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Το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο νέο ελληνικό κράτος, σχηματίστηκε ο 

νομός της Λάρισας. Η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα του νομού Λαρίσης, χτισμένη πάνω στα 

ερείπια της αρχαίας πόλης, στις όχθες του Πηνειού. Είναι ένας από τους τέσσερις νομούς 

(Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), πού συγκροτούν την περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Ο Νομός Λάρισας είναι ο δεύτερος σε έκταση νομός της Ελλάδας, με έκταση 

(5.387km²), μετά τον νομό Αιτωλοακαρνανίας και τέταρτος σε πληθυσμό, μετά την περιφέρεια 

πρωτευούσης και τους νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. 

Συγκεντρώνει την εμπορική και ταξιδιωτική κίνηση της Θεσσαλίας. Είναι κτισμένη σε 

πεδινή έκταση, με φαρδύς δρόμους και ένα θαυμάσιο πάρκο, το Αλκαζάρ. Στην περιοχή έχουν 

εγκατασταθεί πολλές βιομηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Στη Λάρισα έζησε 

πολλά χρόνια και πέθανε ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ).  

«Λάρισα» στην προελληνική γλώσσα σημαίνει κάστρο, απρόσβλητη οχυρή τοποθεσία. 

Οι πρώτοι οικιστές της πόλης έζησαν στη νεολιθική εποχή. Στο λόφο του Αγίου Αχίλλειου 
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βλέπουμε τα απομεινάρια της Ακρόπολης, η οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, κατοικείται 

συνεχώς από τη Νεολιθική εποχή. Ως ιδρυτής της αναφέρεται ο Λάρισος γιος του Πελασγού. 

Άλλοι εξάλλου θεωρούν οικιστή της τον Ακρίσιο (https://el.wikipedia.org/wiki/). 

Σήμερα, ο Νομός Λάρισας αποτελείται από επτά (7) δήμους (Αγιάς, Ελασσόνας, 

Κιλελέρ, Λάρισας, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων) και έχει πρωτεύουσα την Λάρισα. Είναι 

ένας από τους πιο σημαντικούς νομούς σε ιστορία, παράδοση, τοπίο, και φυσικό πλούτο. 

Γεωγραφικά, βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, καταλαμβάνοντας το βορειότερο τμήμα 

της Θεσσαλίας και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του θεσσαλικού κάμπου. Συνορεύει 

βόρεια με τους νομούς Πιερίας και Κοζάνης, ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, 

δυτικά με τους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων και Καρδίτσας και νότια με τους νομούς 

Φθιώτιδας και Μαγνησίας (Σχήμα 1). Είναι πάνω στον βασικό οδικό άξονα της χώρας Αθήνα 

– Θεσσαλονίκη, συνδέοντας τις Βόρειες περιφέρειες της χώρας με αυτές της Νότιας, αλλά και 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης με αυτές της Ανατολικής μεσογείου.  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/
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Σχήμα 1: Η χωρική κατανομή των δήμων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας και οι περιφερειακές ενότητες 

που συνορεύει. 

 

1. Υδρογραφικά στοιχεία 

Ο ποταμός Πηνειός αποτελεί το βασικό υδρογραφικό στοιχείο του νομού Λάρισας. 

Διαρρέει την πεδιάδα Λαρίσης – Τυρνάβου και εισέρχεται στο έδαφος μεταξύ των υψωμάτων 

Ζάρκου και του Τιτάνου, όπου, στη συνέχεια (ύστερα από μαιανδρική πορεία), δέχεται τα νερά 

του Τιταρησίου και μαζί με τους Σαραντάπορο, Ελασσονιτικό και ένα πλήθος από μικρά 

ποτάμια και χειμάρρους, της περιοχής της Ελασσόνας (Αντιχάσια, Καμβούνια, Τίταρος), 

συγκεντρώνει τα νερά στον ρουφράχτη της Γυρτώνης (Σχήμα 2). Έπειτα, συνεχίζοντας την 

πορεία του μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών, δεχόμενος τα νερά και των κλιτύων του 

Ολύμπου και του κάτω Ολύμπου, ο Πηνειός εκβάλει στο Αιγαίο πέλαγος.  

 

 

Σχήμα 2: Υδρογραφικό δίκτυο 
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Από την νότια πλευρά του νομού, ο Ενιπέας, ο οποίος πηγάζει από την κεντρική Όθρυ, 

διαρρέει την μικρή πεδιάδα των Φαρσάλων, συλλέγοντας τα νερά των κλίτεων του κασιδιάρη, 

καλυδωνίου, παροχετεύει τα νερά στην πεδιάδα που καταλήγουν στον Πηνειό, στο ύψος του 

νομού Τρικάλων, αφού πρώτα διασχίσουν το νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Καρδίτσας. 

Το υδάτινο δυναμικό του Νομού τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται πλέον ανεπαρκές 

για την κάλυψη των αναγκών, κυρίως του αγροτικού τομέα. Το υδάτινο έλλειμμα οφείλεται 

στην κακή διαχείριση των πόρων για άρδευση, κυρίως, με άντληση των υπογείων υδάτων. 

Όμως τα όρια άντλησης του υδροφόρου ορίζοντα τείνουν προς εξάντληση, ιδίως, με την 

απουσία κάθε ελέγχου και περιορισμού την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, τα υδάτινα 

οικοσυστήματα (ιδίως οι ποταμοί), αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, εξαιτίας, 

της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, αλλά και ανεξέλεγκτης ρίψης 

αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.  

 

2. Κλίμα 

Το κλίμα του νομού Λάρισας, περιέχει τα βασικά στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος 

της πεδινής περιοχής της Θεσσαλίας (και συγκεκριμένα είναι μεταβατικό από μεσογειακό προς 

μεσευρωπαϊκό), με ετήσιο θερμομετρικό εύρος, μεταξύ θερμού - ξηρού θέρους και ψυχρού - 

υγρού χειμώνα άνω των 20oC. Το θερμομετρικό αυτό εύρος, όμως, μειώνεται, όσο αυξάνεται 

το υψόμετρο των ορεινών περιοχών, συγκρίνοντας με το αντίστοιχο μεσευρωπαϊκό 

(Στυλιανάκης 2000). Η μέση ετήσια θερμοκρασία, στις πεδινές περιοχές, κυμαίνεται μεταξύ 

16 και 17oC. Το καλοκαίρι στην πόλη της Λάρισας είναι εξαιρετικά θερμό, με τη μέγιστη 

θερμοκρασία να αγγίζει και τους 45oC.  

Οι βροχές, ενώ στο εσωτερικό πεδινό τμήμα του νομού είναι λιγότερες, στα παράκτια 

τμήματα του νομού είναι περισσότερες. 

i. Πληθυσμός Νομού Λάρισας 

Ο Πραγματικός πληθυσμός του νομού Λαρίσης ανέρχεται, σύμφωνα με την απογραφή 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011, σε 282.507 κατοίκους και κατανέμεται σε επτά δήμους (Αγιάς, 

Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λάρισας, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων).  

Η κατανομή του πληθυσμού στο Νομό είναι ανισομερής, με πολύ μεγάλη συγκέντρωση 

στην πόλη της Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει το 51% του πληθυσμού του Νομού, σύμφωνα 

με την τελευταία απογραφή το 2011 (https://el.wikipedia.org/wiki/). 

https://el.wikipedia.org/wiki/
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ii. Απογραφές Πληθυσμού Ν. Λαρίσης 

Με τη διοικητική διαίρεση του 1997, που προέκυψε με την εφαρμογή του σχεδίου 

Καποδίστριας και ίσχυσε από 1/1/1994, πραγματοποιήθηκε η συνένωση παλαιότερων δήμων 

και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους,. Παράλληλα καταργήθηκαν οι Επαρχίες.  

