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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 
Θεζζαιίαο θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Λαξίζεο ηελ νπνία δηαξξέεη ν Πελεηφο πνηακφο. θνπφο ηεο κειέηεο 
είλαη λα θαηαγξαθνχλ ηα έξγα νδνπνηίαο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ πνπ 
έρνπλ γίλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κεηαβνιέο πνπ 
έρνπλ επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ θάησ ξνπ ηνπ 
Πελεηνχ πνηακνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κειεηήζεθαλ νη ρξήζεηο γεο θαη ηα έξγα 
πδαηηθψλ πφξσλ θαηά κήθνο ησλ εζληθψλ νδψλ Παηξψλ-Αζελψλ-
Θεζζαινλίθεο-Δπδψλσλ (ΠΑΘΔ), Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο θαη 
Λάξηζαο-Σξηθάισλ. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεσκνξθνινγηθά, 
γεσινγηθά, πδξνινγηθά, πδξνγεσινγηθά, θιηκαηνινγηθά, εδαθνινγηθά 
δεδνκέλα καδί κε δεδνκέλα ρξήζεσλ γεο θαζψο επίζεο. βηβιηνγξαθία θαη 
εξγαζία πεδίνπ. Ζ κεζνδνινγία, πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιάκβαλε: α) ζπιινγή, αμηνιφγεζε, θαηαρψξεζε, θαη 
επεμεξγαζία ζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ςεθηαθψλ θαη αξηζκεηηθψλ β) 
θσηνεξκελεία θαη θσηνγξακκεηξία αεξνθσηνγξαθηψλ γ) δεκηνπξγία 
ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ ArcGIS 10.0, δ) 
εξγαζία ππαίζξνπ, ε) ζχλζεζε θαη εθηίκεζε δεδνκέλσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ζπζηεκαηηθέο απνςηιψζεηο θαη 
θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ παξαηεξνχληαη θαηά κήθνο ησλ ηξηψλ εζληθψλ 
νδηθψλ αξηεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1998-2008. Ζ θαηαζηξνθή 
ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαιχπηεη έθηαζε πνπ θηάλεη ηα 4,7 η. ρικ. Απελαληίαο 
νη αζηηθέο ρξήζεηο γεο έρνπλ απμήζεη ηελ έθηαζή ηνπο, ε νπνία θηάλεη ζηα 6,7 
η. ρικ., ελψ ε κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ 
αμφλσλ θηάλεη ηα 4,4 η. ρικ. Δηδηθά γηα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο νη αζηηθέο 
επηθάλεηεο εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο έθηαζήο ηνπο θαηά 6,5 η. ρικ. Σν γεσξγηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε θαηά 6,7 η. ρικ. θαη ηα δάζε θαη νη 
εκηθπζηθέο πεξηνρέο κεηψζεθαλ θαηά 1,2 η. ρικ. 

Ζ κεγάιε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ζπληειείηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ 
νδηθψλ δηθηχσλ εμαζθεί πνιχ κεγάιεο ρσξνηαμηθέο πηέζεηο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ νη κεηαβνιέο ρξήζεο ζε βάξνο πνιχηηκεο γεσξγηθήο 
γεο, δηαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηά ηεο θαη ηεο ζηεξνχλ ηνλ παξαγσγηθφ θαη 
πεξηβαιινληηθφ ηεο ξφιν. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα φπσο: ε νξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία ηεο 
θπζηθήο βιάζηεζεο, ε αλάπιαζε ρψξσλ, κέηξα απαγφξεπζεο γηα θάζε 
αιιαγή ρξήζεο γεο. 

Σν εζληθφ νδηθφ δίθηπν δηαθφπηεη ηε ζπλέρεηα ησλ αξδεπηηθψλ θαη 
ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ, ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ησλ νξγαληζκψλ εγγείσλ 
βειηηψζεσλ φπσο θαη απηψλ εθηφο δηθαηνδνζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηηο 
αξδεπφκελεο εθηάζεηο. Σα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ επεξεάδνληαη έρνπλ 
ζπλνιηθφ κήθνο 135 ρικ. θαη αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ 
κήθνπο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. πλνιηθά, απφ ην 
νδηθφ δίθηπν επεξεάδεηαη κία έθηαζε πεξίπνπ 17 η. ρικ., δειαδή ην 3% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ησλ νξγαληζκψλ εγγείσλ 
βειηηψζεσλ, θαη 25 η. ρικ., πεξίπνπ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο απηψλ 
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εθηφο δηθαηνδνζίαο. Δπίζεο επηδξά ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο λεξνχ, ζε έλα 
κήθνο πεξίπνπ 120 ρικ. πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπο. 
Σέινο νη νδηθνί άμνλεο επεξεάδνπλ αξδεπφκελεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ έθηαζε 
πεξίπνπ 100 η. ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπο.  

Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ θαη 
ηελ ππεξάληιεζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ, επλνεί ηηο δηεξγαζίεο ηεο 
εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ηνπ 
Πελεηνχ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ξνπθξάθηε ηεο Γπξηψλεο ζηνλ Πελεηφ, πηζαλφλ λα 
έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπγθξάηεζε χδαηνο θαηάληη ηεο Λάξηζαο. Απηφ ζα 
πξνθαιέζεη ηελ έιιεηςε ηεο νηθνινγηθήο παξνρήο ηνπ πνηακνχ θαη ζα έρεη 
άκεζεο επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηά ηνπ, ζα ηνλ επηβαξχλεη κε επηπιένλ 
ξχπαλζε θαη ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο ππεξάληιεζεηο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή. Γηα λα ζσζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο, είλαη αλάγθε 
λα ππάξμεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη λα γίλεη 
επαλεθηίκεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, κε βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ 
έξγσλ θαη πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ πξνζηαζία θαη 
νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε. 

Δπηζηεκνληθή πεξηνρή εξγαζίαο: Λάξηζα, Κεληξηθή Διιάδα 

Λέμεηο θιεηδηά: Δζληθφ νδηθφ δίθηπν, έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, 
αιιαγέο ρξήζεσλ γεο, αξδεπφκελεο εθηάζεηο, ππνβάζκηζε πδαηηθψλ πφξσλ. 
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TITLE 

Environmental changes from road constructions and water recourses 
management projects in the lower reaches of the river Pinios (Central Greece) 

ABSTRACT 

The study area is located in the eastern basin of Thessaly and mainly covers 
the plain of Larissa Prefecture, which is crossed by the river Pinios. The aim 
of the study is to record road constructions and water recourses management 
projects that have become in the recent decades, and to identify changes that 
have brought about these constructions on the environment of the broader 
area of lower reaches of Pinios river. For this reason the land uses and water 
resources projects along highways of Patras-Athens-Thessaloniki-Evzonon 
(Pathe), Farsalon-Larissa-Elassonas and Larissa-Trikala were studied. 

Geomorphological, geological, hydrological, hydrogeological, climatological 
edaphological and land use data were used in the context of the current 
study. The methodology followed by the current research comprises: a) The 
collection, evaluation, registration and process of thematic data, digital and 
numerical, b) Creation of thematic maps and databases, the software ArcGIS 
10.0, c) Photo interpretation and photogrammetry of air photos d) Field work 
and e) Integration and evaluation of data. 

Systematic deforestation and forest destruction were observed along the 
three national highways during the decade 1998-2008. The destruction of 
natural vegetation covers an area of 4.7 Km2. On the contrary urban uses 
have increased its extent which reaches 6.7 Km2, while the reduction of 
cultivated area along road axes reaches up to 4.4 Km2. Especially, for the 
town of Larissa urban area show an increase in the extent of 6.5 Km2, while 
the agricultural environment in the same area decreased up to 6.7 Km2 and 
forests and semi-natural areas decreased up to 1.2 Km2. 

The major change in land use that occurs through the development of road 
network exerts very high pressures on the natural environment. Moreover, 
changes against valuable agricultural land interrupt its continuity and deprive 
its productive and environmental role. To address these risks, measures 
should be taken immediately include: the definition and protection of natural 
vegetation, regeneration areas, and prohibitory measures on any land-use 
change. 

The road networks interrupt the continuity of the irrigation and drainage 
systems, irrigation projects of Land Improvement Organisms, and those 
outside their jurisdiction, as well as irrigated areas. The affected irrigation 
networks have a total length of 135 km, corresponding to approximately 9% of 
the total length of the irrigation networks of the study area. Overall, the roads 
affect an area of about 17 Km2 of irrigation projects of Land Improvement 
Organisms (i.e. 3% of their total area), and 25 Km2 of outside their jurisdiction 
(i.e. 20% of their total area). Also they affect an area of about 100 Km2 of 
irrigated areas 13% (i.e. 20% of their total area). 

This fact, combined with the lack of maintenance of these systems and the 
overexploitation of groundwater aquifers, favors the processes of land 
desertification and degradation of water quality of Pinios river. The 



6 
 

construction of Girtoni dam probably leads to the retention of water 
downstream of Larissa town. This will cause a lack of ecological flow of the 
river and will have direct impacts on its ecosystems, will incur additional 
pollution and lead to greater overexploitation in the area. To save the water 
resources of the study area, it is necessary to ensure proper planning of water 
resources management and reassessment of infrastructure and development 
with improvement of existing projects and priorities should be given to the 
protection and sustainable management. 

Scientific work area: Larisa, Central Greece 

Key words: National road network, water recourses management projects, 

land use changes, irrigated land, degradation of water resources  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Μεηαβνιέο πεξηβάιινληνο 
ζηνλ θάησ ξνπ ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ απφ έξγα νδνπνηίαο θαη δηαρείξηζεο 
πδαηηθψλ πφξσλ: επηπηψζεηο, θίλδπλνη θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο (Λάξηζα, 
Κεληξηθή Διιάδα)» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο: Θεηηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Γεσπνλία, Κιάδνο: 
Γεσινγηθφ θαη Αηκνζθαηξηθφ Πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρεδηαζκφ Έξγσλ 
Τπνδνκήο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη κεηαβνιέο ησλ 
ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ηελ θαηαζθεπή ηκήκαηνο ηεο εζληθήο 
νδνχ Παηξψλ-Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο-Δπδψλσλ (ΠΑΘΔ), θαη ηηο εζληθέο νδνχο 
Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο θαη Λάξηζαο-Σξηθάισλ. Δπηπιένλ, 
κειεηήζεθαλ ηα έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ 
Πελεηφ πνηακφ φπσο ν ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο, ην νπνίν, βξίζθεηαη ζηνλ 
πνηακφ Πελεηφ θαηάληε ηεο Λάξηζαο. 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη 
επηπηψζεηο θαη νη θίλδπλνη πνπ επηθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο γεσξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηα πξναλαθεξζέληα έξγα θαη λα πξνηαζνχλ 
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 
Θεζζαιίαο θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Λαξίζεο ηελ νπνία δηαξξέεη ν Πελεηφο πνηακφο. 

Ζ κειέηε απηή ζα ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο Σξηκεινχο 
επηηξνπήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ. 

Δθθξάδσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο ηνλ επηβιέπνληα, Καζεγεηή θ. 
Γεψξγην Μηγθίξν γηα ηελ θαζνδήγεζή, ηε ζπκπαξάζηαζή θαη ηελ νπζηαζηηθή 
βνήζεηά ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σηο επραξηζηίεο κνπ ηέινο εθθξάδσ ζηνλ Γξ. Φσκηάδε Μαλψιε γηα ηελ 
πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη ηα δεδνκέλα πνπ κνπ παξείρε. 

Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην νξίζηεθε ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο κε βάζε 
θπζηθά φξηα φπσο είλαη ε πδξνθξηηηθή γξακκή θαη δηνηθεηηθά φξηα. 
Πεξηγξάθνληαη ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. Σα δεδνκέλα αθνξνχζαλ ράξηεο 
θπξίσο ηνπνγξαθηθνχο, πδξνινγηθνχο, γεσινγηθνχο, πδξνγεσινγηθνχο, 
εδαθνινγηθνχο θαη θάιπςεο ρξήζεο γεο, αεξνθσηνγξαθίεο, κεηεσξνινγηθά, 
θιηκαηνινγηθά θαη πδξνινγηθά, βηβιηνγξαθία θαη εξγαζία πεδίνπ. Ζ 
κεζνδνινγία βαζίζηεθε ζηελ ζπιινγή, αμηνιφγεζε, θαηαρψξεζε, ησλ 
ζεκαηηθψλ ραξηψλ ηελ θσηνεξκελεία θαη θσηνγξακκεηξία αεξνθσηνγξαθηψλ, 
θαη ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ 
ArcGIS 10.0. Σέινο έγηλε επεμεξγαζία ησλ ζεκαηηθψλ ςεθηαθψλ θαη 
αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβνιψλ θαη ησλ 
επηπηψζεσλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζην πεξηβάιινλ. 
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Ζ γεσινγία, ε ηεθηνληθή θαη ε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλαιχεηαη 
ζην ηξίην θεθάιαην. πγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 
πνπ δνκνχλ ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, νη γενηεθηνληθέο ελφηεηεο πνπ ηελ 
απαξηίδνπλ, θαζψο επίζεο θαη ε ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ ζρεκαηηζκψλ. 
Δπίζεο παξνπζηάδεηαη βηβιηνγξαθηθά ε ηεθηνληθή θαη ε λενηεθηνληθή δνκή ηεο 
θαζψο θαη ε ζεηζκηθφηεηά ηεο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθνινγία θαη ηηο θιίζεηο πξαλψλ. 
Αλαιχνληαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ε θαηαλνκή ησλ 
πςνκέηξσλ θαζψο επίζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη νη ιεθάλεο 
απνξξνήο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
γεσκνξθνινγία ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην 
πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη νη πδξνινγηθέο ιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Σέινο 
πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν θαη νη ιεθάλεο απνξξνήο 
ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 

Αξρηθά, ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 
αλαιχνληαη νξηζκέλα θιηκαηηθά ζηνηρεία. Πεξηγξάθνληαη ηα πδξνινγηθά 
ζηνηρεία, ην πδξνινγηθφ ηζνδχγην θαη νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. Σέινο 
εμεηάδεηαη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο απφ ηηο 
δηεξγαζίεο ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο θαη ην νδηθφ δίθηπν. Οη ρξήζεηο γεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο κειεηψληαη θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά. Δπίζεο πξνζδηνξίδνληαη 
πνηεο πεξηνρέο είλαη πξνζηαηεπφκελεο. Σέινο θαζνξίδεηαη θαη αλαιχεηαη ην 
νδηθφ δίθηπν θαη νη κεγάινη νδηθνί άμνλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηεο 
πεξηνρήο. 

Σν φγδνν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 
πεξηνρήο. Αξρηθά κειεηψληαη ηα αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά δίθηπα, ηα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη πθηζηάκελνη 
νξγαληζκνί εγγείσλ βειηηψζεσλ, αλαιχνληαη ηα φξηά ηνπο θαη νη αξδεπφκελεο 
εθηάζεηο απφ απηνχο. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα πθηζηάκελα έξγα λεξνχ πνπ 
έρνπλ γίλεη θαηά κήθνο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ην 
έξγν ηνπ ξνπθξάθηε ηεο Γπξηψλεο θαζψο θαη ε αλαζχζηαζε ηεο ιίκλεο ηεο 
Κάξιαο. 

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ έξγσλ νδνπνηίαο κε ηηο 
ρξήζεηο γεο. Μειεηήζεθαλ γχξσ απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο νδηθνχο άμνλεο πνπ 
εκπίπηνπλ ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο νη κεηαβνιέο ησλ ρξήζεσλ 
γεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1998-2008. Οη κεηαβνιέο απηέο 
αλαιχζεθαλ θαη γηα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη νη δπλεηηθνί 
θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ησλ ρξήζεσλ 
γεο θαη πξνηείλνληαη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

ην δέθαην θεθάιαην αξρηθά αλαιχεηαη ε δψλε θαη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ 
θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ ζηα έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. ηελ 
ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Δπίζεο κειεηψληαη νη 
επηπηψζεηο θαη νη θίλδπλνη ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξνπθξάθηε ηεο Γπξηψλεο. Σέινο πξνηείλνληαη κέηξα 



11 
 

αληηκεηψπηζεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα έξγα ππνδνκήο αιιά θαη ηνπο πδαηηθνχο 
πφξνπο ηεο πεξηνρήο. 

Σέινο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ηα ζπκπεξάζκαηα 
απφ ην θάζε θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Πεξηνρή Μειέηεο - Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1.1 Πεξηνρή κειέηεο 

Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 
Θεζζαιίαο θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Λαξίζεο ηελ νπνία δηαξξέεη ν Πελεηφο πνηακφο θαζψο θαη έλα κηθξφ 
ηκήκα ηεο βφξεηαο πεδηλήο δψλεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Μαγλεζίαο. Ζ 
νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο βαζίζηεθε ζε θπζηθά θαη δπηηθά φξηα. Σν φξην ηεο 
θαζνξίζηεθε απφ ηνπο πδξνθξίηεο ησλ ππνιεθαλψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 
επξχηεξε πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ηνπο παξαπνηάκνπο 
ηνπ, θαζψο θαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λνκνχ Λαξίζεο.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο. Ζ έξεπλα 
εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ κειέηε ησλ ηερληθψλ έξγσλ ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ θαη 
κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.  

ην ζρήκα 1.1 απεηθνλίδεηαη ε πεξηνρή κειέηεο, ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο 
πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, νη θχξηεο πφιεηο, θαη νη θχξηνη νδηθνί άμνλεο ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κειέηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 3.574 η. ρικ. 
θαη έρεη πεξίκεηξν 346,8 ρικ. 

ρήκα 1.1.1 Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Ζ ραξηνγξαθηθή απφδνζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσδαηηηθνχ πζηήκαηνο Αλαθνξάο (Δ.Γ..Α./EGSA) ηνπ 1987. χκθσλα κε απηφ, 

ε πεξηνρή κειέηε ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ θαξηεζηαλψλ 

ζπληεηαγκέλσλ:  

απφ Υmin = 333.477,19 κ έσο Υmax = 413.716,50 κ, θαζψο θαη  

απφ Ymin = 4.422.042,0 κ έσο Ymax =4.340.563,58 κ.  
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1.2 Γεσγξαθηθά ζηνηρεία - Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή επεηξσηηθή Διιάδα (ρ. 
1.1.1) θαη ε ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 14.036 η. ρηικ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 
10,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο επηθξάηεηαο.  

Οη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Καξδίηζαο, Σξηθάισλ, Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο, 
απαξηίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα ε νπνία έρεη έδξα ηε Λάξηζα (ρ. 1.2.1). χκθσλα 
κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 25 δήκνπο.  

ρήκα 1.2.1 Οη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο Θεζζαιίαο. 

ζνλ αθνξά ηα θπζηθνγεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πεξηιακβάλνληαο, πςειά φξε 
θαη νξνζεηξέο, κεγάιε πεδηλή έθηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ κήθνπο 
πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο απνζηξάγγηζεο, ηνλ Πελεηφ πνηακφ. Ζ κνξθνινγηθή 
ηεο δηακφξθσζε δεκηνπξγεί ηελ ζεζζαιηθή πεδηάδα ε νπνία είλαη ε 
κεγαιχηεξε πεδηάδα ηεο ρψξαο.  

Ζ ζεζζαιηθή πεδηάδα απνηειεί έλα ηεθηνληθφ βχζηζκα, πνπ ζην βφξεην ηκήκα 
ηεο αλαπηχζζνληαη ηα φξε Κακβνπλίσλ – Οιχκπνπ, ζζαο – Πειίνπ ζην 
αλαηνιηθφ, ζξπο ζην λφηην θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ε νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ 
(ρ. 1.2.2). Ζ πεδηάδα ρσξίδεηαη απφ ηα ρακεινχ πςνκέηξνπ Υαιθνδφληα φξε 
ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο. ην ζρήκα 1.2.2 
παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ηεζζάξσλ πςνκεηξηθψλ δσλψλ, νη νπνίεο 
είλαη ε πεδηλή γηα πςφκεηξα κηθξφηεξα απφ 200 κ., ε εκηνξεηλή γηα πςφκεηξα 
απφ 200 έσο 600 κ., ε νξεηλή γηα πςφκεηξα απφ 601 έσο 800 κ θαη ε πνιχ 
νξεηλή γηα πςφκεηξα κεγαιχηεξα απφ 800 κ. πσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα, ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη πνιχ νξεηλφ θαη 
νξεηλφ θαη θαιχπηεη ην 44,9% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ην εκηνξεηλφ θαιχπηεη 
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ην 17,1%, ελψ ην 36% είλαη πεδηλφ, δειαδή ην 1/3 ηεο έθηαζεο είλαη ε 
ζεζζαιηθή πεδηάδα.  

Ο Πελεηφο πνηακφο είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν πνηάκη ηεο ρψξαο θαη δηαξξέεη 
ηελ Θεζζαιία κε δηεχζπλζε ξνήο απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Ζ θχξηα 
πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηακνχ έρεη επηθάλεηα θνληά ζηηο εθβνιέο, ίζε κε 
πεξίπνπ 9.500 η. ρηικ. Οη θπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ Πελεηνχ είλαη: ζηα 
δπηηθά ν Μαιαθαζηψηεο, ν Ίσλαο, ν Λεζαίνο (πνπ δηαζρίδεη ηελ πφιε ησλ 
Σξηθάισλ), ν Πάκηζνο θαη ν Νενρσξίηεο, ζηα λφηηα ν Δληππέαο, θαη ζηα 
αλαηνιηθά ν Σηηαξήζηνο. ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε βξίζθεηαη ε θιεηζηή ιεθάλε 
ηεο ιίκλεο Κάξιαο, ην ζχζηεκα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ππφ δηακφξθσζε (ρ. 
1.2.2). 

ρήκα 1.2.2 Υάξηεο κε ηηο πςνκεηξηθέο δψλεο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη 

ηνπο θπξηφηεξνπο παξαπνηάκνπο ηνπ Πελεηνχ. 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 
αλέξρεηαη ζε 732.762 θαηνίθνπο, απνηειεί ην 6,8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 
ηεο επηθξάηεηαο θαη είλαη ε ηξίηε ζε πιεζπζκφ κεγαιχηεξε πεξηθέξεηα ηεο 
ρψξαο. Ζ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αλέξρεηαη ζε 
52,1 θαηνίθνπο αλά η. ρικ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 1.2.1, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εηψλ 1981-2001 ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο παξνπζίαζε αχμεζε, 
ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 2001-2011 παξνπζίαζε κείσζε ζε 
πνζνζηφ 1,1%. (Δ..Τ.Δ., 1994, 2002, ΔΛ.ΣΑΣ, 2014).  

Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθνζαεηίαο 1981-2001 είρε 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζε πνζνζηά κηθξφηεξα απφ απηά ηεο επηθξάηεηαο 
ηεο ρψξαο. κσο, ν ξπζκφο κείσζεο (2,9%) ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαηά ηε 
δεθαεηία 2001-2001 είλαη πςειφηεξνο απφ ην δηπιάζην ηνπ ξπζκνχ κείσζεο 
(1,1%) πνπ παξνπζίαζε ε ρψξα.  
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Πίλαθαο 1.2.1: Μεηαβνιή πιεζπζκνχ (%) Διιάδαο θαη πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο, γηα ηελ απνγξαθή ησλ εηψλ 1981, 1991, 2001 θαη 2011. 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

1981-1991 1991-2001 2001-2011 

Διιάδα 5,3 6,9 -1,1 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 5,7 2,6 -2,9 

ζνλ αθνξά ηεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζπκβάιεη ζην 
5,8% ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην έηνο 2009, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ 
2000-2009, ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 4,3%. Σν θαηά θεθαιήλ 
ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ήηαλ 20.500€ ην 2009 θαη ζεκείσζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 
0,97%. Απελαληίαο ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο 
αλήιζε ζηα 15.774€ θαη ζεκείσζε αχμεζε 0,2%. Δπνκέλσο ε χθεζε πνπ 
επήιζε ζηε ρψξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επεξέαζε αξλεηηθά 
ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο φζνλ αθνξά ηνλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Μεηαμχ ησλ 
εηψλ 2011 θαη 2010, ππήξμε πεξαηηέξσ κείσζε ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζηε 
ρψξα. πγθεθξηκέλα ζηα 18.747€ πεξηνξίζηεθε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην 2011 
κεησκέλν θαηά 5,9% ζε ζρέζε κε ην 2010 ην νπνίν αλεξρφηαλ ζε 19.918€. 
ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ε κείσζε είλαη κεγαιχηεξε θα θηάλεη ζην 7,8%. Ο 
ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
αθνχ παξάγεη πάλσ απφ ην 60% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο. θαη ζπγθεθξηκέλα 
ην 66,3% ην 2008. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο έρεη κεξίδην πνπ θηάλεη ην 24,6%, 
ελψ ην 9,1% ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ πξνέξρεηαη απφ ην γεσξγηθφ ηνκέα ην 
2008. Ζ γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε πνπ παξνπζηάδεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηελ 
ρψξα αληαλαθιάηαη θαη ζηελ Θεζζαιία κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κηα 
ζπλερή κείσζε απφ ρξφλν ζε ρξφλν ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. ηελ γεσξγηθή 
παξαγσγή ηεο πεξηθέξεηαο εμέρνπζα ζέζε έρεη ε παξαγσγή βακβαθηνχ, 
ζηηαξηνχ, ηνκάηαο θαη γάιαηνο (Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, 2013).  

Ζ Θεζζαιία ζπγθεληξψλεη κηα αμηφινγε πνηθηιία νηθνζπζηεκάησλ θαη έλα 
πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξα πςειή αηζζεηηθή, πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή αμία θαη 
ηδηαίηεξν θπζηθφ θάιινο. Οη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη γεληθά 
αληαγσληζηηθέο κε δηεζλή θξηηήξηα ηδίσο αλ ιεθζνχλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο 
πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 

1.3 Γεσγξαθηθά ζηνηρεία – Πεξηθεξηθή ελφηεηα Λάξηζαο  

Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο έρεη έθηαζε 5.385,6 η. ρικ, αλήθεη ζηελ 
πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη έρεη έδξα ηε Λάξηζα. ην βφξεην ηκήκα ηεο 
ζπλνξεχεη κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Πηεξίαο θαη Κνδάλεο, ζηα δπηηθά κε 
ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Γξεβελψλ, Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο, ζηα λφηηα κε 
ηηο ελφηεηεο Φζηψηηδνο θαη Μαγλεζίαο, ελψ ζηα αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην 
Αηγαίν πέιαγνο (ρ. 1.3.1).  

Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ελφηεηα ηεο 
ρψξαο ζε έθηαζε κεηά ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο. 
Γηνηθεηηθά απαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο απφ επηά δήκνπο 
ζπλνιηθά. Οη δήκνη είλαη νη έμεο: Αγηάο, Διαζζφλαο, Κηιειέξ, Λαξηζαίσλ, 
Σεκπψλ, Σχξλαβνπ θαη Φαξζάισλ. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δήκσλ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.3.1. 
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ρήκα 1.3.1 Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δήκσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
Λάξηζαο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο πνπ ζπλνξεχεη. 

Μνξθνινγηθά, ε πεξηνρή αλήθεη ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο ζεζζαιηθήο 
πεδηάδαο, ε νπνία έρεη σο δπηηθφ φξην κηα ινθνζεηξά κε δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ. 
Απηή μεθηλάεη ζην βφξεην ηκήκα ηεο, απφ ηελ πξνεμνρή ησλ Αληηραζίσλ (Ομηά, 
1.416 κ.) θαη πεξηιακβάλεη ηα φξε ηνπ Εάξθνπ, Σίηαλνο (693 κ.) Φπιιήην (533 
κ.) θαη Υαιθνδφλην (725 κ.). ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο ηεο Λάξηζαο βξίζθνληαη ηα φξε Κακβνχληα θαη Σίηαξνο (1.839 κ.) 
ελψ ζην βφξεην ηκήκα ηεο δεζπφδεη ν φγθνο ηνπ Οιχκπνπ. ηε λφηηα 
πξνέθηαζή ηνπ, ν ιπκπνο ρακειψλεη ζηνλ Κάησ ιπκπν (Μεηακφξθσζε, 
1.587 κ.), αθνχ δηαρσξηζηεί πξψηα απφ ηε ραξάδξα ηνπ ρεηκάξξνπ Εειηάλα. 
ηα αλαηνιηθά αλαπηχζζεηαη ε ζζα ή Κίζζαβνο, πνπ ρσξίδεηαη απφ ηνλ 
ιπκπν κε ηε δηαβξσζηγελή θνηιάδα ησλ Σεκπψλ, θαζψο θαη ην Μαπξνβνχλη 
(1.054 κ.), πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ζζα κέζσ ηεο κηθξήο πεδηάδαο ηεο 
Αγηάο. ην λφηην ηκήκα ηεο θαη ζηα φξηα κε ηνλ λνκφ Φζηψηηδνο, πςψλεηαη ην 
φξνο Ναξζάθηνλ (1.011 κ.) ή Καζηδηάξεο (ρ. 1.3.2). 
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ην ζρήκα 1.3.2 παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο πςνκεηξηθέο δψλεο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο θαηαιακβάλεηαη 
απφ ηελ πεδηάδα Λαξίζεο-Σχξλαβνπ, ε νπνία είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
ηεο ρψξαο. Νφηηα ησλ ιφθσλ Υαιθνδνλίνπ θαη Φπιιείνπ ζρεκαηίδεηαη ε 
πεδηάδα ησλ Φαξζάισλ, ε νπνία είλαη ζηελή ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θαη 
δηεπξπκέλε ζην δπηηθφ. 

ρήκα 1.3.2 Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πςνκεηξηθψλ δσλψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Λάξηζαο. 

Σν θχξην πδξνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο είλαη ν 
πνηακφο Πελεηφο. Ο πνηακφο δηαξξέεη ηελ πεδηάδα Λαξίζεο-Σχξλαβνπ, 
εηζέξρεηαη ζηελ Λάξηζα, κεηαμχ ησλ πςσκάησλ ηνπ Εάξθνπ θαη ηνπ Σηηάλνπ, 
δέρεηαη (χζηεξα απφ καηαλδξηθή πνξεία) ηα λεξά ηνπ Σηηαξήζηνπ ν νπνίνο 
καδί κε ηνλ Διαζζνλίηηθν θαη έλα πιήζνο απφ κηθξά πνηάκηα θαη ρείκαξξνπο, 
απνζηξαγγίδεη ηα λεξά ησλ θιηηχσλ ησλ Αληηραζίσλ, Κακβνπλίσλ, Σίηαξνπ, 
Οιχκπνπ θαη ηνπ Κάησ Οιχκπνπ. Ο Πελεηφο δηαζρίδεη ηελ θνηιάδα ησλ 
Σεκπψλ θαη εθβάιιεη ζην Αηγαίν Πέιαγνο. Ζ κηθξή πεδηάδα ησλ Φαξζάισλ 
δηαξξέεηαη απφ ηνλ Δληππέα, ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηελ θεληξηθή ζξπ, 
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ζπιιέγεη ηα λεξά ησλ θιηηχσλ ηνπ Καζηδηάξε θαη ηνπ Καιεδνλίνπ, θαη 
θαηαιήγεη ζηνλ Πελεηφ ζην χςνο ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ, αθνχ πξψηα 
απνζηξαγγίμεη ην λνηηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Καξδίηζεο.  

Καηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ζην Αηγαίν παξνπζηάδνληαη απφηνκεο 
κνξθνινγηθέο θιίζεηο, κε εμαίξεζε ην ρακειφ ηκήκα ησλ εθβνιψλ ηνπ 
Πελεηνχ.  

Γεκνγξαθηθά ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θζάλεη κε 
ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηνπο 284.325 θαηνίθνπο. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο 
θαηά ηελ απνγξαθή ησλ εηψλ 1981, 1991, 2001 θαη 2011 παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ πίλαθα 1.3.1. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο 
θαη ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Δ..Τ.Δ., 1994, 2002, ΔΛ.ΣΑΣ, 2014).  

Ζ πεξηνρή, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 1.3.1 παξνπζηάδεη αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1981-2011. πκθψλα κε ηελ 
απνγξαθή ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο ηφζν ηεο ρψξαο φζν θαη ηεο πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο ζεκείσζε κείσζε. Απελαληίαο ε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο 
παξνπζίαζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1981-
2011.  

Πίλαθαο 1.3.1 Ο κφληκνο πιεζπζκφο (αξηζκφο θαηνίθσλ) ηεο ρψξαο, ηεο 

Θεζζαιίαο θαη ηεο Λάξηζαο, γηα ηελ απνγξαθή ησλ εηψλ 1981, 1991, 2001 
θαη 2011. 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ 
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

1981 1991 2001 2011 

Διιάδα 9.739.589 10.259.900 10.934.097 10.816.286 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 695.285 734.846 740.115 732.762 

Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 
Λάξηζαο 

254.064 270.612 282.156 284.325 

Ζ αλάιπζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά Γήκν γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.3.2. 

Πίλαθαο 1.3.2 Ο κφληκνο πιεζπζκφο θαηά Γήκν ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 

Λάξηζαο γηα ηελ απνγξαθή 2011. 

ΓΖΜΟ ΜΟΝΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ (αξηζκόο θαηνίθσλ) 

Αγηάο, 11.470 

Διαζζφλαο, 32.121 

Κηιειέξ  20.854 

Λαξηζαίσλ  284.325 

Σεκπψλ  13.712 

Σχξλαβνπ  25.032 

Φαξζάισλ 18.545 

Ο δήκνο Λάξηζαο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λφκηκνπ πιεζπζκνχ 
πεξίπνπ 22.400 θαηνίθνπο (Δ.Δ.Σ.Α.Α., 2012). Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα 
Λάξηζαο είλαη ε ηέηαξηε ζε πιεζπζκφ, κεηά ηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο θαη 
ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Θεζζαινλίθεο θαη Αραΐαο. 

ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 
1984-94 παξνπζίαζε ξπζκνχο αχμεζεο κηθξφηεξνπο ηεο Θεζζαιίαο, κε 
κεηαβνιή 96,9% ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ. Γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ην έηνο 
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1995 θαη εηδηθά ην έηνο 2003 ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο παξάγεη ην 6% ηνπ 
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηεο ρψξαο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή ε 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Λάξηζαο παξάγεη ην 2,4%. Σελ πεξίνδν 1995-2003 
ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 94,5% ελψ ηεο Θεζζαιίαο θαηά 91,1%. Ζ 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα αχμεζε ην ΑΔΠ ηεο θαηά 99,7%, δει. πάλσ απφ ην 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (Mιγκίπορ κ.ά. 2008). 

Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο έρεη ηε κεγαιχηεξε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε 
απφ φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο Διιάδαο (2.384,9 η. ρηικ, ζηνηρεία 
ηνπ 2001) θαη παξάγεη ην πεξηζζφηεξν ζηηάξη (καιαθφ θαη ζθιεξφ), θξηζάξη, 
θαθή, βίθν, δαραξφηεπηια θ.ά. απφ φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο 
ρψξαο. Σν πεδηλφ θαη εχθνξν έδαθνο, ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ (1.166 η.ρ ηικ), ην ζρεηηθά κεγάιν κέζν κέγεζνο ησλ αγξνηεκαρίσλ 
θαζψο επίζεο θαη ν πνιχ πςειφο βαζκφο εθκεράληζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
εμαζθαιίδνπλ γεληθά απμεκέλεο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο. Δμίζνπ αμηφινγε 
είλαη θαη ε θηελνηξνθία, κε πεξίπνπ ζπλνιηθά 845.000 θεθαιέο αηγνπξνβάησλ 
(ζηνηρεία ηνπ 2000), κε απνηέιεζκα λα ηελ θαζηζηνχλ ηελ δεχηεξε 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ κεηά ηελ Αηησιναθαξλαλία. Αληίζεηα, 
ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλε είλαη ε δελδξνθαιιηέξγεηα. Ο βηνηερληθφο θαη ν 
βηνκεραληθφο ηνκέαο είλαη αλαπηπζζφκελνη θαη επεθηείλνληαη ζε δηάθνξνπο 
ηνκείο (παξαγσγή ηξνθίκσλ, πνηνπνηία, επεμεξγαζία ραξηηνχ θαη ραξηφκαδαο 
θ.ά.). Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο νδήγεζαλ ζε κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θπξίσο 
βαζηζκέλε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία - θηελνηξνθία). 

ρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ησλ εθηάζεσλ ζην ζχλνιν ρψξαο ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ κε 52,2% θαηέρνπλ νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο. Οκνίσο, ζηελ πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ ίζν κε 81,1%. 
εκαληηθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ ηα ππφινηπα δεκεηξηαθά (καιαθφ ζηηάξη, 
θξηζάξη θαη αξαβφζηηνο), θηελνηξνθηθά θπηά, πεπνλνεηδή, θαπλά, δελδξψδεηο  
θαιιηέξγεηεο θαη άκπεινη. Πεξίπνπ ην 45% ηεο επηθάλεηαο ηεο Θεζζαιίαο 
θαηαιακβάλνπλ ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο. ηνλ πίλαθα 1.3.3 
παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο ζηελ πεξηθέξεηα Λάξηζαο θαηά 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα (Mιγκίπορ κ.ά. 2008). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εηθνζαεηίαο 1981-2001, παξαηεξείηαη κία κείσζε ζηηο εηήζηεο θαη δελδξψδεηο 
θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ησλ ακπειηψλ. 

Πίλαθαο 1.3.3 Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο (ζε ζηξέκκαηα) ζηελ πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα Λάξηζαο. 

Π. Δ. ΛΑΡΗΑ 1981 1991 2001 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

Δηήζηεο θαιιηέξγεηεο 33.244 26.328 21.986 -33,9 

Ακπέιηα θαη ζηαθηδάκπεια 59.56 2.932 2.659 -55,4 

Γελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 13.692 9.815 9.984 -27,1 

Λνηπέο εθηάζεηο 5.536 7.275 8.008 44,7 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1995-2002 νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ 
θαηά 6,2% ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ελψ ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 
κεηψζεθαλ θαηά 5,4%. Απελαληίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Λάξηζαο 
παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,3% (Πίλαθαο 1.3.4). χκθσλα κε ηα 
δηαζέζηκα ζηνηρεία ην πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ήηαλ ην έηνο 
2001 πεξίπνπ 40% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. 
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Πίλαθαο 1.3.3 Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο (ζε ζηξέκκαηα) ηα έηε 1995 θαη 
2002,ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπο ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
θαη πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο. 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ  
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

1995 2002 ΜΔΣΑΒΟΛΖ  
1995-2002 

ΔΛΛΑΓΑ 13.827.393 14.684.127 6,2% 

ΠΔΡ.ΘΔΑΛΗΑ 2.775.556 2.626.799 -5,4% 

Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 1.168.334 1.195.375 2,3% 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2003, ν πξσηνγελήο ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ 
ζπκκεηέρεη κε 14,8% (6,7% ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ζε επίπεδν ρψξαο) ζηε 
δηακφξθσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Θεζζαιίαο, κε 21,3% ν δεπηεξνγελήο (22,7% ζε 
επίπεδν ρψξαο) θαη 63,9% (70,8% ζε επίπεδν ρψξαο) ν ηξηηνγελήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Γεδνκέλα – Μεζνδνινγία 

2.1 Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σειεπηζθφπεζε 

Σα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (ΓΠ) είλαη έλα κέζν ζπιινγήο, 
δηαρείξηζεο, αλάιπζεο, ζπζρέηηζεο, επεμεξγαζίαο, ελνπνίεζεο, απνζήθεπζεο 
θαη απεηθφληζεο ησλ δηαθφξσλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή δεδνκέλσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρψξν. Σα ΓΠ απνηεινχλ έλα πνιχ ρξήζηκν 
εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θαηαρσξνχλ, λα δηνξζψλνπλ 
θαη λα αλαιχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ρσξηθά δεδνκέλα. Σν ηειηθφ 
απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία ραξηψλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ επεμεξγαζηψλ ή ε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ.  

Δπηπιένλ κε ηελ Σειεπηζθφπεζε κπνξεί λα είλαη εθηθηή ε δηαδηθαζία 
παξαθνινχζεζεο ζηφρσλ απφ απφζηαζε. Οη εθαξκνγέο ηεο ηειεπηζθφπεζεο 
ζηνπο δηαθφξνπο θιάδνπο ησλ γεσ-επηζηεκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 
αικαηψδε αλάπηπμε. Ζ ηειεπηζθφπεζε παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία, πνπ 
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ησλ ζεκαηηθψλ 
ραξηψλ, δηαδηθαζία επίπνλε θαη ρξνλνβφξα κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο 
παξαγσγήο. Δθηεηακέλε έξεπλα έρεη πινπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ απηφκαηε 
ραξηνγξάθεζε ηεο θάιπςεο γεο απφ δνξπθνξηθέο εηθφλεο. (Skilodimou et al., 
2002, ηεθνχιε & θπινδήκνπ , 2004). 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ηα ΓΠ θαη ε Σειεπηζθφπεζε έρνπλ γίλεη πνιχ 
ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ κειέηε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (Nagarajan et al., 
1998, Lui et al, 2004), ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Skilodimou et al., 2002, 
2003, 2014, Bathrellos et al., 2009, Papadopoulou-Vrynioti, et al., 2013, 
Rozos et al, 2011, 2013). θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Bathrellos et al., 
2008, Papadopoulou-Vrynioti, et al., 2013, 2014). Σαπηφρξνλα, ηα ΓΠ 
απνηεινχλ ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα 
ηειεπηζθφπεζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ δνξπθνξηθψλ 
δεδνκέλσλ κε δεδνκέλα απφ άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. ήκεξα ζεσξνχληαη 
έλαο απφ ηνπο πιένλ νπζηαζηηθνχο ηνκείο έξεπλαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 
ιήςε απνθάζεσλ θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ρξήζεσλ γεο (Malczewski, 
1999, Marinoni, 2004, Μπαζξέιινο θαη θπινδήκνπ, 2006, Bathrellos et al., 
2012, 2013, Panagopoulos et al., 2012). Γεληθφηεξα ηα ΓΠ απνηεινχλ έλα 
ηνκέα κε παξά πνιιέο εθαξκνγέο εθηφο απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ζηηο 
αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

2.2 Γεδνκέλα 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 ηα θχιια ησλ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ θιίκαθαο 1: 50.000, έθδνζεο 
ΓΤ: Αγηά, Βειεζηίλν, Βφινο, Γφλλνη, Γνκνθφο, Διαζζψλ, Λάξηζα, 
Πιαηχθακπνο, Ραςάλε, νθάδεο, Φαξθαδψλ, Φάξζαια. 

 Σν θχιιν ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ θιίκαθαο 1:500.000 θαη ηα 
θχιια ησλ γεσινγηθψλ  ραξηψλ θιίκαθαο 1: 50.000, έθδνζεο ΗΓΜΔ: 
Αγηά, Βειεζηίλν, Βφινο, Γφλλνη, Γνκνθφο, Διαζζψλ, Λάξηζα, 
Πιαηχθακπνο, Ραςάλε, νθάδεο, Φαξθαδψλ, Φάξζαια. 

 ράξηεο πδξνινγηθνί, πδξνγεσινγηθνί, εδαθνινγηθνί, ρξήζεσλ θάιπςεο 
γεο, θιίκαθαο 1:50.000 θαη 1:5.000, 
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 αεξνθσηνγξαθίεο θιίκαθαο 1:30.000 θαη 1:15.000 κε ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ιήςεσλ 1998 - 1999 θαη 2006 -2008,  

 κεηεσξνινγηθά θαη θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα, 

 πδξνινγηθά δεδνκέλα,  

 βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

 εξγαζίεο ππαίζξνπ πνπ πεξηιάκβαλαλ επηηφπηα παξαηήξεζε κε 
πεξηγξαθέο, γεσκνξθνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
ραξηνγξάθεζε. 

2.3 Μεζνδνινγία 

2.3.1 Γεσαλαθνξά δεδνκέλσλ 

Σν πξψην βήκα πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ ν θαζνξηζκφο θαη ε 
νξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο έγηλε φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 1.1 ηεο εξγαζίαο. Ζ πεξηνρήο κειέηεο βξίζθεηαη 
ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Θεζζαιίαο θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ 
πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λαξίζεο.  

ηελ ζπλέρεηα φινη νη ράξηεο πνπ θάιππηαλ ηελ πεξηνρή κειέηεο, ζαξψζεθαλ 
θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ςεθηαθά αξρεία. ηε ζπλέρεηα δηνξζψζεθαλ γεσκεηξηθά 
κε ηε ρξήζε πνιπσλπκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξψηνπ βαζκνχ (αθατληθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο - affine), θαη απέθηεζαλ πξνβνιηθφ ζχζηεκα ην Διιεληθφ 
Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ ‟87). Οη ζεκαηηθνί ράξηεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη πξέπεη λα έρνπλ θνηλφ πξνβνιηθφ ζχζηεκα γηα λα είλαη 
εχθνιή ε δηαρείξηζε αιιά θαη ε ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Γηα ην ιφγν 
απηφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνβνιηθφ ζχζηεκα, ήηαλ ην θνηλφ ζχζηεκα 
ζπληεηαγκέλσλ ζε φινπο ηνπο ζεκαηηθνχο ράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Οη 
ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηεο Γ.Τ.. πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηά ην 1987 
ρξεζηκνπνηνχλ ην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ‟87 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 
Δγθάξζην Μεξθαηνξηθφ χζηεκα Πξνβνιήο (Transverse Mercator projection).  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΓΑ ‟87 είλαη ηα αθφινπζα: 

 Projection: Transverse Mercator,  

 Ellipsoid: GRS 80 

 False Easting: 500.000 

 False Northing: 0 

 Central Meridian: 24.0.0 E 

 Central Parallel: 0.0.0 N 

 Scale factor: 0,9996 

ζνλ αθνξά ηηο αεξνθσηνγξαθίεο, νη αζπξφκαπξεο, θάιππηαλ νιφθιεξε ηελ 
πεξηνρή κειέηεο, ελψ νη έγρξσκεο θάιππηαλ ζεκαληηθά ηκήκαηα πνπ 
ρξεηάδνληαλ ιεπηνκεξέζηεξε παξαηήξεζε θαη κειέηε. Σν δηάζηεκα ιήςεο 
ηνπο θπκαηλφηαλ απφ ην 1998 έσο ην 1999 γηα ηηο αζπξφκαπξεο θαη ην 2005-6 
γηα ηηο έγρξσκεο. Σα δεδνκέλα ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ πξνήιζαλ απφ ην 
εξγαζηήξην Οξπθηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ. ιεο νη αεξνθσηνγξαθίεο ζαξψζεθαλ ζε πςειή αλάιπζε (300 dpi), 
γηα λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πηζηφηεηα ζηνλ ηειηθφ παξαγφκελν 
νξζνθσηνράξηε. ια ηα αξρεία απνζεθεπηήθαλ ζε κνξθή ΣΗF. ηελ 
ζπλέρεηα, έγηλε ε γεσκεηξηθή δηφξζσζε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο εδαθηθά ζεκεία ειέγρνπ πνπ κεηξήζεθαλ ζην έδαθνο κε 



23 
 

G.P.S. θαη ζεκεία ειέγρνπ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ ηεο 
Γ.Τ. θιίκαθαο 1:50.000 θαη 1:5.000. Οη ράξηεο θαη ηα δηαγξάκκαηα έηραλ 
γεσαλαθεξζεί ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ‟87 (ΔΓΑ ‟87). 
Οκνίσο, ε νξζναλαγσγή ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ έγηλε ζην Διιεληθφ 
Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ 87) θαη ζηελ ζπλέρεηα ελνπνηήζεθαλ. 
Οη νξζνθσηνράξηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ελψζεθαλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα 
εληαίν κσζατθφ. 

2.3.2 Φσηνεξκελεία - Φεθηνπνίεζε 

Μέζσ ηεο ηειεπηζθφπεζεο είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή θαη ε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ ζε πνιχ κηθξφ ζρεηηθά ρξφλν θαη θφζηνο. Απελαληίαο ε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ππαίζξνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη 
κεγάιν θφζηνο. ε θακία πεξίπησζε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 
ηειεπηζθφπηζεο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ, νη 
νπνίεο ήηαλ θαη ζα είλαη αλαγθαίεο. Μέζσ ηειεπηζθφπηζεο, φκσο είλαη 
δπλαηφλ λα απνθηεζεί γξήγνξα κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο πνπ κειεηάηαη, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 
πνπ απαηηείηαη θαηά ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ. Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ηεο 
ηειεπηζθφπεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθφξεζε θαη παξαηεξήζεηο ζε 
πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη δχζβαηεο πεξηνρέο, θαη δχζθνια πξνζβάζηκεο.  

