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1. Ιστορικό - Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας άρχισε ουσιαστικά με τη μελέτη των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων 
του ιταλού μηχανικού Nobile (το 1913). Σκοπός της μελέτης ήταν να προστατεύσει τις πεδινές 
περιοχές από τις πλημμύρες και να περιορίσει τις κατακλυζόμενες εκτάσεις, ώστε να αποδοθούν 
στη γεωργία. Ακολούθησαν μελέτες του άγγλου μηχανικού Jackson (το 1919) και της αγγλικής 
εταιρίας BOOT (μηχανικοί  McDonald, Kinder και Γαλάνης 1931). Στη συνέχεια έγινε η μελέτη 
αποξήρανσης της Κάρλας (1962) και η αποστράγγιση – αποχέτευση των νερών της προς τον 
Παγασητικό κόλπο.  

Στη μεταπολεμική περίοδο άρχισε παράλληλα η ανάπτυξη των αρδεύσεων και η κατασκευή 
εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία τροφοδοτούνταν από επιφανειακά, αλλά και, κυρίως, από 
υπόγεια νερά. 

Είχε έτσι διαφανεί, από την εποχή εκείνη, η ανάγκη να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες οι οποίες 
αυξάνονταν ραγδαία. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εύκολης ανόρυξης γεωτρήσεων είχε αρχίσει η 
εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων, η οποία αυξανόταν με ταχύτατο ρυθμό. 

Προέκυψε, επομένως, το θέμα των ελλειμμάτων νερού στο Θεσσαλικό κάμπο και γιαυτό πολλοί 
μελετητές είχαν διατυπώσει σχετικές απόψεις για συμπληρωματική εκμετάλλευση επιφανειακών 
νερών, όπως π.χ. η Ελβετική εταιρεία Electrowatt (1966) με τους ταμιευτήρες της κρύας Βρύσης, 
Πύλης, Μουζακίου, Σμοκόβου, Παλιοδερλί, Νεοχωρίου, Θεόπετρας, Παλαιομοναστηρίου, 
Καλούδας.  

Για τους ταμιευτήρες  Μεσοχώρας κλπ του άνω ρου του π. Αχελώου το 1971 – 72 εκπονήθηκε 
μελέτη από την καναδική εταιρεία  SNC και τέθηκε για πρώτη φορά σε σχετική έρευνα και το θέμα 
εκτροπής του Αχελώου από τις ανωτέρω εταιρείες. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε για ιστορικούς λόγους ότι η ιδέα της εκτροπής εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά το 1925 από τον καθηγητή ΕΜΠ Κουτσοκώστα. Ταυτόχρονα με την εκτροπή του Μέγδοβα, 
παραποτάμου του Αχελώου για τη δημιουργία του έργου Ν.Πλαστήρα το 1953, ο καθηγητής 
Κουτσοκώστας, σε έκθεση του προς τη ΔΕΗ, έθεσε τις ιδέες αυτές για εφαρμογή, αλλά με  εκτροπή 
του Αχελώου από τη Μεσοχώρα. 

Το γεγονός καταδεικνύει ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στη Θεσσαλία υπήρχε και στις αρχές 
του αιώνα που πέρασε (1900-2000). 

Η βασική αιτία δημιουργίας του προβλήματος είναι η ανισομερής κατανομή των 
βροχοπτώσεων και απορροών που υπάρχει μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ελλάδας και 
ορίζεται από τους υδροκρίτες των βουνών της Πίνδου και των Αγράφων. 

Το πρόβλημα εντείνεται, επίσης, από τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για την ανάπτυξη του 
Θεσσαλικού κάμπου (ανατολική περιοχή) που είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με 
έκταση πεδινής περιμέτρου περίπου 5,0 εκατ. στρέμματα και γεωργικής γης περίπου 4,0 εκατ. 
στρέμματα. 

Τα αντίστοιχα μεγέθη στην Αιτωλοακαρνανία (δυτική περιοχή) είναι για την περίμετρο των 
πεδινών εκτάσεων τάξης μεγέθους 0,85 εκατ. στρέμματα και γεωργικής γης περίπου 0,70 εκατ. 
στρέμματα. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει και η ανάγκη μεταφοράς νερού από τα δυτικά προς τα Ανατολικά 
διαμερίσματα της χώρας, γεγονός που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη μαζική 
μεταφορά νερού (περίπου 500 εκατ. κυβ.) από τους ποταμούς Εύηνο και Μόρνο στο λεκανοπέδιο 
της Αθήνας. 

Με το ίδιο πνεύμα, που προκύπτει από πραγματικές ανάγκες επιβίωσης πληθυσμού περίπου 800 
χιλιάδων ατόμων  και γενικότερης στήριξης της Εθνικής Οικονομίας, προτάθηκαν τα έργα 
εκτροπής του άνω ρου του π. Αχελώου. 
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Η λεπτομερής εξιστόρηση της ιστορικής διαδρομής του έργου δεν είναι αντικείμενο της παρούσας, 
πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι οι αγώνες ξεκίνησαν από πολύ παλιά για να ευοδωθούν με τη 
δημοπρασία των πρώτων έργων κεφαλής (φράγματος και σήραγγας εκτροπής). 

Tο 1983 ελήφθη απόφαση της Κυβέρνησης για την εκτροπή νερού από τον άνω ρου του Αχελώου 
προς τη Θεσσαλία, για τη διατήρηση ανεκτών συνθηκών στις βασικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, στις αντίστοιχες υδρεύσεις και στις υφιστάμενες αρδεύσεις. 

Εισάγεται έτσι εντονότατο ένα μείζον θέμα, τόσο για την αρμονική της ανάπτυξη, όσο και για την 
εθνική οικονομία, ενώ στο συνολικό διαχειριστικό σχήμα υπεισέρχεται κατ’ ανάγκη και η περιοχή 
της Αιτωλοακαρνανίας. Πράγματι, με κατάλληλη διαχείριση των νερών και σωστό προγραμματισμό 
των έργων, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δραχμών.  

Θα αναφέρουμε εδώ ότι έχουν εκπονηθεί βασικές μελέτες π.χ συνολική Περιβαλλοντική μελέτη των 
έργων  εκτροπής  για τις επιπτώσεις στη Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία και για τα επανορθωτικά 
μέτρα καθώς και συνολική μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας από το ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία επέχει 
θέση master plan  των έργων εκτροπής Αχελώου (κεφαλής και πεδιάδας) και περιλαμβάνει τις 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η κατασκευή των έργων έχει προχωρήσει. Ετσι στο φράγμα έχουν 
εκτελεστεί τα έργα προσπέλασης, η σήραγγα εκτροπής υδάτων για την κατασκευή των έργων και 
το μέγιστο μέρος των εκσκαφών θεμελίωσης. Στη σήραγγα εκτροπής προς Θεσσαλία διαμέτρου 
6,0 μ. έχουν εκτελεστεί εργασίες διάνοιξης και υποστήριξης συνολικού μήκους 6,0 χλμ. (2,0 χλμ. 
στα ανάντη και 4,0 χλμ. στα κατάντη) καθώς και το φρέαρ θυροφραγμάτων. 

 
2. Επιπτώσεις από τη μη εκτροπή του άνω ρου του π. Αχελώου (μηδενική λύση) 
2.1      Μηδενική λύση 
Τα υδατικά συστήματα Θεσσαλίας και Αιτωλ/νίας στη μηδενική λύση, δηλαδή στη λύση, που δε 
γίνεται εκτροπή του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

 

 Θα ολοκληρωθούν στα πλαίσια της ενεργειακής αξιοποίησης του π. Αχελώου : 

• Το Φράγμα Μεσσοχώρας, η Σήραγγα και o ΥΗΣ Γλύστρας 

• Το Φράγμα Συκιάς και ο αντίστοιχος ΥΗΣ χωρίς σήραγγα εκτροπής 

• Το Φράγμα Αυλακίου 

 Στην Αιτωλ/νία θα κατασκευαστούν πιθανώς τα έργα Δυτικά του Αχελώου (Διώρυγα - 
Βάλτου και φράγμα Αχυρών), καθώς και έργα ανακαίνισης του δικτύου άρδευσης. 

 Στη Θεσσαλία θα ολοκληρωθεί το φράγμα Σμοκόβου και θα κατασκευασθεί ο Ταμιευτήρας 
Κάρλας που δημοπρατήθηκε πρόσφατα. 

 
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της μηδενικής λύσης θα ήταν: 

 Συνέχιση της πτώσης της στάθμης ή, εφόσον θα έπρεπε να αποφευχθεί ο περαιτέρω 
υποβιβασμός του υπόγειου ορίζοντα, δραστική μείωση των απολήψεων για άρδευση αλλά και 
για ύδρευση. 

 Σημαντικές επιπτώσεις στην οικολογία  και γενικότερα στο περιβάλλον στην 
περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της υπερεκμετάλλευσης των 
διαθέσιμων σήμερα υδατικών πόρων της περιοχής (υπόγειων και επιφανειακών). 

 Αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε ύδρευση των μεγάλων πολεοδομικών συγκρο-
τημάτων. 

 Δυσμενείς επιπτώσεις στον υπόγειο υδροφορέα με την συνέχιση της παρούσας 
κατάστασης αντλήσεων για την ικανοποίηση των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της 
περιοχής, που θα οδηγήσουν σε εξάντληση των μονίμων αποθεμάτων νερού. Μελλοντικά δε, 
λόγω της αύξησης του κόστους των αντλήσεων νερού, οι καλλιέργειες θα εγκαταλειφθούν, με 
σοβαρές επιπτώσεις στα αγρό- οικοσυστήματα (γεωργικές εκτάσεις) της περιοχής. 

 Δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των υπογείων υδάτων με αύξηση της αλατότητας 
αυτών. Το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στη γεωργία αλλά και στην ποιότητα των εδαφών, 
των οποίων τα χημικά χαρακτηριστικά θα υποβαθμιστούν με άμεσες συνέπειες στην χλωρίδα 
και έμμεσες στην πανίδα της περιοχής. Επίσης θα παρατηρηθούν εντονότερα προβλήματα 
καθιζήσεων και στειρεύσεως πηγών . 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΩ ΡΟΥ Π. ΑΧΕΛΩΟΥ –ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ     7-5 

 Υποβάθμιση των εδαφών και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, που γειτνιάζει με 
παραθαλάσσιες περιοχές στη Θεσσαλία (περιοχή Βόλου - Κάρλας - Αλμυρού) 

 Υποβάθμιση όλων των ποτάμιων οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα του Πηνειού ποταμού. 

 Επιπτώσεις, οποιασδήποτε μορφής κατά μήκος του ρου του π. Αχελώου μέχρι και την 
εκβολή του δε θα  υπάρξουν. 

 Δυσμενείς  επιπτώσεις  στα ποτάμια οικοσυστήματα της περιοχής της Θεσσαλίας και 
ειδικότερα σε εκείνο του Πηνειού ποταμού, καθώς και του Δέλτα του. Σημειώνεται ότι στην 
εξεταζόμενη μηδενική λύση, η παροχή του Πηνειού ποταμού θα μειωθεί, τους δε 
καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν θα μηδενίζεται. Επίσης επειδή ο Πηνειός αποτελεί τον αποδέκτη 
των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων του μεγαλύτερου μέρους της Θεσσαλικής 
πεδιάδας, η ποιότητα των υδάτων του θα υποβαθμιστεί σημαντικά. Λαμβανομένης υπόψη της 
ποσοτικής μείωσης αλλά και της συνακόλουθης ποιοτικής υποβάθμισης των νερών του 
Πηνειού ποταμού καθώς και των παραποτάμων του, οι επιπτώσεις στα ποτάμια οικοσυ-
στήματα καθώς και στο Δέλτα του Πηνειού θα είναι σημαντικές. 

 Εφόσον μειωθεί η εκμετάλλευση υπόγειων νερών, η αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων 
στην περίπτωση εκμετάλλευσης εκτιμάται σε 150 εκατ. κυβ. μέτρα το χρόνο περίπου και 
κατανέμεται χωριστά σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας. 

 Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αφαιρεθούν από τις αρδεύσεις και 
κυρίως από περιοχές, που βρίσκονται μακριά από τους κώνους τροφοδοσίας του Πηνειού, 
Πορταικού και Πάμισου. 

 Σταθεροποίηση της υφιστάμενης πτωτικής τάσης των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. 

 Εμφάνιση τελικά ενός συνολικού ελλείμματος νερού στη Θεσσαλία ίσου με 1,2 δισ. κυβικά 
μέτρα  ετησίως. 

 Κατ’ αρχήν σταθεροποίηση του καθεστώτος άρδευσης στα σημερινά επίπεδα, και στο 
άμεσο μέλλον   υποβάθμισή του με τη βαθμιαία εξάντληση των υπογείων πόρων. Κατ’ ανα-
λογία, κατ’ αρχήν σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος της περιοχής, το οποίο συνδέε-
ται στενά με το διατιθέμενο αρδευτικό νερό, και στο άμεσο μέλλον μείωσή του (λόγω αναγκα-
στικής επιστροφής σε  ξηρικές καλλιέργειες). 

