
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το 
Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (ΓΠΑ)  και  ιδιαίτερα  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης  Ε.Π.  Θεσσαλίας  με  τον  Τομέα  Γεωλογικών  Επιστημών  και 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας του ΓΠΑ.
Πρόκειται για υλοποίηση έργου, στο πλαίσιο σχετικής Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 
(Αριθ. Πρωτ. 11886, 6/09/2007) από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αναθέτουσα Αρχή) 
στο ΓΠΑ (Ανάδοχος), με τίτλο «Καταγραφή - Αξιολόγηση προτάσεων υδραυλικών 
έργων περιοχής Κάτω Ολύμπου-Όσσας-Μαυροβουνίου».
Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για την ορθολογική διαχείριση των ορεινών 
υδάτων  της  περιοχής  που  ορίζεται  από  τα  διοικητικά  όρια  των  εξής 
Δήμων/Κοινοτήτων:
1. Αγιάς
2. Ευρυμενών
3. Κάτω Ολύμπου
4. Λακέρειας
5. Μελιβοίας
6. Νέσσωνος
7. Αμπελακίων.

Συγκεκριμένα,  το  υπόψη  Έργο  αφορά  στα  εξής,  με  βάση  τις  Συμβατικές 
υποχρεώσεις:
1. Συγκέντρωση  στοιχείων  που  αφορούν  την  ωρίμανση  των  υδραυλικών  έργων 
(φράγματα-  ταμιευτήρες)  των  θέσεων  που  εμπίπτουν  στα  όρια  της  υπό  μελέτη 
περιοχής και  που προτείνονται  από τις  προηγηθείσες  μελέτες  που εκπονήθηκαν ή 
εκπονούνται και συγκεκριμένα:
• Μελέτη  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  με  τίτλο  «Σχέδια  διαχείρισης 

υδατικών πόρων των υδατικών διαμερισμάτων-Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας»
• Μελέτη  του  Περιφερειακού  Ταμείου  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  με  τίτλο 

«Οργάνωση  της  παρακολούθησης  σε  Βάση  Δεδομένων  των  μετρήσεων 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και της αξιολόγησης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων της Θεσσαλίας».

2. Αξιολόγηση  των  προτάσεων  των  αρμοδίων  Φορέων  (Ο.Τ.Α.  κλπ),  που  δεν 
περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες μελέτες, ως προς την συμπληρωματικότητά 
τους  με  τα  προτεινόμενα  έργα  των  παραπάνω  Μελετών,  την  ωριμότητα  και  την 
τεχνική τους εφικτότητα.
Τα παραπάνω στοιχεία και προτάσεις θα συγκεντρωθούν μετά από συνεργασία που 
θα έχει ο Ανάδοχος με τους υπόψη ΟΤΑ.
3. Συγκριτική  αξιολόγηση  του  συνόλου  των  παραπάνω  προτάσεων, 
κατηγοριοποίηση  και  ιεράρχηση  προτεραιότητας  υλοποίησης.  Τα  έργα  θα 
καταταγούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
• Έργα Α΄ προτεραιότητας
• Έργα Β΄ προτεραιότητας
• Απορριφθέντα έργα.

Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων θα γίνει βάσει:
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• Κατηγοριοποίησης  ανάλογα  με  τον  σκοπό  δημιουργίας  του  φράγματος 
(περιβαλλοντική προστασία, ύδρευση, κάλυψη αρδευτικών αναγκών, τουριστική 
αξιοποίηση περιοχής, κλπ.).

• Δεικτών  Συγκρισιμότητας  (μέγεθος  λεκάνης  απορροής,  γεωλογικά 
χαρακτηριστικά, δυναμικότητα φράγματος, τύπος φράγματος, κόστος, κλπ.).

• Τεχνική Εφικτότητας
• Σκοπιμότητας κατασκευής σε σχέση με το απαιτούμενο κόστος, και τυχόν άλλων 

κριτηρίων  που  θα  προταθούν  από  τον  Ανάδοχο  και  θα  εγκριθούν  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου και με βάση τα όσα προβλέπονται στη σχετική 
Σύμβαση, ορίσθηκε από τον Ανάδοχο η ομάδα έργου με επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Γεώργιο  Μ.ιγκίρο,  Καθηγητή  ΓΠΑ.  Η  ομάδα  αυτή,  όπως  αναφέρεται  παρακάτω, 
εγκρίθηκε και από την Αναθέτουσα Αρχή:
1. Γ. Μιγκίρος,  Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΓΠΑ,
2. Γ. Σταμάτης, Αν. Καθηγητής Υδρογεωλογία ΓΠΑ,
3. Β. Αντωνίου, Δρ Γεωλογίας Περιβάλλοντος, ΠΕ ΕΚΠΑ,
4. Γ. Καραντούνιας, Καθηγητής Υδραυλικής Μηχανικής ΓΠΑ,
5. Α. Ρίτσος, Γεωτεχνικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ,
6. Β. Αντωνίου, MSc Γεωλόγος–Γεωτεχνικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΠΑ,
7. Χ. Μιγκίρου, MSc Γεωπόνος–Οικονομολόγος, ΠΕ ΓΠΑ,
8. Ε. Ψωμιάδης, MSc Γεωπόνος–Περιβαλλοντολόγος,  Επιστ. Συνεργάτης ΓΠΑ,
9. Ι Ελευθεριάδης, MSc Δασολόγος, ΚΑΠΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΠΑ, και
10. Ι Μπούτλας, Δασολόγος, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης.

Όλα  τα  μέλη  της  ομάδας,  με  ελάχιστες  εξαιρέσεις  που  δεν  κρίνεται  σκόπιμο  να 
αναφερθούν,  συνεργάστηκαν  στην  ολοκλήρωση  της  παρούσας  μελέτης  και 
βρισκόντουσαν  σε  άμεση  επικοινωνία  με  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και 
Παραλαβής  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  συγκροτείται  από  τους  (Γ΄  ΠΕΠ 
12963 / 26-09-07):
1. Αναστόπουλο Χρήστο, Στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος.
2. Μπράχο  Αθανάσιο,  Αναπληρωτή  Προϊστάμενο  της  Δ/νσης  Υδάτων  Περιφ. 

Θεσσαλίας, ως μέλος.
3. Κατσικάτσου Δήμητρα, υπάλληλο του Δασαρχείου Αγιάς, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι ακόλουθοι:
1. Γαλάρας Χρήστος, Στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος.
2. Κωτσής Ηλίας, υπάλληλος της Δ/νσης Υδάτων Περ. Θεσσαλίας, ως μέλος.
3. Μπριάστικας Κων/νος, υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Περιφ. Θεσσαλίας, ως 

μέλος.

Ένα  από  τα  βασικά  στοιχεία  της  παρούσας  μελέτης,  το  οποίο  κάτω  από  ειδικές 
συνθήκες συχνά αναδεικνύεται σε κορυφαίο,  αποτέλεσε η συγκέντρωση όλων των 
μελετών που αφορούν το έργο.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησαν όλοι οι φορείς Περιφέρεια, Νομαρχία και Δήμοι και 
ιδιαίτερα οι  Δήμοι,  καθώς και  ο συνάδελφος Ι.  Μπαλαμώτης,  γεωλόγος της  ΔΕΒ 
Λάρισας, τους οποίους και ευχαριστούμε.
Οι  Δήμοι  της  περιοχής  μελέτης  μας  παρείχαν επιπλέον και  με  ευχαρίστηση κάθε 
δυνατή βοήθεια στην ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που αντανακλά και τις αγωνίες 
τους.
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Μετά  από  σχετική  αλληλογραφία  με  όλους  τους  προαναφερθέντες  Φορείς, 
συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία για την γενικότερη κατάσταση των σχετικών με το έργο 
μελετών, σχεδιασμών κλπ., τα οποία και αναφέρονται στο πίνακα 1 του παρόντος. 

Η όλη εργασία ολοκληρώθηκε κατά βάση με τα ακόλουθα πέντε κύρια στάδια:
1. Μελέτη  και  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  με  βάση  αποφάσεις, 

προτάσεις,  έργα  κλπ.  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στην  περιοχή  μελέτης  και 
συγκριτικές παρατηρήσεις, που οδήγησαν σε προτεινόμενους σχεδιασμού.

2. Σχεδιασμός και οι συνακόλουθες συγκρίσεις, χαρτογραφήσεις και υπολογισμοί 
που αφορούν κύρια τις υδρολογικές λεκάνες.

3. Κριτήρια επιλογής φραγμάτων, συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν, αξιολογήθηκαν 
και καταχωρήθηκαν, με βάση την ισχύουσα από τη βιβλιογραφία και την εθνική 
και διεθνή πρακτική των έργων και ακολούθησε η αξιολόγηση των έργων με 
βάση κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια.

4. Προεπιλογή θέσεων ταμιευτήρων-λεκανών κατάκλυσης, η προεπιλογή κρίνεται 
πάντα αναγκαία ως ένα εργαλείο ελέγχου και αξιοπιστίας στην λειτουργία των 
κριτηρίων.  Με  βάση  κυρίως  γεωμορφολογικά  κριτήρια  και  μετά  από  ειδικές 
τεχνικές  που ακολουθήθηκαν  (με  βάση  DEM που έχει  κατασκευαστεί  για  το 
σκοπό αυτό), ορίστηκαν περιοχές που πληρούσαν συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Στις περιοχές αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε πίνακες όλα τα 
αναγκαία ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία.

5. Καταγραφή όλων των έργων που έχουν ολοκληρωθεί,  μελετηθεί και προταθεί 
στην  περιοχή  μελέτης.  Για  κάθε  ένα  από  αυτά  συμπληρώθηκε  ένας 
ολοκληρωμένος κατάλογος στοιχείων, τα οποία να μπορούν να αξιολογηθούν και 
να συγκριθούν τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτά που προεπιλέχθηκαν από τη 
μελέτη.  Υπολογισμοί  επιμέρους  υδρολογικών  ισοζυγίων,  συγκρίσεις  με  τις 
μελέτες, καθορισμός δυνατοτήτων έργου.

6. Αξιολόγηση και κατάταξη έργων, με βάση κριτήρια-τελικές προτάσεις.

Στο εισαγωγικό αυτό μέρος, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, κρίνεται σκόπιμο να 
αναφερθούν μερικές σημαντικές παράμετροι και θεωρήσεις, επάνω στις οποίες πρέπει 
να  γίνει  η  προσέγγιση  του  έργου  της  καταγραφή  -  αξιολόγηση  προτάσεων 
υδραυλικών έργων στην περιοχή της Αν. Θεσσαλίας.
Με βάση τα εθνικά και διεθνή δεδομένα για την εκμετάλλευση και διαχείριση των 
υδατικών πόρων στους ορεινούς  όγκους,  κρίνεται  αναγκαία και  επιβεβλημένη,  θα 
μπορούσαμε  να  πούμε,  η  δημιουργία  μικρών  ταμιευτήρων  και  λοιπών 
υποστηρικτικών  έργων.  Ο  τρόπος  αυτός  αυξάνει  σημαντικά  τα  αποθέματα  των 
υδάτων  και  αναβαθμίζει  το  υφιστάμενο  περιβάλλον  τόσο  στην  κατεύθυνση  της 
αειφόρου ανάπτυξης, όσο και στη δημιουργία νέων δράσεων.
Η πραγματοποίηση τέτοιων έργων στον ορεινό όγκο της Αν. Θεσσαλίας δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και περιστασιακά, όπως για παράδειγμα «Υδραυλικά 
Έργα»,  αλλά  κάτω  από  έναν  ολοκληρωμένο  πολυεπίπεδο  σχεδιασμό  με 
διεπιστημονικής προσέγγιση, που θα έχει ως στόχους:
(α) τον εντοπισμό κατάλληλων θέσεων για την κατασκευή χαμηλών φραγμάτων, και
(β) την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της περιοχής.

Σε  παγκόσμια  κλίμακα  το  πρόβλημα  του  νερού  δεν  είναι  η  αφθονία,  αλλά  η 
διαθεσιμότητα στον κατάλληλο τόπο και χρόνο και η σωστή διαχείριση. Έτσι, για την 
επίτευξη της αειφορίας των υδατικών πόρων είναι αναγκαίος ο ποσοτικός, ποιοτικός 
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και χωροχρονικός προσδιορισμός της φυσικής προσφοράς του νερού σε σχέση με τη 
ζήτησή του.
Στην  Ελλάδα,  παρά  τον  πλούτο  της  φυσικής  προσφοράς  υδάτων  δημιουργούνται 
σήμερα  προβλήματα  και  ελλειμματικές  σε  νερό  περιοχές,  με  κυρίαρχη  αυτή  της 
Θεσσαλίας, γεγονός που οφείλεται κατά βάση στην κακή διαχείριση τόσο σε επίπεδο 
σχεδιασμού και υλοποίησης, όσο και λειτουργίας.
Η ορθολογική κατανομή του νερού με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και τη 
διατήρηση της  φυσικής  ισορροπίας  κάτω από οποιεσδήποτε  συνθήκες,  στηρίζεται 
στην  ύπαρξη  μακροχρόνιας  υποδομής.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  συντονισμένες 
προσπάθειες με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Ιδιαιτέρα  στον  αγροτικό  τομέα,  ως  διαχείριση  των  υδατικών  πόρων  νοείται  το 
σύστημα  των  μέτρων  και  δράσεων  που  αποσκοπούν  στην  κατά  το  δυνατόν 
πληρέστερη και ορθολογική κάλυψη των αναγκών σε νερό, με στόχο την αειφόρο 
αγροτική ανάπτυξη η οποία συνοψίζεται σε:
1. οικονομική (βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα),
2. κοινωνική (οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις 

αγροτικές ζώνες) και
3. οικολογική (ορθή περιβαλλοντική πρακτική και παροχή υπηρεσιών συναφών 

με τη διατήρηση των οικοτόπων, της βιοπικοιλότητας και του τοπίου).

Κατά την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα στην Ελλάδα αποξηράθηκαν τα 2/3 των 
υγροτόπων  (–  υγροτοπικών  πόρων),  κυρίως  έλη,  αλλά  και  λίμνες  και  ποταμοί. 
Σήμερα  έχει  γίνει  αποδεκτό  ότι  πολλές  από  τις  αποξηράνσεις  και  τις  άλλες 
επεμβάσεις  που  έγιναν  ήταν  λανθασμένες,  γιατί  όχι  μόνο  δεν  απέδωσαν  τα 
αναμενόμενα  οικονομικά  και  κοινωνικά  αποτελέσματα,  αλλά  οδήγησαν  και  στην 
απώλεια πολύτιμων αξιών.
Η ανάπτυξη των υδατικών πόρων στην Ελλάδα προϋποθέτει ικανό αριθμό και πιθανά 
μεγάλης  κλίμακας  έργα,  που  αφορούν  κυρίως  φράγματα  και  ταμιευτήρες.  Αυτό 
θεωρείται επιτακτικό για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου ο μέσος όρος του 
ετήσιου όγκου της επιφανειακής απορροής των υδάτων είναι υπερδιπλάσιος και κατά 
θέσεις τριπλάσιος του μέσου όρου του όγκου της υπόγειας απορροής.
Με βάση τα εθνικά και διεθνή δεδομένα για την εκμετάλλευση και διαχείριση των 
υδατικών  πόρων  στους  ορεινούς  όγκους,  κρίνεται  αναγκαία  και  επιβεβλημένη  η 
δημιουργία μικρών ταμιευτήρων και λοιπών υποστηρικτικών έργων. Ο τρόπος αυτός 
αυξάνει  σημαντικά  τα  αποθέματα  των  υδάτων  και  αναβαθμίζει  το  υφιστάμενο 
περιβάλλον,  τόσο  στην  κατεύθυνση  της  αειφορικής  ανάπτυξης,  όσο  και  στη 
δημιουργία νέων δράσεων.
Η  εφαρμογή  της  αρχής  αυτής  δεν  αφορά  μόνο  περιοχές  χρήσης  (βοσκότοποι, 
καλλιέργειες  κ.ά)  ή  και  απλής  κάλυψης  (άλση,  δασικές  εκτάσεις  κ.ά.),  αλλά  και 
προστατευόμενες  περιοχές,  όπως είναι  οι  περιοχές NATURA, αφού η υποστήριξή 
τους, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, κρίνεται αναγκαία.
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα φράγματα, μικρά και μεγάλα, πέρα από τη θετικότατη 
συμβολή τους στην διαχείριση του νερού υποκρύπτουν δύο σημαντικούς κινδύνους οι 
οποίο  σχετίζονται  με  υποτίμηση  των  παραμέτρων  του  περιβάλλοντος  και  με 
υπερεκτίμηση  των  υδρολογικών  υπολογισμών,  τόσο  στο   σχεδιασμό,  όσο  στη 
λειτουργία του έργου.
Ως άμεσα αποτελέσματα εκτιμώνται αντίστοιχα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
αμέσως με τη λειτουργία του έργου ή η υπολειτουργία του εξαιτίας έλλειψης ικανής 
ποσότητας  νερού.  Σημειώνεται  ότι  ο  μεγαλύτερος  φόβος  μια  τέτοιας  κατασκευής 
είναι το αν οι υδρολογικοί και υδραυλικοί υπολογισμοί είναι σωστοί.
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Ιδιαίτερα στην περιοχή της Αν. Θεσσαλίας και τα δύο αυτά εγκυμονούν κινδύνους 
εξαιτίας των περιορισμένων δεδομένων τα οποία υπάρχουν, τα οποία συχνά αγγίζουν 
τα όρια του στατιστικού λάθους.

