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1. Ειςαγωγή
Θ παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ Ενότθτασ Εργαςίασ (ΕΕ) 1 «υλλογι
δεδομζνων και ποιοτικόσ ζλεγχοσ» του ζργου µε τίτλο: «NOMOTELEIA: Combining
NOvel MOdeling TEchniques and socio-economic considerations for effective, efficient,
and acceptabLE Best Management Practices In Agricultural river basins». Σο ζργο
ανετζκθ από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΓΓΕΣ) του Τπουργείου
Παιδείασ, Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με φορζα υποδοχισ το Εκνικό
Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και κφρια ερευνιτρια τθν κακθγιτρια ΕΜΠ Μιμίκου
Μαρία.
Σο πρόγραμμα NOMOTELEIA προτείνει μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογικι πλατφόρμα,
που ςυνδυάηει ςφγχρονεσ μεκόδουσ προςομοίωςθσ υδάτων, τθλεπιςκόπθςθσ,
διαχείριςθσ γεωργικϊν υδάτων, αλλάηοντασ το πρότυπο για τον ςχεδιαςμό
αποτελεςματικϊν, αποδοτικϊν και τελικά αποδεκτϊν από τουσ γεωργοφσ Βζλτιςτων
Διαχειριςτικϊν Πρακτικϊν (ΒΔΠ) για τθ διαχείριςθ υδάτων ςε γεωργικζσ λεκάνεσ
απορροισ. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία κα εφαρμοςτεί ςτθ λεκάνθ απορροισ του
Πθνειοφ ςτθ κεντρικι Ελλάδα δθμιουργϊντασ ζνα ευζλικτο εργαλείο υποςτιριξθσ
αποφάςεων που κα ενιςχφςει τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων ςτθν αξιολόγθςθ
εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν κάτω από διαφορετικά κλιματικά και κοινωνικοοικονομικά
ςενάρια. Θ γεωγραφικι τοποκζτθςθ και τα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςε ςχζςθ με το
υπόλοιπο υδατικό διαμζριςμα, παρουςιάηονται ςτθν Εικόνα 1.1.

Εικόνα 1: Οριοκζτθςθ λεκάνθσ απορροισ Πθνειοφ εντόσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ
τθσ Θεςςαλίασ (Loukas, 2010)
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Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει τζςςερα βαςικά μεκοδολογικά βιματα: Αρχικά κα
δθμιουργθκοφν βάςεισ δεδομζνων χριςεων γθσ, εδαφικϊν/γεωλογικϊν τφπων και
αγροτικϊν πρακτικϊν, ωσ αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ δεδομζνων τθλεπιςκόπθςθσ με
παρατθριςεισ ςτο ζδαφοσ. τθ ςυνζχεια, τα δεδομζνα αυτά κα ειςαχκοφν ςε ζνα
κατανεμθμζνο υδρολογικό μοντζλο (SWAT), προςφζροντασ τθ δυνατότθτα
περιβαλλοντικϊν προβλζψεων ςε μετροφμενα και μθ υδάτινα ςϊματα. Σο τρίτο βιμα
αποτελεί μια εξειδικευμζνθ αξιολόγθςθ των ΒΔΠ, που κα περιλαμβάνει μια εκτίμθςθ
κόςτουσ εντόσ και εκτόσ καλλιεργιςιμων εκτάςεων και κα βαςίηεται ςε καταγραφζσ
καλλιεργειϊν, πρόςφατεσ εκνικζσ αγρο-οικονομικζσ μελζτεσ και προθγοφμενεσ
ζρευνεσ. το τελευταίο ςτάδιο, το ζργο κα αναπτφξει ζναν χωρικό αλγόρικμο
βελτιςτοποίθςθσ πολλαπλϊν ςτόχων για τθν ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ
εφαρμογισ των κατάλλθλων ΒΔΠ μζςα ςτθ λεκάνθ. Ζνα φςτθμα Τποςτιριξθσ
Αποφάςεων (ΤΑ) ανοιχτοφ λογιςμικοφ εφοδιαςμζνο με ζνα φιλικό προσ το χριςτθ
γραφικό περιβάλλον κα βοθκιςει τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων να ερμθνεφςουν τα
παραγόμενα ΒΔΠ κάτω από διαφορετικά ςενάρια. Μια πλατφόρμα «κοινωνικισ
δικτφωςθσ» κα δθμιουργθκεί και κα ςυνδεκεί με το ΤΑ για να ενκαρρφνει το διάλογο
μεταξφ των ενδιαφερόμενων φορζων βελτιϊνοντασ τθν αποδοχι και αξιοπιςτία των
προτεινόμενων δράςεων.
το παρόν τεφχοσ επιχειρείται θ παρουςίαςθ των πθγϊν και του τρόπου ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των δεδομζνων που αφοροφν τθν περιοχι μελζτθσ. Θ διάρκρωςθ του
τεφχουσ ακολουκεί τθν κεματικι κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων.

2. Διοικητική διαίρεςη - Πληθυςμόσ
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθ διοικθτικι διαίρεςθ και τον πλθκυςμό τθσ λεκάνθσ
απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ προζκυψαν από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Αυτοδιοικθτικι μεταρρφκμιςθ “Καποδίςτριασ” (Νόμοσ 2539/1997)
- Αυτοδιοικθτικι μεταρρφκμιςθ “Καλλικράτθσ” (Νόμοσ 3852/2010)
- Απογραφζσ Πλθκυςμοφ ΕΤΕ/ΕΛΣΑΣ 2001/2011
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
Θ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ μοιράηεται διοικθτικά ανάμεςα ςτισ
Περιφζρειεσ Θεςςαλίασ, τερεάσ Ελλάδασ, Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ. Σα
ςτοιχεία των απογραφϊν τθσ ΕΤΕ/ΕΛΣΑΣ αφοροφν τα ζτθ 2001 και 2011 και
χρθςιμοποιοφν ωσ βαςικι μονάδα αποτφπωςθσ του πλθκυςμοφ τισ Καποδιςτριακζσ
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Σοπικζσ Κοινότθτεσ/ τα Καλλικρατικά Δθμοτικά Διαμερίςματα. Σα δεδομζνα δεν
υπζςτθςαν άλλθ επεξεργαςία.

3. ΑΕΠ - Απαςχόληςη
Θ περιοχι μελζτθσ αποτελεί ςχεδόν αποκλειςτικά τμιμα τθσ Περιφζρειασ τθσ
Θεςςαλίασ. Ζτςι, θ αναπτυξιακι τθσ ταυτότθτα είναι αναπόφευκτα ςυνδεδεμζνθ με
αυτιν τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ. Σα ςτοιχεία που αφοροφν το ΑΕΠ και τθν
Απαςχόλθςθ ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ προζκυψαν από τα ςτοιχεία διατθρεί θ
ΕΛΣΑΣ ςτθν θλεκτρονικι τθσ ιςτοςελίδα. Πιο ςυγκεκριμζνα, πρόκειται για τθ
διάρκρωςθ του ΑΕΠ και τθσ απαςχόλθςθσ ανά κλάδο και περιφερειακι ενότθτα. Σα
δεδομζνα δεν υπζςτθςαν άλλθ επεξεργαςία. Επίςθσ, από τθν ιςτοςελίδα του Τπ.
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ελιφκθ θλεκτρονικό αρχείο με το Εκνικό
τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ (ΕΠΑ) 2007-2013.

