημφ ηαζ αζμιδπακζημφ ημιέα ζηδκ επίηεολδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

αζςζζιυηδηαξ. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ δ εέζπζζδ εκυξ δζαβςκζζιμφ 

επζανάαεοζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηά αζχζζιςκ αζμιδπακζχκ. Δπίζδξ, επζδζχηεηαζ δ 

εκίζποζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ δδιζμονβία εκυξ Δονςπασημφ/ 

Βαθηακζημφ Κέκηνμο Πενζααθθμκηζηχκ πμοδχκ, ημ μπμίμ εα πνμζεθηφζεζ 

επζζηήιμκεξ, θμζηδηέξ ηαζ ημονίζηεξ. Μεβάθδξ ζδιαζίαξ είκαζ δ πμζυηδηα ηαζ δ 

πμζυηδηα ηςκ οδάηςκ ημο πμηαιμφ Έανμο, βζα αοηυ ημ θυβμ εα πνέπεζ κα 

δδιζμονβδεμφκ ζφβπνμκα ζοζηήιαηα άνδεοζδξ ηαζ κα ηαηανηζζηεί έκα θεπημιενέξ 

ζπέδζμ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηζκςκ πυνςκ. 

Γζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ηδξ δζμίηδζδξ πνμαθέπεηαζ δ ιείςζδ ηδξ 

βναθεζμηναηίαξ, δ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ δ πανμπή δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ, 

έπμκηαξ ςξ επίηεκηνμ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ πμθζηχκ. Μεβάθδ ζδιαζία βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα έπεζ δ δζαζθάθζζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ ζπμθζαζιμφ, απυ ιένμοξ ημοξ, ηςκ δζμζηδηζηχκ οπδνεζζχκ. 
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ημκ ημιέα ηδξ ηεπκμθμβίαξ, επζδζχηεηαζ δ πθήνδξ εκζςιάηςζδ ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Ζ εηιάεδζδ ηδξ πνήζδξ, 

αθθά ηαζ δ δζάποζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ εα βίκεζ ηυζμ ζε επίπεδμ ενβαζίαξ, υζμ 

ηαζ ζε ζπμθζηυ επίπεδμ. 

Σέθμξ, ζημκ ημιέα ημο πμθζηζζιμφ, επζδζχηεηαζ μ ζεααζιυξ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ 

ιεζμκμηήηςκ, δ ανιμκία ιεηαλφ εθθδκζημφ, ααθηακζημφ ηαζ εονςπασημφ πμθζηζζιμφ 

ηαζ δ δζαθφθαλδ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηςκ πμθζηζζηζηχκ αλζχκ. Ζ ζοιαμθζηή αλία ηδξ 

κδζίδαξ ζημ ηνζεεκέξ δζαθαίκεηαζ ηαζ ζε πμθζηζζηζηυ επίπεδμ, ηαεχξ ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ ζδιείμ επαθήξ ηςκ πμθζηζζιχκ ηδξ Δθθάδαξ, ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ ηδξ 

Δονχπδξ. 

Ζ πενίμδμξ εθανιμβήξ ημο ηναηδβζημφ πεδίμο θήβεζ ημ ηνέπμκ έημξ. Ανηεημί απυ 

ημοξ ηζεέιεκμοξ ζηυπμοξ έπμοκ επζηεοπεεί, ςζηυζμ, οπάνπμοκ ημιείξ, ζημοξ μπμίμοξ 

ζδιεζχκμκηαζ ηαεοζηενήζεζξ. φιθςκα ιε ημκ απμθμβζζιυ ηδξ κμιανπίαξ βζα ηδκ 

πενίμδμ 2003-2005, δ ζοκενβαζία ζε επίπεδμ κμιανπζχκ έπεζ εκζζποεεί, ςζηυζμ, 

οπάνπεζ, αηυιδ, πχνμξ βζα επζπθέμκ αεθηίςζδ. Έκαξ ημιέαξ, ζημκ μπμίμ έπεζ 

θεζημονβήζεζ απμηεθεζιαηζηά είκαζ δ δζαπείνζζδ ηνίζεςκ, υπςξ μζ πθδιιφνεξ ημο 

πμηαιμφ Έανμο. 