Το 2010 επήλθε νέα Διοικητική Διαίρεση της Λάρισας με το σχέδιο Καλλικράτης, 

που ίσχυσε από 1/1/2011 και είχε ως αποτέλεσμα η Λάρισα να αποτελεί, πλέον, μία από τις 

74 Περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η Π.Ε. Λάρισας ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και διαιρείται σε επτά δήμους.  

Ο συνολικός πληθυσμός του νομού Λάρισας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε 282.507 έναντι 279.305 κατοίκους το 2001, 270.612 το 1991, 254.295 το 1981 

και 232.226 το 1971 αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. 

Στον (Πίνακα 1) παρουσιάζονται με κωδικοποίηση σε δήμους, (οι επαρχίες οι οποίες 

έχουν καταργηθεί με το σχέδιο Καλλικράτης), προκειμένου να υπάρξει χωροταξική ομοιογένεια, 

διότι μας εξυπηρετεί στην εργασία.  

 

Πίνακας 1: Απογραφή De Facto πληθυσμού του νομού Λάρισας, κατά τα έτη 1971 – 2011 

ΔΗΜΟΙ 1971 1981 1991 2001 2011 

ΑΓΙΑΣ 16.130   14.848   15.320   14.121   11.633   

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 44.927   41.979   41.482   37.264   32.044   

ΚΙΛΕΛΕΡ 23.886   23.125   24.063   23.213   20.746   

ΛΑΡΙΣΗΣ 81.520   111.957   124.175   139.403   161.339   

ΤΕΜΠΩΝ 20.115   17.995   17.521   16.466   13.726   

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 21.459   22.078   25.468   25.307   24.757   

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 24.189   22.313   22.583   23.531   18.262   

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 232.226   254.295   270.612   279.305   282.507   

Πηγή:  ΕΛ.ΣΤΑΤ. απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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Παρατηρούμε, ότι υπάρχει γενικώς μια μείωση του πληθυσμού σε όλους τους δήμους 

την δεκαετία 2011, εκτός από τον δήμο Λάρισας αυξάνει σημαντικά και τον δήμο Τυρνάβου 

που δείχνει μικρή σταθεροποίηση την τελευταία εικοσαετία.  

 

 

iii. Διάκριση των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Η οικονομική φυσιογνωμία του Νομού αποτυπώνεται, κυρίως, με την ανάλυση των 

τριών τομέων (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) των τοπικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

1. Πρωτογενής τομέας 

Ο τομέας αυτός εξακολουθεί να είναι σημαντικός για τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο 

από άποψη συμμετοχής στο Α.Ε.Π., όσο και από άποψη συμμετοχής στην απασχόληση, αλλά 

και επειδή παρέχει τις πρώτες ύλες σε σημαντικό μέρος της μεταποίησης. Στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται ο Θεσσαλικός κάμπος και η προσαρμοστικότητα, κατά 

το δυνατόν, των παραγωγών στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 

Στον πρωτογενή τομέα, η αγροτική οικονομία βασίζεται κυρίως στη φυτική παραγωγή 

και λιγότερο στην κτηνοτροφική παραγωγή, η οποία αποτελεί σε μεγάλο βαθμό 

συμπληρωματική δραστηριότητα. Όσον αφορά την αλιεία, αυτή περιορίζεται στην ανατολική 

πλευρά του νομού. Οι νεότερες μορφές αλιείας (ιχθυοκαλλιέργειες), αποτελούν ένα βασικό 

άξονα για την ανάπτυξη του τομέα (Στυλιανάκης, 2000). 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται 

από: 

➢ Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού για τις αρδευόμενες καλλιέργειες, 

➢ Τα μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

➢ Η έλλειψη συμπληρωματικότητας ζωικής και φυτικής παραγωγής, 

➢ Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των αγροτών, 
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➢ Το χαμηλό ποσοστό αγρανάπαυσης 

➢ Την κυριαρχία των αροτριαίων καλλιεργειών 

➢ Της μικρής σημασίας συνεισφορά των δασικών και αλιευτικών προϊόντων 

➢ Οι οργανωτικές ελλείψεις στο κύκλωμα παραγωγής μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων που συνδυάζονται με ελλείψεις στις υποδομές (http://www.minagric.gr).  
 

Τα κυριότερα προβλήματα μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται από τους κανόνες 

εφαρμογής της αναμόρφωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία καλείται να 

προσαρμόσει την Ευρωπαϊκή οικονομία στις συνθήκες του Διεθνούς εμπορίου, ύστερα από την 

υπογραφή της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).  

Στο νομό Λάρισας τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτος), κτηνοτροφικά 

φυτά, ακρόδρυα και δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις. 

2. Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενή τομέας παραγωγής, χαρακτηρίζεται από την προσαρμογή του στη 

μεταποίηση αγροτικών – προϊόντων, λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας. Το 

μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής / βιοτεχνικής δραστηριότητας του νομού συγκεντρώνεται 

κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων της Π.Α.ΘΕ. και της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, που 

αναπτύχθηκε γρήγορα στην περιοχή, απέναντι από την κοινότητα της Γυρτώνης. Οι μικρές 

παραγωγικές μονάδες, όμως, είναι διάσπαρτες σε όλο το νομό. Η πλειοψηφία των 

βιομηχανικών / βιοτεχνικών μονάδων ανήκουν κυρίως στον αγροτικό τομέα. 

Η βιομηχανική βάση του νομού Λάρισας περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων:  

α) βιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στον νομό Λάρισας, λόγω γειτνίασης με 

τις πρώτες ύλες, 

β) μονάδες προσανατολισμένες τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις αγορές 

του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης και των Βαλκανίων και  

γ) βιομηχανίες που εγκαταστάθηκαν στον νομό λόγω γεωγραφικών ή άλλων 

πλεονεκτημάτων (ΠΑΘΕ, εργατικό δυναμικό), αλλά δεν έχουν σχέση με τις 

τοπικές αγορές πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων (Στυλιανάκης, 2000). 

Η μείωση της απασχόλησης, μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και αύξηση 

πωλήσεων και προστιθέμενης αξίας χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του τομέα. 

Τα κυριότερα προβλήματα του δευτερογενούς τομέα είναι ή έλλειψη υποδομών και 

συγχρόνων μεθόδων παραγωγής. 

http://www.minagric.gr/
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3. Τριτογενής τομέας 

Στο τριτογενή τομέα επικρατούν, κυρίως, η εμπορική δραστηριότητα, η επεξεργασία 

γεωργικών προϊόντων (η οποία  κατέχει σημαντική θέση στην μεταποίηση), ο κλάδος των 

διαφόρων υπηρεσιών, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του νομού, καθώς και η 

ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κυρίως των τεχνολογικών κύκλων που αποτελεί ένα 

σημαντικό πόλο παροχής παραγωγικών υπηρεσιών.  

Επίσης, ιδιαίτερα αναπτύσσεται η επεξεργασία ξύλου, η υφαντουργία, η παραγωγή 

ενδυμάτων, τροφίμων, χόρτου και μηχανολογικών και μηχανουργικών κατεργασιών.  