Σα δεδνκέλα ηεο ηειεπηζθφπηζεο είλαη ζεκαληηθά θαη αμηφπηζηα ζηελ κειέηε 
θαη ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δηφηη απνδίδνπλ κία ζπλνπηηθή εηθφλα 
ηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαιακβάλεη έθηαζε ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηφκεηξσλ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηά, λα απνδίδνληαη ηφζν ζε ςεθηαθή 
φζν θαη ζε αλαινγηθή κνξθή. Ζ επεμεξγαζία κηαο εηθφλαο βαζίδεηαη ζηελ 
αλάιπζε θαη ζηελ εξκελεία. Ζ αλάιπζε αεξνθσηνγξαθηψλ θαη δνξπθνξηθψλ 
εηθφλσλ αθνξά ηε δηάθξηζε ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη απνηππσκέλα ζε απηέο. Ζ αλαγλψξηζε θαη 
θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ νλνκάδεηαη πνηνηηθή αλάιπζε ελψ ν 
θαζνξηζκφο ηεο γεσκεηξίαο ηνπο ζην ρψξν νλνκάδεηαη πνζνηηθή αλάιπζε. Ζ 
πνηνηηθή αλάιπζε νλνκάδεηαη θσηνεξκελεία ελψ ε πνζνηηθή 
θσηνγξακκεηξία. Ζ εξκελεία, ε νπνία αθνινπζεί ηελ αλάιπζε είλαη ε 
επεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο θάζε ηκήκαηνο ηεο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιφ 
ηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο θαηά ηελ θάζε ηεο θσηνεξκελείαο θαη πξηλ μεθηλήζεη ε 
ςεθηνπνίεζε εμεηάδνπκε ηα αθφινπζα: 

α) πνηα δηνηθεηηθά πεξηνρή ςεθηνπνηείηαη θαη πνηεο είλαη νη θχξηεο ρξήζεηο γεο 
πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, β) ηη επνρή ηνπ ρξφλνπ έρεη ιεθζεί ν 
νξζνθσηνράξηεο, γ) ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, εάλ είλαη πεδηλφ ή νξεηλφ, δ) 
Ζ χπαξμε ζηελ πεξηνρή ιηκλψλ ή πνηακψλ, ε) γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
πεξηνρή φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ ή εάλ ε πεξηνρή ή 
ήηαλ δάζνο πνπ θάεθε θιπ. 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο θσηνεξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ε θαηαγξαθή κέζσ ησλ εηθφλσλ, φισλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηνρή έξεπλαο, φπσο ε θαηαγξαθή 
ησλ ρξήζεσλ γεο, ηεο θαηαγξαθήο εγθαηαζηάζεσλ, έξγσλ ππνδνκήο φπσο 
δξφκνη, εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, θαη εηζαγσγή ηνπο ζε έλα ΓΠ. 
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ηελ ζπλέρεηα έγηλε ε ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ραξηψλ θαη ησλ 
νξζνθσηνραξηψλ. πλήζσο ε πιένλ θνηλή κέζνδνο ςεθηνπνίεζεο αιιά θαη 
γεληθφηεξα εηζαγσγήο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα ΓΠ είλαη ε 
ςεθηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη επί ηεο νζφλεο. Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο 
αξρείνπ ςεθηνπνίεζεο, απηφκαηα, θαηαζθεπάδνληαη απφ ην πξφγξακκα 
ζπκπιεξσκαηηθά αξρεία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ απεηθφληζε θαη ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ θάζε αξρείνπ. Έλαο ζεκαηηθφο ράξηεο πεξηιακβάλεη κία βάζε 
δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζε έλαο ράξηεο ηζνυςψλ ζα 
πεξηιακβάλεη ηα πςφκεηξα, έλαο γεσινγηθφο ράξηεο πνιπγψλσλ ζα 
πεξηιακβάλεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (πνιχγσλα) θιπ Με 
ηελ απεηθφληζε νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ηδηφηεηεο ησλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ή θαηά ηελ εθηχπσζε (κε δηαθνξεηηθά 
ρξψκαηα αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα, θ.α.). 

Οη ςεθηαθέο θαηαρσξήζεηο, ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη νη 
επεμεξγαζίεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλαλ κε ηε 
ρξήζε ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ArcGIS 10.0. 

2.3.3 Γεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ  

2.3.3.1 Γεφιογία 

Ο γεσινγηθφο ράξηεο δεκηνπξγήζεθε κε θιίκαθα εξγαζίαο ε νπνία 
θαζνξίζηεθε ζε 1:50.000 θαη ζπληάρζεθε κε βάζε ηελ αθφινπζε κεζνδνινγία.  

 ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ρσξηθψλ γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηε βηβιηνγξαθία, 

 ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξνυπαξρφλησλ ραξηψλ, 

 ππαίζξηα εξγαζία πηζηνπνίεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο γεσινγηθήο δνκήο,  

 θαζνξηζκφο ηεο γεσινγηθήο δνκήο θαη ζχληαμε εληαίνπ ππνκλήκαηνο 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 

 δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηηε πεξηγξαθηθέο θαη αξηζκεηηθέο 
ηδηφηεηεο ησλ ζρεκαηηζκψλ, 

 ζχληαμε ζεκαηηθψλ ςεθηαθψλ γεσινγηθψλ ραξηψλ.  

Πξηλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε: α) ε 
θαηάιιειε ελνπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο απηνί 
εκθαλίδνληαη ζηνπο γεσινγηθνχο ράξηεο ηνπ ΗΓΜΔ, β) ζπκπιεξψζεηο θαη 
ηξνπνπνηήζεηο απφ ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. 
Οη θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη απηέο πνπ νξίζηεθαλ ζην εληαίν 
ππφκλεκα. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσινγηθψλ νξίσλ έγηλε ζηελ νζφλε απφ ηα 
αξρεία ησλ γεσινγηθψλ ραξηψλ. Σν γεγνλφο φηη νη φκνξνη γεσινγηθνί ράξηεο 
αξθεηέο θνξέο παξνπζηάδνπλ αζπκθσλίεο ζηηο ελψζεηο, δελ απνηέιεζε 
εκπφδην θαη μεπεξάζηεθε κε ηηο θαηάιιειεο ελνπνηήζεηο. 

2.3.3.2 Μορθοιογία – Κιίζεης πραλώλ 

Οη ζεκαηηθνί κνξθνινγηθνί ράξηεο αιιά θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο πξνέθπςαλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ηζνυςψλ ησλ 
δψδεθα ηνπνγξαθηθψλ θχιισλ θιίκαθαο 1:50.000 πνπ θαιχπηνπλ ηελ 
πεξηνρή έξεπλαο. Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ ηζνυςψλ έγηλε κε ηζνδηάζηαζε 20m 
φιε ηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ ςεθηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ηα ηξηγσλνκεηξηθά πςνκεηξηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο. Ο ράξηεο 
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απηφο ζπλδπάζηεθε κε ηνλ ράξηε ησλ ηζνυςψλ θαη δεκηνπξγήζεθε ην 
Φεθηαθφ Τςνκεηξηθφ Μνληέιν, γηα ηελ αθξηβέζηεξε αλαπαξάζηαζε ηνπ 
αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο  

πγθεθξηκέλα απφ ηα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία θαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθέο 
επεμεξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ArcGIS πξνέθπςαλ νη αθφινπζνη ζεκαηηθνί 
ράξηεο:  

1. Φεθηαθφ Τςνκεηξηθφ Μνληέιν Δδάθνπο 
2. Υάξηεο Κιίζεσλ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Φεθηαθνχ Τςνκεηξηθνχ Μνληέινπ έγηλε αξρηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ρσξηθήο παξεκβνιήο θαη κέζν ηεο κεζφδνπ TIN (Triangulated 
Irregular Network). ηελ ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηε ην Φεθηαθφ Τςνκεηξηθφ 
Μνληέιν Δδάθνπο ην νπνίν θαη θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε ζπλνιηθά έμη 
πςνκεηξηθέο δψλεο. Οη δψλεο απηέο είλαη: ε πεδηλή (< 100 κ θαη 100-200 κ), ε 
εκηνξεηλή (200-400 κ θαη 400-600 κ), ε νξεηλή (600-800 κ) θαη ε πνιχ νξεηλή 
(> 800 κ). Οη δηαθνξεηηθέο πςνκεηξηθέο δψλεο απεηθνλίζηεθαλ θαη κε 
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

ηελ ζπλέρεηα απφ ηνλ ράξηε ηνπ Φεθηαθνχ Τςνκεηξηθνχ Μνληέινπ εδάθνπο 
δεκηνπξγήζεθε έλαο ράξηεο θιίζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ο ράξηεο θιίζεσλ 
θαηεγνξηνπνηήζεθε θαη απηφο ζε έμη δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηαμηλφκεζεο ησλ 
θιίζεσλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: πνιχ νκαιή θιίζε 0 - 2o, ήπηα θιίζε 2 - 8o, 
κέηξηα θιίζε 8 - 16o, ειαθξά απφηνκε θιίζε 16 - 30o, απφηνκε θιίζε 30 - 45o, 
θαη πνιχ απφηνκε θιίζε κε ηηκή > 45o. Οη θαηεγνξίεο ησλ θιίζεσλ 
απεηθνλίζηεθαλ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα.  

2.3.3.3 Υδρογραθηθό δίθησο - ιεθάλες απορροής 

Ζ απνηχπσζε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ έγηλε ςεθηνπνηψληαο φια ηα ξέκαηα 
ή ηνπο πνηακνχο πνπ ήηαλ απνηππσκέλα κε κπιε ρξψκα ζηνπο 
ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε ηφζν ηηο ζπκπαγείο 
γξακκέο (κφληκα ξέκαηα) φζν θαη ηηο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο (πεξηνδηθά 
ξέκαηα) αιιά απνηππψλνληαο παξάιιεια θαη νξηζκέλα ξέκαηα (θπξίσο 
θιάδνη 1εο ηάμεο), ηα νπνία δελ είραλ ζρεδηαζηεί επάλσ ζηνπο 
ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο απφ ηε Γ.Τ.., αιιά απνηεινχζαλ πξνέθηαζε ηνπ 
ππάξρνληνο πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. Οη θιάδνη ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο: (α) Τδξνγξαθηθφ δίθηπν κφληκεο ξνήο, (β) Τδξνγξαθηθφ δίθηπν 
παξνδηθήο ξνήο, (γ) Αξδεπηηθά-ηξαγγηζηηθά δίθηπα. 

Δθηφο απφ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ςεθηνπνηήζεθαλ ηα φξηα ησλ ιεθαλψλ 
απνξξνήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Οη ιεθάλεο νξηνζεηνχληαη, απφ ηνλ 
πδξνθξίηε ηνπο θαη απφ ηελ αθηνγξακκή. Έλα ςεθηαθφ αξρείν πνιπγψλσλ 
δεκηνπξγήζεθε ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. Με ηε δεκηνπξγία ησλ πνιπγψλσλ, ππνινγίζηεθαλ ην κήθνο 
πεξηκέηξνπ θαη ην εκβαδφ ησλ ιεθαλψλ. 

2.3.3.4 Φάρηες ηζοσεηώλ θακπσιώλ 

Οη ηζνυέηηεο θακπχιεο έρνπλ πξνθχςεη κέζσ ηεο βέιηηζηεο παιηλδξφκεζεο 
γηα φινπο ηνπο βξνρνκεηξηθνχο ζηαζκνχο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο 
Θεζζαιίαο.  Σα βξνρνκεηξηθά δεδνκέλα θαη νη αληίζηνηρεο θακπχιεο 
πξνχιζαλ απφ δεδνκέλα ηεο ΓΔΖ θαη θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν παξαηήξεζεο 
εηθνζηπέληε εηψλ. 
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2.3.3.5 Φρήζεης γες 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξήζεσλ 
γεο ηεο κειέηεο πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα: α) ζπιινγή δεδνκέλσλ: 
φπσο ράξηεο θαη βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ηελ 
δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη β) δεκηνπξγία ππνκλήκαηνο: κε 
ηηο βαζηθέο ρξήζεηο γεο. 

Ζ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ ρξήζεσλ γεο πξαγκαηνπνηήζεθε έρνληαο 
σο ζεκείν αλαθνξάο βάζε ην κσζατθφ ησλ νξζνθσηνραξηψλ θαη 
ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο, θιίκαθαο 1:50.000 πνπ θάιππηαλ ηελ πεξηνρή 
κειέηεο. Αξρηθά φπσο θαηαγξάθεθαλ νη θχξηεο ρξήζεηο γεο πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Οη ρξήζεηο γεο ρσξηζηήθαλ ζε θαζαξά θαη κηθηά 
πνιχγσλα ρξήζεο γεο. πγθεθξηκέλα ν δηαρσξηζκφο ησλ ρξήζεσλ σο εμήο: 

α) ε εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κία «θαζαξή» ρξήζε γεο κε πνζνζηφ 
πεξηζζφηεξν ηνπ 80% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζήο ηνπο θαη  

β) ε εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «κηθηέο» θαη πεξηιακβάλνπλ κία θχξηα 
ρξήζε γεο πνπ θαηαιακβάλεη πνζνζηφ απφ 50-80% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο 
θάζε πνιπγψλνπ ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ θαηαιακβάλεηαη απφ 
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο πνπ είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ. 

Οη ρξήζεηο γεο  δηαρσξίζηεθαλ φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Α. Σερλεηέο επηθάλεηεο 

Αζηηθό. Πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή αζηηθή νηθνδφκεζε, δειαδή ρψξνπο πνπ 
απνηεινχληαη απφ θηίξηα. Σα θηίξηα, νη νηθνδνκηθέο αξηεξίεο θαη νη ηερλεηά 
θαιππηφκελεο επηθάλεηεο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ζρεδφλ ην έδαθνο. Με 
γξακκηθέο εθηάζεηο βιάζηεζεο θαη αθάιππηα εδάθε είλαη ζπάληα. 

Αζηηθό κηθηό . Πεξηγξάθεη Γηαθεθνκκέλε αζηηθή νηθνδφκεζε, δειαδή ρψξνπο 
πνπ απνηεινχληαη απφ θηίξηα πνπ ζπλππάξρνπλ κε πεξηνρέο βιάζηεζεο θαη 
αθάιππηα εδάθε, πνπ θαιχπηνπλ δηαθεθνκκέλεο ζεκαληηθέο εθηάζεηο. 

Άιιε τρήζε. Πεξηιακβάλεη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη 
γεληθφηεξα ηερλεηά θαιππηφκελεο εθηάζεηο κε ζθπξφδεκα, άζθαιην ή 
ζηαζεξνπνηεκέλν, πεπηεζκέλν ρψκα θ.α., ρσξίο βιάζηεζε ή θαηαζθεπέο 
φπσο νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, δψλεο ιηκέλσλ, αεξνδξφκηα, 
θξάγκαηα, νξπρεία, ζεξκνθήπηα, θαζψο θαη αραξαθηήξηζηεο ρξήζεηο γεο. 

Β. Γεσξγηθφ Πεξηβάιινλ 

Αροηραίες θαιιηέργεηες. Πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε 
ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ, βακβαθηνχ, νζπξίσλ, 
νπσξνιαραληθψλ θ.α. 

Αροηραίες κηθηό. Πεξηιακβάλεη πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ρεηκεξηλέο θαη 
ζεξηλέο θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ, βακβαθηνχ, νζπξίσλ, νπσξνιαραληθψλ θ.α., 
ελψ ελδηάκεζα ππάξρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ είδνπο ρξήζεηο γεο 
πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ. 

Μόληκες θαιιηέργεηες. Πεξηνρέο θπηεκέλεο κε νπσξνθφξα δέληξα φπσο 
βεξηθνθηέο, αριαδηέο , κειηέο θ.α. 
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Μόληκες κηθηό. Πεξηνρέο θπηεκέλεο κε νπσξνθφξα δέληξα φπσο βεξηθνθηέο, 
αριαδηέο , κειηέο θ.α., ελψ ελδηάκεζα ππάξρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ 
είδνπο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ. 

Διαηώλες. Πεξηνρέο θπηεκέλεο κε ειαηφδεληξα 

Διαηώλες κηθηό. Πεξηνρέο θπηεκέλεο κε ειαηφδεληξα, ελψ ελδηάκεζα 
ππάξρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ είδνπο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνχλ 
εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ. 

Ακπειώλες. Πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ακπέιηα. 

Ακπειώλες κηθηό. Πεξηνρέο θαιπκκέλεο κε ακπέιηα, ελψ ελδηάκεζα ππάξρνπλ 
ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ είδνπο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα 
δηαρσξηζηνχλ. 

Γ. Γάζε θαη εκη-θπζηθέο πεξηνρέο 

Βνζθφηνπνο: Πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ππθλή βιάζηεζε ριφεο 
αλζνθνκηθήο ζχλζεζεο (ξείθηα, ιηκπνχξλν θ.α.), αγξσζηψδε θαη απφ ρέξζεο 
εθηάζεηο. 

Βνζθφηνπνο- κηθηφ: Πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ππθλή βιάζηεζε ριφεο 
αλζνθνκηθήο ζχλζεζεο, αγξσζηψδε θαη απφ ρέξζεο εθηάζεηο. Δλδηάκεζα 
ππάξρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ είδνπο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνχλ 
εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ. 

Γάζνο: Πεξηιακβάλεη φισλ ησλ εηδψλ ηα δάζε, πιαηχθπιια θαη θσλνθφξα. 

Γάζνο κηθηφ: Πεξηιακβάλεη φισλ ησλ εηδψλ ηα δάζε, πιαηχθπιια θαη 
θσλνθφξα. Δλδηάκεζα ππάξρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ θαη άιινπ είδνπο ρξήζεηο 
γεο (θπξίσο ζακλψδεο θάιπςε) πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ.  

Γ. Νεξφ-Γξφκνη-ηξαγγηζηηθά 

Πεξηιακβάλεη παξάθηηεο δψλεο, δειαδή πεξηνρέο πνπ δελ είλαη δαζψζεηο θαη 
είλαη δηαπνηηζκέλεο πξνζσξηλά ή κφληκα απφ πθάικπξν ή αικπξφ λεξφ, 
φπσο βάιηνη, έιε, ακκνπδηέο, αιπθέο θ.α. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη φισλ ησλ 
εηδψλ ηα ρεξζαία χδαηα, φπσο πνηάκηα ιίκλεο θαη ιηκλνζάιαζζεο θαη ηέινο 
δξφκνπο κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 10 κέηξσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεί 
μερσξηζηή πνιπγσληθή ελφηεηα 

2.3.3.6 Φάρηες οδηθού δηθηύοσ 

Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ αξρηθά βαζίζηεθε ζηνπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο. 
κσο, εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο ησλ ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ, ππήξμαλ αξθεηέο 
ειιείςεηο ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ. Απηέο βειηηψζεθαλ κε ηελ ρξήζε ησλ πην 
πξφζθαησλ αεξνθσηνγξαθηψλ. Σν νδηθφ δίθηπν ηαμηλνκήζεθε ζε ηξείο 
θαηεγνξίεο: (α) βαζηθφ εζληθφ νδηθφ δίθηπν, (β) δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ 
δίθηπν θαη (γ) επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν. 

2.3.3.7 Έργα λερού 

Ζ απνηχπσζε ησλ αξδεπηηθψλ θαη ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο έγηλε ςεθηνπνηψληαο ηα έξγα απηά απφ ζηνπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο. 
Δπηπιένλ ςεθηνπνηήζεθαλ ηα φξηα ησλ νξγαληζκψλ εγγείσλ βειηηψζεσλ, ηα 
θξάγκαηα, θαζψο επίζεο νη γεσηξήζεηο θαη νη πεγέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 
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2.3.4 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ  

Σν βαζηθφ θαη ην δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν απνηεινχλ έξγα ππνδνκήο 
κηαο πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά έηζη ψζηε λα 
εληνπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
πγθεθξηκέλα κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο 
δεκηνπξγήζεθαλ δψλεο επηξξνήο γχξσ απφ ην εζληθφ θαη ην δεπηεξεχνλ νδηθφ 
δίθηπν. Οη δψλεο επηξξνήο είλαη δχν γηα θάζε εμεηαδφκελν νδηθφ δίθηπν: κία 
εγγχο ησλ 500 κέηξσλ θαη κηα απνκαθξπζκέλε ησλ 1.000 κέηξσλ. Οη 
δηαρξνληθέο αιιαγέο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1998-
2008 εμεηάζηεθαλ ηφζν γηα ηηο θνληηλέο φζν θαη γηα ηηο καθξηλέο απνζηάζεηο 
γηα θάζε έλαλ νδηθφ άμνλα μερσξηζηά. Δπηπιένλ εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ζηα έξγα λεξνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. πγθεθξηκέλα 
εξεπλήζεθαλ νη ρσξηθέο επηπηψζεηο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα αξδεπηηθά-
ζηξαγγηζηηθά δίθηπα, ζηηο ΓΟΔΒ θαη ΣΟΔΒ. Σέινο κειεηήζεθαλ νη 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
λεξνχ πνπ είλαη ν ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Γεσινγία – Σεθηνληθή- εηζκηθόηεηα 

3.1 Γεσινγηθή δνκή 

Αιπηθνί γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο επηθάζνληαη κεηαιπηθνί 
θιαζηηθνί ζρεκαηηζκνί θαη απνζέζεηο δνκνχλ ηελ γεσινγηθή δνκή ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί δνκνχλ θπζηθνχο πφξνπο νη 
νπνίνη απνηεινχληαη απφ νξπθηά θαη πεηξψκαηα. Οη πφξνη απηνί δχλαηαη λα 
ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
απηήο. Μέζα ζηνπο θπζηθνχο απηνχο πφξνπο εληάζζεηαη ην λεξφ πνπ 
απνηειεί ίζσο θαη ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 
Θεζζαιίαο. 

Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο Θεζζαιίαο 
είλαη ζχλζεηε θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ζπλερίδεη λα 
κειεηάηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Fallmerayer, 1845,  Teller, 1880, 
Neymeyr, 1880, Deprat, 1904, Cvijic, 1908, Philippson, 1950, Μαξίλνο, 1957, 
Shneider, 1961, 1968, Melentis and Schneider 1966, Μπνξλφβαο θαη 
Φηιηππάθεο, 1964, 1969, Godfriaux, 1968, Γάβε, θαη Μηγθίξνο, 1981, Riedl, 
1981, Καηζηθάηζνο θ.ά, 1981, 1983, 1986, Katsikatsos et al., 1982, 1986, 
Μηγθίξνο θαη Βηδάθεο 1984, Μηγθίξνο, 1983, 1985, 1990, 1998, Πιαζηήξαο, 
1985, Μαπξίδεο θ. ά., 1985, Jacobshagen, 1986, Καηζηθάηζνο θαη Μηγθίξνο, 
1987, Σξηαληαθχιιεο, 1987, Βηδάθεο, 1998, Μπαζξέιινο, 2005α, Μηγθίξνο θ. 
ά., 1989, 2008, 2009, Migiros et al., 2011).  

Μαγκαηηθά, κεηακνξθσκέλα θαη ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα, πξναιπηθά θαη 
αιπηθά, απφ ην Παιαηνδσηθφ κέρξη θαη ην Ζψθαηλν δνκνχλ ηελ πεξηνρή. Απηά 
θαιχπηνληαη απφ λεφηεξα λενγελή θαη ηεηαξηνγελή ηδήκαηα θαη ηνπηθά κε 
ιάβεο. ια ηα πεηξψκαηα απηά, έληνλα παξακνξθσκέλα κε ζπλερείο θαη 
αζπλερείο θάζεηο (πηπρέο, εθηππεχζεηο, επσζήζεηο θαη ξήγκαηα), ζπγθξνηνχλ 
ηε γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο. 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξεηο γεσηεθηνληθέο 
ελφηεηεο, νη νπνίεο απφ ηελ θαηψηεξε, πνπ έρεη δνκή ηεθηνληθνχ παξαζχξνπ, 
πξνο ηελ αλψηεξε θαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά είλαη: 

 Ζ ελφηεηα Οιχκπνπ – ζζαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα Σέκπε ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Κάησ Οιχκπνπ θαη ηεο ζζαο θαη νξηνζεηεί θξαζπεδηθά 
ην δέιηα ηνπ Πελεηνχ. 

 Ζ ελφηεηα Ακπειαθίσλ, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ 
Οιχκπνπ θαη ηεο ζζαο. 

 Ζ Πειαγνληθή ελφηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηα Σέκπε.  

 Ζ Τπνπειαγνληθή ελφηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη κεηά ηε Φαξδψλα θαη 
ζε κεγάιε πεξηνρή ζπγθξνηεί ην ππφβαζξν ηνπ Πελεηνχ. 

Οη λεφηεξνη ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ππεξθείκελνη ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ πξναιπηθψλ θαη αιπηθψλ ελνηήησλ, είλαη αθνινπζίεο ή θαη 
απνζέζεηο ηδεκαηνγελψλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Νενγελνχο θαη Σεηαξηνγελνχο. Οη 
ζρεκαηηζκνί απηνί απαληψληαη ζηα αλψηεξα ηκήκαηα ησλ πεδηλψλ ιεθαλψλ 
θαη ζε ηκήκαηα ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ θαη ησλ πξαλψλ θαη θξαζπέδσλ ηνπο. 

Δθηεηακέλα ζηνηρεία γηα ηηο γεσινγηθέο ελφηεηεο, ηνπο ζρεκαηηζκνχο θαη ηηο 
απνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξαζέηνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

 



30 
 

Δλφηεηα Οιχκπνπ – ζζαο 

Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο ελφηεηαο δνκνχλ κεγάια ηκήκαηα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Κάησ Οιχκπνπ θαη ηεο ζζαο, ελψ δελ εκθαλίδνληαη ζην φξνο 
Μαπξνβνχλη. Απνηεινχλ ηελ θαηψηεξε γεσηεθηνληθή ελφηεηα, ηζνδχλακε ηεο 
γεσηεθηνληθήο δψλεο Γαβξφβνπ - Σξηπφιεσο, ε νπνία ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
έρεη δνκή ηεθηνληθνχ παξαζχξνπ, σο πξνο ηηο ππεξθείκελέο ηεο γεσηεθηνληθέο 
ελφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή ζεηξά αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, απφ ην 
Μεζνδσηθφ έσο θαη ην Ζψθαηλν, ε νπνία ζηα αλψηεξα κέιε ηεο πεξλά ζε 
ηδήκαηα θιχζρε. Σν νξαηφ πάρνο ηεο μεπεξλάεη ηα 3.000 κ. Οη ζρεκαηηζκνί 
απηνί είλαη ειαθξά κεηακνξθσκέλνη θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά αλαθέξνληαη 
σο θξπζηαιιηθνί αζβεζηφιηζνη, θπιιίηεο, κεηαςακκίηεο θαη ζρηζηφιηζνη. Σα 
αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο ελφηεηαο Οιχκπνπ – ΄Οζζαο είλαη άζηξσηα έσο 
κεζνζηξσκαηψδε, έληνλα παξακνξθσκέλα, ηνπηθά ηεθηνληζκέλα θαη ηα 
Σξηαδηθά θαη Κξεηηδηθά κέιε ηνπο εκθαλίδνπλ εθηεηακέλν θαξζη. 

Δλφηεηα Ακπειαθίσλ 

Ζ ελφηεηα απνηειεί κία ελδηάκεζε γεσηεθηνληθή ελφηεηα θαη παξνπζηάδεη 
ηδηνκνξθία σο πξνο ηε γεσινγηθή ζχζηαζή θαη ηελ ηεθηνλνκεηακνξθηθή δνκή 
ηεο. Οη ζρεκαηηζκνί ηεο θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε ηνπ Κάησ Οιχκπνπ 
θαη ηεο ζζαο κε πάρνο ην νπνίν θαηά ζέζεηο ππεξβαίλεη ηα 800 κέηξα. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ελφηεηαο Ακπειαθίσλ είλαη ε εμνινθιήξνπ κεηακφξθσζή 
ηεο ζε ζπλζήθεο πςειψλ πηέζεσλ - ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Παξνπζηάδεη 
κεγάιε πνηθηιία πεηξνινγηθψλ ηχπσλ, κε αξρηθή θιαζηηθή, αλζξαθηθή θαη 
καγκαηηθή πξνέιεπζε, νη νπνίνη ελαιιάζζνληαη ηφζν θαηά ζηξψζε φζν θαη 
πιεπξηθά κε επηθξάηεζε ησλ ζρηζηφιηζσλ, γλεπζηνζρηζηφιηζσλ θαη 
πξαζηληηψλ. πρλά ζε απηνχο απαληψληαη θαθνί θαη ελζηξψζεηο καξκάξσλ. 
Σα πεηξψκαηα απηά είλαη έληνλα πηπρσκέλα, ηνπηθά ηεθηνληζκέλα θαη 
ζρηζηνπνηεκέλα, κε παξνπζία ζπρλά εζσηεξηθψλ ηεθηνληθψλ αζπλερεηψλ 
κηθξήο γσλίαο. 

Πειαγνληθή ελφηεηα 

Ζ Πειαγνληθή, εμνινθιήξνπ κεηακνξθσκέλε, ζε κία πιήξε αλάπηπμή ηεο, 
έηζη φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία απνηειείηαη, απφ θάησ 
πξνο ηα επάλσ, απφ: 

1. Παιαηοδφηθό θρσζηαιιηθό σπόβαζρο. Σν θξπζηαιιηθφ ππφβαζξν 
παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία πεηξνινγηθψλ ηχπσλ απνηεινχκελν θπξίσο 
απφ δηκαξκαξπγηαθνχο γλεπζίνπο, γλεπζηνζρηζηνιίζνπο θαη 
ακθηβνιίηεο. 

2. Νεοπαιαηοδφηθούς - Μεζοηρηαδηθούς ζτεκαηηζκούς. Οη ζρεκαηηζκνί 
ππέξθεηληαη επηθιπζηγελψο ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππνβάζξνπ θαη 
απνηεινχληαη απφ πνηθηιία πεηξνινγηθψλ ηχπσλ πνπ είλαη θπξίσο 
θπιιίηεο, ζρηζηφιηζνη, γλεπζηνζρηζηφιηζνη, κεηαβαζάιηεο θαη 
κεηαδηαβάζεο. 

3. Μεζοηρηαδηθά - Αλφηοσραζηθά κάρκαρα. Σα κάξκαξα απνηεινχλ 
θαλνληθή πξνο ηα επάλσ εμέιημε ησλ πξνεγνπκέλσλ ζρεκαηηζκψλ θαη 
ζηα αλψηεξα κέιε ηνπο απαληψληαη θαηά ζέζεηο κηθξέο εκθαλίζεηο 
βσμηηψλ. Σα ηξηαδηθά κέιε είλαη άζηξσηα θαη έληνλα θαξζηηθά, ελψ ηα 
ηνπξαζηθά είλαη κεζνζηξσκαηψδε κε δηαζηξψζεηο ζρηζηφιηζσλ θαη 
ιηγφηεξν θαξζηηθά. 
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4. Προ- Αλφθρεηηδηθό ηεθηοληθό θάισκκα – Οθηοιηζηθοί ζτεκαηηζκοί. 
πλίζηαηαη απφ πνηθηιία πεηξνινγηθψλ ηχπσλ πνπ αλαιχνληαη, απφ 
θάησ πξνο ηα επάλσ ζε: (i) θαηψηεξε ελφηεηα εθαηζηεηνηδεκαηνγελψλ 
ζρεκαηηζκψλ, πνπ απνηειείηαη απφ ζρηζηνιίζνπο, θπιιίηεο, κάξκαξα 
θαη κεηαδηαβάζεο ζε ελαιιαγέο θαη (ii) αλψηεξε ελφηεηα νθηνιηζηθψλ 
πεηξσκάησλ, απφ κεηακνξθσκέλα βαζηθά θαη ππεξβαζηθά πεηξψκαηα 
ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα νθηνιηζηθφ ζχκπιεγκα 
αληίζηνηρν απηνχ ηεο Αικσπίαο. 

5. Αλφθρεηηδηθούς ζτεκαηηζκούς. Απνηεινχληαη θπξίσο απφ κάξκαξα ηα 
νπνία ππέξθεηληαη επηθιπζηγελψο ησλ πξνεγνπκέλσλ ζρεκαηηζκψλ θαη 
ηα νπνία πξνο ηα αλψηεξα κέιε ηνπο πεξλνχλ ζε ηδήκαηα 
κεηακνξθσκέλνπ θιχζρε. 

Γξαληηηθά πεηξψκαηα Μεζνδσηθήο θαη Καηλνδσηθήο ειηθίαο δηαζρίδνπλ ηνπο 
Πειαγνληθνχο ζρεκαηηζκνχο. Οη ζρεκαηηζκνί ηεο Πειαγνληθήο βξίζθνληαη 
επσζεκέλνη θπξίσο επάλσ ζε ζρεκαηηζκνχο ηεο Τπνπειαγνληθήο ελφηεηαο. 

Τπνπειαγνληθή ελφηεηα 

Ζ Τπνπειαγνληθή εκθαλίδεηαη δπηηθά ηεο Πειαγνληθήο θαη παξνπζηάδεη κία 
ηδηνξπζκία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δψλεο ησλ Διιελίδσλ. Ζ ηδηνξξπζκία ηεο 
νθείιεηαη ζην ηξφπν αλάπηπμήο ηεο, θαζψο θαη ζηηο έληνλεο 
ιηζνζηξσκαηνγξαθηθέο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδεη θαηά ην κήθνο ηεο. Δίλαη 
ίζσο ε κφλε γεσηεθηνληθή δψλε ζηελ νπνία νη έληνλεο κεηαβνιέο γίλνληαη θαη 
εγθάξζηα σο πξνο ηνλ κέγηζην άμνλα αλάπηπμήο ηεο. Οη ζρεκαηηζκνί ηεο 
Τπνπειαγνληθήο είλαη ακεηακφξθσηνη έσο θαηά ζέζεηο ειαθξά κεηακνξθσκέλνη, 
ηελ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδνληαη ηα θαηψηεξα κέιε ηεο ελφηεηαο ηα νπνία  
πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

1. Νεοπαιαηοδφηθοί - Μεζοηρηαδηθοί θιαζηηθοί ζτεκαηηζκοί. Απνηεινχλ ηα 
παιαηφηεξα γλσζηά ζηξσκαηνγξαθηθά κέιε θαη πξφθεηηαη γηα θιαζηηθνχο 
θπξίσο ζρεκαηηζκνχο απφ γξανπβάθεο, θξνθαινπαγή, ραιαδίηεο, 
ζρηζηφιηζνπο, θπιιίηεο θαη ζρηζηνπνηεκέλεο κάξγεο. Μέζα ζε απηά απαληνχλ 
επίζεο θεξαηνθπξηθνί ηφθθνη θαζψο θαη ελζηξψζεηο αζβεζηφιηζσλ κε 
ραξαθηεξηζηηθά απνιηζψκαηα ειηθίαο Αλσηέξνπ Πεξκίνπ. 

2. Μεζοηρηαδηθοί - Αλφηοσραζηθοί αζβεζηόιηζοη. Πξφθεηηαη γηα ζπκπαγείο 
ιεπθνχο έσο ηεθξνχο αζβεζηφιηζνπο θαη δνινκίηεο. 

Μεηαιπηθνί ζρεκαηηζκνί 

Ζ ιεθάλε ηεο Θεζζαιίαο εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ιεθαλψλ Κεληξηθήο 
Διιάδαο (Φιψξηλαο, Πηνιεκαΐδαο, Αιηάθκνλα, Διαζζφλαο θαη Θεζζαιίαο). 
ηελ πεξηνρή απηή θαη ζην γεσηεθηνληθφ ρψξν ηεο Πειαγνληθήο θαη 
Τπνπειαγνληθήο θαηά ηελ Νενγελή πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε κία αιπζίδα απφ 
ηεθηνληθέο ιεθάλεο νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ηεο Φιψξηλαο, ηεο 
Πηνιεκαΐδαο, ηνπ Αιηάθκνλα, ηεο Διαζζφλαο θαη ηεο Θεζζαιίαο. 

Ζ ηαθξνπνίεζε ηνπ ρψξνπ άξρηζε ην Μεηφθαηλν θαη έγηλε κε ηελ επελέξγεηα 
ξεγκάησλ ΒΒΑ - ΝΝΓ/θήο θαη Α - Γ/θήο δηεχζπλζεο. Σα πξψηα δεκηνχξγεζαλ 
ην αμνληθφ βχζηζκα ηεο δψλεο πνπ νξίδνπλ νη ιεθάλεο ελψ ηα δεχηεξα 
πξνθάιεζαλ ηελ κνλνθιηλή-θιηκαθσηή δηάηαμή ηνπο απφ ηελ Φιψξηλα (800 
κέηξα πςφκεηξν) κέρξη θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν θαζψο θαη ηνλ δίαπιν ησλ 
Χξεψλ ζηνλ ζαιάζζην ρψξν. Αξθεηά απφ ηα ξήγκαηα απηά θαη θπξίσο ηα Α - 
Γ/θήο δηεχζπλζεο ζπλερίδνπλ λα είλαη ελεξγά κέρξη θαη ζήκεξα θαηά θαλφλα 
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ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο θαη απφ Ννηηνδπηηθφηεξν ρψξν ηεο Αηαιάληεο 
θαη Κακέλσλ Βνχξισλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο απνηεινχλ: 

1. Σα εγθάξζηα ηεθηνληθά βπζίζκαηα (Α - Γ/θήο δηεχζπλζεο) πνπ είλαη απφ ηα 
Βφξεηα πξνο ηα Νφηηα νη ιίκλεο Υεηκαξίηηδα θαη Βεγνξίηηδα, ε θνηιάδα ησλ 
Σεκπψλ θαη ν δίαπινο ηεο Αγηάο (Αλ. Θεζζαιία ). 

2. Οη νξεηλέο ιεθάλεο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη θπξίσο κε Σεηαξηνγελείο 
ιηκλνρεξζαίεο απνζέζεηο, ηεο Καιιηπεχθεο ζηνλ Κάησ ιπκπν θαη ηεο 
πειηάο ζηελ ζζα. 

Σα αξρηθά ηεθηνληθά βπζίζκαηα δέρζεθαλ ηα πξψηα πνηακνρεξζαία ηδήκαηα 
απφ ηε δηάβξσζε ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, θπξίσο ην 
Πιεηφθαηλν, αθνινχζεζε πεξίνδνο ιηκλνπνίεζεο ησλ βπζηζκάησλ κε ζρεδφλ 
παξάιιειε εμειηθηηθή πνξεία γηα φιεο ηεο ιεθάλεο. ηελ πεξίνδν απηή 
απνηέζεθαλ ιεπηφθνθθα ηδήκαηα φπσο άκκνη,άξγηινη, κάξγεο, καξγατθνί 
αζβεζηφιηζνη θαη ιηγλίηεο ζε πνιιέο ζέζεηο. Σα ηδήκαηα απηά δέρζεθαλ ηελ 
επίδξαζε λενηέξσλ ηεθηνληθψλ δπλάκεσλ θαη ξεγκαηψζεθαλ θπξίσο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Καησηέξνπ - Μέζνπ Σεηαξηνγελνχο. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Σεηαξηνγελνχο ε ιηκλαία ηδεκαηνγέλεζε δηαθφπεθε, αθνινχζεζε αληίζηνηρε 
ιηκλνδειηαηθή θαη πνηακνρεξζαία, ελψ πιεπξηθά ξηπίδηα θάιπςαλ πνιιέο 
πεξηνρέο ζηα πεξηζψξηα ησλ ιεθαλψλ. 

Γεληθφηεξα, ζην ρψξν ηεο Θεζζαιίαο ζα κπνξνχζε αξρηθά λα ππνηεζεί ε 
χπαξμε κηαο εληαίαο ιεθάλεο κε κεγάιε έθηαζε απφ ηνλ Κάησ ιπκπν κέρξη 
θαη ηελ ζξπ Ννηηφηεξα θαη απφ ηελ ζζα - Μαπξνβνχλη (Αλ. Θεζζαιία) 
κέρξη θαη ηνλ Κφδηαθα (Γπη. Θεζζαιία) Γπηηθφηεξα. κσο κία ιεπηνκεξέζηεξε 
κειέηε ηεο πεξηνρήο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαγλσξίδνληαη δχν 
επδηάθξηηεο ιεθάλεο (ηάθξνη) πνπ είλαη :κία ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο 
Θεζζαιίαο θαη κία ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο. 

Οη ιεθάλεο απηέο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ην θέξαο ησλ Κακβνπλίσλ - 
Φαξθαδψλαο - Βειεζηίλνπ. Ζ ιεθάλε ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο έρεη άκεζε 
ζρέζε (δεκηνπξγία - ηδεκαηνγέλεζε - εμέιημε) κε ηελ αιπζίδα ησλ ιεθαλψλ 
Φιψξηλαο - Παγαζεηηθνχ. Αληίζεηα ε δεχηεξε αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ησλ 
κνιαζζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο Μεζνειιεληθήο αχιαθαο. 

Γεληθά θαη νη δχν απηέο ιεθάλεο ιεηηνχξγεζαλ ηεθηνληθά θαη ηδεκαηνινγηθά 
έληνλα θαη κέζα ζην Σεηαξηνγελέο αθνχ νη Νενγελείο ζρεκαηηζκνί 
παξνπζηάδνληαη ζην ελδηάκεζν ησλ ιεθαλψλ θέξαο πνπ πξναλαθέξζεθε. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ηα κεηαιπηθά ηδήκαηα θαη απνζέζεηο δηαθξίλνληαη, απφ 
θάησ πξνο ηα επάλσ, ζε απηά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Νεογελείς ζτεκαηηζκοί 

Πξφθεηηαη γηα ηδήκαηα ζπλεθηηθά έσο εκηζπλεθηηθά, ηα νπνία ζηε βάζε ηνπο 
είλαη ρεξζαίαο θαη ιηκλαίαο θάζεο κε έληνλν ζπληδεκαηνγελή ηεθηνληζκφ, 
απνηεινχκελα απφ κάξγεο εληφο ησλ νπνίσλ απαληνχλ νιηζζφιηζνη απφ 
αλζξαθηθά ζπλεθηηθά ιαηππνπαγή, νθηφιηζνπο θαη κάξκαξα, πνηθίινπ 
κεγέζνπο. Πξνο ηα επάλσ απηέο πεξλνχλ ζε θξνθαινιαηππνπαγή κε εκθαλή 
ζηξψζε, θπξίσο ζηε βάζε ηνπο θαη κε κέγεζνο ησλ θξνθαινιαηππψλ λα 
απμάλεη ζηξσκαηνγξαθηθά γηα λα πεξάζνπλ ζε θνθθηλνρψκαηα κε ζπκκεηνρή 
θξνθαινιαηππνπαγψλ θαη ηέινο ζε θαζαξά θνθθηλνρψκαηα. Σν πάρνο ησλ 
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θνθθηλνρσκάησλ απηψλ ππεξβαίλεη θαηά ζέζεηο ηα 40 κ. Τπεξθείκελεο ησλ 
θνθθηλνρσκάησλ απαληνχλ κάξγεο, ηθαλνχ πάρνπο, ζηα αλψηεξα κέιε ησλ 
νπνίσλ παξεκβάιινληαη ζηξψζεηο θπξίσο απφ θξνθαινπαγή, κε θξνθάιεο 
κηθξνχ κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο. ηε ζπλέρεηα 
εκθαλίδνληαη ελαιιαγέο κάξγσλ θαη άκκσλ κε παξεκβνιέο θξνθαινπαγψλ, 
κηθξνχ θαηά θαλφλα κεγέζνπο θαη πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο (πθάικπξε 
θάζε). Σν ζπλνιηθφ πάρνο ησλ λενγελψλ ζρεκαηηζκψλ θζάλεη θαη ηα 300 κ. 

Τεηαρηογελείς ζτεκαηηζκοί θαη αποζέζεης 

Πξφθεηηαη γηα εκηζπλεθηηθά έσο θαη ραιαξά ρεξζαία, ηνπηθά ιηκλαία θαη 
παξάθηηα ηδήκαηα, ηα νπνία ζηελ πεδηλή πεξηνρή απαληψληαη σο αιινπβηαθέο 
απνζέζεηο, απνζέζεηο, πνηάκηεο αλαβαζκίδεο θαη ηνπηθά σο ιηκλαία ηδήκαηα, 
ζηα πξαλή σο πιεπξηθά θνξήκαηα, θψλνη θνξεκάησλ θαη ηνπηθά θαη σο 
εινπβηαθά θαιχκκαηα ηθαλνχ πάρνπο, ζηνπο ρείκαξξνπο σο απνζέζεηο θνίηεο 
θαη ζηηο νξεηλέο ιεθάλεο σο ιηκλνρεξζαία ηδήκαηα πνηθίιεο θνθθνκεηξίαο. 

Παιαηνί θαη λένη θψλνη θνξεκάησλ θαη πιεπξηθά θνξήκαηα, ηα νπνία ηνπηθά 
παίξλνπλ κεγάιε έθηαζε θαη πάρνο, αλαπηχζζνληαη θαηά θαλφλα ζηα 
θξάζπεδα ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ζηηο εμφδνπο ησλ ρεηκάξξσλ πξνο ηελ 
πεδηλή πεξηνρή. Απνηεινχληαη θπξίσο απφ ιαηχπεο θαη ιηγφηεξν απφ 
θξνθάιεο, πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο θαη κεγέζνπο, κε ζπκκεηνρή θαη 
ιεπηνκεξέζηεξσλ θιαζηηθψλ. 

Οη Πιεηζηνθαηληθνί ζρεκαηηζκνί αληηπξνζσπεχνληαη απφ εθηεηακέλεο 
πνηάκηεο αλαβαζκίδεο, απφ ελαιιαγέο θξνθαινπαγψλ, ςακκηηψλ θαη 
αξγίισλ. Ζ πςειφηεξε αλαβαζκίδα, ζηελ είζνδν ηεο θνηιάδαο, πεξηνρή Ηηέαο 
– Σεκπψλ, αλαπηχζζεηαη ζε απφιπην πςφκεηξν 40 κέηξα θαη ν ζρεκαηηζκφο 
ηεο ηνπνζεηείηαη ζην Βνχξκην. 

Οη Οινθαηληθέο απνζέζεηο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ 
ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, ε παιαηφηεξε ησλ νπνίσλ ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 
ιεθάλεο ηεο Θεζζαιίαο αλαπηχζζεηαη ζε απφιπην πςφκεηξν 20 κέηξα. ην 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ απφ ηελ 
θνηιάδα ησλ Σεκπψλ αλαπηχζζνληαη εθηεηακέλεο δειηατθέο απνζέζεηο. Καηά 
ζέζεηο δεκηνπξγνχληαη θψλνη θνξεκάησλ. Ζ ζπλερήο αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ 
πνηακνχ Πελεηνχ δεκηνχξγεζε ζχζηεκα αλαβαζκίδσλ πνπ θζάλνπλ ζε χςνο 
θαη ηα 5m θπξίσο ζηε δειηατθή πεξηνρή φπνπ θαη αλαπηχζζνληαη εθηεηακέλεο 
ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο, απφ αξγίινπο, άκκνπο θαη θξνθαινιαηχπεο. Ζ 
επηθξαηνχζα γεσδπλακηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Οιχκπνπ θαη 
ζζαο κε αξηζηεξφζηξνθε ζηξέςε ηεο δεχηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θαη 
ηελ Σεηαξηνγελή πεξίνδν, είρε άκεζε επίδξαζε ζην δέιηα ηνπ Πελεηνχ 
πνηακνχ. Ζ ζρεηηθά δεμηφζηξνθε θίλεζε ηνπ Οιχκπνπ έδσζε ζαθείο πξνο ηα 
ΝΑ θιίζεηο ζην δέιηα έηζη ψζηε απηφ λα κεηαθεξζεί λνηηφηεξα πξνο ηελ 
πεξηνρή ηεο ζζαο. 