ημκ ημιέα ημο ημονζζιμφ, ακακεχεδηε ημ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ ζπεηζηά ιε ηα 

αλζμεέαηα ημο κμιμφ ηαζ μ κμιυξ πνμαθήεδηε, ηυζμ ζημ εζςηενζηυ, υζμ ηαζ ζημ 

ελςηενζηυ, ιέζς ηδξ ζοιιεημπήξ ζε εηεέζεζξ ηαζ ηδξ πνμαμθήξ απυ εεκζηά ηαζ 

δζεεκή ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ. 

Σα ένβα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ πνςημβεκή ημιέα ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 

 αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ άνδεοζδξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ οδάηζκςκ 

πυνςκ 

 οπδνεζίεξ ηαηάνηζζδξ ηςκ αβνμηχκ 

 ακάπηολδ ηδξ παναβςβήξ ζε εενιμηήπζα 

 παναβςβή θνμφηςκ βζα δζάεεζδ ζηδκ εθθδκζηή, αθθά ηαζ ζε λέκεξ αβμνέξ 

 ακααάειζζδ ηςκ βαθαηημπαναβςβζηχκ ιμκάδςκ 

 ακααάειζζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ααιααηζμφ 

 επέηηαζδ ηςκ αζμιδπακζηχκ ηαθθζενβεζχκ. 

ημκ ημιέα ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ δ ηαηάζηαζδ είκαζ δζθμνμφιεκδ. Απυ ηδ ιία 

πθεονά, μ κμιυξ ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ζημ δζαδίηηομ, ηαεχξ υθμζ μζ δήιμζ 

δζαεέημοκ ζζημζεθίδα, βεβμκυξ πμο απμηεθεί ελαίνεζδ ζε εεκζηυ επίπεδμ, ιε ηδκ 

εζηυκα ζημ ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ κα είκαζ ιάθθμκ απμβμδηεοηζηή. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, μζ ιαεδηέξ πμο γμοκ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ημο κμιμφ δεκ έπμοκ 

πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ, βεβμκυξ πμο ημοξ ζηενεί ηδκ εφημθδ πνυζααζδ ζηδκ 

πθδνμθυνδζδ. 
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ημκ ημιέα ηςκ οπμδμιχκ, δ μθμηθήνςζδ ημο ηιήιαημξ ηδξ Δβκαηίαξ Οδμφ, 

ζοκμθζημφ ιήημοξ 670 πθι., πμο εκχκεζ ηδκ Ζβμοιεκίηζα ιε ημοξ Κήπμοξ ημο κμιμφ 

Έανμο, απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ένβμ βζα ηδκ πεναζηένς ακάπηολδ ημο κμιμφ. Ο 

κμιυξ Έανμο πανμοζζάγεζ παιδθυ πμζμζηυ δζαιπενχκ ιεηαηζκήζεςκ αβαεχκ, ηαη‘ 

ακηζζημζπία ιε ηζξ ιεηαηζκήζεζξ μπδιάηςκ ηαζ πνμζχπςκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

απμηεθεί πφθδ εζζυδμο ηαζ ελυδμο απυ ηδ πχνα. Σμ εκ θυβς βεβμκυξ μθείθεηαζ ζηδ, 

ιέπνζ πνυηζκμξ, ακεπανηή μδζηή δζαζφκδεζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ κμιμφξ. Ζ 

ηαηάζηαζδ ακαιέκεηαζ κα αθθάλεζ ιε ηδκ πθήνδ θεζημονβία ηδξ Δβκαηίαξ μδμφ, 

ηαεζζηχκηαξ ημ κμιυ Έανμο ζδιακηζηυ ειπμνζηυ ηυιαμ ηαζ ζοκδέμκηαξ ημκ ιε ημ 

θζιάκζ ηδξ Ζβμοιεκίηζαξ, πμο απμηεθεί ζδιακηζηή πφθδ εζζυδμο ηαζ ελυδμο ηδξ 

πχναξ απυ ηαζ πνμξ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηδ Μεζυβεζμ ηαζ ηδκ Αδνζαηζηή. 