Πίνακας 1: Κατάλογος υδραυλικών και συναφών έργων στην Αν. Θεσσαλία (πηγές 
τοπικοί Φορείς).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΠΗΓΗ

Νομαρχία 
Λάρισας

Αναγνωριστική μελέτη για 
αξιοποίηση με ταμιευτήρες του 
υδάτινου δυναμικού επαρχιών Αγιάς 
– Τυρνάβου, Ν. Λάρισας

ΑΠΘ 1992 ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υδρογεωλογικές συνθήκες της 
περιοχής Ολύμπου – Κάτω Ολύμπου 
– Όσσας (ΒΑ/κή Θεσσαλία)

ΓΠΑ
Γ. Μιγκίρος

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρωτότυπη έρευνα σχεδιασμού 
μικρών ταμιευτήρων στις περιοχές 
Λιβαδότοπος (Τσαϊρια – Χάλκωμα) 
και Κούτρα Κοινότητας 
Αμπελακίων

ΓΠΑ
Γ. Μιγκίρος

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμος 
Λάρισας

- - - -

Δήμος Αγιάς «Τεχνική μελέτη φράγματος Πρ. 
Ηλία» Δ.Δ. Μεγαλόβρυσο

Έχει εκπονηθεί 
μελέτη 
προϋπολογισμού 
316.540€.
Το έργο θεωρείται 
ώριμο καθόσον 
υπάρχει και 
περιβαλλοντική 
αδειοδότηση.

Δήμος Αγιάς

Μελέτη φράγματος στη θέση 
«Γρούβιανη» Δ.Δ. Ποταμιάς

ΑΠΘ 1993 Δήμος Αγιάς
Υ.Σ. Το κόστος 
του έργου 
θεωρήθηκε 
υπερβολικό

Αρδευτικό δίκτυο Νερομύλων Προμελέτη 
Τ.Υ.Δ.Κ.
Το έργο θα πάρει 
νερό από πηγές το 
νερό των οποίων 
τροφοδοτεί ρέματα.

Δήμος Αγιάς
Υ.Σ. Κατά την 
άποψή τους θα 
ανακουφιστεί ο 
υπόγειος 
υδροφορέας 
γιατί θα 
σταματήσουν 
τουλάχιστον 20 
ιδιωτικές 
γεωτρήσεις.

Δήμος 
Ευρυμενών

Αξιοποίηση φυσικού ταμιευτήρα 
στη θέση «Γούρνα Οξυάς» στο Δ.Δ. 
Καρίτσας

Περίληψη 
Υδρολογικής 
Μελέτης και 
Υδραυλικής 
Μελέτης, καθώς 
και η Έγκριση των 

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Ευρυμενών: 
κατασκευάζεται 
από το 
Δασαρχείο 
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Περιβαλλοντικών 
Όρων του έργου

Λάρισας για τη 
συγκέντρωση 
νερού για 
πυροπροστασία.

Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στη 
θέση «Γούρνα Οξιάς» στο Δ.Δ. 
Καρίτσας

Για άρδευση 
καστανοπερίβολων 
και 
ελαιοπερίβολων 
Δήμου

Δήμος 
Ευρυμενών
ΠΡΟΤΑΣΗ

Χωρική μεταβολή υδρολογικών 
παραμέτρων προς εκτίμηση 
πλημμυρικών παροχών ρεμάτων της 
Όσσας

Περίληψη μελέτης 
που εκπονεί το 
ΕΘΙΑΓΕ

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διευθέτηση ρεμάτων – 
Αντιπλημμυρικά έργα

Στους οικισμούς 
Ομολίου, Στομίου, 
Καρίτσας και 
κόκκινου Νερού

Δήμος 
Ευρυμενών
ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικοτουριστική Ανάπτυξη του 
Δέλτα Πηνειού

Μελέτη ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Ευρυμενών

Υδρογεωλογική Μελέτη Δήμου 
Ευρυμενών

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Ευρυμενών

ΤΑΠ της περιοχής ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Ευρυμενών

Υδρομάστευση των πηγών στους 
πρόποδες του Κισσάβου για την 
υδροδότηση των κατοικιών.

Δήμος 
Ευρυμενών
ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργία φράγματος στο Πηνειό 
ποταμό

Για παραγωγή 
υδροηλεκτρικής 
ενέργειας

Δήμος 
Ευρυμενών
ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργία φράγματος στη θέση 
«Καβονέρι» Δ.Δ. Στομίου

Για παραγωγή 
υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και 
δημιουργία δικτύου 
άρδευσης

Δήμος 
Ευρυμενών
ΠΡΟΤΑΣΗ

Δήμος Κάτω 
Ολύμπου

Υδρογεωλογική μελέτη Δήμου 
Κάτω Ολύμπου

ΙΓΜΕ ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάτω Ολύμπου Εκπονείται από τα 
γραφεία ΠΕΣΣΟΣ 
και Μ. Βαλασσά, 
έχει υποβληθεί ήδη 
η Α΄Φάση μελέτης

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το προφίλ του Δήμου Κάτω 
Ολύμπου όπως συντάχθηκε από την 
ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καποδίστριας»

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διάφορες εγκεκριμένες Μελέτες  και 
Προμελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και αφορούν 
όμως κάθε φορά συγκεκριμένα έργα 
του Δήμου, οι οποίες μπορούν να 
δώσουν κάποια στοιχεία

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φράγμα στη θέση «Δέση» Δ.Δ. 
Κρανιάς

Στο ενδιάμεσο της 
απόστασης Κρανιά 
Καλλιπεύκη και σε 
υψόμετρο 950 μ., η 

Δήμος Κάτω 
Ολύμπου 
ΠΡΟΤΑΣΗ
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θέση αυτή έχει 
υποδειχθεί και από 
εμπειρογνώμονες

Δήμος 
Λακέρειας

Φράγμα στη θέση Μπελμά ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φράγμα στη θέση Πάνω Λιβάδι ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φράγμα στη θέση Κάτω Λιβάδι ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μικρά ανασχετικά φράγματα στο 
ρέμα Ζαρογιάννη μέχρι πάνω από το 
Δ.Δ. Μαρμαρινής

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμος 
Μελιβοίας

Οριστική μελέτη κατασκευής 
χωμάτινου υδροταμιευτήρα στη 
θέση «Στάμα» Δ.Δ. Σκήτης

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οριστική μελέτη κατασκευής 
υδροταμιευτήρα στη θέση 
«Νιζιράκος» Δ.Δ. Μελιβοίας

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αναγνωριστική – Προκαταρκτική 
Γεωτεχνική και Γεωλογική μελέτη 
για την κατασκευή φράγματος στη 
θέση «Παλιολίβαδο» Δ.Δ. Σκλήθρου

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οριστική Μελέτη κατασκευής 
λιμνοδεξαμενής Νιζερού Κισσάβου

Έχει ενταχθεί στο 
Μέτρο 5.6 του 
ΠΕΟΠ Θεσσαλίας 
200-2006

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δήμος 
Νέσσωνος

«Φράγμα Παλιογέφυρο» Δ.Δ. 
Σπηλιάς

Πλήρης φάκελος 
για το έργο

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Νέσσωνος

Οριστική μελέτη φράγματος 
«Πουρναρίου – Αμπελακίων»

ΑΠΘ ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Νέσσωνος

Στεγανοποίηση ταμιευτήρων στη 
θέση «Μύλοι», Δ.Δ. Συκουρίου

Δήμος 
Νέσσωνος
ΣΤΟΧΟΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΗ

Φράγμα στη θέση «Φίδι», Δ.Δ. 
Πουρναρίου

Δήμος 
Νέσσωνος
ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
40.000€ ΑΠΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΗΣΕΑΣ

Φράγμα στη θέση «Τσαϊρια», Δ.Δ. 
Σπηλιάς

Δήμος 
Νέσσωνος
ΣΤΟΧΟΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΗ

Ταμιευτήρας στη θέση «Μπάρα», 
Δ.Δ. Σπηλιάς

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος 
Νέσσωνος
ΣΤΟΧΟΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΗ

Μικρά φράγματα στα ρέματα 
Συκουριώτη – Μπαρτζιά, 
Λιβαδόρεμα και Πουρναριώτη

Δήμος 
Νέσσωνος
ΣΤΟΧΟΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΗ

Ανασύσταση έλους «Τόϊβαση» Δήμος 
Νέσσωνος
ΣΤΟΧΟΣ - 
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ΠΡΟΤΑΣΗ

Κοινότητα 
Αμπελακίων

Για την περιοχή Λιβαδότοπος – 
συντάχθηκε υδρογεωλογική μελέτη, 
μέσα στην οποία προτείνονται τρεις 
θέσεις φραγμάτων

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την περιοχή Κούτρια – 
συντάχθηκε υδρογεωλογική μελέτη, 
με την οποία προτείνονται δύο 
θέσεις φραγμάτων (για μία από τις 
δύο αυτές θέσεις συντάχθηκε από το 
Δασαρχείο πλήρης κατασκευαστική 
μελέτη

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στις προτεινόμενες θέσεις 
«Αρσάλια» και «Μπελίτικο» μέχρι 
σήμερα δεν έχουν συνταχθεί μελέτες

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δασαρχείο 
Αγιάς

- - - -

Δασαρχείο 
Λάρισας

Διαχειριστικό σχέδιο Δημοτικού 
Δάσους Σκλήθρου (Μαυροβούνι)

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαχειριστικό σχέδιο Δημοσίων 
Δασών Μαυροβουνίου 
(Μαυροβούνι)

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαχειριστικό σχέδιο Δημοσίου 
Δάσους Πολυδενδρίου 
(Μαυροβούνι)

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαχειριστικό σχέδιο Δημοτικού 
Δάσους Μελιβοίας (Όσσα)

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαχειριστικό σχέδιο Δημοτικού 
Δάσους Μεγαλοβρύσου (Όσσα)

ΔΕΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Περιφέρεια Θεσσαλίας

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  βρίσκεται  στην  κεντρική  και  ανατολική  θέση  του 
ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδας, και καταλαμβάνει συνολική έκταση 14.036 km2, 
που αντιστοιχεί στο 10,6% της συνολικής επικράτειας. 
Την  Περιφέρεια  την  αποτελούν  οι  νομοί  Καρδίτσας,  Τρικάλων,  Μαγνησίας  και 
Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.
Σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστρια περιλαμβάνει 92 Δήμους και 11 Κοινότητες. 
Ο πληθυσμός  (απογραφή 2001)  ανέρχεται  σε  753.888 κατοίκους  και  αποτελεί  το 
6,88% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αποτελεί την τρίτη σε πληθυσμιακό 
μέγεθος Περιφέρεια της χώρας.
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Κατά την εικασαετία 1981-2001 ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 
12,6% ενώ της Θεσσαλίας κατά 8,4%.
Την τελευταία δεκαετία η Περιφέρεια παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης 
σε όλες τις Νομαρχιακές της αυτοδιοικήσεις με μεγαλύτερες στη Μαγνησία (13,7%) 
και Λάρισα (9,9%) (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Μεταβολή Πληθυσμού Ελλάδας και Περιφέρειας Θεσσαλίας, απογραφή 
1981, 1991, 2001.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1981-1991 19991-2001 1981-2001
Ελλάδα 5,3 6,9 12,6
Περιφέρεια Θεσσαλίας 5,7 2,6 8,4

Ο μέσος ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Περιφέρειας, την περίοδο 1981-2001, 
είναι μικρότερος από τον μέσο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Χώρας (4,14%, 
έναντι 6,10%). 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας  Θεσσαλίας για το έτος  2003 ήταν 11,52 
χιλιάδες ευρώ, ποσοστό 82,4%  του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (13,984 χιλιάδες 
ευρώ).
Λάρισα και Μαγνησία διαμορφώνουν περίπου το 70% του ΑΕΠ της περιφέρειας.
Η Περιφέρεια παράγει το 6% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
Ελλάδας (το 2003). 
Για το έτος 2003, το 29% των απασχολούμενων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 
12,7% στον δευτερογενή τομέα και το 58,3% στον τριτογενή τομέα. Τα αντίστοιχα 
εθνικά ποσοστά είναι 15,7%, 14,3% και 70%.
Η ανεργία το 2003 ήταν 10,7%.

1.2. Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα

Τα κυριότερα μεινεκτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ομαδοποιούνται στα 
ακόλουθα:
Οικονομική  ανάπτυξη:  παρουσιάζει  αναπτυξιακή  υστέρηση,  με  μικρή 
μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ (1991 στο 56% της ΕΕ και το 2001 στο 
60%).
Πληθυσμιακά-Δημογραφικά:  Ο  ρυθμός  αύξησης  του  πληθυσμού   της 
Θεσσαλίας  κυμαίνεται  στο μισό του ρυθμού  αύξησης του πληθυσμού της 
χώρας. Η παρατηρούμενη πληθυσμιακή αύξηση αυτής της περιόδου (2,6%) 
οφείλεται  σε  καθαρή  εισροή  πληθυσμού  από  τη  λοιπή  Ελλάδα  ή  το 
εξωτερικό.
Τομεακά - κλαδικά: Η οικονομική δραστηριότητα στρέφεται σταδιακά προς 
τον τριτογενή τομέα σε βάρος των άλλων δύο παραγωγικών τομέων.
Υποδομές:  η  εμπορία  και  η  διακίνηση  αγροτικών  προϊόντων  παρουσιάζει 
πρόβλημα που αποδίδεται  μεταξύ άλλων στην έλλειψη κεντρικών αγορών 
αγροτικών προϊόντων.
Περιβαλλοντικά:  Προβλήματα  διαχείρισης  υδάτινου  δυναμικού  και 
εξάντλησης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.  Το ισοζύγιο των υδάτινων 
πόρων είναι αρνητικό με σημαντικά προβλήματα ταπείνωσης του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα,  ελλιπούς αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων και 
μη επαρκούς και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις της οδηγίας 60/2000 και της Εθνικής Νομοθεσίας. Πιέσεις 
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στις χρήσεις γης και το φυσικό περιβάλλον (νησιά, ακτές, περιαστικές ζώνες, 
ορεινές ζώνες). Υποβάθμιση εδαφών από τη χρήση φυτομαρμάκων και από 
την εντατική εκμετάλλευσή τους.  Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις βιολογικών 
και  σε  ΧΥΤΑ.  Προβλήματα  αστικού  χώρου  (κυκλοφορία  και  στάθμευση, 
δημόσιος χώρος).
Διοίκησης: Αδύναμοι φορείς διαχείρισης δημοσίων και ιδιωτικών αγαθών και 
συλλογικών θεσμών.

Συγκριτικά  πλεονεκτήματα  της  περιφέρειας  Θεσσαλίας  αποτελουν  το  φυσικό  και 
πολιτισμικό  περιβάλλον,  που  αν  τύχουν  αποτελεσματικής  και  ορθολογικής 
αξιοποίησης  μπορεί  να  προσφέρουν  στο  να  βελτιωθεί  σημαντικά  το  επίπεδο 
διαβίωσης και ευημερίας των πολιτών.
Ορεινοί  όγκοι,  μεγάλος κάμπος, ποτάμια,  τεχνητές λίμνες και θάλασσα συνθέτουν 
ένα  περιβάλλον  «υψηλής  αναπτυξιακής  δυναμικής» κάτι  που  η  πράξη  με  την 
εφαρμοζόμενη  μέχρι  σήμερα  πολιτική  έχει  διαψεύσει  γεγονός  που  απαιτεί 
επανασχεδιασμό.
Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:

− Γεωγραφική  της  θέση  που  εξασφαλίζει,  για  τους  επισκέπτες  και  τους 
κατοίκους  της,  σύντομη  και  άνετη  πρόσβαση  σε  οποιοδήποτε  μέρος  της 
χώρας.

− Κλιματολογικές – οικολογικές - περιβαλλοντικές συνθήκες, που επιτρέπουν 
την ποιοτική παραγωγή προϊόντων.

− Μεγάλη και γόνιμη πεδιάδα, που αποτελεί μια ισχυρή παραγωγική βάση.
− Αξιόλογη  ποικιλία  οικοσυστημάτων  και  περιβάλλον  με  ιδιαίτερα  υψηλή 

αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.
− Παραδοσιακοί  οικισμοί,  πλούσιο  αρχαιολογικό,  λαογραφικό  και  ιστορικό 

υλικό, λαϊκή τέχνη – χειροτεχνία.
− Υποδομές  τουρισμού  και  αγροτουρισμού,  με  σημαντικούς  τουριστικούς 

πόρους  (φυσικό  περιβάλλον,  παραδοσιακούς  οικισμούς,  αρχαιολογικούς 
χώρους)  που  συγκεντρώνονται  κυρίως  στην  ανατολική  παραλιακή  ζώνη,  τα 
νησιά και τις ορεινές ζώνες.