ην ζρήκα 3.1.1 απεηθνλίδεηαη έλαο απινπνηεκέλνο γεσινγηθφο ράξηεο ζηνλ 
νπνίν παξνπζηάδνληαη ελνπνηεκέλνη νη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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ρήκα 3.1.1 Γεσινγηθφο ράξηεο κε ελνπνηεκέλνπο ηνπο ιηζνινγηθνχο 
ζρεκαηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. πνπ 1 - 
χγρξνλεο πξνζρψζεηο θνηιάδσλ θαη πεδηάδσλ, 2 - Παιαηνί θαη λένη θψλνη 
θνξεκάησλ θαη πιεπξηθά θνξήκαηα, 3 - Υεξζαίνη ζρεκαηηζκνί, 4 - Ληκλαίεο 
απνζέζεηο: άκκνη, θαξνθαινπαγή, άξγηινη, κάξγεο, καξγατθνί αζβεζηφιηζνη, 5 
- Φιχζρεο θαη θιχζρεο κεηακνξθσκέλνο ζε θπιιίηε, 6 - Αζβεζηφιηζνη, 7 - 
Μάξκαξα θαη δνινκίηεο, 8 - Μάξκαξα θαη θξπζηαιιηθνί αζβεζηφιηζνη, 9 - 
Μεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα, 10 - Γιαπθνθαληηηθνί ζρηζηφιηζνη, ζπρλά κε 
ελζηξψζεηο καξκάξσλ, 11 - Οθζαικνγλεχζηνη, γλεχζηνη, ζρηζηφιηζνη, 
ακθηβνιίηεο, 12 -Οθηφιηζνη γεληθά, θαη 13 - Γξαλίηεο, γξαλνδηνξίηεο, 
κνλδνλίηεο. 

3.2 Ληζνινγηθή ζχζηαζε ηεο πεξηνρήο 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξναλαθεξφκελσλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο ζε επί ηνηο εθαηφ αλαινγία παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.2.1 πνπ 
αθνινπζεί. Οη ζρεκαηηζκνί θαη ηα πνζνζηά πξνθχςαλε απφ ηνλ γεσινγηθφ 
ράξηε πνπ απεηθνλίδεη ηε γεσινγία ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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Πίλαθαο 3.2.1 Οη ιηζνινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο, ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ε πνζνζηηαία ηεο αλαινγία.  

ρεκαηηζκόο Σύπνο 
Έθηαζε 

(km2) (%) 

Σεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνί 

χγρξνλεο πξνζρψζεηο θνηιάδσλ θαη 
πεδηάδσλ  1 454,4 15,6 

Παιαηνί θαη λένη θψλνη θνξεκάησλ θαη 
πιεπξηθά θνξήκαηα  2 4,3 0,1 

Υεξζαίνη ζρεκαηηζκνί  3 1085,1 37,3 
Νενγελείο ζρεκαηηζκνί 

Ληκλαίεο απνζέζεηο: άκκνη, θαξνθαινπαγή, 
άξγηινη, κάξγεο, καξγατθνί αζβεζηφιηζνη 4 43,6 1,5 
Αιπηθνί ζρεκαηηζκνί 

Φιχζρεο θαη θιχζρεο κεηακνξθσκέλνο ζε 
θπιιίηε  5 88,3 3,0 

Αζβεζηφιηζνη  6 504,5 17,4 

Μάξκαξα θαη δνινκίηεο,  7 28,1 1,0 

Μάξκαξα θαη θξπζηαιιηθνί αζβεζηφιηζνη 8 26,7 0,9 

Μεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα  9 68,7 2,4 

Γιαπθνθαληηηθνί ζρηζηφιηζνη, ζπρλά κε 
ελζηξψζεηο καξκάξσλ,  10 86,0 3,0 

Οθζαικνγλεχζηνη, γλεχζηνη, ζρηζηφιηζνη, 
ακθηβνιίηεο,  11 452,2 15,6 

Οθηφιηζνη γεληθά 12 63,3 2,2 

Γξαλίηεο, γξαλνδηνξίηεο, κνλδνλίηεο 13 1,5 0,1 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 3.2.1 ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαηαιακβάλνπλ νη ρεξζαίνη ζρεκαηηζκνί ηνπ 
Σεηαξηνγελνχο θαη αθνινπζνχλ νη αζβεζηφιηζνη. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ 
εκθάληζεο έρνπλ νη γξαλίηεο, γξαλνδηνξίηεο, κνλδνλίηεο.  

3.3 Σεθηνληθή – Νενηεθηνληθή δνκή 

H ηεθηνληθή δνκή ηεο Θεζζαιίαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηε γεσινγηθή ηεο 
δνκή έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Mountrakis et al., 1983, 
Doutsos, 1984, Mercier et al., 1987, Φηινβίθνο, θαη Καλέηζε, 1989, Φηινβίθνο 
θ. ά., 1989, ηακάηεο θαη Μηγθίξνο 2004, Μηγθίξνο θ. ά., 1989, 2008, 2009, 
Caputo and Pavlides, 1991, 1993, Ferriere et al., 1984, 2004). 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, 
επηθξαηεί ν αιπηθφο ηεθηνληζκφο κε ζπρλφ δηακειηζκφ, θαθνεηδείο 
εθιεπηχλζεηο θαη ζρηζηνπνίεζε ησλ ζρεκαηηζκψλ, κε ζπρλέο εθηππεχζεηο ζε 
κνξθή ιεπηψζεσλ. ην ηκήκα απηφ νη ηεθηνληθέο επηθάλεηεο ζε κέζε ηηκή 
είλαη: 

 Αμνληθφ επίπεδν πηπρψλ: δ/λζε Β330ν (Β30νΓ), θιίζε 40ν (ΒΑ) 

 Δθηππεχζεηο – αλάζηξνθα ξήγκαηα: δ/λζε Β330ν (Β30νΓ), θιίζε 50-60ν 
(ΒΑ). 
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ε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο απαληψληαη πιάγηα ξήγκαηα κε 
νξηδφληηα ζπληζηψζα νιίζζεζεο ή/θαη νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο. Σα ξήγκαηα 
απηά δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Β340ν-10ν (Β20νΓ-Β10νΑ), θιίζε 60ν (Α θαη Γ), δεμηφζηξνθν. 

2. B40o-60o (Β40ν-60νΑ), θιίζε 60ν (ΝΓ θαη ΒΑ), δεμηφζηξνθν. 

3. Β70ν-90ν (Β70νΑ-ΑΓ), θιίζε 60ν (Β θαη Ν), αξηζηεξφζηξνθν. 

Ζ κεηαπιηθή ηεθηνληθή εθθξάδεηαη κε ξήγκαηα θαη ξεμηγελείο δψλεο, νη νπνίεο 
ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο αθνινπζνχλ θαηά βάζε ηηο κεγάιεο ηεθηνληθέο 
επηθάλεηεο - δνκέο (εθηππεχζεηο - επσζήζεηο θαη ξήγκαηα, θαηά θχξην ιφγν 
νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο). 

Ζ ηεθηνληθή απηή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθφηεξν εθειθπζκφ, 
δηακνξθψλεη ηελ πεξηνρή θαηά ην πιείζηνλ κε θαλνληθά ή θαη πιαγηνθαλνληθά 
ξήγκαηα, ηνπηθά κε εκθάληζε θαη νξηδφληηαο νιίζζεζεο. Σα πεξηζζφηεξα θαη 
πιένλ ζεκαληηθά απφ ηα απηά απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν 
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε αιπηθψλ ηεθηνληθψλ δνκψλ θπξίσο ζηηο δηεπζχλζεηο 
ΒΓ-ΝΑ θαη Α-Γ. 

Ζ έλαξμε ηεο κεηανξνγελεηηθήο δηάξξεμεο γίλεηαη κε ή θαη θαηά ηε δεκηνπξγία 
ησλ κνιαζζηθψλ ιεθαλψλ (Οιηγφθαηλν-Πιεηφθαηλν), κε ξήγκαηα θπξίαξρεο 
ΒΓ-ΝΑ δηεχζπλζεο, ηα νπνία δηαθφπηνληαη εγθάξζηα απφ ξεμηγελείο δνκέο Α-
Γ. Σα ξήγκαηα θαη ησλ δχν απηψλ θπξίαξρσλ κεηαιπηθψλ δηεπζχλζεσλ 
παξνπζηάδνπλ θαηά ζέζεηο θαη νξηδφληηα νιίζζεζε. 

ην Σεηαξηνγελέο ε εθειθπζηηθή ηεθηνληθή δηεπξχλεη ην ρψξν ησλ ιεθαλψλ 
θαηά βάζε αθνινπζψληαο ηηο ίδηεο θχξηεο δηεπζχλζεηο ξεγκάησλ – δηάξξεμεο. 

ηα θξάζπεδα ηεο νξεηλήο κάδαο κε ηε πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο αλαπηχζζεηαη 
κε ηελ ίδηα δηεχζπλζε έλα ππθλφ ζχζηεκα ξεγκάησλ, ην νπνίν δηακνξθψλεη 
ζηελ θξαζπεδηθή πεξηνρή κε ζεκαληηθνχ χςνπο κνξθνινγηθή βαζκίδα ή κε 
ζπλερείο θιηκαθσηέο κηθξνχ χςνπο κνξθνινγηθέο βαζκίδεο. 

Οη ζεκαληηθέο απηέο ξεμηγελείο δνκέο, ζηηο πεξηνρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, 
αθελφο θεξκαηίδνπλ ηνπο αιπηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη αθεηέξνπ δηαρσξίδνπλ 
ζε ηθαλφ βάζνο, εμαηηίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζεκαληηθνχ άικαηφο ηνπο, αιπηθνχο 
ζρεκαηηζκνχο απφ ηθαλνχ πάρνπο κεηαιπηθά ηδήκαηα.  

Σα ξήγκαηα ΒΓ-ΝΑ, πνπ δηακνξθψλνπλ κνξθνηεθηνληθά ηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο, είλαη θπξίσο θαλνληθά έσο θαη πιαγηνθαλνληθά δεμηφζηξνθα, 
εθειθπζηηθνχ ραξαθηήξα. Παξνπζηάδνπλ ίδηα πνζνζηά κήθνπο δηάξξεμεο 
(ππθλφηεηα) θαη πιήζνπο εκθάληζεο (ζπρλφηεηα) θαη θαηά ην πιείζηνλ ε 
ζπλέρεηά ηνπο δηαθφπηεηαη απφ ηα ξήγκαηα Α-Γ. 

Σα ξήγκαηα ΒΑ-ΝΓ, πνπ γεληθά δηακνξθψλνπλ ηνπηθά κνξθνηεθηνληθά ηελ 
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, είλαη θπξίσο θαλνληθά έσο θαη πιαγηνθαλνληθά, 
δεμηφζηξνθα.  

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο: (i) ηα ξήγκαηα Α-Γ 
απνηεινχλ λενηεθηνληθέο ξεμηγελείο δνκέο κε ζεκαληηθφ ραξαθηήξα 
ελεξγνπνίεζεο ηελ λενηεθηνληθή πεξίνδν θαη εθθξάδνληαη θπξίσο ζηα βφξεηα 
θξάζπεδα ησλ πξαλψλ κε ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, (ii) ηα ξήγκαηα 
ΒΓ-ΝΑ (θπξίσο ηα Β330ν-340ν) απνηεινχλ λενηεθηνληθέο ξεμηγελείο δνκέο, κε 
ηνπηθά ζεκαληηθφ ραξαθηήξα ελεξγνπνίεζεο ηελ λενηεθηνληθή πεξίνδν, ελψ 
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παξάιιεια δηαθφπηνπλ ξεμηγελείο δνκέο Α-Γ θαη δεκηνπξγνχλ ζηελά 
κνξθνηεθηνληθά βπζίζκαηα, (iii) ηα ξήγκαηα ΒΑ-ΝΓ, θαηά βάζε απνηεινχλ 
ππνιεηκκαηηθέο δνκέο ηεο νξνγελεηηθήο ηεθηνληθήο ηα νπνία 
επαλαιεηηνχξγεζαλ ηνπηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ κεηανξνγελεηηθνχ 
εθειθπζκνχ. Γελ παξνπζηάδνπλ θακία έλδεημε ζεκαληηθήο ελεξγνπνίεζεο ηε 
κεηαιπηθή ηεθηνληθή πεξίνδν. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ξεκάησλ ζε πιήζνο θαηά δηεχζπλζε (ζπρλφηεηα) 
δείρλεη φηη νη θχξηνη θιάδνη αθνινπζνχλ θαηά βάζε νξνγελεηηθέο ηεθηνληθέο 
δνκέο πνπ εθθξάδνληαη κε εθηππεχζεηο θαη ξήγκαηα. Ζ κηθξή έσο ειάρηζηε 
πνζνζηηαία εκθάληζε ησλ λενηεθηνληθψλ ξεμηγελψλ δνκψλ Α-Γ θαη ΒΓ-ΝΑ 
αθνξά θαηά θχξην ιφγν δεπηεξεχνληεο θιάδνπο ξεκάησλ (θιάδνη ζε εμέιημε). 
Άξα ζπκπεξαζκαηηθά ηα θχξηα ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο ξέκαηα δελ 
εθθξάδνπλ ελεξγέο ξεμηγελείο δνκέο. 

3.4 εηζκηθφηεηα 

χκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
(Papazachos et al., 1982, εηζκνηεθηνληθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο, 1989). ην 
πιεζηέζηεξν ζεηζκηθφ επίθεληξν ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλάβξαο. Σν 
επίθεληξν απηφ, ζχκθσλα κε ην εηζκνηεθηνληθφ Υάξηε ηεο Διιάδαο έρεη 
εζηηαθφ βάζνο κηθξφηεξν ησλ 60 Υικ. θαη κέγεζνο 5,5-5,9 R γηα ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 1911-1986. 

Δπίζεο ζεκαληηθά ζεηζκηθά επίθεληξα ηνπνζεηνχληαη ζην λφηην ηκήκα ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο θαη πεξίπνπ ζηνλ άμνλα Νέα Αγρίαινο - 
νθάδεο, ν νπνίνο έρεη δηεχζπλζε Α-Γ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ 1901-1986, ηα επίθεληξα απηά ζπλδένληαη κε κηθξνχ βάζνπο 
ζεηζκνχο θαη κε κέγεζνο πνπ μεπεξλά ηα 6,5 R. 

χκθσλα κε ηνλ εηζκνηεθηνληθφ ράξηε ηεο Διιάδαο (1989), Papastamatiou 
& Moujaris (1986), Caputo and Pavlides (1993) ηα ζεηζκνγφλα ξήγκαηα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηνλ θχξην ζεηζκηθφ ρψξν Παγαζεηηθφο (Νέα Αγρίαινο) - 
νθάδεο έρνπλ δηεχζπλζε Α-Γ θαη εληάζζνληαη ζηελ εληαηηθή ελεξγή ξεμηγελή 
δνκή πνπ αλαπηχζζεηαη παξάιιεια θαη ζην ρψξν ησλ θπξίαξρσλ ζεηζκηθψλ 
επηθέληξσλ. 

Ο κεγαιχηεξνο ζε κέγεζνο θαη ν πην πξφζθαηνο ζεηζκφο πνπ επεξέαζε ηελ 
πεξηνρή κειέηεο αιιά θαη νιφθιεξε ηε Θεζζαιία είλαη απηφο πνπ 
θαηαγξάθεθε ζηελ πεξηνρή ησλ νθάδσλ. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη λφηηα ηεο 
Καξδίηζαο, κεηαμχ Φαξζάισλ θαη Καξδίηζαο, θαη ην ζεηζκηθφ επίθεληξν είρε 
ζπληεηαγκέλεο 39,3νΝ 22,2νΔ. Ο ζεηζκφο έγηλε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1954 θαη ψξα 
13:02:36  θαη ην κέγεζφο ηνπ ήηαλ 7R ελψ ε έληαζή ηνπ ζε θιίκαθα Mercalli-
Sieberg ήηαλ ΗΥ-Υ (Nat. Obsev. Athens, 1955). Ο ηζρπξφηεξνο πξνζεηζκφο 
πνπ εθδειψζεθε είρε κέγεζνο 4,6R θαη έγηλε ζηηο 25 Απξηιίνπ1954 θαη ψξα 
20:03, ελψ ν ηζρπξφηεξνο κεηαζεηζκφο πνπ θαηαγξάθεθε είρε κέγεζνο 5,7R 
θαη έγηλε ζηηο 4 Μαΐνπ 1954 θαη ψξα 16:45. 

Ζ ρσξηθέο θαηαλνκέο ησλ ηζφζεηζησλ θακππιψλ ηνπ ζεηζκνχ ησλ νθάδσλ, 
αιιά θαη ηνπ Βφινπ (9/7/1980, Μ=6,4R) απεηθνλίδνληαη ζηα ζρήκαηα 3.3.1 θαη 
3.3.2. Ζ θαηαλνκή δείρλεη ειιεηςνεηδέο κε κέγηζην άμνλα ζηε δηεχζπλζε Α-Γ 
(Papazachos et al., 1982). 
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ρήκα 3.3.1 Υάξηεο κε ηηο ηζφζεηζηεο θακπχιεο ηνπ ζεηζκνχ ησλ νθάδσλ 
(Μ=7,0R) πνπ έγηλε ζηηο 30 Απξηιίνπ 1954 (απφ Papazachos et al., 1982). 

 

ρήκα 3.3.2 Υάξηεο κε ηηο ηζφζεηζηεο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ Βφινπ (Μ=6,4R) πνπ 

έγηλε ζηηο 8 Ηνπιίνπ 1980 (απφ Papazachos et al., 1982). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μνξθνινγία – Κιίζεηο πξαλώλ 

4.1 Γεληθά 

Ζ κνξθνινγία κηαο πεξηνρήο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη γεληθφηεξα κε ηελ αλάπηπμε κηαο 
πεξηνρήο. Ζ κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ αλαγιχθνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 
ζηελ κειέηε ηεο επηινγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ θαη πφιεσλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Δπίζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ κειέηε ηελ εθηίκεζε 
ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θαηλφκελα θαηνιηζζήζεσλ, 
δηάβξσζεο θαη πιεκκπξψλ. Δπνκέλσο, ε κνξθνινγία θαη ε θιίζε ηνπ 
αλαγιχθνπ ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επηινγή ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο κηαο 
πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
(Bathrellos et al., 2012, 2013).  

4.2 Μνξθνινγία 

Ζ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή 
ιεθάλε ηεο Θεζζαιίαο θαη θαηαιακβάλεη ην λφηην θαη θεληξηθφ ηκήκα 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ηεο Λάξηζαο. Ζ πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα ηεο 
νξηνζεηείηαη απφ ην φξνο Κάησ ιπκπνο, ζηα αλαηνιηθά απφ ηα φξε ζζα 
θαη Μαπξνβνχλη, ζην λφηην ηκήκα ηεο βξίζθνληαη ηα φξε Υαιθνδφλην θαη 
Ναξζάθην θαη ζηα δπηηθά δεζπφδνπλ ηα φξε Φπιιήην, Σίηαλνο θαη Εάξθνπ (ρ. 
4.2.1). 

Ο Πελεηφο πνηακφο δηαξξέεη ηελ πεξηνρή κειέηεο κε δηεχζπλζε ξνήο απφ 
δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Οη δχν θπξηφηεξνη παξαπφηακνί ηνπ πνπ 
απαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν Σηηαξίζηνο θαη ν Δληππέαο. Ζ ζηελή 
θαη βαζηά θνηιάδα ησλ Σεκπψλ, ε νπνία δηαρσξίδεη ηνπο νξεηλνχο φγθνπο 
Οιχκπνπ θαη ζζαο απνηειεί έλα κνλαδηθφ κνξθνινγηθφ πέξαζκα ηνπ 
Πελεηνχ πνηακνχ. Ο πνηακφο ξέεη κέζσ ηεο θνηιάδαο, ν νπνίνο αθνχ 
δηαζρίζεη ζρεδφλ φιε ηε ζεζζαιηθή πεδηάδα, εθβάιιεη, ακέζσο κεηά ηελ έμνδφ 
ηνπ απφ ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ ζην Αηγαίν πέιαγνο. Ζ θνηιάδα ησλ 
απνηειεί έλα ζηελφ κνξθνινγηθφ βχζηζκα πνπ έρεη κήθνο πεξίπνπ 8 ρικ. θαη 
πιάηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 500 κ. Σα πξαλή ηεο έρνπλ κνξθνινγηθή 
θιίζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 60 έσο 90ν. Σα ζρεδφλ θαηαθφξπθα πξαλή 
θζάλνπλ ζε απφιπην πςφκεηξν κέρξη θαη ηα 300 κ. 

Σν απφιπην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 1961 κ, 
ελψ ην κέζν πςφκεηξν είλαη 385 κ. Μνξθνινγηθά ε πεξηνρή ρσξίζηεθε ζε 
ηέζζεξεηο δψλεο νη νπνίεο είλαη: ε πεδηλή, ε εκηνξεηλή, νξεηλή θαη ε πνιχ 
νξεηλή. 

Ζ πεδηλή πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηηο δψλεο κε πςφκεηξα κηθξφηεξα απφ 100 
κέηξα θαη απφ 100 έσο 200 κέηξα. Ζ πεδηλή δψλε ηεο πεξηνρήο κειέηεο  
απνηειεί ηελ ηεθηνληθή ηάθξν ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο 
ιεθάλεο Σχξλαβνπ, Λάξηζαο, Κάξιαο θαη Φαξζάισλ. Μνξθνινγηθά ε πεδηάδα 
Σχξλαβνπ – Λάξηζαο – Κάξιαο απνηειεί κία επηκήθε ιεθάλε, ε νπνία 
παξνπζηάδεη αλάπηπμε κε δηεχζπλζε βνξεηνδπηηθή έσο λνηηαλαηνιηθή. Σν 
αλάγιπθφ ηεο είλαη ρακειφ θαη νκαιφ, ζρεδφλ επίπεδν, κε κηθξέο πςνκεηξηθέο 
δηαθνξέο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Σν κηθξφηεξν απφιπην 
πςφκεηξν είλαη ηα 45 κέηξα θαη δελ μεπεξλά ηα 200 κέηξα. Ζ ιεθάλε ηνπ 
Σχξλαβνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρή, ελψ ε ιεθάλε Λάξηζαο – 
Κάξιαο ζην θεληξηθφ θαη λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο. Ζ κηθξφηεξε ζε έθηαζε 
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πεδηάδα ησλ Φαξζάισλ βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο θαη πεξηθιείεη ηελ πςνκεηξηθή δψλε κε πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ 100 
έσο 200 κέηξα (ρ. 4.2.1). Σν ζρήκα ηεο είλαη επηκεθηζκέλν κε δηεχζπλζε 
αλάπηπμεο βνξεηνδπηηθή – λνηηνδπηηθή. 

 
ρήκα 4.2.1 Υάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πςνκέηξσλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο, κε ηνπο νξεηλνχο φγθνπο, ηνπο θπξηφηεξνπο παξαπνηάκνπο ηνπ 
Πελεηνχ θαη ηηο θπξηφηεξεο πφιεηο. 

ηνλ πίλαθα 4.2.1 παξνπζηάδνληαη ηα απφιπηα πςφκεηξα ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο. Ζ πεδηλή πεξηνρή θαηαιακβάλεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ ηελ κηζή 
έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σα πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 20 έσο 200 
κέηξα θαιχπηνπλ ζε εθαηνζηηαία αλαινγία ην 59,3% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

Ζ εκηνξεηλή πεξηνρή εκπεξηέρεη πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ 200-έσο 400 
κέηξα θαη απφ 400έσο 600 κέηξα. Απηή νξηνζεηεί ηελ πεξηνρή θαη εθηείλεηαη 
πεξηκεηξηθά ζην βφξεην, αλαηνιηθφ, λφηην θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο (ρ. 4.2.1). Ζ 
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νξεηλή δψλε βξίζθεηαη ζηηο ππψξεηεο ησλ πςειψλ νξέσλ αιιά θαη ζε ιφθνπο 
κε ρακειφηεξν πςφκεηξν φπσο είλαη ην Υαιθνδφλην, ην Φπιιήην, ν Σίηαλνο 
θαη ηα φξε Εάξθνπ. Ζ εκηνξεηλή πεξηνρή θαηαιακβάλεη ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε 
ε νπνία θηάλεη ζην 32,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
(Πίλαθαο 4.2.1). 

Πίλαθαο 4.2.1 Οη πςνκεηξηθέο δψλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ε έθηαζε ηνπο θαη 

ε πνζνζηηαία ηεο αλαινγία.  

Τςνκεηξηθέο δώλεο (κ) Έθηαζε (η. ρικ) Πνζνζηό (%) 

0-100 1.050,1 29,4 

100-200 1.069,0 29,9 

200-400 873,9 24,5 

400-600 292,1 8,2 

600-800 137,0 3,8 

>800 152,2 4,3 

χλνιν 3.574,0 100,0 

Ζ νξεηλή πεξηνρή αληηζηνηρεί ζε πςφκεηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ ηα 600 έσο 
ηα 800 κέηξα. πσο θαη ε εκηνξεηλή πεξηνρή απαληάηαη ζηηο ππψξεηεο ησλ 
πςειψλ νξέσλ θαη ζηηο θνξπθέο ησλ ρακειψλ ιφθσλ. Ζ νξεηλή δψλε 
εθηείλεηαη ζε πνιχ κηθξή έθηαζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.2.1 έρεη 
ηε κηθξφηεξε έθηαζε ίζε ην 3,8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο.  

Σέινο ε πνιχ νξεηλή δψλε βξίζθεηαη ζε απφιπην πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 
800 κέηξα θαη εθηείλεηαη ζην βφξεην, αλαηνιηθφ θαη λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 4.2.1. ε απηή ηε δψλε ην 
δψλε ην αλάγιπθν είλαη πςειφ, θαη θηάλεη κέρξη ηα 1961 κέηξα. Απνηειείηαη 
απφ ηα φξε ηνπ Κάησ Οιχκπνπ, ηεο ζζαο ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηνπ 
Ναξζαθίνπ. Σν φξνο κε ην κεγαιχηεξν πςφκεηξν πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 
πεξηνρή είλαη ην φξνο ζζα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο. πσο πξνθχπηεη απφ 
ηνλ πίλαθα 4.2.1 ην πνιχ νξεηλφ αλάγιπθν ζηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο θαη 
ηα νξεηλφ, έρεη πεξηνξηζκέλε έθηαζε. πγθεθξηκέλα θαηαιακβάλεη κία κηθξή 
έθηαζε ίζε κε ην 4,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

4.3 Κιίζεηο πξαλψλ 

Ο ράξηεο κε ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.3.1. Οη ηηκέο ησλ θιίζεσλ παξνπζηάδνπλ 
πνιχ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο θαη θπκαίλνληαη 
απφ πνιχ νκαιέο (0 - 2o) έσο πνιχ απφηνκεο (> 45o). Οη θιίζεηο 
νκαδνπνηήζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζε έμη θαηεγνξίεο νη νπνίεο 
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. πνιχ νκαιή θιίζε 0 - 2o,  
2. ήπηα θιίζε 2 - 8o,  
3. κέζεο θιίζε 8 - 16o, 
4. ειαθξά απφηνκε θιίζε 16 - 30o,  
5. απφηνκε θιίζε 30 - 45o, 
6. πνιχ απφηνκε θιίζε κε ηηκή > 45o 

Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη έμη θαηεγνξίεο ησλ κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ 
ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ARCGIS 10.0. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
ππνινγηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.3.1. θαζψο θαη ε επί ηεο εθαηφ 
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αλαινγία ηεο θάζε θαηεγνξίαο θιίζεο ζηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο. 

 

ρήκα 4.3.1 Υάξηεο κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. 

Οη πνιχ νκαιέο κνξθνινγηθέο θιίζεηο κε ηηκέο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ 0 
έσο 2o είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πεδηλήο δψλεο (ρ. 4.3.1). Υσξηθά 
παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμή ηνπο ζηηο πεδηάδεο Σχξλαβνπ, 
Λάξηζαο, Κάξιαο θαη Φαξζάισλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θαηά ηφπνπο ζηηο 
θνίηεο παξαπνηάκσλ ηνπ Πελεηνχ θαη ζε ηκήκαηα ηεο εκηνξεηλήο δψλεο. Οη 
πνιχ νκαιέο κνξθνινγηθέο θιίζεηο παξνπζηάζνπλ ηελ πιένλ εθηεηακέλε 
έθηαζε. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 4.3.1 θαηαιακβάλνπλ ηελ κεγαιχηεξε 
έθηαζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, ίζε πεξίπνπ κε 1.498 η. ρικ. θαη θαηέρνπλ 
πεξίπνπ ην 42% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  
Οη ήπηεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο απφ 2 έσο 8o παξνπζηάδνληαη ζηνλ ράξηε ηνπ 
ζρήκαηνο 4.3.1. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα νη θιίζεηο απηέο είλαη 
θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ πεξηνρή θαη θπξίσο ζηα εκηνξεηλά ηκήκαηα θαη ζε 
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ειάρηζηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηεο πεδηλήο δψλεο. Δκθαλίδνληαη θαη απηέο 
ζηηο θιηηείο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ θαηά ηελ έμνδφ 
ηνπο απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο. Οη ήπηεο θιίζεηο θαηαιακβάλνπλ ηελ δεχηεξε 
κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, κεηά ηηο πνιχ 
νκαιέο κνξθνινγηθέο θιίζεηο. Σν 29% πεξίπνπ, ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο 
θαιχπηεηαη απφ ήπηεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο (Πηλάθαο 4.3.1). 

Πίλαθαο 4.2.1 Οη κνξθνινγηθέο θιίζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ε έθηαζε ηνπο 
θαη ε πνζνζηηαία ηεο αλαινγία.  

Μνξθνινγηθέο θιίζεηο (ν) Έθηαζε (η. ρικ) Πνζνζηό (%) 

0 - 2 1.497,8 41,91 

2 - 8 1.042,4 29,17 

8 - 16 639,2 17,88 

16 - 30 373,2 10,44 

30 - 45 21,0 0,59 

> 45 0,3 0,01 

χλνιν 3.574,0 100,0 

Οη κέζεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο έρνπλ ηηκέο θπκαηλφκελεο απφ 8 έσο 16o. Οη 
θιίζεηο απηέο ησλ πξαλψλ εκθαλίδνληαη, φπσο ε πξνεγνχκελεο θαηεγνξία, ζε 
φιε ηελ εκηνξεηλή θαη νξεηλή πεξηκεηξηθή δψλε. Παξαηεξνχληαη επίζεο θαη 
θαηά κήθνο ησλ θιηηπψλ ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ. 
Γεληθά ε κνξθνινγηθή θιίζε ησλ πξαλψλ κεηψλεηαη φζν απηά εηζέξρνληαη 
πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πεδηλήο δψλεο. ζνλ αθνξά ηελ έθηαζή ηνπο 
θαηέρνπλ ηελ ηξίηε ζε ζεηξά κεγαιχηεξε έθηαζε κεηά απφ ηηο δχν 
πξναλαθεξζέληεο θαηεγνξίεο θιίζεσλ. 

Οη ειαθξά απφηνκεο θιίζεηο κε ηηκέο απφ 16 έσο 30o παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 4.3.1. Καηαλέκνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο ζην νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ ηκήκα, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα ηεο πεδηλήο 
δψλεο. Δπηπιένλ, παξαηεξνχληαη θαηά κήθνο ησλ πξαλψλ ησλ 
παξαπνηάκσλ ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Απηέο νη κνξθνινγηθέο θιίζεηο είλαη 
απνηέιεζκα δηάβξσζεο. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.3.1 ε έθηαζε ηνπο είλαη ε 
ηέηαξηε θαηά ζεηξά ζε έθηαζε κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ θαη ην πνζνζηφ ηνπο 
είλαη πεξίπνπ 10%. 

Οη απφηνκεο θιίζεηο κε ηηκέο 30 έσο 45o θαζψο επίζεο θαη πνιχ απφηνκεο 
θιίζεηο κεγαιχηεξεο 45o αλαπηχζζνληαη πεξηθεξεηαθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
Οη πεξηνρέο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο θιίζεηο απηέο αλήθνπλ ζηηο νξεηλέο θαη 
πνιχ νξεηλέο πεξηνρέο (ρ. 4.3.1). Μεγάιε αλάπηπμε παξαηεξείηαη ζην βφξεην 
θαη αλαηνιηθφ ηκήκα. θαη ζηα φξε ηνπ Κάησ Οιχκπνπ, ηεο ζζαο ηνπ 
Μαπξνβνπλίνπ. Σα πξαλή ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζπρλά εκθαλίδνληαη 
θξεκλψδε κε πνιχ κεγάιν χςνο. Δπίζεο παξαηεξνχληαη ζην φξνο 
Ναξζαθίνλ αιιά θαη θαηά κήθνο ησλ ρακειφηεξσλ ιφθσλ Υαιθνδφλην, 
Φπιιήην, Σίηαλνο θαη φξε Εάξθνπ. Γεληθά, νη κεγάιεο κνξθνινγηθέο θιίζεηο 
αληηπξνζσπεχνπλ γεσινγηθέο θαη ηεθηνληθέο δνκέο. Ζ έθηαζε πνπ 
θαηαιακβάλνπλ θαη νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ησλ κνξθνινγηθψλ θιίζεσλ είλαη 
πνιχ κηθξή θαηαιακβάλνληαο κφιηο ην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
(Πίλαθαο 4.3.1). 

  



44 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Τδξνγξαθηθό δίθηπν – Λεθάλεο απνξξνήο 

5.1 Ηζηνξηθή γεσκνξθνινγία 

Σν λεξφ είλαη θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο θχζεο πνπ ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ 
αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Σν λεξφ, ν αέξαο, ε θσηηά θαη ε γε ππήξμε πάληα ζην 
επίθεληξν ησλ θηινζνθηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαδεηήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ 
θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ. Ο Πελεηφο πνηακφο πήξε ηε 
ζεκεξηλή κνξθή, χζηεξα απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ ηεο άιινηε 
κεγάιεο Θεζζαιηθήο ιίκλεο θαη είλαη ην κνλαδηθφ πνηάκη ζηελ Διιάδα πνπ 
δηαζρίδεη κηα πφιε. 

Πνιιέο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο αλαθέξνπλ ηνλ Πελεηφ πνηακφ, ηνπο 
παξαπνηάκνπο ηνπ θαη ην πεδηλφ ηκήκα, πνπ δηαζρίδεη. Οη εξκελείεο ησλ 
αλαθνξψλ απηψλ ζπρλά εθθξεκνχλ, φπσο ε Οκεξηθή νλνκαζία ηνπ Πελεηνχ 
σο Αξγπξνδίλεο, πνπ πηζαλά λα νθείιεηαη ζηνλ ιακππξηζκφ ησλ λεξψλ ηνπ 
θαηά ηελ μεξή πεξίνδν ηνπ έηνπο εμαηηίαο ησλ αησξνπκέλσλ αξγηιηθψλ 
πιηθψλ. Ο Ζξφδνηνο θαη ν ηξάβσλαο αλαθέξνπλ ην φλνκα ηνπ πνηακνχ 
Πελεηνχ απνθαιψληαο ηνλ Αξάμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα αλαθέξεηαη 
θαη σο αιακπξηάο ή αιακβξία απφ ηε ιέμε ζαιάκβε, πνπ ζεκαίλεη νπή, 
πχιε, ζπξίδα. Ο παξαπφηακνο Πάκηζνο είρε ην Μεζζεληαθφ φλνκα Ηζψκε, 
ελψ ην θχξην ξέκα ηεο Καξδίηζαο, Καξνχκπαιεο, ήηαλ ν αξραίνο Ολφρσλνο, 
ηνλ νπνίν «ήπηε» ηειείσο ν ζηξαηφο ηνπ Ξέξμε (Ρνχζθαο, 2004). 

Δπίζεο, ην βαζχηεξν ηκήκα ηεο δπηηθή ζεζζαιηθή πεδηάδαο είρε ην φλνκα 
«Ληκλαίνλ», πνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα ζήκαηλε βαζχο ηφπνο, θησρφο ζε 
εθξνέο, ζηνλ φπνην ην λεξφ ζπξξέεη ζρεκαηίδνληαο βάιην θαη ιίκλε. ηελ 
αλαηνιηθή πεδηάδα ν Πελεηφο, ζε πεξηφδνπο κεγάιεο παξνρήο δηνρέηεπε ηα 
λεξά ηνπ ζηηο ππάξρνπζεο θαηά ηελ αξραηφηεηα ιίκλεο Αζκάθη θαη Βντβείδα. Ζ 
εξκελεία ησλ αλαθνξψλ απηψλ ζπρλά παξέρεη ζεκαληηθέο γεσκνξθνινγηθέο 
θαη γεσπεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην παιαηνπεξηβάιινλ. 

ηελ κπζνινγία ν Πελεηφο ήηαλ γηνο ηνπ Χθεαλνχ θαη ηεο Σηζχνο θαη παηέξαο 
ησλ λπκθψλ ηίιβεο θαη Γάθλεο θαη ηνπ Σειέα, βαζηιηά ησλ Λαπηζψλ. Ζ 
Γάθλε ήηαλ ηέξεηα ηεο Γεο. Ο Απφιισλαο εξσηεχηεθε ηηο θφξεο ηνπ Πελεηνχ 
κε πάζνο. Ο Απφιισλαο ήηαλ ζεφο ηεο κνπζηθήο, ηνπ θσηφο θαη ηνπ θάιινπο, 
πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, ελψ ην πξψην ηεξφ πξνο 
ηηκήλ ηνπ ζηελ αξραία Διιάδα είρε θηηζηεί ζηε ζέζε Βαξιαάκ (Γπηηθή 
Θεζζαιία). Ζ Γάθλε απέθξνπζε ηνλ έξσηα ηνπ ζενχ θαη θπλεγεκέλε 
θαηέθπγε ζηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ θαη επηθαιέζζεθε ηε Μεηέξα Γε, ε νπνία 
ηελ εμαθάληζε θαη ζηε ζέζε ηεο άθεζε ην θπηφ δάθλε. Ζ ηίιβε φκσο ζα 
δερηεί ηελ αγάπε ηνπ θαη ζα γελλήζεη ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ηνλ Λαπίζε, 
ηδξπηή ηεο γεληάο ησλ Λαπηζψλ. πκθψλα πάληα κε ηε κπζνινγία απφ ην 
γεγνλφο απηφ ππάξρνπλ δχν εθδνρέο. Ζ κία εηθάδεη φηη έθπγε ν Απφιισλαο 
απφ ηελ πεξηνρή θαη πήγε ζηνπο Γειθνχο θαη επηζθεπηφηαλ ηελ θνηιάδα ησλ 
Σεκπψλ θαη θάζε ελλέα ρξφληα, ελ πνκπή, έθαλαλ ηειεηή, έθνβαλ ηηο δάθλεο 
θη επηζηξέθαλε πίζσ. Ζ άιιε εθδνρή είλαη, φηη ν Απφιισλαο 
εξσηνρηππεκέλνο θαη απφ ηε κεγάιε αγάπε πνπ είρε γηα ηε Γάθλε, 
καξκάξσζε πάλσ ζηνπο βξάρνπο (Friedrich S, 2002).  

Ο Πελεηφο, ήηαλ πισηφο ζε ηκήκα ηεο πνξείαο ηνπ θαη επέηξεπε ηελ 
πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα. Σν πνηάκη αθνινχζεζαλ νη Αίκνλεο θαη Πειαζγνί, νη 
Λαπίζεο θαη Μηλχεο, Ίσλεο, Αηνιείο θαη Γσξηείο, ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηηο 
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θαηλνχξηεο παηξίδεο. Σε δσνγφλν δχλακε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ 
εθκεηαιιεχεηαη ν άλζξσπνο ήδε απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή (400.000 - 
7.000 π.Υ. πεξίπνπ), αθνχ απφ ηελ επνρή εθείλε ππάξρνπλ απνδείμεηο ηεο 
πξψηκεο θαηνίθεζεο ηεο ζεζζαιηθήο πεδηάδαο (Θεφπεηξα θνληά ζηα 
Σξίθαια). Χζηφζν, ζηελ λενιηζηθή επνρή (6.000 - 3.200 πεξίπνπ), ηελ νπνία 
ραξαθηεξίδνπλ ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (θαιιηέξγεηα) θαη ηεο κφληκεο 
εγθαηάζηαζεο νη ζεκαληηθφηεξνη νηθηζκνί (καγνχιεο) αλαπηχζζνληαη θνληά 
ζηνλ Πελεηφ θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ (έζθιν, Γηκεληφ, Πειηλλαίν). Ζ 
αλαζθαθηθή έξεπλα ζε ζέζεηο φπσο ε Πιαηηά Μαγνχια Εάξθνπ, ε Οηδάθη 
Μαγνχια, ε Άξγηζζα, ην Φξνχξην ηεο Λάξηζαο, ε νπθιί Μαγνχια θαη ην 
Ραρκάλη έρεη δψζεη ζεκαληηθά δείγκαηα λενιηζηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, 
ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Αξραηφηεηαο γελλήζεθαλ θαη έδεζαλ ζηελ 
Θεζζαιία φπσο ν Αζθιεπηφο, ν κεγάινο ηαηξφο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ 
(Θενράξεο 1973, Runnels, 1988, Andreou, et al., 2001). ηελ λεφηεξε 
ηζηνξηθή πεξίνδν ν Πελεηφο θαη νη παξαπνηάκνη ηνπ θαζνξίδνπλ ηελ δσή ησλ 
θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ηεο Θεζζαιίαο (Λάξηζα, Σξίθαια), πνπ δηαζρίδνπλ, 
ζπγθεληξψλνληαο ζηηο φρζεο ηνπο φιεο ηηο νηθηζηηθέο, βηνηερληθέο, εκπνξηθέο 
θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

5.2 Τδξνγξαθηθφ δίθηπν 

5.2.1 Υδρογραθηθό δίθησο Πελεηού ποηακού 

Ο Πελεηφο πνηακφο είλαη o ηξίηνο κεγαιχηεξνο πνηακφο ηεο Διιάδαο θαη ην 
κήθνο ηνπ μεπεξλά ηα 200 ρηιηφκεηξα (216 ρικ). Γηαζρίδεη κεγάιν κέξνο ηνπ 
αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο θεληξηθήο Διιάδαο θαη απνζηξαγγίδεη νιφθιεξε ηελ 
πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Θεζζαιίαο εθβάιινληαο ζην Αηγαίν πέιαγνο, φπνπ θαη 
δεκηνπξγεί εθηεηακέλν δέιηα. Σν πδξνγξαθηθφ ηνπ δίθηπν απνζηξαγγίδεη ηα 
φξε Κακβνπλίσλ, Οιχκπνπ, ζζαο, Πειίνπ ζξπο θαη ηκήκα ηεο νξνζεηξάο 
ηεο Πίλδνπ (ρ. 1.2.2). 

Ο Πελεηφο πνηακφο ηξνθνδνηείηαη απφ κηα ζεηξά παξαπνηάκσλ, φπσο ν 
Μαιαθαζηψηεο, ν Ίσλαο, ν Λεζαίνο, ν Πάκηζνο, ν Νενρσξίηεο, ν Δληππέαο, 
θαη ν Σηηαξήζηνο (ρ. 5.2.1.1). Δπίζεο, δέρεηαη κέξνο ησλ λεξψλ ηνπ 
Αρειψνπ, κέζσ ηεο ηερλεηήο ιίκλεο πνπ ζρεκαηίζηεθε κε ην θξάγκα 
Σαπξσπνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο. Παιαηφηεξα, κέζσ ησλ 
πιεκκπξηθψλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ εηξνθνδνηείην ε ιίκλε Κάξια, ηεο νπνίαο 
ε έθηαζε έθζαλε θαη κέρξη ηα 180 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Μεηά ηε δεκηνπξγία 
ηνπ αλαρψκαηνο ζηελ θνίηε ηνπ Πελεηνχ, ε Κάξια απέθηεζε δηθή ηεο 
πδξνινγηθή ιεθάλε. Ο Πελεηφο κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ θνηιάδα ησλ 
Σεκπψλ ζρεκαηίδεη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θεζζαιίαο έλα εθηεηακέλν δέιηα 
πνπ ε έθηαζή ηνπ είλαη 72 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα εθβάιινληαο ζην Θεξκατθφ 
θφιπν. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζχλνιν ησλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ηεο 
Γπηηθήο Διιάδαο ξέεη απφ Β πξνο Ν παξάιιεια κε ηηο αιπηθέο δνκέο, κε 
εμαίξεζε ηνλ Αψν πνηακφ πνπ ξέεη απφ Ν πξνο Β. ην αλαηνιηθφ επεηξσηηθφ 
ηκήκα ηεο Διιάδαο ν κέζσ-θάησ ξνπο ησλ πνηάκησλ ζπζηεκάησλ ζηξέθεηαη 
ζε δηεχζπλζε Α-Γ. Ο Πελεηφο πνηακφο εκθαλίδεηαη θαηά ηκήκαηα 
δηαθνξνπνηεκέλνο απφ ηα ππφινηπα πνηάκηα ζπζηήκαηα αθνχ ε δηεχζπλζε 
ξνήο ηνπ παξνπζηάδεη ηκεκαηηθά αιιαγέο. Αξρηθά είλαη ΒΒΓ/θή-ΝΝΑ/θή, ζηελ 
ζπλέρεηα ζηξέθεηαη ζε Α/θή θαη ΒΒΑ/θή, ελψ πξηλ ηελ έμνδφ ηνπ ζην Αηγαίν 
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πέιαγνο γίλεηαη θαη πάιη Α/θή. Ο πνηακφο ζηελ Θεζζαιία, απνζηξαγγίδεη δχν 
δηαθνξεηηθέο γεσινγηθά θαη εμειηθηηθά ιεθάλεο ηελ δπηηθή θαη ηελ αλαηνιηθή. 

Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηνπ ζεκεξηλνχ Πελεηνχ, πξηλ ηελ εμέιημή ηνπ ζε 
πνηάκην ζχζηεκα απνηεινχζε ηξία δηαθνξεηηθά θαη αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. 
Έλα ιηκλαίν ζχζηεκα, κε ηηο απνξξνέο ηνπ, ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο, 
έλα αλεμάξηεην ζχζηεκα παιαηνιίκλεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα θαη έλα πνηάκην 
ζχζηεκα ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα. Ο Πελεηφο πνηακφο πξνήιζε απφ ηελ 
ζπλέλσζε ησλ παξαπάλσ παιαηνπεξηβαιιφλησλ θαη ησλ θχξησλ 
παξαπνηάκσλ, πνπ απνζηξάγγηδαλ κεγάια ηκήκαηα ηεο ζεκεξηλήο 
πδξνινγηθήο ιεθάλεο, ζε έλα εληαίν πνηάκην ζχζηεκα κεηά ηελ θαξζηηθή 
δηάλνημε ηεο θεληξηθήο ινθνζεηξάο ηεο πεδηάδαο θαη ηεο θνηιάδαο ησλ 
Σεκπψλ θαηά ην Σεηαξηνγελέο (Migiros et al., 2011). 

 

ρήκα 5.2.1.1 Ζ θχξηα θνίηε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη νη θπξηφηεξνη 
παξαπφηακνί ηνπ. 

5.2.2 Υδρογραθηθό δίθησο περηοτής κειέηες 

ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 5.2.2.1 απεηθνλίδεηαη ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Απηφ απνηειεί ηκήκα ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηνπ 
Πελεηνχ πνηακνχ. Οη θπξηφηεξνη παξαπφηακνη ηνπ, πνπ απαληψληαη ζηελ 
πεξηνρή είλαη ν Δληππέαο θαη ν Σηηαξίζηνο. Ο Δληπέαο δηαξξέεη ηελ πεδηάδα 
ησλ Φαξζάισλ, απνζηξαγγίδεη κεγάιν ηκήκα ηεο λνηηνδπηηθήο ιεθάλεο ηεο 
Θεζζαιίαο θαη ζπκβάιεη κε ηνλ Πελεηφ πνηακφ δπηηθφηεξα θαη έμσ απφ ηελ 
πεξηνρή κειέηεο. 