φιθςκα ιε ημ Πενζθενεζαηυ Πθαίζζμ Υςνμηαλζημφ πεδζαζιμφ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, μ άλμκαξ πμο δζαζπίγεζ ηδκ πεδζκή πενζμπή ημο κμιμφ 

Έανμο ηαζ ηαηαθήβεζ ζηζξ ηνεζξ δζεεκείξ μδζηέξ πφθεξ ηςκ Κήπςκ πνμξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηςκ Καζηακζχκ πνμξ Αδνζακμφπμθδ ηαζ δοηζηέξ αηηέξ ηδξ 

Μαφνδξ Θάθαζζαξ ηαζ Ονιεκίμο πνμξ Βμοθβανία, Ρμοιακία, Μμθδααία, Οοηνακία, 

Ρςζία ηαζ, ηέθμξ, Φζκθακδία, ηνίκεηαζ ςξ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ, απμηεθχκηαξ ηιήια 

ηςκ Γζεονςπασηχκ Αλυκςκ πμο ζοκδέεζ ηδκ Δβκαηία ιε ηδκ Σμονηία ηαζ ηζξ πχνεξ 

ηδξ Βαθηακζηήξ. Δπζπθέμκ, μ κμιυξ πνυηεζηαζ κα απμηεθέζεζ ζδιείμ επαθήξ ιεηαλφ 

δφμ δπείνςκ, ηαεχξ, ιέζς ημο ζοκμνζαημφ ζηαειμφ Κήπςκ Έανμο, δ πενζθένεζα 

ΑΜΘ ακαιέκεηαζ κα θεζημονβήζεζ ςξ πχνμξ transit βζα ιεηαθμνέξ ιεηαλφ ηδξ 

δοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ πςνχκ ηδξ Αζίαξ. 

Σμ ένβμ ηδξ Δβκαηίαξ ζοιπθδνχκεηαζ ιε ηδκ ακααάειζζδ ημο αενμδνμιίμο 

Αθελακδνμφπμθδξ, ηδ δδιζμονβία Γζεεκμφξ Διπμνεοιαηζημφ Κέκηνμο ζημ κέμ θζιάκζ 

ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο θζιέκα Αθελακδνμφπμθδξ, πμο εα 

επζηνέρεζ ηδ ζοιπθδνςιαηζηή θεζημονβία ημο πνμξ ημο ηφνζμοξ θζιέκεξ ηδξ πχναξ
55

, 

ηαεχξ ηαζ πνμξ θζιέκεξ πςνχκ ηδξ Ακαημθζηήξ Δονχπδξ. Καη‘ αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

εκζζπφεηαζ δ ακάπηολδ ζοκδοαζιέκςκ ιεηαθμνχκ ζηδκ πενζμπή. 

Ο δζεονςπασηυξ δζάδνμιμξ ΗΥ, μ μπμίμξ ηαηαθήβεζ ζημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ, 

λεηζκάεζ απυ ημ Δθζίκηζ, ηδξ Φζκθακδίαξ ηαζ δζαζπίγεζ ηδ Ρςζία, ηδκ Οοηνακία, ηδ 

Μμθδααία, ηδ Ρμοιακία ηαζ ηδ Βμοθβανία, εκχ οπάνπμοκ δφμ, αηυια, ζοκδέζεζξ, μζ 

μπμίεξ λεηζκμφκ απυ ηδ Βαθηζηή Θάθαζζα ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ ααζζηυ άλμκα, ζημ 

φρμξ ηδξ Οοηνακίαξ, δζαζπίγμκηαξ ηδ Λζεμοακία ηαζ ηδ Λεοημνςζία. Γεδμιέκμο ημο 

βεβμκυημξ υηζ μζ ιεηαθμνέξ δζαδναιαηίγμοκ ηεκηνζηυ νυθμ ζηδκ μζημκμιία, δ 

αεθηίςζδ ηςκ ιεηαθμνζηχκ οπμδμιχκ ιπμνεί κα εκενβήζεζ ςξ ηαηαθφηδξ βζα ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, εκχ, ηαοηυπνμκα, εα ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ηυκςζδ ηδξ αζχζζιδξ ηζκδηζηυηδηαξ. Ο δζεονςπασηυξ άλμκαξ ΗΥ, δ Δβκαηία Οδυξ ηαζ 

ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ πενζθενεζαηή 

ακάπηολδ, δζεοημθφκμκηαξ ζδιακηζηά ημ δζαιεηαημιζζηζηυ ειπυνζμ. 