Στον ίδιο βαθμό αναπτυγμένος είναι και ο τομέας των μεταφορών. Η ανάπτυξη 

οφείλεται στο γεγονός ότι η πόλη της Λάρισας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά 

κέντρα της χώρας. Βρίσκεται στο συγκοινωνιακό κόμβο των δύο βασικότερων οδικών αξόνων, 

αυτόν της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης και του οδικού άξονα Βόλου - Λάρισας - 

Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, μέσω του οποίου διακινούνται σημαντικές ποσότητες προϊόντων 

του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.  

Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το πέρασμα του βασικού σιδηροδρομικού 

άξονα της χώρας από την πόλη της Λάρισας. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται περί τις 200 

περίπου εξαγωγικές εταιρείες, εξάγοντας αγροτικά κυρίως προϊόντα σε χώρες - μέλη της Ε.Ε.  

Ένας άλλος τομέας που τα τελευταία χρόνια δείχνει σημάδια ανάπτυξης είναι και ο 

τουρισμός, καθώς, ο νομός διαθέτει τόσο σημαντικές περιοχές υψηλής φήμης (Αμπελάκια, 

Κίσσαβος, Όλυμπος, Τέμπη), όσο και παράλια. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων σε 

ορεινές περιοχές του όρους Όσσα και του Ολύμπου, καθώς και στην παραλιακή ζώνη της 

ευρύτερης περιοχής του Αγιοκάμπου. Στο όρος Όσσα υπάρχει καταφύγιο στη θέση Κάναλος 

σε υψόμετρο 1600 m, στον δε Όλυμπο υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο και καταφύγιο στη θέση 

Βρυσοπούλες Ολυμπιάδας σε υψόμετρο 1800 m. Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει μια πίστα 

μήκους 1140 m, έναν αναβατήρα και ξενώνα.  

Από τους φυσικούς πόρους του Νομού, εκείνος που αξιοποιείται συστηματικά είναι η 

πεδιάδα, παρότι η αξιοποίηση αυτή δε γίνεται πάντα με ορθολογικό τρόπο και δημιουργεί 

σοβαρούς κινδύνους (π.χ. εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα).  

 

iv. Συγκριτικά πλεονεκτήματα - Προβλήματα και περιορισμοί 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού Λάρισας είναι: 

❖ Ο Θεσσαλικός κάμπος, στον οποίο λαμβάνει χώρα γεωργία μεγάλης κλίμακας, 

❖ Η βιομηχανική παραγωγή και η βιομηχανική παράδοση, 
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❖ Η ταχεία ανάπτυξη του δίπολου Βόλου - Λάρισας, όπου συγκεντρώνεται το 

μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας της περιφέρειας, 

❖ Η διέλευση της ΠΑΘΕ, 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός Λάρισας είναι: 

❖ Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, 

❖ Οι τάσεις βιομηχανικής παρακμής, 

❖ Τα προβλήματα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού (Έλλειμμα Νερού 

Άρδευσης έως και 50% των απαιτούμενων αναγκών στις περισσότερες 

περιοχές.) 

 

b.  Η αγροτική παραγωγή στο νομό Λάρισας  

Μία από τις κυριότερες αδυναμίες του μεγάλου μεγέθους και της ανάπτυξης του 

πρωτογενή τομέα στο νομό Λάρισας είναι ότι η μεγέθυνσή του και η μέχρι πρότινος ανάπτυξη 

του βασίστηκε σε παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως τα σιτηρά, καπνός, βαμβάκι, οι οποίες, 

όμως, ενώ μέχρι το 1990 και ιδιαίτερα στη 10ετία του '80 στήριζαν την οικονομία του νομού, 

από το 1991 και ύστερα αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.  Συγκεκριμένα οι τρεις 

βασικές καλλιέργειες το 2012 κάλυπταν το 57,38% των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

παραγωγής, ενώ το 2017 το 47,99%. 

Περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής είναι η 

συσσώρευση σημαντικού κεφαλαίου από τους αγρότες, κυρίως, σε μηχανολογικό εξοπλισμό 

και εγκαταστάσεις, για την εξυπηρέτηση των κυριότερων καλλιεργειών του Νομού (σιτηρά, 

βαμβάκι, καπνός), που όμως, πλέον, έπαψαν να είναι αποδοτικές. Έτσι οι χρηματικοί πόροι 

που δαπανήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και η παραγωγή, στέρησαν και στερούν τη 

δυνατότητα ή την ευκολία επανεπένδυσης σε άλλες καλλιέργειες ή γεωργικές δραστηριότητες.   

Η φυτική παραγωγή του νομού Λάρισας, έχει τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης που 

δεν υπάρχουν στο βαθμό αυτό σε άλλους νομούς,  όπως, είναι:  

➢ Η μεγάλη παραγωγική πεδινή έκταση, 

➢ Το υψηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων που μπορεί να επεκταθεί 

περισσότερο.   

Η ορθολογικότερη αξιοποίηση των στοιχείων αυτών μπορεί να βελτιώσει την 

παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα του νομού.  
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Συμπερασματικά, ο Νομός Λάρισας χαρακτηρίζεται από έντονη γεωργική 

δραστηριότητα, ενώ αρκετά ανεπτυγμένη εμφανίζεται και η βιομηχανική δραστηριότητα στο 

νομό.  

 

c. Μορφολογική κατανομή της έκτασης 

Η έκταση του νομού Λάρισας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά 

τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.387km). Η έκταση αντιπροσωπεύει το 38,3% της Θεσσαλίας και το 

4% της χώρας (Επιμελητήριο Λάρισας). Η μορφολογική κατανομή της είναι: 

• Πεδινή  47.1%, 

• Ημιορεινή 25,4%, 

• Ορεινή 27,5%. 

Η κατανομή της έκτασης ανάλογα με τη χρήση για το 2012 είναι: 

➢ Γεωργική γη το 54%  

➢ Βοσκότοποι το 42,47%  

➢ Δασικά δέντρα το 1,16%  

➢ Λοιπές εκτάσεις το 2,37%   

 

Γράφημα 3: Η Κατανομή της χρήσης γης για το έτος 2012 

 

Η κατανομή της έκτασης ανάλογα με τη χρήση για το έτος 2017 είναι: 

 
➢ Γεωργική γη το 79,41%  

➢ Βοσκότοποι το 19,12%  

➢ Δασικά δέντρα το 1,26%  

➢ Λοιπές εκτάσεις το 0,21%   

54,00%
42,47%

1,16% 2,37%

Κατανομή χρήσης Γης 2012

Γεωργική γη Βοσκότοποι Δασικά δέντρα Λοιπές εκτάσεις  
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Γράφημα 4: Η Κατανομή της χρήσης γης για το έτος 2017 

 

 

 

i. Κατανομή της έκτασης με βάση τη χρήση της για τα έτη 

2012, 2017 

Ο νομός Λάρισας αποτελεί τον πρώτο σε καλλιεργούμενη έκταση νομό της χώρας. Το 

2012 δηλώθηκαν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 3.901.817,10 στρέμματα, ενώ το 2017 δηλώθηκαν 

2.735.583,80 στρέμματα, μειωμένα κατά 42.63%. 