Μείωση του βαθμού πληρότητας των αρδεύσεων και ως εκ τούτου μείωση των 
αποδόσεων, αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών προϊόντων. 
Δραστική περαιτέρω μείωση των σήμερα πλημμελώς αρδευομένων εκτάσεων και 
συγκέντρωση των αρδεύσεων εκεί που οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι επιτρέπουν πλήρη ή 
πληρέστερη άρδευση, με επακόλουθο την ένταση του φαινομένου της μονοκαλλιέργειας, με 
όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υποβάθμιση της γεωργικής γης και στη μεσοπρόθεσμη 
μείωση των αποδόσεων. 
Εκτιμάται ότι στην περίπτωση της μηδενικής λύσης, το 20-25% περίπου των ανεπαρκώς 
αρδευομένων γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή γεωργική έκταση περίπου 600 χιλ στρεμμάτων, 
θα επανέλθουν σταδιακά σε ξηρική μορφή καλλιεργειών, ενώ σε ένα άλλο ποσοστό 20-25% 
θα παρατηρηθεί ταπείνωση της στάθμης των υπογείων υδάτων και μείωση της παρεχόμενης 
ανά στρέμμα ποσότητας νερού κατά 25% περίπου, με άμεσο αντίκτυπο στη μείωση των 
αποδόσεων. 
Έμμεσα, οι μειωμένες αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργειών θα οδηγήσουν σε υποαπα-
σχόληση, συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και τάσεις φυγής προς αναζήτηση εργασίας 
σε άλλες περιοχές και κυρίως στα αστικά κέντρα. Επίσης, η μείωση των γεωργικών 
αποδόσεων και εισοδημάτων στην περιοχή θα επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο 
της οικονομικής ζωής και του δευτερογενούς τομέα  της παραγωγής, καθώς και έμμεσες 
επιδράσεις στην οικονομική ζωή των περιμετρικά της Θεσσαλικής πεδιάδος ευρισκομένων 
πληθυσμών στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. 

- Στη Θεσσαλία θα υπάρξουν τάσεις φυγής του πληθυσμού, λόγω της υποβάθμισης 
των οικονομικών δεδομένων παραγωγής και διαβίωσης. 

 
 
 
 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΩ ΡΟΥ Π. ΑΧΕΛΩΟΥ –ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ     7-6 

2.2  Εναλλακτική λύση (της μηδενικής) με ανάπτυξη μόνο των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας 
και οι επιπτώσεις της. 

 
Με τα έργα αξιοποίησης του Θεσσαλικού επιφανειακού υδατικού δυναμικού που έχουν κατά 
καιρούς μελετηθεί (φράγματα και ταμιευτήρες στην γύρω ορεινή ζώνη μικρά έργα επί του Πηνειού 
κλπ) το εκμεταλλεύσιμο δυναμικό τους ανέρχεται στα 801x106 m3, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα 
έργα αυτά (φράγματα και ταμιευτήρες) αναπτύσσονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στα κράσπεδα 
του ορεινού περίγυρου της Θεσσαλίας, λίγο ανάντη των ζωνών διηθήσεων προς τους κατάντη 
υπόγειους υδροφορείς της πεδιάδας. 
Έτσι από το συνολικό διαθέσιμο δυναμικό πρέπει να αφαιρεθεί μια ποσότητα 187x106 m3 η οποία 
θα τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφορείς, ούτως ώστε να εκτιμηθεί το πρακτικώς απολήψιμο 
δυναμικό των έργων της Θεσσαλίας, με παράλληλη εξασφάλιση της διατήρησης του σημερινού 
καθεστώτος των υπογείων υδάτων της πεδιάδας που αποτελεί προϋπόθεση για τη μη περαιτέρω 
επιδείνωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις για το πρακτικώς εκμεταλλεύσιμο επιφανειακό υδατικό 
δυναμικό και παράλληλα με την πρόβλεψη μη περαιτέρω υποβάθμισης της στάθμης των υπογείων 
υδροφορέων, το συνολικό έλλειμμα σε νερό για τις διάφορες χρήσεις (ύδρευση, βελτίωση 
άρδευσης των ήδη αρδευομένων εκτάσεων κλπ) στη Θεσσαλία ενέρχεται σε 864x106 m3 ετησίως 
(βλ. κεφ.7) 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμένεται ότι: 

• Θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες ύδρευσης των αστικών συγκροτημάτων και οικιστικών 
συνόλων της Θεσσαλικής πεδιάδας. 

• Η ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των πόλεων και οικισμών στη Θεσσαλία θα έχει 
έμμεσες θετικές επιδράσεις στην κοινωνική και  οικονομική ζωή αυτών στο βαθμό που θα 
βελτιώσει ένα από τα βασικά συστήματα υποδομής (την ύδρευση). 

• Η ανάπτυξη των έργων ορεινής και πεδινής υδρονομίας της Θεσσαλίας θα συμβάλλει 
σημαντικά στην ορθότερη διαχείριση των τοπικών υδατικών πόρων, με αναμενόμενα 
μετρίως  θετικά αποτελέσματα. Σημειώνεται όμως ότι το υδατικό  έλλειμμα της Θεσσαλίας 
θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (σε καμία περίπτωση μικρότερο των 600 
εκατ.m3/ετησίως) και ως εκ τούτου οι πιέσεις τόσο στον υπόγειο υδροφορέα όσο και στα 
νερά του Πηνειού θα είναι ισχυρές. Το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στο ποτάμιο 
οικοσύστημα του Πηνειού τόσο στην ποσότητα των υδάτων του όσο και στην ποιότητά  
τους. 

• Η ανάπτυξη  των έργων στη Θεσσαλία θα μειώσει σημαντικά τις στερεοπαροχές στα 
ποτάμια οικοσυστήματα της περιοχής και του Πηνειού, με επακόλουθο σημαντικές 
επιπτώσεις στο δέλτα του. Επίσης, θα αυξηθούν οι διαβρώσεις των εδαφών κατάντη των  
υπό ανάπτυξη έργων, με ανάλογες επιπτώσεις στην χλωρίδα και πανίδα των 
παραποτάμιων οικοσυστημάτων. 

• Η δημιουργία των ταμιευτήρων με τα έργα της εξεταζόμενης εναλλακτικής λύσης και παρά 
τις διακυμάνσεις της στάθμης τους, θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης περισσότερο 
δυναμικών συστημάτων με θετικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα παρά τους ταμιευτήρες. 

• Θα ικανοποιηθούν μερικώς οι ανάγκες άρδευσης της περιοχής, χωρίς όμως να επιλυθούν 
αυτές πλήρως. Εκτιμάται ότι από τα 2,4 εκατ. στρέμματα των ανεπαρκώς σήμερα 
αρδευομένων εκτάσεων της Θεσσαλικής πεδιάδας και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 
προτεραιότητα θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες ύδρευσης των πόλεων και οικισμών της 
περιοχής, ενώ μπορεί να αρδευτεί επαρκώς και μια συνολική έκταση εκτιμώμενη σε τάξη 
μεγέθους ~ 1 εκατ στρεμμάτων, ενώ η υπόλοιπη έκταση των 1,4 εκατ. στρεμμάτων θα 
συνεχίσει να αρδεύεται ανεπαρκώς. 

• Η εναλλακτική αυτή λύση (της μηδενικής) με αξιοποίηση όλων των υδατικών πόρων της 
Θεσσαλίας (χωρίς εκτροπή) προϋποθέτει πολύ μεγάλες δαπάνες. Για την υλοποίηση των 
έργων μόνο συλλογής και ταμίευσης νερού (φράγματα – ταμιευτήρες) οι δαπάνες φτάνουν 
στην τάξη μεγέθους των 150 δις με αντίστοιχη συνολική απόληψη της τάξης των 309 
εκατ.κυβ/έτος (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φρ. Σμοκόβου που έχει σχεδόν περατωθεί 
και ο ταμιευτήρας Ν.Πλαστήρα). 

• Είναι φανερό ότι το πρόβλημα δεν επιλύεται με την προσθήκη των 309 εκατ.κυβ/έτος τα 
οποία σε ένα συνολικό σχήμα διαχείρισης εκτός από την εκτροπή των 600 εκατ. κυβ. από 
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το άνω ρου Αχελώου ούτως ή άλλως μακροπρόθεσμα συνυπολογίζονται στο υδατικό 
ισοζύγιο. 

• Επίσης σημειώνεται ότι τα έργα εκτροπής Αχελώου (χωρίς τα ΥΗΕ) εκτιμώνται σε 55,0 δις 
(φράγμα Συκιάς και σήραγγα εκτροπής) για 600 εκατ. κυβ. ετησίως. 

• Το συμπέρασμα είναι ότι αν στο διαχειριστικό σχήμα ανάπτυξης της Θεσσαλίας προταθούν 
κατά προτεραιότητα (πλην Σμοκόβου και Κάρλας) τα υπόλοιπα φράγματα της Θεσσαλίας 
θα καταστεί ανέφικτη, σε λογικό χρονικό ορίζοντα, η κατασκευή τους λόγω υπερβολικού 
κόστους οπότε θα ισχύει, για σημαντικό χρονικό διάστημα η μηδενική λύση με δυσμενέ-
στατες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη Θεσσαλία και γενικότερα στην Ελλάδα. 

• Επίσης στην περίπτωση αυτή τα έργα μεταφοράς νερού θα είναι πολύ δαπανηρά, λόγω της 
χωρικής κατανομής των θέσεων των ταμιευτήρων.  

 
 
3. Επιπτώσεις από την εκτροπή του άνω ρου του π. Αχελώου προς Θεσσαλία 

3.1 Επιπτώσεις της εκτροπής στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό του Αχελώου 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται ορισμένες ποιοτικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στο 
εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό κατά μήκος του Αχελώου και στις επιπτώσεις σε αυτό της 
εκτροπής. Με τον όρο εκμεταλλεύσιμο δυναμικό εννοούμε εκείνο το τμήμα του συνολικού υδατικού 
δυναμικού, το οποίο είναι δυνατό (με κατάλληλη διαχείριση) να διέλθει από τους αγωγούς 
προσαγωγής του κάθε συγκροτήματος για οποιαδήποτε χρήση (ενεργειακή, αρδευτική κτλ.). Έτσι 
σε μια συγκεκριμένη θέση δεν θεωρείται εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό η ποσότητα νερού που 
διέρχεται από τις κατασκευές υπερχείλισης, εξατμίζεται ή διηθείται υπόγεια. 
1. Επιπτώσεις στο έργο Μεσοχώρας. 
Όπως προαναφέρθηκε, το έργο της Μεσοχώρας είναι ενεργειακό και δεν θα πρέπει να δεσμευτεί 
για την εκτροπή του Αχελώου. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υπάρξουν επιπτώσεις από την 
εκτροπή στο έργο αυτό. Αυτό κατ’ αρχήν είναι εφικτό δεδομένου ότι η εκτροπή θα γίνει από το 
κατάντη συγκρότημα της Συκιάς, αλλά θα πρέπει να συνυπάρχουν και ορισμένες άλλες προϋπο-
θέσεις. Συγκεκριμένα: 
είτε θα πρέπει να εκτραπεί μικρή ποσότητα, π.χ. 300 hm3 ετησίως, οπότε η απαιτούμενη 

δεσμευμένη χωρητικότητα για την εκτροπή είναι μικρή 
είτε, στην περίπτωση εκτροπής ετήσιου όγκου 600 hm3 ή μεγαλύτερου, θα πρέπει να 

κατασκευαστεί ο ταμιευτήρας Μουζακίου με μεγάλη χωρητικότητα, ώστε να μπορεί να του 
ανατεθεί σημαντικός ρυθμιστικός ρόλος. 

2. Επιπτώσεις στο έργο Συκιάς. 
Στην περίπτωση εκτροπής 600 hm3 ετησίως και πάλι δεν αναμένονται σημαντικές επιπρόσθετες 
επιπτώσεις (πέραν της μείωσης των 600 hm3) στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό της Συκιάς. 
3. Επιπτώσεις στα κατάντη έργα Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου. 
Γενικά, για οποιαδήποτε εκτρεπόμενη ποσότητα προς τη Θεσσαλία, είναι προφανές ότι θα υπάρχει 
αντίστοιχη μείωση της ετήσιας ποσότητας νερού που διέρχεται από τα έργα Κρεμαστών, 
Καστρακίου και Στράτου. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης ωφέλιμης χωρητικότητας του ταμιευτήρα 
Κρεμαστών, η οποία επαρκεί για τη ρύθμιση των φυσικών απορροών του Αχελώου χωρίς 
πρακτικώς να πραγματοποιούνται υπερχειλίσεις, δεν αναμένεται να υπάρξει αρνητικά επίπτωση 
(λόγω μείωσης των υπερχειλίσεων) στο εκμεταλλεύσιμο υδατικό δυναμικό στις εν λόγω θέσεις. 
Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις έχει συνταχθεί ο Πίνακας, στον οποίο συνοψίζονται τα 
αποτελέσματα των υδρολογικών αναλύσεων και ποσοτικοποιούνται (όπου είναι εφικτό) οι 
επιπτώσεις των διαφορετικών σεναρίων εκτροπής στο υδατικό δυναμικό κατά μήκος του Αχελώου. 
Συγκεκριμένα, στη μελέτη λειτουργίας των ταμιευτήρων του συστήματος Άνω Αχελώου-Θεσσαλίας,  
εξετάστηκαν διάφορα σχήματα έργων και δόθηκαν ποσοτικές εκτιμήσεις ως προς τις ενεργειακές 
και οικονομικές επιπτώσεις τους.  
Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης βρίσκονται σε αρμονία με αυτά της παρούσας. Συγκεκριμένα, 
αναφέρεται ότι η εκτροπή 600 hm3 νερού ετησίως προς τη Θεσσαλία είναι δυνατή με χρησιμο-
ποίηση μόνο του όγκου του ταμιευτήρα Συκιάς, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση ρυθμιστικού όγκου 
στον ταμιευτήρα Μεσοχώρας. Τονίζεται ακόμη ότι η κατασκευή του ταμιευτήρα Μουζακίου δίνει 
ευνοϊκά αποτελέσματα για το όλο σύστημα, αυξάνοντας την οικονομική του επίδοση και αξιοπιστία. 
Παρόμοια ευνοϊκά αποτελέσματα έχει η κατασκευή του ταμιευτήρα Πύλης, σε συνδυασμό 
προφανώς με την κατασκευή του ταμιευτήρα Μουζακίου. Στα σχήματα έργων που περιλαμβάνουν 
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και το φράγμα Πύλης, το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ελαστικότητα ως προς τη διαχείρισή 
του, ενώ σε περίπτωση τυχόν μικρότερων πραγματικών αρδευτικών αναγκών, η διαχείριση του 
συστήματος μπορεί να προσανατολιστεί προς την αύξηση του ενεργειακού οφέλους.  