Ο Πελεηφο πνηακφο δηαζρίδεη ηα ζηελά ηνπ Καιακαθίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ 
ην φξην δηαρσξηζκνχ ηνπ δπηηθνχ απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ζεζζαιηθήο 
πεδηάδαο θαη εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλάκεζα απφ ηνπο ιφθνπο ηνπ 
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Εάξθνπ θαη ηνπ Σίηαλνπ. ηελ ζπλέρεηα, δηαξξέεη ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο 
Λάξηζαο, ζπκβάιεη κε ηνλ Σηηαξίζην πξηλ απφ ηα ζηελά ηεο Ρνδηάο θαη ζηελ 
ζπλέρεηα αθνχ δηαζρίζεη ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ εθβάιεη ζην Αηγαίν 
Πέιαγνο. Ζ ιίκλε ηεο Κάξιαο ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, 
παιηφηεξα απνηεινχζε κία θιεηζηή ιεθάλε εληφο ηνπ πδξνγξαθηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ Πελεηνχ. 

Σν κήθνο ηεο θχξηαο θνίηεο ηνπ πνηακνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 114 ρικ, 
ελψ ην ζπλνιηθφ κήθνο φισλ ησλ ξεκάησλ θηάλεη ηα 5.523 ρικ. Σν 
πδξνγξαθηθφ ηνπ δίθηπν απνζηξαγγίδεη ηα πςειά φξε ηνπ Κάησ Οιχκπνπ, 
¨ζζα, Μαπξνβνπλίνπ θαη Ναξζάθην, φπσο επίζεο θαη ηνπο ρακεινχο ιφθνπο 
Υαιθνδφλην Φπιιήην, Σίηαλνο θαη Εάξθνπ 

Ο Πελεηφο πνηακφο ξέεη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δηα κέζνπ ρακειήο 
πεδηλήο έθηαζεο κε κηθξή ηαρχηεηα ξνήο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε δηάβξσζε 
θαη ηελ εθβάζπλζε ηεο θνίηεο ηνπ. Αληίζεηα, ε ήξεκε ξνή ηνπ επλνεί ηελ 
πξφζρσζε θαη έηζη θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ πξνθαινχληαη 
πιεκκχξεο, ζπρλά κε θαηαζηξνθηθά γηα ηηο θαιιηέξγεηεο απνηειέζκαηα φπσο 
ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαη ησλ Γφλλσλ. 

Ζ εκηνξεηλή θαη νξεηλή πεξηνρή, πνπ δηαζρίδεη ν Πελεηφο πνηακφο, 
παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν, κε απφιπην πςφκεηξν πνιχ κεγαιχηεξν απφ 
ηα 200 κέηξα, δεκηνπξγψληαο θαξάγγηα, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία ηεο 
Ρνδηάο θαη ησλ Σεκπψλ (κεηαμχ ιπκπνπ θαη ζζαο). ηηο πεξηνρέο απηέο ε 
ηαρχηεηα ξνήο ηνπ πνηακνχ είλαη κεγάιε, ελψ ε δηάβξσζε θαη ε 
ζηεξενπαξνρή είλαη έληνλε. Ζ θαηά ηκήκαηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
Πελεηνχ εθθξάδεηαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο θνίηεο ηνπ. Δπίζεο επηδξά ζηελ πξνζθνξά ζε θιαζηηθφ πιηθφ, φζν 
πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε θξνθαιψλ 
θαη ιαηχπσλ ζηα εκηνξεηλά, θξνθάισλ ζηα εζσηεξηθά ηκήκαηα κε κεγάιε 
θιίζε πξαλψλ, άκκνπο θαη ιηγφηεξν αξγίινπο ζηε δπηηθή πεδηάδα θαη 
αξγίινπο θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ Σηηαξίζην δελ δέρεηαη λεξά απφ 
θαλέλα κεγάιν παξαπφηακνο νχηε απφ θαξζηηθέο πεγέο. Ζ θνίηε ηνπ δνκείηαη 
απφ αξγηινακκψδε πιηθά θαη παξαηεξνχληαη εθηεηακέλεο αλαβαζκίδεο ζε 
χςνο 4 κέηξσλ απφ ηελ θνίηε θαζψο θαη ζε χςνο 8 κέηξσλ νη νπνίεο είλαη νη 
παιαηφηεξεο. Ζ θιίζε ηεο θνίηεο ηνπ είλαη πνιχ κηθξή (0.06%), ν πνηακφο 
είλαη καηαλδξηθφο θαη ραξαθηεξίδεη έλα ιηκλαίν πεξηβάιινλ. Ζ δηεχζπλζε ξνήο 
αξρηθά είλαη Α/θε πξνο Γ/θή θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη θαη γίλεηαη Νφηηα πξνο 
Βφξεηα. Σν ηκήκα απηφ ηνπ πνηακνχ απνηεινχζε κία παιαηνιίκλε, ζηελ νπνία 
θαηέιεγαλ ηα λεξά ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Θεζζαιίαο. Καηφπηλ 
δεκηνπξγήζεθε έλα αλεμάξηεην Σν πνηάκην ζχζηεκα ηνπ Σηηαξήζηνπ 
πνηακνχ, ήηαλ αλεμάξηεην δελ επηθνηλσλνχζε ηελ παιαηνιίκλε θαη εμέβαιε 
ζην Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο ε δηάβξσζε ησλ 
αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ πξνθάιεζε ηελ δηάλνημε ησλ ζηελψλ ηνπ 
Καιακαθίνπ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πςειφηεξνπ δπηηθνχ 
ηκήκαηνο ηεο ζεζζαιηθήο πεδηάδαο κε ην ρακειφηεξν αλαηνιηθφ. Σν γεγνλφο 
απηφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηαθπγήο ησλ πδάησλ απφ ηα δπηηθά πξνο ηα 
αλαηνιηθά θαη πξνθάιεζε ηελ ππεξρείιηζε ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο. Απηφ 
νδήγεζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ λεξψλ ηεο αλαηνιηθήο παιαηνιίκλεο κε ην 
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πνηάκην ζχζηεκα ηνπ Σηηαξήζηνπ πνηακνχ θαη ζηελ ζπλερή ξνή ηνπ λεξνχ 
απφ ηελ δπηηθή παιαηνιίκλε ζηελ αλαηνιηθή θαη απφ εθείλε ζηνλ Σηηαξήζην. Ζ 
ζπλερήο απηή ξνή νδήγεζε ζηελ απνζηξάγγηζε ησλ δχν παιαηνιηκλψλ, ζηελ 
δεκηνπξγία ηεο ζεκεξηλήο θνίηεο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία 
κηθξψλ ειψλ θαη ηελαγψλ, πνπ είλαη ππνιείκκαηα ησλ παιαηνιηκλψλ (Migiros 
et al., 2011). 

 

ρήκα 5.2.2.1 Υάξηεο κε ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, 
πνπ θαίλνληαη ηα ξέκαηα κφληκεο θαη παξνδηθήο ξνήο θαζψο θαη νη θπξηφηεξεο 
πφιεηο. 

5.3 Τδξνινγηθέο ιεθάλεο 

5.3.1 Υδροιογηθές ιεθάλες Πελεηού ποηακού 

Οη θχξηεο πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ, νη νπνίεο θαη θαηαιακβάλνπλ 
ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε είλαη νη παξαθάησ:  

 Γπηηθή ππνιεθάλε (Σξηθάισλ-Καξδίηζαο): 5.955.000 ζηξέκκαηα. 

 Λεθάλε Σηηαξήζηνπ (Διαζζφλαο - Σχξλαβνπ):2.040.000 ζηξέκκαηα. 

 Αλαηνιηθή ππνιεθάλε (Λάξηζαο):1.358.000 ζηξέκκαηα. 
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 Λεθάλε Κάξιαο: 1.080.000 ζηξέκκαηα. 

χκθσλα κε ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ππνιεθαλψλ ν Πελεηφο θαιχπηεη 
έθηαζε 10.433.000 ζηξέκκαηα. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ιεθάλε Κάξιαο, ή νπνία απνηεινχζε κία θπζηθή 
ιίκλε, απνζηξαγγίζηεθε ηερλεηά ην 1961 κε ζήξαγγα κήθνπο 15 ρικ. θαη 
παξείρε 8,6m3/sec ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. ήκεξα ε Θεζζαιία δελ έρεη 
κεγάιεο θπζηθέο ιίκλεο, ελψ ε κεγαιχηεξε ηερλεηή ιίκλε είλαη ε ιίκλε 
Πιαζηήξα (ιίκλε Σαπξσπνχ), πνπ έρεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 22.180 η. ρικ. 
θαη πεξηέρεη 400.000.000 m3 λεξνχ. 

Έλα εθηεηακέλν δέιηα έθηαζεο 72 η. ρηι. ζρεκαηίδεη ν Πελεηφο κεηά ηελ έμνδφ 
ηνπ απφ ηελ θνηιάδα ησλ Σεκπψλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θεζζαιίαο 
εθβάιινληαο ζην Θεξκατθφ θφιπν. 

Σν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο, έρεη δηαθξηζεί ζε 21 κεγάιεο θαη 
κηθξφηεξεο πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο. Οη κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε ππνιεθάλεο 
είλαη απηέο πνπ εληάζζνληαη ζηε ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, κε ηνπο 
παξαπνηάκνπο ηνπ. εκαληηθέο ιεθάλεο είλαη επίζεο, ε ιεθάλε ηεο Κάξιαο, νη 
ιεθάλεο ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο, ε ιεθάλε Βφινπ θαη 
ε ιεθάλε Αικπξνχ φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη ηα πιένλ εθηεηακέλα 
πξνβιήκαηα πθαικχξσζεο θαη ηαπείλσζεο ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. ην 
ζρήκα 5.3.1.1 παξνπζηάδνληαη νη ππνιεθάλεο ηεο Θεζζαιίαο. 

 

ρήκα 5.3.1.1 Οη πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο ηεο Θεζζαιίαο.  

5.3.2 Υδροιογηθές ιεθάλες ηες περηοτής κειέηες 

Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ θαη νη 
πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο ηεο είλαη ζπλνιηθά έμη. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή  
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αλήθνπλ νη παξαθάησ ππνιεθάλεο ή ηκήκαηα ππνιεθαλψλ: 

 Λεθάλε Σχξλαβνπ 

 Λεθάλε Σεκπψλ, 

 Λεθάλε Ακπγδαιέαο (ηκήκα) 

 Λεθάλε Λάξηζαο, 

 Λεθάλε Κάξιαο, 

 Νφηηα ιεθάλε (ηκήκα) 

ην ζρήκα 5.3.2.1 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πδξνινγηθψλ 
ππνιεθαλψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δπηπιένλ ζηνλ πίλαθα 5.3.2.1 αλαιχνληαη 
νη πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο, ν πνηακφο πνπ ηηο δηαξξέεη ε έθηαζή ηνπο θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο.  

 
ρήκα 5.3.1.1 Οη πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 5.3.2.1 ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε είλαη ε 
ιεθάλε ηεο Κάξιαο θαη θαηαιακβάλεη ην 32,5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Ζ ιίκλε ηεο Κάξιαο απνμεξάλζεθε δηφηη ην βάζνο ηεο ήηαλ 
κηθξφ θαη ζηαδηαθά κεηαηξεπφηαλ ζε έινο πνπ ελνρινχζε ηηο γχξσ πεξηνρέο. 
Ζ δεχηεξε ζε κέγεζνο ιεθάλε είλαη ε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο, ελψ ε κηθξφηεξε ζε 
έθηαζε ιεθάλε είλαη ε ιεθάλε ηεο Ακπγδαιέαο. Σκήκα ηεο ιεθάλεο απηήο 
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βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ην 8% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο.  

Πίλαθαο 5.3.1.1 Οη πδξνινγηθέο ππνιεθάλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ν 
πνηακφο πνπ ηηο δηαξξέεη, ε έθηαζή ηνπο θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο.  

Τδξνινγηθέο 
ππνιεθάλεο 

Πνηάκη 
Έθηαζε (η. ρικ) Πνζνζηό (%) 

Σχξλαβνπ Σηηαξήζηνο 405,9 11,4 

Σεκπψλ Πελεηφο 375,0 10,5 

Ακπγδαιέαο Πελεηφο 300,4 8,4 

Λάξηζαο Αικπξφο 744,6 20,8 

Κάξιαο Αικπξφο 1160,3 32,5 

Νφηηα Δληππέαο 588,2 16,5 

χλνιν  3.574,0 100,0 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Κιίκα – Τδξνινγία – Τδξνγεσινγία- 
Δξεκνπνίεζε  

6.1. Κιίκα  

(α) Υδροιογηθή ιεθάλε Πελεηού 

Σν θιίκα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ είλαη Μεζνγεηαθφ αιιά έρεη θαη 
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ επεηξσηηθνχ θιίκαηνο. Οη μεξέο θαη αξθεηά ζεξκέο 
ζεξηλνί πεξίνδνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πινχζηεο ζε θαηαθξεκλίζκαηα θαη 
ςπρξέο ρεηκεξηλέο πεξηφδνπο πξνζδίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θεζζαιηθνχ 
ρψξνπ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ επηθξαηνχληνο κεζνγεηαθνχ 
θιίκαηνο. 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη ίζε κε 14.3νC, ελψ ην κέζν εηήζην 
ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο είλαη πεξίπνπ ίζν κε 12νC, κε ηε κέζε ειάρηζηε εηήζηα 
ζεξκνθξαζία ζηνπο 5νC θαη ηε κέγηζηε ζηνπο 16.4νC. Οη πην ζεξκνί κήλεο 
είλαη ν Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο ελψ νη ςπρξφηεξνη ν Γεθέκβξηνο ν 
Ηαλνπάξηνο, θαη ν Φεβξνπάξηνο.  

Σν χςνο ηεο κέζεο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη 779 mm, ν κέζνο εηήζηνο 
φγθνο πεηνχ 7.965 x 106 m3 θαη ε κέζε εηήζηα απνξξνή εθηηκάηαη ζε 3.500 x 
106 m3. Ζ δηαθνξά ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη ζεκαληηθή κεηαμχ ηνπ 
αλαηνιηθνχ θαη ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο. ην αλαηνιηθφ, παξά ηε 
γεηηνλία ηνπ κε ην Αηγαίν πέιαγνο, ηα εηήζηα χςε βξνρφπησζεο θπκαίλνληαη 
απφ 500 έσο 600 mm, ελψ ζην δπηηθφ απφ 600 έσο 900 mm. Ζ κέζε εηήζηα 
βξνρφπησζε ζηνπο πξφπνδεο ηεο Πίλδνπ αλέξρεηαη ζηα 900 mm θαη ζηνπο 
νξεηλνχο φγθνπο ηεο κεηαμχ πςνκέηξσλ 1.500 θαη 2.000 κέηξα πξνζεγγίδεη ηα 
1.800 mm. 

Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία κεηξεκέλε θπκαίλεηαη κεηαμχ 64 έσο 71%. Ζ 
ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ είλαη ζρεηηθά κηθξή ζηηο εζσηεξηθέο πεδηλέο πεξηνρέο 
(Μηγθίξνο θ. ά., 2009).  

(β) Περηοτή κειέηες 

πσο ζε φιε ηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, έηζη θαη ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο ην θιίκα παξνπζηάδεη ζηνηρεία επεηξσηηθνχ θιίκαηνο. Σηκέο 
κέζσλ εηήζησλ ζεξκνθξαζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηξείο κεηεσξνινγηθνχο 
ζηαζκνχο. Οη ζηαζκνί απηνί βξηζθφηαλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
Σα δεδνκέλα αθνξνχζαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1980-2001 θαη νη 
κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί κέηξεζεο άλεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο. Σν φλνκα 
ηνπ θάζε κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ, ην πςφκεηξν ζην νπνίν βξίζθεηαη, ν 
θνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη θαζψο θαη νη ηηκέο ησλ κέζσλ εηήζησλ 
ζεξκνθξαζηψλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.1.1.  

Πίλαθαο 6.1.1 Οη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο θαη νη αληίζηνηρεο κέζεο εηήζηεο ηηκέο.  

ηαζκόο Τςόκεηξν (κ) Τπεξεζία Μέζε εηήζηα 
ζεξκνθξαζία (oC) 

Λάξηζα 74 ΔΜΤ 15.8 

σηήξην 51 ΤΠ. ΓΔΧΡΓΗΑ 15.1 

Φάξζαια 150 ΤΠ. ΓΔΧΡΓΗΑ 15.9 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη 
πνιχ κηθξή δηαθχκαλζε θαη ζηελ πεξηνρή θπκαίλεηαη απφ 15,1 έσο 15,9νC. 
Γεληθφηεξα, ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θαη νη κεηεσξνινγηθνί 
ζηαζκνί, ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε 
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. θπκαίλεηαη κεηαμχ 16 θαη 17°C. ηελ πεξηνρή κειέηεο 
ην θαινθαίξη είλαη εμαηξεηηθά ζεξκφ, κε ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ πφιε ηεο 
Λάξηζαο λα θηάλεη κέρξη θαη ηνπο 45°C. Οη ςπρξφηεξνη κήλεο ηνπ έηνπο, φπσο 
ζε νιφθιεξε ηε Θεζζαιία, είλαη νη ρεηκεξηλνί. 

ζνλ αθνξά ηε βξνρφπησζε ζην ζρήκα 6.1.2.1 απεηθνλίδνληαη νη ηζνχεηεο 
θακπχιεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Σν χςνο ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο 
θπκαίλεηαη απφ 360 mm ζην θεληξηθφ πεδηλφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο έσο 
920 mm ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο. Ζ θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο είλαη 
άληζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Οη βξνρέο είλαη ιηγφηεξεο ζην πεδηλφ ηκήκα (360 
- 550 ρηιηνζηά) θαη πεξηζζφηεξεο ζηα παξάθηηα νξεηλά ηκήκαηα (730 - 920 
ρηιηνζηά). 

 
ρήκα 6.1.1 Υάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ηζνχεησλ θακππιψλ ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο.  
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ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο δεδνκέλα ππήξραλ 
κφλν γηα ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο Λάξηζαο. Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία 
είλαη 65, 4%. Ζ κέζε εηήζηα ειηνθάλεηα είλαη 2411.4 h θαη κέζε κεληαία 
ηαρχηεηα ησλ αλέκνπ 3.59 m/s. Δπηπιένλ ππνινγίζηεθε ε δπλεηηθή 
εμαηκνδηαπλνή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ ε νπνία είλαη: 1172.1 mm. 

6.2. Τδξνινγηθά ζηνηρεία  

(α) Υδροιογηθή ιεθάλε Πελεηού 

Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ παξνπζηάδεη έληνλεο 
κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο ζην αλάγιπθφ ηεο. πγθεθξηκέλα ηα 2/3 ηεο έθηαζεο 
ηεο θαηαιακβάλεηαη απφ εκηνξεηλνχο θαη νξεηλνχο φγθνπο κε πςφκεηξν 
κεγαιχηεξν ησλ 200 κέηξσλ, ελψ ην 1/3 απηήο απνηειείηαη απφ πεδηλέο 
εθηάζεηο. Απηή ε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλάγιπθνπ έρεη σο ζπλέπεηα 
δηαθνξνπνηνχκελεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή θαη έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ άκεζε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ πδξνινγηθψλ 
ζπλζεθψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ απηνχ ρψξνπ. 

Ζ θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ παξνπζηάδεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 
νξενγξαθία ηεο πεξηνρήο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο παξαηεξείηαη ζηα 
δπηηθά νξεηλά πεξηζψξηα ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο (νξνζεηξά Πίλδνπ), φπνπ 
ην κέζν εηήζην χςνο βξνρήο θπκαίλεηαη κεηαμχ 950 mm/έηνο θαη 1850 
mm/έηνο. Αληίζεηα ζηα αλαηνιηθά πεδηλά ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο, ην κέζν εηήζην 
χςνο ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ κεηψλεηαη αηζζεηά θαη θηάλεη ηα 
500 mm/έηνο. 

Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηνλ Πελεηφ πνηακφ έδεημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
μεξήο πεξηφδνπ Ηνπιίνπ- επηεκβξίνπ, ειάρηζηα ζεκεία ηνπ Πελεηνχ 
παξνπζηάδνπλ ξνή. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Πελεηνχ ζηελ πεξηνρή ησλ 
Σξηθάισλ ήηαλ ζρεδφλ ζηεγλφ, ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηνρέο ησλ Σξηθάισλ θαη 
ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο ππήξραλ ελδνπνηάκηεο γνχξλεο κε ζηάζηκν λεξφ. 
Μεξηθέο απφ απηέο ζηηο ζέζεηο ησλ πξφρεηξσλ θξαγκάησλ ε έθηαζε ηνπ 
λεξνχ ήηαλ κεγαιχηεξε θαη δεκηνπξγνχζε κηθξέο ελδνπνηάκηεο 
πδαηνδεμακελέο. Μνλαδηθή εμαίξεζε ηελ πεξίνδν απηή απνηέιεζαλ ηα Σέκπε, 
ζηα νπνία εκθαληδφηαλ κηθξή ξνή. (YΠΔΥΧΓΔ, ΔΜΠ 1988, Y∆ΡΔΣΜΔ Ο.Δ. 
1991α, β, IΓΜΔ, 1996, Kνπηζνγηάλλεο θ. ά., 2001, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

2003α, β, Kνπθνπβίλνο θ. ά., 2006, YΠΔΥΧΓΔ, 2006, 2007, Planning Group 
2006, 2007α, β, Μηγθίξνο θ. ά., 2009). 

Σν πδξνινγηθφ ηζνδχγην ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαηά ηελ μεξά πεξίνδν Μαΐνπ-
Οθησβξίνπ αθνξά ζπλνιηθά εηζξνέο ηεο ηάμεσο ησλ 580.000m3 Οη εηζξνέο 
απηέο αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2.1. 

Πίλαθαο 6.2.1 Οη εηζξνέο λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηφδνπ (Μαΐνπ-
Οθηψβξηνπ) ζηνλ Πελεηφ πνηακφ απφ ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ.  

Παξαπόηακνο Δηζξνή λεξνύ (m3) 

πκβνιή Μαιαθαζηψηηθν Ρ.–Ίσλ Π.–Κξχα Βξχζε 65.000 

Πνξηατθφ Π. 40.000 

Πάκηζν Π. 50.000 

Νενρσξίηε Π. 20.000 

Δληπέα Π. 110.000 

ηελά Καιακαθίνπ - Φαξθαδψλα 20.000 
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Σπηαξήζηνο Π. 45.000 

ηελά Ηηέαο 10.000 

Σέκπηε 220.000 

ύλνιν 580.000 

Οη πνζφηεηεο ηνπ λεξνχ πνπ δέρεηαη ν Πελεηφο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα αθνχ ηειηθά δελ πξνθαινχλ ξνή ζην 
πνηακφ, αιιά δεζκεχνληαη κε κηθξά θξάγκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο άξδεπζεο. 
χκθσλα κε ηνπο Μηγθίξνο θ. ά., (2009), ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην 
ηνπ 2008, ζηελ γέθπξα ηεο ΠΑΘΔ, ζηελ έμνδν ησλ Σεκπψλ κεηξήζεθαλ 
παξνρέο κηθξφηεξεο ηνπ 2,0m3/sec (1,5m3/sec έσο 1.3m3/sec, κέζν βάζνο 
0.25m θαη δηαηνκή 6,50m). Σελ πεξίνδν απηή ε ζπλνιηθή παξνρή ησλ πεγψλ 
ησλ Σεκπψλ κε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ δελ μεπέξλαγε αζξνηζηηθά ηα 50m3/h 
ήηνη 0.014m3/sec, απφ ηα νπνία ηα 35m3/h πεξίπνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
πεγή ηεο Αγ. Παξαζθεπήο. 

Οη επηπηψζεηο απφ ηηο αξδεχζεηο ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη θπξίσο ηνπ 
Πελεηνχ είλαη κεγάιεο θαη δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηελ βησζηκφηεηα ηνπ 
πνηακνχ. Οη επηπηψζεηο απηέο δηαθξίλνληαη γεληθά ζε δχν θαηεγνξίεο, πνπ 
αθνξνχλ: 

(α) Σα επηθαλεηαθά λεξά πνηακψλ ή πεγψλ, ε παξνρή ησλ νπνίσλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαιιηεξγεηψλ. Γελ 
ιακβάλεηαη πξφλνηα θαη θαλέλα κέηξν γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηάληε ηεο ξνήο 
θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηνηρεηψδνπο παξνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ πνηακνχ ή ηεο πεγήο θαη ηεο πδξφβηαο δσήο πνπ θηινμελνχλ. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ ηζρχεη ζην 
ζεζζαιηθφ ρψξν ηα ηειεπηαία 10-15 ρξφληα, είλαη ν Πελεηφο πνηακφο, νη πεγέο 
Μάηη Σπξλάβνπ θ.ά., ε παξνρή ησλ νπνίσλ εμαληιείηαη κέρξη κεδεληζκνχ ή 
γίλεηαη πεδίν νμχηαησλ αληηδηθηψλ θαη δηακάρεο κεηαμχ αξδεπηψλ ηνπ ίδηνπ 
λνκνχ ή γεηηνληθψλ λνκψλ, µε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ 
ειάρηζηε παξνρή ηνπ Πελεηνχ είλαη 1-3 m3/sec, ελψ ε πιεκκπξηθή έρεη θζάζεη 
ηα 1.120m3/sec. Ζ κέζε εηήζηα απνξξνή ηνπ Πελεηνχ θαη ησλ παξαπνηάκσλ 
ηνπ θζάλεη ηα 3,0X109m3. Οη αλάγθεο ησλ εθηάζεσλ απφ ηνπο Ν. Σξηθάισλ, 
Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο, πνπ αξδεχνληαη θάζε ρξφλν απφ ηνλ Πελεηφ, 
μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 150Υ106m3. ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ε ειάρηζηε 
απαηηνχκελε παξνρή ηνπ Πελεηνχ είλαη 12-15m3/sec. (8m3/sec αληιεί µφλν ν 
ΣΟΔΒ Πελεηνχ ζηε Λάξηζα). πάληα εμαζθαιίδεηαη ζε έλα βαζκφ, ε ειάρηζηε 
πξνβιεπφκελε νηθνινγηθή παξνρή ησλ 5m3/sec. 

(β) Σε ξχπαλζε πνηακψλ ή πεγψλ, ε νπνία επηδεηλψλεηαη γεσκεηξηθά θαηά 
ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ηφζν απφ ηελ κείσζε ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ (έσο 
κεδεληζκνχ) απφ ηηο αξδεχζεηο, φζν θαη απφ ηηο απμεκέλεο εηζξνέο 
(ιηπάζκαηα, γεσξγηθά θάξκαθα) πνπ δέρνληαη ζηελ ιεθάλε ηνπο. Δάλ δελ 
ππήξρε ε ελίζρπζε ηνπ Πελεηνχ µε λεξά απφ ηνλ Σαπξσπφ (πεξίπνπ 10-
20x106m3 απφ Ηνχλην έσο επηέκβξην), ηφηε ν Πελεηφο πνηακφο ζα είρε 
ειάρηζηε ή κεδεληθή παξνρή γηα 3-5 κήλεο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ 
ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη γεληθφηεξα γηα ην 
πεξηβάιινλ. 

Σέινο επηπηψζεηο απφ ηηο αξδεχζεηο ππήξμαλ θαη ζηηο πεγέο. Οη παξνρέο ησλ 
πεγψλ ζηνπο ζρηζηνιηζηθνχο ζρεκαηηζκνχο ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξέο, ζε 
αληίζεζε µε ηηο θαξζηηθέο, ζηηο νπνίεο ε ππεξάληιεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ 
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είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο. Ζ παξνρή πεγψλ κεηψζεθε αηζζεηά ή κεδελίζζεθε, 
ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Θεζζαιίαο. Οη παξνρέο ζηηο πεγέο απηέο εκθαλίδνληαη 
ζηνλ πίλαθα 6.2.2.  

Πίλαθαο 6.2.2 Μέζε παξνρή πεγψλ ζηε Θεζζαιία πξηλ θαη κεηά ηηο 

αλνξχμεηο γεσηξήζεσλ (Γθνχκαο, 2006).  

Πεγή Παξνρή πξηλ ηελ αλόξπμε 
γεσηξήζεσλ (1970) (m3/sec) 

Παξνρή 2005 

Μάηη Σπξλάβνπ 2,60 1 

Υηνχξη Πνιπλεξίνπ 0,30 0 

Αγία Άλλα 0,34 0 

Βειεζηίλν 0,33 0 

Γθηφιη Μ. Βνπλνχ 0,20 0 

Κεθαιφβξπζν Μχξσλ 0,01 0 

χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο νη εηήζηεο αλάγθεο δήηεζεο ζε λεξφ γηα ηελ Θεζζαιία, αλέξρνληαη 
ζε 1,6 δηο θ.κ. πεξίπνπ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ αλαθέξεηαη ζηελ 
άξδεπζε (85~87%). Οη εηήζηεο αλάγθεο δήηεζεο λεξνχ γηα χδξεπζε ζηελ 
Θεζζαιία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 70 εθ.θ.κ. Ζ εηήζηα απφιεςε αξδεπηηθψλ 
λεξψλ κε πιεκκειή άξδεπζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε ηνπ 
Πελεηνχ, αλέξρεηαη ζε 750 εθ.θ.κ. έσο 1 δηο θ.κ. πνπ αλαιχνληαη ζε 200 
εθ.θ.κ. επηθαλεηαθά λεξά (πνζνζηφ 26% πεξίπνπ) θαη 550 εθ. θ.κ. ππφγεηα 
λεξά (πνζνζηφ 74% πεξίπνπ). Σα ππφγεηα λεξά αληινχληαη κε πεξίπνπ 
30.000 γεσηξήζεηο, εμ απηψλ ην 92% ηδησηηθέο θαη ην 8% θξαηηθέο. 

Σν έιιεηκκα ζηε ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ, κε ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, θπκαίλεηαη 
κεηαμχ 750 θαη 1.000hm3, ελψ κε ηελ πξνζζήθε θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηεο 
ιεθάλεο ηεο Κάξιαο (κέζν έιιεηκκα 125hm3) θαη ησλ 4 παξάθηησλ ιεθαλψλ 
(Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Βφινπ θαη Αικπξνχ), ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηνπ 
πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 200hm3. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
αθφκε θαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ άιιν πδαηηθφ δηακέξηζκα (600 hm3 απφ ηνλ 
άλσ ξνπ ηνπ Αρειψνπ), δελ ζα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ζην ζχλνιν ηνπ 
(Γθνχκαο, 2006). Σα πξναλαθεξφκελα έξγα γηα λα κπνξνχλ λα είλαη 
ηθαλνπνηεηηθά πξέπεη λα ππάξμεη νξζνινγηθή δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, 
ζεβαζκφο ζηνλ ππφγεην πδξνθνξέα, έξγα άξδεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο θαη 
αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο κεηά απφ θαζαξηζκφ. 

(β) Περηοτή κειέηες 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, 2003, πξνέθπςε κία 
αξθεηά πιήξεο εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία 
πδξνινγηθψλ, πδξνκεηεσξνινγηθψλ, πδξνγεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. ηνλ 
πίλαθα 6.2.3 παξνπζηάδεηαη θαηά πδξνινγηθή ιεθάλε έλαο ζπλνιηθφο εηήζηνο 
φγθνο πδαηηθήο πξνζθνξάο, σο ην άζξνηζκα ησλ απνιήςηκσλ φγθσλ ζηα 
παξαπάλσ δεδνκέλα, έλαο αληίζηνηρνο εηήζηνο φγθνο πδαηηθήο θαηαλάισζεο, 
σο ην άζξνηζκα ησλ γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη 
ηνπξηζηηθψλ ρξήζεσλ ζηε ιεθάλε, θαη ε δηαθνξά ηνπο πνπ εθθξάδεη ην 
έιιεηκκα ή ην πιεφλαζκα λεξνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεθάλε. 

Οη ππνινγηζκνί ησλ πδξνινγηθψλ ηζνδπγίσλ έιαβαλ ππφςε ηξεηο πξαγκαηηθέο 
πδξνινγηθέο πεξηπηψζεηο: γηα ην πην πγξφ πδξνινγηθφ έηνο ηεο ππάξρνπζαο 
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ρξνλνζεηξάο (1962- ‟63), ην πην μεξφ (1989-‟90), θαη ην κέζν έηνο (1972-‟73), 
κε εηήζην χςνο πεηφπησζεο πνιχ θνληά ζηνλ ζπλζεηηθφ κέζν φξν ησλ πςψλ 
ηεο ρξνλνζεηξάο. 

Πίλαθαο 6.2.3 Τδαηηθφ ηζνδχγην ησλ θχξησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ πνπ 

απαληψληαη ζηελ πεξηνρήο κειέηεο.  

Τδξνινγηθή 
ιεθάλε 

Τγξφ έηνο Μέζν έηνο Ξεξφ έηνο 

Πξνζθνξά Εήηεζε Ηζνδχγην Πξνζθνξά Εήηεζε Ηζνδχγην Πξνζθνξά Εήηεζε Ηζνδχγην 

Κάξια 
135.05 247.95 -112.90 96.08 224.60 -128.52 88.75 213.79 -125.04 

Λάξηζα 
24.21 182.51 -158.30 0.00 173.15 -173.15 0.00 172.17 -172.17 

Σέκπε 
23.47 40.94 -17.48 8.54 43.18 -34.64 0.40 39.05 -38.65 

Σχξλαβνο 
13.77 36.27 -22.50 4.80 43.37 -38.58 0.20 39.62 -39.42 

Σα ηζνδχγηα πνπ αλαπηχρζεθαλ, έρνπλ πεξηζζφηεξν ηε ρξεζηκφηεηα κίαο 
γεληθήο επνπηείαο ηεο πδαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη 
ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηα παξεκβαηηθά κέηξα θαη ηηο 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα νη ρξήζεηο ησλ έξγσλ, εηδηθά ησλ κεγάισλ θξαγκάησλ, δελ 
εμαληινχληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο ιεθάλεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Αλ 
ζπλέβαηλε απηφ ηφηε ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο ζα είρακε κία 
ππνδεηγκαηηθή σο πξνο ηελ αεηθνξία, βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ 
πφξσλ, ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο. 

Αληί γηα απηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη κία ζρεδφλ 
άλαξρε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ θαη ησλ ρξήζεψλ ηνπ, ρσξίο θακία κειέηε ή 
ζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο (θπξίσο, ρσξίο λα εμαηξνχληαη θαη ε αζηηθή, ε 
βηνκεραληθή θαη ε ηνπξηζηηθή) δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο, κε ηελ επάξθεηα 
ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ν ηειεπηαίνο 
παξάγνληαο, ππνινγίζηεθε ν πίλαθαο 6.2.4. ε απηφλ, ν ππνινγηζκφο δελ 
γίλεηαη αλά ιεθάλε αιιά αλά θφκβν ππνινγηζκνχ, φπσο δειαδή 
ππνινγίζηεθαλ θαη ηα αλαιπηηθφηεξα ηζνδχγηα. 

Πίλαθαο 6.2.4 Αζξνηζηηθφ Ηζνδχγην ησλ θχξησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ πνπ 
απαληψληαη ζηελ πεξηνρήο κειέηεο.  

Τδξ. 
Λεθ. 

Τγξφ έηνο Μέζν έηνο Ξεξφ έηνο 

Πξνζθνξά Εήηεζε 
 

Αζξνηζηηθφ 
Ηζνδχγην 

Πξνζθνξά Εήηεζε 
Αζξνηζηηθφ 

Ηζνδχγην 
Πξνζθνξά Εήηεζε 

Αζξνηζηηθφ 
Ηζνδχγην 

Λάξηζα 
47.97 230.71 -249.51 6.72 221.87 -569.98 0.26 216.71 -781.004 

Σέκπε 
122.79 226.15 -352.87 48.04 222.66 -744.60 19.66 226.78 -988.133 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ γίλεηαη θαλεξφ 
φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ είλαη πιένλ αθαηάιιειν γηα ηηο ρξήζεηο πνπ 
θαηαλαιψλεηαη, θαη ε θαηάζηαζε φζν πεξλάλε ηα ρξφληα ρεηξνηεξεχεη. Δπίζεο 
ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αθφκε θαη ζήκεξα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα έξγα 
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ηεο κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηνλ άλσ ξνπ ηνπ Αρειψνπ ζα ιχζνπλ κφλν έλα 
κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξέπεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο 
εηδηθνχο θαη ηηο αξρέο γηα παξάπιεπξεο, επείγνπζεο θαη ακεζφηεξεο ιχζεηο 
ζπλνιηθά ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαιίαο, εθφζνλ ε πεξηβαιινληηθή 
δεκηά ζπλερψο δηνγθψλεηαη 

6.3 Τδξνγεσινγηθά ζηνηρεία  

(α)Υδροιογηθή ιεθάλε Πελεηού 

Οη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο θαηά ην κήθνο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ είλαη 
πνιχπινθεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αθνχ ζηε γεσινγηθή ηνπ δνκή 
ζπκκεηέρνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο ηεθηνληθέο ελφηεηεο θαη νη δχν πεδηλέο 
ιεθάλεο παξνπζηάδνπλ, παξά ηε ελνπνηεκέλε εηθφλα πνπ δίλνπλ, ζεκαληηθέο 
δηαθνξέο. Ζ αλάπηπμή ηνπ απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά παξάιιεια κε 
ζεκαληηθέο ξεμηγελείο λενηεθηνληθέο δνκέο βνεζάεη πνιχ ζηελ θαηεχζπλζε 
ηνπ λα παίδεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ν Πελεηφο ζηελ πδξνινγία θαη πδξνγεσινγία 
ηεο Θεζζαιίαο. 

Οη πδξνγεσινγηθέο ελφηεηεο ηεο Θεζζαιίαο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο 
ελφηεηεο, ηελ θαξζηηθή ζηνπο αλζξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο (αζβεζηφιηζνη, 
κάξκαξα θαη δνινκίηεο) θαη ηελ θνθθψδε ησλ πξνζρσκαηηθψλ ιεθαλψλ απφ 
λενγελή θαη ηεηαξηνγελή ηδήκαηα. Οη θπξηφηεξεο θαξζηηθέο ελφηεηεο πνπ 
θαζνξίδνπλ δνκή θαη ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο επξείαο πεξηνρήο ηνπ 
Πελεηνχ, είλαη: (α) Κεξθέηηνπ, (β) Εάθξνπ – Σίηαλνπ θαη (γ) Κάησ Οιχκπνπ – 
ζζαο. Οη θπξηφηεξεο πξνζρσκαηηθέο ιεθάλεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 
εδαθηθή πεξηνρή ηνπ Πελεηνχ, απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά, είλαη: (α) 
Καξδίηζαο – νθάδσλ, (β) Σξηθάισλ – Καιακπάθαο, (γ) ηεθαλνβηθείνπ – 
Κάξιαο, (δ) Λάξηζαο – Σπξλάβνπ θαη (ε) Σεκπψλ – Πιαηακψλα (Stamatis, 
1999, ηακάηεο θαη Μηγθίξνο, 2004, Μηγθίξνο, θ.ά., 2009) 

(β) Περηοτή κειέηες 

Oη θπξηφηεξεο θαξζηηθέο ελφηεηεο ή ζπζηήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή θαη 
ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, είλαη: 

 Εάθξνπ – Σίηαλα 

 Κακβνπλίσλ 

 Κάησ Οιχκπνπ – ζζαο 

Δπίζεο νη θπξηφηεξεο πξνζρσκαηηθέο ιεθάλεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη: 

 ηεθαλνβηθείνπ – Κάξιαο 

 Λάξηζαο – Σπξλάβνπ 

 Σεκπψλ – Πιαηακψλα 

ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 
ζε 8 δηαθνξεηηθνχο πδξνιηζνινγηθνχο ηχπνπο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ. 

Κνθθώδεηο – Πξνζρσκαηηθνί ζρεκαηηζκνί ηνπ Σεηαξηνγελνύο 

Υδροπεραηοί Στεκαηηζκοί – Μέζες Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη θνθθψδε πεηξψκαηα (ιεπηφθνθθα έσο κεζφθνθθα) θαη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ ηεηαξηνγελνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ πξσηνγελέο 
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πνξψδεο. Παξνπζηάδνπλ κέηξηα πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-3 - 10-5 m/sec) ε 
νπνία πεξηνξίδεηαη απφ ηηο πξνζκίμεηο αξγηινκηγψλ πιηθψλ. Γεκηνπξγνχλ 
ειεχζεξνπο ή κεξηθψο ππφ πίεζε πδξνθφξνπο νξίδνληεο κέηξηαο έσο ρακειήο 
δπλακηθφηεηαο ιφγσ πεξηνξηζκέλεο γεσκεηξηθήο αλάπηπμεο. ηηο δψλεο κε 
πνηακνρεηκάξξηεο αλαβαζκίδεο θαη θψλνπο απφζεζεο αδξνκεξψλ πιηθψλ 
αλαπηχζζνληαη πδξνθφξνη νξίδνληεο κέηξηαο έσο πςειήο δπλακηθφηεηαο. ηηο 
παξάθηηεο πεξηνρέο ζπρλά παξνπζηάδνπλ πθαικχξσζε. 

Ηκηπεραηοί Στεκαηηζκοί – Ποιύ Φακειής Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη θνθθψδε πεηξψκαηα (ιεπηφθνθθα έσο κεζφθνθθα) θαη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ ηεηαξηνγελνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην έσο ρακειφ  
πξσηνγελέο πνξψδεο. Παξνπζηάδνπλ ρακειή έσο πνιχ ρακειή 
πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-5 - 10-7 m/sec) ιφγσ επηθξάηεζεο ησλ ιεπηνκεξψλ 
αξγηινπειηηηθψλ πιηθψλ. Ζ θίλεζε ηνπ λεξνχ ζηε κάδα ηνπο είλαη εληειψο 
πεξηνξηζκέλε. Σνπηθά δεκηνπξγνχλ ειεχζεξνπο ή κεξηθψο ππφ πίεζε 
πδξνθφξνπο νξίδνληεο πνιχ ρακειήο δπλακηθφηεηαο. Ζ θίλεζε ηνπ λεξνχ 
είλαη  πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη φρη ηθαλή γηα ηε δεκηνπξγία πδξνθφξσλ  έζησ 
θαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο. 

Ρσγκώδεηο – Ηδεκαηνγελείο ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνύο 

Υδροπεραηοί Στεκαηηζκοί – Μέζες Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά έσο εκηζπλεθηηθά ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα θαη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ λενγελνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην έσο πςειφ 
δεπηεξνγελέο  πνξψδεο. Παξνπζηάδνπλ κέηξηα πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-3-10-5 
m/sec) δεπηεξνγελνχο πνξψδνπο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ελζηξψζεηο 
αξγίισλ θαη καξγψλ. Γεκηνπξγνχλ ππφ πίεζε ή κεξηθψο ππφ πίεζε 
πδξνθφξνπο νξίδνληεο γεληθά κέηξηαο θαη θπκαηλφκελεο δπλακηθφηεηαο. 

Ηκηπεραηοί Στεκαηηζκοί – Ποιύ Φακειής Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά έσο εκηζπλεθηηθά ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα θαη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ λενγελνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ έσο κέηξην 
δεπηεξνγελέο πνξψδεο. Παξνπζηάδνπλ ρακειή έσο πνιχ ρακειή 
πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-5-10-7 m/sec) ιφγσ αξγηινπειηηηθψλ ελζηξψζεσλ θαη 
παξεκβνιψλ. Ζ θίλεζε ηνπ λεξνχ ζηε κάδα ηνπο είλαη εληειψο πεξηνξηζκέλε. 
Σνπηθά δεκηνπξγνχλ ππφ πίεζε πδξνθφξνπο νξίδνληεο ρακειήο 
δπλακηθφηεηαο.  

Υδροζηεγαλοί Στεκαηηζκοί – Ποιύ Φακειής έφς Διάτηζηες Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά έσο εκηζπλεθηηθά ηδεκαηνγελή πεηξψκαηα θαη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ λενγελνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ ρακειφ έσο 
ειάρηζην δεπηεξνγελέο  πνξψδεο. Τδξνζηεγαλνί έσο πνιχ ρακειήο 
πδξνπεξαηφηεηαο ζρεκαηηζκνί (Κ<10-7 m/sec). Ζ θίλεζε ηνπ λεξνχ ζηε κάδα 
ηνπο είλαη εληειψο πεξηνξηζκέλε. Σνπηθά, δεκηνπξγνχλ πδξνθφξνπο πνιχ 
κηθξνχ δπλακηθνχ ζηηο ελζηξψζεηο ςακκηηψλ θαη θξνθαινπαγψλ 

Αιπηθνί ζρεκαηηζκνί θαη πεηξώκαηα 

Καρζηηθοί Στεκαηηζκοί – Υυειής έφς ποιύ Υυειής Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά, ηδεκαηνγελή αλζξαθηθά πεηξψκαηα θαη 
ζρεκαηηζκνί πξναιπηθήο ειηθίαο ησλ γεσηεθηνληθψλ δσλψλ Πειαγνληθήο, θαη 
Τπνπειαγνληθήο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ έσο πνιχ πςειφ δεπηεξνγελέο  
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πνξψδεο. Γηαξξεγκέλνη θαη απνθαξζησκέλνη ζρεκαηηζκνί, παξνπζηάδνπλ 
πςειή έσο πνιχ πςειή πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-1-10-3 m/sec) θαη κεγάιν 
ζπληειεζηή θαηείζδπζεο. Γεκηνπξγνχλ θαξζηηθνχο πδξνθφξνπο νξίδνληεο 
κεγάιεο δπλακηθφηεηαο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην δεπηεξνγελέο πνξψδεο,  
ηελ ηεθηνληθή θαηαπφλεζε θαη ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ θαξζη. Ζ θαξζηηθή 
πδξνθνξία εθηνλψλεηαη κε πεγέο, εζσηεξηθέο ή παξάθηηεο, κεγάιεο παξνρήο 
ή κεηαγγίδεηαη ππφγεηα ζε γεηηνληθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

Ηκηπεραηοί Στεκαηηζκοί – Φακειής Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά, ηδεκαηνγελή, κεηακνξθσκέλα θαη εθξεμηγελή 
πεηξψκαηα θαη ζρεκαηηζκνί πξναιπηθήο ειηθίαο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ 
ρακειφ έσο πνιχ ρακειφ δεπηεξνγελέο  πνξψδεο. Παξνπζηάδνπλ ρακειή 
έσο πνιχ ρακειή πδξνπεξαηφηεηα (Κ=10-5-10-7 m/sec). Ζ θίλεζε ηνπ λεξνχ 
ζηε κάδα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή ζην κηθξφ δεπηεξνγελέο 
πνξψδεο ή ζηηο ελζηξψζεηο πδξνπεξαηψλ πεηξσκάησλ. Σνπηθά δεκηνπξγνχλ 
ππφ πίεζε πδξνθφξνπο νξίδνληεο πνιχ κηθξήο δπλακηθφηεηαο. 

Υδροζηεγαλοί  Στεκαηηζκοί – Ποιύ Φακειής έφς Διάτηζηες Υδροπεραηόηεηας 

Πεξηιακβάλνληαη ζπλεθηηθά, ηδεκαηνγελή, κεηακνξθσκέλα θαη εθξεμηγελή 
πεηξψκαηα θαη ζρεκαηηζκνί πξναιπηθήο ειηθίαο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ 
ρακειφ δεπηεξνγελέο  πνξψδεο. Πξαθηηθά πδξνζηεγαλνί έσο πνιχ ρακειήο 
πδξνπεξαηφηεηαο ζρεκαηηζκνί (Κ=<10-7 m/sec). Σν ελεξγφ πνξψδεο ηνπο 
πξαθηηθά ζεσξείηαη κεδεληθφ θαη ε δφκεζε ηεο κάδαο ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ 
θαηείζδπζε θαη θπθινθνξία ηνπ λεξνχ. 

ηνλ πίλαθα 6.3.1 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο ησλ πδξνιηζνινγηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο. Οη ζρεκαηηζκνί 
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο είλαη: πςειήο έσο 
πνιχ πςειήο πδξνπεξαηφηεηαο, πδξνπεξαηνί, εκηπεξαηνί θαη πδξνζηεγαλνί 
ζρεκαηηζκνί. 