4. Καλφψεισ - Χρήςεισ γησ
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τισ χριςεισ γθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ
προζκυψαν από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Χάρτθσ εδαφοκάλυψθσ CORINE 2000
- Γεωργικι και Κτθνοτροφικι Απογραφι ΕΤΕ 2000
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
- Δεδομζνα τθλεπιςκόπθςθσ από τουσ δορυφόρουσ LANDSAT 8 και LANDSAT 7.
τα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ”Innovative approaches to halt
desertification in Pinios: Piloting emerging technologies (i-adapt)” που υλοποιικθκε από
το ΕΜΠ, πραγματοποιικθκε επεξεργαςία του χάρτθ εδαφοκάλυψθσ CORINE 2000, για
τθν εξαγωγι των γενικϊν χριςεων γθσ. Επίςθσ, αξιοποιικθκαν τα δεδομζνα τθσ
γεωργικισ και κτθνοτροφικισ απογραφισ τθσ ΕΤΕ για το ζτοσ 2000, ϊςτε να εξαχκοφν
οι εκτάςεισ των καλλιεργειϊν ανά διμο. Σα αρχικά ςτοιχεία τθσ απογραφισ τθσ ΕΤΕ
παρζχονταν ςε επίπεδο δθμοτικοφ διαμερίςματοσ, των παλαιϊν καποδιςτριακϊν
διμων. Από το ςυνδυαςμό των δφο πλθροφοριϊν προζκυψε ζνασ ενδεικτικόσ χάρτθσ
εδαφοκάλυψθσ, όπου οι καλλιζργειεσ ςε επίπεδο δθμοτικϊν διαμεριςμάτων είναι
τυχαία κατανεμθμζνεσ. Θ ανάλυςθ του ςυγκεκριμζνου χάρτθ είναι 25x25m. Λόγω των
αβεβαιοτιτων που υπειςζρχονται ςτθν παραγωγι αυτοφ του χάρτθ, θ παραγωγι ενόσ
χάρτθ χριςεων γθσ από δορυφορικζσ εικόνεσ είναι ςαφϊσ προτιμότερθ.
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Υςτερα από ενδελεχι διερεφνθςθ των διακζςιμων υπθρεςιϊν τθλεπιςκόπθςθσ ςε ΘΠΑ
και ΕΕ (πχ. NASA, ESA, ιδιωτικζσ εταιρείεσ), κακϊσ και τθν εξζταςθ των προϊόντων
διαφόρων δορυφορικϊν προγραμμάτων (πχ. Copernicus-GMES, Geoland2, EUMETSAT,
MODIS, LANDSAT) αποφαςίςτθκε θ λιψθ δορυφορικϊν εικόνων τθσ ςειράσ LANDSAT
τθσ NASA. Θ επιλογι αυτι ζγινε με κριτιρια το υψθλό επίπεδο ανάλυςθσ των εικόνων
(30x30m), που εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ για χωρικά δεδομζνα υψθλισ
ακρίβειασ, τθν ελεφκερθ παροχι αυτϊν των εικόνων, που εξαλείφει τθν ανάγκθ για
ςυνεχι αγορά καινοφργιων δεδομζνων, τθν ευχερι πρόςβαςθ ςε αυτά, μζςω φιλικισ
προσ το χριςτθ διαδικτυακισ πφλθσ (glovis.usgs.gov), και τθν απουςία επιπρόςκετων
διαδικαςιϊν μεταςχθματιςμοφ των εικόνων, που κα αφξανε το φόρτο εργαςίασ. Οι
δορυφορικζσ εικόνεσ που ελιφκθςαν αφοροφν τθν περίοδο Μάιοσ-Οκτϊβριοσ 2012
(Landsat 7) και Μάιοσ-Οκτϊβριοσ 2013 (Landsat 8), καλφπτουν το ςφνολο τθσ
Θεςςαλίασ και ζχουν ςυχνότθτα λιψθσ τισ 15 θμζρεσ. ε περιόδουσ ζντονθσ νζφωςθσ ι
κακισ λειτουργίασ των οργάνων, όπου θ ποιότθτα των εικόνων ιταν χαμθλι, οι
αντίςτοιχεσ εικόνεσ απορρίφκθκαν. Θ επεξεργαςία αυτϊν των εικόνων κα παράςχει
πλθροφορία ςχετικά με τθ κερμοκραςία εδάφουσ και τισ χριςεισ γθσ ςτθ λεκάνθ.

5. Γεωμορφολογία
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθ γεωμορφολογία τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ
Πθνειοφ προζκυψαν από τθ Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ
Τδατικϊν Πόρων Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ
τερεάσ Ελλάδασ, Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ
(08)» τθσ Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ.
Θ περιοχι μελζτθσ ςτα δυτικά οριοκετείται από τθν οροςειρά τθσ Πίνδου και το
Κερκότιον όροσ (οροςειρά Κόηιακα), βόρεια και βορειοδυτικά από τα Χάςια και τα
Αντιχάςια όρθ, βορειοανατολικά από το όροσ Όςςα και νότια από το όροσ Όκρυσ. Οι
παραπάνω οροςειρζσ περιβάλλουν το κεντρικό πεδινό τμιμα τθσ πεδιάδασ τθσ
Θεςςαλίασ. Ανάμεςα ςτα πεδινά και τα ορεινά τμιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ
υπάρχουν πολφ μεγάλεσ υψομετρικζσ διαφορζσ.
Σο πεδινό τμιμα τθσ περιοχισ μελζτθσ διαρρζεται από τον ποταμό Πθνειό, ςτον οποίο
καταλιγουν και επιμζρουσ υδατορεφματα. Πρόκειται για τον Πορταϊκό και τον Πάμιςο
(ι Πθλιοφρθ), το Λθκαίο, τον Νεοχωρίτθ, τον Καλζντηθ, το οφαδίτθ, τον Ενιπζα και τον
Σιταριςιο. Εντόσ τθσ λεκάνθσ απορροισ δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ λίμνεσ. Ωςτόςο,
διαχειριςτικά το ςφςτθμα του Πθνειοφ ποταμοφ επικοινωνεί με τθν τεχνθτι λίμνθ
Πλαςτιρα και τθν αναγεννθμζνθ λίμνθ Κάρλα.
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6. Γεωλογία - Τδρογεωλογία
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθ γεωλογία-υδρογεωλογία τθσ λεκάνθσ απορροισ του
ποταμοφ Πθνειοφ προζκυψαν από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
- Ζκκεςθ «Κατάρτιςθ χεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν των
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Θεςςαλίασ, Θπείρου και Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ,
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογι του Ν.
3199/2003 και του ΠΔ. 51/2007: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδάτων Θεςςαλίασ, Θπείρου & Δυτικισ τερεάσ
Ελλάδασ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, εντοπίςτθκαν οι εδαφικζσ κατθγορίεσ, οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί, οι
υδρολικολογικζσ ενότθτεσ, οι υπόγειοι υδροφορείσ και οι πθγζσ τθσ περιοχισ μελζτθσ.