− Δυνατότητα  παραγωγής  αγροτικών  προϊόντων,  επιτρέπει  την  ανάπτυξη 
μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων αυτών των προϊόντων.

1.3.Τομείς δραστηριοτήτων - υποδομές

Η  Θεσσαλία  παρουσιάζει  αυξημένο  πρωτογενή  τομέα  και  πολύ  μικρότερους 
δευτερογενή και τριτογενή.
Ως σημαντικά δραστηριοτήτων αποτελούν η διαχείριση των υδάτων και του δασικού 
πλούτου, που συνιστούν παράλληλες σημαντικές ενέργειες και ο τουρισμός με όλο 
αυξανόμενο ποσοστό αλλοδαπών.
Η γεωγραφική της θέση, στο κέντρο της χώρας, εκτός από την πρόσβαση στο οδικό 
και  σιδηροδρομικό  δίκτυο  Βορρά-Νότου  και  την  σχεδιαζόμενη  πρόσβαση  στην 
Εγνατία Οδό, που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Η  πεδινή  χάραξη  δίκτυο  σιδηροδρόμου  παραμένει  για  τη  Θεσσαλία  η  μεγάλη 
πρόκληση.
Οι ενεργειακές  ανάγκες  μεταξύ των ετών 1995 και  2004 αυξήθηκαν κατά 56,3% 
έναντι 45,8% στο σύνολο χώρας.
Το πρόβλημα της υγείας στην περιοχή προκύπτει κυρίως από το γεγονός ότι ο κορμός 
της  εντοπίζεται  στα  αστικά  κέντρα  ενώ  η  υλικοτεχνική  υποδομή  τους  χρειάζεται 
βελτίωση.
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1.4. Φυσικογεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Η Θεσσαλία φυσικογεωγραφικά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνοντας, 
ψηλά  βουβά  και  οροσειρές,  μεγάλη  πεδινή  έκταση  και  ανάπτυξη  ενός  μεγάλου 
μήκους ποτάμιο σύστημα αποστράγγισης (Πηνειός ποταμός).
Η εδαφική διαμόρφωση δημιουργεί το θεσσαλικό κάμπο ως τη μεγαλύτερη πεδιάδα 
της χώρας που διαρρέεται από δυτικά προς τα ανατολικά από τον ποταμό Πηνειό, το 
τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό της Περιφέρειας είναι ορεινό, φθάνει το 44,9%, το ημιορεινό 
είναι  17,1  και  το  36%  πεδινό,  δηλαδή  το  1/3  της  έκτασης  είναι  ο  Θεσσαλικός 
Κάμπος.
Η Θεσσαλία δεν διαθέτει φυσικές λίμνες.
Οι χρήσεις γης στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν γεωργία και κτηνοτροφία. Βέβαια 
υπάρχουν και τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που ανάλογα με το υψόμετρο και την 
γεωγραφική τους θέση, αποτελούνται τόσο από κωνοφόρα είδη (πεύκη – ελάτη) όσο 
και από πλατύφυλλα (δρυς – καστανιά – οξυά) καθώς και από αείφυλλα πλατύφυλλα 
είδη της χαμηλότερης υψομετρικά ζώνης.
Έχει πλούσιους υδάτινους πόρους, αξιόλογο ορυκτό πλούτο όπως χρωμίτη, θειούχα 
μεταλλεύματα, αμίαντο, ιλμενίτη και τελευταία, ανακαλυφθέντα κοιτάσματα λιγνίτη. 
Η  Θεσσαλία  ως  Περιφέρεια  εξελίχθηκε  με  οδηγό  την  ανάπτυξη  των  τεσσάρων 
αστικών  κέντρων  (ή  πόλων),  της  Λάρισας,  του  Βόλου,  των  Τρικάλων  και  της 
Καρδίτσας.
Λάρισα και Μαγνησία κατόρθωσαν λόγω θέσης να επιτύχουν μεγαλύτερους ρυθμούς 
ανάπτυξης από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. 
Η Λάρισα ως πρωτεύουσα της περιφέρειας συγκέντρωσε τους σχετικούς διοικητικούς 
μηχανισμούς με αποτέλεσμα την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία 
επαρκούς ζήτησης για τη σταδιακή ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτή η 
οικονομική  ανάπτυξη  δημιούργησε  την  ανάγκη  για  την  ανάπτυξη  τεχνικών  και 
κοινωνικών υποδομών που έδωσαν ένα γενικότερο «προβάδισμα» στη Λάρισα.
Αναπτύχθηκαν κοινωνικές υποδομές –νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία, ανώτερα 
και  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  βρεοφονηπιακοί  σταθμοί,  κ.λ.π- 
κατασκευάστηκαν  τεχνικά  έργα –εγγειοβελτωτικά,  βιολογικοί  καθαρισμοί,  ΧΥΤΑ, 
οδικά δίκτυα, κ.λ.π.
Ανεργία  και  χαμηλό  κατά  κεφαλή  εισόδημα  συνιστούν  το  αποτέλεσμα  της 
γενικότερης εξέλιξης στην περιφέρεια.

1.5. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας (ΥΔ 08)

Στο  υδατικό  διαμέρισμα  της  Θεσσαλίας,  με  βάση  τις  πλέον  πρόσφατες  μελέτες 
διακρίνεται  σε  21  μεγάλες  και  μικρότερες  υδρολογικές  λεκάνες  και  υπολεκάνες 
(Σχήμα 1). Η μεγαλύτερες σε έκταση υπολεκάνες είναι αυτές που εντάσσονται στη 
λεκάνη του Πηνειού ποτεμού, με τους παραποτάμους του, όπου και παρουσιάζονται 
τα πλέον εκτεταμένα προβλήματα. Σημαντικές λεκάνες είναι επίσης, η λεκάνη της 
Κάρλας, με μικρότερης κλίμακας προβλήματα τα οποία σχετίζονται με επάρκεια και 
ποιότητα,  οι  λεκάνες  της  παράκτιας  περιοχής  Λάρισας  και  Μαγνησίας,  η  λεκάνη 
Βόλου  και  η  λεκάνη  Αλμυρού  όπου  παρουσιάζονται  και  τα  πλέον  εκτεταμένα 
προβλήματα υφαλμύρωσης και ταπείνωσης των υπογείων υδροφορέων.
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Σχήμα 1: Οι υδρολογικές λεκάνες και υπολεκάνες της Θεσσαλίας.

Η  περιοχή  μελέτης  υπάγεται  κατά  τμήματα  στις  λεκάνες  Τεμπών,  Κάρλας  και 
Παράκτιας Λάρισας.
Σημαντικό  στοιχείο  στην  ανάλυση  των  υδατικών  συνθηκών  και  της  διαχείρισης 
αποτελεί  η  αρχή  ανάκτησης  του  κόστους  για  όλες  τις  χρήσεις.  Ουσιαστικά  αυτή 
προϋποθέτει  την  σε  βάθος  οικονομική  ανάλυση  του  νερού  ανά  χρήση  και 
συγκεκριμένα απαιτεί  την τιμολόγηση του νερού για αστική χρήση, γεωργική και 
βιομηχανική και δεν υφίσταται.  Οι σημαντικές ελλείψεις οικονομικών στοιχείων,  
που να αφορούν κυρίως στη γεωργική χρήση και δευτερευόντως στη βιομηχανική 
δημιουργούν δυσκολία εφαρμογής. Σε ότι αφορά πάντως στην αστική χρήση είναι  
δυνατόν να γίνει μια αρκετά καλή προσέγγιση του κόστους του νερού.
Σημαντικό στοιχείο προστασίας των υδάτινων πόρων αποτελεί η αρχή ο «ρυπαίνων 
πληρώνει»  χρειάζεται  να  εφαρμοστεί  σε  όλες  τις  λεκάνες  προκειμένου  να 
προστατευτούν αποτελεσματικά οι υδάτινοι πόροι από περαιτέρω υποβάθμιση.

1.5.1. Χρήσεις γης – δασικά οικοσυστήματα

Τα αποτελέσματα  που αναλύονται  στον  πίνακα 2  αφορούν  στις  χρήσεις  γης  στις 
κύρια  υδρολογική λεκάνη της  ευρύτερης  της περιοχής  μελέτης  περιοχή,  αυτή του 
Πηνειού.

Πίνακας 2: Χρήσεις γης στη λεκάνη του Πηνειού.

Υδρολογικ
ή
Λεκάνη

Δάσος
Βοσκότοπο
ς

Καλλιέργειες
Γυμνή
Βραχώδη
ς

Αστική Ύδατα ΣΥΝΟΛΟ

Πηνειού
37004
3

92021 149225 5096 6986 1969 625340
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Οι δασικές αναπλάσεις, στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού, που αφορούν και την 
περιοχή ενδιαφέροντος, αναλύονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Δασικές αναπλάσεις (δασοπονικοί τύποι) (Ha).

Υδρολογικ
ή
Λεκάνη

Abies  
cephalonica

Pinus  
halepensis

Pinus
migra

Pinus
leucodermis

Fagus
 sp.

Castane
a
sativa

Quercus
sp.

Platanus
orientalis

Μακία

Πηνειού

30054
(και 207 
ανάμικτα με 
πευκοδάσος

812 20539 876 13964 1316 84494 6806 210975

Οι  τύποι  των  δασών  στις  παρόχθιες  υδρολογικές  λεκάνες  της  ευρύτερη  περιοχής 
ενδιαφέροντος δίνονται στον πίνακα 4 που ακολουθεί.

Πίνακας 4: Τύπος δασικού παρόχθιου οικοτόπου της 92/43 Ε.Ε.

Περιοχή Natura

Τύπος δασικού παρόχθιου οικοτόπου της 92/43 
Ε.Ε.

Δάση
Platanus orientalis

Παρόχθιες στοές
Nerio-Tamaricetea

Έκταση
(km2)

% επί του
συνόλου

Έκταση
(km2)

% επί του
συνόλου

GR1420003
Αισθητικό δάσος Όσσας

0,49 0,38

GR1420004
Κάρλα – Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο

4,9 1,13 0,1 0,02

1.5.2. Τα υδατικά συστήματα

Η «διαχείριση του περιβάλλοντος» με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει  και τη 
διαχείριση  των  φυσικών  πόρων,  αποτελεί  πρακτική  άμεση  συνδεδεμένη  με  την 
αντίληψη της αειφορίας.
Στη βάση των παραπάνω ερωτημάτων, ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι 
να διερευνήσει τρία σημαντικά ζητήματα που καθορίζουν την οικολογική κατάσταση 
των υδάτινων συστημάτων.  Πρόκειται  για τα φαινόμενα του ευτροφισμού και της 
υφαλμύρωσης καθώς και τις πιέσεις από υδραυλικά – αρδευτικά έργα.
Βασικά  κριτήρια  για  την  εκτίμηση  της  κατάστασης  στα  επιφανειακά  εσωτερικά 
ύδατα της ευρύτερης της περιοχής μελέτης περιοχή, αποτελούν τα:
(α)  Παραποτάμιες  –  παραλίμνιες  δασικές  διαπλάσεις:  Πρόκειται  για  μία  από  τις 
λιγότερο εκτεταμένες και περισσότερο εκτεθειμένες σε πιέσεις δασικές διαπλάσεις 
στη  χώρα.  Αναπτύσσονται  συνήθως  σε  «εύκολα  προσβάσιμες»  εκτάσεις  (δηλαδή 
κοιλάδες ποταμών, πλημμυρικές κοίτες, βαλτώδεις εκτάσεις χαμηλού υψομέτρου και 
ήπιου αναγλύφου) όπου συγκεντρώνεται πληθώρα αντικρουόμενων δραστηριοτήτων 
όσον αφορά στις χρήσεις γης, με κύριες τις υδραυλικές επεμβάσεις και τα διάφορα 
αρδευτικά – αποστραγγιστικά έργα.
(β) Ρύπανση – Συγκέντρωση θρεπτικών: Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αποτελούν 
σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης γιατί συνδέονται με το 
φαινόμενο  του  ευτροφισμού.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες  ωστόσο,  συγκεκριμένες 
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ανθρώπινες  δραστηριότητες  έχουν  συμβάλλει  στην  δραματική  αύξηση  των 
συγκεντρώσεων των θρεπτικών σε υδάτινα συστήματα με δυσμενή αρκετές φορές 
αποτελέσματα.
(γ) Αγωγιμότητα: Η αγωγιμότητα, είναι άμεσα συνδεόμενη με τις συγκεντρώσεις των 
διαλυτών στερεών (ιόντων) στο νερό και εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία. Συνδέεται 
επίσης  με  μαθηματική  σχέση  με  την  αλατότητα.  Η  αγωγιμότητα  παρουσιάζει 
εξαιρετικό  οικολογικό  ενδιαφέρον  εφόσον  οι  μεταβολές  της  μπορεί  να 
σηματοδοτήσουν μετάβαση του υδάτινου σώματος από την κατάσταση του γλυκού 
νερού  στο  υφάλμυρο/αλμυρό  ή το  αντίθετο.  Το γεγονός  αυτό  συχνά συνεπάγεται 
ραγδαία  αλλαγή  στα  βιοτικά  γνωρίσματα  του  υδάτινου  σώματος  καθώς  και  στις 
ανθρωπογενείς χρήσεις που καθορίζονται από αυτό.
(δ)  Υδραυλικές  επεμβάσεις  – Αρδευτικά έργα: Τα συγκεκριμένα έργα επιβάλλουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην υδρολογία του υδάτινου σώματος και 
τα γεωμορφολογικά του γνωρίσματα ενώ πολύ συχνά συνδέονται και με αλλαγές στα 
ποιοτικά γνωρίσματα του νερού.
Ο  Πηνειός,  που  αποτελεί  την  κύρια  υδάτινη  χερσαία  μάζα  στην  περιοχή 
ενδιαφέοντος, παρουσιάζει σημαντική ρύπναση (νιτρικά, φωσφορικά).
Σε ότι αφορά τα υδραυλικά – αρδευτικά έργα του Πηνειού,  δεν υπάρχουν μεγάλα 
υδροηλεκτρικά  έργα.  Απευθείας  από  το  ποτάμι  αρδεύονται  περί  τα  112.000 
στρέμματα στην περιοχή του Πλατύκαμπου και της Ραψάνης.
Από  τα  στοιχεία  που  προαναφέρθηκαν  προκύπτει  ότι  η  έκταση  των  αδευτικών 
δικτύων στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού, αποτελεί την μείζονα ανθρωπογενή 
επίδραση στο υδρολογικό σύστημα του ποταμού και των κύριων παραποτάμων του.