Πίλαθαο 6.3.1 Οη εθηάζεηο ησλ πδξνιηζνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ε 

πνζνζηηαία ηνπο αλαινγία ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

ρεκαηηζκνί Έθηαζε (η. ρικ) Πνζνζηό (%) 

Τςειήο έσο πνιχ πςειήο 
πδξνπεξαηφηεηαο 501,5 14,0 

Τδξνπεξαηνί 1.754,6 49,1 

Ζκηπεξαηνί 280,5 7,8 

Τδξνζηεγαλνί 501,5 14,0 

ηελ πεξηνρή κειέηεο επηθξαηνχλ νη πδξνπεξαηνί ζρεκαηηζκνί 
θαηαιακβάλνληαο πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Οη εκηπεξαηνί 
ζρεκαηηζκνί παξνπζηάδνπλ ηελ κηθξφηεξε εμάπισζε θαη θαηαιακβάλνπλ 
έθηαζε ίζε πεξίπνπ κε ην 8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Δπίζεο, ζηνλ πδξνιηζνινγηθφ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 6.3.1 παξνπζηάδεηαη ε 
ρσξηθή θαηαλνκή ηεο πεξαηφηεηαο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο. πσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ ράξηε νη πδξνπεξαηνί 
ζρεκαηηζκνί θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ φιν ην πεδηλφ ηκήκα ησλ πδξνινγηθψλ 
ιεθαλψλ Σχξλαβνπ, Λάξηζαο θαη Κάξιαο θαζψο θαη ηελ πεδηάδα ησλ 
Φαξζάισλ. 



61 
 

 
ρήκα 6.3.1 Υάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο πεξαηφηεηαο ησλ ζρεκαηηζκψλ 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

6.4 Δξεκνπνίεζε  

Σν ζέκα ηεο εξεκνπνίεζεο ηεο γεο έρεη ήδε απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 
θαη ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο, ην θαηλφκελν δελ 
είλαη ζεκεξηλφ. Έρεη μεθηλήζεη ρξφληα πξηλ θαη φιεο νη δηαπηζηψζεηο, θαζψο θαη 
νη επαπεηινχκελεο ζπλέπεηεο ηεο ιεηςπδξίαο έρνπλ επαλεηιεκκέλα 
επηζεκαλζεί απφ ηνπο αγξφηεο, ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο πνιηηηθνχο 
παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο. ηελ πεξηνρή απηή φπνπ ην θαινθαίξη επηθξαηνχλ 
νη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ Διιάδα, ηα επηθαλεηαθά λεξά έρνπλ 
εμαθαληζηεί. Ζ ζηάζκε ησλ ππνγείσλ πδάησλ ειαηηψλεηαη εμαηηίαο ηεο 
ππεξάληιεζεο. Οη γεσηξήζεηο ζηνλ Θεζζαιηθφ θάκπν είλαη ρηιηάδεο κε 
απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππνγείσλ λεξψλ, ιφγσ ηεο 
ξχπαλζεο ηνπο κε ληηξηθά άιαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, 
θαζηζηψληαο έηζη ην λεξφ φρη κφλν αθαηάιιειν γηα χδξεπζε αιιά θαη 
επηθίλδπλν αθφκα θαη γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ. 
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Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εξεκνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηνο γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηεο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ 
θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο βαζίζηεθε ζηνλ ράξηε 
εξεκνπνίεζεο ηεο Θεζζαιίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Μηγθίξνο, θ.ά., 
2009. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ πεδηλνχ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο, σο κηα 
πεξηνρή πνπ δηαηξέρεη πςειφ θαη άκεζν θίλδπλν εξεκνπνίεζεο, έγηλε κε ηελ 
αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηδξνχλ ζην θαηλφκελν 
ηεο εξεκνπνίεζεο.  

ηνλ ράξηε ηνπ ζρήκαηνο 6.4.1 απεηθνλίδνληαη ηα δηαβαζκηζκέλα επίπεδα 
θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο γηα ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Σν επίπεδν θηλδχλνπ 
κηαο πεξηνρήο θιηκαθψλεηαη ζε ηξεηο βαζκίδεο ρακειή, κέηξηα, θαη πςειή. 
πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ράξηε νη πιένλ επηθίλδπλεο πεξηνρέο γηα 
εξεκνπνίεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εληνπίδνληαη θπξίσο ζην θεληξηθφ, 
βνξεηνδπηηθφ, λφηην θαη λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο.  

 
ρήκα 6.4.1 Υάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. 
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ηηο πξναλαθεξζέληεο πεξηνρέο ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο εξεκνπνίεζεο απφ 
δηάβξσζε θαη πθαικχξσζεο ησλ εδαθψλ. 

Γεληθφηεξα, ε πεξηνρή εκθαλίδεη έληνλα θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο θαη ρξήζε 
άκεζεο ιήςεο κέηξσλ, πνπ αθνξνχλ θχξηα ηε δηάβξσζε θαη ηε κε 
νξζνινγηθή άξδεπζε ησλ γεσξγηθψλ εδαθψλ. Ζ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα 
ιεηηνπξγεί επί ησλ γαηψλ κε ηξεηο δηεξγαζίεο εξεκνπνίεζεο: α) ηελ δηάβξσζε 
ησλ εδαθψλ, β) ηελ εμάληιεζε ησλ δηαζεζίκσλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαη γ) 
ηελ δεπηεξνγελή αιάησζε ησλ εδαθψλ. ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, δελ 
δηαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία έλαληη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ, 
πδαηηθψλ θαη βηνηηθψλ πφξσλ έηζη ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη δηεξγαζίεο 
εξεκνπνίεζεο. 

Δπίζεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, έηζη θαη 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο εκθαλή είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο 
ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ (ηαπείλσζε ζηάζκεο, θαζηδήζεηο εδαθψλ, 
πθαικχξσζε θαη γεληθφηεξα πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ λεξνχ). Σέινο ππάξρεη 
έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο ππνδνκήο ζηνλ ηνκέα ησλ αξδεχζεσλ (θξάγκαηα, 
ηακηεπηήξεο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα) θαη ηα πθηζηάκελα αξδεπηηθά δίθηπα 
παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειιηπή ζπληήξεζε. 
  



64 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: Υξήζεηο γεο – Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο – 
Οδηθό δίθηπν  

7.1 Υξήζεηο γεο  

Οη ρξήζεηο γεο κηαο πεξηνρήο απνηεινχλ κία πνιχ βαζηθή παξάκεηξν γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 
πεξηνρήο. Οη ρξήζεηο γεο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ 
πξνζδηνξίζηεθαλ κε δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο Corine Land Cover 
(Bossardet al., 2000). ηνλ πίλαθα 7.1.1 παξνπζηάδεηαη ην είδνο ησλ ρξήζεσλ 
γεο, νη αληίζηνηρεο εθηάζεηο θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο. Οη ρξήζεηο γεο 
γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο εξγαζίαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε έμη 
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: αζηηθή, θαιιηέξγεηεο, δάζε, βνζθφηνπνη, γπκλέο 
εθηάζεηο, χδαηα-πγξφηνπνη. 

Πίλαθαο 7.1.1 Οη ρξήζεηο γεο, νη εθηάζεηο θαη ε πνζνζηηαία ηνπο αλαινγία 

ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ.  

Υξήζε γεο Έθηαζε (η. ρικ) Πνζνζηό (%) 

Αζηηθή 235,3 2,1 

Καιιηέξγεηεο 5799,6 51,8 

Γάζε 1399,9 12,5 

Βνζθφηνπνη 3574,2 31,9 

Γπκλέο εθηάζεηο 147,7 1,3 

Όδαηα-πγξφηνπνη 39,5 0,4 

Ζ επηθξαηνχζα ρξήζε γεο είλαη νη θαιιηέξγεηεο θαηαιακβάλνληαο 
πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο 
ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Οη βνζθφηνπνη αθνινπζνχλ ζε έθηαζε νη νπνίνη 
θαιχπηνπλ ην 1/3 πεξίπνπ ηεο ιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ, ελψ νη αζηηθέο πεξηνρέο 
δελ θηάλνπλ ην 2% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. 

ρεηηθά κε ηελ πεξηνρή κειέηεο δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο ρξήζεσλ γεο κε 
κεζνδνινγία, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
Ζ έθηαζε θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε ρξήζεο γεο ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 7.1.2. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο δείρλνπλ φηη ην 
θπξίαξρν πεξηβάιινλ, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη νη αξνηξαίεο 
θαιιηέξγεηεο, αθνχ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή ρξήζε γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε έθηαζε 
ησλ βνζθνηφπσλ, ε νπνία μεπεξλάεη ην 10%. 

Δπηπιένλ ηα δάζε είλαη ε ηξίηε ζε έθηαζε ρξήζε γεο αθνχ θαιχπηνπλ 
πεξίπνπ ην 11% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Σα δάζε ζα πξέπεη άκεζα λα 
πξνζηαηεπζνχλ αθνχ κε βάζε ηε δηαρξνληθή κειέηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πελεηνχ 
θαίλεηαη λα κεηψλνληαη ζε πνζνζηφ πνπ θζάλεη ην 2% ηνλ ρξφλν. 

ην ζρήκα 7.1.1 απεηθνλίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο. Οη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο είλαη ην είδνο ηεο ρξήζεο γεο, 
πνπ θαηαιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε έθηαζε, εθηείλνληαη ζην θεληξηθφ πεδηλφ 
ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απελαληίαο, νη βνζθφηνπνη θαη ηα δάζε 
εθηείλνληαη πεξηθεξεηαθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  
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Πίλαθαο 7.1.1 Οη ρξήζεηο γεο, νη εθηάζεηο θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπο 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

Υξήζε Κσδηθόο Έθηαζε (km2) (%) 

Γάζνο 10 351,8 9,8 

Γάζνο κηθηφ 11 55,6 1,6 

Αζηηθφ 20 45,2 1,3 

Αζηηθφ κηθηφ 21 9,0 0,3 

Βνζθφηνπνο 30 422,7 11,8 

Βνζθφηνπνο κηθηφ 31 354,0 9,9 

Αξνηξαίεο 40 1849,2 51,7 

Αξνηξαίεο κηθηφ 41 121,6 3,4 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 50 32,2 0,9 

Μφληκεο κηθηφ 51 41,1 1,2 

Διαηψλεο 60 47,9 1,3 

Διαηψλεο κηθηφ 61 19,5 0,5 

Ακπεινθαιιηέξγεηεο 70 12,3 0,3 

Ακπεινθαιιηέξγεηεο κηθηφ 71 11,1 0,3 

Άιιε ρξήζε (ηξαηφπεδα, 
Αεξνδξφκηα θ.α.) 90 132,6 3,7 

Νεξά-Γξφκνη 91 62,9 1,8 

Δγθαηαιειεηκκέλε έθηαζε 92 5,8 0,2 

ύλνιν  3574,4 100,0 

 
ρήκα 7.1.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο.  
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Σέινο, ε πφιε ηεο Λάξηζαο βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο θαη θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αζηηθήο ρξήζεο. 

7.2 Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο απνηειεί κία πεξηνρή ηελ 
νπνία ραξαθηεξίδεη ε κεγάιε γεσκνξθνινγηθή πνηθηιία. Τςεινί νξεηλνί φγθνη, 
κεγάιε πεδηάδα, αζηηθά θέληξα, ηερλεηέο ιίκλεο, πνηάκηα. Απηφ ην επξχ 
κνξθνινγηθφ θάζκα ζπληζηά έλα κσζατθφ θπζηθψλ πφξσλ θαη θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο αλεθηίκεηεο αμίαο απφ πεξηβαιινληηθή, πνιηηηζκηθή θαη 
αλαπηπμηαθή ζθνπηά. 

Με ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3044/2002 (Φ.Δ.Κ. 197/Α/27-8-2002), ζε επίπεδν 
ρψξαο, ηδξχζεθαλ 25 Φνξείο Γηαρείξηζεο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Οη θνξείο απηνί είλαη: ν Δζληθφο Γξπκφο 
Οιχκπνπ θαη ε πεξηνρή Κάξιαο – Βειεζηίλνπ – Μαπξνβνπλίνπ. 

ην Πεξηθεξεηαθφ Πνιενδνκηθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο 
Θεζζαιίαο (ΠΠΥΑΑΠ) (ΦΔΚ 1484/Β/2003), εθηηκάηαη φηη ε επηθάλεηα πνπ 
θαιχπηνπλ νη ζεζκηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ζηε Θεζζαιία είλαη κηθξή θαη 
δελ δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, επνκέλσο είλαη απαξαίηεηε ηφζν ε 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ε έθηαζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ε θάζε πεξηνρή. Ζ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Natura 
2000 θξίλεηαη επείγνπζα, κε ζηφρνπο ηφζν ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πεξηνρψλ απηψλ αιιά θαη ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζε 
επίπεδν ΓΠ-ΥΟΟΑΠ. Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα φηη ζηελ πνιηηηθή 
δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ν 
απνθιεηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκα θαη ησλ πην 
παξαδνζηαθψλ κνξθψλ, ζα επηδξνχζε δπζκελψο ζηε θχζε θαη δελ 
ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ. Αληίζεηα, ε παξακνλή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ χπαηζξν θαη ε ζπκβνιή 
ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα 
επηζπκεηέο. 

ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
Δζληθφ Καηάινγν ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζην Γίθηπν Natura 2000. Οη 
πεξηνρέο απηέο είλαη: ηκήκα ηνπ φξνπο Πειίνπ, ην αηζζεηηθφ δάζνο ζζαο, ην 
αηζζεηηθφ δάζνο θνηιάδαο Σεκπψλ, ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Κάξια - 
Μαπξνβνχλη - Κεθαιφβξπζν Βειεζηίλνπ, ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ 
Κάησ Οιχκπνπ θαη ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ησλ ζηελψλ ηνπ Καιακαθίνπ. 
Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ θαηαθχγηα νξληζνπαλίδαο θαη 
άγξηαο δσήο θαζψο θαη θπλεγεηηθή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία 
ηνπ δαζαξρείνπ Λάξηζαο (ζρ. 7.2.1). ηνλ πίλαθα 7.2.1 αλαιχνληαη νη 
πεξίκεηξνη θαη νη εθηάζεηο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
πίλαθα απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 εθείλε 
πνπ θαηαιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε είλαη ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή 
Κάξια - Μαπξνβνχλη - Κεθαιφβξπζν Βειεζηίλνπ, ελψ εθείλε κε ηε κηθξφηεξε 
έθηαζε είλαη ην αηζζεηηθφ δάζνο Σεκπψλ. Σα θαηαθχγηα νξληζνπαλίδαο 
θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. 
ην ζρήκα 7.2.1 απεηθνλίδνληαη ρσξηθά νη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura, ηα 
θαηαθχγηα νξληζνπαλίδαο θαη άγξηαο δσήο.  
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Πίλαθαο 7.2.1 Οη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura, ηα θαηαθχγηα νξληζνπαλίδαο 
θαη άγξηαο δσήο, νη θπλεγεηηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο νη αληίζηνηρεο 
πεξίκεηξνί ηνπο θαη νη εθηάζεηο ηνπο.  

Πεξηνρή Πεξίκεηξνο (km) Έθηαζε (km2) 

ξνο Πήιην 24,9 24,8 

Αηζζεηηθφ δάζνο ζζαο 57,3 74,5 

Αηζζεηηθφ δάζνο Σεκπψλ 18,2 13,4 

Κάησ ιπκπνο 40,9 24,4 

Κάξια - Μαπξνβνχλη - 
Βειεζηίλν 115,3 176,4 

ηελά Καιακαθίνπ 10,5 4,7 

Καηαθχγην νξληζνπαλίδαο 297,1 391,0 

Καηαθχγην άγξηαο δσήο 54,4 37,6 

Κπλεγεηηθή πεξηνρή 72,8 119,9 

 

ρήκα 7.2.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  
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7.3 Οδηθφ δίθηπν 

Σν νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη πνιχ αλεπηπγκέλν θαη εθηεηακέλν. 
Έλα κεγάινπ κήθνπο εζληθφ, επαξρηαθφ θαη αγξνηηθφ δίθηπν ππάξρεη ζηελ 
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ λα έρεη πξφζβαζε ρσξίο 
εηδηθέο απαηηήζεηο. 

Σν νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ 
Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο (ΠΠΥΑΑΠ) (ΦΔΚ 1484/Β/2003) θαηεγνξηνπνηείηαη ζε δχν 
νκάδεο, ην ππεξηνπηθφ θαη ηνπηθφ. Σν ππεξηνπηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο 
θιάδνπο πνπ ζπλδένπλ ηελ πεξηνρή κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα αλάπηπμεο 
δειαδή ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, κε ηηο φκνξεο πεξηθέξεηεο θαζψο 
επίζεο θαη ηα ηέζζεξα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κεηαμχ ηνπο. 
Σν ηνπηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, ην 
νδηθφ δίθηπν κεηαμχ ησλ εδξψλ ησλ ΟΣΑ θαη ηνπο νηθηζκνχο, αιιά θαη εηδηθέο 
θαηεγνξίεο ηνπ ρψξνπ φπσο νξεηλέο ελφηεηεο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, 
βηνκ/θέο πεξηνρέο θ.ι.π. χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ ΠΠΥΑΑΠ γηα ηελ 
πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ 
ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ή λα εληαρζνχλ λέα έηζη ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη 
δξφκνη πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επηθνηλσλία ηεο Λάξηζαο κε ηα αζηηθά θέληξα 
ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ. ε ηνπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε 
πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ 
εμππεξεηεί ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο (Γήκνο 
Λαξηζαίσλ, 2010).  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ην νδηθφ δίθηπν έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 
ηξεηο θαηεγνξίεο: ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν, ην δεπηεξεχνλ εζληθφ δίθηπν θαη ην 
επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν.  

Σν βαζηθφ εζληθφ νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηε Νέα Δζληθή Οδφ Αζήλα-Λακία-
Λάξηζα-Καηεξίλε-Θεζ/λίθε-Δχδσλνη (ΠΑΘΔ). Ζ νδηθή ζχλδεζε ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Λάξηζαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 
κε ηελ ππφινηπε ρψξα γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
νδηθνχ άμνλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κεηαθηλήζεσλ Βνξξά-Νφηνπ ζε 
επίπεδν ρψξαο εμππεξεηείηαη απφ ηε ΠΑΘΔ ε νπνία αλήθεη ζην Δπξσπατθφ 
ζχζηεκα θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ. Ο άμνλαο ζπλδέεη ηα δχν κεγάια αζηηθά 
θέληξα ηεο Θεζζαιίαο (Λάξηζα - Βφιν) θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ έρεη 
ραξαθηεξηζηηθά θιεηζηνχ απηνθηλεηφδξνκνπ κε δχν ισξίδεο αλά θαηεχζπλζε, 
θεληξηθή λεζίδα θαη βνεζεηηθέο νδνχο. 

Σν δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ην νδηθφ δίθηπν πνπ ελψλεη 
ηα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αιιά θαη ησλ φκνξσλ 
πεξηθεξεηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξνληαη μερσξηζηά δχν νδηθνί 
άμνλεο. Ο πξψηνο είλαη ε Δζληθή νδφο Λακία - Γνκνθφο -Ν. Μνλαζηήξη - 
Φάξζαια - Λάξηζα - Σχξλαβνο - Διαζζφλα– Κνδάλε – Πηνιεκατδα. Σν λφηην 
ηκήκα ηεο Φάξζαια -Λάξηζα  γεληθά έρεη πησρά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην 
βφξεην ηκήκα ηεο Λάξηζα - Σχξλαβνο - Διαζζφλα αλαβαζκίδεηαη έηζη ψζηε λα 
πξνζθέξεη ηελ δηαπεξηθεξεηαθή ζχλδεζε Θεζζαιίαο - Μαθεδνλίαο. Ο 
δεχηεξνο άμνλαο είλαη ε Δζληθή νδφο Βφινο – Α.Κ. Βειεζηίλν – Λάξηζα – 
Σξίθαια – Καιακπάθα – Γέθπξα Μνπξγθάλη - Μέηζνβν – Γηάλλελα – 
Ζγνπκελίηζα θαη Γέθπξα Μνπξγθάλη - Γξεβελά. Ο άμνλαο αλαβαζκίδεηαη 
ηκεκαηηθά κέζσ λέσλ έξγσλ θαη εμππεξεηεί, ηε ζχλδεζε ηεο πεξηθέξεηαο 
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Θεζζαιίαο κε ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Δγλαηία Οδφ. Δπίζεο εμππεξεηεί ηελ 
δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Σξηθάισλ – Λαξίζεο – Μαγλεζίαο. 

Σν επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηνπο άμνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
ησλ νηθηζκψλ, ηνπο άμνλεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ πφιεσλ, ησλ νηθηζκψλ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπο θνηλνηηθνχο δξφκνπο θαη ηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο. 
ηνλ πίλαθα 7.3.1 παξνπζηάδνληαη ην είδνο ηνπ νδηθνχ άμνλα θαη ην ζπλνιηθφ 
ηνπ κήθνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

Πίλαθαο 7.3.1 Ζ θαηεγνξία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην κήθνο ηνπ θαη ε 

πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

Καηεγνξία Μήθνο (km) (%) 

Βαζηθό Δζληθό Οδηθό δίθησο   

ΠΑΘΔ 80,5 1,0 

Γεσηερεύφλ εζληθό οδηθό δίθησο 125,1 1,6 

Φάξζαια - Λάξηζα - Σχξλαβνο - Διαζζφλα 80,3 1,0 

Λάξηζα – Σξίθαια 22,7 0,3 

Δπαξρηαθφ δίθηπν 7.467,1 97,3 

ύλνιν 7.556,4 100,0 

πσο είλαη αλακελφκελν ην κεγαιχηεξν κήθνο θαιχπηεηαη απφ ην επαξρηαθφ 
νδηθφ δίθηπν δηφηη πεξηιακβάλεη πνιιέο θαηεγνξίεο αμφλσλ ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ. Δπίζεο ην δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν παξνπζηάδεη εθηεηακέλν 
κήθνο (Πίλαθαο 7.3.1). Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ΠΑΘΔ θηάλεη ηα 80,5 ρικ θαη 
αληηπξνζσπεχεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ δηαηνκή 
ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ έρεη δχν θιάδνπο ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηππηθέο 
δηαηνκέο ηεο ΠΑΘΔ. Σν νδφζηξσκα έρεη ζπλνιηθφ πιάηνο 24,50 κ., κε ην 
πιάηνο ηεο θάζε κίαο απφ ηηο δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε λα 
είλαη 3,75κ. ελψ ε θεληξηθή λεζίδα αζθάιεηαο έρεη πιάηνο 1,50 κ. Σν πιάηνο 
ηνπ νδηθνχ άμνλα κειέηεο θηάλεη ηα 55,5 κ ζηηο πεξηνρέο ησλ δηνδίσλ. Σν 
κήθνο ηεο Δζληθήο Οδνχο Φάξζαια - Λάξηζα - Σχξλαβνο – Διαζζφλα είλαη 
πεξίπνπ 80 ρικ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνο ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ. Ο νδηθφο άμνλαο παξνπζηάδεη κεηαβαιιφκελν πιάηνο νδνζηξψκαηνο 
ην νπνίν θαηακεηξήζεθε θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 10 
έσο 18 κ. Ο νδηθφο άμνλαο Λάξηζα-Σξηθάια παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν κήθνο 
ίζν κε 22 ρικ, ελψ ην πιάηνο ηνπ κε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά 
θαηεχζπλζε θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 14 έσο 20 κ. 

ην ζρήκα 7.3.1 απεηθνλίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο. Σν βαζηθφ εζληθφ νδηθφ δίθηπν αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζην 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν 
παξνπζηάδεη κία αθηηλσηή αλάπηπμε γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ελψ ην 
επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαιχπηεη φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε φηη αθνξά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ 
Οδηθνχ Γηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε επηθνηλσλία κε ηα αζηηθά θέληξα ησλ 
φκνξσλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξηα έσο θαθή. 
Μνινλφηη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πξνζθέξεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα κε 
πεδηλέο ραξάμεηο θαη κηθξφ θφζηνο θαηαζθεπήο νδηθνχ δηθηχνπ, εθηφο απφ ηελ 
επηθνηλσλία Λάξηζαο - Βφινπ, ε νπνία γίλεηαη κέζσ ΠΑΘΔ, νη πεξηζζφηεξνη 
απφ ηνπο δξφκνπο πνπ ελψλνπλ ηα αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο δηέξρνληαη 
κέζα απφ νηθηζκνχο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηνπο 
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θαηνίθνπο ησλ νηθηζκψλ, λα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ 
θαη λα πξνθαιείηαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ νηθηζκψλ είηε απφ 
ζφξπβν είηε απφ θαπζαέξηα. Δπηπιένλ, έληνλν είλαη θαη ην πξφβιεκα χπαξμεο 
πνιιψλ θάζεησλ δηαζηαπξψζεσλ ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ηφζν κε επαξρηαθνχο 
φζν θαη θνηλνηηθνχο δξφκνπο. Αλ θαη ηφζν ζηα εθηεινχκελα, φζν θαη ζηα 
πξνγξακκαηηζκέλα έξγα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ηνπηθά ην νδηθφ 
δίθηπν, κέζσ π.ρ. παξαθάκςεσλ νηθηζκψλ, δηαπιαηχλζεηο-βειηηψζεηο νδψλ, ε 
πθηζηάκελε θαηάζηαζε δελ πξνβιέπεηαη λα αιιάμεη ξηδηθά. Γεληθφηεξα, ην 
βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ είλαη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαη ε 
θαθή νξηδνληηνγξαθία ησλ δξφκσλ, σο ζπλέπεηα ηεο ηκεκαηηθήο θαη ρσξίο 
νινθιεξσκέλεο κειέηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ, έρεη σο 
απνηέιεζκα ζε πνιιά ηκήκαηα πεδηλψλ ραξάμεσλ λα παξνπζηάδνληαη 
ζπλερείο θαη αληίξξνπεο θακπχιεο, θάηη πνπ ζα είρε απνθεπρζεί εάλ γίλνληαη 
έγθαηξα κειέηεο ηνπ δξφκνπ θαη νη απαξαίηεηεο απαιινηξηψζεηο.  

 
ρήκα 7.3.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ βαζηθνχ θαη δεπηεξεχνληνο 

εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: Έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ 

8.1 Γεληθά 

ήκεξα, ζηελ Θεζζαιία, ε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ είλαη άληζε αθνχ πεξηζζφηεξν 
απφ 90% αλαιψλεηαη ζηελ άξδεπζε. ιεο νη κειέηεο αλαθέξνπλ φηη είλαη 
ακθίβνιε ε απηνδπλακία ηεο πεξηθέξεηαο ιφγσ θαζπζηέξεζεο έξγσλ 
εθηξνπήο Αρειψνπ, αιιά θαη άιισλ έξγσλ επηθαλεηαθήο ηακίεπζεο λεξνχ 
(Kνπηζνγηάλλεο θ. ά., 2001, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2003β, YΠΔΥΧΓΔ, 2006, 
Planning Group 2006, 2007α, β, Μπαζξέιινο 2005β, Μηγθίξνο θ. ά., 2009). Οη 
κεγαιχηεξεο αλάγθεο λεξνχ ππάξρνπλ ζηε γεσξγία αθνχ πξέπεη λα 
εμππεξεηήζνπλ 3.500.000 ζηξέκκαηα θαιιηεξγεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο 
ζπλέπεηα ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ζε λεξφ, κε απνηέιεζκα:  

 Σελ ππεξάληιεζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ 
αληιήζεσλ ζε βαζχηεξνπο πδξνθφξνπο. 

 Σε δεκηνπξγία ηακηεπηήξσλ λεξνχ αθφκε θαη ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο. 

 Σελ αλαγθαηφηεηα κεηαθνξάο λεξνχ, ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο 
απνζηάζεηο, γεγνλφο πνπ απαηηεί θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 
εθηεηακέλσλ πιένλ ηερληθψλ έξγσλ. 

 Σελ ρξήζε ζπρλά λεξνχ χδξεπζεο γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζήκεξα, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο, 
κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ππεξθαηαλάισζε, αθνχ ζπαηαιείηαη πεξίπνπ 
20% πεξηζζφηεξν λεξφ απφ απηφ πνπ απαηηείηαη. εκεηψλεηαη φηη, ζε εζληθφ 
επίπεδν, ιφγσ ηεο κεγάιεο θιίκαθαο ηεο ρξήζεο, ε νηθνλνκία άξδεπζεο 
κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα άιιεο ρξήζεηο. Γηα 
παξάδεηγκα, 5% νηθνλνκία ζην αξδεπηηθφ λεξφ απνηειεί νηθνλνκία 4,2% ζην 
λεξφ πνπ ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρψξα. Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ 
ηερλνινγηψλ άξδεπζεο, ε αλαθχθισζε λεξνχ θαη ε κείσζε ησλ απσιεηψλ 
ζηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ λεξνχ, απνηεινχλ ζεκαληηθά 
ζηνηρεία αληηκεηψπηζεο ηεο φιν θαη απμαλφκελεο θαηάζηαζεο αλάγθεο λεξνχ.  

8.2 Αξδεχζεηο θαη Δγγεηνβειηησηηθά  

Γεληθά, ε Θεζζαιία απνηειεί έλα πνιχ αξλεηηθφ παξάδεηγκα νξζνινγηθήο 
δηαρείξηζεο λεξνχ αθνχ ε επηθαλεηαθή σο πξνο ηελ ππφγεηα απνξξνή είλαη 
4:1, ελψ ε εθκεηάιιεπζε έρεη αλαινγία ππφγεηνπ σο πξνο ην επηθαλεηαθφ 3:1 
(Παπαδνπνχινπ θαη άιαπα 1978). ήκεξα απφ ηα 3.500.000 ζηξέκκαηα ηεο 
πεδηλήο έθηαζεο ηεο, αξδεχνληαη πεξίπνπ 2.600.000 ζηξέκκαηα, ήηνη 700.000 
ζηξέκκαηα απφ επηθαλεηαθά λεξά (27%) θαη 1.900.000 ζηξέκκαηα απφ 
ππφγεηα λεξά (73%), κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζπλερήο πηψζε ηεο 
ππφγεηαο ζηάζκεο. Πεξίπνπ ην 75% ηεο αξδεπφκελεο έθηαζεο απφ ππφγεηα 
λεξά, εμππεξεηείηαη απφ ηδησηηθέο γεσηξήζεηο θαη ε ππφινηπε απφ θξαηηθέο 
γεσηξήζεηο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λάξηζαο ε αξδεπφκελε 
έθηαζε είλαη 1.180.000 ζηξέκκαηα απφ ηα νπνία ηα 224.000 ζηξέκκαηα 
αξδεχνληαη απφ επηθαλεηαθά λεξά θαη ηα 956.000 ζηξέκκαηα απφ ππφγεηα 
λεξά (Γθνχκαο, 2006). Δπνκέλσο ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο αλάγθεο ηφζν ζε 
λεξφ άξδεπζεο, φζν θαη ζε έξγα ηακίεπζεο λεξνχ, ψζηε λα ππάξμεη κηα 
νξζνινγηθή αλαινγία ρξήζεο επηθαλεηαθνχ σο πξνο ππφγεην λεξφ, ζηελ 
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. 
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Σα ζεκαληηθφηεξα ζπιινγηθά αξδεπηηθά έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ 
Θεζζαιία θαη εμππεξεηνχλ θαη ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη: 

• Αξδεπηηθφ έξγν Νηθ. Πιαζηήξα, ζηνλ Νφκν Καξδίηζαο, κε πιήξεο 
αξδεπηηθφ (αλνηρηψλ αγσγψλ), ζηξαγγηζηηθφ θαη νδηθφ δίθηπν, 
πεξηκέηξνπ 152.000 ζηξέκκαηα θαη εμππεξεηεη ηκήκα ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ ηεο πεξηνρήο εδηαθέξνληνο 

• Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Τπνγείσλ Τδάησλ Θεζζαιίαο, πεξηκέηξνπ 
420.000 ζηξέκκαηα, κε πιήξεο ζηξαγγηζηηθφ θαη αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν. 
Δμππεξεηείηαη απφ 1100 βαζηέο γεσηξήζεηο, θπξίσο κε επηθαλεηαθφ 
αξδεπηηθφ δίθηπν θιεηζηψλ αγσγψλ. 

• Αξδεπηηθφ Μάηη Σπξλάβνπ, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, πεξηκέηξνπ 
52.000 ζηξέκκαηα., ην νπνίν εμππεξεηείηαη απφ ηα λεξά ησλ νκψλπκσλ 
πεγψλ θαη απφ θξαηηθέο γεσηξήζεηο, κε ηελ θαηαζθεπή πιήξνπο 
ζηξαγγηζηηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο θχξηαο 
δηψξπγαο κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ.  

• Αξδεπηηθφ έξγν Πιαηπθάκπνπ, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, πνπ 
εμππεξεηείηαη απφ ηα λεξά ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ κε άληιεζε θαη απφ 
δηάθνξνπο ρσκάηηλνπο κηθξνηακηεπηήξεο. Ζ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ 
λεξνχ ζηα αγξνηεκάρηα γίλεηαη κέζσ ηνπ ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ, ην 
νπνίν έρεη ζρεδφλ θαηαζηξαθεί, ιφγσ ησλ αληίζηξνθσλ θιίζεσλ πνπ 
έρνπλ δηακνξθσζεί ζε απηφ. 

• Ζ δηνίθεζε, ιεηηνπξγία, αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε ησλ 
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ έρεη παξαρσξεζεί ζηνπο Ο.Δ.Β., θαη ζε 
πεξηπηψζεηο κηθξψλ αξδεπηηθψλ έξγσλ (κεκνλσκέλσλ γεσηξήζεσλ, 
ηζηκεληαπιάθσλ, θιπ.) ζηηο Κνηλφηεηεο, πνπ εμππεξεηνχληαη. 

ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ιεηηνπξγνχλ ζην δίθηπν ηνπ ΣΟΔΒ Πελεηνχ 13 
ηακηεπηήξεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ δχν ζηνπο νηθηζκνχο Πιαηχθακπν, 
Νάκαηα, Διεπζέξην, Γήκεηξα, Καιακάθη θαη απφ έλαλ ζε Οκνξθνρψξη, 
Γιαχθε θαη Καζηξί. κσο, νη αξδεπηέο αμηνπνηνχλ άκεζα ηα απνζέκαηα λεξνχ 
ησλ ηακηεπηήξσλ κε απνηέιεζκα ηελ εμάληιεζε ηνπο. Οη θαιιηεξγεηέο, φηαλ 
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηα αληιηνζηάζηα ησλ ΣΟΔΒ ζηξέθνληαη ζε εχθνιεο 
ιχζεηο πνπ είλαη ε άκεζε άληιεζε λεξνχ απφ ηνλ Πελεηφ (Πεξγηαιηψηεο, Π. 
2001, YΠΔΥΧΓΔ, 2002). 

Δπηπιένλ κία ζεηξά απφ θαλάιηα (αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά) έρνπλ 
αλαπηπρζεί. Έλα κηθξφ ηκήκα ηνπο θαηαλέκεηαη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 
ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Θεζζαιία θαη θπξίσο κε ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο 
Καξδίηζαο. Ζ αλάπηπμή ηνπο έρεη σο επίθεληξν ηνλ Πελεηφ πνηακφ κε 
απνηέιεζκα ε ππνβάζκηζή ηνπο, ε παξάθακςή ηνπο ή θαη ε θαθή ιεηηνπξγία 
ηνπο έρεη άκεζε ζπλέπεηα ζην θπζηθφ ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ. Απεπζείαο απφ 
ην πνηάκη αξδεχνληαη επίζεκα πεξί ηα 112.000 ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Πιαηχθακπνπ. ην ζρήκα 8.2.1 απεηθνλίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 
αξδεπηηθψλ-ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Tα πθηζηάκελα αξδεπηηθά δίθηπα παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
ειιηπή ζπληήξεζε (Μπαζξέιινο θ.ά., 2006; Μηγθίξνο θ. ά., 2009). Δηδηθφηεξα 
ε πθηζηακέλε θαηάζηαζε ζηα δίθηπα βαξχηεηαο έρεη σο εμήο:  

• Σν πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ δίθηπν έρνπλ απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά 
θαη δηαλνκή ηνπ χδαηνο πνπ κπνξεί λα θζάλνπλ θαη ην 30%.  
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• Σν ηξηηεχνλ δίθηπν έρεη θαηά πεξηπηψζεηο, ιφγσ δεκηψλ θαη θαθήο 
ιεηηνπξγίαο, απψιεηεο ηεο ηάμεο 10-25%.  

• εκαληηθέο απψιεηεο παξαηεξνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο άξδεπζεο, 
θπξίσο κε ηελ παξαδνζηαθή επηθαλεηαθή ξνή. Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο 
ηνπ πξνζαγφκελνπ ζηνλ αγξφ χδαηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 50%. 

 
ρήκα 8.2.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ αξδεπηηθψλ-ζηξαγγηζηηθψλ 

θαλαιηψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

Μεγάιν πξφβιεκα ηνπ Πελεηνχ είλαη ε παξάλνκε άληιεζε, κε παξάιιειε 
δεκηνπξγία ρσκάηηλσλ πξφρεηξσλ θξαγκάησλ. Ζ άληιεζε απηή γίλεηαη ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο θαη είλαη αδχλαηνο ν ππνινγηζκφο ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη. 

Πνιιά απφ ηα έξγα είλαη θαη αληηπιεκκπξηθά θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη 
ζήκεξα φηη ην πξνβιήκαηα πιεκκπξψλ ηεο πεξηνρήο έρεη αληηκεησπηζζεί. Σα 
έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αθνξνχλ θπξίσο: (α) εγθπβσηηζκφ ηεο θνίηεο 
ησλ πνηακψλ θαη ξεκάησλ, (β) εθβαζχλζεηο θαη (γ) αιιαγέο ηεο δηεχζπλζεο 
ξνήο ησλ λεξψλ. Δπίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απνζηξαγγηζηηθά – 
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απνρεηεπηηθά δίθηπα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιενλαδφλησλ λεξψλ απφ ηηο 
γεσξγηθέο εθηάζεηο. 

Ζ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηε ζεζζαιηθή πεδηάδα, πνπ 
νινθιεξψζεθε πξηλ ιίγεο δεθαεηίεο, ζηφρεπε ζηελ πξνζηαζία ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ζηελ επέθηαζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Σα 
έξγα απηά είραλ κελ ηηο αλακελφκελεο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο, αιιά ζηαδηαθά 
εκθαλίζζεθαλ (ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο απφ φπνπ δηέξρνληαλ ηα επηθαλεηαθά 
λεξά) θαη θαηλφκελα πζηέξεζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, 
εμαηηίαο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ δηήζεζεο. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη φηη ε έθηαζε ησλ 
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ 
πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ, απνηειεί ηελ κείδνλα αλζξσπνγελή 
επίδξαζε ζην πδξνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ θαη ησλ θχξησλ 
παξαπνηάκσλ ηνπ 

8.3 Τθηζηάκελνη Οξγαληζκνί Έγγεησλ Βειηηψζεσλ (Ο.Δ.Β.)  

πσο ήδε αλαθέξζεθε ε θαιιηεξγνχκελε πεδηλή έθηαζε ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο είλαη πνιχ κεγάιε θαη θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. Οη θχξηεο θαιιηέξγεηεο είλαη βακβάθη, ζηηεξά, 
δελδξψδε, αξαβφζηην, κεδηθή. κσο ηα ζπιινγηθά δίθηπα είλαη πνιχ ιίγα θαη 
θαιχπηνπλ έλα κηθηφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ. 

Σν ζχλνιν ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο επηθεληξψλεηαη ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πιαηχθακπνπ, ζηε Λάξηζα θαη ζηελ πεξηνρή ησλ 
Φαξζάισλ. Πνιιά απφ απηά βαζίδνληαη ζηελ γεηηνλία κε ηνλ Πελεηφ ν νπνίνο 
απνηειεί ηελ θχξηα πδάηηλε ρεξζαία κάδα ζηελ πεξηνρή, ε νπνία παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθή ξχπαλζε, φπσο ληηξηθά, θσζθνξηθά θιπ. ηνλ πίλαθα 8.2.1 
παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο πνπ αξδεχνληαη κε ζπιινγηθά Γεληθνχο 
Οξγαληζκνχο Έγγεησλ Βειηηψζεσλ (ΓΟΔΒ) θαη ηδησηηθά δίθηπα ζηελ πεξηνρή. 
Δπίζεο, ζην ζρήκα 8.3.1 απεηθνλίδεηαη έλαο ζεκαηηθφο ράξηεο φπνπ 
απεηθνλίδνληαη ζεκεηψλνληαη νη πεξηνρέο κε απηνηειή έξγα εθηφο δηθαηνδνζίαο 
ΓΟΔΒ, νη πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ, νη δηψξπγεο (αγσγνί κεηαθνξάο 
λεξνχ), θαη ηα αληιηνζηάζηα. 

Οη πεξηνρέο κε αξδεπηηθά έξγα θαιχπηνπλ κία έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 712 
ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ θαη ρσξηθά βξίζθνληαη ζην πεδηλφ θεληξηθφ θαη 
λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Πίλαθαο 8.3.1 Οη εθηάζεηο πνπ αξδεχνληαη κε ζπιινγηθά ΓΟΔΒ θαη ηδησηηθά 
δίθηπα ζηελ πεξηνρή ρξήζεηο γεο.  

Δίδνο έξγνπ Έθηαζε (km2) 

Πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ 584,8 

Πεξηνρέο κε απηνηειή έξγα εθηφο δηθαηνδνζίαο 126,8 

ύλνιν 711,6 
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ρήκα 8.3.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ΓΟΔΒ, ησλ αγσγψλ 
κεηαθνξάο λεξνχ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.  

ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ιεηηνπξγνχλ (Πεξγηαιηψηεο, Π. 2001, YΠΔΥΧΓΔ, 
2002) : 

• Έλαο (1) Γ.Ο.Δ.Β. κε έδξα ηελ Λάξηζα, κε αξκνδηφηεηα ηε ιεηηνπξγία – 
ζπληήξεζε ησλ θπξίσλ ζηξαγγηζηηθψλ ζπιιεθηήξσλ ηεο Θεζζαιίαο, 
ζηξαγγηζηηθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ, ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα 
ζπζηαζεί Σ.Ο.Δ.Β. Δπίζεο ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη θαη ε ηερληθή 
ζηήξημε ησλ Σ.Ο.Δ.Β. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
απφ ηνλ Γ.Ο.Δ.Β. γίλεηαη αληαπνδνηηθά, αλάινγα δειαδή κε ηα 
ρξεκαηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο Σνπηθνχο Οξγαληζκνχο 
Έγγεησλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β.) ή ηα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο Σ.Ο.Δ.Β., ηηο Γηεπζχλζεηο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη 
ηνπο Γεκάξρνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί Σ.Ο.Δ.Β. 
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• Έλαο (1) Σ.Ο.Δ.Β., ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη εθηάζεηο ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Κάξιαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ 
Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο θαη 9 Σ.Ο.Δ.Β. κε πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ζηελ 
Λάξηζα. 

Οη πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο θαη ε έθηαζε ησλ πεξηνρψλ πνπ αξδεχνληαη απφ 
ΣΟΔΒ ζηελ Λάξηζα θαη ζηελ Κάξια δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8.4.1. Δπηπιένλ 
δεκηνπξγήζεθε, έλαο ζεκαηηθφο ράξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πεξηνρψλ 
δηθαηνδνζίαο θαη ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ησλ ΣΟΔΒ. Οη αξδεπφκελεο 
εθηάζεηο θαιχπηνπλ κηα επηθάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 800 ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηνκέηξσλ. Τπάξρνπλ Σ.Ο.Δ.Β. κε κεγάιε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο (π.ρ. 
Δληππέα-Φαξζάισλ θαη αξθεηνί κε πνιχ κηθξή πεξηνρή δηθαηνδνζίαο (π.ρ. 
Σχξλαβνπ). 

Σα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά έξγα πνπ δηνηθνχλ νη Σ.Ο.Δ.Β. είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα κε πξνζσξηλά – επηθαλεηαθά αξδεπηηθά δίθηπα, ηα νπνία 
κεηαθέξνπλ λεξφ ζηα αγξνηεκάρηα, θπξίσο απφ θξαηηθέο γεσηξήζεηο. 
Τπάξρνπλ βέβαηα θαη Σ.Ο.Δ.Β. πνπ δηνηθνχλ κφληκα αξδεπηηθά δίθηπα, αιιά 
θαη Σ.Ο.Δ.Β. πνπ ην λεξφ κεηαθέξεηαη ζηα αγξνηεκάρηα δηα ησλ ζηξαγγηζηηθψλ 
δηθηχσλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη δελ απνζηξαγγίδνπλ ηελ πεξηνρή, 
ιφγσ ησλ αληίζηξνθσλ θιίζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε απηά. Σα πξνβιήκαηα 
δηνίθεζεο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ αλαθέξνληαη θπξίσο (α) ζην πξφγξακκα 
άξδεπζεο, (β) ζηηο θζνξέο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ, θιπ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 
φηη νη πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο γεσηξήζεηο έρνπλ αλνξπρζεί πξηλ πεξίπνπ 25 
έηε θαη ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Οη πεξηζζφηεξνη Σ.Ο.Δ.Β. δελ 
ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία έρνπλ 
εγθαηαιεηθηεί θαη ζε πεξηπηψζεηο πιεκκπξηθψλ βξνρνπηψζεσλ θηλδπλεχνπλ 
λα θαηαθιπζζνχλ αξθεηέο γεσξγηθέο εθηάζεηο (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 
2003β). εκεηψλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πελεηνχ 
νθείιεηαη ζηελ θαθή νξγάλσζε θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ, γηα ην ιφγν φηη 
κπνξεί ν θάζε έλαο λα παξεκβαίλεη θαη λα απζαηξεηεί σο πξνο ην λεξφ θαη λα 
εθρεξζψλεη θαη λα θαηαπαηά γε σο πξνο ηελ παξαπήλεηα δψλε θαη ηα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

Πίλαθαο 8.3.2 Οη πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο θαη ε επηθάλεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ 

αξδεχνληαη ησλ ΣΟΔΒ.  

ΣΟΔΒ Έθηαζε (km2) 

Αγίαο νθίαο 35,0 

Γακαζίνπ 17,4 

Δληπέα-Φαξζάισλ 267,0 

Κάξιαο 121,5 

Μαθξπρσξίνπ 12,1 

Μάηη Σχξλαβνπ 84,1 

Πελεηνχ 179,9 

Ραςάλεο 0,1 

Σανπζάλεο 78,4 

Σχξλαβνπ 4,6 

ύλνιν 800,1 
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8.4.Φξάγκαηα- Ρνπθξάθηεο Γπξηψλεο 

Σα έξγα λεξνχ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Θεζζαιία, αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία 
επηθαλεηαθψλ ηακηεπηήξσλ θαη δηεπζεηήζεσλ πδάησλ. 

ηελ πεξηνρή κειέηεο ραξηνγξαθήζεθαλ ζπλνιηθά 15 θξάγκαηα. Πνιιά απφ 
απηά είλαη πξφρεηξα ρσκάηηλα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο άξδεπζεο, 
ΣΟΔΒ θαη ηδησηψλ. Ζ νλνκαζία θαη ε πεξηγξαθή ησλ θξαγκάησλ δίλεηαη ζηνλ 
πίλαθα 8.4.1. 

Σα θξάγκαηα απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζεκαηηθφ ράξηε 8.4.1 καδί κε ηελ 
ρσξηθή θαηαλνκή ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο 
ησλ ΣΟΔΒ. Σα θξάγκαηα κε α/α 1 έσο θαη 3 (Γπξηψλεο, Καιακαθίνπ θαη 
Σεξςηζέαο) βξίζθνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 
Λάξηζαο ε νπνία θαη ηα δηαρεηξίδεηαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγίαο θαη 
απνθαηάζηαζεο. Σα θξάγκαηα 4 θαη 5 δηαρεηξίδνληαη ηελ παιαηά θαη λέα θνίηε 
ηνπ Πελεηνχ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. 