6.1 Ζδαφοσ
Σο εδαφικό προφίλ διαιρζκθκε ςε τρία τμιματα και κάκε ζνα από αυτά κατατάχκθκε
ωσ προσ τθν κοκκομετρικι του ςφςταςθ. Σο τμιμα Α (επιφανειακι ηϊνθ) ζχει βάκοσ 00,25 m. Σο τμιμα Β (ενδιάμεςθ ηϊνθ) ζχει βάκοσ 0,25-0,75 m. Σο τμιμα Γ (κατϊτερθ
ηϊνθ) ζχει βάκοσ 0,75-1,50 m. Οι βαςικζσ κατθγορίεσ ταξινόμθςθσ είναι τζςςερισ:
Αμμϊδεσ (S), Ιλυϊδεσ (Si), Πθλϊδεσ (L), Αργιλϊδεσ (C). Από τισ τζςςερισ βαςικζσ
κατθγορίεσ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ, μποροφν να προκφψουν πολφ περιςςότερεσ
ενδιάμεςεσ. Για παράδειγμα, ζνα εδαφικό ςτρϊμα μπορεί να χαρακτθριςτεί
ιλυοαργιλϊδεσ (SiC). Οι ταξινομιςεισ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ, που λαμβάνουν τα τρία
διαδοχικά τμιματα του εδαφικοφ προφίλ, ςυνιςτοφν ζνα είδοσ ταυτότθτασ για το
ζδαφοσ. Ζτςι, ζνα ζδαφοσ μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ C-SiL-CL, αν το τμιμα Α είναι
αργιλϊδεσ, το τμιμα Β ιλυοπθλϊδεσ και το τμιμα Γ αργιλοπθλϊδεσ.

6.2 Τπζδαφοσ
Εντόσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του Πθνειοφ αναπτφςςονται αλπικοί ςχθματιςμοί, που
μποροφν να καταταγοφν ςε τζςςερισ μεγάλεσ γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ. Πρόκειται για
τθν ενότθτα τθσ Ανατολικισ Ελλάδασ, τθν ενότθτα τθσ Δυτικισ Θεςςαλίασ, τθ Ηϊνθ τθσ
Πίνδου και τουσ Οφιόλικουσ τθσ Βόρειασ Πίνδου. Σα κυριότερα πετρϊματα που
περιλαμβάνονται ςε αυτζσ τισ ενότθτεσ είναι αςβεςτόλικοι, μάρμαρα, γνεφςιοι,
ςχιςτόλικοι, αμφιβολίτεσ, ςχιςτοκερατόλικοι, οφιόλικοι, ραδιολαρίτεσ και φλφςχθσ.
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Επιπλζον, εκτόσ από τουσ αλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, θ περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει
μολαςςικζσ, νεογενείσ και τεταρτογενείσ αποκζςεισ, όπωσ κροκαλοπαγι, μάργεσ,
ψαμμίτεσ, αςβεςτόλικουσ, μάργεσ, αργίλουσ, άμμουσ, αμμοφχεσ αργίλουσ, ιλυϊδεισ
άμμουσ, πθλοφσ, χάλικεσ, ψθφίδεσ, λατφπεσ και κροκάλεσ.
Με κριτιρια τθ λικολογικι και κοκκομετρικι ςφςταςθ, το βακμό ςυνεκτικότθτασ, το
βακμό καρςτικοποίθςθσ, τθν τεκτονικι καταπόνθςθ και τθν εν γζνει υδρογεωλογικι
ςυμπεριφορά, οι επιμζρουσ γεωλογικοί ςχθματιςμοί, που περιζχονται ςτισ παραπάνω
γεωτεκτονικζσ ενότθτεσ, μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε ενότθτεσ με παρόμοια
υδρολικολογικι ςυμπεριφορά. Οι υδρολικολογικζσ ενότθτεσ που προκφπτουν
παρουςιάηουν ςθμαντικι διαβάκμιςθ ωσ προσ τθν υδροπερατότθτά τουσ (ελάχιςτθ,
πολφ χαμθλι, χαμθλι, μζτρια και υψθλι ζωσ πολφ υψθλι).

7. Τδρομετεωρολογία
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθν υδρομετεωρολογία τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ
Πθνειοφ προζκυψαν από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)»
(Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ, 2005)
- Εκνικό Πρόγραμμα Διαχείριςθσ και Προςταςίασ των Τδατικϊν Πόρων τθσ Χϊρασ
(Κουτςογιάννθσ κ.α., 2008)
- Πρόγραμμα ”Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Piloting
emerging technologies (i-adapt)” που υλοποιικθκε από το ΕΜΠ
Σα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν αφοροφν τθ βροχόπτωςθ, τθ κερμοκραςία, τθν ταχφτθτα
ανζμου, τθν θλιοφάνεια και τθ ςχετικι υγραςία. Οι ςχετικζσ χρονοςειρζσ δεν
υπζςτθςαν επιπλζον επεξεργαςία, αφοφ οι ςχετικζσ εργαςίεσ (εξαγωγι ςτατιςτικϊν
χαρακτθριςτικϊν και χωροχρονικι κατανομι) ζχουν εκτελεςτεί ςε προθγοφμενεσ
μελζτεσ, από τισ οποίεσ αντλικθκαν και τα δεδομζνα.