 

 

Γράφημα 4: Δηλωθείσες εκτάσεις στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το έτος 2012 και 2017 

 

Η μείωση αυτή οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην μείωση των βοσκοτόπων, σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια, κατά 1.134.221,10 στρέμματα, ήτοι 32%, εξαιτίας της μη 

οριοθέτησης ως επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων των 

Δήμων, αλλά και ιδιωτών, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το 2013, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος 

79,41%

19,12%

1,26% 0,21%

Κατανομή χρήσης Γης 2017

Γεωργική γη Βοσκότοποι Δασικά δέντρα Λοιπές εκτάσεις

3.901.817,
10  

2.735.583,
80  

Δηλωθείσες εκτάσεις 2012 -
2017

2012 2017
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αριθμός παραγωγών – κτηνοτρόφων να αδυνατούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα της 

Ενιαίας Ενίσχυσης. 

 Στον πίνακα 3 που ακολουθεί φαίνονται τα στατιστικά στοιχεία των καλλιεργειών 

του Νομού Λάρισας, για τα έτη 2012 και 2017, καθώς και οι μεταβολές αυτών επί της εκατό 

(%).  
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d.  Στατιστικά καλλιεργειών Νομού Λάρισας  

Πίνακας 3: Κατανομή ειδών καλλιέργειας και εκτάσεων για τα Έτη 2012 και 2017 

Α/Α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

2012 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

2017 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2012-2017 

1 Αγρανάπαυση 26.666,90   0,68% 112.424,20   4,11% 76,28% 

2 Ακρόδρυα (Καρποί με κέλυφος) 37.476,60   0,96% 69.478,50   2,54% 46,06% 

3 Αμπελώνες - Σταφιδάμπελοι 27.680,60   0,71% 29.129,50   1,06% 4,97% 

4 Ανθοκομικές καλλιέργειες 53,10   0,00% 138,40   0,01% 61,63% 

5 Αποξηραμένες χορτονομές 819,70   0,02% 0,00   0,00% -100,00% 

6 Αραβόσιτος 140.214,00   3,59% 96.058,30   3,51% -45,97% 

7 Αρωματικά - Βιομηχανική κάνναβη 519,60   0,01% 6.997,60   0,26% 92,57% 

8 Βαμβάκι 422.977,40   10,84% 275.902,10   10,09% -53,31% 

9 Βιομηχανική ντομάτα 19.119,00   0,49% 19.303,50   0,71% 0,96% 

10 Βοσκότοποι 1.657.165,50   42,47% 522.944,40   19,12% -216,89% 

11 Βρώμη 46.162,40   1,18% 51.924,00   1,90% 11,10% 

12 Γεώμηλα αμυλοποιίας 4,30   0,00% 1.932,80   0,07% 99,78% 

13 Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα 1.065,90   0,03% 5.005,40   0,18% 78,70% 

14 Δασικά δέντρα 45.189,20   1,16% 34.517,80   1,26% -30,92% 

15 Δενδρώδεις καλλιέργειες 82.509,90   2,11% 96.706,30   3,54% 14,68% 

16 Εκτάσεις με Α.Π.Ε. 114,90   0,00% 680,80   0,02% 83,12% 

17 Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα 91.267,20   2,34% 0,00   0,00% -100,00% 

18 Ελαιώνες 66.853,30   1,71% 65.040,30   2,38% -2,79% 

19 Ελαιούχοι Σπόροι 441,70   0,01% 579,10   0,02% 23,73% 

20 Ενεργειακές καλλιέργειες 7.862,10   0,20% 8.753,30   0,32% 10,18% 
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21 Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών πολλαπλής συμμόρφωσης 12.601,70   0,32% 0,00   0,00% -100,00% 

22 Ζαχαρότευτλα 11.606,30   0,30% 8.368,50   0,31% -38,69% 

23 Καπνός 5.387,20   0,14% 4.494,90   0,16% -19,85% 

24 Κηπευτικά 16.888,00   0,43% 21.535,50   0,79% 21,58% 

25 Κριθάρι 236.855,30   6,07% 219.949,40   8,04% -7,69% 

26 Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές 78.500,30   2,01% 167.091,70   6,11% 53,02% 

27 Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών 917,60   0,02% 0,00   0,00% -100,00% 

28 Λίνος μη κλωστικός 0,00   0,00% 199,60   0,01% 100,00% 

29 Λοιπά Σιτηρά 6.661,10   0,17% 8.038,90   0,29% 17,14% 

30 Λοιπές καλλιέργειες 682,50   0,02% 1.368,70   0,05% 50,14% 

31 Μέλι στα μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους 0,90   0,00% 0,00   0,00% -100,00% 

32 Μηδική 46.425,10   1,19% 80.524,30   2,94% 42,35% 

33 Μη επιλέξιμες εκτάσεις 0,00   0,00% 16,90   0,00% 100,00% 

34 Ξηρά μη μεταποιημένα σύκα και δαμάσκηνα 27,50   0,00% 0,00   0,00% -100,00% 

35 Οσπριοειδή 42.280,20   1,08% 84.018,00   3,07% 49,68% 

36 Πρωτεϊνούχοι σπόροι 440,90   0,01% 0,00   0,00% -100,00% 

37 Σίκαλη 6.785,10   0,17% 4.700,00   0,17% -44,36% 

38 Σίτος μαλακός  85.995,30   2,20% 58.458,30   2,14% -47,11% 

39 Σίτος σκληρός  672.589,10   17,24% 641.675,20   23,46% -4,82% 

40 Σπαράγγια 0,00   0,00% 3,00   0,00% 100,00% 

41 Σποροπαραγωγή 2.812,80   0,07% 37.375,20   1,37% 92,47% 

42 Φυτώρια 111,40   0,00% 232,40   0,01% 52,07% 

43 Χώροι εκτροφής σαλιγκαριών 85,50   0,00% 17,00   0,00% -402,94% 

 
Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012, 2017 3.901.817,10   100,00% 2.735.583,80   100,00% -42,63% 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, οι πλέον διαδεδομένες καλλιέργειες για τα 

έτη 2012 και 2017 είναι το σκληρό σιτάρι 17,24% για το 2012 και 23,46% για το 2017, το 

βαμβάκι 10,84% για το 2012 και 10,09% για το 2017 και ακολουθούν το κριθάρι 6,07% για το 

2012 και 8,04% για το 2017.  

Αναλυτικότερα, από τα δημητριακά καλλιεργούνταν κυρίως σιτάρι, καλαμπόκι και εν 

μέρει κριθάρι. Από τα βιομηχανικά φυτά κυριαρχούσε η καλλιέργεια του βαμβακιού, έπονταν 

η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και ακολουθούσε ο καπνός.  

Στην περιοχή καλλιεργούνταν σημαντικές εκτάσεις με κτηνοτροφικά ή βρώσιμα 

όσπρια και μηδική σε σύγκριση πάντα με τις δύο κύριες καλλιέργειες (βαμβάκι και σιτηρά, οι 

οποίες κατείχαν για το μεν 2012 το 57,12% περίπου των συνολικών καλλιεργούμενων 

εκτάσεων παραγωγής, για δε το 2017 το 47,77%). 

Αυτό δηλώνει τη σημαντική έλλειψη αμειψισπορών με ψυχανθή και επομένως το 

σημαντικό βαθμό εντατικοποίησης της γεωργίας στην περιοχή μελέτης. Η υψηλή αυτή 

εντατικοποίηση επιφέρει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα δεδομένης της έντονης χρήσης 

ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων (κύρια αζωτούχων) που χρησιμοποιούνται κατά την 

καλλιέργεια των παραπάνω καλλιεργειών.  