▪ Ελάχιστες φυσικές παροχές κατά μήκος του Αχελώου 

Από τη στατιστική ανάλυση των μηνιαίων παροχών στις διάφορες θέσεις κατά μήκος του Αχελώου  
προέκυψαν οι φυσικοποιημένες ελάχιστες μηνιαίες παροχές πενταετίας, οι οποίες δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

Χαρακτηριστικά υδρολογικά και διαχειριστικά μεγέθη στις λεκάνες του Αχελώου. 

 

Θέση Μεσοχώρα Συκιά Αυλάκι Κρεμαστά Καστράκι Στράτος Εκβολές 

Έκταση λεκάνης (km2) 633 1172 1358 3570 4118 4320 4860 

Μέση υπερετήσια φυσικο-
ποιημένη εισροή (m3/s) 

       

    Κανονικό σενάριο 23.5 46.6 52.0 117.1 127.5 132.5 138.5 
    Δυσμενές σενάριο 18.7 37.3 41.7 85.4 97.7 101.6 106.1 

Ισοδύναμο ύψος απορροής 
(mm) 

       

    Κανονικό σενάριο 1169 1255 1207 1035 976 968 899 
    Δυσμενές σενάριο 932 1005 968 754 748 741 689 

Μέση ετήσια φυσικοποιημέ-
νη παροχή (m3/s) 

       

   Υγρού έτος 29.0 60.9 68.6 143.1 153.6 159.7 166.9 
   Μέσου έτους  24.8 47.7 53.8 117.3 125.2 130.1 136.0 
   Ξηρού έτους 16.8 32.9 36.9 85.9 93.6 97.3 101.7 

Ελάχιστη φυσικοποιημένη 
παροχή πενταετίας (m3/s) 

       

   Μέση μηνιαία 1.2 3.1 4.1 12.0 19.5 20.3 21.2 
   Μέση ημερήσια 0.8 2.0 2.6 7.8 12.7 13.2 13.8 

Μέση υπερετήσια εισροή 
(hm3) - Χωρίς εκτροπή 

       

   Κανονικό σενάριο 740 1470 1639 3504 4020 4054 4369 
   Δυσμενές σενάριο 590 1177 1315 2503 3080 3077 3347 

Μέση υπερετήσια εισροή 
(hm3) - Με εκτροπή 300 hm3 

       

   Κανονικό σενάριο 740 1170 1339 3204 3720 3754 4069 
   Δυσμενές σενάριο 590 877 1015 2203 2780 2777 3047 

Μέση υπερετήσια εισροή 
(hm3) - Με εκτροπή 600 hm3 

       

   Κανονικό σενάριο 740 870 1039 2904 3420 3454 3769 
   Δυσμενές σενάριο 590 577 715 1903 2480 2477 2747 

Μέση υπερετήσια εισροή 
(hm3) - Με εκτροπή 1000 
hm3 

       

   Κανονικό σενάριο 740 470 639 2504 3020 3054 3369 
   Δυσμενές σενάριο 590 177 315 1503 2080 2077 2347 

 
Σημείωση: Στις θέσεις όπου υπάρχουν έργα ρύθμισης αναγράφονται οι διερχόμενοι όγκοι κατάντη 
των έργων, λαμβάνοντας υπόψη υπόγειες διαφυγές 6 και 4 m3/s στους ταμιευτήρες Κρεμαστών και 
Στράτου, αντίστοιχα. 
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3.2 Επιπτώσεις από την εκτροπή 600 εκατ. κυβ. /έτος 
3.2.1 Επιπτώσεις στη Θεσσαλία 

Αναμένεται σημαντική θετική επίπτωση, τόσο στο καθεστώς των επιφανειακών ροών 
(αύξηση της παροχής του Πηνειού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), όσο και στην 

ανατροφοδότηση των υπό-γειων αποθεμάτων, λόγω της λειτουργίας των έργων. Ως εκ 
τούτου αναμένεται τουλάχιστον σταθε-ροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Στην περιοχή της Θεσσαλίας η μεταφορά 600εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως θα δώσει την δυνατό-
τητα, υπό τον όρο της ενδεδειγμένης διαχείρισης του νερού, της προστασίας των μόνιμων υδρο-
γεωλογικών αποθεμάτων που σήμερα είναι προσβεβλημένα από την υπεράντληση. Επίσης, θετική 
συνέπεια θα είναι η ποιοτική αναβάθμιση της υπόγειας υδροφορίας της Θεσσαλικής πεδιάδας και η 
αποφυγή φαινομένων υφαλμύρυνσης και ρηγματώσεων. 
Μικρές διαφορές παρατηρούνται στα ποτάμια οικοσυστήματα του Αχελώου και του Πηνειού, οι 
οποίες οφείλονται σε διαφοροποιήσεις ειδών πανίδας, σε επίπεδο ειδών ή υποειδών. Οι διαφορές 
αυτές δεν κρίνεται ότι μπορούν να επηρεασθούν από τη μεταφορά νερών του Αχελώου στην 
Πηνειό, όπως τεκμηριώνεται από την πολυετή λειτουργία του ταμιευτήρα Ταυρωπού, ο οποίος 
συντελεί στη μεταφορά νερών του Αχελώου στον Πηνειό ήδη από τα 1962. 
Οι επιπτώσεις από το έργο εκτροπής στον Πηνειό ποταμό, και εφ’ όσον διασφαλιστεί η 
προτεινόμενη συνεχής παροχή νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ίση με 10m3/s στο ύψος των 
Τεμπών, θα είναι ισχυρά θετικές, τόσο για το ποτάμιο οικοσύστημα του Πηνειού, όσο και για τον 
βιότοπο στο Δέλτα αυτού. 
Κατά τη φάση λειτουργίας, οι αλλαγές χρήσεων γης στην περιοχή της Θεσσαλίας θα είναι ασθενείς, 
θα σχετίζονται δε κυρίως με την, λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργία και εγκατάσταση 
νέων γεωργικών βιομηχανικών, κυρίως σε περιοχές πέριξ των αστικών κέντρων. 
Κατά  τη φάση λειτουργίας του το έργο αναμένεται ότι θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 
παραγωγή της αρδευόμενης – αρδεύσιμης έκτασης της Θεσσαλίας. Επίσης, αναμένεται αύξηση 
της απασχόλησης, αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, καθώς και δυνατή ανάπτυξη του δευτερο-
γενούς και τριτογενούς τομέα, μείωση της εσωτερικής μετανάστευσης, θετικές επιπτώσεις στη 
δημογραφία και στη διοικητική τεχνική και κοινωνική της υποδομή. 
Σε γενικές γραμμές στη Θεσσαλία, αναμένεται συνολικά βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών 
μεγεθών. Η αναμενόμενη περιφερειακή ανάπτυξη θα καταστεί δυνατόν να προχωρήσει χωρίς 
περαιτέρω υποβάθμιση, ακόμα και με βελτίωση, βασικών συνιστωσών του περιβάλλοντος 
(βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των υπογείων και επιφανειακών νερών  καθώς και των 
συνθηκών στο Δέλτα του Πηνειού που αποτελεί αξιόλογο βιότοπο), υπό τον όρο ότι η μεταφορά 
νερού στη Θεσσαλία θα ολοκληρωθεί με τα κατάλληλα  έργα άρδευσης ώστε να επιτευχθεί η 
ενδεδειγμένη χωρική κατανομή του επιφανειακού νερού που θα υποκαταστήσει τις αντλήσεις από 
την υπόγεια υδροφορία. 
 

❖ Αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων προτείνεται ένα πλέγμα μέτρων, τα κυριότερα των οποίων 
είναι: 

• Διατήρηση μιας ελάχιστης συνεχούς οικολογικής παροχής στην κοίτη του ποταμού Πηνειού, 
ίσης με 10m3/sec, μετρούμενης στο ύψος της κοιλάδας των Τεμπών και εξασφαλιζόμενης 
σε τελευταία ανάλυση από τις εισαγόμενες στη Θεσσαλία ποσότητες νερού. 

• Πλήρης αξιοποίηση των εισαγομένων στη Θεσσαλία  ποσοτήτων νερού με στόχο την 
υποστήριξη της ανάπτυξης ταυτόχρονα με την περιβαλλοντική αναβάθμιση. Προς τούτο 
είναι απαραίτητη η κατασκευή αρδευτικών έργων εντός της σήμερα ανεπαρκώς αρδευό-
μενης έκτασης της Θεσσαλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η υποκατάσταση νερού που 
σήμερα αντλείται, με επιφανειακό νερό. Στις κρίσιμες περιοχές που εμφανίζονται τα προ-
βλήματα υπερεκμετάλλευσης των υπογείων νερών. 

• Ενιαία διαχείριση των ταμιευτήρων του  Αχελώου, θεωρουμένων ως έργων πολλαπλής 
σκοπιμότητας (ενεργειακής, αρδευτικής, υδρευτικής, οικολογικής). 

• Σύσταση διοικητικού και οικονομικού οργανισμού που θα ρυθμίζει τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.  
Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κοινού πλέον υδατικού πόρου (Αχελώος) μέσα σε 
ένα πλέγμα ανταγωνιστικών χρήσεων (ενέργεια, άρδευση, ύδρευση, περιβάλλον) και 
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χρηστών (Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία), προϋποθέτει την εκπροσώπηση στο μηχανισμό 
αυτό όλων των χρηστών, περιλαμβανομένων των οργανισμών οικολογικού ενδιαφέροντος. 

• Κατασκευή ΥΗ έργων στην περιοχή Μουζακίου και Πευκοφύτου για τη βελτίωση 
ενεργειακής παραγωγής με το μελετώμενο σχήμα. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης κρίσιμων για την ορθολογική διαχείριση του 
έργου παραμέτρων (υδρολογικών, υδρογεωλογικών, οικολογικών κλπ) καθώς και της 
εξέλιξης των διαχρονικών επιπτώσεων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων αντιμετώπισης. 

 
3.2.2 Επιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία 
 

• Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην 
περιοχή του Δέλτα. Ειδικότερα, δεν αναμένεται σημαντική μείωση της ποσότητας γλυκού 
νερού που εισρέει στις λιμνοθάλασσες. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται, κατά μέγιστο, σε 
6% της συνολικά απαγόμενης προς τις λιμνοθάλασσες ποσότητας από διάφορες 
προελεύσεις, και μπορεί να υποκατασταθεί με αύξηση της παροχής αρδευτικού νερού από 
το σύστημα Λυσιμαχίας – Τριχωνίδας. 

• Μικρές διαφορές παρατηρούνται στα ποτάμια οικοσυστήματα του Αχελώου και του 
Πηνειού, οι οποίες οφείλονται σε διαφοροποιήσεις ειδών πανίδας σε επίπεδο ειδών ή 
υποειδών. Οι διαφορές αυτές δεν κρίνεται ότι μπορούν να επηρεασθούν από την μεταφορά 
νερών του Αχελώου στον Πηνειό, όπως τεκμηριώνεται από την πολυετή λειτουργία του 
ταμιευτήρα Ταυρωπού, ο οποίος συντελεί στη μεταφορά νερών του Αχελώου στον Πηνειό 
ήδη από το 1962. 

• Επιπτώσεις από την εκτροπή του Αχελώου δεν αναμένονται στα οικοσυστήματα των 
εκβολών του Αχελώου και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, εφ’ όσον 
διασφαλισθεί συνεχής παροχή νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παροχή αυτή έχει 
προσδιοριστεί σε 21,3m3/sec, μετρούμενη στις εκβολές του Αχελώου. 

• Οι πιέσεις τις οποίες δέχονται τα οικοσυστήματα των εκβολών του Αχελώου και οι 
λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι ανεξάρτητες από την εκτροπή του Αχελώου. 
Σημειώνεται ότι, παρ’ όλα ταύτα, προτείνεται συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις για την 
αναβάθμισή τους. 

• Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να οξύνει τα προβλήματα ρύπανσης που οφείλονται 
στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της περιοχής. 

• Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην παραγωγή της 
αρδευόμενης – αρδεύσιμης έκτασης της Αιτωλοακαρνανίας, στην απασχόληση, στο 
γεωργικό εισόδημα, στη μετανάστευση, στη δημογραφία και στη διοικητική, τεχνική και 
κοινωνική της υποδομή. 

• Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πολιτιστική 
και ιστορική κληρονομιά. 

• Σε γενικές γραμμές, στην Αιτωλοακαρνανία, με κατάλληλη διαχείριση του νερού μέσω των 
υφιστάμενων έργων και αξιοποίηση των φυσικών ταμιευτήρων (λίμνες Τριχωνίδας, 
Λυσιμαχίας, Οζερού), πρακτικά δεν αναμένονται επιπτώσεις. Διαφαίνεται πάντως η ανάγκη 
τα τεχνικά έργα αποταμίευσης νερού στην περιοχή να αρχίσουν πλέον  να χρησιμο-
ποιούνται μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης του καθεστώτος ως έργα πολλαπλής σκοπιμό-
τητας (ενεργειακής, αρδευτικής, υδρευτικής , οικολογικής) 

 

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αλλά και την αναβάθμιση των βιοτόπων προτείνεται ένα 
πλέγμα μέτρων, τα κυριότερα των οποίων είναι : 

• Διατήρηση μιας ελάχιστης συνεχούς παροχής  στην κοίτη του ποταμού Αχελώου, με την 
υποχρεωτική διέλευση κατάλληλων ποσοτήτων νερού σε συνεχή βάση αμέσως κατάντη 
των ταμιευτήρων (Μεσοχώρας, 1,5m3/sec, Συκιάς, 5m3/sec) και στις εκβολές του Αχελώου 
(21,3m3/sec). 

• Η περιοδική κατάκλυση των πλέον χαμηλού υψομέτρου αλμυρών εδαφών που εκτείνονται 
νοτίως του τελευταίου τμήματος του ποταμού Αχελώου. 
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• Ενιαία διαχείριση των ταμιευτήρων του Αχελώου, θεωρουμένων ως έργων πολλαπλής 
σκοπιμότητας (ενεργειακής, αρδευτικής, υδρευτικής, οικολογικής). 

• Σύσταση διοικητικού και οικονομικού οργανισμού που θα ρυθμίζει τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 
κοινού πλέον υδατικού πόρου (Αχελώος) μέσα σε ένα πλέγμα ανταγωνιστικών χρήσεων 
(ενέργεια, άρδευση, ύδρευση, περιβάλλον) και χρηστών (Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία), 
προϋποθέτει την εκπροσώπηση στο μηχανισμό αυτόν όλων των χρηστών, περιλαμβανο-
μένων των οργανισμών οικολογικού ενδιαφέροντος. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης κρίσιμων για την ορθολογική διαχείριση του 
έργου παραμέτρων (υδρολογικών, υδρογεωλογικών, οικολογικών κλπ) καθώς και της 
εξέλιξης των διαχρονικών επιπτώσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων αντιμετώπισης. 

• Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας δεν αναμένεται μείωση της συνολικά παραγόμενης 
ενέργειας. 

 

3.2.3 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην περιοχή των έργων 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων προτείνεται ένα πλέγμα μέτρων, τα κυριότερα των οποίων 
είναι: 

• Μέτρα επανορθωτικά, ή μετριασμού των επιπτώσεων από την κατασκευή. Πέραν των 
επιμέρους τεχνικών  μέτρων αποκατάστασης του τοπίου, πρωτεύουσας σημασίας είναι η 
υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης στην, ούτως ή άλλως, προβληματική ορεινή 
περιοχή της Ν. Πίνδου, κάτω από τις νέες συνθήκες. 

• Κατασκευή ΥΗ έργων στην περιοχή Μουζακίου και Πευκοφύτου για τη βελτίωση 
ενεργειακής παραγωγής με το μελετώμενο σχήμα. 

 

 

4. Βασικά υδρολογικά και υδρογεωλογικά μεγέθη στη Θεσσαλία - Δυνατότητες 
απόληψης 

4.1 Επιφανειακά νερά 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη της Θεσσαλίας είναι αυτή του Πηνειού με έκταση περί τα 9500 
km2 (9448 km2 ανάντη της θέσης του υδρομετρικού σταθμού Πυργετός, που βρίσκεται 
κοντά στις εκβολές). Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι: στο νότιο μέρος της 

λεκάνης ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης. στο δυτικό και 

νοτιοδυτικό μέρος ο Πλιούρης (ή Πάμισος) ο Πορταϊκός και το Μουργκάνι. στο βόρειο 

μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. ο τελευταίος περιλαμβάνει διάφορους 
κλάδους, από τους οποίους αναφέρονται ο Σαραντάπορος και ο Ελασσονίτικος. 
Η σημαντικότερη χρήση νερού στη Θεσσαλία είναι η αρδευτική. Σε ότι αφορά τα έργα 
επιφανειακής ταμίευσης, μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία μόνο ο 
ταμιευτήρας Πλαστήρα, με τον οποίον εκτρέπονται τα νερά του Ταυρωπού (Μέγδοβα) από 
τη λεκάνη του Αχελώου προς τη λεκάνη της Θεσσαλίας. Η υπολεκάνη ανάντη του 
φράγματος έχει έκταση 165.4 km2. 
Οι υπόλοιπες υπολεκάνες στις οποίες έχουν μελετηθεί ή προγραμματιστεί σημαντικά έργα 
για την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και ενδιαφέρουν άμεσα τη μελέτη είναι οι 
ακόλουθες: 
1. Στη νότια περιοχή της λεκάνης Πηνειού: 

Υπολεκάνη Ενιπέα ανάντη της θέσης φράγματος Παλιοδερλί, με έκταση 427.6 km2. 

Υπολεκάνη Σοφαδίτη ανάντη της θέσης φράγματος Σμοκόβου, με έκταση 382.0 km2. 

2. Στη δυτική περιοχή της λεκάνης Πηνειού 

Υπολεκάνη Πλιούρη (Παμίσου), ανάντη της θέσης φράγματος Μουζακίου, με έκταση 146.8 km2. 

Υπολεκάνη Πορταϊκού ανάντη της θέσης φράγματος Πύλης, με έκταση 133.8 km2. 
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Υπολεκάνη Πηνειού ανάντη της θέσης φράγματος Κρύας Βρύσης, με έκταση 952.7 km2. 

3. Στη βόρεια περιοχή της λεκάνης Πηνειού 

Υπολεκάνη Ληθαίου ανάντη της θέσης φράγματος Θεόπετρας, με έκταση 127.8 km2. 

Υπολεκάνη Νεοχωρίτη ανάντη της θέσης φράγματος Νεοχωρίου, με έκταση 170.7 km2. 

Υπολεκάνη Τιταρήσιου ανάντη της θέσης φράγματος Καλούδας, με έκταση 466.5 km2. 

Υπολεκάνη Ελασσονίτικου ανάντη της θέσης φράγματος Παλιομονάστηρου, με έκταση 209.8 km2. 

Σημειώνεται ότι οι ταμιευτήρες Μουζακίου και Πύλης είναι διασυνδεδεμένοι και ο πρώτος 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να δεχτεί τα νερά από την εκτροπή του Αχελώου. Ακόμη 
σημειώνεται ότι η κατασκευή του φράγματος Κρύας Βρύσης έχει πλέον τεθεί εκτός των 
μελλοντικά προγραμματι-ζόμενων έργων, για περιβαλλοντικούς λόγους. Μικρή ακόμη είναι 
η πιθανότητα κατασκευής του φράγματος Θεόπετρας για παρόμοιους λόγους. Πάντως, 
στην παρούσα μελέτη κρατήσαμε τον ταμιευτήρα Θεόπετρας ως θέση ενδιαφέροντος για 
την εκτίμηση του επιφανειακού υδατικού δυνα-μικού των αντίστοιχων λεκανών. 
Ενδιαφέρον έχουν επίσης και οι ακόλουθες λεκάνες:  

η λεκάνη της λίμνης Κάρλας, έκτασης ~ 1050 km2. 

διάφορες υπολεκάνες κατά μήκος του κύριου κλάδου του Πηνειού, όπου έχουν προγραμματιστεί 

μικροί ταμιευτήρες (θέσεις Τιτάνου, Αμυγδαλιάς και Τερψιθέας). 

Στη μελέτη αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένες άλλες υπολεκάνες οι οποίες 
ορίζονται από διάφορους υδρομετρικούς σταθμούς του Πηνειού και των παραποτάμων 
του, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο επόμενο εδάφιο. 
Τέλος, στην ενότητα αυτή εξετάζεται και ο ταμιευτήρας Πλαστήρα, τα νερά του οποίου 
χρησιμο-ποιούνται αποκλειστικά στη Θεσσαλία, παρόλο που από φυσική άποψη η λεκάνη 
του ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη του Αχελώου.  
Στη συνέχεια δίνονται σε πίνακα οι δυνατότητες απόληψης επιφανειακών νερών από τους 
διάφορους μελετούμενους ταμιευτήρες στη Θεσσαλία. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
Δυνατότητες Απόληψης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία  

Φράγμα - 
Ταμιευτήρας 

Δυνατότητα 
μέσης 
απόληψης 

Για 
τροφοδοσία 
κώνου 

Απώλειες Πραγματική απόληψη 
για να μην διαταρα-
χθούν τα υπόγεια νερά 

Παλιοδερλί 51 15 5 31 

Σμόκοβο 152 20 10 122 

Μουζάκι - Πύλη 217 100 22 95 

Θεόπετρα 20 4 1 15 

Νεοχώρι 22 4 1 17 

Φρ. Πηνειού - 
Πρόχειροι ταμ. 
Κάρλας 

79 (55)     79 (55) 

Κάρλα 61     61 

Παλαιομονάστηρο 27 14 1 12 

Καλούδα 55 30 2 23 

Ν.Πλαστήρα 141     120 

Σύνολο 825 (801) 187 42 575 (551) 

       
Μέσα στην παρένθεση σημειώνεται η απόληψη από τον Πηνειό με την κατασκευή μόνο του φρ. 
Γυρτώνης και των πρόχειρων μικρών ταμιευτήρων 
Στον ταμιευτήρα Ν.Πλαστήρα αναγράφεται ως δυνατότητα η απόληψη γαι διατήρηση κατώτατης 
οικολογικής στάθμης.  
Ο ταμιευτήρας Κρύας Βρύσης δεν μπορεί να συνυπολογιστεί γιατί αποκλείεται η κατασκευή του για 
οικολογικούς λόγους. 
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Επιφανειακά νερά (χωρίς να διαταραχθεί το σημερινό καθεστώς υπόγειων υδάτων) 
Εκτιμώντας και τα τεχνικοοικονομικά δεδόμενα, τη θέση του Ταμιευτήρα καθώς και την 
περιβαλλοντική θεώρηση του κάθε ταμιευτήρα) 
Σμοκόβου  122 
Ν.Πλαστήρα  120 
Πύλης - Μουζακίου  95 
Κάρλας  61 
Φρ. Γυρτώνης και πρόχειρων ταμιευτήρων (Πηνειός) 55 
Παλιοδερλί  31 
Καλούδας  23 
  507 
Σύνολο 394+507=901 x 106 μ3/έτος 
(Μόνο με Ν.Πλαστήρα +Σμόκοβο+Καρλα =394+303=697x106 μ3) 
Δεν ελήφθησαν υπόψη οι ταμιευτήρες  Θεόπετρας - Παλαιομονάστηρου με  εκμεταλλεύσιμο 
συνολικό δυναμικό 35 x106 μ3.γιατί βρίσκονται στη λεκάνη του π. Τιταρήσιου που δεν συναρτάται 
με την εκτροπή του π. Αχελώου. 
Από τους ταμιευτήρες Πύλης, Μουζακίου, Παλιοδερλί, Νεοχωρίου, Καλούδας, Παλαιομονάστηρου, 
Κάρλας και Φρ. Γυρτώνης αναμένονται πραγματική απόληψη 309  x106 μ3 (βλ. κεφ. 2.2 παρού-
σας). 
 