7.1 Βροχόπτωςη
Σο υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ περιλαμβάνει ςθμαντικό αρικμό βροχομετρικϊν
ςτακμϊν, θ πλειοψθφία των οποίων είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν περιοχι τθσ δυτικισ
Θεςςαλίασ. Οι ςτακμοί αυτοί ζχουν ςτο παρελκόν λειτουργιςει ι ςυνεχίηουν να
λειτουργοφν υπό τθν εποπτεία διαφόρων δθμοςίων φορζων (ΤΠΕΧΩΔΕ-ΤΠΕΚΑ, ΕΜΤ,
ΤΠΓΕ-ΤΠΑΑΣ, ΔΕΘ). Ανάλογα με το φορζα που είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία τουσ,
θ ποιότθτα των παρεχόμενων δεδομζνων μπορεί να διαφζρει. Ζτςι, ςτα πλαίςια τθσ Α’
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Φάςθσ τθσ μελζτθσ “Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν
Πόρων Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ
Ελλάδασ, Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)”
(Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ, 2005α)
πραγματοποιικθκε ςυλλογι, καταχϊρθςθ και αξιολόγθςθ όλων των διακζςιμων
δεδομζνων. Οι ςτακμοί των οποίων τα δεδομζνα κεωρικθκαν ελλιπι (με εκτεταμζνα
κενά ι με μικρό διάςτθμα λειτουργίασ) και οι ςτακμοί που είχαν τθ χαμθλότερθ
αξιοπιςτία, ςυγκριτικά με τουσ αμζςωσ γειτονικοφσ τουσ, απορρίφκθκαν. Σα πρωτογενι
δεδομζνα τθσ παραπάνω μελζτθσ αφοροφςαν τθν περίοδο 1980-2000. τισ περιπτϊςεισ
που υπιρχαν μεμονωμζνα ςποραδικά κενά, πραγματοποιικθκε ςυμπλιρωςθ του
δείγματοσ με τθ μζκοδο τθσ γραμμικισ πανδρόμθςθσ. τισ περιπτϊςεισ των ςτακμϊν
που τζκθκαν ςε λειτουργία μετά το 1980 ι διακόπθκε θ λειτουργία τουσ πριν το 2000,
οι διακζςιμεσ χρονοςειρζσ υπζςτθςαν επζκταςθ, ϊςτε να αποκτιςουν το ίδιο μικοσ με
τισ υπόλοιπεσ. Σελικϊσ, προζκυψε ζνα κατάλογοσ 61 βροχομετρικϊν ςτακμϊν, με
πλιρεισ χρονοςειρζσ, οι οποίοι κεωρικθκαν κατάλλθλοι για περαιτζρω υδρολογικι
ανάλυςθ.
Εν γζνει, οι βροχομετρικοί ςτακμοί του ΤΠΕΧΩΔΕ κεωρικθκαν περιςςότερο αξιόπιςτοι,
γιατί τα δεδομζνα τουσ παρζχονταν ςε θμεριςιο βιμα και ιταν καταγεγραμμζνα
ψθφιακά. Ακόμθ και όςα δεδομζνα δεν είχαν ψθφιοποιθκεί, εντοπίςτθκαν και τελικά
ψθφιοποιικθκαν από τισ πρωτογενείσ καταγραφζσ. Επίςθσ, θ λειτουργία αρκετϊν
βροχομετρικϊν ςτακμϊν του ΤΠΕΧΩΔΕ κεωρικθκε υποδειγματικι. Προβλθματικι
κεωρικθκε, μόνο, θ καταγραφι του χιονιοφ, αφοφ δεν ιταν ςαφείσ οι ςυνκικεσ
μζτρθςθσ και ο διαχωριςμόσ του από τθν κακαρι βροχόπτωςθ.
Σα βροχομετρικά δεδομζνα τθσ ΕΜΤ, του ΤΠΓΕ και τθσ ΔΕΘ κεωρικθκαν χαμθλότερθσ
ποιότθτασ, κυρίωσ επειδι ιταν διακζςιμα ςε μθνιαίο βιμα. Άλλοι λόγοι ιταν οι ειδικζσ
ςυνκικεσ μζτρθςθσ, ο τρόποσ λειτουργίασ των ςτακμϊν και θ ζλλειψθ δεδομζνων για
παρατεταμζνεσ περιόδουσ. Οι ςτακμοί τθσ ΕΜΤ είναι εγκατεςτθμζνοι ςε πολφ χαμθλά
υψόμετρα και ςυνικωσ ςε αεροδρόμια. Επίςθσ, αρκετοί από αυτοφσ κεωροφνται
μειωμζνθσ αξιοπιςτίασ. Για όςουσ ςτακμοφσ παραςχζκθκαν δεδομζνα, οι καταγραφζσ
τθσ βροχόπτωςθσ χαρακτθρίηονταν από αρκετά και διάςπαρτα κενά. Αυτό κακιςτοφςε
δφςκολθ τθν εξαγωγι ετιςιων τιμϊν. Επίςθσ, κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, δεν ιταν
πάντα ςαφισ θ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ μθδενικι τιμι και τθν απουςία τιμισ. Αντίκετα,
θ καταγραφι των μετεωρολογικϊν δεδομζνων (πχ. κερμοκραςία, ζνταςθ ανζμου)
κεωρικθκε υποδειγματικι. Οι ςτακμοί του ΤΠΓΕ είναι εγκατεςτθμζνοι κυρίωσ ςε
χαμθλά υψόμετρα, ςε πεδινζσ περιοχζσ. Γενικά, πρόκειται για παλαιοφσ ςτακμοφσ, με
πολλά κενά ςτισ μετριςεισ, ι για πρόςφατουσ ςτακμοφσ, με πολφ λίγα χρόνια
λειτουργίασ. Οι περιςςότεροι βροχομετρικοί ςτακμοί τθσ ΔΕΘ ζχουν εγκαταςτακεί ςε
μεγάλα υψόμετρα, ςε ορεινζσ περιοχζσ. Όςοι από αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ
λειτουργοφςαν τθν περίοδο 1980-2000, διακζτουν ςχεδόν πλιρεισ χρονοςειρζσ των
μθνιαίων κατακρθμνίςεων. Ωςτόςο, οι μθνιαίεσ κατακρθμνίςεισ που παρζχει θ ΔΕΘ δεν
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διαχωρίηουν τθ βροχόπτωςθ από τθ χιονόπτωςθ. Επίςθσ, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
βροχομετρικϊν ςτακμϊν τθ ΔΕΘ καταργικθκε το 1994, ενϊ οι ςτακμοί που
προςτζκθκαν μετά το 1980, και κυρίωσ μετά το 1994, ιταν ςαφϊσ λιγότεροι.
Σα βροχομετρικά δεδομζνα τθσ περιόδου 1975-1980 και 2000-2009 αναηθτικθκαν και
ςυλλζχκθκαν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ
”Innovative approaches to halt desertification in Pinios: Piloting emerging technologies
(i-adapt)” που υλοποιικθκε από το ΕΜΠ και άλλουσ ςυνεργάτεσ. ε όςουσ από τουσ
ςτακμοφσ υπιρχαν κενά πραγματοποιικθκε ςυμπλιρωςθ με βάςθ τουσ εγγφτερουσ
ςτακμοφσ.

7.2 Θερμοκραςία
φμφωνα με τθν Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ
Ελλάδοσ (2005), θ κερμοβακμίδα του υδατικοφ διαμερίςματοσ τθσ Θεςςαλίασ ζχει
εκτιμθκεί ςε -0,0042 οC. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κερμοκραςία μειϊνεται κατά 4,2 οC ανά
1000 m αφξθςθσ του υψομζτρου. Σα διακζςιμα δεδομζνα κερμοκραςίασ αφοροφςαν
τθν περίοδο 1980-2000 και προζρχονται από ςτακμοφσ τθσ ΕΜΤ, του ΤΠΓΕ, του
ΤΠΕΧΩΔΕ και τθσ ΔΕΘ. τα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ, οι χρονοςειρζσ μζςθσ μθνιαίασ
κερμοκραςίασ υπζςτθςαν διόρκωςθ, ϊςτε να αντιςτοιχοφν ςτθν µζςθ ςτάκμθ του
αντίςτοιχου ταμιευτιρα. Θ αναγωγι ζγινε µε εφαρμογι τθσ ςχζςθσ:

Tr  TS  a( z r  z s )

(1.1)

Tr θ μζςθ μθνιαία κερμοκραςία αζρα ςτθ μζςθ ςτάκμθ του ταμιευτιρα, Ts θ μζςθ
μθνιαία κερμοκραςία αζρα του ςτακμοφ αναφοράσ, zr, zs τα αντίςτοιχα υψόμετρα και c
θ μζςθ κερμοβακμίδα, δθλαδι ο ρυκμόσ μείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςυναρτιςει του
υψομζτρου.
Ο χάρτθσ των ιςόκερμων καμπυλϊν καταςκευάςτθκε με χριςθ τθσ κερμοβακμίδασ και
του Ψθφιακοφ Μοντζλου Εδάφουσ. Επειδι οι ςτακμοί ιταν γενικά λίγοι, υπιρχε
ςοβαρό πρόβλθμα απεικόνιςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε περίπτωςθ που θ βζλτιςτθ
παρεμβολι εκτελοφνταν μόνο με τα δεδομζνα των ςτακμϊν. Επομζνωσ, θ διαδικαςία
που εφαρμόςτθκε ιταν θ ακόλουκθ: Με βάςθ τθ κερμοβακμίδα υπολογίςτθκαν οι
μζςεσ ετιςιεσ κερμοκραςίεσ των ςτακμϊν αν υποκζςουμε ότι όλοι βρίςκονταν ςτο
επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Ζπειτα, ςτο ΓΠ, διορκϊκθκαν αυτζσ οι τιμζσ αφαιρϊντασ για
κάκε κελί των ιςόκερμων επιφανειϊν το γινόμενο τθσ κερμοβακμίδασ με το αντίςτοιχο
υψόμετρο του Ψθφιακοφ Μοντζλου Εδάφουσ. Με βάςθ αυτόν τον τρόπο
καταςκευάςτθκαν ρεαλιςτικζσ ιςόκερμεσ καμπφλεσ και επιφάνειεσ με μείωςθ τθσ
μζςθσ ετιςιασ κερμοκραςίασ με τθν αφξθςθ του υψομζτρου.
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τα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ”Innovative approaches to halt
desertification in Pinios: Piloting emerging technologies (i-adapt)” που υλοποιικθκε από
το ΕΜΠ αναηθτικθκαν και ςυλλζχκθκαν θμεριςια δεδομζνα κερμοκραςίασ τθσ
περιόδου 1975-2010 από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. ε όςουσ από τουσ ςτακμοφσ
υπιρχαν κενά πραγματοποιικθκε ςυμπλιρωςθ με βάςθ τουσ εγγφτερουσ ςτακμοφσ.