Όσον αφορά στην καλλιέργεια κηπευτικών ειδών, αυτή εμφανίζεται περιορισμένη και 

καταλαμβάνει 16.888,00 στρέμματα για το 2012, ήτοι, (0,43%) και 21.535,50 στρέμματα για 

το 2017, ήτοι, (0,79%) της καλλιεργήσιμης γης του Νομού.  

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν 82.509,90 στρέμματα το 2012, ήτοι 

(2,11%) και 96.706,30 στρέμματα το 2017, ήτοι, (3,54%) της καλλιεργήσιμης γης του Νομού. 

Τα δένδρα ανήκουν στις κατηγορίες των Μηλοειδών, Πυρηνόκαρπων, Αχλαδιών και 

Ροδακινιών μεταποίησης.  

Η αμπελοκομία δεν είναι ανεπτυγμένη στην περιοχή καταλαμβάνει το 2012 μόνο το 

0,71% της καλλιεργήσιμης γης του Νομού, ήτοι 27.680,60 στρέμματα, ενώ, αντίστοιχα, το 

2017 καταλαμβάνει το 1,06% της καλλιεργήσιμης γης του Νομού, ήτοι  29.129,50 στρέμματα.  

Οι διαρθρωτικές τάσεις που επικρατούν στο σύνολο των καλλιεργειών του Νομού 

Λάρισας και πιο συγκεκριμένα στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, στα βιομηχανικά φυτά, στα 

κτηνοτροφικά φυτά, στα κηπευτικά και στις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι οι ακόλουθες:  

 

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας  

1. Σιτάρι μαλακό: σημειώνει σημαντική μείωση στρεμμάτων από 85.995,30 το 2012 

σε 58.458,30  στρέμματα το 2017, ήτοι  (-47,11%).  



16 
 

2. Σιτάρι σκληρό: Η διατήρηση της διαφοράς τιμών και επιδότησης στο σκληρό σιτάρι 

έχει σαν αποτέλεσμα η καλλιεργούμενη επιφάνεια να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό 

της συνολικής έκτασης σιτηρών (17,24% και 672.589,10 για το 2012 και 23,46% και 

641.675,20 για το 2017)  

3. Κριθάρι: η καλλιέργεια του καταλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις 236.855,30 

στρέμματα για το 2012, ήτοι (6,07%) και 219.949,40 για το 2017, ήτοι (8,04%) της 

καλλιεργούμενης έκτασης του νομού Λάρισας. 

4. O Αραβόσιτος: αποτελεί μία από τις ισχυρά αρδευόμενες καλλιέργειες. Η 

καλλιέργειά του περιορίζεται συνεχώς, λόγω διαμόρφωσης χαμηλότερων τιμών αγοράς. Το 

2012 η καλλιεργούμενη έκταση ανέρχονταν σε 140.214,00  στρέμματα, ενώ το 2017 

περιορίστηκε σε 96.058,30 στρέμματα, ήτοι (-45,97%). 

 

Βιομηχανικά Φυτά  

1. Βαμβάκι: Αποτελεί την καλλιέργεια εκείνη που την πενταετία 2012-2017 υπέστη 

σημαντικότατη μείωση σε στρέμματα (-53,31%), αλλά παρόλα αυτά, αποτελεί, τη δεύτερη 

καλλιέργεια σε ποσοστό καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού Λάρισας (10.09%, έναντι 

25.46% του σκληρού σίτου). Το βαμβάκι, όμως, κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 

αροτριαίων καλλιεργειών σε αρδευόμενες εκτάσεις.  

2. Ζαχαρότευτλα: Η καλλιέργεια μειώθηκε το 2017 στα 8.368,50 στρέμματα από 

11.606,30 στρέμματα το 2012. 

3. Καπνός: Αποστροφή των αγροτών και στην καλλιέργεια του καπνού παρατηρείται 

την πενταετία 2012-2017 από τα 5.387,20 στρέμματα το 2012 μειώνονται σε 4.494,90 το 2017, 

ήτοι (-19,85%). Οι καλλιέργειες του καπνού στο νομό Λάρισας παραμένουν σε μικρές 

αριθμητικά εκτάσεις.  

4. Οσπριοειδή: Θεαματική ήταν η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

οσπριοειδών την πενταετία 2012-2017, στην οποία διπλασίασαν σχεδόν την καλλιεργούμενη 

έκτασή τους και ανήλθαν από τα 42.280,20 στρέμματα το 2012 σε 84.018,00 στρέμματα  το 

2017, ήτοι, 49,68%.  

5. Κτηνοτροφικά φυτά (Μηδική σανός, Βίκος σανός, καρπός, τριφύλλια): Η 

καλλιέργεια σανοδοτικών ψυχανθών από πλευράς έκτασης και παραγωγής διπλασίασε τον 

αριθμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων το 2017, έναντι του 2012, παρουσιάζοντας θεαματική 

αύξηση και από 122.615,10 στρέμματα το 2012, αυξήθηκαν σε 240.602,90 στρέμματα το 2017, 
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ήτοι 49,04%. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θεωρούνται πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες 

που υπάρχουν για κατανάλωση αυτών των φυτών από τον κλάδο της κτηνοτροφίας.  

6. Κηπευτικές καλλιέργειες: Αύξηση παρατηρείται και στα κηπευτικά την πενταετία 

2012-2017, που από τα 16.888,00 στρέμματα το 2012 αυξήθηκαν σε 21.535,50 στρέμματα το 

2017, ήτοι, 21,58% 

7. Ακρόδρυα και Δενδρώδεις καλλιέργειες: Στροφή των αγροτών προς τα ακρόδρυα 

και τις δενδρώδεις καλλιέργειες παρατηρείται την πενταετία 2012-2017, κατά την οποία, τα 

μεν ακρόδρυα διπλασίασαν την στρεμματική τους καλλιέργεια από 37.476,60 στρέμματα το 

2012 σε 69.478,50 στρέμματα το 2017, ήτοι, 46,06%, οι δε δενδρώδεις καλλιέργειες αυξήθηκαν 

από 82.509,90 στρέμματα το 2012 σε 96.706,30 στρέμματα το 2017, ήτοι, 14,68%. 

 

e. Αρδευόμενες καλλιέργειες 

Από το σύνολο των 3.901.817,10 στρεμμάτων που δηλώθηκαν στον Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ για 

την χρήση του έτους 2012, τα 877.714,40 στρέμματα είναι αρδευόμενα, ήτοι, (22,50%), ενώ, 

αντίστοιχα, από τα 2.735.583,80 δηλωμένα στρέμματα για την χρήση του έτους 2017, 

αρδευόμενα είναι τα 775.613,50, ήτοι, (28,35%). 
 

 

Γράφημα 5: Αρδευόμενες εκτάσεις των ετών 2012 και 2017 

i. Συνολικές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό 

Ως απαίτηση σε νερό μιας αρδευόμενης καλλιέργειας, μπορεί να οριστεί η ποσότητα 

νερού, η οποία είναι απαραίτητη για την κανονική ανάπτυξη και απόδοση αυτής της 

καλλιέργειας. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι 

η εξατμισοδιαπνοή και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 
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Για τον ακριβή υπολογισμό των απαιτήσεων σε νερό των καλλιεργειών, είναι 

απαραίτητος, αφ’ ενός μεν ο υπολογισμός της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, αφ’ ετέρου δε, 

ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού, η οποία παρέχεται στις καλλιέργειες μέσω των 

βροχοπτώσεων. 