Πίλαθαο 8.4.1 Σα θξάγκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

α/α Ολνκαζία Πεξηγξαθή 

1 Ρνπθξάθηεο Γπξηψλεο Ήδε θαηαζθεπάδεηαη 

2 Φξάγκα ηελψλ Καιακαθίνπ 
Υσκάηηλν, αλαγλσξηζκέλν απφ 
ην Ννκαξρία 

3 Φξάγκα Σεξςηζέαο 
Υσκάηηλν, αλαγλσξηζκέλν απφ 
ην Ννκαξρία 

4 Φξάγκα Λάξηζαο (Πελεηφο) 
Γηαρείξηζε παιαηάο θαη λέαο 
θνίηεο Πελεηνχ 

5 Φξάγκα Λάξηζαο (Καλάιη εθηξνπήο) 
Γηαρείξηζε παιαηάο θαη λέαο 
θνίηεο Πελεηνχ 

6 Φξάγκα Ακπγδαιέα Υσκάηηλα πξφρεηξα 

7 Φξάγκα ηελψλ Καιακαθίνπ Υσκάηηλα πξφρεηξα 

8  Φξάγκα Πελεηάδαο Υσκάηηλα πξφρεηξα 

9 Φξάγκα Οκνξθνρσξίνπ Υσκάηηλα πξφρεηξα 

10 Φξάγκα Κνπινπξίνπ Υσκάηηλα πξφρεηξα 

11 Φξάγκα Φάιαλλαο (Παιηφκπινο) Υσκάηηλα πξφρεηξα 

12 Φξάγκα Φάιαλλαο (Ληβαδφηνπνο) Υσκάηηλα πξφρεηξα 

13 Φξάγκα Γπξηψλεο (Γειαδφηνπνο) Υσκάηηλα πξφρεηξα 

14 Φξάγκα Γπξηψλεο (Κνκκέλν) Υσκάηηλα πξφρεηξα 

15 Φξάγκα Ακπειψλα (ηελή) Υσκάηηλα πξφρεηξα 

Σν πιένλ ζεκαληηθφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη, ν ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο, 
ην νπνίν ήδε είλαη ζε θαηαζθεπή θαη βξίζθεηαη ζηνλ πνηακφ Πελεηφ θαηάληε 
ηεο Λάξηζαο. Οη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ αλαθέξνπλ φηη ζθνπφο 
ηνπ είλαη ε ηακίεπζε θαη ξχζκηζε, λεξψλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ 
θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηξνπή ηνπ π. Αρειψνπ θαη 
ε ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε (ΤΓΡΔΣΜΔ Δ.Δ. – ΤΓΡΔΣΜΔ Δ.Π.Δ., 2007, 
Μαπξνληθνιάνπ 2008). Σν έξγν πεξηιακβάλεη δηψξπγεο πξνζαγσγήο - 
απαγσγήο, πξνο ηελ πθηζηάκελε θνίηε ηνπ π. Πελεηνχ. Ρνπθξάθηε χςνπο 
15.60 m κε ηα ζπλνδά έξγα (απνηεινχκελν απφ δέθα ηνμσηά ζπξνθξάγκαηα 
πιάηνπο 8.00 m ην θαζέλα). Ο ηακηεπηήξαο έρεη φγθν 5.00 hm3. Μηθξφ 
Τδξνειεθηξηθφ ηαζκφ ηζρχνο 5MW κε εθηηκψκελε εηήζηα παξαγσγή 15 
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GWh. Ο ππφ θαηαζθεπή ξνπθξάθηεο Γπξηψλεο, παξά ηνλ νκψλπκν νηθηζκφ 
απνηειεί ην πιένλ θαηάληε ηεζζάξσλ θξαγκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ επί ηνπ 
πνηακνχ Πελεηνχ. Σα άιια ηξία είλαη (απφ θαηάληε πξνο αλάληε) ην θξάγκα 
Σεξςηζέαο (αλάληε ηνπ ηξαηνπέδνπ Μεραληθνχ), ην θξάγκα Ακπγδαιηάο ζηα 
ζηελά ηνπ Καιακαθίνπ θαη ην θξάγκα Σηηάλνπ θαηάληε ηεο ζπκβνιήο ηνπ π. 
Δληπέα. 

 

ρήκα 8.4.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ 
ΣΟΔΒ θαη ηα θπξηφηεξα θξάγκαηα θαηά κήθνο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. 

Ζ ζθνπηκφηεηα, ε επηινγή ηεο ζέζεο θαη ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ξνπθξάθηε 
Γπξηψλεο είλαη: 

1. Ζ ηακίεπζε ζηε ρακειή κφλν θνίηε ηνπ πνηακνχ θαη παξνρέηεπζε κε 
βαξχηεηα αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε πεξηνρέο ηνπ Ν. Λαξίζεο αθαζάξηζηεο 
έθηαζεο 160 km2 πεξίπνπ. 

2. Ζ πιήξσζε κε βαξχηεηα, κε ρεηκεξηλά λεξά ηνπ πνηακνχ, ηφζν ησλ 
πθηζηακέλσλ ιηκλνδεμακελψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΣΟΔΒ Πελεηνχ φζν θαη ηεο 
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ιίκλεο Κάξιαο (κε ζπλνιηθφ εηήζην φγθν πεξίπνπ 200 hm3 θαη εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο 5 GWh πεξίπνπ). 

3. Μεηά ηε κεξηθή εθηξνπή ηνπ π. Αρειψνπ πξνο ηε Θεζζαιία θχξηνο 
ζθνπφο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε παξνρέηεπζε θαη ξχζκηζε ησλ απνξξνψλ ηεο 
ιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ θαη ησλ λεξψλ ηεο κεξηθήο εθηξνπήο ηνπ π. Αρειψνπ γηα 
άξδεπζε θαη ε εμαζθάιηζε νηθνινγηθήο παξνρήο ίζεο κε 10.00 m3/s πξνο ηα 
Σέκπε. Τπάξρεη πξφβιεςε άξδεπζεο 430 km2 πεξίπνπ. 

4. Ζ ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε ηεο πδαηφπησζεο πνπ δεκηνπξγείηαη. 

Ζ Μέγηζηε Καλνληθή ηάζκε (ΜΚ) θαζνξίζηεθε ζην +63.00 εμαζθαιίδνληαο 
ρσξεηηθφηεηα ηακηεπηήξα ηεο ηάμεσο ησλ 5.00 hm3. Με ηελ πην πάλσ ζηάζκε 
δελ επεξεάδνληαη ηα έξγα εθβνιήο ηνπ ηαζκνχ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο 
Λάξηζαο, νχηε ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππφ θαηαζθεπή έξγσλ ζηελ 
εζσηεξηθή θνίηε ηνπ πνηακνχ ζηε Λάξηζα (ΤΓΡΔΣΜΔ Δ.Δ. – ΤΓΡΔΣΜΔ 
Δ.Π.Δ., 2007, Μαπξνληθνιάνπ 2008, Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

8.5. Λίκλε Κάξια 

Ζ ιεθάλε ηεο Κάξιαο βξίζθεηαη ζην λφηην αλαηνιηθφ άθξν ηεο πεδηάδαο ηεο 
Λάξηζαο θαη παξνπζηάδεη κνξθή θιεηζηήο επηκήθνπο ιεθάλεο. Σν 1962, 
μεθίλεζε ε απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Κάξιαο, ε νπνία θάιππηε καδί κε ηελ 
πεξηθεξεηαθή ηεο δψλε, πιεκκπξηθή δψλε, έθηαζε 130.000 ζηξεκκάησλ. Ζ 
απνμήξαλζε έγηλε κε θαηαζθεπή αγσγνχ θαη ζήξαγγαο πνπ δηνρέηεπζαλ ην 
λεξφ ζηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Ήηαλ κηα αβαζήο ιίκλε 2-6 κέηξα, ε νπνία 
ζπρλά κεηαβαιιφηαλ ζε έινο. Ζ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Κάξιαο έδσζε 
πεξίπνπ 78.000 ζηξέκκαηα ηα νπνία δελ ήηαλ απνδνηηθά θαη πνηέ ε γε απηή 
δελ δηαλεκήζεθε.  

Ζ νιηθή απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Κάξιαο νινθιεξψζεθε ην 1964. Ζ 
απνζηξάγγηζε ηεο ιίκλεο δελ έιπζε πιήξσο ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, 
δηφηη δελ θαηαζθεπάζζεθαλ ν πξνβιεπφκελνο ηακηεπηήξαο θαη ηα έξγα πνπ 
ηνλ ζπλφδεπαλ. Αξρηθά, ε απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζηελ 
πεδηάδα ηεο Κάξιαο. ε απηφ ζπληέιεζε ηφζν ε αχμεζε ζηηο θαιιηεξγνχκελεο 
εθηάζεηο, ε κείσζε ζηε δεκία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ εμαηηίαο ησλ 
πιεκκπξψλ αιιά θαη ε ελδπλάκσζε ησλ αγξννηθνζπζηεκάησλ. Ζ αχμεζε 
απηή φκσο δελ θξάηεζε γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απνμήξαλζε ηεο 
ιίκλεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νδήγεζε: α) ζηελ πηψζε ηνπ ππφγεηνπ 
πδξνθνξέα θαη θαηά ηφπνπο ηελ πθαικχξελζε ηνπ, β) ζηελ έιιεηςε λεξνχ 
άξδεπζεο, γ) ζηελ εθδήισζε πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, δ) ππνβάζκηζε ησλ 
εδαθψλ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο αιάησλ θαη δηάβξσζήο ηνπο, 
ε) ξχπαλζε ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ απφ βηνκεραληθά απφβιεηα θαη 
αγξνρεκηθά ζη) ζηελ κεηαβνιή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή.  

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πήξε απφθαζε λα απνθαηαζηαζεί κέξνο ηεο 
πξνεγνχκελεο ιίκλεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ κεξηθή 
απνθαηάζηαζε ηεο πξψελ ιίκλεο Κάξιαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
πεξηβαιινληηθά έξγα ζηελ Διιάδα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα αληηζηξέςεη 
ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ 
απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο. Μία ζεηξά κειεηψλ εθπνλήζεθαλ γηα ηελ 
επαλαδεκηνπξγία ηεο ιίκλε απφ ην 1982 έσο ην 1999. ήκεξα ε ηφζν ν 
ηακηεπηήξαο ηεο ιίκλεο φζν θαη ηα ζπλνδά έξγα βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο 
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θαηαζθεπήο. χκθσλα κε ηηο κειέηεο ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
ηακηεπηήξα ηεο Κάξιαο ζα ζπληειέζεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
επαλαπιήξσζε ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ θαη ζηε γεληθφηεξε 
απνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πγξφηνπνπ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 1995, 1999, 
Παηζψλαο θ.ά 2009, Παπαθψζηα, 2010). 

Ζ ζεκεξηλή ιίκλε θαιχπηεη έθηαζε 38.000 ζηξεκκάησλ (ε ιίκλε ησλ 
Ησαλλίλσλ έρεη έθηαζε 22.000 ζηξέκκαηα). Σν βάζνο ηεο θζάλεη θαη ηα 6 
κέηξα (κέζν βάζνο 4 κέηξα). Ο φγθνο ησλ λεξψλ πνπ θηινμελεί θζάλεη ηα 
190.000.000 θπβηθά κέηξα, λεξφ πνπ έξρεηαη κε άληιεζε απφ ηνλ Πελεηφ, ελψ 
πξνβιέπεηαη κε ην ξνπθξάθηε ηεο Γπξηψλεο λα έξρεηαη ην λεξφ κε βαξχηεηα. 
Σν λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη κέζσ ηάθξνπ ε νπνία έρεη νλνκαζηεί Σ9 θαη είλαη 
δηεπζεηεκέλε θαη έρεη επηρσκαησζεί. Σν έξγν ζα θαιχςεη ηελ άξδεπζε 
100.000 ζηξεκκάησλ (ήηνη 50.000.000 θπβηθά κέηξα ην ρξφλν) θαη κέξνο ηεο 
χδξεπζεο ηνπ Βφινπ (15.000.000 θπβηθά κέηξα). Θα ιεηηνπξγεί θαη σο 
αληηπιεκκπξηθφ έξγν γηα ηελ γχξσ πεξηνρή.  

8.6.Τπφγεηα λεξά-γεσηξήζεηο 

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ πδξνθνξέσλ ηεο Θεζζαιίαο, κε εμαίξεζε ιίγεο 
πεξηνρέο βξίζθεηαη θάησ απφ θαζεζηψο ππεξεθκεηάιιεπζεο. Σν πξφβιεκα 
απηφ ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο είλαη εληνλφηεξν ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία, 
φπνπ εθδειψλεηαη ζπλερήο ζπζηεκαηηθή ηαπείλσζε ηεο ζηάζκεο ρσξίο 
πεξηφδνπο επαλαθνξάο. Ζ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ 
νπνίν άξρηζε ε απφηνκε πηψζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξηψλ 
ρσξίο πεξαηηέξσ αλαπιήξσζε δηαθέξνπλ ηνπηθά. ηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο ε επέθηαζε θαη ε αχμεζε ησλ αληιήζεσλ ζπλδπάδεηαη κε ηε 
δπζθνιία επαλαπιήξσζεο ησλ αθαηξνχκελσλ πνζνηήησλ.  

ηελ πεξίνδν 1986-2004 ε ηαπείλσζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα 
ραξαθηεξίζηεθε αξθεηά κεγάιε έσο αλεζπρεηηθή θαη απηφ νθείιεηαη αθελφο 
ζηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ γηα ιφγνπο χδξεπζεο θαη 
άξδεπζεο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε πεληαεηία 1987-1992 ήηαλ απφ ηηο 
μεξφηεξεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λεξνχ γίλεηαη θαλεξφ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ είλαη 
πιένλ αθαηάιιειν γηα ηηο ρξήζεηο πνπ θαηαλαιψλεηαη, θαη ε θαηάζηαζε φζν 
πεξλάλε ηα ρξφληα επηδεηλψλεηαη. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηπρφλ κείσζε 
ησλ αληιήζεσλ ηεο πεξηνρήο Κάξιαο θαηά 30% ζπλνιηθά ζα νδεγνχζε ζε 
αχμεζε ηεο ππφγεηαο ζηάζκεο θαηά 12 πεξίπνπ κέηξα γηα πεξίνδν εθαξκνγήο 
20 εηψλ, δειαδή αχμεζε 0,6 πεξίπνπ κέηξσλ εηεζίσο. Σν γεγνλφο απηφ 
ππνδεηθλχεη έλαλ ηξφπν νξζνινγηθφηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ ζε 
θπζηνινγηθά επίπεδα (Μηγθίξνο θ. ά., 2009). 

ην ζρήκα 8.5.1 παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ πεγψλ 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Απφ ηνλ ράξηε πξνθχπηεη φηη ζηε ρσξηθή θαηαλνκή 
ησλ γεσηξήζεσλ ε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή ππθλφηεηα θαη ζπρλφηεηα 
θαηαλέκεηαη ζηελ ιεθάλε Λάξηζαο – Σπξλάβνπ Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο θαη 
ζηελ παξαπνηάκηα δψλε ηνπ Πελεηνχ. 

Ζ θαηαλνκή ησλ γεσηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
θαηαζθεπάδνληαη νη αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο, επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή εθρχκσζε 
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ηνπ Πελεηνχ θαηά ηελ άληιεζε κέρξη βαζκνχ πιήξνπο ζηείξεπζεο. Οη 
γεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ απηή ηελ θαηάζηαζε φπσο 
επίζεο, ε δηάηαμε ησλ αλαβαζκίδσλ θαη νη καηαλδξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πνηακνχ. 
Οπζηαζηηθά ζηηο πξνδηαγξαθέο δηάλνημεο ησλ γεσηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ζηεγαλνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ησλ 20 πξψησλ κέηξσλ ηεο δηάλνημεο θαη 
εθφζνλ νη γεσηξήζεηο ηεξνχλ απφ ηνλ Πελεηφ ηηο θαηά ην Νφκν 
πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο. 

 
ρήκα 8.5.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πεγψλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Γηεπζχλζεσλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ηεο 
Θεζζαιίαο, απφ ην 1970 κέρξη ην 1996 ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 30.000 άδεηεο 
αλφξπμεο γεσηξήζεσλ, αλνξχρζεθαλ πεξίπνπ 23.000- 25.000 θαη ππάξρεη 
ζεκαληηθφο αξηζκφο γεσηξήζεσλ πνπ δελ είλαη θαηαγεγξακκέλνο. Σν 80% ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο 
επηθεληξψζεθε ζε ππεξάληιεζε θπξίσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο εηθνζαεηίεο. 
εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θαηάζηαζε παίδεη ε αλφξπμε ππεξάξηζκσλ 
γεσηξήζεσλ (Γθνχκαο, 2006.) 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πέξα απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 
ζαθψο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ 
πφξσλ, δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο αγξφηεο νη νπνίνη είλαη 
πιένλ ππνρξεσκέλνη λα αληινχλ ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 350 κέηξα κε φηη 
απηφ ζεκαίλεη νηθνλνκηθά (απμεκέλν θφζηνο άληιεζεο) θαη ηερληθά (επηπιένλ 
εμνπιηζκφο αληιίαο). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: Δπηπηώζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο από ηα έξγα 

νδνπνηίαο  

9.1. ΠΑΘΔ 

Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο ρξήζεηο γεο ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο, έγηλε κε ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 2 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Αξρηθά εμεηάζηεθε ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν πνπ είλαη ε 
ΠΑΘΔ. Ζ εγγχο δψλε επίδξαζεο νξίζηεθε ζηα 500 κέηξα ελψ ε 
απνκαθξπζκέλε ηα 1.000 κέηξα θαη ιήθζεθε ππφςε ζηελ θαηαζθεπή ηνπο ην 
κέγηζην πιάηνο ηνπ νδηθνχ άμνλα δειαδή ηα 55,5 κ. ην ζρήκα 9.1.1 
παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο γεο ηνπ έηνπο 1998 θαη ηνπ 2008 γηα ηελ 
πιεζηέζηεξε δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ. ηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο αιιά θαη γηα ηελ 
εμαγσγή πην αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ νη ρξήζεηο γεο νκαδνπνηήζεθαλ 
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: αζηηθέο, αξφζηκεο θαη κφληκεο θαιιηέξγεηεο, δάζε, 
βνζθφηνπνη θαη δξφκνη-λεξά. Δπίζεο νη αξφζηκεο θαη κφληκεο θαιιηέξγεηεο 
νκαδνπνηήζεθαλ σο γεσξγηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα δάζε κε ηνπο βνζθνηφπνπο 
σο ηα δάζε θαη ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο. 

 

ρήκα 9.1.1. Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 

1998 θαη ην 2008 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο (500 κέηξα) ζηελ ΠΑΘΔ. 

ηνλ πίλαθα 9.1.1 αλαιχεηαη ε θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη εθηάζεηο πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπο θαη ε 
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πνζνζηηαία αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε γηα 
ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ.  

Πίλαθαο 9.1.1 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο ηα έηε 
1998 θαη ην 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008 (-) έθηαζε 1998) θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ ζηελ ΠΑΘΔ.  

Υξήζε γεο ζηελ εγγύο δώλε 
επίδξαζεο (500m) 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 3,0 4,2 1,2 1,5 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 56,2 55,2 -1,0 -1,3 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 4,0 4,0 -0,1 -0,1 

Γάζε 5,7 5,3 -0,4 -0,5 

Βνζθφηνπνη 3,9 4,3 0,5 0,6 

Γξφκνη-λεξά 7,5 7,3 -0,2 -0,2 

ύλνιν 80,3 80,3  100,0 

ην ζρήκα 9.1.2 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο γηα ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο, ην 
γεσξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη αληηπξνζσπεχεη ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα δάζε θαη 
ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δάζε θαη ηνπο βνζθνηφπνπο 
θαη ηελ θαηεγνξία δξφκνη-λεξά γηα ην έηνο 2008 θαη 1998 ζηελ δψλε επηξξνήο 
ησλ 500 κέηξσλ.  

 

ρήκα 9.1.2 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 

1998 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 9.1.1 αιιά θαη απφ ην ζρήκα 9.1.2 ππάξρεη 
κία αχμεζε ηεο αζηηθήο επηθάλεηαο ε νπνία θηάλεη ην 1,5%. Δπίζεο ε 
νινθιήξσζε ηνπ νδηθνχ άμνλα ηεο ΠΑΘΔ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εθηάζεσλ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο 
ησλ αξφζηκσλ θαιιηεξγεηψλ. Οκνίσο, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν νδνπνηίαο είρε 
σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο θαιππηφκελεο έθηαζεο απφ δάζε θαη 
βνζθνηφπνπο. Ζ ειαθξηά κείσζε ηεο έθηαζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 
θαηεγνξία δξφκνη-λεξά νθείιεηαη ζηελ ειάηησζε ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ. 
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ρεηηθά κε ηελ απνκαθξπζκέλε δψλε επίδξαζεο ησλ 1.000 κέηξσλ, ζην 
ζρήκα 9.1.3 παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο γεο γηα ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
Δπηπιένλ ζηνλ πίλαθα 9.1.2 αλαιχνληαη ε θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη 
εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε 
κεηαβνιή ηνπο θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 
ζπλνιηθή έθηαζε γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ.  

 

ρήκα 9.1.3 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 
1998 θαη ην 2008 γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δψλε επίδξαζεο (1.000 κέηξα) ζηελ 
ΠΑΘΔ. 

ην ζρήκα 9.1.4 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο γηα ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο, ην 
γεσξγηθφ πεξηβάιινλ, ηα δάζε θαη ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο θαη ηελ θαηεγνξία 
δξφκνη-λεξά γηα ην έηνο 2008 θαη 1998 ζηελ απνκαθξπζκέλε δψλε επηξξνήο 
ησλ 1.000 κέηξσλ.  

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 9.1.2 θαη ην ζρήκα 9.1.4 παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηεο 
έθηαζεο ησλ αζηηθψλ επηθαλεηψλ ην 2008 ζε ζρέζε κε ην 1998 θαη κεηψζεηο 
ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πιελ ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο αχμεζεο ησλ αζηηθψλ επηθαλεηψλ γηα ηηο δχν δψλεο 
επίδξαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΑΘΔ είλαη ίδηα. κσο ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δαζψλ θαη ησλ εκηθπζηθψλ πεξηνρψλ ε 
κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ εθηάζεσλ γηα ηελ απνκαθξπζκέλε 
δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ είλαη κεγαιχηεξε. Γεγνλφο πνπ πηζαλά ζεκαίλεη φηη ε 
δψλε επίδξαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θηάλεη κέρξη ηα 1.000 κέηξα.  
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Πίλαθαο 9.1.2 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο ηα έηε 
1998 θαη ην 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ ζηελ ΠΑΘΔ.  

Υξήζε γεο ζηελ 
καθξηλή δώλε 
επίδξαζεο 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 3,1 9,0 2,3 1,5 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 17,3 111,0 -2,1 -1,4 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 10,8 9,0 0,7 0,5 

Γάζε 6,6 11,0 -2,9 -1,9 

Βνζθφηνπνη 253,1 5,3 -2,9 -1,9 

Γξφκνη-λεξά 18,7 9,8 -0,03 -0,02 

ύλνιν 11,8 155,1  100,0 

 

 

ρήκα 9.1.4 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 
1998 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 1.000 κέηξσλ. 

9.2 Δζληθή νδφο Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο 

ηελ ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη επηπηψζεηο ηνπ δεπηεξεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ 
ζηηο ρξήζεηο γεο. Ζ εζληθή νδφο Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο ρσξίδεηαη ζε 
δχν ηκήκαηα. Έλα βφξεην ην νπνίν είλαη ε εζληθή νδφο Λάξηζαο- Διαζζφλα 
θαη έλα λφηην ην νπνίν είλαη ε εζληθή νδφο Λάξηζα –Φάξζαια. Ζ εζληθή νδφο 
δηέξρεηαη απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε 
νδφο ζεσξήζεθε εληαία θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηηο ρξήζεηο γεο δηεξεπλήζεθαλ 
κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σν κέγηζην 
πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο (18κ.) ιήθζεθε ππφςε γηα θαηαζθεπή ησλ δσλψλ 
επίδξαζεο. ην ζρήκα 9.2.1 απεηθνλίδνληαη νη ρξήζεηο γεο ηνπ 1998 θαη ηνπ 
2008 γηα ηελ πιεζηέζηεξε δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ.  

Ζ θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 
θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπο θαη ε πνζνζηηαία αλαινγία ηεο 
κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε γηα ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.2.1.  



87 
 

 

ρήκα 9.2.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 
1998 θαη ην 2008 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο (500 κέηξα) ζηελ εζληθή νδφ 
Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο. 

Πίλαθαο 9.2.1 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο ηα έηε 

1998 θαη ην 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ. 

Υξήζε γεο ζηελ εγγύο δώλε 
επίδξαζεο (500m) 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 14,9 25,6 1,8 1,1 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 55,3 105,2 -6,2 -3,7 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 1,2 11,1 4,5 2,7 

Γάζε 3,5 5,4 -0,3 -0,2 

Βνζθφηνπνη 9,2 18,6 -0,4 -0,2 

Γξφκνη-λεξά 1,4 3,1 0,6 0,3 

ύλνιν 85,5 85,5  100,0 

ην ζρήκα 9.2.3 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο γηα ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο, ην 
γεσξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη αληηπξνζσπεχεη ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα δάζε θαη 
ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δάζε θαη ηνπο βνζθνηφπνπο 
θαη ηελ θαηεγνξία δξφκνη-λεξά γηα ην έηνο 2008 θαη 1998 ζηελ δψλε επηξξνήο 
ησλ 500 κέηξσλ.  
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ρήκα 9.2.2 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 
1998 ζηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ.  

ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ηεο εζληθήο νδνχ Φαξζάισλ-Λάξηζαο-
Διαζζφλαο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θάιπςεο απφ αζηηθέο επηθάλεηεο θαη 
απφ ηελ θαηεγνξία ρξήζεσλ γεο δξφκνη-λεξά. Ζ αχμεζε ηεο έθηαζεο ηεο 
ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο νθείιεηαη ζηελ θάιπςε ηεο γεο απφ νδηθφ δίθηπν. 
Απελαληίαο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο θάιπςεο γεο ζε γεσξγηθφ πεξηβάιινλ 
θαη ζε δάζε-εκηθπζηθέο πεξηνρέο. ζνλ αθνξά ην γεσξγηθφ πεξηβάιινλ ζα 
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κία κηθξή αχμεζε ηεο πνζνζηηαίαο 
αλαινγίαο ησλ κφληκσλ θαιιηεξγεηψλ (Πίλαθαο 9.2.1) θαηά ηελ ρξνληθή 
δηάξθεηα 1998-2008. Απηή δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηε κείσζε ησλ 
αξφζηκσλ θαιιηεξγεηψλ, κε απνηέιεζκα ζπλνιηθά νη θαιιηέξγεηεο ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απηφ λα παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ. 

ηνλ πίλαθα 9.2.2 αλαιχνληαη ε θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη εθηάζεηο πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπο θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε γηα 
ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. Δπηπιένλ, ζην ζρήκα 9.2.3 παξνπζηάδνληαη νη 
ρξήζεηο γεο γηα ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο (1998 θαη 2008) γηα ηελ 
απνκαθξπζκέλε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ.  

Πίλαθαο 9.2.2 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο ηα έηε 
1998 θαη ην 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ.  

Υξήζε γεο ζηελ 
καθξηλή δώλε 
επίδξαζεο 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 21,90 21,90 3,7 2,2 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 116,66 116,66 -11,4 -6,8 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 2,95 2,95 8,1 4,8 

Γάζε 5,73 5,73 -0,3 -0,2 

Βνζθφηνπνη 19,32 19,32 -0,7 -0,4 

Γξφκνη-λεξά 2,4353 2,4353 0,6 0,4 

ύλνιν 169,0 169,0  100,0 
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ρήκα 9.2.3 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 
1998 θαη ην 2008 γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δψλε επίδξαζεο (1.000 κέηξα) ζηελ 
εζληθή νδφ Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο. 

ην ζρήκα 9.2.4 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο γηα ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο, ην 
γεσξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη αληηπξνζσπεχεη ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα δάζε θαη 
ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δάζε θαη ηνπο βνζθνηφπνπο 
θαη ηελ θαηεγνξία δξφκνη-λεξά γηα ην έηνο 2008 θαη 1998 ζηελ δψλε επηξξνήο 
ησλ 1.000 κέηξσλ.  

πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε έηζη θαη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε 
δψλε επίδξαζεο ησλ 1.000 κέηξσλ έρνπκε αχμεζε ηεο εθηάζεσλ ηεο αζηηθήο 
θάιπςεο θαη ηεο θαηεγνξίαο δξφκνη –λεξά, ελψ έρνπκε κείσζε ησλ εθηάζεσλ 
ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηεγνξίαο δάζε-εκηθπζηθέο πεξηνρέο. 
Οκνίσο έρνπκε αχμεζε ηεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη κφληκεο 
θαιιηέξγεηεο (Πίλαθαο 9.2.2 θαη ρ. 9.2.4). Πάλησο ζπγθξίλνληαο ηε 
πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ρξήζεσλ γεο ησλ πηλάθσλ 9.2.1 θαη 9.2.2 γηα ηηο 
δχν δηαθνξεηηθέο δψλεο επίδξαζεο παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηνπ πνζνζηνχ 
πνπ θαιχπηεηαη απφ αζηηθή επηθάλεηα δηπιαζηάδεηαη ζηελ απνκαθξπζκέλε 
δψλε. Δπίζεο αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο έρνπκε θαη ζηελ 
πεξίπησζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα απνδνζεί ζην 
γεγνλφο φηη ε απνκαθξπζκέλε δψλε, φπσο θαη ε θνληηλή, πεξηθιείνπλ έλα 
ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο, κε απνηέιεζκα φζν απμάλεηαη ε επηθάλεηα ηεο 
δψλεο λα απμάλεηαη θαη ε έθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάιπςεο. Δπίζεο ζηελ 
αχμεζε ηεο έθηαζεο ηεο απνκαθξπζκέλεο δψλεο ησλ 1.000 κέηξσλ κπνξεί 
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λα απνδνζεί θαη ε αχμεζε ηεο ηηκήο πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ αξφζηκσλ θαη 
κνλίκσλ θαιιηεξγεηψλ. Οη ηηκέο ησλ πνζνζηηαίσλ αλαινγηψλ γηα ηηο ππφινηπεο 
θαηεγνξίεο είλαη ζρεδφλ ζηαζεξέο θαη παξνπζηάδνπλ κηα ακειεηέα αχμεζε γηα 
ηελ απνκαθξπζκέλε δψλε. Δπνκέλσο, νη κεηαβνιέο ζηηο ρξήζεηο γεο 
παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ θνληηλή δψλε ησλ 500 κέηξσλ θαη φρη ζηελ 
απνκαθξπζκέλε άξα πηζαλά απηή είλαη ε θπξίσο δψλε επίδξαζεο ηεο εζληθήο 
νδνχ Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλα. 

 

ρήκα 9.2.4 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 

1998 ζηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 1.000 κέηξσλ.  

9.3 Δζληθή νδφο Λάξηζαο-Σξηθάισλ 

Ζ εζληθή νδφο Λάξηζαο-Σξηθάισλ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο έρεη ην 
κηθξφηεξν κήθνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν νδνχο. Σν κέγηζην πιάηνο ηνπ 
νδνζηξψκαηνο (20κ.) ιήθζεθε ππφςε γηα θαηαζθεπή ησλ δσλψλ επίδξαζεο. 
ην ζρήκα 9.3.1 παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο γεο ηνπ έηνπο 1998 θαη ηνπ 2008 
γηα ηελ πιεζηέζηεξε δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ, ελψ ζην ζρήκα 9.3.2 
παξνπζηάδνληαη νη ρξήζεηο γεο γηα ηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηελ 
απνκαθξπζκέλε δψλε. 

 

ρήκα 9.3.1 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 
1998 θαη ην 2008 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο (500 κέηξα) ζηελ εζληθή νδφ 
Λάξηζαο-Σξηθάισλ. 
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ρήκα 9.3.2 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 

1998 θαη ην 2008 γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δψλε επίδξαζεο (1.000 κέηξα) ζηελ 
εζληθή νδφ Λάξηζαο-Σξηθάισλ. 

ηνλ πίλαθα 9.3.1 αλαιχεηαη ε θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη εθηάζεηο πνπ 
θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπο θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε γηα 
ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ. Δπηπιένλ ζηνλ πίλαθα 9.3.2 αλαιχνληαη ηα ίδηα 
ζηνηρεία γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. 

ην ζρήκα 9.3.3 παξνπζηάδνληαη νη εθηάζεηο γηα ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο, ην 
γεσξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη αληηπξνζσπεχεη ηηο θαιιηέξγεηεο, ηα δάζε θαη 
ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δάζε θαη ηνπο βνζθνηφπνπο 
θαη ηελ θαηεγνξία δξφκνη-λεξά γηα ην έηνο 2008 θαη 1998 ζηελ δψλε επηξξνήο 
ησλ 500 κέηξσλ. Δπηπιένλ ζηνλ ζρήκα 9.3.4 απεηθνλίδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία 
γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. 

Πίλαθαο 9.3.1 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο ηα έηε 

1998 θαη ην 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 500 κέηξσλ ζηελ εζληθή νδφ 
Λάξηζαο-Σξηθάισλ.  

Υξήζε γεο ζηελ εγγύο δώλε 
επίδξαζεο (500m) 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 1,8 2,5 0,6 2,8 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 16,8 17,0 0,2 0,7 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 0,1 0,0 -0,1 -0,3 

Γάζε 0,9 0,5 -0,5 -2,0 

Βνζθφηνπνη 2,6 2,2 -0,4 -1,9 

Γξφκνη-λεξά 0,8 1,0 0,2 0,8 
ύλνιν 23,1 23,1  100,0 
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Πίλαθαο 9.3.2 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο γηα ηα έηε 
1998 θαη 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε πνζνζηηαία 
αλαινγία ηεο γηα ηε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ ζηελ εζληθή νδφ Λάξηζαο-
Σξηθάισλ.  

Υξήζε γεο ζηελ 
καθξηλή δώλε 
επίδξαζεο 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 3,1 3,8 0,7 1,4 

Αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο 33,3 33,4 0,1 0,2 

Μφληκεο θαιιηέξγεηεο 0,2 0,0 -0,1 -0,3 

Γάζε 3,2 1,5 -1,7 -3,7 

Βνζθφηνπνη 5,3 6,1 0,8 1,7 

Γξφκνη-λεξά 1,5 1,7 0,3 0,6 
ύλνιν 46,6 46,6  100,0 

 

 
ρήκα 9.3.3 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 
1998 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ.  

 
ρήκα 9.3.4 Ζ θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηα έηε 2008 θαη 
1998 γηα ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 1.000 κέηξσλ.  
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ρεηηθά κε ηελ εγγχο δψλε επίδξαζεο ησλ 500 κέηξσλ φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηνλ πίλαθα 9.3.1 θαη ην ζρήκα 9.3.3 νη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 
αζηηθέο επηθάλεηεο θαη ε θαηεγνξία δξφκνη-λεξά απμήζεθε. Οκνίσο 
παξαηεξείηαη κία πνιχ κηθξή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 
θαιιηέξγεηεο, κε εμαίξεζε ηεο κφληκεο. Απελαληίαο ε έθηαζε ησλ δαζψλ θαη 
ησλ εκηθπζηθψλ πεξηνρψλ κεηψζεθε. Πεξίπνπ ε ίδηα θαηάζηαζε απμνκείσζεο 
ησλ εθηάζεσλ επηθξαηεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνκαθξπζκέλεο δψλεο 
επίδξαζεο (Πίλαθαο 9.3.2 θαη ρ. 9.3.4). εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ε 
έθηαζε ησλ δαζψλ έρεη κεησζεί θαηά 1,7 η. ρικ. πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηηαία 
κείσζε 3,7%, κέζα ζε 10 πεξίπνπ ρξφληα. Πάλησο κε εμαίξεζε ηα δάζε, ε 
πνζνζηηαία αλαινγία ησλ κεηαβνιψλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη αλακέλεηαη ζε 
ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο δψλεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 
κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ησλ ρξήζεσλ γεο γίλνληαη ζηελ θνληηλή δψλε ησλ 500 
κέηξσλ.  

9.4 Λάξηζα 

Ζ Λάξηζα είλαη ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ην ζρήκα 9.4.1 
απεηθνλίδνληαη νη ρξήζεηο γεο ζε κία επξχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηελ πφιε 
ηεο Λάξηζαο γηα ηα δχν έηε 1998 θαη 2008.  

ην ζρήκα 9.4.1 θαίλεηαη φηη ρσξηθά ε πφιε επεθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ δχν 
εζληθψλ νδψλ Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο θαη Σξηθάισλ-Λάξηζαο. 
Δπίζεο ζηνλ πίλαθα 9.4.1 αλαιχεηαη ε θαηεγνξία ηεο ρξήζεο γεο, νη εθηάζεηο 
πνπ θαηαιακβάλνπλ ην έηνο 1998 θαη ην 2008 αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπο θαη 
ε πνζνζηηαία αλαινγία ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε 
ηεο πεξηνρήο πνπ επηιέρζεθε. 

 
ρήκα 9.4.2 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο γηα ην 
1998 θαη ην 2008 ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο. 
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Πίλαθαο 9.4.1 Ζ θαηεγνξία ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, νη εθηάζεηο ηνπο γηα ηα έηε 
1998 θαη 2008, ε κεηαβνιή ηνπο (έθηαζε 2008-έθηαζε 1998) θαη ε πνζνζηηαία 
αλαινγία ηεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο.  

Υξήζε γεο ζηελ 
καθξηλή δώλε 
επίδξαζεο 

Έθηαζε 
(km2) 
1998 

Έθηαζε 
(km2) 
2008 

Μεηαβνιή 
έθηαζεο (km2) 
2008-1998  

(%) 

Αζηηθέο επηθάλεηεο 45,1 51,6 6,5 2,0 

Γεσξγηθφ πεξηβάιινλ 253,1 246,4 -6,7 -2,1 

Γάζε θαη εκηθπζηθέο 
πεξηνρέο 9,7 8,5 -1,2 -0,4 

Γξφκνη-λεξά 13,6 15,1 1,5 0,5 

ύλνιν 321,4 321,4  100,0 

„πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 9.4.1 νη αζηηθέο επηθάλεηεο ζηελ πφιε ηεο 
Λάξηζαο θαη ζηελ γχξσ απφ απηή πεξηνρή απμήζεθαλ θαηά 6,5 η. ρηι. δειαδή 
ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2% κέζα ζηελ δεθαεηία 1998-2008. Απελαληίαο 
ηφζν ην γεσξγηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ηα δάζε κε ηηο εκηθπζηθέο πεξηνρέο 
παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο έθηαζήο ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη 
ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη είλαη ίζε κε 6,5 η. ρηι. Ζ αχμεζε ηεο έθηαζεο ηεο 
θαηεγνξίαο δξφκνη-λεξά νθείιεηαη ζηελ θαηαζθεπή νδηθψλ αξηεξηψλ.  

9.5 Μεηαβνιέο ρξήζεσλ γεο θίλδπλνη-κέηξα αληηκεηψπηζεο 

Ζ θαηαζθεπή νδηθψλ αμφλσλ θαη ππνδνκψλ ζπληειεί ζηελ νηθνλνκηθή 
επκάξεηα θαη γεληθά ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο. Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά δεκηνπξγεί θαη πηέζεηο ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ κίαο πεξηνρήο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
παξαηεζεί παξαπάλσ νη πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ 
νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΠΑΘΔ εληνπίδνληαη κέρξη κία απνκαθξπζκέλε 
δψλε επίδξαζεο πνπ θηάλεη ηα 1.000 κέηξα. Οη πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ 
ηελ ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ νδψλ Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο θαη 
Λάξηζαο-Σξηθάισλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε κία θνληηλή δψλε ησλ 500 κέηξσλ. 
Δπίζεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ εληνπίδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
πφιεο ηεο Λάξηζαο. 

πζηεκαηηθέο απνςηιψζεηο θαη θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ παξαηεξνχληαη θαηά 
κήθνο ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ νδηθψλ αξηεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο 1998-2008. Ζ θαηαζηξνθή ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαιχπηεη κία 
έθηαζε πνπ θηάλεη ηα 1,2 η. ρηι. ζηελ θνληηλή δψλε επίδξαζεο ησλ 500 
κέηξσλ θαη ηα 4,7 η. ρηι. ζηελ απνκαθξπζκέλε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. 
Απελαληίαο νη αζηηθέο ρξήζεηο γεο έρνπλ απμήζεη ηελ έθηαζή ηνπο, ε νπνία 
θηάλεη ζηα 3,6 η. ρηι. ζηελ δψλε ησλ 500 κέηξσλ θαη ζηα 6,7 η. ρηι. ζηελ δψλε 
ησλ 1.000 κέηξσλ. Μείσζε ηεο έθηαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ παξαηεξείηαη θαηά 
κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ε νπνία θηάλεη ηα 2,7 η. ρηι. ζηελ δψλε ησλ 500 
κέηξσλ θαη ηα 4,4 η. ρηι. ζηελ δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. Παξάιιεια ππάξρεη 
κία αχμεζε ησλ δξφκσλ θαη κείσζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ λεξά 
θαη ζηξαγγηζηηθά έξγα. 

Έλα παξφκνην θαηλφκελν παξαηεξείηαη γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο 
φπνπ νη αζηηθέο επηθάλεηεο θαη ε θαηεγνξία δξφκνη-λεξά εκθαλίδνπλ αχμεζε 
ησλ έθηαζήο ηνπο θαηά 6,5 θαη 1,5 η. ρηι. αληίζηνηρα. Σν γεσξγηθφ πεξηβάιινλ 
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ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε θαηά 6,7 η. ρηι. θαη ηα δάζε θαη νη εκηθπζηθέο πεξηνρέο 
κεηψζεθαλ θαηά 1,2 η. ρηι. 

Γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζπληειείηαη κία κεγάιε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ 
γεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη βηνκεραληψλ –
βηνηερληψλ, επεθηάζεηο νηθηζκψλ, πάξθα, αζινπαηδηέο θιπ. Ζ αλάπηπμε απηή 
εμαζθεί πνιχ κεγάιεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
θπζηθήο βιάζηεζεο.  

Δπηπιένλ νη ζπλερείο αιιαγέο ρξήζεο ζε βάξνο πνιχηηκεο γεσξγηθήο γεο, 
δηαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηά ηεο θαη ζηεξνχλ ηνλ παξαγσγηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 
ηεο ξφιν. Απηή ε αιιαγή ζπληειεί θαη ζηελ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη κηα ζπλερή κείσζε απφ 
ρξφλν ζε ρξφλν ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 
πνπ απμάλεηαη. Ζ κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα κία 
πεξηνρή ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεδηάδα ηεο ρψξαο θαη 
παξαδνζηαθά νη θάηνηθνη ηεο αζρνινχληαλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα λα ζηξαθεί 
ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Δπηπιένλ ν δήκνο Λάξηζαο θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011, είλαη απφ 
ηνπο ειάρηζηνπο δήκνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπο. Απηφ δεκηνπξγεί κία πνιχ κεγάιε πίεζε ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο αζηηθήο επηθάλεηαο ζε ζρέζε κε ηηο 
ππφινηπεο ρξήζεηο γεο. 
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο 
είλαη ε ζπλερήο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ θαη ε αχμεζε ησλ αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ηνπ, π.ρ 
βηνκεραλίεο – βηνηερλίεο, επεθηάζεηο νηθηζκψλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ξχπαλζεο ζηνλ αέξα, ζην λεξφ θαη ζην έδαθνο. Γεληθφηεξα ην έδαθνο θαη ηα 
χδαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ππνβαζκηζκέλα εμαηηίαο ηεο 
ππεξεθκεηάιιεπζεο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη θπξίσο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο θαη ζπλδένληαη ηφζν 
κε ηε βηνκεραλία, αιιά κε ηελ αζηηθνπνίεζε, ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη 
άιινπο παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο 
γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζηα αζηηθά ιήκκαηα θαη ζηα βηνκεραληθά απφβιεηα. 
Δπνκέλσο ε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο γεο απφ θπζηθή βιάζηεζε ζε αζηηθή 
ρξήζε ζα επηθέξεη ηελ πεξαηηέξσ ξχπαλζή θαη ηελ ππνβάζκηζή ησλ 
επηθαλεηαθψλ πδάησλ φπσο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ, ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη 
ησλ εδαθψλ.  
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Πελεηφο ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ επηβαξπκέλα 
πνηάκηα ηεο ρψξαο θαη ιεηηνπξγεί σο απνδέθηεο πνιιψλ απνβιήησλ. Γέρεηαη 
αζηηθά ιχκαηα πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ, βηνκεραληθά θαη θηελνηξνθηθά 
απφβιεηα θαζψο επίζεο γεσξγηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα. Τπνινγίδεηαη φηη 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ρξεζηκνπνηνχληαη 230.000 ηφλνη ιηπάζκαηα θαη 2.000 
ηφλνη θπηνθάξκαθα. Ζ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο πδξνδνηείηαη κεξηθψο απφ ηνλ 
Πελεηφ, ελψ ηα λεξά ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε, βηνκεραληθή ρξήζε, 
ηνπξηζκφ, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θηι. Άξα ε ζπλερηδφκελε πίεζε ηνπ ζην 
θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζα επηθέξεη θαη ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζή ηνπ. 

Οη αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα 
παξνπζηάδνληαο κία ηάζε πνπ ζα απνθέξεη ηελ παληειή εμαθάληζε ηνπ 
θπζηθνχ πξάζηλνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ Πελεηνχ 
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πνηακνχ. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή κεηαβνιή ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο ππάξρνπζαο 
ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη γεληθφηεξα ηελ θαηαζηξνθή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

Γεληθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή έξεπλαο ζην πιαίζην κειεηψλ θαη έξγσλ πνπ 
έρνπλ γίλεη, έρνπλ επηζεκαλζεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ην λεξφ θαη ην 
πεξηβάιινλ 

1. Υσξνηαμηθέο πηέζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
2. Διιείςεηο ζε ππνδνκέο, φπσο δίθηπα απνρέηεπζεο, βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί, απνξξίκκαηα θιπ. 
3. Πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, 
4. εκαληηθή θαζπζηέξεζε ζε έξγα εθκεηάιιεπζεο ησλ επηθαλεηαθψλ 

πδάησλ, αιιά θαη έξγα πξνζηαζίαο ησλ πνηακψλ, ξεκάησλ θαη 
πδξνθξηηψλ Τπνβάζκηζε ησλ πδάησλ θαη εδαθψλ κε εληαηηθή θαη 
άλαξρε ξχπαλζε, θπξίσο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο (Οδεγία 2000/60 Δ.Κ.) 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ κηα ζεηξά κέηξσλ ζα πξέπεη 
λα ιεθζνχλ άκεζα έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη κε αλαζηξέςηκεο 
επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα αθνξνχλ 
ηελ ππνζηήξημε ησλ πεξηνρψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο 
ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν: 

1. ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ θπζηθνγεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρψλ 
κε θπζηθή βιάζηεζε.  

2. ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ ξχπαλζε  
3. ηελ πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ ζπζηήκαηνο απφ εληαηηθέο δηαβξψζεηο θαη 

αζηνρίεο γαηψλ (νιηζζήζεηο, ιαζπνξνέο θιπ.) πνπ αιινηψλνπλ ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, 

4. ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε 
παξάιιειν ζρεδηαζκφ ππνζηήξημεο θαη αλάπιαζεο πξαζίλνπ, κε 
κέηξα, δξάζεηο θαη έξγα ππνζηήξημεο, πξνζηαζίαο αλαςπρήο, 
αζινπαηδηψλ θιπ., πνπ ζα αθνξνχλ θπξίσο ηα ζεκεία πνπ πθίζηαληαη 
ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο απφ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, 

5. ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ πεξηνρψλ 
κε θπζηθή βιάζηεζε. 

Ο ζρεδηαζκφο ζα αθνξά πξνηάζεηο κέηξσλ, δξάζεσλ θαη έξγσλ, πνπ 
κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζηα αθφινπζα: 

1. Οξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο φπσο πεξηθξάμεηο, 
θιπ. 