7.3 χετική υγραςία
φμφωνα με τθν Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ
Ελλάδοσ (2005), το υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ περιλαμβάνει τζςςερισ
αξιόπιςτουσ ςτακμοφσ για τθν μζτρθςθ τθσ ςχετικισ υγραςίασ. Πρόκειται για τουσ
ςτακμοφσ Λάριςασ, Αγχιάλου, Λιβαδίου και Σρικάλων. Οι ςτακμοί τθσ Λάριςασ και τθσ
Αγχιάλου παρουςιάηουν πλιρεισ χρονοςειρζσ ενϊ οι ςτακμοί των Σρικάλων και του
Λιβαδίου ςυμπλθρϊκθκαν με βάςθ τθ Λάριςα. Σα δεδομζνα αφοροφν τμιματα τθσ
περιόδου 1980-2000 και οι ςτακμοί ανικουν ςτθν ΕΜΤ και το ΤΠΓΕ.

7.4 Σαχφτητα ανζμου
φμφωνα με τθν Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ
Ελλάδοσ (2005), το υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ περιλαμβάνει τρεισ ςτακμοφσ
για τθν μζτρθςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Πρόκειται για τουσ ςτακμοφσ Λάριςασ,
Αγχιάλου και Σρικάλων. Σα δεδομζνα αφοροφν τμιματα τθσ περιόδου 1980-2000 και οι
ςτακμοί ανικουν ςτθν ΕΜΤ. Σα ςτοιχεία του ςτακμοφ Σρίκαλα αφοροφν ςτα ζτθ 19992001 και, λόγω του εξαιρετικισ μεταβλθτότθτασ τθσ ταχφτθτασ του φαινομζνου, δεν
ζγινε επζκταςθ του δείγματοσ με τθ Λάριςα, αλλά για τουσ μινεσ που λείπουν
χρθςιμοποιικθκαν οι μζςεσ τιμζσ των μθνϊν για τουσ οποίουσ υπιρχαν μετριςεισ.
Θ ταχφτθτα του ανζμου είναι μια πολφ ςθμαντικι παράμετροσ των εξιςϊςεων
υπολογιςμοφ τθσ δυνθτικισ εξατμοδιαπνοισ. Επομζνωσ, τα διακζςιμα δεδομζνα
υπζςτθςαν μια επεξεργαςία δφο ςταδίων. Αρχικά, πραγματοποιικθκε μετατροπι τθσ
μονάδασ μζτρθςθσ. Οι παρατθρθμζνεσ τιμζσ μετατράπθκαν από κόμβουσ (Knots-Kt) ςε
m/s. τθ ςυνζχεια, οι νζεσ τιμζσ υπζςτθςαν υψομετρικι αναγωγι. Σο φψοσ των
ανεμόμετρων από το ζδαφοσ είναι για τθν Αγχίαλο 8 m, για τθ Λάριςα 12 m, και για τα
Σρίκαλα 4 m. Ωςτόςο, για τισ τιμζσ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου, το τυπικό φψοσ
αναφοράσ είναι 2 m. φμφωνα με Allen et al. (1998), θ υψομετρικι αναγωγι από
οποιοδιποτε υψόμετρο ςτο τυπικό υψόμετρο αναφοράσ μπορεί να γίνει με χριςθ του
τφπου:

(1.2)
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όπου U2 θ ταχφτθτα ανζμου ςε φψοσ 2 m και Uz θ ταχφτθτα ανζμου ςε φψοσ z m.

7.5 Ηλιοφάνεια
φμφωνα με τθν Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ
Ελλάδοσ (2005), το υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ περιλαμβάνει δφο ςτακμοφσ για
τθν μζτρθςθ τθσ θλιοφάνειασ. Πρόκειται για τουσ ςτακμοφσ Λάριςασ και Αγχιάλου. Σα
διακζςιμα δεδομζνα αυτϊν των ςτακμϊν αφοροφν τθν περίοδο 1980-1999 και
ανικουν ςτθν ΕΜΤ.