                                                           
55

 Θεζζαθμκίηδξ, Πεζναζά, Πάηναξ ηαζ Ζναηθείμο. 
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Σα ζδνφιαηα ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ιπμνμφκ, επίζδξ, κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ ακάπηολδ ιίαξ πενζμπήξ. ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ πανάδεζβια απμηεθεί δ 

επέηηαζδ ημο Γδιμηνίηεζμο Πακεπζζηδιίμο Θνάηδξ ζηδκ Ονεζηζάδα, δ μπμία 

επέδναζε εεηζηά ζηδκ ηυκςζδ ηδξ ημπζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή 

ακαγςμβυκδζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ πενζμπήξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ πμο 

θεζημονβεί ημ πακεπζζηήιζμ ζηδκ πενζμπή, δ Ονεζηζάδα ελεθίπεδηε απυ αβνμηζηή 

πυθδ ζε ιία πυθδ ιε πθήεμξ θμζηδηχκ ηαζ επζηαποκυιεκμ νοειυ ακάπηολδξ. ηδκ 

Ονεζηζάδα εδνεφμοκ ημ ηιήια Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ ημ ηιήια Γαζμθμβίαξ ηαζ 

Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Φοζζηχκ Πυνςκ. 

Ζ δδιζμονβία ηνζημαάειζςκ εηπαζδεοηζηχκ ζδνοιάηςκ ζε δοζπνυζζηεξ ηαζ 

ιεζμκεηημφζεξ πενζθένεζεξ ηδξ πχναξ απμζημπεί ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ 

ακζζμηήηςκ, ηαεχξ ιπμνμφκ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ημζκςκζηή, πμθζηζζηζηή ηαζ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ πενζμπχκ. Δπίζδξ, δ ίδνοζδ πενζθενεζαηχκ ακχηαηςκ 

ζδνοιάηςκ ζηακμπμζεί ημ αίηδια ζζυηδηαξ εοηαζνζχκ, ηαεχξ ελζζμννμπεί ηδκ 

ακζζμηαηακμιή πυνςκ ιεηαλφ ηέκηνμο ηαζ πενζθένεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

Ονεζηζάδαξ, ηδκ ίδνοζδ ημο πακεπζζηδιίμο εκίζποζε δ επζθμβή ηδξ πενζμπήξ ςξ 

ζηναηδβζημφ πυθμο ελζζμννυπδζδξ ημο ναβδαία ακαπηοζζυιεκμο πακεπζζηδιίμο ηδξ 

Αδνζακμφπμθδξ, ημ μπμίμ απμηεθεί έκα απυ ηα ιεβαθφηενα πακεπζζηήιζα ηδξ 

Σμονηίαξ. 

Χζηυζμ, μζ θυβμζ πμο μδήβδζακ ζηδκ εκ θυβς επέηηαζδ ήηακ, ηονίςξ, πμθζηζημί, ιε 

απμηέθεζια κα ιδ θδθεμφκ οπ‘ υρζκ ζδιακηζηέξ πανάιεηνμζ πμο απμηεθμφκ 

ηνμπμπέδδ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζδνφιαημξ, υπςξ είκαζ ηα 

πνμαθήιαηα οπμδμιχκ, ηυζμ ζε ηηζνζαηυ ηαζ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ, υζμ ηαζ ζε 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ πανμπή εηπαίδεοζδξ ηαηχηενμο 

επζπέδμο. Έκα αηυιδ πνυαθδια απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηθάδμζ πμο ηαθφπημοκ ηα 