4.2 Υδρογεωλογία Θεσσαλικής πεδιάδας - Εκτίμηση απολήψιμων υπόγειων νερών 

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

Από την επεξεργασία πλήθους στοιχείων στην πιεζομετρική στάθμη των υπόγειων υδάτων, τα 
οποία συλλέγει συστηματικά το Υπουργείο Γεωργίας από το 1974, διαπιστώνεται μία συστηματική 
ταπείνωση της στάθμης στο μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας. Το γεγονός οφείλεται στη μικρή 
υδαταγωγιμότητα (διαβιβαστικότητα) των υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων και στην ακατάστατη 
διανομή τους, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την πλήρη αναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων 
διαμέσου της αύξησης των διηθήσεων στις ζώνες τροφοδοσίας. Αποτέλεσμα είναι η υπερεκμε-
τάλλευση των υδροφοριών  

Από την ανάλυση της συμπεριφοράς των πιεζόμετρων, τα τελευταία 20 χρόνια, εκτιμάται ότι θα 
πρέπει να μειωθούν οι αντλούμενες, από τα υπόγεια νερά, ποσότητες από 10 έως και πάνω από 
40%, ανάλογα με την περιοχή, προκειμένου να ισορροπήσει στη σημερινή του θέση ο υδροφόρος 
ορίζοντας. Ειδικότερα από την επεξεργασία των πιεζομετρικών μετρήσεων του έτους 1993-1994, 
σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες απολήψεις υπόγειου νερού, προκύπτει κατ’ εκτίμηση ότι τα κατά 
το 1994 αντληθέντα 550 hm3 υπόγειου νερού είναι περισσότερα από τα δυνάμενα να ανανεωθούν 
υπόγεια αποθέματα, περίπου κατά 100 hm3, ποσότητα που αντλήθηκε από τα μόνιμα, μη 
ανανεούμενα αποθέματα. 

Το σύνολο της ποσότητας νερού που αφαιρέθηκε, πέραν των ανανεούμενων αποθεμάτων, από 
όλη την πεδιάδα και προκάλεσε την πτώση της στάθμης μεταξύ 1974 - 1994, είναι της τάξης των 
1000 hm3. Η ποσότητα αυτή δεν είναι βέβαια γραμμικά κατανεμημένη στη διάρκεια της εικοσαετίας. 
Ήδη το 1993-1994 εκτιμήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, ότι έγινε υπερεκμετάλλευση της τάξης των 
100 hm3, ενώ το σύνολο της ποσότητας νερού που αφαιρέθηκε, πέραν των ανανεούμενων 
αποθεμάτων και προκάλεσε την πτώση της στάθμης μεταξύ 1984-1994, είναι της τάξης των 800 
hm3. 

Οι καρστικές υδροφορίες, που περιβάλλουν την πεδινή ζώνη, λειτουργούν και αυτές κάτω από 
καθεστώς εντατικής εκμετάλλευσης λόγω των πολλών γεωτρήσεων που έχουν διανοιγεί στο 
ανάπτυγμά τους. Ήδη έχει επέλθει μία (αθέλητη) αναρρύθμιση, ετήσια ή υπερετήσια, πολλών 
καρστικών υδροφοριών (π.χ. Δαμασίου - Τυρνάβου), που σημαίνει ότι η εκμετάλλευσή τους μπορεί 
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να μη βρίσκεται μακριά από τα οριακά επίπεδα. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες υδροφορίες που 
σαφώς βρίσκονται σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης εδώ και αρκετά έτη (Μύρων, Ορφανών κτλ.). 

Η υπεράντληση των υπογείων υδάτων και η μεγάλη ταπείνωση της στάθμης έχει και άλλες 
επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκδήλωση καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους 
(περιοχή Ριζόμυλου - Στεφανοβίκι στην Αν. Θεσσαλία), αύξηση της υφαλμύρυνσης σε ορι-
σμένες περιοχές (Ανατολικά κράσπεδα Κάρλας, αύξηση συγκέντρωσης Cl– πέραν των 600 ppm), 
δημιουργία προβλημάτων επάρκειας σε υπόγειο νερό ορισμένων περιοχών, που προορίζονται ή 
μπορούν να αποτελέσουν ζώνες υδροληψίας μεγάλων πόλεων (περίπτωση Λάρισας, Βόλου κτλ.) 
και τέλος μεταβολές στους βιότοπους των πηγών. 

Τελικά το πρακτικώς εκμεταλλεύσιμο δυναμικό (με την κατασκευή όλων των ταμιευτήρων, που 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, χωρίς σοβαρά περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήματα) είναι 
κατά προσέγγιση, σύμφωνα με εκτιμήσεις που έγιναν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
της τάξης των 400 hm3 ετησίως για το σύνολο της Θεσσαλίας. 
 
Πρακτικά εκμεταλλεύσιμο υπόγειο υδατικό δυναμικό (εκατ. κυβ./ετος) 
Ν. Λάρισας  156 
Ν. Καρδίτσας  93 
Ν. Φθιώτιδας  11 
Ν. Τρικάλων  94 
Ν. Μαγνησίας  40 
Σύνολο Θεσσαλικής πεδιάδας  394 
 

5. Επιφανειακό υδατικό δυναμικό στην Αιτωλοακαρνανία με εκτροπή  600 εκατ. κυβ. προς Θεσσαλία 

 
Για την διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας ως προς το υδατικό ισοζύγιο της Αιτωλοακαρνανίας μετά από 

εκτροπή 600 εκατ. κυβ. δίδουμε τον επόμενο πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι ανάγκες σε νερό και 

εκτιμάται και το ισοζύγιο με πλεόνασμα που κυμαίνεται από 1588 έως 1661 εκατ. κυβ. 

 

Ισοζύγιο Υδατικών Πόρων Αιτωλοακαρνανίας 

 

 Περίπτωση 1η (χωρίς 

εξοικονόμηση νερού και 

βελτίωση αρδευτικών 

δικτύων) 

Περίπτωση 2η  ( με 

εξοικονόμηση νερού και 

βελτίωση αρδευτικών 

δικτύων) 

Απαιτήσεις (ποσότητες σε εκατ. κυβ.)   

Αρδευση 515 442 

Υδρευση 28 28 
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Διατήρηση οικοσυστήματος Αχελώου (1) 500 500 

Σύνολο Απαιτήσεων 1043 970 

Απολήψεις (Ποσότητες σε εκατ. κυβ.)   

Αχελώος (διερχόμενη παροχή κατάντη 

Στράτου) (2) 

 

2477 

 

2477 

Τριχωνίδα – Λυσιμαχία (3) 154 154 

Σύνολο Απολήψεων 2631 2631 

Ελλειμμα /Πλεόνασμα(-/+) 1588 1661 

 

1. Οικολογική παροχή 21,3m3/sec (εκβολές), ήτοι 671 εκ. κυβ. μέτρα κατ’ έτος(500 εκ. κυβ. από 

εκροές Στράτου και 171 εκ. κυβ. συνεισφορά της ενδιάμεσης λεκάνης μεταξύ Στράτου και εκβολών) 

2. Μέση υπερετήσια διερχόμενη παροχή. Υπολογισμός σύμφωνα με δυσμενές σενάριο εισροών και 
εκτροπή 600 εκ.κυβ. μέτρων προς Θεσσαλία. 

3. Απολήψεις για άρδευση από την Τριχωνίδα για το δυσμενές σενάριο εισροών 

 

Δεν ελήφθησαν υπόψη τα υπόγεια ύδατα Αιτωλοακαρνανίας. 

6. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλία και προτάσεις για την επίλυσή 
τους - Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και παραγωγής 

6.1 Γενικά 
Στους τρεις Νομούς της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων η συμμετοχή του οικονο-
μικά ενεργού πληθυσμού στη γεωργία ανέρχεται αντίστοιχα σε 47,1%, 32,7% και 35,0%  
Επίσης η συμμετοχή της γεωργίας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ στους εν λόγω Νομούς ανέρχεται 
αντίστοιχα σε 49,8%, 30,4% και 31,0%  
Οι παραπάνω υψηλοί δείκτες σε σύγκριση με εκείνους της χώρας που ανέρχονται αντίστοιχα σε 
18,7% και 14,8% είναι ενδεικτικό  του έντονα αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής. 
Ο πρωτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος τομέας βάσης της οικονομίας της ευρύτερης περιο-
χής. 
Η επικρατέστερη κατηγορία καλλιεργειών είναι οι αροτραίες με ποσοστό επί του συνόλου των 
καλλιεργειών 96% στο Νομό Καρδίτσας, 88% στο Νομό Λάρισας και 92% στο Νομό Τρικάλων. 
 
6.2 Προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλία και προτάσεις για την επίλυσή 

τους 
Με δεδομένη την κυριαρχία των αροτραίων καλλιεργειών, η περιοχή υστερεί ως προς το ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης που 

καταλαμβάνεται από άλλες καλλιέργειες ως προς το αντίστοιχο της χώρας. 

Εύλογα βάσει των προαναφερθέντων στη περιοχή διαπιστώνεται σχετική εξειδίκευση σε ορισμένες 
καλλιέργειες. Οι σημαντικότερες εξειδικεύσεις της περιοχής εντοπίζονται σε ορισμένα προϊόντα 
αροτραίων καλλιεργειών όπως βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, σιτηρά και όσπρια.  
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι σοβαρό ποσοστό των αροτραίων καλλιεργειών σήμερα 
αρδεύονται, έστω και πλημμελώς, δημιουργώντας μεγάλες πιέσεις στους υδατικούς πόρους της 
περιοχής. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της υψηλής προτεραιότητας που έχουν λάβει οι αρδεύ-



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΩ ΡΟΥ Π. ΑΧΕΛΩΟΥ –ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ     7-16 

σεις στην περιοχή και στην επίδρασή τους στη γεωργική παραγωγή και κατ΄ επέκταση στη βάση 
της οικονομίας της . 
Η ανεπάρκεια υδατικών πόρων δημιούργησε προβλήματα στη γεωργική παραγωγή της περιοχής, 
τα σοβαρότερα των οποίων είναι: 
1) Η επέκταση της μονοκαλλιέργειας του βάμβακος.  
Η συνεχής καλλιέργεια με το ίδιο είδος δημιουργεί προβλήματα στο έδαφος, τα φυτά και την 
παραγωγή. Πιθανές ζημιές που προκαλούνται από την μονοκαλλιέργεια  είναι : 

 Kαταστροφή της δομής του εδάφους 

 Μείωση ή εξάντληση ορισμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους 
 Επίδραση της μείωσης των θρεπτικών στοιχείων στη διατροφή των μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας.  

 Αύξηση παθογόνων οργανισμών και ζιζανίων 

 Αυξομείωση και διαταραχή της ισορροπίας των διαφόρων μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα. 

 Εκκριση και συσσώρευση τοξικών ουσιών στο έδαφος. 
Όλες οι πιθανές αιτίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, έχουν σαν αποτέλεσμα την κόπωση και υποβάθμιση του εδάφους, η οποία γίνεται  
προβληματική για τη συνέχιση μιας καλλιέργειας . 

Από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η αμειψισπορά, δηλαδή η εναλλαγή 
καλλιεργειών είναι επιβεβλημένη καλλιεργητική τεχνική. 
2) Νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης του υπόγειου υδροφορέα 
Οφείλεται στις αποπλύσεις των εδαφών που είναι επιβαρημένα με χημικά λιπάσματα. Εν πολλοίς 
υποβοηθήθηκε από τη μονοκαλλιέργεια του βάμβακος στην περιοχή. 
Για την αντιμετώπιση του εν λόγω  προβλήματος προτείνεται: 

 Η υπαγωγή της καλλιέργειας του βάμβακος σε σύστημα αμειψισποράς,  

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

 Η αλλαγή του τρόπου λίπανσης των καλλιεργειών και  

 Η επέκταση καλλιεργειών που δεν απαιτούν αζωτούχο λίπανση. 
3) Υποβιβασμός της υπόγειας στάθμης του υδροφορέα 
Η συνεχής πτώση της υπόγειας στάθμης δημιουργεί αφ’ ενός μεν οικονομικά προβλήματα 
αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και μειώνοντας την αναταγωνιστικότητα των προιόντων, αφ’ 
ετέρου εγκυμονεί κινδύνους για την υφαλμύρωση του υπόγειου υδροφορέα από εισδοχή 
θαλασσίων νερών. 
Με τη παραδοχή ότι η λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων θα συνεχιστεί υπό καθεστώς 
ηπιότερης εκμετάλλευσης των υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής, ώστε να μη προκληθεί 
περαιτέρω ταπείνωση της στάθμης, τα πιθανά σενάρια που θα διαμορφωθούν στην περιοχή θα 
είναι: 

 Περαιτέρω μείωση του βαθμού πληρότητας των αρδεύσεων, με κύρια συνέπεια τη μείωση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών, την αύξηση του κόστους και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας 
των προϊόντων. 

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

 Μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων με ταυτόχρονη αύξηση των ξηρικών 
 
Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η λύση αυτή, που βασίζεται σε περιβαλλοντικά αποδεκτή 
χρήση των σήμερα χρησιμοποιούμενων τοπικών υδατικών πόρων, δεν δημιουργεί ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για τη γεωργική ανάπτυξη της περιοχής. Οι πιθανότερες συνέπειες θα είναι η 
υποβάθμιση των εδαφών, η μείωση των αποδόσεων και επομένως των εισοδημάτων και της 
απασχόλησης και η δημιουργία προϋποθέσεων μείωσης του πληθυσμού. 
Στην περίπτωση δε, που συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση εκμετάλλευσης του υπόγειου 
υδροφορέα, τότε είναι βέβαιο ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα προκληθεί 
ανεπανόρθωτη οικολογική ζημιά στη περιοχή. 
Επιβάλλεται κατά συνέπεια να ληφθούν μέτρα για την εντατικοποίηση της γεωργοκτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης στα πλαίσια ενός συστήματος οικονομικά αποδεκτού αλλά και οικολογικά βιώσιμου. 
Η εντατικοποίηση αυτή επιδιώκεται με τη βελτίωση των βαθμών πληρότητας των αρδεύσεων στις 
ήδη αρδευόμενες εκτάσεις και τη βελτίωση γενικά του γεωργοτεχνικού χειρισμού στις 
εκμεταλλεύσεις. 
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Επίσης η εντατικοποίηση της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί επιδιώκοντας: 

 Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής. 