2. Καζαξηζκφο απφ εθκεηαιιεχζεηο, θηίζκαηα, παξεκβάζεηο, θιπ., θαη 
επαλαθνξά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

3. Τπνζηήξημε γαηψλ κε απνζηξαγγίζεηο, ηνηρία αληηζηήξημεο θιπ.. 
4. Αλάπιαζε ρψξσλ, κε θπηεχζεηο, θαηαζθεπέο αζινπαηδηψλ, ρψξσλ 

αλαςπρήο θιπ. 
5. Μφληκε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, θαζψο 

θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 

εκαληηθφ πάλησο είλαη ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ήδε απνςηισζεί λα ππάξμεη 
αιιαγή ρξήζεο γεο γηα δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα κε ζηφρν 
ηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ησλ ζηνηρείσλ παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο 
πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ κε ζθνπφ 
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ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε – επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο 
θχζεο, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πςειφο βαζκφο πξνζηαζίαο γηα ηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία θαη νηθνηφπνπο ηεο πεξηνρήο.  

Δπηπιένλ ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απνςηισζεί λα ππάξρνπλ κέηξα 
απαγφξεπζεο γηα θάζε αιιαγή ρξήζεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο απηέο 
πξέπεη λα επηηξέπνληαη ηα αθφινπζα, κε ηηο πεξηγξαθφκελεο δεζκεχζεηο, 
πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε, πξνζηαζία 
θαη δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ελδηαηηεκάησλ 
ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 Οη δξάζεηο, νη εξγαζίεο θαη ηα έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε, 
δηαηήξεζε ή θαη απνθαηάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 
θαηφπηλ εθπφλεζεο κειέηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ 
ζθνπηκφηεηά ηνπο. Ζ κειέηε ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ 
αξκφδηα Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, παξαηήξεζε ηεο θχζεο, αλαςπρή, θαζψο 
θαη εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο, 
φπσο βειηίσζε κνλνπαηηψλ, ζηέγαζηξα - παξαηεξεηήξηα, πηλαθίδεο 
πιεξνθφξεζεο, ρψξνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ππνδνκέο εζηίαζεο 
ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, πνδειαηφδξνκνη, κηθξνί ειεγρφκελε ρψξνη 
ζηάζκεπζεο, θιπ. Ζ νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
δξάζεσλ ζα αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: Δπηπηώζεηο ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ζηα έξγα 

λεξνύ - Δπηπηώζεηο ξνπθξάθηε Γπξηώλεο 

10.1. Έξγα νδνπνηίαο θαη λεξνχ 

Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα έξγα λεξνχ ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο, έγηλε κε ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 2. 
Δμεηάζηεθε ηφζν ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν, δειαδή ε ΠΑΘΔ φζν θαη ην 
δεπηεξεχσλ νδηθφ δίθηπν πνπ απνηειείηαη απφ ηηο εζληθέο νδνχο Φαξζάισλ-
Λαξίζεο-Διαζζφλαο θαη Λαξίζεο-Σξηθάισλ. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ησλ 
επηπηψζεσλ ησλ έξγσλ νδνπνηίαο ζηηο ρξήζεηο γεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο 1998-2008 δηαπηζηψζεθε ε κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ ζηξαγγηζηηθψλ 
δηθηχσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε απνκαθξπζκέλε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ 
νξίζηεθε σο δψλε επίδξαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα έξγα λεξνχ. 
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην θεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηα 
θπξηφηεξα έξγα πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη άξδεπζεο 
θαη ηα ζηξαγγηζηηθά δίθηπα. Ο ΓΟΔΒ θαη νη ΣΟΔΒ ηεο πεξηνρήο είλαη αξκφδηνη 
γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ θαη ζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ. 
ηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 
ζχγθξηζεο αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή πην αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ αξρηθά 
εμεηάζηεθε ην κήθνο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, νη εθηάζεηο δηθαηνδνζίαο ησλ 
ΓΟΔΒ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ ΣΟΔΒ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ δψλε επίδξαζεο ησλ 
νδηθψλ αμφλσλ. 
ην ζρήκα 10.1.1 απεηθνλίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ αξδεπηηθψλ 
θαλαιηψλ, ην κειεηψκελν νδηθφ δίθηπν θαη νη αληίζηνηρεο δψλεο επίδξαζεο. 
πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10.1.1 ε ΠΑΘΔ φπσο επίζεο νη εζληθέο νδνί 
Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο θαη Λαξίζεο-Σξηθάισλ ηέκλνπλ ηα αξδεπηηθά 
δίθηπα θαη επηδξνχλ άκεζα ζε απηά. Ζ ΠΑΘΔ ηέκλεη ηα αξδεπηηθά δίθηπα πνπ 
βξίζθνληαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ εζληθή νδφο 
Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο δηαηξέρεη ηα αξδεπηηθά δίθηπα ηνπ βφξεηνπ, 
δπηηθνχ θαη λνηηνδπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ε εζληθή νδφο 
Λαξίζεο-Σξηθάισλ δηέξρεηαη πάλσ απφ ηα αξδεπηηθά δίθηπα ζην δπηηθφ ηκήκα 
ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 

ηνλ πίλαθα 10.1.1 παξνπζηάδνληαη νη ηξείο νδηθνί άμνλεο θαη ην κήθνο ησλ 
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ πνπ εκπίπηεη ζηελ δψλε επίδξαζεο ησλ νδηθψλ αμφλσλ 
θαη ε πνζνζηηαία ηνπο αλαινγία ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 
αξδεπηηθψλ έξγσλ. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ πνπ θαίλεηαη 
λα επεξεάδνληαη απφ ην νδηθφ δίθηπν είλαη 134,8 ρικηφκεηξα. Ζ ΠΑΘΔ επηδξά 
ζε κεγαιχηεξν κήθνο αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή νδφ 
Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ κήθνο ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο είλαη κεγαιχηεξν. κσο ε δηεχζπλζε ηνπ νδηθνχ άμνλα είλαη 
ηέηνηα πνπ ηέκλεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζην θεληξηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο. Ζ εζληθή νδφο Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο δηαηξέρεη 
επίζεο κεγάιν κήθνο αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζε πνζνζηφ πνπ θαιχπηεη ην 
πεξίπνπ ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Σέινο ηε 
κηθξφηεξε επίδξαζε ζηα αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά δίθηπα έρεη ε εζληθή νδφο 
Λαξίζεο-Σξηθάισλ, ε νπνία θαιχπηεη ην 0,5% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνο ησλ 
θαλαιηψλ θαη νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε εκθάληζεο ζηελ πεξηνρή 
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κειέηεο. Αζξνηζηηθά ην 9,2% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ 
επεξεάδεηαη απφ ηνπο ηξεηο νδηθνχο άμνλεο. 

 

ρήκα 10.1.1. Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ, ησλ 
κειεηψκελσλ αμφλσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο δψλεο επίδξαζεο ησλ 1000 
κέηξσλ.  

Πίλαθαο 10.2.1 Οη ηξείο νδηθνί άμνλεο, ην κήθνο ησλ αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ 

πνπ εκπίπηεη ζηηο αληίζηνηρεο δψλεο επίδξαζεο (Ε.Δ) θαη ε πνζνζηηαία ηνπ 
αλαινγία ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ. 

Οδηθόο άμνλαο Ε.Δ. Αξδεπηηθώλ θαλαιηώλ- κήθνο (kκ) (%) 

ΠΑΘΔ 112,8 4,4 

Φαξζάισλ-Λαξίζεο-
Διαζζφλαο 110,1 4,3 

Λαξίζεο-Σξηθάισλ 11,9 0,5 
ύλνιν 134,8 9,2 
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ζνλ αθνξά ηα ππφινηπα έξγα λεξνχ, ζην ζρήκα 10.1.2 απεηθνλίδεηαη ε 
ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ΓΟΔΒ, ηνπ κειεηψκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη νη 
αληίζηνηρεο δψλεο επίδξαζεο. Ζ ΠΑΘΔ αιιά θαη νη εζληθέο νδνί Φαξζάισλ-
Λαξίζεο-Διαζζφλαο θαη Λαξίζεο-Σξηθάισλ ρσξηθά ηέκλνπλ ηνπο αγσγνχο 
κεηαθνξάο λεξνχ, ηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ ΓΟΔΒ, αιιά θαη ηα απηνηειή 
έξγα εθηφο δηθαηνδνζίαο ησλ ΓΟΔΒ (ρ. 10.1.2). Δπνκέλσο, επηδξνχλ άκεζα 
ζηα έξγα λεξνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αξδεπηηθψλ δηθηχσλ έηζη θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε ΠΑΘΔ δηέξρεηαη 
πάλσ απφ ηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ θαη ηα απηνηειή έξγα ηνπ 
βνξεηναλαηνιηθνχ ηκήκαηνο, ε νδφο Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο ηνπ 
βφξεηνπ, δπηηθνχ θαη λνηηνδπηηθνχ ηκήκαηνο θαη ε νδφο Λαξίζεο-Σξηθάισλ ηνπ 
δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 

 

ρήκα 10.1.2 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ΓΟΔΒ, ησλ κειεηψκελσλ 

αμφλσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο δψλεο επίδξαζεο ησλ 1000 κέηξσλ.  

ηνλ πίλαθα 10.1.2 αλαιχεηαη ε έθηαζε ησλ δσλψλ επίδξαζεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ θαη ησλ απηνηειψλ έξγσλ 
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θαζψο θαη ην κήθνο ησλ αγσγψλ λεξνχ πνπ επηδξνχλ θαη νη αληίζηνηρεο 
πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ηνπο. 

Πίλαθαο 10.1.2 Οη ηξείο νδηθνί άμνλεο, ε έθηαζε ησλ δσλψλ επίδξαζεο (Ε.Δ) 
ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ θαη απηνηειψλ έξγσλ θαζψο θαη ην κήθνο 
ησλ αγσγψλ λεξνχ (δηψξπγα). 

Οδηθόο άμνλαο 

Ε.Δ. 
ΓΟΔΒ 
Έθηαζε 
(kκ2) 

(%) Ε.Δ. 
Απηνηειώλ 
έξγσλ 
Έθηαζε 
(kκ2) 

(%) 
Ε. Δ αγσγώλ 
λεξνύ 
Μήθνο (kκ) 
 

(%) 

ΠΑΘΔ 0,8 0,1 23,0 18,1 17,8 14,5 

Φαξζάισλ-
Λαξίζεο-
Διαζζφλαο 13,7 2,3 2,1 1,7 2,1 1,7 

Λαξίζεο-
Σξηθάισλ 2,7 0,5 0,1 0,1 2,9 2,4 
ύλνιν 17,2 2,9 25,2 19,9 123 18,5 

Σν νδηθφ δίθηπν ηεο ΠΑΘΔ επεξεάδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ έξγσλ λεξνχ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 
δχν νδηθνχο άμνλεο. Δπηδξά πεξίπνπ ζην 18% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ 
πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ θαη ησλ απηνηειψλ έξγσλ εθηφο 
δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 10.1.2 επηδξά ειάρηζηα 
ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ δηφηη δελ δηέξρεηαη πάλσ απφ απηέο. 
Απελαληίαο πεξλά πάλσ απφ ηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο λεξνχ θαη θαίλεηαη λα 
επεξεάδεη ην 15% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο κήθνπο.  

Ζ εζληθή νδφο Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο επεξεάδεη έλα ζρεηηθά κηθξφ 
πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ησλ έξγσλ λεξνχ ην νπνίν θαιχπηεη πεξίπνπ ην 4% ηεο 
ζπλνιηθήο ηνπο έθηαζεο. Οκνίσο έρεη ηελ κηθξφηεξε επίδξαζε ζηνπο αγσγνχο 
κεηαθνξάο λεξνχ επηδξφληαο κφλν ζην 1,7% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο κήθνπο. 

Σέινο, ηε κηθξφηεξε επίπησζε έρεη ε εζληθή νδφο Λάξηζαο-Σξηθάισλ 
επεξεάδνληαο κφιηο ην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ έξγσλ λεξνχ. 
Αληίζεηα, αλ θαη έρεη ην κηθξφηεξν κήθνο, εμαηηίαο ηεο δηεχζπλζεο αλάπηπμεο 
ηεο, επηδξά ζε κεγαιχηεξν κήθνο αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 
νδηθφ άμνλα Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο, ην νπνίν θηάλεη ην 2,4% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηνπο κήθνπο. πλνιηθά απφ ηα έξγα νδνπνηίαο επεξεάδεηαη ην 3% 
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ, πεξίπνπ ην 
20% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ απηνηειψλ έξγσλ εθηφο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ 
θαη ην 18,5% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ δησξχγσλ κεηαθνξάο λεξνχ ζηελ 
πεξηνρή. 

Οη επηπηψζεηο απφ ηα έξγα νδνπνηίαο ζηηο ΣΟΔΒ δηεξεπλήζεθε κε ηε 
ζχγθξηζε ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δψλεο επίδξαζεο 
ησλ νδηθψλ αμφλσλ. ην ζρήκα 10.1.3 παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 
νξίσλ ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ ΣΟΔΒ, ησλ ηξηψλ νδηθψλ αμφλσλ θαη 
ησλ δσλψλ επίδξαζεο ηνπο. πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα έξγα λεξνχ έηζη θαη 
ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, ε ΠΑΘΔ ηέκλεη ηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ 
ΣΟΔΒ πνπ βξίζθνληαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ εζληθή 
νδφο Φαξζάισλ-Λάξηζαο-Διαζζφλαο δηαηξέρεη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη 
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βνξεηνδπηηθά θαη λνηηνδπηηθά, ελψ ε εζληθή νδφο Λάξηζαο-Σξηθάισλ εθείλεο 
πνπ αλαπηχζζνληαη ζην δπηηθφ ηκήκα. 

 
ρήκα 10.1.3 Υάξηεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο 
ησλ ΣΟΔΒ, ησλ ηξηψλ νδηθψλ αμφλσλ θαη ησλ δσλψλ επίδξαζεο ηνπο.  

ηελ ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα 10.1.4 παξνπζηάδνληαη ε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 
ηνπ ΣΟΔΒ, ε έθηαζε ηεο δψλεο πνπ επεξεάδεηαη θαη νη αληίζηνηρεο 
πνζνζηηαίεο αλαινγίεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή έθηαζε .ησλ ΣΟΔΒ. 
Ο νδηθφο άμνλαο ηεο ΠΑΘΔ έρεη επηπηψζεηο ζηε κεγαιχηεξε έθηαζε ησλ 
αξδεπφκελσλ πεξηνρψλ απφ ΣΟΔΒ, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο νδηθνχο 
άμνλεο. πγθεθξηκέλα ηέκλεη ηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο απφ ηνπο ΣΟΔΒ: 
Μαθξπρσξίνπ, Πελεηνχ, Ραςάλεο θαη Κάξιαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 
πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ΣΟΔΒ Πελεηνχ είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε 
έθηαζε πεξηνρή κεηά ηελ ΣΟΔΒ Δληπέα-Φαξζάισλ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ 
επεξεάδεηαη είλαη 53,9 η. ρικ. δειαδή ην 6,7% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ 
πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ ΣΟΔΒ (800 η. ρικ.) ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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Πίλαθαο 10.1.3 Οη ηξείο νδηθνί άμνλεο, ε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ΣΟΔΒ, ε 
έθηαζε ηεο δψλεο πνπ επεξεάδεηαη θαη ε πνζνζηηαία ηεο αλαινγία. 

Οδηθόο άμνλαο ΣΟΔΒ  Έθηαζε (kκ2) (%) 

ΠΑΘΔ Μαθξπρσξίνπ 8,5 1,1 

Πελεηνχ 29,6 3,7 

Ραςάλεο 0,1 0,01 

Κάξια 15,7 2,0 

χλνιν 53,9 6,7 

Φαξζάισλ-Λαξίζεο-
Διαζζφλαο 

Αγίαο νθίαο 3,3 0,4 

Δληπέα-Φαξζάισλ 28,7 3,6 

Μάηη Σχξλαβνπ 12,1 1,5 

Σχξλαβνπ 0,8 0,1 

χλνιν 44,9 5,6 

Λαξίζεο-Σξηθάισλ Σανπζάλεο 2,8 2,4 

χλνιν 2,8 0,3 

ύλνιν  101,5 12,7 

Ο νδηθφο άμνλαο Φαξζάισλ-Λαξίζεο-Διαζζφλαο επίζεο επηδξά ζε κία 
κεγάιε έθηαζε ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ ΣΟΔΒ, πνπ θηάλεη πεξίπνπ ηα 
50 η. ρικ, δειαδή ην 5,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ απφ ΣΟΔΒ. πλνιηθά επεξεάδεη ηέζζεξεηο ΣΟΔΒ πνπ είλαη: Αγίαο 
νθίαο, Δληπέα-Φαξζάισλ, Μάηη Σχξλαβνπ, θαη Σχξλαβνπ. πσο 
αλαθέξζεθε ε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ΣΟΔΒ Δληπέα-Φαξζάισλ είλαη ε 
κεγαιχηεξε ζε έθηαζε.  

Ζ εζληθή νδφο Λαξίζεο-Σξηθάισλ έρεη ηηο κηθξφηεξεο επηπηψζεηο ζηηο 
αξδεπφκελεο πεξηνρέο απφ ΣΟΔΒ. Δπηδξά ζε κία κφλν πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 
ΣΟΔΒ, ε νπνία έρεη κηθξή έθηαζε πεξίπνπ 3 η. ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζην 0,3% 
ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ ΣΟΔΒ. πλνιηθά ην νδηθφ δίθηπν επηδξά ζε κία 
πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 101 η. ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζην 
13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ αξδεπφκελσλ πεξηνρψλ απφ ΣΟΔΒ. 

10.2 Δπηπηψζεηο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ζηα έξγα λεξνχ 

Σν βαζηθφ θαη ην δεπηεξεχνλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηα ησλ αξδεπηηθψλ θαη ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ. Σα δίθηπα 
πνπ επεξεάδνληαη έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 135 ρικ. θαη αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 
ζην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Σα έξγα νδνπνηίαο δηαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπ 
ΓΟΔΒ θαη ησλ απηνηειψλ έξγσλ εθηφο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ ζηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο. πλνιηθά, απφ ην νδηθφ δίθηπν επεξεάδεηαη κία έθηαζε ίζε κε 
17,2 η. ρικ., δειαδή ην 3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ πεξηνρψλ 
δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ. ηα απηνηειή έξγα εθηφο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ 
επεξεάδεηαη κία έθηαζε 25,2 η. ρικ. ,πεξίπνπ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 
ηνπο. Οη νδηθνί άμνλεο επηδξνχλ θαη ζηα έξγα κεηαθνξάο λεξνχ θαη ζε έλα 
κήθνο ίζν κε 123 ρικ. πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ 
δησξχγσλ κεηαθνξάο λεξνχ ζηελ πεξηνρή. 

Σέινο νη νδηθνί άμνλεο δηαθφπηνπλ ηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο ησλ ΣΟΔΒ θαη 
ζπγθεθξηκέλα δηαθφπηνληαη ελλέα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ 
ΣΟΔΒ. πλνιηθά ην νδηθφ δίθηπν επηδξά ζε κία πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη 
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έθηαζε πεξίπνπ 101 η. ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 
ησλ αξδεπφκελσλ πεξηνρψλ απφ ΣΟΔΒ. 

Ζ πεξηνρή κειέηεο φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί έρεη εμαηξεηηθά κεγάιν 
πξσηνγελή ηνκέα. Σν 56% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, είλαη αγξνηηθφο – 
εκηαζηηθφο θαη ε αξδεπφκελε γεσξγηθή γε αληηζηνηρεί ζην 56% ηεο ζπλνιηθήο 
θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηεο Θεζζαιίαο. κσο ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα 
πνιχ αξλεηηθφ παξάδεηγκα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο λεξνχ αθνχ ε 
επηθαλεηαθή σο πξνο ηελ ππφγεηα απνξξνή είλαη 4:1, ελψ ε εθκεηάιιεπζε 
έρεη αλαινγία ππφγεηνπ σο πξνο ην επηθαλεηαθφ 3:1. Δπνκέλσο ππάξρνπλ 
πνιχ κεγάιεο αλάγθεο ηφζν ζε λεξφ άξδεπζεο, φζν θαη ζε έξγα ηακίεπζεο 
λεξνχ, ψζηε λα ππάξμεη κηα νξζνινγηθή αλαινγία ρξήζεο επηθαλεηαθνχ σο 
πξνο ππφγεην λεξφ. 

Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηαθνπή ησλ έξγσλ λεξνχ απφ ην νδηθφ δίθηπν 
έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δηαθνπή ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο κε απνηέιεζκα ε 
γεσξγηθή γε λα ζηεξείηαη ηεο άξδεπζεο.  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 8 ζηνλ ηνκέα ησλ αξδεχζεσλ 
ππάξρεη έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο ππνδνκήο θαη ηα πθηζηάκελα αξδεπηηθά 
δίθηπα παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειιηπή ζπληήξεζε. 
Δηδηθφηεξα ε πθηζηακέλε θαηάζηαζε έρεη σο εμήο αθνξά ηφζν ηα δίθηπα 
βαξχηεηαο φζν θαη ηηο γεσηξήζεηο.  

ηα Γίθηπα Βαξχηεηαο νη απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ χδαηνο 
πνπ κπνξεί λα θζάλνπλ θαη ην 30% ζην πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ δίθηπν. Σν 
ηξηηεχνλ δίθηπν έρεη θαηά πεξηπηψζεηο, ιφγσ δεκηψλ θαη θαθήο ιεηηνπξγίαο, 
απψιεηεο ηεο ηάμεο 10-25%. εκαληηθέο απψιεηεο παξαηεξνχληαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο άξδεπζεο, θπξίσο κε ηελ παξαδνζηαθή επηθαλεηαθή ξνή. Ο 
βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζαγφκελνπ ζηνλ αγξφ χδαηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 
30 θαη 50%.  

Δπηπιένλ έλα κεγάιν κέξνο απφ ην ζχλνιν ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ ηεο 
Θεζζαιίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ο Πελεηφο, πνπ απνηειεί 
ηελ θχξηα πδάηηλε ρεξζαία κάδα ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθή ξχπαλζε (ληηξηθά, θσζθνξηθά θιπ.). Απεπζείαο απφ ην πνηάκη 
αξδεχνληαη πεξί ηα 112.000 ζηξέκκαηα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο. Ζ έθηαζε ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε 
ηνπ Πελεηνχ, απνηειεί ηελ κείδνλα αλζξσπνγελή επίδξαζε ζην πδξνινγηθφ 
ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ θαη ησλ θχξησλ παξαπνηάκσλ ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πελεηνχ νθείιεηαη ζηελ 
θαθή νξγάλσζε θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ, γηα ην ιφγν φηη κπνξεί ν θάζε 
έλαο λα παξεκβαίλεη θαη λα απζαηξεηεί σο πξνο ην λεξφ θαη λα εθρεξζψλεη θαη 
λα θαηαπαηά γε σο πξνο ηελ παξαπήλεηα δψλε θαη ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα. 
Δπνκέλσο ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ε έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ 
δηθηχσλ αιιά θαη ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπο απφ ην νδηθφ δίθηπν καδί κε 
ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο δελ δηαζθαιίδεη ηελ επαξθή πξνζηαζία έλαληη ηεο 
ππνβάζκηζεο ησλ εδαθηθψλ, πδαηηθψλ θαη βηνηηθψλ πφξσλ έηζη ψζηε λα 
εκπνδίδνληαη νη δηεξγαζίεο εξεκνπνίεζεο.  

ην ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαζψο θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, πέξαλ ησλ 
κεγάισλ πφιεσλ ειάρηζηα έρνπλ γίλεη κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερή επηβάξπλζε 
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εδάθνπο ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ κε ζπλερείο εθξνέο 
απνβιήησλ. 

ζνλ αθνξά ηηο γεσηξήζεηο θπξίσο ζπιινγηθέο γεσηξήζεηο, παξνπζηάδνπλ 
πεξηπηψζεηο ππεξάληιεζεο θαη πηψζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ 
πδξνθνξέσλ. Πνιιέο κεκνλσκέλεο γεσηξήζεηο έγηλαλ ρσξίο ζρεηηθή κειέηε 
ζε έλα ππθλφ δίθηπν πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ αεηθνξία ηνπο. 

Ζ ππνιεηκκαηηθή ζε λεξφ Θεζζαιία, εθκεηαιιεχηεθε ιεζηξηθά ηνπο 
ππεδαθηθνχο πδξνθνξείο, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ. Ζ αχμεζε απηή δελ ζπλνδεχηεθε απφ αλάινγα έξγα 
πδξνκάζηεπζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη αγξφηεο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο 
γεσηξήζεηο. Μεγάιεο ππεξβάζεηο ζε αξηζκφ γεσηξήζεσλ, έρνπλ γίλεη ζηελ 
Θεζζαιία ε νπνία ζήκεξα έρεη 320% πεξηζζφηεξεο γεσηξήζεηο, ζε ζρέζε κε 
απηέο πνπ κπνξεί λα αληέμεη ε πεξηνρή. ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, φπνπ 
ππάξρεη εληαηηθή άληιεζε ε ππεδαθηθή πδξνθνξία έρεη ππνβηβαζηεί θάησ 
απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. πγθξηηηθά ν ππεδαθηθφο πδξνθφξνο απφ ην 
1980 έσο θαη ζήκεξα έρεη θαηέβεη απφ ην +50κ, κέζν απφιπην πςφκεηξν ζην -
150κ, κε νξαηφ ηνλ θίλδπλν εθηεηακέλεο ηεο πθαικχξσζεο 

10.3 Γέθπξα Σεκπψλ-Δθβνιέο Πελεηνχ 

Ζ γέθπξα ησλ Σεκπψλ απνηειεί ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ΠΑΘΔ, φπνπ 
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαίλεηαη ν Πελεηφο πνηακφο λα έρεη ξνή θαη αξθεηφ 
λεξφ ην νπνίν θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο πξνέξρεηαη απφ ηηο πεγέο ησλ 
Σεκπψλ. ηελ πεξηνρή ππάξρεη παξφρζηα βιάζηεζε.  

Ζ γέθπξα ησλ Σεκπψλ πεξηνξίδεη ηελ θπζηθή θνίηε ηνπ πνηακνχ θαη είλαη έλα 
θαιφ ζεκείν γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ σο ζεκείν εμφδνπ απφ ηα 
Σέκπε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απνηειεί 
ην λεξφ πνπ θηάλεη ζηα Σέκπε θαη ην λεξφ πνπ θεχγεη απφ ηα Σέκπε, θαζψο 
θαη πσο δηαρέεηαη απηφ ζην δέιηα. 

Αλάγθε απνηειεί γηα ηελ πεξηνρή ε πξνζηαζία ησλ λεξψλ ηνπ Πελεηνχ απφ ηα 
έξγα ηεο νδνπνηίαο ηεο ΠΑΘΔ. νβαξφο θίλδπλνο ππάξρεη απφ ηελ πηζαλή 
πδξνιεςία απφ ηνλ Πελεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ νδνπνηίαο φπσο 
επίζεο θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πνηακνχ απφ ηε δηνρέηεπζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 
απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ζε πεξίπησζε βξνρνπηψζεσλ 
πηζαλφλ ην πιηθφ ησλ δηαλνίμεσλ πνπ έρνπλ γίλεη λα θαηεπζπλζεί κέζσ ηνπ 
πνηακνχ ζηε ζάιαζζα. Έηζη ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε πξνζηαζία 
ησλ Σεκπψλ θαζψο θαη ε παξφρζηα δψλε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαγξαθή ζεκαληηθή πθαικχξσζε ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αλαηνιηθφ πεδηλφ ηεο ηκήκα ζηελ πεξηνρή 
Πιαηχθακπνπ.ηελ πεξηνρή απηή ην θαξζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ 
είλαη αλνηθηφ πξνο ην Αηγαίν, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο 
Θεζζαιίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα δπηηθά ηνπ θξάζπεδα απμεκέλν θίλδπλν 
πθαικχξσζεο. Ο θίλδπλνο απηφο απμάλεηαη κε ηελ αιφγηζηε ππεξάληιεζε 
ησλ ππφγεησλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο, απφ έλα κεγάιν αξηζκφ γεσηξήζεσλ 
απφ ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξεο είλαη παξάλνκεο.  

Ζ έμνδνο ησλ Σεκπψλ πξνο ην δέιηα ηνπ Πελεηνχ απνηειεί έλα θξίζηκν 
ζεκείν γηα πξνρψξεζε ηεο πθαικχξσζεο άκεζα πξνο ηνλ θάκπν. ηελ 
πεξηνρή απηή ε θαηάζηαζε δελ έρεη εθηηκεζεί ζσζηά απφ πνιινχο κειεηεηέο. 
ίγνπξν είλαη ην φηη ππάξρεη κηα απμεκέλε αγσγηκφηεηα απφ ηηο εθβνιέο θαη 
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κέρξη ηνλ Παιαηφππξγν, αλ θαη νη ηηκέο ζηε γέθπξα Σεκπσλ ζηελ ΠΑΘΔ, αιιά 
θαη ζηα Σέκπε είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απφ απηήλ ηνπ Πελεηνχ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ θάκπνπ. Έξεπλεο ζην πιαίζην κειέηεο (Μηγθίξνο, Γ., θ. .ά. 2009) έδεημαλ 
φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ δέιηα ζην πνηάκην ζχζηεκα ηελ μεξά πεξίνδν 
ζπλππάξρνπλ γιπθφ θαη αικπξφ λεξφ ζε δχν επίπεδα εμαηηίαο ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ εηδηθνχ βάξνπο. Ζ ρακειή δψλε πξνο ηελ θνίηε έρεη αικπξφ 
λεξφ θαη επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα θαη ε πςειή δψλε έρεη γιπθφ λεξφ κηθξήο 
ξνήο πξνο ην Αηγαίν. Έηζη, ε πθαικχξσζε κπνξεί λα πεξάζεη ηε γέθπξα ηεο 
ΠΑΘΔ φηαλ ε θαξζηηθή πδξνθνξία ησλ Σεκπψλ ππνβαζκηζηεί θάησ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ ππνβάζξνπ, πνπ είλαη νη έληνλα θαξζηηθνί αλζξαθηθνί 
ζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ιπκπνο – ζζα. 

Σέινο νη εθβνιέο ηνπ Πελεηνχ απνηεινχλ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ νηθνζχζηεκα 
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ, φπσο άιισζηε θαη ζε φιν ηνλ 
θφζκν. ηελ Πνξηνγαιία ππάξρνπλ ζεκαληηθά δηεζλή πξνγξάκκαηα 
πξνζηαζίαο παξφκνησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ο πςειφο επηξνθηζκφο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ζρεηίδεηαη κε ηα απφβιεηα ηεο θηελνηξνθίαο, ηα βνζξνιχκαηα 
θαη ηα ιηπάζκαηα. Παξάιιεια ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ αιάησζε ησλ 
εδαθψλ. ηελ πεξηνρή νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 
ζηαζκφο παξαθνινχζεζεο θαη ηαπηφρξνλα έλα πάξθν επηζθέςηκν ζην νπνίν 
λα αλαδεηθλχνληαη ηα πεξηβάιινληα ηνπ πνηάκηνπ δέιηα. 

10.4 Ρνπθξάθηεο Γπξηψλεο -επηπηψζεηο - θίλδπλνη 

πσο ήδε αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 8 ν ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο βξίζθεηαη 
ζηνλ Πελεηφ πνηακφ θαη ζε απφζηαζε 12 ρικ. θαηάληε ηεο πφιεο ηεο 
Λάξηζαο. θνπφο ηνπ θξάγκαηνο είλαη ε εθηακίεπζε θαη ξχζκηζε λεξψλ ηεο 
ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πελεηνχ θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ 
ηελ εθηξνπή ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα 
άξδεπζε ζεκαληηθψλ εθηάζεσλ ηεο πεδηάδαο ηεο Λάξηζαο. Ο ξνπθξάθηεο 
Γπξηψλεο, βξίζθεηαη πιεζίνλ ζε νκψλπκν νηθηζκφ θαη απνηειεί ην πιένλ 
θαηάληε ηεζζάξσλ θξαγκάησλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο κειεηεζεί επί ηνπ 
Πελεηνχ (Υ. 10.3.1). 

ρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ΤΠΤΜΔΓΗ /ΣΔΡΝΑ 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ, (2011) ην έξγν δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζπλνιηθά δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. ηελ άκεζε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην έξγν δελ 
ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο πνπ λα ζέηνπλ θάπνηνπο 
πεξηνξηζκνχο, νχηε έρνπλ θαζνξηζηεί πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο NATURA. 
Έηζη, ε άκεζε πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο γεσξγηθή γε 
αξδεπφκελε θαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, ε απαληψκελε βιάζηεζε είλαη απηή ηεο πιεκκπξηθήο θνίηεο ηνπ. 
Πελεηνχ πνπ εθηείλεηαη ηφζν θαηά κήθνο ηεο φρζεο φζν θαη θαηά ζέζεηο θαηά 
κήθνο ησλ θχξησλ αξδεπηηθψλ ή ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ. Οη νηθφηππνη ηεο 
άκεζεο πεξηνρήο δελ ζπληζηνχλ νηθνηφπνπο Κνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο βάζεη 
ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΔ. Σέινο ην ρέδην Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ 
Θεζζαιίαο εμάξεη ηελ ζθνπηκφηεηα φισλ ησλ έξγσλ ηακίεπζεο λεξνχ ηεο 
Θεζζαιίαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν ξνπθξάθηεο Γπξηψλεο  

κσο ην εθκεηαιιεχζηκν πδαηηθφ δπλακηθφ ηεο γηα ην ζχλνιν ηεο Θεζζαιίαο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηακηεπηήξσλ, πνπ δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 
ζνβαξά πεξηβαιινληηθά ή ηερληθά πξνβιήκαηα, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 623 hκ3 
εηεζίσο. Δάλ ζε απηά πξνζηεζνχλ θαη 400 hκ3 πνπ είλαη ε πνζφηεηα ηνπ 
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ππφγεηνπ λεξνχ πνπ κπνξεί λα αληιεζεί κε αζθάιεηα εηεζίσο, ηφηε δηαηίζεληαη 
ζπλνιηθά 1.023 hκ3. Γεδνκέλνπ φηη νη εηήζηεο αλάγθεο ζε λεξφ ππνινγίδνληαη 
ζε 1.836 hκ3 , ηφηε πξνθχπηεη έλα έιιεηκκα ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 800 hκ3. 
Σν έιιεηκκα κφλν ζηε ιεθάλε ηνπ Πελεηνχ, κε ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο, 
θπκαίλεηαη κεηαμχ 750 θαη 1000 hκ3., ελψ κε ηελ πξνζζήθε θαη ησλ 
ειιεηκκάησλ ηεο ιεθάλεο ηεο Κάξιαο (κέζν έιιεηκκα 125 hκ3) θαη ησλ 4 
παξάθηησλ ιεθαλψλ (Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Βφινπ θαη Αικπξνχ), ην ζπλνιηθφ 
έιιεηκκα ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο απμάλεηαη θαηά 200 πεξίπνπ hκ3. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηνπ 
Αρειψνπ πνηακνχ (600 hκ3 απφ ηνλ άλσ ξνπ), δελ ζα επηιχζεη ην πξφβιεκα 
ζην ζχλνιν ηνπ. Δπνκέλσο θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ ξνπθξάθηε ηεο 
Γπξηψλεο δελ ζα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ 
ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 

 

ρήκα 10.3.1 Υάξηεο κε ηηο ζέζεηο ηνπ ξνπθξάθηε ηεο Γπξηψλεο, ησλ 
αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ θαη ησλ ηξηψλ νδηθψλ αμφλσλ. 
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ήκεξα, ε παξνρή ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ησλ πεγψλ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 
θαιιηεξγεηψλ. Κακία πξφλνηα θαη θαλέλα κέηξν δελ ιακβάλεηαη γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ θαηάληε ηεο ξνήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηνηρεηψδνπο παξνρήο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πνηακνχ ή ηεο πεγήο θαη ηεο πδξφβηαο δσήο 
πνπ θηινμελνχλ. πσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 6, ηα ηειεπηαία 10-15 
ρξφληα, ε παξνρή π.ρ. ηνπ Πελεηνχ, ησλ πεγψλ Μάηη Σπξλάβνπ θ.ά., 
εμαληιείηαη κέρξηο κεδεληζκνχ ή γίλεηαη πεδίν νμχηαησλ αληηδηθηψλ θαη 
δηακάρεο κεηαμχ αξδεπηψλ, µε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ 
ειάρηζηε παξνρή ηνπ Πελεηνχ είλαη 1-3κ3/sec, ελψ ε πιεκκπξηθή έρεη θζάζεη 
ηα 1.120κ3/sec. Ζ κέζε εηήζηα απνξξνή ηνπ Πελεηνχ θαη ησλ παξαπνηάκσλ 
ηνπ θζάλεη ηα 3,0Υ109κ3. 
Οη αλάγθεο ησλ εθηάζεσλ ζε λεξφ, απφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο Σξηθάισλ, 
Καξδίηζαο θαη Λάξηζαο, πνπ αξδεχνληαη θάζε ρξφλν απφ ηνλ Πελεηφ, 
μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 150x106κ3. ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ε ειάρηζηε 
απαηηνχκελε παξνρή ηνπ Πελεηνχ είλαη 12-15κ3/sec. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 
φηη κφλν ν ΣΟΔΒ Πελεηνχ αληιεί 8 κ3/sec.  Άξα ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 
ζπάληα εμαζθαιίδεηαη ζε έλα βαζκφ, ε ειάρηζηε πξνβιεπφκελε νηθνινγηθή 
παξνρή ησλ 5 κ3/sec. Ο ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο θηινδνμεί φηη ζα 
εμππεξεηεί ηφζν ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ΣΟΔΒ Πελεηνχ φζν θαη ηελ 
επαπιήξσζε κε χδαηα ηεο ιίκλεο Κάξιαο.  

Κάζε ηερληθφ έξγν ηακίεπζεο λεξνχ ζπγθξαηεί θαη κηα πνζφηεηα χδαηνο, ε 
νπνία αθαηξείηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ θαηάληε πεξηνρή. Έηζη πξέπεη λα 
ππνινγίδεηαη ε νηθνινγηθή παξνρή, ε νπνία απνηειεί ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ 
πξέπεη λα δηαθηλείηαη ζηα θαηάληε γηα λα κελ επεξεαζηνχλ νη απνζέζεηο 
ζηεξεψλ θαη θπξίσο ηα νηθνζπζηήκαηα. Ζ νηθνινγηθή παξνρή δελ έρεη 
εμεηδηθεπηεί κε έξεπλεο ζηελ Διιάδα θαη γηα ην ιφγν απηφ απηή παξνπζηάδεη 
ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην έξγν θαη ηε ζέζε ηνπ, απφ 15 έσο θαη 
50%. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ λεξνχ γηα κηα πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπ ζην επεηξσηηθφ 
ηκήκα είλαη πνιχ δχζθνινο γηαηί πέξαλ ησλ φζνλ αλαθέξζεθαλ, ην 
πδξνινγηθφ ηζνδχγην δελ έρεη ζηαζεξέο ηηκέο ζε φια ηα ρξφληα, αιιά 
κεηαβάιιεηαη ζην πιαίζην ελφο δεθαεηνχο θχθινπ ή θαη πνιιαπιάζησλ 
θχθισλ. Έηζη, ζε έλα δεθαεηή θχθιν ππάξρεη απμνκείσζε ηνπ επηθαλεηαθνχ 
λεξνχ κέρξη θαη 50%, κεηαμχ κηαο πγξήο θαη κηαο μεξήο πεξηφδνπ. Απηφ 
θαζνξίδεη θαη ηελ κεγάιε αλαζθάιεηα πνπ έρνπλ ηα έξγα ηακίεπζεο λεξνχ, ζε 
φηη αθνξά ηελ εηήζηα πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα απνηακηεχζνπλ θαη ηα πνζά 
λεξνχ πνπ ζα δηαζέζνπλ ζηηο ρξήζεηο, ρσξίο ε ζηάζκε ηνπο λα πέζεη θάησ 
απφ ην φξην αζθαιείαο ην νπνίν ήδε έρεη πξνδηαγξαθεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ. 

ε φηη αθνξά ηνλ Πελεηφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη πηζηά φιεο νη αλαθεξφκελεο 
δεζκεχζεηο, ζηηο κειέηεο ησλ έξγσλ πδξνκάζηεπζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ 
νηθνινγηθή παξνρή ζηηο αλάληε πεξηνρέο ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ, ηεο θχξηαο 
θνίηεο ηνπ θαη ηνπ δέιηα ηνπ. πλνιηθά ν Πελεηφο πξέπεη λα δέρεηαη ηθαλέο 
πνζφηεηεο πδάησλ γηα λα κπνξεί λα επηβηψζεη νηθνινγηθά. Ο ππνινγηζκφο 
κηαο ηέηνηαο παξνρήο είλαη αξθεηά ζχλζεηνο θαη πεξίπινθνο, αθνχ ηα 
πεξηβάιινληα ηφζν ζηελ πνηάκηα, φζν θαη ζηελ παξαπνηάκηα θαηά ην κήθνο 
ηνπ πεξηνρή, δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πνιχ.  
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πγθεθξηκέλα ζηνλ ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο ζα ππάξμεη ζπγθξάηεζε ηνπ 
λεξνχ ηνπ Πελεηνχ θαηάληε ηεο Λάξηζαο. ηελ ζπλέρεηα ηεο ξνήο ηνπ ν 
Πελεηφο δέρεηαη χδαηα κφλν ζηελ ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ Σηηαξηζην θαη ζηελ 
ζπλέρεηα απφ ηηο θαξζηηθέο πεγέο ησλ Σεκπψλ. Δπνκέλσο ζην ηκήκα ηνπ 
Πελεηνχ απφ ηε Λάξηζα κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ Σηηαξίζην, ε 
ζπγθξάηεζε ηνπ χδαηνο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο λα επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν 
ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πελεηνχ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη νχηε 
ε ειάρηζηε πξνβιεπφκελε νηθνινγηθή παξνρή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 
άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνζέζεσλ ηνπ θαη ζηα 
νηθνζπζηήκαηά ηνπ.  

πκπιεξσκαηηθά, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα λεξά ηνπ Πελεηνχ είλαη 
ππνβαζκηζκέλα. πσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 6 ε ξχπαλζε ηνπ 
πνηακνχ επηδεηλψλεηαη γεσκεηξηθά θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ηφζν απφ ηελ 
κείσζε ηεο παξνρήο ηνπ λεξνχ (έσο κεδεληζκνχ) εμαηηίαο ησλ αξδεχζεσλ, 
φζν θαη απφ ηηο απμεκέλεο εηζξνέο (ιηπάζκαηα, γεσξγηθά θάξκαθα) πνπ 
δέρεηαη. Δάλ δελ ππήξρε ε ελίζρπζε ηνπ Πελεηνχ µε λεξά απφ ηνλ Σαπξσπφ 
(πεξίπνπ 10-20Υ106κ3 απφ Ηνχλην έσο επηέκβξην), ηφηε ν Πελεηφο πνηακφο 
ζα είρε ειάρηζηε ή κεδεληθή παξνρή γηα 3-5 κήλεο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη 
γηα ηελ ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη γεληθφηεξα γηα ην 
πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ην έξγν κε ηελ ζπγθξάηεζε ησλ λεξψλ θαηά ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο ζα επηβαξχλεη κε ξχπαλζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ήδε 
ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ. 

ζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 
φηη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ππθλφηεηα ησλ γεσηξήζεσλ βξίζθεηαη ζηελ 
ιεθάλε Λάξηζαο-Σπξλάβνπ θαη πιεζίνλ ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Σν γεγνλφο 
απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πιεπξηθή εθρχκσζε ηνπ Πελεηνχ, αθφκε θαη ηεο 
θπζηθήο ηνπ πγξαζίαο πξνο ηηο γεσηξήζεηο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ξνπθξάθηε 
θηινδνμεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ππεξάλιεζεο ηνπ ππφγεηνπ χδαηνο ζηελ 
πεξηνρή ηεο κειέηεο. κσο, κε ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ χδαηνο θαηάληε ηεο 
Λάξηζαο απφ ην ξνπθξάθηε ζα επηβαξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε πιεπξηθή 
εθρχκσζε ηνπ Πελεηνχ. Δπηπιένλ ε έιιεηςε επηθαλεηαθνχ χδαηνο άξδεπζεο 
ζα νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε ππεξάληιεζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα.  

10.5 Τδαηηθνί πφξνη -Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Οη πδαηηθνί πφξνη, απνηεινχλ ηελ αλαγθαία θαη είλαη ε πιένλ ζεκαληηθή 
παξάκεηξνο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πδαηηθψλ 
πφξσλ γίλεηαη ηαπηφρξνλα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηφζν απφ θξαηηθνχο 
θνξείο, φζν θαη απφ ηδηψηεο ρσξίο άδεηα, θαη επηπιένλ ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη 
ζπλήζσο κε βάζε ηε ρξήζε. Έηζη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη έξγα γηα ηελ ίδηα ρξήζε απφ 
δηαθνξεηηθνχο θνξείο ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε. ηελ πεξηνρή 
ελδηαθέξνληνο δελ ππάξρεη ζπληνληζηηθφ φξγαλν ελψ εκθαλίδνληαη 
πεξηπηψζεηο παξεκπφδηζεο κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηα αλάληε ζηα θαηάληε, 
φπσο επίζεο θαη εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά θξνχζκαηα απζαίξεηεο άξδεπζεο 
πνπ άιισζηε απνηειεί ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Σα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε 
επηβαξεκέλε πνηφηεηα, θαη ην αξλεηηθφ θαη απμαλφκελν ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην. 
Σν ηζνδχγην ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη αξλεηηθφ ζε φηη αθνξά ζην 
αμηνπνηνχκελν λεξφ, κε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηαπείλσζεο ηνπ ππφγεηνπ 
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πδξνθφξνπ νξίδνληα, ειιηπνχο αμηνπνίεζεο - δηαηήξεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ 
πδάησλ θαη κε επαξθνχο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Οδ.2000/60 θαη ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη κία ζρεδφλ άλαξρε θαηαλνκή 
ηνπ λεξνχ θαη ησλ ρξήζεψλ ηνπ, ρσξίο κειέηε ή ζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο 
(θπξίσο, ρσξίο λα εμαηξνχληαη θαη ε αζηηθή, ε βηνκεραληθή θαη ε ηνπξηζηηθή) 
δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο, κε ηελ επάξθεηα ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ. 
Έηζη, ηα απνζέκαηα εμαληινχληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί 
ε θαηαζηξνθηθή θαη πδξνβφξα αγξνηηθή πνιηηηθή ηνπ θάκπνπ. εκαληηθφ 
ζηνηρείν ζηελ αλάιπζε ησλ πδαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο απνηειεί 
ε αξρή αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο. Οπζηαζηηθά απηή 
πξνυπνζέηεη κία ζε βάζνο νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ αλά ρξήζε. 
πγθεθξηκέλα απαηηεί ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ γηα αζηηθή, γεσξγηθή θαη 
βηνκεραληθή ρξήζε θάηη πνπ δελ πθίζηαηαη κε εμαίξεζε ηελ πξψηε 
πεξίπησζε.  

Γηα λα ζσζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο, είλαη αλάγθε λα 
ππάξμεη αεηθνξία ρξήζεο ηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε πξφβιεςε θαη 
πξνζηαζία, πνπ αλαιχεηαη ζχληνκα ζε δχν ζθέιε: 

1. σζηφο ζρεδηαζκφο εθαξκνγήο (πιήξεο θαζνξηζκφο ησλ πφξσλ, 
ηζνξξνπία εδάθνπο - λεξνχ, απνθπγή ππεξαληιήζεσλ, πξνζηαζία 
ππφγεηνπ λεξνχ, επηινγή ρξήζεσλ θιπ.). 

2. Δπαλεθηίκεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, κε βειηίσζε ησλ 
πθηζηακέλσλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηζηηθή 
δηαρείξηζε. 

Απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα ζχγρξνλν λνκηθφ πιαίζην, κε ζαθείο θαη 
νινθιεξσκέλεο αξκνδηφηεηεο θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ, θαηά ρξήζε θαη πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο. Δηδηθφηεξα, ε 
νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ άξδεπζε πξέπεη λα 
δηεξεπλεζεί ζνβαξά έρνληαο σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα 
ζηελ αγξνηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη κηαο ζεηξάο άιισλ ρξήζεσλ ή θπζηθψλ 
κεηαβιεηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζήκεξα φπνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε πξνβιήκαηα θαη δπλαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ λέα ΚΑΠ, φπσο 
είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Αλάπηπμε βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ θαιιηεξγεηψλ θαηάιιεισλ γηα μεξηθέο 
θαιιηέξγεηεο, αλεθηηθψλ ζε μεξαζίεο θαη αλζεθηηθψλ ζε αζζέλεηεο. 