δφμ ηιήιαηα είκαζ ημνεζιέκμζ επαββεθιαηζηά, ιε απμηέθεζια ηάεε πνυκμ μζ 

απυθμζημζ κα είκαζ πμθθαπθάζζμζ ηςκ δζαεέζζιςκ εέζεςκ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Ζ ακάπηολδ ηςκ εκενβεζαηχκ δζηηφςκ απμηεθεί πνμηεναζυηδηα βζα ημ κμιυ. Γζα αοηυ 

ημ θυβμ, ζδιακηζηή πνμμπηζηή ζηδκ ακάπηολδ ημο κμιμφ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ δ 

ηαηαζηεοή ημο αβςβμφ Μπμονβηάξ-Αθελακδνμφπμθδ, ηαεχξ εα ηαηαζηήζεζ ηδκ 

πενζμπή ηέκηνμ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο πεηνεθαίμο, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 

απμζοιθυνδζδ ηςκ ηεκχκ ημο Βμζπυνμο. Ο αβςβυξ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ αβςβμφξ πεηνεθαίμο ζηδ κμηζμακαημθζηή Δονχπδ, δεδμιέκμο ημο 

βεβμκυημξ υηζ απμηεθεί ιία δίμδμ ελαβςβήξ ημο ιαφνμο πνοζμφ απυ ηδ Μαφνδ 

Θάθαζζα ζηζξ εονςπασηέξ ηαζ αιενζηάκζηεξ αβμνέξ. 

ηα άιεζα μθέθδ απυ ηδ δδιζμονβία ημο αβςβμφ, εηηυξ απυ ηδ δδιζμονβία εέζεςκ 

ενβαζίαξ, είκαζ δ μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ πενζμπήξ ημο Έανμο. Δηηζιάηαζ υηζ ηα 

εηήζζα έζμδα εκυξ ηέημζμο ένβμο ακένπμκηαζ ζε 60-100 εηαημιιφνζα €. διακηζηυ 

πμζμζηυ ηςκ πνδιάηςκ εα παναιείκεζ ζημ κμιυ. Δπζπθέμκ, εα εκζζποεεί ζδιακηζηά μ 

ημιέαξ ηςκ οπμδμιχκ, ιε ηδκ ακααάειζζδ ημο θζιέκα ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ, ηδκ 
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ακααάειζζδ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ ζφκδεζδξ Αθελακδνμφπμθδξ-Ονιεκίμο-Μπμονβηάξ 

ηαζ ηδκ ηδθεπζημζκςκζαηή ζφκδεζδ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ ιε ηα ημπζηά δίηηοα ηςκ 

πανεολείκζςκ πςνχκ. Ζ ηαηαζηεοή ημο ένβμο, εηηυξ απυ ημ πενζθενεζαηυ, εα έπεζ 

εεηζηέξ ζοκέπεζεξ ζε εεκζηυ ηαζ εονςπασηυ επίπεδμ. Μεθθμκηζηά, δεκ απμηθείεηαζ δ 

Δθθάδα κα δζαπναβιαηεφεηαζ πζμ πνμκμιζαηέξ ηζιέξ πεηνεθαίμο, υκηαξ ιία πχνα πμο 

παίγεζ δζαιεηαημιζζηζηυ νυθμ ζηδκ αβμνά πεηνεθαίμο. Δπζπθέμκ, ζε εονςπασηυ 

επίπεδμ, δζαζθαθίγεηαζ πενεηαίνς δ εκενβεζαηή αζθάθεζα ηδξ ΔΔ. 

7. Πξνβιήκαηα – πξνθιήζεηο 

Απυ ηδκ ακάθοζδ πμο πνμδβήεδηε, ηαηέζηδ ειθακέξ υηζ μζ απμζπαζιαηζηέξ 

ακαπηολζαηέξ πμθζηζηέξ επζθμβέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ βεςβναθζηή απμιυκςζδ, 

ζοκέααθακ ζηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο κμιμφ Έανμο. Βαζζηή πνυηθδζδ 

βζα ημ κμιυ είκαζ κα εθανιυζεζ ιία ζθαζνζηή ακαπηολζαηή πμθζηζηή, χζηε κα 

εηιεηαθθεοηεί ηα ζοβηνζηζηά ημο πθεμκεηηήιαηα ιε αζχζζιμ ηνυπμ. Έκα πανάδεζβια 

απμηεθεί δ αβνμηζηή παναβςβή, δ μπμία, εκχ απμηεθεί ηδκ ηφνζα μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα, έπεζ ιζηνή ζοιιεημπή ζημ ΑΔΠ ημο κμιμφ. Ζ ακαιυνθςζδ ηδξ 

βεςνβίαξ, αάζεζ ηςκ πνμηφπςκ πμο έπεζ εέζεζ δ κέα ΚΑΠ, ηνίκεηαζ ζδιακηζηή. 