 Ελεγχο της παραγωγής των πλεονασματικών προϊόντων 

 Συμβιβασμό της αγροτικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Μείωση του κόστους της αγροτικής  παραγωγής με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των 
προιόντων και τέλος  

 Δραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής για πρωτοβουλίες και κινητοποίηση 
τοπικών περιφερειακών φορέων.  

 
6.3 Προτάσεις για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και παραγωγής  
Τα έργα εκτροπής του Άνω ρου του π. Αχελώου θα έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης στη 
Θεσσαλική πεδιάδα. 
Οι επιπτώσεις σχετίζονται αφ΄ ενός με τη μετατροπή εκτάσεων από πλημμελώς σε πλήρως 
αρδευόμενες και αφ’ ετέρου με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών η οποία οφείλει να 
προσαρμοστεί στις προοπτικές των βασικών γεωργικών προϊόντων για τις αγορές της Ευρ. 
Ένωσης, των χωρών της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης και τη Διεθνή Αγορά. 
Ειδικότερα σύμφωνα με Γεωργοοικονομική μελέτη που συντάχθηκε στα πλαίσια της ΜΠΕ 
(ΥΠΕΧΩΔΕ 2001) επισημάνθηκαν και προτάθηκαν αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών που 
υπαγορεύονται, αφ’ ενός μεν από τη διάθεση νερού της εκτροπής και αφ’ ετέρου από τις συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας μετά τις συμφωνίες GATT, ΠΟΕ, τις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ 
της Ε.Ε. και τις σχετικές διατάξεις της AGENDA 2000. Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται σε γενικές 
γραμμές στα εξής : 
α) Υποχρεωτική αγρανάπαυση σε ποσοστό 10% των αρδευομένων  εκτάσεων. 
β) Η καλλιέργεια βάμβακος που εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα παραμένει σαν επικρατέστερη 

καλλιέργεια στην περιοχή. Περιορίζεται κατά ποσοστό ανάλογο με την εθνική ποσόστωση του 
προϊόντος. Με την προτεινόμενη έκταση βαμβακοκαλλιέργειας, είναι δυνατή η ένταξή της στα 
συστήματα αμειψισποράς. Η διαμορφούμενη τάση για μείωση επιδότησης του προϊόντος, 
επιβάλλει τη μείωση του κόστους παραγωγής και ειδικότερα των εισροών, ώστε να καταστεί η 
καλλιέργεια ανταγωνιστική και περισσότερο φιλική στο περιβάλλον. 

γ) Εισάγεται στην περιοχή η καλλιέργεια του σανοδοτικών κτηνοτροφικών φυτών και επεκτείνεται η 
καλλιέργεια της μηδικής. Οι καλλιέργειες αυτές είναι εδαφοβελτιωτικές και φιλικές προς το 
περιβάλλον λόγω της ικανότητας τους να δεσμεύουν το άζωτο του περιβάλλοντος, να το 
χρησιμοποιούν και να εμπλουτίζουν με αυτό το έδαφος για τις επόμενες καλλιέργειες. 
Οι παραπάνω καλλιέργειες είναι επίσης απαραίτητες για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου της 
περιοχής. 

δ) Εισάγεται στην περιοχή η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και ειδικότερα κηπευτικών. Οι 
δραστηριότητα αυτή αποτελεί την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις σύγχρονες καταναλωτικές 
προτιμήσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής και προσφέρει πολλά άμεσα και έμμεσα οφέλη σε 
παραγωγούς και καταναλωτές. 

ε) Η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων από τη λειτουργία του έργου 
εκτροπής του π. Αχελώου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων. 
Η δημιουργία συνεχώς περισσότερων επιχειρηματικών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας θα 
συμβάλλει στην αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας και στην περαιτέρω 
αύξηση της απασχόλησης. 
 

Έμμεσες επίσης επιπτώσεις στη χρήση γης αναμένονται λόγω της αύξησης της κτηνοτροφίας στην 
περιοχή. Η επίπτωση αυτή οφείλεται στο γεγονός της αύξησης των καλλιεργειών και της 
παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με την κτηνοτροφία. 
Η νέα αναδιάρθρωση θα πρέπει πρωταρχικά να επιδιώξει μια αισθητή αλλαγή του συσχετισμού 
κατ’ αξία της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
Η σημερινή μικρή συμμετοχή της ζωικής παραγωγής έναντι της φυτικής σε επίπεδο χώρας 
αντανακλά στη διαμόρφωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και στη 
στέρηση προϊόντων της βιολογικής μεταποιητικής βιομηχανίας (ζώα) που μετατρέπει φυτικά 
προϊόντα σε ζωικά, υψηλής βιολογικής αξίας. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΩ ΡΟΥ Π. ΑΧΕΛΩΟΥ –ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ     7-18 

Η λειτουργία των έργων και η σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών  και γεωργοκτη-
νοτροφικής παραγωγής θα υποβοηθήσει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στη σταθε-
ροποίηση του ρόλου που διαδραματίζει στην περιοχή. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό 
με την ενίσχυση κλάδων του δευτερογενούς τομέα μπορεί ν’ αποτελέσει μοχλούς σημαντικής οικο-
νομικής ανάπτυξης της περιοχής. 

  
 
 
 
 

7. Καθορισμός υδατικών αναγκών στη Θεσσαλία και οι δυνατοί τρόποι κάλυψής 

τους 

 
7.1 Γενικά 

 

Για τις υδατικές ανάγκες δίνονται γενικοί πίνακες αναγκών, απολήψεων και υδατικού ισοζυγίου για 
την κάλυψη του ελλείμματος  πίνακες  : 
    - Για την άρδευση της Θεσσαλίας. 
  - Για την ύδρευση της Θεσσαλίας. 
Τα βασικά στοιχεία δίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από μελέτη των υδατικών συστημάτων που έγιναν από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
1995 και 2001 και δίνονται ανά νομό (Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία και Φθιώτιδα), 
Επίσης ελήφθησαν για τις αρδευτικές ανάγκες και οι προτάσεις του προηγουμένου κεφαλαίου 6 για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την 

Αγροτική Πολιτική που προβλέπεται να ακολουθηθεί μελλοντικά. 

Στο υδατικό ισοζύγιο έχουν ληφθεί υπ’ όψη όλα τα εκμεταλλεύσιμα επιφανειακά και υπόγεια νερά 
με παράλληλη διατήρηση ανεκτών περιβαλλοντικών και οικολογικών παραμέτρων ώστε να μην 
διαταραχθούν περαιτέρω τα οικοσυστήματα. (υπόγεια , επιφανειακά) 
Τέλος υπολογίζεται το έλλειμμα νερού που ανέρχεται συνολικά σε 864 έως 1195 ανάλογα με το αν 
θα κατασκευαστούν το σύνολο ή μέρος των μονίμων έργων στις περιοχές των έργων Α΄ φάσης. 
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           Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά μεγέθη υπογείων και επιφανειακών υδάτων και τρόποι κάλυψης των υδατικών αναγκών 
 

A/A 
Περί-

μετρος  

Γεωργική 
γή στην 
οποία 

γίνονται 
αρδεύσεις 

Αρδευό-
μενη 

έκταση  

Μελλοντικές Ανάγκες σε νερό x106 μ3 
Θεωρητικά 

εκμεταλλεύσιμο υδατικό 
δυναμικό απο τοπικούς 

πόρους x106 μ3 

Πρακτικά εκμεταλλεύσιμο 
υδατικό δυναμικό απο 

τοπικούς πόρους x106 μ3 

Ελλειμμα (+) ή 
περίσσευμα (-) 

x106 μ3 

        Υδρευση Αρδεύσεις Σύνολο 
  

Επιφα-
νειακά 

Υπόγεια Σύνολο Επιφα-
νειακά 

Υπόγεια Σύνολο Μόνιμα 
έργα  

Προσω-
ρινά 
έργα  

  (στρ) (στρ) (στρ)  Μόνιμα 
έργα  

Προσω-
ρινά 
έργα 

Μόνιμα 
έργα  

Προσω-
ρινά 
έργα 

                

1 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 2,307,600 1,674,300 1,108,475 49 566 807 614 856 56 216 272 94 156 250 477 709 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  1,183,000 986,500 788,000 31 432 493 463 523 189 109 298 203 93 296 237 292 

ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  99,000 89,000 80,000 1 42 49 43 50 0 25 25 36 11 47 4 11 

ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 590,300 253,500 175,000 36 96 133 132 169 45 59 104 45 40 85 67 86 

ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 673,100 462,500 270,000 19 142 178 161 198 17 102 119 17 94 111 79 97 

Σύνολο 
Θεσσαλίας 4,853,000 3,465,800 2,421,475 136 1278 1660 1413 1796 307 511 818 395 394 789 864 1195 
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7.2  Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά μεγέθη υπογείων και επιφανειακών υδάτων και δυνατοί 
τρόποι κάλυψης των υδατικών αναγκών 
Σύνοψη αποτελεσμάτων υδατικού ισοζυγίου στη Θεσσαλία (ανάγκες - έλλειμμα) 
(1)  Μελλοντικές απαιτήσεις  (x106 μ3) 
Υδρευση    136 
Αρδευση  Με μόνιμα έργα 100% (1,20 x 1278) 1534 
 Με προσωρινά και μόνιμα έργα (1,20 x 1660) 1992 
Συνολικές απαιτήσεις με μόνιμα έργα 100% 1670 
Συνολικές απαιτήσεις με προσωρινά έργα  2128 
Στις μελλοντικές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι ανάγκες για την διατήρηση των οικοσυστη-
μάτων 
 
 
(2) Ελλειμμα  Μόνιμα έργα Μόνιμα και  

   προσωρινά έργα  
   (Α φάση) 

Απαιτήσεις χωρίς οικοσυστήματα  136+1534(1992) =  1670 2128 
Μείον εκμεταλλεύσιμα νερά (Από τους πίνακες) 
Υπόγεια  395      
Επιφανειακά  394   789 789 
    881 1339 
 
Μείον για μικρά έργα ταμίευσης  17 144 
Υπόλοιπο (Σύνολο ελλείμματος) για ολόκληρη τη Θεσσαλία. 864  1195 
 
Παρατήρηση 
Στη μελλοντικές απαιτήσεις έχει ληφθεί υπ’ όψη ότι με την κατασκευή των έργων στις περιοχές των 
πλημμελώς αρδευομένων εκτάσεων θα ενταχθούν στην περίμετρό τους και πρόσθετες εκτάσεις 
της τάξης του 20%. 
 
 

8. Διαχείριση υδάτων εκτροπής Αχελώου (600x106m3) 

8.1 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη έργων - Κόστος προμήθειας νερού από υδρολογικές 

λεκάνες της Θεσσαλίας 

 

Συνοπτικά τα ενδιαφέροντα στοιχεία κόστους προμήθειας νερού ανά κυβικό μέτρο και το άμεσο 

κόστος κατασκευής δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Επίσης δίνονται το κόστος νερού εκτροπής και το κόστος υπόγειων νερών. 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν συμπεράσματα που είναι χρήσιμα για τη σταδιακή εκτέλεση 

των έργων και από τα οποία γίνεται φανερό οτι πρέπει να προηγηθεί η εκτροπή των 600 εκατ. 

κ.μ. έναντι της κατασκευής των υπόλοιπων θεσσαλικών φραγμάτων για λόγους οικολογι-

κούς και κοινωνικοοικονομικούς. 

Είναι όμως προφανές  ότι όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 2 της παρούσας, ότι τυχόν πρόταξη 

των  υπολοίπων Θεσσαλικών έργων και ιδιαίτερα των φραγμάτων Παληοδερλί, Νεοχωρίου, Κα-

λούδας, Παλαιομοναστηρίου, Θεόπετρας αποτελεί μη ρεαλιστική λύση. Τα φράγματα Πύλης – 
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Μουζακίου είναι συνδυασμένα με την εκτροπή και πρέπει να ακολουθήσουν (την εκτροπή Συκιάς 

–σήραγγας) κατά  προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων Θεσσαλικών έργων. 
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Στοιχεία κόστους έργων ανάπτυξης επιφανειακών νερών στη Θεσσαλία χωρίς εκτροπή Αχελώου 

Σειρά 
ένταξης 
έργων 
(α/α) 

Έργο Κόστος 
έργου, 

δισ. 
δρχ.χωρίς 

ΥΗΕ 

Απόληψη 
έργου, 

hm3/ έτος  

Κόστος 
νερού 
έργου 

δρχ./m3  

 ** 

Κόστος 
σειράς 
έργων, 
δισ.δρχ. 