8. Τδρομετρήςεισ
Οι ςθμαντικότεροι και πιο αξιόπιςτοι υδρομετρικοί ςτακμοί τθσ λεκάνθσ απορροισ του
ποταμοφ Πθνειοφ είναι αυτοί που βρίςκονται ςτισ κζςεισ Πφλθ, Μουηάκι, Γάβροσ
(Μουργκάνι), αρακίνα, Αλι Εφζντθ, Αμυγδαλιά και κοπιά. Άλλοι ςτακμοί
χαμθλότερθσ αξιοπιςτίασ είναι αυτοί που βρίςκονται ςτισ κζςεισ Θεόπετρα, Μεςδάνι,
Κλοκωτόσ, Πθνειάδα, Αμπελιά, Κζδροσ, Μεςοχϊρι, Αλκαηάρ, Γιάννουλθ, Σζμπθ και
Πυργετόσ.
φμφωνα με τθν Ζκκεςθ Επιφανειακισ Τδρολογίασ τθσ Α’ Φάςθσ τθσ μελζτθσ
“Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Τδατικϊν
Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ, Θπείρου,
Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)” (Κοινοπραξία Διαχείριςθσ
Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ, 2005), οι περιςςότεροι υδρομετρικοί
ςτακμοί παρουςιάηουν κάποιο πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τθ λειτουργία τουσ, με ςυνζπεια
τθ μειωμζνθ αξιοπιςτία των καταγραφϊν τουσ, για μικρότερα ι μεγαλφτερα
διαςτιματα. Εξαίρεςθ αποτελεί ο υδρομετρικόσ ςτακμόσ ςτθ κζςθ Αλι Εφζντθ, αφοφ
πρόκειται για ζναν από τουσ πιο αξιόπιςτουσ ςτακμοφσ ςε επίπεδο υδατικοφ
διαμερίςματοσ. Ωςτόςο, τα τελευταία 15-20 χρόνια παρατθρείται μια ςαφισ
επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ λειτουργίασ των υδρομετρικϊν ςτακμϊν, χωρίσ να
εξαιροφνται και οι ςτακμοί των οποίων θ λειτουργία ςτο παρελκόν χαρακτθριηόταν
ςχετικά ικανοποιθτικι ζωσ υποδειγματικι. Αυτό οφείλεται ςτθν καταςκευι πρόχειρων
φραγμάτων ανάντθ των υδρομετρικϊν ςτακμϊν, για τθν διευκόλυνςθ τθσ άντλθςθσ
από τα ποτάμια κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Με αυτόν τον τρόπο, όμωσ, προκαλείται
ανάςχεςθ τθσ ροισ, άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ του ποταμοφ και ακφρωςθ τθσ διενζργειασ
υδρομετριςεων. Θ πρακτικι αυτι εμφανίςτθκε κατά τθν περίοδο τθσ ζντονθσ ξθραςίασ
των ετϊν 1988-1994 και υπάρχουν ενδείξεισ ότι γενικεφεται τα τελευταία ζτθ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊνεται προφανισ αςυμφωνία ανάμεςα ςτθ ςτάκμθ τθσ
υδρομζτρθςθσ και τθν ςτάκμθ του παρατθρθτι και αραίωςθ τθσ διενζργειασ
υδρομετριςεων κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Επομζνωσ, θ αξιοπιςτία των δεδομζνων
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μετά το 1994 είναι ςαφϊσ υποβακμιςμζνθ. Σα παλαιότερα δεδομζνα, προ του 1994,
αντιπροςωπεφουν ςε μεγαλφτερο βακμό τθ φυςικι λειτουργία του ςυςτιματοσ.
Θ καταγραφι, αξιολόγθςθ, επεξεργαςία και δθμοςίευςθ των υδρομετρικϊν δεδομζνων
των ςτακμϊν αυτϊν ζχει αποτελζςει ςτο παρελκόν αντικείμενο πολλϊν μελετϊν και
ερευνθτικϊν προγραμμάτων (Μιμίκου και Χατηθςάββα, 1986 ∙ Κουτςογιάννθσ κ.α.,
1988 ∙ Χατηθςάββα κ.α., 1995 ∙ Μακρυγιϊργοσ, 1996 ∙ Ηαρρισ κ.α., 1997 ∙
Κουτςογιάννθσ κ.α., 2001 ∙ Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ &
Δυτικισ Ελλάδοσ, 2005 ∙ ΤΠΕΧΩΔΕ, 2006). Οι αρμόδιοι φορείσ για τθ λειτουργία των
ςτακμϊν είναι το ΤΠΕΧΩΔΕ-ΤΠΕΚΑ, θ ΔΕΘ και το ΤΠΓΕ-ΤΠΑΑΣ.
Όλα τα διακζςιμα δεδομζνα από τισ διάφορεσ πθγζσ ςυλλζχκθκαν και ταξινομικθκαν
ανά υδρομετρικό ςτακμό. Ζτςι, για κάκε υδρομετρικό ςτακμό εντοπίςτθκαν οι
εκτιμϊμενεσ παροχζσ για μια περίοδο που μπορεί να υπερβαίνει και τα 30 ζτθ. Επειδι
οι καταγεγραμμζνεσ τιμζσ παροχϊν που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία ζχουν
υπολογιςκεί με διαφορετικζσ μεκόδουσ από τον εκάςτοτε μελετθτι, υπάρχουν
περιπτϊςεισ που οι αναφερόμενεσ μθνιαίεσ τιμζσ αποκλίνουν μεταξφ τουσ. Για αυτό το
λόγο δεν δθμιουργικθκαν μοναδικζσ χρονοςειρζσ παροχϊν ανά ςτακμό, αλλά
παρατίκενται το ςφνολο των αναφερόμενων χρονοςειρϊν.
Θ εκτίμθςθ των παροχϊν από τουσ διάφορουσ μελετθτζσ ζγινε με τθ χριςθ
πρωτογενϊν υδρομετριςεων, μετριςεων ςτάκμθσ και καταγραφϊν ςτακμθγράφων.
Καταςκευάςτθκαν καμπφλεσ ςτάκμθσ-παροχισ, πραγματοποιικθκε εφαρμογι των
καμπυλϊν ςτισ ςτάκμεσ και ςτθ ςυνζχεια εκτελζςτθκε διόρκωςθ Stout.
Επιπλζον, ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ ”Innovative approaches to halt
desertification in Pinios: Piloting emerging technologies (i-adapt)”, που υλοποιικθκε
από το ΕΜΠ και άλλουσ ςυνεργάτεσ, αναηθτικθκαν και ςυλλζχκθκαν υδρομετριςεισ
και πρωτογενείσ μετριςεισ ςτάκμθσ από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Εγγείων
Βελτιϊςεων των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων Λαρίςθσ, Σρικάλων και Καρδίτςασ. Σα
ςτοιχεία αυτά αφοροφςαν διάφορα διαςτιματα από τθν περίοδο 1970-2010.

9. Μετρήςεισ ποιότητασ υδάτων
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθν ποιοτικι κατάςταςθ των επιφανειακϊν και υπογείων
υδάτων τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ προζκυψαν από τισ παρακάτω
πθγζσ:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
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- Εκνικό Πρόγραμμα Διαχείριςθσ και Προςταςίασ των Τδατικϊν Πόρων τθσ Χϊρασ
(Κουτςογιάννθσ κ.α., 2008)
- χζδιο Διαχείριςθσ Τδάτων ΤΔ Θεςςαλίασ (ΤΔ08) (Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδάτων
Θεςςαλίασ, Θπείρου & Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, 2011)
- Θλεκτρονικό αρχείο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων
Ζπειτα από ςχετικι ςυνεννόθςθ με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ
Τδάτων παραλιφκθκαν οι επίςθμεσ εκκζςεισ αναφοράσ, κακϊσ και τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία που ζχουν καταρτιςτεί από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και το
εργαςτιριο αναλφςεων τθσ ΔΕΤΑ Λάριςασ. Θ τελευταία ανζλαβε για ζνα διάςτθμα τθ
διενζργεια ποιοτικϊν αναλφςεων όχι μόνο για το πόςιμο νερό τθσ περιοχισ ευκφνθσ
τθσ αλλά και για τα υδάτινα ςϊματα ολόκλθρθσ τθσ περιφζρειασ Θεςςαλίασ. το
Τδατικό Διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ ζχουν πραγματοποιθκεί μετριςεισ τθσ ποιοτικισ
κατάςταςθσ των υπόγειων υδάτων ςτα πλαίςια ερευνθτικϊν προγραμμάτων του
ΤΠΕΧΩΔΕ, ςτα πλαίςια τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των αρδευτικϊν
γεωτριςεων από το ΤΠΑΑΣ, κακϊσ επίςθσ από το ΙΓΜΕ όςον αφορά τθ χθμικι
κατάςταςθ.
Σα δεδομζνα που ελιφκθςαν ςυγκρίκθκαν μεταξφ τουσ λόγω τθσ φπαρξθσ πολλϊν
αλλθλοεπικαλυπτόμενων αρχείων. Σελικϊσ, προςδιορίςτθκαν και απομονϊκθκαν τα
μοναδικά αρχεία για κάκε ςθμείο και χρονολογία μζτρθςθσ. τα τελικά αρχεία ζγινε
λεπτομερισ εκκακάριςθ των εγγραφϊν, ταξινόμθςθ και αρχειοκζτθςθ. Σα τελικά
δεδομζνα ποιότθτασ εκτείνονται κατά τθν περίοδο 1995-2009. Ωςτόςο, υπάρχουν
αρκετά κενά διαςτιματα ανά κζςθ μζτρθςθσ και ανά μετροφμενθ παράμετρο. ε
ξεχωριςτά αρχεία τοποκετικθκαν οι μετριςεισ που αφοροφν τα επιφανειακά φδατα
(ποτάμια και λίμνεσ), τα υπόγεια φδατα (πθγάδια και γεωτριςεισ) και τισ πθγζσ.
Οι παράμετροι που καταγράφονται μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε φυςικοχθμικζσ,
μζταλλα, κρεπτικά και μικροβιολογικά. Ενδεικτικζσ παράμετροι που μετρϊνται είναι θ
κερμοκραςία, θ κολερότθτα, θ ςκλθρότθτα, θ αγωγιμότθτα, τα νιτρικά, τα νιτρϊδθ, τα
αμμωνιακά, το νάτριο, τα κειϊκά, τα χλωριόντα, τα όξινα ανκρακικά, το αςβζςτιο, το
μαγνιςιο, ο ολικόσ φϊςφοροσ, ο υδράργυροσ, το κάδμιο, ο μόλυβδοσ, ο ψευδάργυροσ,
τα κολοβακτθριοειδι, οι εντερόκοκκοι κ.α. Οι μετριςεισ των τοξικϊν ρφπων
αρχειοκετικθκαν ςε ξεχωριςτά αρχεία και αφοροφν τα ζτθ 1999, 2000 και 2001.