Ο υπολογισμός των συνολικών απαιτήσεων σε νερό, για κάθε καλλιέργεια (m3), 

προέκυψε, πολλαπλασιάζοντας τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό για όλη την 

αρδευτική περίοδο (πίνακες 4 και 8.4.1), με τις αντίστοιχες εκτάσεις που καλύπτουν σε κάθε 

περίπτωση. Επίσης, δίνονται σε διαγράμματα (Γράφημα 8.6 και 8.6.1), η ποσοστιαία 

απαίτηση των καλλιεργειών σε αρδευτικό νερό, στις υπό εξέταση αρδευτικές περιόδους. 

Το σύνολο των απαιτήσεων σε νερό, το έτος 2012, ανά καλλιέργεια, για όλη την 

αρδευτική περίοδο σε κυβικά μέτρα (m3) είναι: Ακρόδρυα 20.801.717,51, Αμπελώνες 

12.345.547,60, Αραβόσιτος 75.319.661,65, Αρωματικά – Βιομηχανική κάνναβη 234.736,94, 

Βαμβάκι 216.614.190,85, Βιομηχανική ντομάτα 8.707.017,53, Δενδρώδεις 45.797.848,02, 

Ελαιώνες 27.826.702,99, Ζαχαρότευτλα 6.967.876,34 Καπνός 1.616.160,00 Κηπευτικά–

Ανθοκομικές 7.340.348,56, Μηδική 26.893.787,34.   

Αν οι παραπάνω τιμές μετατραπούν σε ποσοστά (%), τότε παίρνουν την εξής μορφή: 

Ακρόδρυα 4.62%, Αμπελώνες 2,74%, Αραβόσιτος 16,72%, Αρωματικά – Βιομηχανική 

κάνναβη  0,05%, Βαμβάκι 48,09%, Βιομηχανική ντομάτα 1,93%, Δενδρώδεις 10,17%, 

Ελαιώνες 6,18%, Ζαχαρότευτλα 1,55%, Καπνός 0,36%, Κηπευτικά–Ανθοκομικές 1,63%, 

Μηδική 5,97%.  

 

Γράφημα 8.6: Ποσοστιαία απαίτηση σε αρδευτικό νερό των καλλιέργειών έτους 2012 
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Τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό, το έτος 2012, έχει το βαμβάκι με ποσοστό 48,09%, 

ενώ τις λιγότερες έχουν τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά με ποσοστό 0,05% 

Το σύνολο των απαιτήσεων σε νερό, το έτος 2017, ανά καλλιέργεια, για όλη την 

αρδευτική περίοδο σε κυβικά μέτρα (m3) είναι: Ακρόδρυα 21.873.466,59, Αμπελώνες 

7.371.477,00, Αραβόσιτος 34.287.162,61, Αρωματικά - Βιομηχανική κάνναβη 1.453.031,06, 

Βαμβάκι 86.503.423,12, Βιομηχανική ντομάτα 4.621.485,00, Δενδρώδεις 30.445.418,68, 

Ελαιώνες 11.684.298,60, Ζαχαρότευτλα 3.618.145,59, Καπνός 54.467,61, Κηπευτικά–

Ανθοκομικές 8.649.483,04, Μηδική 31.916.043,14 .   

Αν οι παραπάνω τιμές μετατραπούν σε ποσοστά (%), τότε παίρνουν την εξής μορφή: 

Ακρόδρυα 9,02%, Αμπελώνες 3,04%, Αραβόσιτος 14,14%, Αρωματικά - Βιομηχανική 

κάνναβη 0,60%, Βαμβάκι 36,67%, Βιομηχανική ντομάτα 1,91%, Δενδρώδεις 12,56%, 

Ελαιώνες 4,82%, Ζαχαρότευτλα 1,49%, Καπνός 0,02%, Κηπευτικά–Ανθοκομικές 3,57%, 

Μηδική 13,16%.  

 

 

Γράφημα 8.6.1: Ποσοστιαία απαίτηση σε αρδευτικό νερό των καλλιέργειών έτους 2012 
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η αρδευόμενη χρονική περίοδος, στον πρωτεύοντα κάθετο άξονα οι ποσότητες άρδευσης και 

βροχόπτωσης, ενώ στον δευτερεύοντα κάθετο άξονα ο φυτικός συντελεστής (Kc) 
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ii. Καθαρές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό 

Οι καθαρές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό προκύπτουν αν από τις τιμές της 

άρδευσης κάθε καλλιέργειας, αφαιρεθούν οι αντίστοιχες τιμές της εδαφικής υγρασίας. 

Στους πίνακες 4. και 5., που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι τιμές των καθαρών 

απαιτήσεων για κάθε καλλιέργεια της αρδευτικής περιόδου. 

 

iii. Πραγματικές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό 

Οι πραγματικές απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό προκύπτουν αν από τις τιμές των 

καθαρών απαιτήσεων κάθε καλλιέργειας, διαιρεθούν με τον συντελεστή της μεθόδου άρδευσης 

(0,85). 

Στους πίνακες 4. και 5., που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι τιμές των πραγματικών 

απαιτήσεων για κάθε καλλιέργεια της αρδευτικής περιόδου. 

 

f.  Παράγοντες που επηρεάζουν την υδατοκατανάλωση 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υδατοκατανάλωση των καλλιεργειών δρουν είτε 

μεμονωμένα, είτε συνδυαζόμενοι μεταξύ τους. Η επίδραση των παραγόντων αυτών δεν είναι 

απαραίτητα σταθερή, αλλά, συνήθως, διαφέρει από τόπο σε τόπο και από έτος σε έτος. Η 

επίδραση η οποία ασκείται στην κατανάλωση του νερού από τις καλλιέργειες, είναι δυνατόν 

να οφείλεται στο είδος της καλλιέργειας και στη φυσική επίδραση του περιβάλλοντος. 

Σημαντική είναι η επίδραση του κλίματος, του εφαρμοζόμενου νερού, του εδάφους και 

της τοπογραφικής διαμορφώσεως της περιοχής. Από αυτούς τους κλιματικούς παράγοντες, 

ιδιαίτερα, επηρεάζουν την κατανάλωση η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η βροχή, η 

υγρασία, ο άνεμος, η διάρκεια της περιόδου αναπτύξεως των καλλιεργειών και το γεωγραφικό 

πλάτος. 

 

1. Θερμοκρασία 

Η ποσότητα του νερού η οποία καταναλώνεται από τις καλλιέργειες κατά την διάρκεια 

της βλαστικής περιόδου, επηρεάζεται, κυρίως, από την θερμοκρασία περισσότερο από κάθε 

άλλο παράγοντα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν ανακοπή της αναπτύξεως των φυτών, 

όπως και οι υψηλές προκαλούν λήθαργο των φυτών. Η κατανάλωση είναι δυνατόν να διαφέρει 

αρκετά ακόμα και σε έτη. Η διαπνοή των φυτών, όμως, δεν επηρεάζεται μόνο από τη 
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θερμοκρασία, αλλά και από την έκταση της επιφάνειας των φύλλων και τις φυσιολογικές 

ανάγκες των φυτών. 

 

2. Υγρασία 

Η εξάτμιση και η διαπνοή επηρεάζονται από την υγρασία του περιβάλλοντος. Οι τιμές 

τους είναι μεγαλύτερες, όταν η υγρασία είναι μικρή και μικρότερες όταν η σχετική υγρασία 

του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. 