Οζ ηναηζηέξ επζδμηήζεζξ πμο δυεδηακ, ζε πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ, βζα ηδ δδιζμονβία 

αζχζζιςκ ηαζ οβζχκ αζμιδπακζηχκ ηαζ ιεηαπμζδηζηχκ ιμκάδςκ δεκ είπακ ηα 

ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, ιε απμηέθεζια μνζζιέκεξ κα μδδβδεμφκ ζημ μνζζηζηυ 

ηθείζζιμ. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ, μζ εκ θυβς ιμκάδεξ εα θεζημονβμφζακ ςξ ιμπθυξ 

πενζθενεζαηήξ ακάπηολδξ ηαζ δδιζμονβίαξ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ. Χζηυζμ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, μνζζιέκεξ θμνέξ είπακ ημ αηνζαχξ ακηίεεημ απμηέθεζια. 

οκέααθακ, δδθαδή, ζηδ ιείςζδ εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ακενβίαξ. 

Συζμ δ αβνμηζηή παναβςβή, υζμ ηαζ δ αζμιδπακζηή δναζηδνζυηδηα, ζοιαάθθμοκ 

ζηδκ πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ, ζδζαίηενα, ημο πμηαιμφ Έανμο. Ζ 

νφπακζδ ημο πμηαιμφ, αθθά ηαζ μζ πθδιιφνεξ, έπμοκ ζμαανέξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ 

επζπηχζεζξ, ιε ηδκ πθδιιφνα ηδξ ηνέπμοζαξ πνμκζάξ κα απμηεθεί ηδκ πθέμκ 

ηαηαζηνμθζηή ηςκ ηεθεοηαίςκ 50 εηχκ. Χζηυζμ, δ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηςκ 

οδάηςκ ημο πμηαιμφ δεκ απμηεθεί γήηδια πμο αθμνά ημ κμιυ Έανμο ιειμκςιέκα, 

αθθά οπενααίκεζ ηα ηναηζηά ζφκμνα. Ζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηναηχκ, ιέπνζ 

ζήιενα, έπεζ οπάνλεζ ακεπανηήξ ηαζ ακίηακδ κα απμηνέρεζ ανκδηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. 

Οζ πθδιιφνεξ ημο Έανμο έπμοκ ζμαανυ ακηίηηοπμ ζηδκ ημπζηή μζημκμιία, αθθά ηαζ 

ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Μία ααζζηή ανπή ημο δζηαίμο ημο πενζαάθθμκημξ πμο εα πνέπεζ 

κα εθανιμζηεί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, είκαζ εηείκδ ηδξ πνυθδρδξ, χζηε κα 

απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα υπςξ μζ πθδιιφνεξ. Ζ απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ιεηαλφ 

ηςκ ηνζχκ ηναηχκ ζε ιυκζιδ αάζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ 

δζαπείνζζδ ηςκ οδάηςκ ημο πμηαιμφ. 

Σμ πθμφζζμ θοζζηυ πενζαάθθμκ ημο κμιμφ εκδείηκοηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ήπζςκ 

ημονζζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, μζ μπμίεξ εα εκζζπφζμοκ ηδκ ημπζηή μζημκμιία. Σμ 
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πανάδεζβια ημο μζημημονζζιμφ εθανιυγεηαζ ήδδ ζημ δάζμξ ηδξ Γαδζάξ ηαζ ζημ 

Γέθηα ημο Έανμο. Μία, αηυιδ, πενζμπή πμο λεηζκάεζ κα πνμςεεί ημκ πενζααθθμκηζηυ 

ημονζζιυ είκαζ ημ μοθθί, ιέζς ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

παναβςβή ημο ιεηαλζμφ. Ζ ακάπηολδ ηέημζμο είδμοξ δναζηδνζμηήηςκ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο δδιμβναθζημφ πνμαθήιαημξ ημο κμιμφ, αθθά ηαζ ζηδκ απμθοβή 

ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ πνμξ υθεθμξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. 