10. Ζργα υποδομήσ
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τισ υποδομζσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ
προζκυψαν από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
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Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
- Εκνικό Πρόγραμμα Διαχείριςθσ και Προςταςίασ των Τδατικϊν Πόρων τθσ Χϊρασ
(Κουτςογιάννθσ κ.α., 2008)
Για τθν αξιοποίθςθ του υδατικοφ δυναμικοφ τθσ Θεςςαλίασ ζχει προτακεί ςτο
παρελκόν θ καταςκευι μεγάλου αρικμοφ ζργων μικρισ και μεγάλθσ κλίμακασ (πχ.
φράγματα, λιμνοδεξαμενζσ, ρουφράκτεσ, αρδευτικζσ διϊρυγεσ και κανάλια) . Ωςτόςο,
ςε ςχζςθ με τισ προτάςεισ που κατατζκθκαν, τα ζργα που τελικϊσ υλοποιικθκαν είναι
λίγα. Σα ςθμαντικότερα ζργα που περατϊκθκαν τα τελευταία χρόνια είναι ο
ταμιευτιρασ του μοκόβου, ςτον ποταμό οφαδίτθ, και θ αναδθμιουργία τθσ λίμνθσ
Κάρλασ.
Επίςθσ, για τθν ικανοποίθςθ των αρδευτικϊν, υδρευτικϊν και περιβαλλοντικϊν
αναγκϊν τθσ Θεςςαλίασ, κακϊσ και για τθν εξαςφάλιςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ
χϊρασ, μελετικθκε θ εκτροπι του άνω ρου του Αχελϊου προσ τθ Θεςςαλία. Σο ςχζδιο
αυτό προζβλεπε τθ μεταφορά ποςοτιτων νεροφ από το υδατικό διαμζριςμα τθσ
Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ ςτο υδατικό διαμζριςμα τθσ Θεςςαλίασ, μζςω ενόσ
ςυςτιματοσ φραγμάτων και ςθράγγων. Με βάςθ τον τελευταίο ςχεδιαςμό του ζργου,
οι ποςότθτεσ αυτζσ ανζρχονταν ςε 600 hm3 ετθςίωσ (Κουτςογιάννθσ κ.α., 2008). Με τθν
εγκατάςταςθ υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν, το ςφςτθμα κα μποροφςε να αξιοποιθκεί και
ενεργειακά. Θ ςχθματικι αναπαράςταςθ των ζργων εκτροπισ του Αχελϊου, δίνεται
ςτο χιμα 1.1.