1.5.3. Οικολογική παροχή

Στο  κεφάλαιο  αυτό  αναλύονται  οι  εκτίμηση  ελάχιστης  διατηρητέας  παροχής-
ελάχιστου  ύψους  στάθμης  για  έλεγχο  ποιότητας  νερού  και  διατήρηση  του 
οικολογικού συστήματος 

Έννοια και οι εφαρμογές της ελάχιστης οικολογικής παροχής διεθνώς
Οι  ανθρωπογενείς  αλλαγές  στη  φυσική  λειτουργία  ενός  υδάτινου  συστήματος 
επιφέρουν  συχνά  σημαντικές  και  μη  επιθυμητές  τροποποιήσεις  στα  βιοτικά  και 
αβιοτικά γνωρίσματά του. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η 
αντίληψη της οικολογικής  παροχής.  Σύμφωνα με  μια ευρύτατα  χρησιμοποιούμενη 
απόδοση  του  όρου  πρόκειται  για  το  μέγεθος  ροής  ενός  ποταμού 
(συμπεριλαμβανομένων  των  πλημμυρικών  παροχών,  των  μέσων  παροχών  και  της 
διάρκειας  των  περιόδων  ξηρασίας),  το  οποίο  θα  επιτρέψει  τη  διατήρηση 
συγκεκριμένων επιθυμητών οικολογικών γνωρισμάτων του ποταμού που μπορεί να 
αφορούν στο φυσικοχημικό του προφίλ ή σε βιολογικά γνωρίσματά του, καθώς και 
στις μεταξύ αυτών σχέσεις.
Συγκεκριμένα, με την οικολογική παροχή επιδιώκεται να απαντηθεί το ερώτημα: «σε 
ποιο βαθμό μπορεί να τροποποιηθεί  η ροή ενός ποταμού σε σχέση με τα φυσικά 
υδρολογικά της γνωρίσματα και στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων για 
ανθρωπογενείς  χρήσεις  έτσι ώστε να είναι  δυνατό να διατηρηθούν ταυτόχρονα τα 
σημαντικά οικολογικά γνωρίσματα του ποταμού».
Η  επιλογή  της  κατάλληλης  μεθόδου  υπολογισμού  της  ελάχιστης  οικολογικής 
παροχής,  εξαρτάται  πάντα  από  την  διαθεσιμότητα  και  την  καταλληλότητα  των 
δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να επιτρέπεται η επικαιροποίηση και 
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ανανέωση των εκτιμήσεων άρα και του διαχειριστικού σεναρίου αναφορικά με την 
φυσική δυναμική του συγκεκριμένου υδατικού σώματος, τον διαχειριστικό στόχο που 
τίθεται,  τυχόν  αλλαγές  στις  κοινωνικές  και  οικονομικές  παραμέτρους  και  τις  πιο 
πρόσφατες οικολογικές παρατηρήσεις.  
Στις  νεώτερες  αντιλήψεις,  η αντικειμενική εκτίμηση της οικολογικής  παροχής δεν 
αφορά  αποκλειστικά  στην  ποσότητα  του  νερού  που  θα  παραμένει  διαθέσιμο  στο 
σύστημα μετά  την  υδρολογική/  υδραυλική  παρέμβαση,  αλλά συχνά  θα  πρέπει  να 
συμπεριλάβει  εκτιμήσεις  για τις υδρολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με την 
παροχή,  όπως  διακύμανση,  εύρος,  συχνότητα,  διάρκεια  και  χρονική  περίοδος  και 
ρυθμός αλλαγών. 
Καμία  μεθοδολογία  δεν  υπάρχει  που  να  εφαρμόζεται  πάγια  σε  κάθε  γεωγραφική 
περιοχή και ανεξάρτητα από τον διαχειριστικό στόχο. Ακόμα και για το ίδιο υδάτινο 
σύστημα είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί διαφορετική προσέγγιση, συχνά ανάλογα με 
το  εάν  πρόκειται  για  εσωτερικό  υγρότοπο  ή  εκβολή,  σύστημα  εξαρτώμενο  από 
επιφανειακές  ή  υπόγειες  απορροές,  περιοχές  όπου  παρουσιάζουν  ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε θέματα γεωμορφολογίας ή στερεπαροχής ή περιοχές όπου υπάρχουν 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όσον αφορά την διαχείριση του νερού.
Η εκτίμηση της  οικολογικής  παροχής  σε φυσικά ποτάμια δεν έχει  κανένα νόημα, 
αφού η «οικολογική παροχή» αποτελεί ένα εργαλείο στο πλαίσιο της αναδιανομής 
των υδατικών πόρων σε διαφορετικούς χρήστες. 
Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
Υδρολογικές:  στην  κατηγορία  αυτή,  χρησιμοποιούνται  κυρίως  πρωτογενή 
υδρολογικά  δεδομένα  στην  μορφή  φυσικών,  μηνιαίων  ή  ημερήσιων  παροχών. 
Ακολούθως η οικολογική παροχή συνίσταται σε ένα ποσοστό μιας συγκεκριμένης 
υδρολογικής παραμέτρου και αποτελεί την «ελάχιστη τιμή». Σε κάποιες περιπτώσεις 
λαμβάνονται υπόψη βιολογικά, γεωμορφολογικά και υδραυλικά δεδομένα. 
Υδραυλικές:  Απλές  υδραυλικές  παράμετροι  όπως  η  βρεχόμενη  περίμετρος  και  το 
μέγιστο  βάθος  υπολογίζονται  για  μια  σειρά  διαφορετικών  τιμών  παροχής.  Οι 
υδραυλικές αυτές παράμετροι εκλαμβάνονται ότι αντιπροσωπεύουν βιότοπους, που 
αφορούν  συγκεκριμένα  υγροτοπικά  είδη.  Η  βασική  υπόθεση  πάντως  είναι  ότι  η 
απεικόνιση της αλλαγής της υδραυλικής παραμέτρου συναρτήσει των αλλαγών στην 
παροχή θα παρουσιάσει σε κάποιο σημείο μια ριζική μεταβολή, η οποία καθορίζει 
την οικολογική παροχή. 
Μέθοδοι προσομοίωσης βιότοπου: Στις περιπτώσεις αυτές συλλέγεται μια σημαντική 
σειρά δεδομένων που συνδέουν αλλαγές στον υδάτινο βιότοπο εξαιτίας μεταβολών 
στην παροχή με τροποποιήσεις στις υδραυλικές παραμέτρους που σχετίζονται με τα 
είδη ή τις κοινωνίες-στόχους. 
Ολιστικές  μέθοδοι:  πρόκειται  για αρκετά  περίπλοκες  εφαρμογές  που οδηγούν στη 
δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων και λαμβάνουν υπόψη τους σειρά διαφορετικών 
παραγόντων.
Συνοπτικά, η έννοια της οικολογικής παροχής απαιτεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό και 
διαχειριστικό  πλαίσιο  προκειμένου  αφενός  να  τίθεται  σε  εφαρμογή,  αφετέρου  να 
είναι λειτουργική. Στο πλαίσιο αυτό συνοπτικά, απαιτείται: 
• η  επίτευξη  καλής  οικολογικής  κατάστασης  για  τα  συστήματα  επιφανειακών 

υδάτων της ΕΕ 
• η  επίτευξη  καλού  οικολογικού  δυναμικού  για  τα  τεχνητά  και  ιδιαιτέρως 

τροποποιημένα συστήματα. 
Το  εθνικό  και  τοπικό  πλαίσιο  διαχείρισης  των  υδατικών  πόρων  πρέπει  να 
συμπεριλάβει  ως  «χρήση» την  εξασφάλιση νερού  για  τους  υγροτόπους,  χωρίς  να 
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αγνοεί  την  φυσική  δυναμική  της  υδρολογίας  τους  αλλά  και  την  σύνδεση  της 
ποιότητας του νερού με την ποσότητα.
Οι υγρότοποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τμήμα της υδρολογικής τους λεκάνης, 
επομένως  ως  ενδεχομένως  επηρεαζόμενοι  από  άλλες  δραστηριότητες  στην  ίδια 
γεωγραφική περιοχή.
Τόσο  η  αποκατάσταση  όσο  και  η  διατήρηση  των  υγροτόπων  στην  βάση  καλά 
τεκμηριωμένης  επιστημονικής  προσέγγισης  είναι  ενέργειες  που  συνάδουν  με  το 
πνεύμα του άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60.

Η έννοια και οι εφαρμογές της οικολογικής παροχής στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι προτεινόμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για υδραυλικά 
έργα ακολουθούν συνήθως την διαδικασία της «ελάχιστης τιμής» όπως συζητείται 
συνοπτικά παραπάνω στην κατηγορία των υδρολογικών μεθόδων. 
Ποτάμια  συστήματα:  Η  προτεινόμενη  μεθοδολογική  προσέγγιση  για  το  υδατικό 
διαμέρισμα Θεσσαλίας για τα ποτάμια συστήματα, η κύρια ανθρωπογενής χρήση που 
συνδέεται με τους επιφανειακούς υδάτινους πόρους είναι η άρδευση. Εκατοντάδες 
χιλιάδες  στρέμματα  αρδεύονται  από  τον  Πηνειό  και  τους  παραποτάμους  του  με 
αποτέλεσμα  άμεση  συσχέτιση  της  πρωτογενούς  δραστηριότητας  με  το  καθεστώς 
χρήσης των υδατικών πόρων. Το πολύπλοκο καθεστώς των αρδευτικών δικτύων στην 
περιοχή μελέτης αλλά και η απουσία δημοσιευμένης πληροφορίας για τα οικολογικά 
δεδομένα στο μεγαλύτερο τμήμα του Πηνειού και των παραποτάμων του, καθιστά 
παρακινδυνευμένη  την  οποιαδήποτε  εκτίμηση  οικολογικής  παροχής,  με  ελλιπή 
στοιχεία,  εφόσον μάλιστα κάτι τέτοιο θα επηρέαζε άμεσα την δραστηριότητα του 
πρωτογενούς τομέα. Επί αυτού του θέματος, κρίνεται από όλους τους ειδικούς ότι 
απαιτείται ειδική μελέτη που θα συμπεριλάβει εκτεταμένη συλλογή δεδομένων από 
το πεδίο. 
Λιμναία συστήματα: Λιμναία συστήματα δεν απαντώνται και για το λόγο αυτό δεν 
αναλύονται.
Εκβολές ποταμών: Οι εκβολές των ποταμών αποτελούν ένα από τα πιο πολύπλοκα 
χερσαία  συστήματα  στον  κόσμο.  Η  εξαιρετικά  ευμετάβλητη  εικόνα  που 
παρουσιάζουν οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες εξαιτίας της φυσικής δυναμικής των 
εισροών και των εκροών αλλά και το πλήθος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
που έχουν συγκεντρωθεί  σε αυτές,  καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την απόφαση ως 
προς τη διαχείριση. Έπομένως, η απόφαση ως προς την τεχνικά οριζόμενη παροχή 
που πρέπει να καταλήγει σε ένα εκβολικό σύστημα δεν μπορεί παρά να λαμβάνεται 
παρά μόνο μετά από ειδική μελέτη και μόνο εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία.
Στην διεθνή  βιβλιογραφία,  φαίνεται  ότι  η  εκτίμηση διατηρητέων παροχών για τις 
εκβολές βρίσκεται σήμερα σε πιλοτικό στάδιο. Τα εξής βήματα έχουν προταθεί ως 
αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας:
• ορισμός της γεωγραφικής θέσης για την οποία θα τεθεί η οικολογική παροχή,
• διευκρίνιση  των  συνθηκών  αναφοράς  (αν  υπάρχουν  δεδομένα)  ή  του 

διαχειριστικού στόχου,
• συλλογή  δεδομένων  από  το  πεδίο  όσον  αφορά  την  υπάρχουσα  κατάσταση 

(υδρολογικά δεδομένα, στοιχεία για την στερεοπαροχή, βιοκοινότητες κ.λ.π.),
• συλλογή δεδομένων από το πεδίο όσον αφορά τις ανθρωπογενείς χρήσεις,
• εφαρμογή μοντέλων και εναλλακτικών διαχειριστικών σεναρίων,
• δοκιμαστική εφαρμογή προτεινόμενου σεναρίου και παράλληλο monitoring, και
• αξιολόγηση  δοκιμαστικής  εφαρμογής  και  επικαιροποίηση  διαχειριστικού 

σεναρίου.
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1.5.4. Υδατικό ισοζύγιο

Για τη βραχυπρόθεσμη και  μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη του υδατικού ισοζυγίου στη 
Θεσσαλία από όλες τις πηγές αναφέρεται η ανάγκη ακριβέστερων εκτιμήσεων στα 
ακόλουθα:
• του κλίματος της περιοχής και των υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών,
• στις αποτυπώσεις αλλαγών χρήσεων γης,
• στις εκτιμήσεις μελλοντικού πληθυσμού και μετακινήσεων και της οικονομικής 

ανάπτυξης,
• τυδάτων,
• σχέδια ανάπτυξης έργων διάθεσης νερού για ύδρευση και άρδευση (κατασκευή 

νέων και αντικατάσταση δικτύων άρδευσης και ύδρευσης).
Ακριβείς  αναλύσεις  και  προβλέψεις  των  παραπάνω  στοιχείων  προϋποθέτουν 
εμπεριστατωμένες  μελέτες  και  σχέδια  μελλοντικής  ανάπτυξης.  Εμπειρικές 
προσεγγίσεις  για  τα  παραπάνω στοιχεία,  μέσα σε  ένα  αποδεκτό  όριο  σφάλματος, 
μπορεί να αναφερθούν σε συντομία.
• Κλίμα. Από τις μέχρι τώρα αναλύσεις και μελέτες για τα επόμενα δέκα (10) έτη 

δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στο κλίμα της περιοχής.
• Αλλαγή χρήσεων γης. Δεν προβλέπονται πέρα της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.
• Μελλοντικός  πληθυσμός  και  οικονομική  ανάπτυξη.  Δεν  υπάρχουν  ενδείξεις 

θεαματικής μεταβολής του συνολικού πληθυσμού. Αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις 
για μεγαλύτερη αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσμού και συγκέντρωσής του 
στα αστικά κέντρα με παράλληλη μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Το στοιχείο 
αυτό  οδηγεί  στην  ανάγκη  για  μεγαλύτερες  ανάγκες  νερού  ύδρευσης  καλής 
ποιότητας.

• Σχέδια  ανάπτυξης  έργων  αποθήκευσης  και  διαχείρισης  των  επιφανειακών 
υδάτων.  Στους υπολογισμούς όλων των μελετών που έχουν γίνει  λαμβάνονται 
μικρότερα και μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης και διαχείρισης των επιφανειακών 
υδάτων που λειτουργούν, πρόκειται να λειτουργήσουν ή και να σχεδιαστούν. Τα 
επόμενα  δέκα  χρόνια  είναι  αναγκαίο  να  σχεδιαστούν  και  αναπτυχθούν  μικροί 
ταμιευτήρες  και  λιμνοδεξαμενές  τοπικής  σημασίας,  ενώ  είναι  δύσκολο  να 
προβλέψει κανείς αν θα κατασκευαστούν μεγάλοι ταμιευτήρες που μπορούν να 
επηρεάσουν το υδατικό ισοζύγιο ευρύτερων περιοχών.

• Σχέδια  ανάπτυξης  έργων  διάθεσης  νερού  για  ύδρευση  και  άρδευση. 
Αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, επέκταση των συλλογικών 
δικτύων  άρδευσης  και  αντικατάσταση  των  μεθόδων  άρδευσης  σε  λιγότερο 
υδροβόρες μεθόδους.

Συμπερασματικά, μπορεί να υποθεί ότι με τη συνέχιση, σε μεγάλο βαθμό, της 
σημερινής  κατάστασης  και  της  μη  ύπαρξης  ουσιαστικής  διαχείρισης  των 
υδατικών  πόρων  η  οποία  δεν  εναρμονίζεται  με  τις  Οδηγίες  και  την  Εθνική 
Νομοθεσία, θα οδηγήσει στην συνεχιζόμενη ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση 
των υδατικών πόρων και θα αποβεί καταστροφική για το υδατικό δυναμικό της.

1.5.5. Υπόγεια ύδατα

Ειδικότερα, για την εκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων σε όλες τις 
μελέτες επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα των υδροφορέων της 
Θεσσαλίας,  με  εξαίρεση  λίγες  περιοχές  βρίσκεται  κάτω  από  καθεστώς 
υπερεκμετάλλευσης.  Το πρόβλημα αυτό της υπερεκμετάλλευσης είναι εντονότερο 
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στην Ανατολική Θεσσαλία, όπου εκδηλώνεται συνεχής συστηματική ταπείνωση της 
στάθμης χωρίς περιόδους επαναφοράς. Η ένταση της εκμετάλλευσης και ο χρόνος 
κατά τον οποίο άρχισε η απότομη πτώση της στάθμης των υπόγειων υδροφοριών 
χωρίς  περαιτέρω  αναπλήρωση  διαφέρουν  τοπικά.  Η  συμπεριφορά  των  υπόγειων 
υδροφοριών σε καθεστώς εντατικής εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τη δυσκολία 
ανατροφοδοσίας τους μπορεί, να διαχωριστεί σε τρεις ομάδες:
• Στην  πρώτη  ομάδα  υπάρχει  σχετικά  άμεση  αναπλήρωση  των  αντλούμενων 

ποσοτήτων.  Περιλαμβάνουν  μικρή  περιοχή  της  Αν.  Θεσσαλίας,  αναφέρεται  η 
Κάρλα, αλλά ίδια ζώνη αποτελεί και αυτή προς Καστρί – Μαρμαρίνη – Συκούρι – 
Πουρνάρι.

• Στη δεύτερη ομάδα οι υδροφορείς παρουσιάζουν αξιόλογο δυναμικό και σχετικά 
ικανοποιητική  επανατροφοδοσία,  με  αύξηση  όμως  των  αντλήσεων  η  οποία 
προκαλεί συνεχή πτώση της στάθμης.

• Στην τρίτη ομάδα ανήκουν οι υδροφορείς όπου η επέκταση και η αύξηση των 
αντλήσεων  συνδυάζεται  με  τη  δυσκολία  επαναπλήρωσης  των  αφαιρούμενων 
ποσοτήτων. Αφορά κυρίαρχα τη λεκάνη της Αν. Θεσσαλίας.