Απχηενμξ ζηυπμξ εα πνέπεζ κα είκαζ δ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ δ 

αοημπνδιαημδυηδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ μζημημονζζιμφ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί. Έκαξ, 

επζπθέμκ, ζηυπμξ πμο έπεζ ηεεεί είκαζ δ ακάπηολδ ημο μζημημονζζιμφ, αθθά ηαζ άθθςκ 

ιμνθχκ ημονζζιμφ, ζημ αυνεζμ ηιήια ημο κμιμφ, ημ μπμίμ παναιέκεζ 

ακεηιεηάθθεοημ ζημκ εκ θυβς ημιέα. 

Ζ ακάπηολδ ημο δζηηφμο οπμδμιχκ ζοιαάθθεζ ζηδκ πνμζέθηοζδ ημονζζηχκ, αθθά 

ηαζ ζηδκ έλμδμ απυ ηδκ απμιυκςζδ βεκζηυηενα. Ζ βεςζηναηδβζηή εέζδ ημο κμιμφ 

ημκ ηαεζζηά ηέκηνμ δζαιεηαημιζζηζημφ ειπμνίμο, εκχ επζδζχηεηαζ κα ηαηαζηεί ηαζ 

ζδιακηζηυ δζαιεηαημιζζηζηυ εκενβεζαηυ ηέκηνμ. Μεβάθδξ ζδιαζίαξ βζα ημ κμιυ 

είκαζ δ ηαηαζηεοή ημο αβςβμφ Μπμονβηάξ-Αθελακδνμφπμθδ, ηαεχξ εα εκζζπφζεζ 

ηδκ ημπζηή μζημκμιία, ημκ ημιέα ηςκ οπμδμιχκ ηαζ ηδκ απαζπυθδζδ. 

Παναιέκμκηαξ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μ κμιυξ Έανμο 

εκδείηκοηαζ βζα ακάπηολδ ηςκ ΑΠΔ. ημ ηναηδβζηυ πέδζμ «Έανμξ 2010» 

πνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή θναβιάηςκ ηαζ οδνμδθεηηνζηχκ ζηαειχκ βζα παναβςβή 

εκένβεζαξ, αλζμπμζχκηαξ ηζξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ οδάηςκ πμο νέμοκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηςκ ανμπμπηχζεςκ. Δπζπνυζεεηα, ιπμνεί κα βίκεζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ φπανλδξ 

βεςεενιζηχκ πεδίςκ ζημ κμιυ. 

Ζ εκδεπυιεκδ ηαηαζηεοή ημο αβςβμφ Μπμονβηάξ-Αθελακδνμφπμθδ ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ 

ακάβηδ αεθηίςζδξ ηδξ ακχηαηδξ ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ, πνμηεζιέκμο ημ πνμζςπζηυ 

κα είκαζ πθήνςξ ηαηανηζζιέκμ ηαζ εηπαζδεοιέκμ. Δπίζδξ, ζημκ ημιέα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο Πακεπζζηδιίμο, 

χζηε κα πανάβεζ επζζηήιμκεξ ορδθμφ επζπέδμο ιε πνμμπηζηέξ απμννυθδζδξ ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ. 

οιπεναζιαηζηά, μ κμιυξ Έανμο έπεζ πθμφζζμοξ θοζζημφξ πυνμοξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε 

βεςζηναηδβζηή εέζδ εζζυδμο ηαζ ελυδμο απυ ηδ πχνα. οκεπχξ, ηα ζοζηαηζηά βζα 

ηδκ επζηοπή ακάπηολή ημο οπάνπμοκ ήδδ. Δηείκμ πμο θείπεζ είκαζ δ οζμεέηδζδ ηαζ 

μνεή εθανιμβή πμθζηζηχκ πμο εα μδδβήζμοκ ζηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο. 
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