2. ρεηηθέο κε ην λεξφ απφςεηο πεξί βειηίσζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 
αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ, κε εμέηαζε ηεο πιένλ απνδνηηθήο δηαρείξηζεο 
ηνπ ηζνδπγίνπ αιάησλ θαη ζηξαγγίζεσλ. 

3. Αλάπηπμε θαιιηεξγεηψλ κε πιένλ απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ θαη 
βειηηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ άξδεπζε. 

4. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε λέσλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ζηε ζπληήξεζε 
θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
βειηίσζε ησλ κεζφδσλ άξδεπζεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ 
απσιεηψλ χδαηνο. 
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5. Δθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ γεσξγψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 
ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζπλζεθψλ έθηαθηεο 
αλάγθεο, έηζη ψζηε  λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ αιφγηζηε θαη ζπάηαιε ρξήζε ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ, αιιά θαη απφ ηε ξχπαλζε, ε νπνία πξνέξρεηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα αλάπηπμε θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία είλαη ε 
πξνζηαζία ησλ ζεκείσλ λεξνχ, επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ. ηηο μέλεο ρψξεο 
εθαξκφδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ 
πνπ εθκεηαιιεχνληαη ή πξφθεηηαη λα εθκεηαιιεπηνχλ. Σα θξηηήξηα πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηκέηξνπ πξνζηαζίαο ηεο 
πδξνκάζηεπζεο (γεψηξεζε, πεγή θιπ) δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, 
σζηφζν έρνπλ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη βαζηθέο αξρέο, ε 
βαζηθφηεξε απφ ηηο νπνίεο είλαη ε απφζηαζε ηεο ξππνγφλνπ εζηίαο απφ ην 
πδξνιεπηηθφ έξγν. Με βάζε απηφ ε πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο πδξνκάζηεπζεο 
ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο ηξεηο δψλεο: 

Εψλε Η (Εψλε Άκεζεο Πξνζηαζίαο ή Απαγνξεπκέλε Εψλε), φπνπ 
απαγνξεχεηαη ζρεδφλ θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, αθφκε θαη ε δηάβαζε 
πεδψλ. 

Εψλε ΗΗ (Κνληηλή Εψλε Πξνζηαζίαο ή Διεγρφκελε Εψλε), φπνπ απαγνξεχεηαη 
θάζε γεσξγηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 
ξππνγφλσλ νπζηψλ θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο. 

Εψλε ΗΗΗ (Μαθξηλή Εψλε Πξνζηαζίαο ή Δπηηεξνχκελε Εψλε), φπνπ 
απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή αγξνρεκηθψλ, ε εγθαηάζηαζε εξγνζηαζίσλ κε 
ξππνγφλα απφβιεηα, ε απφξξηςε ρξεζηκνπνηνχκελσλ λεξψλ, ε απνζήθεπζε 
θαη κεηαθνξά ξππνγφλσλ νπζηψλ θιπ 

Άκεζα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηα έξγα λεξνχ ηεο 
πεξηνρήο αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πελεηνχ παξαζέηνληαη 
παξαθάησ:  

 Άκεζε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο, πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
θαη θαζνξηζκφο ηεο παξαπνηάκηαο δψλεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ 
ην ζρεδηαζκφ (εθηηκήζεηο, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θιπ.). 

 Καζνξηζκφο δψλεο άκεζε πξνζηαζίαο ηνπ Πελεηνχ, ε νπνία δελ 
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηα 100κ πιάηνο, κεηά ην αλψηεξν φξην 
ηεο θνίηεο γηα θάζε πιεπξά, ήηνη γηα πεξηνρή κε πιάηνο θνίηεο ηα 50κ 
ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο δψλεο πξνζηαζίαο ζα είλαη ηα 250κ.  

 Άκεζε επηδηφξζσζε ησλ πιεπξηθψλ απνζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ ηνπ 
Πελεηνχ θαη ησλ αληηπιεκκπξηθψλ αλαρσκάησλ. 

 Παχζε πδξνιεςίαο κε απεπζείαο άληιεζε απφ ηνλ Πελεηφ γηα αηνκηθή 
άξδεπζε ή θαη άιιεο αλάγθεο θαη κφλν απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα θαη 
εγθεθξηκέλα ζεκεία άληιεζεο θαη ηα εγθεθξηκέλα αληιηνζηάζηα 

 Άκεζε απαγφξεπζε δηάηξεζεο γεσηξήζεσλ ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 
200κ απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ, θαη δηαηεξψληαο ηηο ππφινηπεο θαηά 
ην λφκν απνζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. Ζ απφζηαζε απηή κπνξεί λα 
απμάλεη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληιήζεηο, έηζη ψζηε ε 
πνζφηεηα λα κελ δεκηνπξγεί θψλν ρακειφηεξν ηεο θνίηεο, νπφηε θαη 
ζα αληιεί πιεπξηθά λεξφ ηνπ πνηακνχ. 
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 Πξφβιεςε κε ηελ αδεηνδφηεζε αξδεπηηθψλ γεσηξήζεσλ λα ππάξρεη 
δηάηαμε ππνρξεσηηθήο ζηεγάλσζεο κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηνπ βάζνπο ησλ 
20κ θαη γηα απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 500κ απφ ηελ θνίηε ηνπ Πελεηνχ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο μήξαλζεο ησλ εδαθψλ είλαη 
ε πιεπξηθή εθρχκσζε αθφκε θαη ηεο θπζηθήο ηνπ πγξαζίαο πξνο ηε 
γεψηξεζε (δεκηνπξγεί ε άληιεζε ηηο θαηάιιειεο πδξαπιηθέο ζπλζήθεο). 
Δπίζεο, ελεξγνπνηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ε κεηαθνξά ξχπσλ ζηνλ 
ππφγεην πδξνθνξέα, κε ηα ζηξαγγίζκαηα απφ ηελ άξδεπζε. 

 Άκεζε απαγφξεπζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ κε έξγα ζε απφζηαζε 
απφ ηελ θνίηε ηνπιάρηζηνλ 1.000κ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ Ννκαξρείσλ 
Λάξηζαο, Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Πεξηθέξεηαο. 

 Δγθαηαζηάζεηο, εθηφο γεσξγηθψλ απνζεθψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε 
απφζηαζε 500κ απφ ηελ θνίηε, πνπ νξίδεηαη σο πεξηκεηξηθή δψλε ησλ 
νξίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ νηθηζκψλ 
θαη ησλ ξππνγφλσλ θηελνηξνθηθψλ, βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ.  

 Καζαξηζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη θπξίσο ησλ γεθπξψλ θαη 
απνθαηάζηαζε ηνπ πνηάκηνπ πεξηβάιινληνο κε επζχλε ησλ εηαηξεηψλ, 
φπσο άιισζηε πξνβιεπφηαλ. 

 Άκεζε εθηέιεζε ησλ έξγσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, 
αιιά θαη έξγα πξνζηαζίαο ησλ πνηακψλ, ξεκάησλ θαη πδξνθξηηψλ. 

 Τπνρξεσηηθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ θαλαιηψλ λεξνχ ηελ μεξά 
πεξίνδν, έηζη ψζηε ηελ πγξά πεξίνδν λα απνπιέλνληαη θαη λα κελ 
δεκηνπξγείηαη εληαηηθφο επηξνθηζκφο.  

 Άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπνηάκησλ ΥΑΓΑ θαη 
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν, θαζψο θαη απαγφξεπζε θάζε 
κφληκεο ή θαη πξνζσξηλήο απφζεζεο ζηεξεψλ ή θαη πγξψλ  

 Άκεζα κέηξα γηα πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ ξχπαλζεο, κε ζπλερείο 
δεηγκαηνιεςίεο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο 
Θεζζαιίαο θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Λαξίζεο ηελ νπνία δηαξξέεη ν Πελεηφο πνηακφο. Ζ κειέηε ησλ 
γεσγξαθηθψλ, γεσινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ, θιηκαηηθψλ, πδξνινγηθψλ θαη 
πδξνγεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ρξήζεσλ γεο, ησλ έξγσλ νδνπνηίαο 
θαη λεξνχ θαζψο επίζεο ε ζπζρέηηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηηο ρξήζεηο γεο 
θαη ηα έξγα λεξνχ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο νδήγεζε ζηα παξαθάησ 
ζπκπεξάζκαηα: 

 Σν θπξίαξρν πεξηβάιινλ, ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο είλαη νη αξνηξαίεο 
θαιιηέξγεηεο, αθνχ απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή ρξήζε γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε 
έθηαζε ησλ βνζθνηφπσλ, ε νπνία μεπεξλάεη ην 10%. Δπίζεο ππάξρνπλ 
πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν ησλ πεξηνρψλ πνπ 
εληάζζνληαη ζην Γίθηπν Natura 2000, θαηαθχγηα νξληζνπαλίδαο θαη 
άγξηαο δσήο θαζψο θαη θπλεγεηηθή πεξηνρή. 

 Σν νδηθφ δίθηπν είλαη πνιχ αλεπηπγκέλν θαη εθηεηακέλν. Σν βαζηθφ εζληθφ 
νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ηε Νέα Δζληθή Οδφ Αζήλα-Λακία-Λάξηζα-
Καηεξίλε-Θεζ/λίθε-Δχδσλνη (ΠΑΘΔ). Σν κήθνο ηεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
είλαη πεξίπνπ 80 ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. Σν δεπηεξεχσλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν 
πεξηιακβάλεη ηηο Δζληθέο Οδνχο Φάξζαια - Λάξηζα - Σχξλαβνο – 
Διαζζφλα, κε κήθνο πεξίπνπ 80 ρικ. θαη Λάξηζα – Σξίθαια, κήθνπο 
πεξίπνπ 23 ρικ. Σν επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν θαιχπηεη φιε ηελ πεξηνρή 
κειέηεο θαηαιακβάλνληαο ην 97% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ νδηθνχ 
δηθηχνπ. Παξφιε ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ε επηθνηλσλία 
κε ηα αζηηθά θέληξα ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί κέηξηα έσο θαθή. 

 Μία ζεηξά απφ θαλάιηα αξδεπηηθά θαη ζηξαγγηζηηθά δίθηπα έρνπλ 
αλαπηπρζεί ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Ζ αλάπηπμή ηνπο έρεη σο 
επίθεληξν ηνλ Πελεηφ πνηακφ κε απνηέιεζκα ε ππνβάζκηζή ηνπο, ε 
παξάθακςή ηνπο ή θαη ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπο λα έρεη άκεζε ζπλέπεηα ζην 
θπζηθφ ζχζηεκα ηνπ πνηακνχ. Tα πθηζηάκελα αξδεπηηθά δίθηπα 
παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειιηπή ζπληήξεζε. Οη πεξηνρέο 
κε αξδεπηηθά έξγα δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ θαη κε απηνηειή έξγα εθηφο 
δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ, θαιχπηνπλ κία έθηαζε ηεο ηάμεο ησλ 712 η. ρικ. θαη 
ρσξηθά βξίζθνληαη ζην πεδηλφ θεληξηθφ θαη λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Οη αξδεπφκελεο εθηάζεηο απφ ηνπο ΣΟΔΒ θαιχπηνπλ 
κηα επηθάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 800 η. ρικ. Σν πιένλ ζεκαληηθφ θξάγκα ππφ 
νινθιήξσζε, ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ν ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο, 
πνπ αλακέλεηαη λα θαιχςεη ηελ πεξηνρή ηνπ ΣΟΔΒ Πελεηνχ φζν θαη ηεο 
ιίκλεο Κάξιαο. 

 πζηεκαηηθέο απνςηιψζεηο θαη θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ παξαηεξνχληαη 
θαηά κήθνο ησλ ηξηψλ εζληθψλ νδηθψλ αξηεξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο 1998-2008. Ζ θαηαζηξνθή ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαιχπηεη κία 
έθηαζε πνπ θηάλεη ηα 1,2 η. ρικ. ζηελ θνληηλή δψλε επίδξαζεο ησλ 500 
κέηξσλ θαη ηα 4,7 η. ρικ. ζηελ απνκαθξπζκέλε δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. 
Απελαληίαο νη αζηηθέο ρξήζεηο γεο έρνπλ απμήζεη ηελ έθηαζή ηνπο, ε 
νπνία θηάλεη ζηα 3,6 η. ρικ. ζηελ δψλε ησλ 500 κέηξσλ θαη ζηα 6,7 η. 
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ρικ. ζηελ δψλε ησλ 1.000 κέηξσλ. Μείσζε ηεο έθηαζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
παξαηεξείηαη θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ ε νπνία θηάλεη ηα 2,7 η. 
ρικ. ζηελ δψλε ησλ 500 κέηξσλ θαη ηα 4,4 η. ρικ. ζηελ δψλε ησλ 1.000 
κέηξσλ. Παξάιιεια ππάξρεη κία αχμεζε ησλ δξφκσλ θαη κείσζε ηεο 
επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ λεξά θαη ζηξαγγηζηηθά έξγα. Δπίζεο ζηελ 
πφιε ηεο Λάξηζαο νη αζηηθέο επηθάλεηεο θαη ε θαηεγνξία δξφκνη-λεξά 
εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο έθηαζήο ηνπο θαηά 6,5 θαη 1,5 η. ρικ. αληίζηνηρα. 
Σν γεσξγηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κεηψζεθε θαηά 6,7 η. ρικ. θαη ηα 
δάζε θαη νη εκηθπζηθέο πεξηνρέο κεηψζεθαλ θαηά 1,2 η. ρικ. 

 Γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζπληειείηαη κία κεγάιε αιιαγή ησλ 
ρξήζεσλ γεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη 
βηνκεραληψλ –βηνηερληψλ, επεθηάζεηο νηθηζκψλ, πάξθα. Ζ αλάπηπμε απηή 
εμαζθεί πνιχ κεγάιεο πηέζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ θαηαζηξνθή 
ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. Δπηπιένλ νη ζπλερείο αιιαγέο ρξήζεο ζε βάξνο 
πνιχηηκεο γεσξγηθήο γεο, δηαθφπηνπλ ηε ζπλέρεηά ηεο θαη ζηεξνχλ ηνλ 
παξαγσγηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηεο ξφιν Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
παξαπάλσ θηλδχλσλ κηα ζεηξά κέηξσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα έηζη 
ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη κε αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ. Απηά κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα επηθεληξσζνχλ θπξίσο: ζηελ 
νξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, θαζαξηζκφο απφ 
εθκεηαιιεχζεηο, θαη επαλαθνξά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλάπιαζε 
ρψξσλ, κφληκε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, 
κέηξα απαγφξεπζεο γηα θάζε αιιαγή ρξήζεο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ 
απνςηισζεί. 

 Σν βαζηθφ θαη ην δεπηεξεχνλ εζληθφ νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηα ησλ αξδεπηηθψλ θαη ζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ, 
ζπλέρεηα ησλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ θαη ησλ απηνηειψλ έξγσλ 
εθηφο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ, θαη ηηο αξδεπφκελεο εθηάζεηο ησλ ΣΟΔΒ. Σα 
αξδεπηηθά δίθηπα πνπ επεξεάδνληαη έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 135 ρικ. θαη 
αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ αξδεπηηθψλ 
δηθηχσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. πλνιηθά, απφ ην νδηθφ δίθηπν επεξεάδεηαη 
κία έθηαζε ίζε κε 17,2 η. ρικ., δειαδή ην 3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ 
πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο ηνπ ΓΟΔΒ, θαη 25,2 η. ρικ., πεξίπνπ ην 20% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ απηνηειψλ έξγσλ εθηφο δηθαηνδνζίαο ΓΟΔΒ. 
Δπίζεο επηδξά ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο λεξνχ, ζε έλα κήθνο ίζν κε 
123 ρικ. πνπ αληηζηνηρεί ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπο. Σέινο 
επεξεάδεη κία πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 101 η. ρικ. θαη 
αληηζηνηρεί ζην 13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ αξδεπφκελσλ πεξηνρψλ 
απφ ΣΟΔΒ. 

 Ζ έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ, ε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπο απφ ην 
νδηθφ δίθηπν ε ππεξάληιεζε θαη πηψζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππνγείσλ 
πδξνθνξέσλ, καδί κε ηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο γεο επλνεί ηηο δηεξγαζίεο ηεο 
εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ θαη ηελ πεξεηαίξσ ππνβάζκηζε ηνπ Πελεηνχ. 
Απηά έρνπλ άκεζν αληίθηππν ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο φζν θαη ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ.   

 Ο ξνπθξάθηεο ηεο Γπξηψλεο δελ ζα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπγθξάηεζε ηνπ 
λεξνχ ηνπ Πελεηνχ θαηάληε ηεο Λάξηζαο πηζαλφλ λα έρεη σο απνηέιεζκα 
λα κελ ππάξμεη νχηε ε ειάρηζηε πξνβιεπφκελε νηθνινγηθή παξνρή ηνπ, 
ζην ηκήκα απφ ηε Λάξηζα κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ 
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Σηηαξίζην. Σν γεγνλφο απηφ ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ κεηαθνξά ησλ 
ζηεξεψλ απνζέζεσλ ηνπ θαη ζηα νηθνζπζηήκαηά ηνπ, ζα επηβαξχλεη κε 
ξχπαλζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα ησλ 
λεξψλ ηνπ πνηακνχ θαη ζα επηηαρχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε πιεπξηθή 
εθρχκσζε ηνπ Πελεηνχ. Σέινο, ε έιιεηςε επηθαλεηαθνχ χδαηνο άξδεπζεο 
ζα νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε ππεξάληιεζε ηνπ ππφγεηνπ 
πδξνθνξέα. 

 Γηα λα ζσζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη ηεο πεξηνρήο κειέηεο, είλαη αλάγθε λα 
ππάξμεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο εθαξκνγήο φπσο πιήξεο θαζνξηζκφο ησλ 
πφξσλ, ηζνξξνπία εδάθνπο - λεξνχ, απνθπγή ππεξαληιήζεσλ, 
πξνζηαζία ππφγεηνπ λεξνχ, επηινγή ρξήζεσλ θιπ., επηπιένλ είλαη 
αλαγθαία ε επαλεθηίκεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο, κε βειηίσζε 
ησλ πθηζηακέλσλ θαη πξνηεξαηφηεηεο ζηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηζηηθή 
δηαρείξηζε. Μεξηθά απφ ηα άκεζα κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ ζα πξέπεη λα 
ιεθζνχλ γηα ηα έξγα λεξνχ ελδεηθηηθά είλαη: θαζνξηζκφο δψλεο άκεζε 
πξνζηαζίαο ηνπ Πελεηνχ, παχζε πδξνιεςίαο κε απεπζείαο άληιεζε απφ 
ηνλ Πελεηφ, απαγφξεπζε δηάηξεζεο γεσηξήζεσλ ζε απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 200κ απφ ηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ, εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
εθκεηάιιεπζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, αιιά θαη έξγα πξνζηαζίαο ησλ 
πνηακψλ, ξεκάησλ θαη πδξνθξηηψλ. 

  



116 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Διιεληθή βηβιηνγξαθία 

1. Βηδάθεο Μ., 1998. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Φαξθαδψλ, 
θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

2. Γθνχκαο Κ. 2006. Οη Αξδεχζεηο ζηε Θεζζαιηθή Πεδηάδα: Δπηπηψζεηο 
ζηα Τπφγεηα θαη Δπηθαλεηαθά Νεξά. Διιεληθή Τδξνηερληθή Έλσζε, 
Ζκεξίδα 2 Φεβξνπαξίνπ 2006, 39-53. 

3. Γάβε, Δ. θαη Μηγθίξνο, Γ., 1981. Γξαληηηθαί δηεηζδχζεηο εληφο ηνπ 
κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθή Θεζζαιίαλ. Γειηίν 
Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. XV, ζει. 168 – 182. 

4. ΔΕΗ, 1980. Ιζοϋέηιερ καμπύλερ ηηρ Ελλάδορ για ηη σπονική πεπίοδο 
1950-74, Αθήνα. 

5. Γήκνο Λαξηζαίσλ 2010. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ Λαξηζαίσλ 
2011-2014. Λάξηζα, ζει 94. 

6. Ε.Ε.Σ.Α.Α., 2012. Η ζύγκπιζη ηυν απογπαθών νόμιμος πληθςζμού 
2001-2011, ζελ. 1-16. 

7. ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ (Ε..Τ.Ε.), 1994. 

Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ηηρ Ελλάδορ καηά ηην απογπαθή ηηρ 17ηρ 
Μαπηίος 1991. Πληποθοπίερ από ηην ιζηοζελίδα ηηρ ΕΛ.ΣΑΣ. 

(http://www.statistics.gr/).  
8. ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟ (Ε..Τ.Ε.), 2002. 

Ππαγμαηικόρ πληθςζμόρ ηηρ Ελλάδορ καηά νομούρ, δήμοςρ, δημοηικά 

διαμεπίζμαηα και οικιζμούρ (αποηελέζμαηα απογπαθήρ 2001), 
Πληποθοπίερ από ηην ιζηοζελίδα ηηρ ΕΛ.ΣΑΣ. 
(http://www.statistics.gr/).  

9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΕΛ.ΣΑΣ), 2014. Πίνακερ απογπαθήρ 
μόνιμος πληθςζμού απογπαθήρ 2011, Πληποθοπίερ από ηην 
ιζηοζελίδα ηηρ ΕΛ.ΣΑΣ (http://www.statistics.gr/).  

10. Θενράξεο Γ. Ρ. 1973. Ζ λενιηζηθή Διιάδα, Δζληθή Σξάπεδα ηεο 
Διιάδαο. 

11. IΓΜΔ 1996. Δθηίκεζε ππφγεηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, Παξάξηεκα 3, 
ρέδην πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, 
Αλάδνρνο: Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ, Τδξαπιηθψλ θαη Θαιάζζησλ 
Έξγσλ - Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αζήλα. 

12. Καηζηθάηζνο Γ. θαη Μηγθίξνο Γ., 1987. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν 
Ραςάλε, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

13. Καηζηθάηζνο Γ., Βηδάθεο Γ. θαη Μηγθίξνο Γ., 1981. Γεσινγηθφο ράξηεο, 
Φχιιν Πιαηχθακπνο, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

14. Καηζηθάηζνο Γ., Μπισλάθεο Η., Σξηαληαθχιιεο Δ., Παπαδέαο Γ., θαη 
Φψλεο Κ. 1983. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Βειεζηίλν, 
θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

15. Καηζηθάηζνο Γ., Μπισλάθεο Η., Βηδάθεο Γ. Hecht J.θαη Παπαδέαο Γ., 
1986. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Βφινο, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

16. Kνπθνπβίλνο, Α., Α. Δπζηξαηηάδεο, Λ. Λαδαξίδεο, θαη Μακάζεο Ν. 
2006. Έθζεζε δεδνκέλσλ, Γηεξεχλεζε ζελαξίσλ δηαρείξηζεο ηνπ 
ηακηεπηήξα κνθφβνπ, Σεχρνο 1, ΣνκέαοΤδαηηθψλ Πφξσλ, Τδξαπιηθψλ 
θαη Θαιάζζησλ Έξγσλ - Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Αζήλα,. 



117 
 

17. Kνπηζνγηάλλεο, Γ., Δπζηξαηηάδεο Α., θαη Μακαζεο Ν. 2001. 
Απνηίκεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζηε ιεθάλε ηνπ Αρειψνπ θαη ηε Θεζζαιία, Κεθ. 5 
ηεο Μειέηεο Τδαηηθψλ πζηεκάησλ, πκπιεξσκαηηθή κειέηε 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ πξνο ηε 
Θεζζαιία, Δξγνδφηεο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Έξγσλ, Αλάδνρνο: Τδξνεμπγηαληηθή, πλεξγαδφκελνη: Γ. 
Κνπηζνγηάλλεο 

18. Μαξίλνο Γ., 1957. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Γνκνθφο, 
θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ 

19. Μαπξίδεο, Α., Πιαζηήξαο, Β., Μηγθίξνο, Γ. θαη Μαλάθνο, Κ., 1985. 
Γεσινγηθή κειέηε γηα ηελ εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ ζηε Θεζζαιία. 
Έθζεζε γηα ηελ ΓΔΖ, ΗΓΜΔ, 61 ζει. 

20. Μαπξνληθνιάνπ Ν.Π.2008. Φξάγκα (ξνπθξάθηεο) Γπξηψλεο. 1ν 
Παλειιήλην πλέδξην Μεγάισλ Φξαγκάησλ, Λάξηζα ζει. 1-15. 

21. Μηγθίξνο, Γ. 1983. Γεσινγηθή κειέηε πεξηνρήο Κάησ Οιχκπνπ 
Θεζζαιίαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 204 ζει. 

22. Μηγθίξνο, Γ.,1990. Ζ ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή - ηεθηνληθή δνκή ηεο 
ζξπνο (Κεληξηθή Διιάδα). Γειη. Διι. Γεσι. Δηαηξίαο, XXVI, 107-120, 
Αζήλα. 

23. Μηγθίξνο Γ., 1985. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Γφλλνη, θιίκαθα1:50.000, 
ΗΓΜΔ. 

24. Μηγθίξνο, Γ., 1998. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο 
Θεζζαιίαο. Γεσηεθηνληθή έληαμε – Αμηνπνίεζε πφξσλ. Οξπθηφο 
Πινχηνο, ηνκ. 108, ζει. 15 – 26. 

25. Μηγθίξνο Γ., θαη Βηδάθεο Γ. 1984. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Αγηά-
Παλαγηά Αγηάο, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

26. Μηγθίξνο Γ., Μαλάθνο, Β., θνπξηζή–Κνξσλαίνπ, Β. θαη Καξθάθεο, Η., 
1989. πκβνιή ζηε γλψζε ηεο γεσινγίαο ηνπ Κφδηαθα, πεξηνρή 
Μνπδαθίνπ-Πχιεο, Γ. Θεζζαιία. Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο 
Δηαηξείαο, ηνκ. XXIII/1, ζει. 381 – 393. 

27. Mιγκίπορ Γ. κ.ά., 2008. Καηαγπαθή – Αξιολόγηζη Πποηάζευν 

Τδπαςλικών έπγυν πεπιοσήρ Κάηυ Ολύμπος – Όζζαρ – Μαςποβοςνίος, 
ζελ.1 - 268. 

28. Μηγθίξνο, Γ., θ. .ά. 2009. Μειέηε εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πεγψλ 
θαη εζηηψλ ξχπαλζεο ηνπ Πελεηνχ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 
δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, ειέγρσλ ησλ εθξνψλ 
ζηνλ Πελεηφ θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ θαη απνδέθηεο (παξάθηηεο 
δψλεο θαη ιίκλεο) θαη ιήςεο κέηξσλ. Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
.ζει 1 – 511. 

29. Μπαζξέιινο, Γ., 2005α. Γεσινγηθή, γεσκνξθνινγηθή θαη γεσγξαθηθή 
κειέηε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ Σξηθάισλ – Γπηηθήο 
Θεζζαιίαο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ 562 ζει. 

30. Μπαζξέιινο, Γ., 2005β. Γηαρείξηζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 
πδάηηλσλ πφξσλ, ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο πδάηηλσλ 
απνζεκάησλ. Πξαθηηθά 2εο Ζκεξίδαο Τδξνινγίαο θαη Τδαηηθψλ 
Πφξσλ: «Οη αλάγθεο ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα ζε εθπαίδεπζε / έξεπλα 
ζηελ πδξνινγία θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ», 
Θεζζαινλίθε, 21 Οθησβξίνπ 2005, Παλεπηζηεκηαθφ Γίθηπν 



118 
 

Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζηελ Τδξνινγία θαη 
Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ: Τδξνκέδσλ & 
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. ζ. 45–49, Θεζζαινλίθε 

31. Μπαζξέιινο, Γ., θπινδήκνπ, Υ., Λεηβαδίηεο, Γ. 2006. 
Γεσκνξθνινγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη ηερληθή πξνζέγγηζε ησλ 
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ: πεδίν εθαξκνγήο ν άλσ ξνπο ηνπ Πελεηνχ 
πνηακνχ. Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. ΥΥXIX/III, ζει. 
24-36. 

32. Μπαζξέιινο, Γ., θπινδήκνπ, Υ. (2006): Γεσκνξθνινγηθνί θίλδπλνη θαη 
θαηαζηξνθέο. Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. ΥΥXIX/III, 
ζει.  96–103. 

33. Μπνξλφβαο Η.θαη Φηιηππάθεο Ν., 1964. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν 
νθάδεο, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

34. Μπνξλφβαο Η.θαη Φηιηππάθεο Ν., 1969. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν 
Φάξζαια, θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

35. Οικονομικό Επιμεληηήπιο ηηρ Ελλάδορ, 2013. Οι Απότειρ ηυν Πολιηών- 

Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ. Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Σμήμα 
ηαηιζηικήρ, ζελ. 241. 

36. Παπαγεσξγίνπ Οξ 2010. Ρνπθξάθηεο Γπξηψλεο επί ηνπ Πνηακνχ 
Πελεηνχ – Θεζζαιία: Γηάηαμηο θαη Γηάξζξσζηο, Κξηηήξηα ρεδηαζκνχ. 
6ν Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο & Γεσπεξηβαιινληηθήο 
Μεραληθήο, ΣΔΔ, 29/09 – 1/10 2010, Βφινο, ζει. 1-8. 

37. Παπαδνπνχινπ Γ. Δ. θαη άιαπα Κ. Υ. 1978. Γεσξγία θαη 
εγγεηνβειηησηηθά έξγα ηεο Διιάδνο. Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Διιεληθή 
Δπηηξνπή Αξδεχζεσλ θαη Απνζηξαγγίζεσλ, ζει. 93.  

38. Παπαθψζηα Δ., 2010. Τδξνινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 
πδξνινγηθήο ιεθάλεο ηεο Κάξιαο θαη ζρεδηαζκφο νξζνινγηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, 
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζει.73. 

39. Παηζψλαο, Γ., Λνπθάο Α. θαη Βαζηιεηάδεο Λ. 2009. ηνραζηηθή 
Πξνζνκνίσζε θαη Απνηίκεζε ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Σακηεπηήξα ηεο 
Λίκλεο Κάξιαο. Κνηλφ πλέδξην Δ.Τ.Δ. – Δ.Δ.Γ.Τ.Π. “Οινθιεξσκέλε 
Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ ζε πλζήθεο Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ”, 
Βφινο, 27-30 Μαΐνπ 2009, pp. 51-58. 

40. Πεξγηαιηψηεο, Π. 2001. πιινγηθά εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη 
πεξηβάιινλ (δηαρξνληθή ζεψξεζε ησλ εμειίμεσλ). Αλαθνίλσζε ζηελ 
εκβφιηκε εκεξίδα κε ζέκα Τδξνγεσινγία θαη Πεξηβάιινλ ζην πιαίζην 
ηνπ 9νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο.  

41. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, 2003. Οξγάλσζε Παξαθνινχζεζεο ζε βάζε 
δεδνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο Θεζζαιίαο. Δθπφλεζε: 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΑΠΘ, Μαθεδνληθή Δηαηξεία ηερληθψλ 
κειεηψλ. 

42. Πιαζηήξαο Β., 1985. Γεσινγηθφο ράξηεο, Φχιιν Λάξηζα, 
θιίκαθα1:50.000, ΗΓΜΔ. 

43. Planning Group Δ.Π.Δ. 2007. Μειέηε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ 
πφξσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγηθήο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζηε Θεζζαιία γηα κηα νινθιεξσκέλε 
αγξνηηθή αλάπηπμε, Ά Φάζε, Σεχρνο 2, ζει. 413 – 564. 



119 
 

44. Planning Group Δ.Π.Δ. 2007. Μειέηε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ 
πφξσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγηθήο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζηε Θεζζαιία γηα κηα νινθιεξσκέλε 
αγξνηηθή αλάπηπμε, ΄Γ Φάζε, Σεχρνο 3, ζει. 1 – 299. 

45. Planning Group Δ.Π.Δ., 2006. Μειέηε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πδάηηλσλ 
πφξσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο θπηηθήο παξαγσγηθήο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζηε Θεζζαιία γηα κηα νινθιεξσκέλε 
αγξνηηθή αλάπηπμε, Ά Φάζε, Σεχρνο 1, ζει.1 – 412. 

46. Ρνχζθαο, Γ. 2004. Ο αξγπξνδίλεο Πελεηφο. Ηδησηηθή έθδνζε, ζει 279. 
47. εηζκνηεθηνληθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο 1989. Έθδνζε ΗΓΜΔ, θιίκαθαο 

1:500.000. 
48. ηακάηεο Γ. θαη Μηγθίξνο Γ. 2004. ρέζε δηαξξεθηήο ηεθηνληθήο θαη 

πδξνθνξίαο ησλ ζπκπαγψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ζζαο (Α. Θεζζαιία, 
Διιάδα) Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. XXXVI, ζει. 
2077 – 2086. 

49. ηεθούλη Μ. & κςλοδήμος Υ. Δ. 2004. ςμβολή ζηη διασείπιζη 

πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών: Μια εθαπμογή με ηη σπήζη ηος 
διαδικηύος, Σηλεπιζκόπηζηρ και ηεσνικών Γευγπαθικών ςζηημάηυν 
Πληποθοπιών. Γευγπαθίερ, 8, 67-78. 

50. Σπιανηαθύλληρ Ε, 1987. Γευλογικόρ σάπηηρ, Φύλλο Ελαζζών, 
κλίμακα1:50.000 ΙΓΜΕ. 

51. Y∆ΡΔΣΜΔ Δ.Δ. - Τ∆ΡΔΣΜΔ Δ.Π.Δ., 2007. Ρνπθξάθηεο (θξάγκα) 
Γπξηψλεο ζηνλ πνη. Πελεηφ ζην Ν. Λάξηζαο. Μειέηε εθηξνπήο θαη 
ειέγρνπ πδάησλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

52. Y∆ΡΔΣΜΔ Ο.Δ. 1991α Πξνθαηαξθηηθή κειέηε κηθξψλ θξαγκάησλ ζηνλ 
π. Πελεηφ Έθζεζε Γεσινγίαο - Τδξνγεσινγίαο θαζεγεηνχ Π. Μαξίλνπ 

53. Y∆ΡΔΣΜΔ Ο.Δ. 1991β Πξνθαηαξθηηθή κειέηε κηθξψλ θξαγκάησλ ζηνλ 
π. Πελεηφ Έθζεζε πκβνχινπ Μεραληθνχ Οξ. Παπαγεσξγίνπ 

54. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 1995. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη 
Δπαλνξζσηηθψλ Μέηξσλ απφ ηελ Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία ηνπ 
Σακηεπηήξα ηεο Κάξιαο, Γ.Γ. Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γηεχζπλζε 
Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα. 

55. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 1999. Δπαλαδεκηνπξγία Λίκλεο Κάξιαο: 
Πεξηβαιινληηθή Σερληθή Έθζεζε, Μειέηε Κφζηνπο-Οθέινπο θαη 
Τπνζηεξηθηηθέο Μειέηεο, Γ.Γ. Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γηεχζπλζε 
Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα. 

56. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2003α. ρέδην πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 
πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Δθπφλεζε: YΠΑΝ, ΔΜΠ, ΗΓΜΔ, ΚΔΠΔ, 
Αζήλα 

57. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Αλάπηπμεο, Γ/λζε Τδαηηθνχ 
Γπλακηθνχ 2003β. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ Γηαρείξηζεο 
Τδαηηθψλ Πφξσλ, Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο (08), ζει.1 - 73. 

58. YΠΔΥΧΓΔ 2006. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ. ρέδην 
Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ησλ Πνηακψλ Αρειψνπ θαη 
Πελεηνχ Θεζζαιίαο, Αζήλα. 732 ζει. 

59. YΠΔΥΧΓΔ 2007. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 
Αλάπηπμε 2007-2013, Αζήλα, Μάξηηνο 2007. 

60. YΠΔΥΧΓΔ, ΓΓΓΔ 2002. Γηεχζπλζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, 
Δπαλαδεκηνπξγία Λίκλεο Κάξιαο, ηνηρεία απφ ηερληθφ ζχκβνπιν ηνπ 
έξγνπ κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο ππεξεζίαο, Αζήλα. 



120 
 

61. YΠΔΥΧΓΔ, ΔΜΠ 1988. Τδξνινγηθή δηεξεχλεζε πδαηηθνχ 
δηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο 

62. ΤΠΤΜΔΓΗ /ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ, 2011. Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ αλαλέσζεο & ηξνπνπνίεζεο θξάγκαηνο Γπξηψλεο πνη. 
Πελεηνχ Λάξηζαο. 

63. Φηινβίθνο, Α. θαη Καλέηζε, Δ., 1989. Δμάπισζε θαη παιαηνγεσγξαθηθή 
ζεµαζία ησλ επηθαλεηψλ επηπέδσζεο ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο 
Πειαγνληθήο µάδαο. Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. 
ΥΥΗΗΗ/1, ζει. 279-287. 

64. Φηινβίθνο, Α., Μνπληξάθεο, Γ. θαη Παπιίδεο, . 1989. Μνξθνινγηθέο 
θαη ηεθηνληθέο ζπζρεηίζεηο ζην ρψξν ηνπ «Πειαγνληθνχ Σεκάρνπο». 
Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηνκ. XXIII/1, ζει. 271 – 278. 

65. Friedrich, S, 2002. Ζ αξραία Θεζζαιία. Μεηάθξαζε: Γηψξγνο 
Παπαζσηεξίνπ θαη Αλαζηαζία Θαλνπνχινπ, Δθδνηηθφο νίθνο Αδειθψλ 
Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζζαινλίθε, ζει 428. 

Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

66. Andreou S., Fotiadis M., Kotsakis K., 2001. Review of Aegean 
Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece, in T. 
Cullen (ed.), Aegean Prehistory: A Review, 259-327. 

67. Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Kelepertsis A., Alexakis, D., 
Chrisanthaki, I., Archonti, D., 2008. Environmental research of groundwater 
in the urban and suburban areas of Attica region, Greece. Env. Geol. 56, 
11–18. 

68. Bathrellos G.D., Kalivas D.P. & Skilodimou H.D., 2009. GIS-based 
landslide susceptibility mapping models applied to natural and urban 
planning in Trikala, Central Greece. Est. Geol., 65 (1), 49-65. 

69. Bathrellos, G.D., Gaki-Papanastassiou, K., Skilodimou H.D., 
Papanastassiou, D., Chousianitis K.G., 2012. Potential suitability for 
urban planning and industry development by using natural hazard 
maps and geological - geomorphological parameters. Env. Earth Sci., 
66(2), 537–548. 

70. Bathrellos, G.D., Gaki-Papanastassiou, K., Skilodimou, H.D., Skianis, 
G.A., Chousianitis, K.G. 2013. Assessment of rural community and 
agricultural development using geomorphological-geological factors 
and GIS in the Trikala prefecture (Central Greece). Stoch. Env Res and 
Risk Ass, 27(2), 573-588. 

71. Bossard, M., Feranec, J., Otahel, J., 2000. CORINE land cover technical 
guide – Addendum 2000. European Environment Agency, Copenhagen, p 
104. 

72. Caputo R. and Pavlides S. 1993. Late Cainozoic geodynamic evolution 
of Thessaly and surroundings (central-northern Greece). 
Tectonophysics, 223, 339-362. 

73. Caputo, R., Pavlides, S., 1991. Neotectonics and structural evolution of 
Thessaly, Central Greece., XXV/3, 119-133. 

74. Cvijic, J. 1908. Grundlinien der geographie und Geologie von 
Mazedonien und Altserbien nebst Beobachtungen in Thrazien, 
Thessalien, Epirus und Nordalbanien.  Petersmans Geogr. Mitt. 
Ergänyungsheft 162, Gotha. 



121 
 

75. Deprat, J. 1904. Note sur la Géologie du Massif du Pélion et sur 
l‟influence exercée par les massifs archéens sur la tectonique de 
l‟Egéide. Bull. Soc. Géol. France, (4), 299-338.  

76. Doutsos Th. 1984. Structural Analysis of Central Hellenic Nappes. –N. 
Jb. Geol. Paläont. Abh., 168-1:1-22. 

77. Fallmerayer, J. 1845. Fragmente aus dem Orient. Cotta‟sche 
Buchhandluungi, Stuttgard. 

78. Ferriere, J., 1984. Role des en distension et coulissement dans 
l'evolution paleogeographique et tectonique des Hellenides internes de 
Grece continentale centrale (massifs de l'Othrys at du Pelion). Ann. 
Soc. Nord, CIII, 285-295. 

79. Ferriere, J., Reynaud, J., Pavlopoulos, A., Bonneau, M., Migiros, G., 
Proust, J.N., Gardin, S., 2004. Geological evolution and geodynamic 
controls of Tertiary intramontane piggy back Meso-Hellenic Basin, 
Greece. Bull. Soc. Geol. France, 175/4, 361-381. 

80. Godfriaux, I., 1968. Etude geologique de la region de l' Olympe 
(Grece). –Ann. Geol. Pays Hellen., 19 :1-283. 

81. Jacobshagen, V., 1986. Geologie von Griechenland. Berlin - Stuttgart 
(Gebr. Borntraeger), 363p. 

82. Katsikatsos, G., Migiros, G., Triantaphyllis, M., Mettos, A., 1986. 
Geological structure of Internal Hellenides (E. Thessaly-SW 
Macedonia-Euboea-Attica-Northern Cyclades Islands and Lesvos). 
IGME, Geol. & Geoph. Res., Special Issue, 191-212. 

83. Katsikatsos, G., Migiros, G., Vidakis, M., 1982. La structure géologique 
de  la région de la Théssalie orientale (Grèce). Ann. Soc. Géol. Nord, 
CI, 177-188. 

84. Liu, J.G.; Mason, P.J, Clerici N.; Chen, S.A.; Davis, A.; Miao, F.; Deng, 
H. & Liang, L., 2004. Landslide hazard assessment in the Three 
Gorges area of the Yangtze River using ASTER imagery: Zigui–
Badong. Geomorphology 61: 171 – 187. 

85. Malczewski J (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis. John 
Wiley & Sons Inc., New York 

86. Marinoni O (2004) Implementation of the analytical hierarchy process 
with VBA in ArcGIS. Comput Geosci 30:637–646 

87. Melentis, J. and Schneider, H. 1966. Eine neue Pikermifauna in der 
Nähe der Ortschaft Alifaka in Thessalien (Griechenland). Ann. Géol. 
des Pays Hellén., (17), 167-288, Athènes. 

88. Mercier, J. Sorel, D. & Simeakis, K. 1987. Changes in the state of 
stress in the overriding plate of a subduction zone: the Aegean arc 
from the Pliocene to the Present.  Ann. Tectonicue, I, 1:20-39. 

89. Migiros G., Bathrellos G.D., Skilodimou H.D., Karamousalis T., 2011. 
Pinios (Peneus) River (Central Greece): Hydrological-
Geomorphological elements and changes during the Quaternary. Cent. 
Eur. J. Geosci., 3, 215–228 

90. Mountrakis, D., Sapountzis, E., Kilias, A., Eleftheriades, G., 
Christofides G., 1983. Paleogeographic conditions in the western 
pelagonian margin in Greece during the initial rifting of the continental 
area. Can. J. of Earth Sc., 20, 1673-1681. 

91. Nagarajan, R.; Mukherjee, A.; Roy, A. & Khire, M.V., 1998. Temporal 
remote sensing data and GIS application in landslide hazard zonation 



122 
 

of part of Western Ghat, India. Intern. J. Remote Sensing 19(4): 573 – 
585. 

92. Neymeyr, M., 1880. Geologische Beobachtungen im Gebiet des 
thessalischen OLZMP. DENKSCHR. D. KAISERL. AKAD. D. WISS. 
Math.-Nat.-Cl., 40: 315ß320, Wien. 

93. Panagopoulos, G.P., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Martsouka, 
F.A., 2012. Mapping Urban Water Demands Using Multi-Criteria 
Analysis and GIS. Water Resources Management 26(5), 1347-1363.  

94. Papadopoulou-Vrynioti, K., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Kaviris, 
G., Makropoulos, K., 2013. Karst collapse susceptibility mapping 
considering peak ground acceleration in a rapidly growing urban area. 
Eng. Geol. 158, 77-88. 

95. Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, 
H.D., Vryniotis, D., Vassiliades, E. 2013. Distribution of trace elements 
in stream sediments of Arta plain (West western Hellas): the influence 
of geomorphological parameters. J. Geo Exp, 134, 17-26. 

96. Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, 
H.D., Vryniotis, D., Vassiliades, E. 2014. Environmental research and 
evaluation of agricultural soil of the Arta plain, western Hellas. J. Geo 
Exp., 136, 84-92. 

97. Papastamatiou, D. and Moujaris, N. 1986. The earthquake of April 30, 
1954, in Sophades (Central Greece). Geo J. of the R Astr Soc., 87, 
885-895, London. 

98. Papazachos, B. et al. 1982. Atlas of isoseismal maps for earthquakes 
in Greece 1902-1981. Publications of the Geophysical Laboratory, 
University of Thessaloniki, 4, 126 pp., Thessaloniki 

99. Philippson, A., 1950. Die griechischen Landschaften, thessalien und 
die Sperchios-Senke. Vitorio Klostermann Bd 1, Teil I, 106-116, - 
Frankfurt a.Main. 

100. Riedl, H. 1981. Das Ossa-Berg, eine landschaftskundliche 
studie zur regionalen geographie der ostthessalischen Gebirgschwelle. 
Arb. Geograph., Int. Univ. Salzburg. 

101. Rozos, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., 2011. Comparison 
of the implementation of Rock Engineering System (RES) and Analytic 
Hierarchy Process (AHP) methods, based on landslide susceptibility 
maps, compiled in GIS environment. A case study from the Eastern 
Achaia County of Peloponnesus, Greece. . Env. Earth Sci., 63(1), 49-
63. 

102. Rozos, D., Skilodimou, H. D., Loupasakis, C., Bathrellos, G. D., 
2013. Application of the revised universal soil loss equation model on 
landslide prevention. An example from N. Euboea (Evia) Island, Greece. 
Env. Earth Sci., 70(7), 3255-3266. 

103. Runnels C., A 1988. Prehistoric Survey of Thessaly: New Light 
on the Greek Middle Paleolithic. J Field Arch, 15/3: 277 – 290.  

104. Shneider, H. 1961, Über den thessalischen See. Ann. Géol. des 
Pays Hellén., Bd XII, 315-317, Athen. 

105. Shneider, H., 1968, Zur Quartärgeologischen 
Entwicklungsgeschiechte Thessaliens (Griechenland). Beiträge zur Ur- 
und Frühgeschichtlichen Archäol. Des MittelmeerßKulturraumes, Bd 6, 
127 s, 65 Taf., 1 Karte, Rudolf Hobelt-Verlag, Bonn 



123 
 

106. Skilodimou, H.D., Stefouli, M.Th., Bathrellos, G.D., 2002. Spatio-
temporal analysis of the coastline of Faliro Bay, Attica, Greece. Estudios 
Geologicos 58 (3-4), 87-93.  

107. Skilodimou H., Livaditis G., Bathrellos G. & Verikiou-
Papaspiridakou E. 2003. Investigating the flooding events of the urban 
regions of Glyfada and Voula, Attica, Greece: a contribution to Urban 
Geomorphology. Geogr. Ann. - Series A: Physical Geography 85(2), 
197–204. 

108. Skilodimou H., Bathrellos G., Maroukian H., Gaki-
Papanastassiou K. 2014. Late Quaternary evolution of the lower 
reaches of Ziliana stream in south Mt. Olympus (Greece). Geogr. Fis. 
Dinam. Quat 37, 43–50. 

109. Stamatis, G. 1999. Hydrochemische Untersuchungen der 
Grundwässer von Ossa / E. Thessalien (Zentral-Griechenland). 
Zeitschrift. d. Hydrogeologie und Umwelt, H18:8/1-26, Würzburg. 

110. Teller, F. ,1880. Geologische Beschreibung des südöstlichen 
Thessaliens. Denkschr. D. Kaiserl. Akad. D. Wiss. Math.-Nat.-Cl. 40: 
183ß208, Wien. 

 