Στην περίοδο 1986-2004 η ταπείνωση του υπόγειου υδροφορέα χαρακτηρίζεται από 
αρκετά  μεγάλη  έως  ανησυχητική  και  αυτό  οφείλεται  στον  συνδυασμό  της 
υπερεκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων για λόγους ύδρευσης και  άρδευσης και 
στο ότι η πενταετία 1987-1992 ήταν από τις ξηρότερες που έχουν παρατηρηθεί.
Από την ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού γίνεται φανερό ότι ένα 
μεγάλο μέρος του είναι πλέον ακατάλληλο για τις χρήσεις που καταναλώνεται, και η 
κατάσταση όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει.
Επίσης, από τα υδατικά ισοζύγια προκύπτει ότι το έλλειμμα μόνο στη λεκάνη 
του  Πηνειού,  με  τις  πλέον  συντηρητικές  εκτιμήσεις,  κυμαίνεται  από 750 έως 
τουλάχιστον τα 1000hm3.  Η προσθήκη στο έλλειμμα αυτό των ελλειμμάτων της 
λεκάνης  της  Κάρλας  (μέσο έλλειμμα 125hm3)  και  των  4  παράκτιων  λεκανών 
(Παρ. Λάρισας, Παρ. Μαγνησίας, Βόλου και Αλμυρού) ανεβάζουν το συνολικό 
έλλειμμα του υδατικού διαμερίσματος κατά 200 περίπου hm3. Το συμπέρασμα 
αυτό  απαιτεί  παράπλευρες,  επείγουσες  και  αμεσότερες  λύσεις  συνολικά  στο 
Διαμέρισμα, εφόσον η περιβαλλοντική ζημιά συνεχώς διογκώνεται και ιδιαίτερα 
στο χώρο της Ανατολικής Θεσσαλίας πεδινό και παράλιο.
Αναφέρεται  ότι,  τυχόν  μείωση  των  αντλήσεων  της  περιοχής  Κάρλας  κατά  30% 
συνολικά θα οδηγούσε σε αύξηση της υπόγειας στάθμης κατά 12 περίπου μέτρα για 
περίοδο  εφαρμογής  20  ετών,  δηλαδή  αύξηση  0,6  περίπου  μέτρων  ετησίως.  Το 
γεγονός  αυτό υποδεικνύει  έναν τρόπο ορθολογικότερης  αξιοποίησης του υπόγειου 
υδατικού δυναμικού και επαναφορά της λειτουργίας των υπόγειων υδροφορέων σε 
φυσιολογικά επίπεδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δ/νσεων Εγγείων Βελτιώσεων της Θεσσαλίας, από το 
1970  μέχρι  το  1996  χορηγήθηκαν  περίπου  30.000  άδειες  ανόρυξης  γεωτρήσεων, 
ανορύχθηκαν περίπου 23.000- 25.000 και υπάρχει σημαντικός αριθμός παράνομων 
γεωτρήσεων που δεν είναι γνωστός.
Προκύπτει σαφώς ότι γίνεται υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών πόρων με 
αποτέλεσμα  τη  σημαντική  πτώση  στάθμης  και  την  εξάντληση  εντέλει  των 
ανανεώσιμων υπόγειων υδατικών πόρων.  Μάλιστα διαπιστώνεται  ότι  το 80% του 
ελλείμματος του υδατικού δυναμικού του υδατικού διαμερίσματος επικεντρώθηκε σε 
υπεράντληση κυρίως κατά τις τελευταίες εικοσαετίες. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 
κατάσταση παίζει η ανόρυξη υπεράριθμων γεωτρήσεων.
Πέρα  από  τα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  που  σαφώς  προκύπτουν  από  την 
υπερεκμετάλλευση  των  υπόγειων  υδατικών  πόρων,  δημιουργούνται  σημαντικά 
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προβλήματα στους αγρότες οι οποίοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να αντλούν σε βάθος 
μεγαλύτερο  από  350  μέτρα  με  ότι  αυτό  σημαίνει  οικονομικά  (αυξημένο  κόστος 
άντλησης) και τεχνικά (επιπλέον εξοπλισμός αντλίας).
Ουσιαστικά,  παρά  τις  Οδηγίες  και  τους  Νόμους  δεν  λαμβάνονται  ή  αυτά  που 
ελέγχονται από το κράτος έχουν περιστασιακό χαρακτήρα.

1.5.6. Επιφανειακά ύδατα

Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία σε ότι αφορά στη χρήση και στην 
κατασκευή  έργων  αξιοποίησης  επιφανειακών  υδατικών  πόρων  στην  ουσία  δεν 
υφίσταται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις κανονιστικές διατάξεις των νόμων 
ελάχιστα προβλέπονται για τη χρήση των επιφανειακών νερών.
Η αξιοποίηση επιφανειακών υδατικών πόρων γίνεται ταυτόχρονα τις περισσότερες 
φορές, τόσο από κρατικούς φορείς, όσο και από ιδιώτες χωρίς άδεια, και επιπλέον ο 
σχεδιασμός γίνεται συνήθως με βάση τη χρήση. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να 
κατασκευάζονται  και να σχεδιάζονται έργα για την ίδια χρήση από διαφορετικούς 
φορείς χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.
Δεν  υπάρχει  συντονιστικό  όργανο  ενώ  εμφανίζονται  περιπτώσεις  παρεμπόδισης 
μεταφοράς νερού από τα ανάντη στα κατάντη, όπως επίσης και εμφανίζονται συχνά 
κρούσματα αυθαίρετης άρδευσης που άλλωστε αποτελεί τη βασική δραστηριότητα 
στην περιοχή.
Όλες οι σχετικές μελέτες για τη Θεσσαλία όταν μιλάνε για νέα έργα, εννοούν μικρούς 
ταμιευτήρες,  που είναι  φιλικοί  στο  περιβάλλον και  γενικότερα  η  λειτουργία  τους 
εμπίπτει στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην αρχή. 
Πρόκειται για έργα που μπορούν να αποθηκεύσουν μικρές ποσότητες νερού, παρότι η 
αντίστοιχη  λεκάνη απορροής μπορεί  να έχει  πολύ μεγαλύτερη μέση ετήσια ολική 
απορροή.  Απλώς  η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  δυνατότητα  για  να  αποθηκεύσει 
μεγαλύτερη  ποσότητα  ή  διάφοροι  λόγοι  (τεχνικά  έργα,  ειδικές  καλλιέργειες, 
οικονομικοί  λόγοι,  κλπ.)  δεν  επιτρέπουν  ή  καθιστούν  προφανώς  ασύμφορη  την 
αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων.
Παράλληλα,  παρόμοια  έργα  είναι  δυνατόν  να  αποκαταστήσουν  τους  υπόγειους 
υδροφορείς  που  σήμερα  βρίσκονται  υποβαθμισμένοι,  ποιοτικά  και  ποσοτικά,  με 
εμπλουτισμό. Έτσι, ο σχεδιασμός των έργων αυτών θα περιλαμβάνει και μεθόφους 
εμπλουτισμού.
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2. Νομός Λάρισας

2.1. Γενικά χαρακτηριστικά

O  νομός  Λάρισας  έχει  έκταση  5.555  km2  και  πληθυσμό  279.305  κατοίκους. 
Εντάσσεται  στην  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  και  συνορεύει  στα  Β  με  τους  νομούς 
Πιερίας και Κοζάνης, στα Δ με τους νομούς Γρεβενών, Τρικάλων και Καρδίτσης, στα 
Ν με τους νομούς Φθιώτιδος και Μαγνησίας, ενώ στα Α βρέχεται  από το Αιγαίο 
πέλαγος. Πρωτεύουσα του νομού είναι η Λάρισα.
Ο  Νομός  Λάρισας  αποτελείται  από  τους  ακόλουθους  δήμους:  Λάρισας,  Αγιάς, 
Αμπελώνος,  Αντιχασίων,  Αρμενίου,  Γιάννουλης,  Γόννων,  Ελασσόνας,  Ενιππέα, 
Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Κιλελέρ, Κοιλάδας, Κραννώνος, Λακέρειας, Λιβαδίου, 
Μακρυχωρίου,  Μελιβοίας,  Ναρθακίου,  Νέσσωνος,  Νίκαιας,  Ολύμπου, 
Πλατυκάμπου,  Πολυδάμαντα, Ποταμιάς,  Σαρανταπόρου, Τιρνάβου και Φαρσάλων, 
καθώς και από τις κοινότητες Αμπελακίων, Βερδικούσσης και Καρυάς (Σχήμα 2). 
Γεωμορφολογικά, ο Νομός Λάρισας ανήκει στην ανατολική λεκάνη της θεσσαλικής 
πεδιάδας, η οποία έχει ως δυτικό όριο μια λοφοσειρά με κατεύθυνση από τα Ν προς 
τα ΒΔ. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα υψώματα Χαλκοδόνιο ή Μαυροβούνι ή Κυνός 
Κεφαλαί  (725  μ.),  Φυλλήιο  (533  μ.),  Τίτανος  (693  μ.)  και  τα  όρη  του  Ζάρκου 
(προεκτάσεις  της  κεντρικής  Όθρυος),  καταλήγοντας  στα  Β  στην  προεξοχή  των 
κρυσταλλικών Αντιχασίων (Οξιά,  1.416 μ.).  Τα υψώματα αυτά είναι κρυσταλλικά 
στα Β και στα Ν και ιζηματογενή στο κέντρο τους, ενώ συμπληρώνονται με λόφους 
από νεογενείς αργίλους και μάργες. Στα Β δεσπόζει ο όγκος του Ολύμπου, που μαζί 
με  τον  Τίταρο  (1.839  μ.)  και  τα  Καμβούνια  στα  Δ  αποτελούν  το  βόρειο  και 
βορειοδυτικό  τμήμα του νομού.  Στη νότια προέκτασή του,  ο  Όλυμπος χαμηλώνει 
στον  Κάτω  Όλυμπο  (Μεταμόρφωση,  1.587  μ.),  αφού  διαχωριστεί  πρώτα  από  τη 
χαράδρα του χειμάρρου Ξηρόλακου ή Ζηλιάνα. Ως συνέχεια του Ολύμπου στα Ν 
βρίσκεται η Όσσα ή Κίσσαβος, που χωρίζεται από τον Όλυμπο με τη διαβρωσιγενή 
κοιλάδα των Τεμπών, καθώς και το Μαυροβούνι (1.054 μ.), που διαχωρίζεται από 
την Όσσα μέσω της μικρής πεδιάδας της Αγιάς με το Πλατανόρεμα. Στα όρια με τον 
νομό Φθιώτιδος, Ν των Φαρσάλων, υψώνεται ο Κασιδιάρης ή Ναρθάκιον (1.011 μ.). 
Το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  νομού  καταλαμβάνεται  από  την  πεδιάδα  Λαρίσης-
Τιρνάβου, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Στα Ν των υψωμάτων Χαλκοδονίου 
και Φυλληίου σχηματίζεται η πεδιάδα των Φαρσάλων, στενή στα Α και διευρυμένη 
στα Δ. 
Βασικό υδρογραφικό  στοιχείο  του Νομού είναι  ο  ποταμός  Πηνειός.  Διαρρέει  την 
πεδιάδα Λαρίσης-Τιρνάβου, εισέρχεται στο έδαφος του νομού μεταξύ των υψωμάτων 
του Ζάρκου και του Τιτάνου, δέχεται (ύστερα από μαιανδρική πορεία) τα νερά του 
Τιταρήσιου και, μαζί με τους Σαραντάπορο, Ελασσονίτικο και ένα πλήθος από μικρά 
ποτάμια και χειμάρρους,  αποχετεύει  τα νερά της περιοχής Ελασσόνας (Αντιχάσια, 
Καμβούνια,  Τίταρος)  και  των  κλιτύων  του  Ολύμπου  και  του  Κάτω  Ολύμπου.  Ο 
Πηνειός συνεχίζει διασχίζοντας την κοιλάδα των Τεμπών και εκβάλλει στο Αιγαίο. Η 
μικρή πεδιάδα των Φαρσάλων διαρρέεται από τον Ενιπέα, ο οποίος πηγάζει από την 
κεντρική Όθρυ, συλλέγει τα νερά των κλιτύων του Κασιδιάρη και του Καληδονίου, 
αποχετεύει την πεδιάδα και καταλήγει στον Πηνειό στο ύψος του νομού Τρικάλων, 
αφού πρώτα διασχίσει το νοτιανατολικό τμήμα του νομού Καρδίτσης. 
Η ακτογραμμή  του  νομού  προς  το  Αιγαίο  είναι  γενικά  απότομη,  με  εξαίρεση  το 
χαμηλό τμήμα των εκβολών του Πηνειού. 
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Σχήμα 2: Διοικητικός χάρτης Ν. Λάρισας.

Το κλίμα του Νομού έχει βασικά τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος της πεδινής 
περιοχής  της  Θεσσαλίας,  με  ετήσιο  θερμομετρικό  εύρος  άνω των  22°C.  H  μέση 
ετήσια  θερμοκρασία  στις  πεδινές  περιοχές  κυμαίνεται  μεταξύ  16  και  17°C.  Το 
καλοκαίρι  είναι  εξαιρετικά  θερμό,  με  τη  μέγιστη  θερμοκρασία  στην  πόλη  της 
Λάρισας να έχει αγγίξει τους 45°C. Οι βροχές είναι λιγότερες στο εσωτερικό πεδινό 
τμήμα (400-600 χιλιοστά) και περισσότερες στα παράκτια τμήματα (1.000 χιλιοστά).
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Ο  Νομός  Λάρισας  είναι  ο  δεύτερος  της  χώρας  σε  έκταση  μετά  τον  νομό 
Αιτωλοακαρνανίας και τέταρτος σε πληθυσμό, μετά την περιφέρεια πρωτευούσης και 
τους νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. Η μέση πυκνότητα πληθυσμού του νομού 
είναι περίπου 50,3 κάτοικοι/km2 (2001). Έχει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση 
από όλους τους νομούς της Ελλάδας (2.384,9km2, στοιχεία του 2001) και παράγει το 
περισσότερο σιτάρι (μαλακό και σκληρό), κριθάρι,  φακή, βίκο,  ζαχαρότευτλα κ.ά. 
από όλους τους νομούς της χώρας. Το πεδινό και εύφορο έδαφος, το ικανοποιητικό 
ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων (1.166km2), το σχετικά μεγάλο μέσο μέγεθος των 
αγροτεμαχίων  και  ο  πολύ  υψηλός  βαθμός  εκμηχάνισης  των  καλλιεργειών 
εξασφαλίζουν γενικά αυξημένες στρεμματικές αποδόσεις. Εξίσου αξιόλογη είναι και 
η κτηνοτροφία, με περίπου 845.000 κεφαλές αιγοπροβάτων (στοιχεία του 2000) να 
καθιστούν τον Νομό δεύτερο στον τομέα αυτό μετά τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. 
Αντίθετα, συγκριτικά περιορισμένη είναι η δενδροκαλλιέργεια. Ο βιοτεχνικός και ο 
βιομηχανικός τομέας είναι αναπτυσσόμενοι και επεκτείνονται σε διάφορους τομείς 
(παραγωγή  τροφίμων,  ποτοποιία,  επεξεργασία  χαρτιού  και  χαρτόμαζας  κ.ά.).  Το 
ικανοποιητικό εισόδημα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία είχε ως συνέπεια να 
συγκρατηθεί η μετανάστευση προς το εξωτερικό.

2.2. Πληθυσμιακά στοιχεία

Ο  Νομός  Λάρισας  είναι  ο  δεύτερος  μεγαλύτερος  Νομός  της  χώρας  σε  έκταση. 
Αποτελεί όμως τον πρώτο Νομό σε καλλιεργούμενη έκταση. Η γεωγραφική θέση του 
σε συνδυασμό με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οδήγησαν σε μία σημαντική 
οικονομική  ανάπτυξη  της  περιοχής  κυρίως  βασισμένη  στον  πρωτογενή  τομέα 
(γεωργία - κτηνοτροφία).
Ο  μόνιμος  πληθυσμός  του  Ν.  Λάρισας  φθάνει  με  την  απογραφή  του  2001  τους 
282.156 κατοίκους. Η μεταβολή του πληθυσμού με την απογραφή των 1981, 1991 
και  2001φαίνονται  στον  πίνακα 5  που ακολουθεί,  σε  σχέση με  στοιχεία  από την 
Ελλάδα και την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να μπορεί να γίνει σύγκριση.

Πίνακας 5: Μόνιμος πληθυσμός κατά την απογραφή 1981, 1991και 2001.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1981
Ελλάδα 9.739.589 5.654.058 1.136.650 2.948.881
Περιφέρεια Θεσσαλίας 695.285 291.522 104.160 299.603
Νομαρχία Λάρισας 254.064 112.463 45.206 96.395
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991
Ελλάδα 10.259.900 6.036.660 1.312.774 2.910.466
Περιφέρεια Θεσσαλίας 734.846 320.569 120.162 294.115
Νομαρχία Λάρισας 270.612 125.287 54.593 90.732
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001
Ελλάδα 10.934.097 8.211.646 2.722.451
Περιφέρεια Θεσσαλίας 740.115 459.627 260.488
Νομαρχία Λάρισας 282.156 197.110 85.046

Η ανάλυση του πληθυσμού κατά Δήμο και κοινότητα στο Ν. Λάρισας φαίνονται στον 
πίνακα 6 που ακολουθεί.
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Πίνακας  6:  Μόνιμος  πληθυσμός,  απογραφή  2001  ανά  Δήμο  ή  Κοινότητα  Ν. 
Λάρισας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 126,076
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 6,458
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 8,407
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3,951
ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 2,273
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 10,022
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ 3,119
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ 14,563
ΔΗΜΟΣ ΕΝΙΠΠΕΑ 4,526
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 2,428
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ 4,375
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 2,834
ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 3,305
ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ 3,724
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 1,763
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 3,187
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 2,976
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 3,472
ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 1,781
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΣΩΝΟΣ 5,486
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6,54
ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 3,588
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 8,292
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ 6,412
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 5,065
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 3,588
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 16,9
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 10,812
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 510
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ 2,236
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ 1,086

Η  πυκνότητα  του  πληθυσμού  κατά  τις  απογραφές  του  1981,  1991  και  2001 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 7.