Απόληψη 
σειράς 
έργων, 

hm3/ έτος  

Κόστος 
νερού 
σειράς 
έργων, 
δρχ./m3 

  Έργα Κατηγορίας 1        

1 Σμόκοβο 35 122 15,65 35 122 15,65 

2 Γυρτώνη & μικροί 
ταμιευτήρες περ. 
Κάρλας  

10 55 9,92 45 177 13,87 

3 Κάρλα 40 61 35,77 85 238 19,48 

4 Πύλη - Μουζάκι 53 195 30,44 138 333 22,61 

5 Καλούδα 13 23 30,83 151 356 23,14 

6 Παληοδερλί 32 31 56,31 183 387 25,80 

7 Νεοχώρι 15 17 48,14 198 404 26,74 

8 Παλαιομονάστηρο 15 12 54,19 213 416 27,93 

  Έργα Κατηγορίας 2        

9 Θεόπετρα 15 15 54,55 228 431 28,86 

  Υφιστάμενα έργα         

10 Ν. Πλαστήρα – 120 – –  – 

* Το κόστος Σμοκόβου, βάσει Σ.Π., ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 17,4 δις, δεν έχει ολοκληρωθεί και 
τελείως προσεγγιστικά αναγράφεται το επικαιροποιημένο κόστος. 

**Το κόστος νερού προκύπτει με την παραδοχή επιτοκίου αναγωγής 4% και δαπανών συντήρησης 
0,8% ανά έτος και δεν περιλαμβάνεται το κόστος από την επιβάρυνση του Υ.Η.Ε. 

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι άκρως ενδιαφέροντα και δίνουν μία εικόνα των δυνατοτήτων και 
του κόστους συλλογής των νερών της Θεσσαλίας, τα δίνουμε συνολικά στο ανωτέρω πίνακα 

Τα αντίστοιχα στοιχεία για τα έργα εκτροπής  του άνω ρου π. Αχελώου και ειδικότερα αυτά που 
αντιστοιχούν στη Συκιά και το Πευκόφυτο – Μουζάκι -  Μαυρομάτι έχουν δώσει μεγέθη κόστους 
νερού της τάξης των 12δρχ/μ3 (1995) . 

Στα στοιχεία κόστους δεν περιλαμβάνεται το κόστος απαλλοτριώσεων και κατασκευής ΥΗΕ ούτε 
και επιμερισμός της δαπάνης για το φράγμα Συκιάς και τη σήραγγα εκτροπής στην άρδευση και 
ενέργεια αλλά η δαπάνη αυτή επιβαρύνει την άρδευση. 

Το κόστος νερού από υπόγεια νερά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και δεν μπορεί να 
εξετασθεί  μεμονωμένα, δηλαδή μόνο με το κόστος υδροληψίας, αλλά και με το κόστος των έργων 
διανομής και λειτουργίας. Προφανώς η σύγκριση θα γίνει με αντίστοιχα μεγέθη των έργων από 
επιφανειακά νερά. 

Από μία εκτίμηση που έγινε από το γραφείο μας σε σχετικές μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ προέκυψαν τα 
εξής στοιχεία (1996) 

Περιοχή Τρικάλων (Ζώνη 6)   17 δρχ/μ3  

Περιοχή Καρδίτσας (Ζώνη 10)  19 δρχ/μ3 

Περιοχή Λάρισας (Ζώνη 17)  23 δρχ/μ3 
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Περιοχή Λάρισας (Ζώνη 21)  44 δρχ/μ3 

Περιοχή Λάρισας (Ζώνη 19)  31 δρχ/μ3 

 

8.2 Τα έργα Α! φάσης στη Θεσσαλική πεδιάδα 

Για τα προτεινόμενα έργα Α’ φάσης με τα οποία θα χρησιμοποιηθεί το νερό άρδευσης όγκου  
470x106μ3 έγινε μελέτη (1997) και ( 2001) από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η κατανομή του υπολοίπου 130x106 μ3 προβλέπεται να καλύψει  

- Ανάγκες ύδρευσης   30x106μ3 

- Οικολογική παροχή στον  

  Πηνειό, Πάμισο και Πορταικό 30x106μ3 

Πολύ συνοπτικά δίδουμε τον τελικό συνοπτικό πίνακα των προβλεπόμενων έργων στον οποίο 
δίδονται τα βασικά μόνιμα και προσωρινά έργα Α! φάσης και το κόστος το οποίο συνολικά 
ανέρχεται σε 100 δισ. (με τιμές Γ! Τριμ. 2000). 

Επίσης στο χάρτη που επισυνάπτεται στην παρούσα σημειώνονται οι περιοχές των Νομών 
Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας που θα αρδευτούν σε πρώτη φάση με μόνιμα και προσωρινά 
έργα. 

Σημειώνεται εδώ ότι τα μόνιμα έργα θα ενταχθούν μελλοντικά σε ένα σχέδιο γενικής διάταξης 
μόνιμων έργων που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και καλύπτουν περίπου το 95% της 
συνολικής δαπάνης. 
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Πίνακας συγκεντρωτικών δαπανών κατασκευής έργων για τη μεταφορά και διανομή  
του νερού εκτροπής του π.Αχελώου προς Θεσσαλία και την άρδευση εκτάσεων 

των Ν. Καρδίτσας - Τρικάλων - Λάρισας με μόνιμα και προσωρινά έργα. 
Από μελέτη 1997 ΕΥΔΕ/Αχελώου (Τιμές Γ' 1996με επικαιροποίηση Γ' 2000) 

Eργα (Α-1) φάσης  
Δαπάνες κατασκευής 

(εκατομ. δρχ.)   

  Εργα Π.Μ. Η-Μ Εργα Σύνολο 

        
Περιοχές "Α1" Ν.Τρικάλων       
        
Εργα διευθέτησης - διαμόρφωσης παλιάς κοίτης Ληθαίου 50   50 
Προτεινόμενη διώρυγα Φαρκαδώνας ΔΑ1 1,250   1,250 
Κύρια παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό Α(Π)Α1.1 -Α(Π)Α1.2 140 190 330 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  1,250   1,250 
Δευτερεύοντα παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό 15 45 60 
Αύξηση της παροχετευτ. τάφρων  50   50 
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες) 110 70 180 
        

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2,865 305 3,170 

        
Περιοχές "Β1" Ν.Καρδίτσας       
        
Προσαγωγός διώρυγα ΠΔ 1,300   1,300 
Διώρυγα ΔΒ1.1 550 20 570 
Διώρυγα ΔΒ1.2 360   360 
Διώρυγα ΔΒ1.3 840   840 
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΒ1.2-ΑΒ1. 1α 100 320 420 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  3,630   3,630 
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΒ1.2-ΑΒ1. 2α 40 120 160 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  2,520   2,520 
Κύρια παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό ΑΒ1.3-Α(Π)Β1.4-
ΑΒ1.5 145 75 220 
Δευτερεύοντα παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό 90 290 380 
Φράγματα 3,200 2,300 5,500 
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες) 330 220 550 
Αύξηση της παροχετευτ. τάφρων 300   300 
        

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13,405 3,345 16,750 

        
Περιοχές "Γ" Ν.Λάρισας       
        
Προτεινομ. διώρυγες ΔΓ1, ΔΓ1-1, ΔΓ2, ΔΓ2-1 8,520   8,520 
Υδροληψία ΥΓ - Αντλιοστάσιο Κάστρου Α(Π)Γ1 300 750 1,050 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  165   165 
Κύρια αντλ/σια ανύψωσης νερού ΑΓ2.1-ΑΓ2.2 200 1,100 1,300 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  930   930 
Προτεινομ. διώρυγες ΔΓ2-1-1, ΔΓ2-1-2 1,210   1,210 
Αντλιοστάσιο Κρανώνα ΑΓ2.3 20 130 150 

Καταθλιπτικός αγωγός 255   255 
Αύξηση της παροχετευτ. τάφρων 200   200 
Δευτερεύοντα παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό 20 50 70 
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες) 305 215 520 
        

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12,125 2,245 14,370 
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Πίνακας συγκεντρωτικών δαπανών (συνέχεια) 
Περιοχές "Ζ" Ν.Λάρισας       
        
Υδροληψία - Φράγμα Γυρτώνης  4,000 1,000 5,000 
Κύριο αντλ/σιο Α(Π)Ζ2 στον Πηνειό για ενίσχυση του υφιστ.αντλ/σιου 
Δ 100 400 500 
Κύριο αντλ/σιο Α(Π)Ζ1 στον Πηνειό για ενίσχυση του υφιστ.αντλ/σιου 
Α 100 450 550 
Κύρια αντλ. ανυψ. νερού στις περ.Χάλκης-Νίκαιας-Κυψέλης ΑΖ.1 έως 
ΑΖ.7 340 1,610 1,950 

Καταθλιπτικοί αγωγοί  8,050   8,050 
Προτεινόμενη χωμάτινη διώρυγα Χάλκης ΔΖ2 250   250 
Αύξηση της παροχετευτικότητας υφισταμένων διωρύγων-τάφρων 750   750 
Δευτερεύοντα παρόχθια αντλ/σια με αφαιρετό εξοπλισμό 20 50 70 
Πρόχειρα θυροφράγματα (κόφτρες) 600 430 1,030 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 14,210 3,940 18,150 

        
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 42,605 9,835 52,440 
ΓΕ + ΟΕ 18% 7,671 1,771 9,442 
AΠPOBΛΕΠΤΑ 3,774 844 4,618 
Πρόβλεψη για πιθανή αύξηση κόστους έργων υδροληψίας 500   500 

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ) ΜΕΛΕΤΗΣ 
1997  

54,550 12,450 67,000 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
(2000)  

67,000 15,000 82,000 

ΦΠΑ 18% & ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 12,000 3,000 15,000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67,000 15,000 82,000 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ       3,000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       100,000 

 

 

 

8.3 Συνολική  Μελέτη  Οικονομικής σκοπιμότητας 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1997 έχει εκπονήσει συνολική μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας με Συμβούλους 

τα γραφεία  Coopers & Lybrand – Colenco Power & έξι (6) ελληνικά γραφεία. 

Η μελέτη αυτή εξήτασε συνολικά το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έργα (αρδευτικά, υδρευτικά, 

ενεργειακά) αλλά και λαμβάνοντας  υπόψη και τις έμμεσες περιβαλλοντικές ωφέλειες. 

Για την περίπτωση ενεργειακής εκμετάλλευσης στα έργα εκτροπής με συμβατικές μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις στην ενεργειακή εκμετάλλευση 

όλων των έργων κατά μήκος του π. Αχελώου προέκυψαν οι εξής ελάχιστοι δείκτες. 

 

 Ηλεκτροπαραγωγής Συνολικού Εργου 

Λόγος Οφέλους/Κόστους 

- Α.Σ (Αεριοστροβιλοι) 1,57 1,90 

- Σ.Κ. (Συνδυασμένου κύκλου) 1,48 1,84 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης έργου (%) 

- Α.Σ.( Αεριοστροβιλοι) 13,8 13,1 

- Σ.Κ.(Συνδυασμένου κύκλου) 14,2 12,9 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει και η οικονομική ευστάθεια του συνολικού έργου. 
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9. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

9.1 Επιπτώσεις από τα έργα εκτροπής κατά την κατασκευή και λειτουργία τους 

To έργο εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία αποτελεί ένα σύνθετο και 
πολύπλοκο τεχνικό εγχείρημα, για το οποίο έχουν εκπονηθεί μια σειρά από μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επί μέρους έργων καθώς και του συνολικού έργου. Στα 
πλαίσια των μελετών αυτών έχουν προταθεί μια σειρά από μέτρα προστασίας και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί σε 
επίπεδο μελέτης ή έργων και παρεμβάσεων για την προστασία και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος στην περιοχή των έργων.  

Συνοπτικά οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εγχειρήματος της εκτροπής του 
Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία έχουν ως ακολούθως : 

❖ Στην περιοχή των έργων κεφαλής 

Oι κύριες επιπτώσεις των έργων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής των έργων εκτροπής αναφέρονται στη φάση κατασκευής, προέρχονται δε 
κυρίως από τις επεμβάσεις για αφαίρεση εδαφικού υλικού προς χρήση στις κατασκευές, 
από την απόρριψη πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, από τις 
εγκαταστάσεις των εργοταξίων και την κατάληψη χώρων εργασιών, τη διάνοιξη 
προσωρινής οδοποιίας και έργων προσπέλασης για την κίνηση των μηχανημάτων και τις 
επεμβάσεις στα πρανή για την στήριξή τους. Για το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών 
έχουν προταθεί κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. 

Οι κύριες επιπτώσεις των έργων (φράγματα, σήραγγες εκτροπής κλπ.) επί των υδατικών 
αποδε-κτών της περιοχής, σχετίζονται με αλλαγές στη δίαιτα του επιφανειακού (και τοπικά 
του υπό-γειου) νερού. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών προτείνονται 
κατάλληλα επανορ-θωτικά μέτρα μεταξύ των οποίων και μέτρα για την αποκατάσταση της 
φυσικής υδατικής ισορρο-πίας στην περιοχή εκβολών του Αχελώου. Επισημαίνεται ότι η 
φυσική δίαιτα του Αχελώου έχει ήδη επηρεασθεί από τα προ τεσσαρακονταετίας 
κατασκευασμένα φράγματα κατά μήκος του (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος). Τα έργα 
εκτροπής δεν επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων για καμία χρήση 
(ύδρευση, άρδευση κλπ).. 