 

3. Άνεμος 

Η εξάτμιση από το έδαφος και τα φυτά γίνεται πιο γρήγορα όταν οι αέριες μάζες 

βρίσκονται σε κίνηση, παρά όταν επικρατεί νηνεμία. Όταν πνέουν θερμοί και ξηροί άνεμοι, 

κατά την διάρκεια αναπτύξεως των φυτών, αυξάνουν μέχρι ενός ορίου την αναγκαία 

κατανάλωση. Μόλις η επιφάνεια των εδαφών ξηραθεί, η εξάτμιση πρακτικά σταματά και η 

διαπνοή των φυτών περιορίζεται, ως συνέπεια της ικανότητας επηρεασμού του ρυθμού 

μεταφοράς του νερού από το έδαφος στα φύλλα των φυτών. 

 

4. Γεωγραφικό πλάτος 

Το γεωγραφικό πλάτος έχει αξιοσημείωτη σημασία και επίδραση στην κατανάλωση του 

νερού από τις διάφορες καλλιέργειες. Ως συνέπεια της κίνησης της γης και της αξονικής της 

απόκλισης, οι ώρες της ημέρας κατά τους θερινούς μήνες είναι περισσότερες στα βόρεια πλάτη 

από ότι στον Ισημερινό.  

Εφόσον η ηλιακή ενέργεια είναι αυτή η οποία προκαλεί την φωτοσύνθεση και την 

εξάτμιση του νερού, κάτω από αυτές τις συνθήκες, επιτρέπει στη διαπνοή των φυτών να 

συνεχίζεται περισσότερες ώρες και έτσι το αποτέλεσμα που παράγεται να ισοδυναμεί με 

επιμήκυνση της περιόδου αναπτύξεως και κατά συνέπεια την αύξηση της καταναλώσεως από 

τα φυτά. 

 

5. Φυτοκάλυψη 

Η φυτική κάλυψη επηρεάζει περισσότερο από όλους του κλιματικούς παράγοντες την 

υδατοκατανάλωση. Το είδος των καλλιεργούμενων φυτών, η πυκνότητα του φυλλώματος, το 

ποσοστό καλύψεως των αγρών από καλλιέργειες, καθώς και το στάδιο αναπτύξεως τους 

επιδρούν κατά σημαντικό τρόπο στην καταναλισκόμενη από τα φυτά ποσότητα νερού. 

6. Βροχή 

Για να αποδίδουν οι βροχοπτώσεις το μέγιστο δυνατό για τις καλλιέργειες όφελος, 

πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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α. Το μέγεθος των βροχών πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να καλύπτει επαρκώς 

τη μείωση υγρασίας, η οποία λαμβάνει χώρα στη ζώνη του ριζικού συστήματος 

των φυτών.  

β. Η συχνότητα των βροχών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αυξάνει την εδαφική 

υγρασία, προτού τα φυτά αρχίσουν να υποφέρουν από την έλλειψή της. 

γ. Η ένταση των βροχών πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή, για να είναι δυνατή η 

κανονική απορρόφηση της συνολική ποσότητας του νερού από τη γή. 

Σε ελάχιστες μόνο περιοχές της γης η βροχόπτωση μπορεί να καλύπτει για όλες τις 

εποχές του χρόνου τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό, έτσι, ώστε, αυτές να αποδίδουν 

το μέγιστο της παραγωγής τους.  

Η αδυναμία αυτή των βροχών, να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε 

νερό, έχει ως αποτέλεσμα, την αύξηση των χορηγούμενων ποσοτήτων νερού, μέσω άρδευσης, 

τόσο στα ξηρά, όσο και στα υγρά κλίματα. 

 

7. Ωφέλιμη βροχή 

Από τη βροχή που πέφτει σε ένα χωράφι, ένα μέρος αυτής μπορεί να χαθεί με 

επιφανειακή απορροή, βαθιά διήθηση ή εξάτμιση. Εκείνο το ποσό που απομένει αποτελεί την 

ωφέλιμη ή ενεργό βροχόπτωση. 

Το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η ωφέλιμη βροχή, δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά της βροχής και το βαθμό καλύψεως του εδάφους από την καλλιέργεια. 

Έτσι η ωφέλιμη βροχή αντιπροσωπεύει μικρό σχετικά μέρος μιας βροχής που έχει 

σημαντικό ύψος και μεγάλη βροχόπτωση. 

Αντίθετα συχνές ελαφρές βροχές που συγκρατούνται στο σύνολό τους από το φύλλωμα 

μιας καλλιέργειας που καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του χωραφιού, είναι 100%  ωφέλιμη. 

Τέλος, επειδή το πρόγραμμα FAO-56 λαμβάνει υπόψη την βροχόπτωση σε ημερήσια 

βάση δεν υπολογίστηκε η ωφέλιμη βροχόπτωση. 
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Πίνακας 4. Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών του Νομού Λάρισας για το έτος 2012 

Α/Α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2012 
ETr 

(mm)     

ETc       

(mm) 

Βροχόπτωση 

(mm) 

Άρδευση 

(mm) 

Εδαφική 

Υγρασία. 

(mm) 

Καθαρές 

ανάγκες 

(mm) 

Πραγματικές 

ανάγκες (mm) 

Λάρισα        

(στρέμματα) 

Λάρισα                   

Όγκος νερού (m3) 

1 Ακρόδρυα 933,64 884,48 271,00 571,80 100,00 471,80 555,06 37.476,60   20.801.717,51   

2 Αμπελώνες - Σταφιδάμπελοι 917,65 813,90 271,00 449,10 70,00 379,10 446,00 27.680,60   12.345.547,60   

3 Αραβόσιτος 781,98 811,85 134,60 556,60 100,00 456,60 537,18 140.214,00   75.319.661,65   

4 Αρωματικά - Βιομηχανική κάνναβη 658,68 611,66 84,80 454,00 70,00 384,00 451,76 519,60   234.736,94   

5 Βαμβάκι 787,74 753,51 129,00 505,30 70,00 435,30 512,12 422.977,40   216.614.190,85   

6 Βιομηχανική ντομάτα 638,66 657,85 110,40 457,10 70,00 387,10 455,41 19.119,00   8.707.017,53   

7 Δενδρώδεις 933,64 884,48 271,00 571,80 100,00 471,80 555,06 82.509,90   45.797.848,02   

8 Ελαιώνες 1030,29 897,60 376,20 473,80 120,00 353,80 416,24 66.853,30   27.826.702,99   

9 Ζαχαρότευτλα 797,63 875,90 164,60 580,30 70,00 510,30 600,35 11.606,30   6.967.876,34   

10 Καπνός 530,50 535,00 107,20 355,00 100,00 255,00 300,00 5.387,20   1.616.160,00   

11 Κηπευτικά - Ανθοκομικές 597,59 683,76 159,80 438,20 70,00 368,20 433,18 16.945,40   7.340.348,56   

12 Μηδική 858,18 940,64 226,20 592,40 100,00 492,40 579,29 46.425,10   26.893.787,34   

                  877.714,40   450.465.595,33   

 

 

 



24 
 

Πίνακας 5. Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών του Νομού Λάρισας για το έτος 2017 

Α/Α ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2017 
ETr 

(mm)  

ETc       

(mm) 

Βροχόπτωση 

(mm) 

Άρδευση 

(mm) 

Εδαφική 

Υγρασία 

(mm) 

Καθαρές 

ανάγκες 

(mm) 

Πραγματικές 

ανάγκες (mm) 

Λάρισα          

(στρέμματα) 

Λάρισα                             

Όγκος νερού 

(m3) 