Πίνακας  7:  Πυκνότητα  πληθυσμού  κατά  την  απογραφή  1981,  1991  και  2001 
(κάτοικοι/km2).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΑ. 
ΛΑΡΙΣΑΣ

1981 73,7 49,5 47,2
1991 77,7 52,4 50,3
2001 83,0 53,7 51,9
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Κατά την  περίοδο 1981-2001 η  πυκνότητα  στο  σύνολο  χώρας  αυξήθηκε  περίπου 
κατά  10  κατοίκους/km2 ενώ  στην  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  περίπου  κατά  4 
κατοίκους/km2.
Το 2001 η πυκνότητα στην Ελλάδα είναι 83 κάτοικοι/km2  ενώ στη Θεσσαλία 53,7 
κατοίκους/km2.  Τη  μεγαλύτερη  πυκνότητα  παρουσιάζει  η  Μαγνησία  με  78,5 
κατοίκους/km2 και αμέσως μετά η Λάρισα με 52 κατοίκους/km2.
Για τη Νομαρχία Λάρισας η μεταβολή του πληθυσμού μεταξύ 2001 και 1991 ήταν 
αυξητική κατά 16.317 άτομα.
Στην περίοδο αυτή η συνολική μεταβολή ήταν αύξηση του πληθυσμού κατά 3.594 
άτομα, επομένως η φαινομενική μετανάστευση προς τη Λάρισα ήταν 12.723 άτομα.
Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της χώρας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
του Νομού Λάρισας σύμφωνα με την απογραφή 2001, παρατίθεται στον πίνακα 8.
Κατά  την  απογραφή  αυτή  η  ηλικιακή  διάρθρωση  στην  Περιφέρεια  Θεσσαλίας 
υπερέχει  της  χώρας  στη  νεανική  ηλικία  (μέχρι  14  ετών).  Η  Νομαρχία  Λάρισας 
υπερέχει και από το μέσο όρο της χώρας και από τον αντίστοιχο της Θεσσαλίας. Τα 
ποσοστά όμως των νεαρών ηλικιών παραμένουν χαμηλά.

Πίνακας 8:  Ποσοστιαία  Ηλικιακή Διάρθρωση κατά την απογραφή  πληθυσμού το 
2001.

Ηλικιακή Διάρθρωση ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
0-14 15,2% 15,6% 16,2%
15-24 14,3% 13,5% 14,3%
25-39 22,9% 20,8% 21,7%
40-54 20,0% 19,7% 19,6%
55-64 11,0% 12,2% 11,8%
65-79 13,7% 14,8% 13,5%
80+ 3,0% 3,3% 3,0%

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0%

Συγκρίνοντας  τις  μεταβολές  των  ομάδων  ηλικιών  την  εικοσαετία  1981-2001 
παρατηρείται  ότι  η  Θεσσαλία  παρουσιάζει  μεγαλύτερη  μείωση  του  νεανικού 
πληθυσμού (-31,6%) έναντι της χώρας (-27,9%) και μεγαλύτερη αύξηση (39,3%) της 
ηλικίας πριν τη συνταξιοδότηση (55-64 ετών) έναντι της χώρας (34,1%).

2.3. Οικονομικά στοιχεία

Ο Ν. Λάρισας (95,2%) παρουσίασε ρυθμούς αύξησης μικρότερους της Θεσσαλίας, με 
μεταβολή 96,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ την περίοδο 1984-94.
Στην από το 1995 και μετά περίοδο και ειδικά το έτος 2003 η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
παράγει 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας το 2003, ενώ την ίδια 
χρονική περίοδο ο Ν. Λάρισας παράγει το 2,4%.
Στον πίνακα 9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ την περίοδο 1995-
2003,  όπου  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  κατατάσσεται  στην  Ελλάδα  στην  9η  θέση, 
γεγονός που υποδηλώνει αναπτυξιακή υστέρηση έναντι των άλλων περιφερειών. Η 
Θεσσαλία  και  άλλες  4  περιφέρειες  αναπτύχθηκαν  με  ρυθμό  ΑΕΠ κάτω  από  τον 
αντίστοιχο ρυθμό της Χώρας. 
Η Θεσσαλία διατήρησε τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Ελλάδας 
στη περίοδο 1995-2003 στο 6% περίπου. Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και διατήρηση 
της συμμετοχής της στη διαμόρφωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας οδηγούν στο 

24



συμπέρασμα  ότι  η  Θεσσαλία  δεν  μπόρεσε  να  επιτύχει  ικανοποιητικούς  ρυθμούς 
ανάπτυξης κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Πίνακας 9: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1995-2003  (εκ. ευρώ, τρέχουσες τιμές).

Περιφέρει
ες  και 
Νομοί

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200
4

Σύνολο 
Ελλάδος

79.92
7

87.85
1

97.23
5

105.77
3

112.68
6

124.38
8

133.02
4

143.38
6

155.42
7

8,7
%

Θεσσαλία
4.911 5.397 5.991 6.639 6.928 7.220 7.958 8.630 9.386

8,5
%

Λάρισα
1.883 2.076 2.410 2.613 2.792 2.881 3.198 3.442 3.760

9,1
%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Όσον αφορά στο Ν. Λάρισας την περίοδο από το 1995 μέχρι το 2003 βελτίωσε τη 
συμμετοχή της στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ. Περίπου το 70% και άνω 
του ΑΕΠ της περιφέρειας διαμορφώνεται από τις ΝΑ Λάρισας και Μαγνησίας.
Την περίοδο 1995-2003 το  ΑΕΠ της  χώρας  αυξήθηκε κατά  94,5% ενώ της  Περ. 
Θεσσαλίας κατά 91,1%. Η ΝΑ Λάρισας αύξησε το ΑΕΠ της κατά 99,7%, δηλ. πάνω 
από το ρυθμό αύξησης του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
Το 2003 η Θεσσαλία παρουσίασε κατά κεφαλή προϊόν 11,5 χιλιάδες ευρώ γεγονός 
που την κατέτασσε στη 10η σε σχέση με το ΑΕΠ των 13 περιφερειών της χώρας. Το 
1995 το περιφερειακό κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν στο 88,2% της χώρας και το 2003 
έπεσε στο 82,4%. Την ίδια περίοδο ο Ν. Λάρισας έφθασε τα 10.000€, ενώ από το 
1995 έως το 2003 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έπεσε από το 89,4 στο 87,3. 
Για  το  2002  που  υπάρχουν  διαθέσιμα  στοιχεία  σε  επίπεδο  ΝΑ,  όλες  οι  ΝΑ  της 
Θεσσαλίας μείωσαν το ποσοστό τους σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας. Τα στοιχεία 
για το Ν. Λάρισας φαίνονται στον πίνακα 10.

Πίνακας 10: Ποσοστιαία % συμμετοχή  των κλάδων στη διαμόρφωση του ΑΕΠ στο 
Ν. Λάρισας, για την περίοδο 1995-2003.

Ν.Λάρισας
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Γεωργία 19,9 18,3 20,6 20,1 18,9 18,3 17,4 17,3 -
Βιομηχανία 29,4 29,8 25,6 25,6 27,3 25,0 24,8 23,8 -
Μεταλλεία-

Ορυχεία
0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 -

Μεταποίηση 15,8 15,9 12,8 12,1 11,9 10,2 9,9 9,3 -
Ενέργεια 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 2,0 -

Κατασκευές 11,7 12,2 10,9 11,7 13,7 13,0 13,0 12,5 -
Υπηρεσίες 50,7 51,9 53,8 54,2 53,7 56,6 57,8 58,9 -

Η  ποσοστιαία  συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  διατηρήθηκε,  όπως 
προαναφέρθηκε  περίπου  στο  6%  από  το  1995  μέχρι  το  2003  ενώ  μειώθηκε  η 
αναλογία  του  κατά  κεφαλή  ΑΕΠ της  περιφέρειας  στο  αντίστοιχο  της  χώρας  από 
88,2%  το  1995  σε  82,4%  το  2003,  εξέλιξη  η  οποία  αποτυπώνει  αναπτυξιακή 
υστέρηση της Θεσσαλίας σε σχέση με το σύνολο χώρας.
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Όσον αφορά στην συμμετοχή του ΑΕΠ κάθε Τομέα Παραγωγής στη διαμόρφωση του 
συνολικού  ΑΕΠ η Ελλάδα μείωσε τη συμμετοχή  του πρωτογενή  τομέα (ποσοστό 
μείωσης  32,3%)  και  αύξησε  τη  συμμετοχή  του  δευτερογενή  (  αύξηση 0,4%) και 
σημαντικά του τριτογενή (αύξηση 4,6%)
Η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  μείωσε  τη  συμμετοχή  του  πρωτογενή  τομέα  (ποσοστό 
μείωσης 30,5%) σε μικρότερο ποσοστό από ότι η χώρα, μείωσε τη συμμετοχή του 
δευτερογενή  (μείωση 10,9%) και  αύξησε σημαντικά  τη  συμμετοχή  του  τριτογενή 
(αύξηση 16,6%)
Η τάση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαφαίνεται ότι είναι να στρέφει την οικονομική 
της δραστηριότητα προς τον τριτογενή τομέα, να μειώνει τη δραστηριότητά της στον 
δευτερογενή και στον πρωτογενή με μικρότερη όμως ένταση από ότι η χώρα.
Σημειώνεται όμως, ότι ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να συνεισφέρει σημαντικά 
στην  διαμόρφωση  του  ΑΕΠ  της  Θεσσαλίας  (υπερδιπλάσια  σε  σχέση  με  τη 
συνεισφορά του πρωτογενή σε επίπεδο χώρας) ενώ ο τριτογενής τείνει σταδιακά να 
πλησιάσει αυτόν της χώρας.
Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η Ακαθάριστη προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά κλάδο 
το 2003. Είναι ενδεικτική η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη διαμόρφωση της 
συνολικής ΑΠΑ. Στο σύνολο χώρας ο τομέας συμμετέχει με 6,2% και στη χώρα με 
14,4% , ποσοστό υπερδιπλάσιο.

Πίνακας 11: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά κλάδο το 2003 (εκ ευρώ).

Περιφέρ. Νομοί Γεωργία
Κτηνοτροφία
Δάση 

Αλιεία Μεταλλεία
Ορυχεία

Μεταποί
ηση

Ηλεκτρισμός
Φυσικό αέριο 
και ύδρευση

Κατασκευέ
ς

Εμπόριο
κλπ.

Ξενοδοχ.
Εστιατ.
κλπ.

Ελλάδα 8.387 846 829 14.894 2.426 11.840 18.063 10.652
% συνόλου της 
χώρας

6,2% 0,6% 0,6% 10,9% 1,8% 8,7% 13,2% 7,8%

Θεσσαλία 1.187,33 46,75 15,8 1.001,77 149,43 877,41 984,82 409,50
% συνόλου 
περ.Θεσσαλίας

14,4% 0,6% 0,2% 12,2% 1,8% 10,7% 12,0% 5,0%

Λάρισα 542,95 11,60 5,05 274,24 46,75 533,57 379,15 126,04

Πηγή:ΕΣΥΕ

2.4. Απασχόληση

Η εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο 1981-2001 σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας 
και Ν. Λάρισας φαίνονται στον πίνακα 12.
Κατά τις τρεις απογραφές (1981-1991-2001) παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης 
στο σύνολο χώρας, ενώ στην Περιφέρεια παρουσιάζεται μείωση το 1991 και αύξηση 
το 2001. Το ίδιο συμβαίνει και στη Ν. Λάρισας.

Πίνακας 12: Σύνολο Απασχόλησης (1981,1991,2001).

Έτος Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια Θεσσαλίας Ν.Λάρισας
1981 3.388.518 252.212 87.788
1991 3.571.957 245.474 95.386
2001 4.102.089 266.460 106.431

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η απασχόληση κατά Τομέα και κλάδο αντίστοιχα 
Στον πίνακα 14 φαίνεται  ο αριθμός των απασχολούμενων ανά κλάδο την περίοδο 
1981 – 2001. Διαφαίνεται μια σημαντική αύξηση στους τομείς «Εμπόριο, ξενοδοχεία 
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και  εστιατόρια»  και  «Λοιπές  υπηρεσίες»  που  υποδηλώνει  σημαντική  αύξηση 
τουρισμού.

Πίνακας 13: Απασχόληση κατά Τομέα (1981,1991,2001).

Τομέας Έτος Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας Ν.Α. Λάρισας

1γ
εν

ής

1981 970.402 118.828 16.163
1991 671.476 77.428 31.382

2001 621.043 76.213 31.087

2γ
εν

ής

1981 672.866 37.556 14.943
1991 550.753 32.239 14.214
2001 543.702 32.035 14.077

3γ
εν

ής

1981 1.548.296 86.267 29.693

1991 2.199.287 128.094 47.152

2001 2.758.179 160.281 59.362

Πίνακας 14: Αριθμός Απασχολούμενων κατά κλάδο (1981-1991-2001).

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Μεταποιητικές 
βιομηχανίες

1981 650.410 36.991 14.759
1991 534.734 31.563 13.981
2001 531.566 31.509 13.984

Ορυχεία και λατομεία
1981 22.456 565 184
1991 16.019 676 233
2001 12.136 526 93

Εμπόριο, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια

1981 426.631 23.266 6.970
1991 662.610 38.733 14.656
2001 918.058 54.308 20.266

Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα και 
δασοκομία,αλιεία

1981 970.402 118.828 16.163
1991 671.476 77.428 31.382
2001 621.043 76.213 31.087

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου 
και νερού

1981 25.142 941 356
1991 33.705 1.208 435
2001 38.547 1.859 619

Κατασκευές
1981 310.660 20.908 6.025
1991 289.468 20.726 6.878
2001 376.779 23.418 7.702

Μεταφορές,αποθήκευση 
και επικοινωνίες

1981 258.475 12.389 5.038
1991 250.018 12.407 4.122
2001 282.555 11.872 3.904

Λοιπές υπηρεσίες
1981 527.388 28.763 11.304
1991 963.486 55.020 21.061
2001 1.142.240 68.824 26.871

Πηγή:ΕΣΥΕ

2.5. Τομείς δραστηριοτήτων
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2.5.1. Πρωτογενής τομέας

Η  γενικότερη  συρρίκνωση  που  παρουσιάζει  ο  πρωτογενής  τομέας  στη  χώρα 
εμφανίζεται  και  στη  Θεσσαλία  για  την  οποία  όμως  το  ποσοστό  συμμετοχής  στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου της χώρας. Το γεγονός 
αυτό υποδηλώνει ότι  ο τομέας αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Άλλωστε ο Θεσσαλικός κάμπος αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πεδιάδα της χώρας (Σχήμα 3).
Το μικρό μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης ανά εκμετάλλευση (52 στρέμματα), 
παρά το ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό της χώρας (44 στρέμματα) εξακολουθεί να 
είναι μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (περίπου 150 στρέμματα).
Ο πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παράγει το 15% περίπου (14,8% 
ως μέσος όρος της δεκαετίας 1995-2004) των κυριότερων προϊόντων που παράγει ο 
τομέας στο σύνολο χώρας.
Η  ακαθάριστη  προστιθέμενη  αξία  του  κλάδου  Γεωργία,  Κτηνοτροφία  και  Δάση 
αποτελεί το 14,4% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Θεσσαλίας κατά το 2003 
και  την  κατατάσσει  δεύτερη  μετά  την  περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  και 
Θράκης,
Ο πρωτογενής τομέας το 2003 συμμετέχει με 14,8% (6,7% η συμμετοχή του τομέα σε 
επίπεδο χώρας) στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Θεσσαλίας, με 21,3% ο δευτερογενής 
(22,7% σε επίπεδο χώρας) και 63,9% (70,8% σε επίπεδο χώρας) ο τριτογενής.
Για το έτος 2003, το 29% των απασχολούμενων εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 
12,7% στον δευτερογενή τομέα και το 58,3% στον τριτογενή τομέα. Τα αντίστοιχα 
εθνικά ποσοστά είναι 15,7%, 14,3% και 70,%.
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Σχήμα 3: Τομείς δραστηριότητας στο Ν. Λάρισας.