Για την κατασκευή των έργων θα απαιτηθούν,  αποψιλώσεις παραποτάμιας βλάστησης και 
δρυο-δασών αραιής συγκόμωσης, ενώ θα διαταραχθούν οι συνθήκες διαβίωσης 
χερσόβιας πανίδας και ορνιθοπανίδας, ιδίως αρπακτικών πτηνών, που φωλιάζουν στις 
βραχώδεις θέσεις ανάντη των περιοχών επέμβασης. Τα είδη που απομακρύνθηκαν 
εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν σε νέους χώρους της άμεσης περιοχής με ανάλογα 
χαρακτηριστικά. Επίσης, η παρεμβολή των φραγμάτων θα τμηματοποιήσει τον ποταμό και 
θα σταματήσει την ελεύθερη επικοινωνία των διαφόρων τμημάτων του. Κατά συνέπεια θα 
δυσκολέψει την ελεύθερη μετακίνηση των ψαριών σε όλο το μήκος του ποταμού, κυρίως 
της πέστροφας, προς τα ανάντη και την προσέγγιση των θέσεων αναπαραγωγής της.  Το 
σύνολο των επιπτώσεων αφορούν κατά κύριο λόγο τη φάση της κατα-σκευής, 
χαρακτηρίζονται δε ως μη αξιόλογες δεδομένου του μεγέθους των ανάλογων οικοσο-
συστημάτων στην περιοχή. Για την αντιμετώπισή τους έχει προταθεί σειρά 
επανορθωτικών μέτρων. Κατά τη φάση λειτουργίας, η κατασκευή των ταμιευτήρων θα 
συμβάλλει στην δημιουργία δυναμικότερων οικοσυστημάτων , τα οποία είναι θα 
δημιουργήσουν εξαιρετικής οικολογικής αξίας βιοτόπους στο πρότυπο άλλων 
ανάλογων έργων (π.χ λίμνη Κερκίνη, φράγμα Μπραμιανού κλπ). Εκτιμάται ότι η 
δημιουργία των ταμιευτήρων θα προσελκύσει πληθυσμό υδροβίων πουλιών εφόσον 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις καταλληλότητας βιοτόπου. Την εμφάνιση των 
υδροβίων θα ακολουθήσει εμπλουτισμός της πανίδας σε σαρκοφάγα θηλαστικά και 
αρπακτικά πουλιά. 
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Δεν αναμένονται σημαντικές εκπομπές ρύπων, θορύβου ή φωτισμού εκτός από την  
κατασκευή ή λειτουργία των έργων, πλην ίσως τοπικών και μικρής κλίμακας και 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας μεταβολών. 

 Αναμένονται περιορισμένης κλίμακας επιπτώσεις σε πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της 
περιοχής του Άνω ρου του Αχελώου. Για την προστασία και διατήρηση, όσων εξ αυτών 
χαρακτη-ρίσθηκαν ως σημαντικά προτάθηκαν μια σειρά από επανορθωτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής ενός φράγματος για την προστασία και 
διατήρηση της μονής Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου. 

Από την σχετική εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε η 
προβληματικότητα της δημογραφικής εικόνας της περιοχής των έργων κεφαλής και η αδύναμη 
από άποψη ηλικιακής σύνθεσης πληθυσμιακή βάση, η οποία μόνο με σύνθετες και μεγάλης 
κλίμακας παρεμβάσεις μπορεί να αντιστραφεί στην περιοχή. Η κατασκευή και λειτουργία των 
έργων κεφαλής, αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας οικονομική παρέμβαση, η οποία θα υποβοηθήσει 
την αναπτυξιακή αναδιοργάνωση της περιοχής και είναι πιθανό, συνδυαζόμενη με άλλου 
τύπου παρεμβάσεις να οδηγήσει σε αναστροφή της αρνητικής δημογραφικής εικόνας της περιοχής 
και σε συνολικά θετικές εξελίξεις σε όλους τους δείκτες των κοινωνικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής. Επισημαίνεται  επίσης ότι  το αντίστοιχο έργο στον Ταυρωπό 
έδωσε δυνατότητα ήπιας τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής, που είχε σαν συνέπεια την 
συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και την αντιστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσής της 
και την εν γένει οικονομική και κοινωνική αναδιοργάνωσή της. 

❖ Στην περιοχή της Θεσσαλίας 

Οι επιπτώσεις επί των μορφολογικών και τοπιολογικών χαρακτηριστικών στη Θεσσαλία 
είναι μη σημαντικές περιορίζονται δε στη φάση κατασκευής των έργων. Τούτο προκύπτει 
από την μικρή γενικά κλίμακα των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στη Θεσσαλία με έργα 
που είναι σχεδόν αποκλειστικά υπόγεια. 

Το έργο θα επηρεάσει θετικά τη δίαιτα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στη 
Θεσσαλία, επιλύοντας πολύ σημαντικά προβλήματα που έχει συσωρεύσει στην περιοχή η 
περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού (ταπείνωση και ρύπανση του υπόγειου 
υδροφορέα, υποβιβασμός της ποιότητας των εδαφικών πόρων) κλπ. 

Η αύξηση της παροχής του Πηνειού και η δυνατότητα εξασφάλισης ελάχιστης 
"οικολογικής" παροχής κατάντη της Λάρισας θα έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή 
τροφοδότηση του Δέλτα του Πηνειού. Με την εξασφάλιση της "οικολογικής" παροχής 
αναμένεται να μειωθούν  οι συγκεντρώσεις των ρύπων που προέρχονται από την 
βιομηχανική κτηνοτροφική και γεωργική ρύπανση ενώ διασφαλίζεται η συνεχής 
τροφοδοσία των παραποτάμιων οικοσυστημάτων όπως π.χ. το αισθητικό δάσος της 
κοιλάδας των Τεμπών και το δέλτα του Πηνειού. Η σημαντική οικολογική παροχή (της 
τάξεως των 5 κυβ. μέτρων το δευτερόλεπτο) που θα αποδοθεί στον Πηνειό, σε συνδυασμό 
με τη βελτίωση της ποιότητας των νερών του  αναμένεται να προξενήσουν προοδευτική 
εξέλιξη των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων καθώς και εκτατική αύξηση των βιοτόπων και 
της πανίδας που αυτοί υποστηρίζουν λόγω των συνεχών προσχώσεων στο Δέλτα και της 
προέλασης της ακτογραμμής στην θάλασσα. Επισημαίνεται ότι το Δέλτα του Πηνειού 
χαρακτηρίζεται ως οικοσύστημα επίσης σημαντικής οικολογικής αξίας (όπως το 
αντίστοιχο των εκβολών του Αχελώου), λόγος για τον οποίο έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο NATURA 2000.  

 

Η  λειτουργία των έργων θα προξενήσει θετικές επιδράσεις στη δημογραφία της 
περιοχής της Θεσσαλίας αφού θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα 
και στην συνεπαγόμενη αύξηση των θέσεων εργασίας σε όλους του παραγωγικούς τομείς. 
Επίσης κατά τη φάση κατασκευής τους τα έργα θα δημιουργήσουν, λόγω του ύψους των 
επενδύσεων, σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, με προφανή αποτελέσματα στην 
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απορρόφηση των ανέργων της περιοχής και στην εγκατάσταση νέου ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Aναμένεται σημαντική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ως αποτέλεσμα της διαθεσι-
μότητας του υδατικού δυναμικού λόγω της εκτροπής στην κατεύθυνση και των νέων 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν και στη Χώρα μας σε συμφωνία με την GATT, τις 
αναθεωρήσεις της ΚΑΠ αλλά και τις διατάξεις της AGENDA 2000.  

Η αναδιάρθρωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση του πρωτογενούς αλλά και 
του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή της Θεσσαλίας γεγονός που θα οδηγήσει σε 
ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδημάτων με αποτέλεσμα την δημιουργία 
πρόσθετων υπηρεσιών για την εκμετάλλευση της μεγενθυνόμενης αγοράς Η ενίσχυση 
επίσης της απασχόλησης και των εισοδημάτων  θα ενισχύσει τις αστικές λειτουργίες στα 
οικιστικά κέντρα Η αύξηση των θέσεων εργασίας θα οδηγήσει σε αύξηση του μόνιμου 
πληθυσμού και κατ' επέκταση της ζήτησης για νέες μόνιμες κατοικίες. Αυτό θα έχει 
πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και στην οικοδομική δραστηριότητα. Θα δημιουργήσει 
επίσης πρόσθετες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό η δημιουργία και ενίσχυση του οποίου 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία. Οι οικονομίες συγκέντρωσης θα 
ενισχυθούν λόγω των νέων υποδομών που θα δημιουργηθούν.  Τα έργα αυτά αφορούν 
στην: (α) κατασκευή νέων ή την βελτίωση των υπαρχόντων οδικών αξόνων, (β) 
αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας κυρίως, (γ) βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης των 
περιοχών της Θεσσαλίας αφού θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης των υπόγειων υδροφορέων 
για ύδρευση. Οι υδροφορείς αυτοί, βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς υπερεκμετάλλευσης 
λόγω των εκτεταμένων σήμερα αντλήσεων για άρδευση. 

❖ Στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας 

Συνολικά δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο 3 της παρούσας.  

 

9.2 Συνοπτικές προτάσεις για τη σταδιακή εκτέλεση των έργων 
Προτείνονται επιγραμματικά :  

• Για τα έργα κεφαλής, θα πρέπει να κατασκευασθούν κατά προτεραιότητα τα έργα 

του φρ. Συκιάς, η σήραγγα εκτροπής, και στη συνέχεια η αναρρυθμιστική λίμνη του 

φράγματος Μουζακίου και τα έργα του συγκροτήματος Μουζακίου – Μαυροματίου. 

Μέχρις ότου κατασκευασθούν τα έργα Πύλης - Μουζακίου -Μαυροματίου θα γίνεται 

προσωρινή μεταφορά νερού διαμέσου της κοίτης του π. Παμίσου σε μικρό μήκος (~8 

χλμ.) ενώ στη συνέχεια η μεταφορά νερού θα γίνεται σε μόνιμη βάση διαμέσου της 

κοίτης του π. Πάμισου και π. Πηνειού επί μήκους περίπου 110χλμ. 

• Ο ΥΗΣ Ταυρωπού μετά την εκτροπή του Αχελώου προς Θεσσαλία και την 

εξυπηρέτηση των κατάντη του αρδευτικού έργου περιοχών με νερά εκτροπής, θα 

λειτουργεί κατά τρόπον που θα συμβάλλει στην διατήρηση κατώτερης οικολογικής 

στάθμης της λίμνης Ν. Πλαστήρα αλλά και με σαφές οικονομικό όφελος της 

Εθνικής Οικονομίας. 

• Το ίδιο θα συμβεί και με την υποκατάσταση των γεωτρήσεων με νερά του 

π.Αχελώου. 

• Για τα έργα Α’ φάσης στη Θεσσαλική πεδιάδα έχουμε δώσει τα βασικά στοιχεία 

σχεδιασμού στο κεφάλαιο 8.2 της παρούσας. Η γενική διάταξη των έργων αυτών 

προσωρινής μεταφοράς και διανομής των νερών του π.Αχελώου βασίστηκε στη 

μελέτη ΕΥΔΕ/Αχελώου 1997. 
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• Η καθαρή καλλιεργήσιμη γη η οποία θα καλυφθεί από νερά Αχελώου στην Α φάση 

σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανέρχεται σε 904.000 στρ. 

• Η ανωτέρω περιοχή κατανέμεται ανά Νομό σύμφωνα με τον πίνακα του οικείου 

κεφαλαίου 7. 

Οι ανάγκες σε νερό Αχελώου (μετά την αφαίρεση των χρησιμοποιήσιμων τοπικών 
υδατικών πόρων από τις συνολικές ανάγκες) θα διατεθούν ως εξής : 

 

 (Α-1) φάση έργων 
Με έργα προσωρινής  μετα- 
φοράς   και   διανομής 

 Για αρδεύσεις 
 Για υδρεύσεις 
 Για οικολογική παροχή 
Πηνειού 

 470  εκ.κυβ/έτος 
 30  «    «    « 

 100  «    «    « 

(Καθαρή έκταση 795.000 στρ., 
εντός περιοχής 904.000 στρ.) 

 

 Σύνολο 

  

 600  «    «    « 

 

 

• Το κόστος των υπό κατασκευή έργων κεφαλής (φρ. Συκιάς - σήραγγα εκτροπής) 

ανέρχεται σε ~ 55 δισ. δρχ (χωρίς το ΥΗΕ). 

• Το κόστος των έργων Α φάσης στην πεδιάδα ανέρχεται σε 100 δισ. δρχ (Τιμές Γ’ 

2000) 

• Η κατανομή των δαπανών κατασκευής συγκεντρωτικά, κατά είδος εργασιών (έργα 

Π.Μ. , Η-Μ κλπ.) δίνεται στον πίνακα του κεφ. 8.2. 

• Τα έργα προσωρινής διανομής που δεν θα ενταχθούν στα μελλοντικά μόνιμα έργα 

είναι μικρής δαπάνης (τάξη μεγέθους 4-5 δισ. – βλ. στοιχεία μελέτης 1997). 

 
 

 

 