Σχήμα 1: Σχθματικι αναπαράςταςθ των ζργων εκτροπισ του Αχελώου
(Πθγι: Κουτςογιάννθσ, 1996)
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Σα ζργα που αφοροφν τθ Δυτικι τερεά Ελλάδα ςε μεγάλο βακμό ζχουν προχωριςει,
παρά τθν πολφχρονθ δικαςτικι διαμάχθ που εκτυλίςςεται ςτο τΕ (ακυρωτικζσ
αποφάςεισ των εγκρίςεων περιβαλλοντικϊν όρων 2759/94, 2760/94, 3478/2000,
1688/2005, 1691/2005). Σο 2009 το τΕ απζςτειλε 14 προδικαςτικά ερωτιματα ςτο ΔΕΕ
ςε ςχζςθ με το ηιτθμα τθσ εκτροπισ (απόφαςθ 3053/2009) και ςτθ ςυνζχεια ζκανε
δεκτά τα αιτιματα αναςτολισ όλων των ζργων μζχρι τθ λιψθ των απαντιςεων του ΔΕΕ
(αποφάςεισ 141/2010, 151/2011). Ζκτοτε, τα ζργα εκτροπισ παραμζνουν παγωμζνα
(Δανιλάκθσ, 2011). Σα ζργα που αφοροφν τθ Θεςςαλία δεν ζχουν προχωριςει κακόλου.
Από τθν πλευρά τθσ Θεςςαλίασ, τα ζργα ταμίευςθσ που διαχρονικά ζχουν ςυνδεκεί με
τθν εκτροπι του Αχελϊου βρίςκονται εντόσ τθσ λεκάνθσ απορροισ του Πθνειοφ.
Πρόκειται για το φράγμα του Μουηακίου, ςτον Πάμιςο, το φράγμα τθσ Πφλθσ, ςτον
Πορταϊκό ποταμό και τθν αναρρυκμιςτικι δεξαμενι Μαυρομματίου, κοντά ςτο
ομϊνυμο χωριό. Άλλοι ταμιευτιρεσ μεγάλθσ κλίμακασ, που ζχουν μελετθκεί ςτο
παρελκόν είναι αυτοί τθσ Κρφασ Βρφςθσ, ςτο Μαλακαςιϊτικο ρζμα, τθσ Θεόπετρασ,
ςτον άνω ρου του Λθκαίου, και του Νεοχωρίου, ςτον Νεοχωρίτθ. Εντόσ τθσ λεκάνθσ
απορροισ του Πθνειοφ ζχουν ακόμθ καταςκευαςτεί ι ςχεδιάηεται να καταςκευαςτοφν
ζργα ταμίευςθσ μικρισ κλίμακασ που εξυπθρετοφν τοπικζσ ανάγκεσ των κατοίκων.
Επιπλζον, είναι χριςιμο να προςτεκεί πωσ, αν και ο ταμιευτιρασ του Πλαςτιρα
(φράγμα Σαυρωποφ) δεν βρίςκεται εντόσ του υδατικοφ διαμερίςματοσ τθσ Θεςςαλίασ,
εντοφτοισ το ςφνολο των απολιψεων που τον αφοροφν κατευκφνεται προσ αυτό. Ο
ταμιευτιρασ του Πλαςτιρα ζχει ωφζλιμθ χωρθτικότθτα 300 hm3 και λειτουργεί ωσ
ζργο πολλαπλοφ ςκοποφ, αφοφ καλφπτει ανάγκεσ φδρευςθσ, άρδευςθσ και
ενεργειακισ παραγωγισ. φμφωνα με ΕΤΔΕ Αχελϊου (1995), κατά Κοινοπραξία
Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ (2005), οι μζςεσ ετιςιεσ
απολιψεισ από τον Πλαςτιρα εκτιμϊνται ςε 160 hm3. Περίπου 145 hm3 προορίηονται
για άρδευςθ και 15 hm3 για φδρευςθ περιοχϊν τθσ Καρδίτςασ. φμφωνα με
Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδάτων Θεςςαλίασ, Θπείρου & Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ
(2011), θ νεότερθ εκτίμθςθ για τισ απολιψεισ από τον Πλαςτιρα είναι 129 hm3.
Εκτόσ από τα παραπάνω μόνιμα φράγματα, ςτθ Θεςςαλία καταςκευάηονται και
προςωρινά πρόχειρα φράγματα κατά μικοσ του Πθνειοφ, με ςκοπό τθν ανάςχεςθ τθσ
ροισ, τθν αποκικευςθ μικρϊν ποςοτιτων νεροφ και τθ διευκόλυνςθ των αντλιςεων.
Σα φράγματα αυτά καταςκευάηονται τθν κερινι περίοδο και απομακρφνονται ςτο
τζλοσ τθσ αρδευτικισ περιόδου, ϊςτε να επανζλκει θ φυςικι ροι του ποταμοφ.
φμφωνα με Κοινοπραξία Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
(2005), μεταξφ Γυρτϊνθσ και Εργοςταςίου Ηάχαρθσ ςτθ Λάριςα, λειτουργοφν τζςςερα
μόνιμα αντλιοςτάςια ικανά να αρδεφουν 80.000 ςτρζμματα με επιφανειακά νερά του
Πθνειοφ ποταμοφ. Επίςθσ, από τθ ςυμβολι του Ενιπζα ςτον Πθνειό μζχρι και το
Εργοςτάςιο Ηάχαρθσ, ζχουν εγκαταςτακεί μικρά ιδιωτικά αντλθτικά ςυγκροτιματα για
τθν άρδευςθ εφαπτόμενων εκτάςεων ςε Γεωργανάδα, Ηάρκο, Φαρκαδόνα, Κλοκωτό
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και Πθνειάδα. Οι εκτάςεισ αυτζσ εκτιμάται ότι υπερβαίνουν κατά πολφ τα 10.000
ςτρζμματα.
Μια ςθμαντικι κατθγορία ζργων τθσ περιοχισ είναι τα αρδευτικά-αποςτραγγιςτικά
δίκτυα. υνικωσ, θ διάκριςι τουσ γίνεται με βάςθ τον αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ (ςε
αντιςτοίχθςθ με τουσ τοπικοφσ ΣΟΕΒ/ΓΟΕΒ). Περιλαμβάνουν ζργα γεωτριςεων,
ςωλθνωτά δίκτυα, τάφρουσ (ςυλλεκτιρεσ), κανάλια και διϊρυγεσ.
Οι γεωτριςεισ που ζχουν ανορυχκεί ςτθ κεςςαλικι πεδιάδα διαχωρίηονται ςε νόμιμεσ
(κρατικζσ και οριςμζνεσ ιδιωτικζσ) και παράνομεσ (ιδιωτικζσ). Οι νόμιμεσ γεωτριςεισ
διανοίχκθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΠΑΤΤΘ ι ςτο πλαίςιο άλλων
προγραμμάτων εγγείων βελτιϊςεων από τισ τοπικζσ ΤΕΒ. Επίςθσ, διανοίχκθκαν από
τουσ ΣΟΕΒ/ΓΟΕΒ, με ίδιουσ πόρουσ. Οι παράνομεσ γεωτριςεισ διανοίχκθκαν από
ιδιϊτεσ, κυρίωσ μετά το 1980. Οριςμζνεσ από τισ παράνομεσ γεωτριςεισ
νομιμοποιικθκαν ςε τζςςερισ φάςεισ (1981, 1986, 1996, 2008). Κατά Γκοφμα (2006), ςε
όλθ τθν περιφζρεια Θεςςαλίασ υπάρχουν 1.712 κρατικζσ και 31.000 ιδιωτικζσ
γεωτριςεισ.

11. Χρήςεισ φδατοσ - Κατανάλωςη νεροφ - Επεξεργαςία λυμάτων
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τισ χριςεισ φδατοσ, τθν κατανάλωςθ νεροφ και τθν
επεξεργαςία των λυμάτων ςτθ λεκάνθ απορροισ του ποταμοφ Πθνειοφ προζκυψαν
από τισ παρακάτω πθγζσ:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
- Εκνικό Πρόγραμμα Διαχείριςθσ και Προςταςίασ των Τδατικϊν Πόρων τθσ Χϊρασ
(Κουτςογιάννθσ κ.α., 2008)
- Ζκκεςθ «Κατάρτιςθ χεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν των
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Θεςςαλίασ, Θπείρου και Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ,
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογι του Ν.
3199/2003 και του ΠΔ. 51/2007: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδάτων Θεςςαλίασ, Θπείρου & Δυτικισ τερεάσ
Ελλάδασ.
- «Μελζτθ ςκοπιμότθτασ και χωροκζτθςθσ βιολογικϊν κακαριςμϊν τουριςτικϊν και
παραλιακϊν περιοχϊν Θεςςαλίασ» για τθν ΕΤΔΕΠ Θεςςαλίασ (Αργυροφλθ κ.α.,
2005)
Σα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν αφοροφν τθν τυπικι κατανάλωςθ φδατοσ ανά μόνιμο
κάτοικο/διαμζνοντα ςε ξενοδοχείο/κεφαλι ηϊου, τον αρικμό των μόνιμων
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κατοίκων/διαμενόντων ςε ξενοδοχεία/κεφαλϊν ηϊων και τθν θμεριςια κατανάλωςθ
νεροφ ανά βιομθχανικι μονάδα, τον τρόπο αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ των αςτικϊν
και βιομθχανικϊν λυμάτων.

12. Πρακτική απολήψεων
Σα ςτοιχεία που αφοροφν τθν πρακτικι απολιψεων ςτθ λεκάνθ απορροισ του
ποταμοφ Πθνειοφ προζκυψαν από τθν παρακάτω πθγι:
- Μελζτθ «Ανάπτυξθ υςτθμάτων και Εργαλείων Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων
Τδατικϊν Διαμεριςμάτων Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ, Ανατολικισ τερεάσ Ελλάδασ,
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Αττικισ: Τδατικό Διαμζριςμα Θεςςαλίασ (08)» τθσ
Κοινοπραξίασ Διαχείριςθσ Τδατικϊν Πόρων Κεντρικισ & Δυτικισ Ελλάδοσ
Σα ςτοιχεία προζκυψαν φςτερα από επικοινωνία με τοπικοφσ αρμοδίουσ ςε κάκε διμο
και τθ ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν ερωτθματολογίων. Σα ςτοιχεία αφοροφν τθν προζλευςθ
του νεροφ (επιφανειακά/ υπόγεια φδατα) και τθν ποςοςτιαία εκτίμθςθ τθσ κατανομισ
του ςε προερχόμενο από πθγζσ, γεωτριςεισ, ποτάμια, φυςικζσ λίμνεσ και τεχνθτοφσ
ταμιευτιρεσ.
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