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ,ανέρχονται σε έκταση 4.716.830 στρέμματα το έτος 
2002 και αποτελούν το 11,9% των αντίστοιχων της χώρας. 
Στην  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  εκμεταλλεύσεων  (σε 
αριθμό)  κατέχουν  οι  ετήσιες  καλλιέργειες  με  44,3%  (έναντι  28,4%  στο  σύνολο 
χώρας)  ενώ  στο  σύνολο  χώρας  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  κατέχουν  οι  δενδρώδεις 
καλλιέργειες με 39,6% (έναντι 22,9% στη Θεσσαλία).
Όσον  αφορά  στην  διάρθρωση  των  εκτάσεων  στο  σύνολο  χώρας  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό  κατέχουν  οι  ετήσιες  καλλιέργειες  με  52,2%.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  σε 
επίπεδο  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  όπου  όμως  οι  ετήσιες  καλλιέργειες  κατέχουν  το 
υψηλό ποσοστό 81,1%.
Σημαντικές  εκτάσεις  καταλαμβάνουν  τα  υπόλοιπα  δημητριακά  (μαλακό  σιτάρι, 
κριθάρι  και  αραβόσιτος),  κτηνοτροφικά  φυτά,  πεπονοειδή,  καπνά,  δενδρώδεις 
καλλιέργειες και άμπελοι.
Στην  κτηνοτροφία  καταγράφονται  σημαντικά  μεγέθη  ζωικού  κεφαλαίου.  Τα 
αιγοπρόβατα αποτελούν  το 13%, τα βοοειδή το 10% και  τα χοιρινά  το 14% των 
αντίστοιχων συνολικών μεγεθών της χώρας, το έτος 2002.
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν περίπου το 45% της επιφάνειας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βιομηχανική  ξυλεία,  καυσόξυλα,  καλλωπιστικοί  κλάδοι,  ρίζες  ερείκης, 
χριστουγεννιάτικα δένδρα και φυτόχωμα είναι τα εμπορεύσιμα προϊόντα των δασών 
και δασικών εκτάσεων στην περιοχή.
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Περίπου  83,4  χιλιάδες  κ.μ  κωνοφόρα,  32,4χιλιάδες  τόνοι  πλατύφυλλα  και  160 
χιλιάδες  τόνοι  καυσόξυλα  είναι  η  βασική  δασική  παραγωγή  στην  Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.
Στον πίνακα 15 φαίνονται οι κατηγορίες χρήσης γης στο Ν. Λάρισας κατά γεωργική 
δραστηριότητα.

Πίνακας 15: Αριθμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κατά κατηγορία χρήσης Γης στο 
Ν. Λάρισας (σε στρέμματα).

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1981 1991 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ετήσιεςκαλλιέργειες 33.244 26.328 21.986 -33,9
Αμπέλια και Σταφιδάμπελα 59.56 2.932 2.659 -55,4
Δενδρώδεις καλλιέργειες 13.692 9.815 9.984 -27,1
Λοιπές εκτάσεις 5.536 7.275 8.008 44,7

Με  βάση  τα  διαθέσιμα  στοιχεία,  μεταξύ  των  ετών  1995-2002  οι  αρδευόμενες 
εκτάσεις στο σύνολο χώρας αυξήθηκαν κατά 6,2% ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
μειώθηκαν κατά 5,4%. Στη ΝΑ Λάρισας παρουσίασε αύξηση 2,3% (Πίνακες 16 και 
17).
Το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία) ήταν το 
2001 περίπου 40% των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Πίνακας 16: Μεταβολή Αρδευόμενων εκτάσεων 1995-2002 (σε στρέμματα).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1995 2002 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1995-
2002

ΕΛΛΑΔΑ 13.827.393 14.684.127 6,2%
ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.775.556 2.626.799 -5,4%
ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.168.334 1.195.375 2,3%

Πίνακας 17: Αρδευόμενες εκτάσεις κατά κατηγορία καλλιεργειών (σε στρέμματα).

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Αροτραίες 
Καλλιέργειες

977.027 995.104 972.456 990.379 1.003.008 977112 985.080
973.127

Κηπευτική γη 33.042 35.100 35.538 39.484 38.254 40285 44.823 48.389
Αμπέλια- 
Σταφιδάμπελα

34.968 31.342 31.270 33.670 31.615 31085 31.191
30.496

Δενδρώδεις 
καλλιέργειες

123.297 123.573 126.002 131.304 140.467 145809 148.613
143.364

ΣΥΝΟΛΟ 1.168.334 1.185.119 1.165.266 1.194.837 1.213.344 1194291 1.209.707 1.195.376

2.5.2. Δευτερογενής τομέας

Ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή χαρακτηρίζεται από την προσαρμογή του στη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας.
 Μείωση  της  απασχόλησης,  μείωση  του  αριθμού  των  επιχειρήσεων  και  αύξηση 
πωλήσεων και προστιθέμενης αξίας χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του τομέα.
Το  ΑΕΠ του  δευτερογενή  τομέα  στο  ΑΕΠ της  Περιφέρειας  από 22,4% το  1995 
ανήλθε σε 22,5% το 2003, αύξηση οριακή και ενδεικτική της συμμετοχής του τομέα 
στην περιφέρεια.
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Ο τομέας απασχολούσε το 1981 το 15,5% των απασχολούμενων στην περιφέρεια και 
το 13,5% το 2001.
Επίκεντρο  της  ανάπτυξης  της  μεταποίησης  στη  Θεσσαλία  είναι  οι  περιοχές  της 
Μαγνησίας και  της Λάρισας (δίπολο Λάρισα – Βόλος),  ιδίως για  τις  μεγαλύτερες 
μονάδες,  οι  οποίες  συγκεντρώνονται  περισσότερο  στον  πρώτο  νομό.  Οι  μικρές 
παραγωγικές  μονάδες  όμως  και  κυρίως  οι  οικογενειακές  που  λειτουργούν  σε 
παραδοσιακούς  κλάδους  είναι  διάσπαρτες  σε  όλη  τη  Θεσσαλία  και  κυρίως  στις 
μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και στους οδικούς άξονες. Η πορεία της βιομηχανίας 
στη  Θεσσαλία  ήταν  ιδιαίτερα  θετική  στην  περίοδο  1970-1985,  όπου  οι  ρυθμοί 
αύξησης  του  προϊόντος  και  της  απασχόλησης  ήταν  υψηλότεροι  από  αυτούς  της 
χώρας.  Ωστόσο,  κατά  τα  τελευταία  χρόνια  και  ιδίως  στην  περίοδο 1988-1995,  η 
γενικότερη  αποβιομηχάνιση  έχει  γίνει  ιδιαίτερα  αισθητή  στην  Περιφέρεια,  και 
ιδιαίτερα στους δυο πιο ανεπτυγμένους Νομούς. Σε αυτή την περίοδο εκτιμάται ότι 
έχουν χαθεί στη Μαγνησία μόνο πάνω από 7.000 θέσεις  εργασίας με το κλείσιμο 
μεγάλων επιχειρήσεων και τη συρρίκνωση των θέσεων απασχόλησης σε άλλες. 
Παρά την αρνητική εξέλιξη των προηγούμενων δεκαετιών η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
σταθεροποιήθηκε σε κάποιο επίπεδο και εκτιμάται ότι μπορεί να διαδραματίσει στο 
μέλλον σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο.

2.5.3. Τριτογενής τομέας

Ο τομέας των υπηρεσιών συμμετέχει με το 64% περίπου στη διαμόρφωση του ΑΕΠ 
της Θεσσαλίας.
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας αυξάνεται διαχρονικά όπως και σε 
επίπεδο  χώρας, ενώ η συμμετοχή του τομέα της Περιφέρειας στο τομέα της χώρας 
κυμαίνεται περίπου στο 10% την τελευταία δεκαετία.
Η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην απασχόληση από 35,6% το 1981 αυξήθηκε 
στο  67,4%  το  2001.  αντίστοιχη  ανάπτυξη  υπήρξε  και  τις  Νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις.
Η συμμετοχή  της  Περιφέρειας  στο  τουρισμό της  Χώρας  σε  σχέση με  το  σύνολο 
διανυκτερεύσεων, δεν ξεπερνά το 3%.
Η χαμηλή αυτή συμμετοχή οφείλεται στο κυρίως στο ότι η Θεσσαλία δεν προσελκύει 
τουρισμό από το εξωτερικό και επομένως δεν μπορεί να διευρύνει το μερίδιό της.
Ενώ  σε  επίπεδο  χώρας  ο  εξωτερικός  τουρισμός  αποτελεί  (μετρούμενος  σε 
διανυκτερεύσεις) το 75% περίπου των διανυκτερεύσεων, στη Θεσσαλία το ποσοστό 
αυτό είναι περίπου 37% και οφείλεται κυρίως στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών που 
λαμβάνουν χώρα στη ΝΑ Τρικάλων (47% του συνόλου του νομού) και της Λάρισας 
(14% του συνόλου του νομού).
Όσον  αφορά  στην  εξέλιξη  του  τουρισμού  ενώ  κατά  την  περίοδο  (1998-2003) 
παρουσιάζεται στις διανυκτερεύσεις μείωση τόσο στη χώρα όσο και στη Θεσσαλία, η 
ΝΑ  Καρδίτσας  παρουσιάζει  μεγάλη  αύξηση  (21,7%  έναντι  μείωσης  -5,1%  της 
χώρας). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Καρδίτσα έχει αναπτύξει την περιοχή της 
λίμνης  Πλαστήρα με  αποτέλεσμα  την  προσέλκυση  τουρισμού  κυρίως  εσωτερικού 
(περίπου 97% του συνόλου των διανυκτερεύσεων).
Η  Θεσσαλία  συγκεντρώνει  μια  αξιόλογη  ποικιλία  οικοσυστημάτων  και  ένα 
περιβάλλον  με  ιδιαίτερα  υψηλή  αισθητική,  πολιτιστική  και  ιστορική  αξία  και 
ιδιαίτερο  φυσικό  κάλλος.  Οι  συνθήκες  του  περιβάλλοντος  είναι  γενικά 
ανταγωνιστικές  με  διεθνή  κριτήρια  ιδίως  αν  ληφθούν  υπ’  όψη  οι  δυνατότητες 
περαιτέρω βελτίωσης.
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Οι περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης του τριτογενή τομέα ανά ΝΑ εστιάζονται κατά 
προτεραιότητα στους εξής κλάδους:

2.6 Φυσικό περιβάλλον

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα αυτή του Ν. Λαρίσης αποτελεί μία περιοχή 
την οποία χαρακτηρίζει η μεγάλη γεωμορφολογική «ποικιλία». Υψηλοί ορεινοί όγκοι, 
μεγάλη  πεδιάδα,  θάλασσα,  αστικά  κέντρα,  ιδιαίτερες  διαμορφώσεις  (Μετέωρα), 
τεχνητές λίμνες, ποτάμια.
Αυτό  το  ευρύ  μορφολογικό  φάσμα  συνιστά  ένα  «μωσαϊκό»  φυσικών  πόρων  και 
φυσικού  περιβάλλοντος  ανεκτίμητης  αξίας  από  περιβαλλοντική,  πολιτισμική  και 
αναπτυξιακή σκοπιά.
Στο  ΠΠΧΣΑΑ  (Περιφερειακό  Πολεοδομικό  Χωροταξικό  Σχέδιο  Αειφόρου 
Ανάπτυξης) εκτιμάται  ότι  η επιφάνεια που καλύπτουν οι  θεσμικά προστατευμένες 
περιοχές στη Θεσσαλία είναι μικρή και δεν διασφαλίζει την προστασία της φύσης, 
επομένως είναι απαραίτητη η αύξηση του αριθμού των προστατευμένων περιοχών, 
αλλά  και  της  έκτασης  που  περιλαμβάνει  η  κάθε  περιοχή.  Η  ολοκλήρωση  του 
Προγράμματος Natura 2000 κρίνεται επείγουσα, με στόχους: α) την προστασία του 
συνόλου των περιοχών αυτών και β) την παροχή κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό σε 
επίπεδο ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στην πολιτική διαχείρισης 
των  περιοχών  αυτών  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  ο  αποκλεισμός  των 
ανθρώπινων  δραστηριοτήτων,  ακόμα  και  των  πιο  παραδοσιακών  μορφών,  θα 
επιδρούσε  δυσμενώς  στη  φύση  και  δεν  συγκαταλέγεται  στις  σύγχρονες  πολιτικές 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Αντίθετα, η παραμονή του ανθρώπου 
στην  ύπαιθρο  και  η  συμβολή  της  δραστηριότητάς  του  στη  διαχείριση  του 
περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επιθυμητές. 
Με το άρθρο 13 του Ν.3044/2002 (Φ.Ε.Κ. 197/Α/27-8-2002), ιδρύθηκαν 25 Φορείς 
Διαχείρισης, από τους οποίους οι τρεις βρίσκονται στη Θεσσαλία (Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο  Βορείων  Σποράδων,  Εθνικός  Δρυμός  Ολύμπου,  περιοχή  Κάρλας  – 
Βελεστίνου – Μαυροβουνίου).
Στον  παρακάτω  πίνακα  18  παρουσιάζονται  οι  περιοχές  της  Π.Θ.  που 
περιλαμβάνονται  στον  Εθνικό  Κατάλογο  των  περιοχών  που  ελέγχονται  για  την 
ένταξή  τους  στο  Δίκτυο  NATURA  2000.  Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  ορισμένες 
περιοχές  έχουν  διπλή  εκπροσώπηση  στον  κατάλογο,  σαν  Περιοχές  Κοινοτικής 
Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας, με διαφορετικά όρια για κάθε κωδικό (π.χ. 
Όλυμπος, Στενά Καλαμακίου, ΕΘΠΑΒΣ, κ.λπ.).

Πίνακας 18: Προστατευόμενες περιοχές στο Ν. Λάρισας.

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (GR 142)

GR 1420001 «ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ» SCI (ΠΚΕ)
GR 1420003 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ» SCI (ΠΚΕ)

GR 1420004
«ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙ» 

SCI (ΠΚΕ)

GR 1420005 «ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ»
SCI (ΠΚΕ) 
& SPA (ΖΕΠ)

GR 1420006 «ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ» SPA (ΖΕΠ)
GR 1420007 «ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ» SPA (ΖΕΠ)
GR 1420008 «ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ – SPA (ΖΕΠ)
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 ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ» 
GR 1420009 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ» SPA (ΖΕΠ)
GR 1420010 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ» SCI (ΠΚΕ)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δικτύου NATURA 2000, απαιτούνται δράσεις όπως:
(Α) Για το σχεδιασμό διαχείρισης, τη διοίκηση και τη διατήρηση των σχετικών με το 
δίκτυο υποδομών:
1. Εκπόνηση στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης.
2. Δημιουργία φορέων διαχείρισης.
3. Ενημέρωση  και  διαβουλεύσεις  με  τις  εμπλεκόμενες  κοινωνικές  ομάδες  και 

τοπικούς φορείς.
4. Συντήρηση  προσβάσεων  για  χρήση  της  περιοχής  από  το  κοινό,  κέντρων 

πληροφόρησης, παρατηρητηρίων, κλπ.
(Β) Για τη διαχείριση και την παρακολούθηση:
1. Διαχειριστικά μέτρα, πχ. διατήρηση οικοτόπων και ειδών σε μια ικανοποιητική 

κατάσταση ή και βελτίωση αυτής.
2. Παρακολούθηση και εποπτεία.
3. Διαχείριση κινδύνων (πχ. πρόληψη και καταπολέμηση πυρκαγιών, πλημμυρών, 

κλπ).
4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
(Γ) Για δαπάνες επενδύσεων:
1. Αγορά γης.
2. Απαιτούμενες υποδομές για την αποκατάσταση τύπων οικοτόπων και ειδών.
3. Υποδομή για την πρόσβαση του κοινού, κλπ.