1 Ακρόδρυα 923,25 838,28 350,20 367,60 100,00 267,60 314,82 69.478,50   21.873.466,59   

2 Αμπελώνες - Σταφιδάμπελοι 908,71 769,09 348,80 285,10 70,00 215,10 253,06 29.129,50   7.371.477,00   

3 Αραβόσιτος 750,34 771,44 301,00 403,40 100,00 303,40 356,94 96.058,30   34.287.162,61   

4 Αρωματικά - Βιομηχανική κάνναβη 623,10 594,03 273,00 246,50 70,00 176,50 207,65 6.997,60   1.453.031,06   

5 Βαμβάκι 751,86 706,99 301,00 336,50 70,00 266,50 313,53 275.902,10   86.503.423,12   

6 Βιομηχανική ντομάτα 608,38 618,17 269,80 273,50 70,00 203,50 239,41 19.303,50   4.621.485,00   

7 Δενδρώδεις 923,25 838,28 350,20 367,60 100,00 267,60 314,82 96.706,30   30.445.418,68   

8 Ελαιώνες 1019,09 817,10 503,60 272,70 120,00 152,70 179,65 65.040,30   11.684.298,60   

9 Ζαχαρότευτλα 769,46 816,43 283,60 437,50 70,00 367,50 432,35 8.368,50   3.618.145,59   

10 Καπνός 498,43 353,12 261,80 110,30 100,00 10,30 12,12 4.494,90   54.467,61   

11 Κηπευτικά - Ανθοκομικές 571,70 633,28 275,60 381,40 70,00 311,40 366,35 23.609,70   8.649.483,04   

12 Μηδική 847,11 871,64 304,60 436,90 100,00 336,90 396,35 80.524,30   31.916.043,14   

         775.613,50   242.477.902,04   
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Συμπεράσματα 

Η διαδικασία υπολογισμού της βασικής εξατμισοδιαπνοής 

που στηρίζεται σε χρονοσειρές κλιματικών δεδομένων είναι 

δυναμική. Αυτό σημαίνει, ότι οι τιμές της πρέπει να ανανεώνονται με 

την προσθήκη νέων κλιματικών δεδομένων από τους υφιστάμενους 

ή τους νέους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στη 

Λάρισα 

Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε νερό, επηρεάζονται άμεσα 

από τους κλιματικούς παράγοντες. Ως συνέπεια των 

προαναφερθέντων παραμέτρων, διαπιστώνεται, η συνεχής άνοδος 

των απαιτήσεων σε νερό όλων των καλλιεργειών μέχρι τον Ιούλιο, 

όπου έχουν τις μέγιστες απαιτήσεις και μετά μείωσή τους μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. 

Τελικά, με την επεξεργασία των κλιματικών δεδομένων και 

των καλλιεργούμενων εκτάσεων των ετών 2012 και 2017, 

προκύπτει, ότι η μέση κατανάλωση των καλλιεργειών σε νερό, για 

το Νομό Λάρισας, ανέρχεται σε 513,23mm για το έτος 2012, ενώ για 

το έτος 2017 μειώνεται σε 312,63mm. Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται 

σκόπιμο να τονίσουμε, ότι για την καλλιεργητική περίοδο από 

01/04/2012 έως 30/09/2012, το 2012 ήταν μια ξηρή χρονιά, με την 

βροχόπτωση να περιορίζεται στα 226,20mm, ενώ, σε αντίθεση με 

το 2017 που ήταν μια υγρή χρονιά, η βροχόπτωση ανήλθε στα 

333,80mm. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο νομός Λάρισας αντιμετωπίζει 

τα ίδια προβλήματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα που 

εμφανίζονται και γενικότερα στην Ελλάδα. 

Παρατηρείται δε, ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων 

εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα μελλοντικής πορείας για την 
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γεωργική παραγωγή και το τοπικό εισόδημα κατ’ επέκταση. Στο 

πλαίσιο αυτό, βασικοί στόχοι μιας αναπτυξιακής στρατηγικής θα 

πρέπει να θεωρούνται η ολοκλήρωση των υφισταμένων αρδευτικών 

δικτύων, αλλά και η υποστήριξη του συστήματος άρδευσης με νέα 

δίκτυα. Η εφαρμογή των παραπάνω κρίνεται άμεσης 

προτεραιότητας, δεδομένου ότι διαφαίνεται ο κίνδυνος 

ερημοποίησης του εδάφους.  

Επίσης, κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση 

των σημερινών καλλιεργειών, αλλά και για την εικόνα της γεωργικής 

εκμετάλλευσης στο μέλλον, αποτελεί η ολοκλήρωση των 

υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, αλλά και η υποστήριξη του 

συστήματος άρδευσης.  

Η μείωση της παραγωγικότητας και οι αυξανόμενες ανάγκες 

εγγειοβελτιωτικών έργων, αυξάνουν κατακόρυφα το κόστος της 

παραγωγής, με ορατή την εκδοχή μείωσης της βιωσιμότητας του 

πρωτογενή τομέα και δυσμενών επιπτώσεων στην εθνική 

οικονομία. Είναι βέβαιο, ότι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση 

των παραγωγών σε σχέση με την ορθολογική χρήση του νερού και 

τις επιπτώσεις της μείωσης των υδατικών πόρων θα συμβάλει στην 

εξοικονόμησή του. 

Η κατεύθυνση της σύγχρονης πολιτικής μειωμένων εισροών 

στην παραγωγή, δεν μπορεί να παραβλέπει την εξάντληση των 

υδατικών αποθεμάτων από την αλόγιστη χρήση και την ανάγκη 

λήψης μέτρων ορθολογικής διαχείρισης.  

Βασικό μέτρο στο πλαίσιο μιας τέτοιας λογικής, αποτελεί η 

επιλογή κατάλληλων συστημάτων άρδευσης για μικρότερες 

απώλειες (στάγδην άρδευση), καθώς και η χρήση βελτιωμένων 

ποικιλιών με αυξημένη αντοχή σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. 
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Δεδομένης της αξιόλογης συνεισφοράς του πρωτογενούς 

τομέα παραγωγής του νομού Λάρισας στην εθνική οικονομία, 

κρίνεται, αναγκαία η αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, 

που θα πρέπει να συνυπολογίζει τις παραπάνω κατευθύνσεις.  

Διαπιστώνεται, ότι ο αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών 

είναι μικρός και ότι η κατανομή τους στο χώρο δεν είναι άριστη. 

Κρίνεται, απαραίτητη η σωστή αρχειοθέτηση των στοιχείων που 

υπάρχουν, ώστε, να είναι δυνατή η διατήρηση και η αξιοποίησή 

τους. Η έλλειψη των στοιχείων και η αδυναμία επεξεργασίας τους 

στερεί την δυνατότητα μελέτης, καθώς και την εκτίμηση της 

υφιστάμενης κατάστασης, όσον αφορά τις απαιτήσεις των 

καλλιεργειών. 

Ο σχεδιασμός χαρτών κατανομής της μέσης ημερήσιας 

εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης 

στο Νομό Λάρισας θα συμβάλει σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία 

των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, στον προγραμματισμό νέων 

και γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού. 

Άρα, απαιτείται, η καλύτερη οργάνωση για να είναι εφικτός ο 

προγραμματισμός της ποσότητας νερού που θα χρειαστούν οι 

καλλιέργειες στο μέλλον, ώστε, να βελτιωθεί η απόδοση του 

πρωτογενούς τομέα. 
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