2.7. Υδατικοί πόροι

Σύμφωνα  με  μελέτη  που  εκπονήθηκε  από  το  εργαστήριο  3  της  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  με  αντικείμενο τη  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  η κατάσταση 
στην Περιφέρεια έχει διαμορφωθεί ως εξής.
Η  Θεσσαλία  έχει  εξαιρετικά  μεγάλο  πρωτογενή  τομέα.  Το  56%  περίπου  του 
πληθυσμού της Θεσσαλίας, είναι αγροτικός – ημιαστικός. Η αρδευόμενη γεωργική γη 
αντιστοιχεί στο 56% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Θεσσαλίας. Κύρια 
καλλιέργεια είναι το βαμβάκι, που καλύπτει το 40% της συνολικής παραγωγής της 
χώρας. Έπονται το σιτάρι και τα λοιπά αροτριαία προϊόντα. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Θεσσαλίας οι 
ετήσιες  ανάγκες  ζήτησης  σε  νερό  για  την  Θεσσαλία,  ανέρχονται  σε  1,6  δις  κ.μ. 
περίπου, ενώ  το μεγαλύτερο μέρος αυτών αναφέρεται στην άρδευση (85~87%).
Στην πραγματικότητα η ετήσια απόληψη αρδευτικών νερών με πλημμελή άρδευση 
των αρδευόμενων εκτάσεων της Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 750 εκ.κ.μ. έως 1 δις κ.μ. 
(σχεδόν στο σύνολό του αναφέρεται στη λεκάνη του Πηνειού) που αναλύονται σε 
200 εκ.κ.μ. επιφανειακά νερά (ποσοστό 26% περίπου) και 550 εκ. κ.μ. υπόγεια νερά 
(ποσοστό 74% περίπου). Τα υπόγεια νερά αντλούνται με περίπου 30.000 γεωτρήσεις, 
εξ αυτών τα  92% ιδιωτικές και το 8% ΠΑΥΘ (κρατικές).
Η ετήσιες ανάγκες ζήτησης νερού για ύδρευση στην Θεσσαλία ανέρχεται περίπου σε 
70 εκ.κ.μ 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου νερού στη Θεσσαλία είναι :

− επιβαρυμένη ποιότητα, και
− αρνητικό και αυξανόμενο ελλειμματικό ισοζύγιο 
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Συμπέρασμα:  Το ισοζύγιο  των υδατικών πόρων είναι  αρνητικό σε ότι  αφορά στο 
αξιοποιούμενο νερό, με σημαντικά προβλήματα ταπείνωσης του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα,  ελλιπούς  αξιοποίησης  -  διατήρησης  των  επιφανειακών  υδάτων  και  μη 
επαρκούς  και  ορθολογικής  διαχείρισης  των  υδατικών  πόρων  σύμφωνα  με  τις 
κατευθύνσεις της Οδ.2000/60 και της Εθνικής Νομοθεσίας. 
Τον  Οκτώβριο  του  2003,  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  ανέθεσε  στα  Πανεπιστήμια 
Θεσσαλίας  και  ΑΠΘ,  σε  συνεργασία  με  τη  «Μακεδονική  Εταιρεία  τεχνικών 
μελετών» το  έργο:  «Οργάνωση  Παρακολούθησης  σε  βάση  δεδομένων  των 
μετρήσεων  επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων  και  της  αξιολόγησης 
εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας».
Από  την  καταγραφή  και  επεξεργασία  με  αριθμητικά  μοντέλα  των  υδρολογικών, 
υδρομετεωρολογικών,  υδρογεωλογικών  κλπ  στοιχείων  που  βρέθηκαν  κατά  την 
εκπόνηση του έργου (Σχήμα 3), προέκυψε κατ’ αρχήν μία αρκετά πλήρης εικόνα για 
την κατάσταση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία σήμερα.
Στον πίνακα 19 αναφέρεται κατά υδρολογική λεκάνη της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
ένας  συνολικός  ετήσιος  όγκος  υδατικής  προσφοράς,  ως  το  άθροισμα  των 
απολήψιμων όγκων στα παραπάνω έργα, ένας αντίστοιχος ετήσιος όγκος υδατικής 
κατανάλωσης,  ως  το  άθροισμα  των  γεωργικών,  κτηνοτροφικών,  αστικών, 
βιομηχανικών  και  τουριστικών  χρήσεων  στη  λεκάνη,  και  η  διαφορά  τους  που 
εκφράζει το έλλειμμα ή το πλεόνασμα νερού στη συγκεκριμένη λεκάνη.
Οι υπολογισμοί έλαβαν υπόψη 3 πραγματικές υδρολογικές περιπτώσεις: για το πιο 
υγρό  υδρολογικό  έτος  της  υπάρχουσας  χρονοσειράς  (1962-  ’63),  το  πιο  ξηρό 
(1989-’90),  και το μέσο έτος (1972-’73), με ετήσιο ύψος υετόπτωσης πολύ κοντά 
στον συνθετικό μέσο όρο των υψών της χρονοσειράς.
Τα ισοζύγια  που αναπτύχθηκαν,  έχουν  περισσότερο τη  χρησιμότητα  μίας  γενικής 
εποπτείας  της  υδατικής  κατάστασης  στη  Θεσσαλία,  και  της  εξαγωγής 
συμπερασμάτων ως προς  τα παρεμβατικά  μέτρα και  τις  εναλλακτικές  λύσεις  που 
μπορεί να αναπτυχθούν. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα οι χρήσεις των 
έργων, ειδικά των μεγάλων φραγμάτων, δεν εξαντλούνται βέβαια στα γεωγραφικά 
όρια  της  λεκάνης  στην  οποία  ανήκουν.  Αν  συνέβαινε  αυτό  τότε  στο  υδατικό 
διαμέρισμα  της  Θεσσαλίας  θα  είχαμε  μία  υποδειγματική  ως  προς  την  αειφορία, 
βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 
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Σχήμα  3:  Ο  δυτικός  (μπλε)  και  ανατολικός  (κόκκινo)  υδροφορέας  με  στοιχεία 
επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας και τις καταγεγραμμένες γεωτρήσεις.

Πίνακας  19:  Υδατικό  Ισοζύγιο  των  λεκανών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  της 
Θεσσαλίας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχής μελέτης.

α/α
Όνομα

Λεκάνης

ΥΓΡΟ ΕΤΟΣ ΜΕΣΟ ΕΤΟΣ ΞΗΡΟ ΕΤΟΣ

Προσφορά Ζήτηση Ισοζύγιο Προσφορά Ζήτηση Ισοζύγιο Προσφορά Ζήτηση Ισοζύγιο

7 ΚΑΡΛΑ
135.05 247.95 -112.90 96.08 224.60 -128.52 88.75 213.79 -125.04

8 ΛΑΡΙΣΑ
24.21 182.51 -158.30 0.00 173.15 -173.15 0.00 172.17 -172.17

13
ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

9.50 49.10 -39.60 3.44 51.87 -48.42 0.00 47.21 -47.21

19 ΤΕΜΠΗ
23.47 40.94 -17.48 8.54 43.18 -34.64 0.40 39.05 -38.65

20 ΤΥΡΝΑΒΟΣ
13.77 36.27 -22.50 4.80 43.37 -38.58 0.20 39.62 -39.42

Πηγή: «Οργάνωση Παρακολούθησης σε βάση δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων και της αξιολόγησης εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας» και οι προοπτικές εξέλιξής του 
στο 4ο ΚΠΣ

Αντί για αυτό, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι μία σχεδόν  άναρχη 
κατανομή του  νερού και  των  χρήσεών  του,  χωρίς  καμία  μελέτη  ή  σύνδεση  της 
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αγροτικής  (κυρίως,  χωρίς  να  εξαιρούνται  και  η  αστική,  η  βιομηχανική  και  η 
τουριστική)  δραστηριότητας  και  ανάπτυξης,  με  την  επάρκεια  των  υδατικών 
αποθεμάτων. Έτσι, τα αποθέματα εξαντλούνται στις καλλιέργειες και των γειτονικών 
λεκανών,  προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  καταστροφική  και  υδροβόρα  αγροτική 
πολιτική του κάμπου.
Προκειμένου να αποτιμηθεί ο τελευταίος παράγοντας, υπολογίστηκε ο πίνακας 20. Σε 
αυτόν, ο υπολογισμός δεν γίνεται ανά λεκάνη αλλά ανά κόμβο υπολογισμού, όπως 
δηλαδή  υπολογίστηκαν  και  τα  αναλυτικότερα  ισοζύγια.  Έτσι,  βάσει  της 
γεωμορφολογίας, στην ευρύτερη περιοχής μελέτης έχουμε:

− στον κόμβο Λάρισας, ο ανάντη κόμβος Πηνειάδας συν τις λεκάνες 
Αμυγδαλέας και Λάρισας
− στον κόμβο των Τεμπών ο ανάντη κόμβος Λάρισας, συν τις λεκάνες 
Μεσοχωρίου, Τυρνάβου και Τεμπών.

Οι υπόλοιπες 5 λεκάνες, δηλαδή της Κάρλας και οι 4 παράκτιες (Παράκτια Λάρισας, 
Παράκτια  Μαγνησίας,  Βόλου  και  Αλμυρού),  εξετάζονται  μεμονωμένα,  λόγω  της 
ιδιαίτερης γεωμορφολογίας τους.
Από  τα  αποτελέσματα  της  εκπόνησης  του  έργου  επιβεβαιώνεται  ότι  το  υδατικό 
δυναμικό  της  Θεσσαλίας  δέχεται  εδώ  και  σαράντα  χρόνια  τη  μεγαλύτερη 
ανθρωπογενή πίεση για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών συγκριτικά με τα υπόλοιπα 
διαμερίσματα της χώρας. Η διατάραξη του υδατικού ισοζυγίου στο μεγαλύτερο μέρος 
του υδατικού διαμερίσματος και η  μεγάλη περιβαλλοντική αλλά και οικονομική 
καταστροφή  που τη συνοδεύει,  με την εξάντληση των αποθεμάτων του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα,  τη σοβαρή μείωση των παροχών του ποταμού Πηνειού,  τον 
επαπειλούμενο  κίνδυνο  της  ερημοποίησης  και  την  οικονομική  καταστροφή  των 
κατοίκων της περιοχής, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιβαλλοντικού και 
αναπτυξιακού προβλήματος που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

Πίνακας 20: Αθροιστικό Ισοζύγιο των κυριότερων λεκανών περιοχής ενδιαφέροντος.

Προσφορά Ζήτηση
Αθροιστικό 

Ισοζύγιο
Προσφορά Ζήτηση

Αθροιστικό
Ισοζύγιο

Προσφορά Ζήτηση
Αθροιστικό

Ισοζύγιο

ΥΓΡΟ ΈΤΟΣ ΜΕΣΟ ΈΤΟΣ ΞΗΡΟ ΈΤΟΣ

ΑΛΗ_ΕΦΕΝΤΗ 671.36 386.58 23.73 322.93 349.03 -2.18 83.94 389.33 -25.4488

ΠΗΝΕΙΑΔΑ 655.72 746.23 -66.77 412.58 765.24 -354.84 192.00 731.10 -564.549

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

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

Πηγή: «Οργάνωση Παρακολούθησης σε βάση δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων και της αξιολόγησης εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας» και οι προοπτικές εξέλιξής του 
στο 4ο ΚΠΣ.

Από την ανάλυση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών του  νερού  της  Περιφέρειας 
γίνεται φανερό ότι ένα μεγάλο μέρος του είναι πλέον ακατάλληλο για τις χρήσεις που 
καταναλώνεται, και η κατάσταση όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύει. Επίσης, από 
τα υδατικά ισοζύγια που προέκυψαν από την έως τώρα ανάλυση φαίνεται καθαρά ότι 
το έλλειμμα μόνο στη λεκάνη του Πηνειού, με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις, 
κυμαίνεται μεταξύ 750 και 1000 hm3 (άλλες μελέτες το ανεβάζουν σε μεγαλύτερα 
επίπεδα). Η προσθήκη στο έλλειμμα αυτό των ελλειμμάτων της λεκάνης της Κάρλας 
(μέσο  έλλειμμα  125  hm3)  και  των  4  παράκτιων  λεκανών  (Παρ.  Λάρισας,  Παρ. 
Μαγνησίας,  Βόλου  και  Αλμυρού)  ανεβάζει  το  συνολικό  έλλειμμα  του  υδατικού 
διαμερίσματος  κατά  200 περίπου hm3.  Αυτό σημαίνει  ότι  ακόμη και  σήμερα να 
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λειτουργήσουν τα έργα της μεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου (που 
προβλέπουν συνολικά 600 hm3), θα λύσουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Το 
συμπέρασμα  αυτό  πρέπει  να  κινητοποιήσει  τους  ειδικούς  και  τις  αρχές  για 
παράπλευρες,  επείγουσες  και  αμεσότερες  λύσεις  συνολικά  στο  Διαμέρισμα, 
εφόσον η περιβαλλοντική ζημιά συνεχώς διογκώνεται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

1. Γενικά

Η αξιοποίηση των υπόγειων νερών  σήμερα φαίνεται  να  έχει  εξαντλήσει  όλες  τις 
δυνατότητές  της,  δηλαδή  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  το 
αναπτυξιακό  μοντέλο  που  στηρίζεται  σε  αυτά  και  να  μετατοπιστεί  στην 
εκμετάλλευση  των  επιφανειακών  νερών.  Έτσι,  μεγάλο  μέρος  των  δράσεων  που 
αφορούν την κάλυψη των αναγκών σε νερό έχει  μετατοπιστεί  στην ταμίευση των 
επιφανειακών νερών σε φράγματα και λιμνοδεξαμενές.
Η κατασκευή  και  η  λειτουργία  ενός  φράγματος  προκαλεί  παρέμβαση στο φυσικό 
περιβάλλον.
Οι  καταστροφές  φραγμάτων  έχουν  σοβαρές  συνέπειες  και  το  50%  από  αυτές 
σχετίζεται με γεωλογικά αίτια.
Οι  παράγοντες  που  συνέβαλαν  κυρίως  στη  δημιουργία  των  καταστροφών 
αναφέρονται  κατά  κύριο  λόγο  σε:  κατολισθήσεις  στον  ταμιευτήρα,  υποπιέσεις, 
τεκτονικούς  ερπυσμούς,  σεισμούς,  εσωτερικές  διαβρώσεις,  εξασθένηση  του 
πετρώματος  θεμελίωσης,  ολίσθηση,  υπερβολική  παραμόρφωση  του  πετρώματος 
θεμελίωσης, υπερβολική παραμόρφωση του φράγματος, διάβρωση από πλημμύρα.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες στη διαμόρφωση της εικόνας του νερού ως φυσικός 
πόρος  είναι  το  υδρολογικό  ισοζύγιο,  μέσα  από  το  οποίο  προσδιορίζεται  η 
επιφανειακή και υπόγεια απορροή, άρα το ποσοτικό στοιχείο του πόρου.
Κυρίαρχο λοιπόν κριτήριο για το νερό πρέπει να είναι ο καθορισμός μέσα από τον 
υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου, του ολικού όγκου νερού ο οποίος μπορεί να 
θεωρηθεί ως πόρος για τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται 
βασικά μέσα από την ποσοστιαία κατανομή του στα ακόλουθα, ανηγμένα σε όγκο 
νερού και σε ποσοστό επί τοις εκατό:
− ποσότητα νερού αναγκαία για διατήρηση της αειφορίας στο φυσικό περιβάλλον, 

και
− ποσότητα νερού που μπορεί να αποδοθεί σε χρήση από τον άνθρωπο.
Επόμενο κυρίαρχο κριτήριο είναι η επιλογή της χρήσης του νερού στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια:
− κοινωνικά κριτήρια, που καλύπτουν κύρια την αναγκαιότητά του στην ή στις 

επιλεγμένες χρήσεις, και 
− οικονομικά κριτήρια, που προσδιορίζονται από ένα πλήρη σχεδιασμό ανάπτυξης 

σε ότι αφορά τη χρήση του νερού προσδιορισμένη με ποσοτικές και ποιοτικές 
παραμέτρους.

Ως τρίτο κυρίαρχο κριτήριο πρέπει να λαμβάνεται η επιλογή της στρατηγικής των 
έργων  νερού  τα  οποία  θα  επιλεγούν  να  αποδίδουν  το  νερό  κατά  χρήση που  έχει 
προσδιοριστεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης. Αφορά κύρια τον 
τρόπο και τις τεχνικές στο προσδιορισμό έργων απόκτησης τους νερού, και αφορά:
− Πηγές νερού, με έργα υδρομάστευσης και προστασίας,
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− Γεωτρήσεις, με έργα άντλησης και αποθήκευσης, και
− Φράγματα, με έργα κατασκευής φράγματος και χώρο δημιουργίας του 

ταμιευτήρα.
Η επιλογή της κάθε μιας περίπτωσης πρέπει, πέραν από την αποκλειστικότητα έργου 
που μπορεί να προσδιορίζουν οι γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες, να προσδιορίζεται με 
βάση κριτήρια που αφορούν:
− την εφικτότητα του έργου,
− την βιωσιμότητά του, και
− την εξυπηρέτηση των αναγκών.
Οι παράγοντες αυτοί δημιούργησαν αστοχίες άλλες φορές επειδή παραβιάστηκαν τα 
όρια  της  τεχνογνωσίας  ή  έγιναν  σφάλματα  στην  κατασκευή,  άλλες  όμως  λόγω 
ελλιπών  μελετών,  εσφαλμένων  μελετών,  υποεκτίμηση της  κλίμακας  των  φυσικών 
κινδύνων.

Η επιλογή της θέσης κατασκευής ενός φράγματος είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Για  το  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  διάφορες  παράμετροι,  οι 
οποίες προκύπτουν από την προσεκτική εξέταση και λεπτομερειακή ανάλυση των 
μεμονωμένων  χαρακτηριστικών  του  φράγματος  και  της  περιοχής  έδρασής  του, 
καθώς και της συνδυασμένης ανάλυσης επηρεασμού αυτών των χαρακτηριστικών 
στο φράγμα.

Ειδικότερα για τα χωμάτινα φράγματα, επειδή είναι εύκαμπτα τεχνικά έργα, είναι 
δυνατό να κατασκευαστούν κατά κύριο λόγο εκεί που οι γεωμηχανικές ιδιότητες 
των πετρωμάτων είναι χαμηλές και μπορούν να δεχτούν καθιζήσεις, ακόμα και 
διαφορικές. Επίσης, η κατασκευή τους ελέγχεται από τις ποσότητες και το είδος 
των δανείων υλικών που υπάρχουν κοντά στην περιοχή του έργου. Οι παράμετροι 
που πρέπει να προσδιοριστούν πριν την κατασκευή ενός τέτοιου φράγματος, οι 
οποίοι μπορούν να αποτελούν και κριτήρια επιλογής (βλ. συνέχεια), είναι:

− η τοπογραφία της περιοχής για να προσδιοριστεί η επιθυμητή χωρητικότητα και 
η θέση κατασκευής του άξονα του φράγματος,

− το υδρολογικό καθεστώς της λεκάνης απορροής,
− η απόσταση από τους κύριους καταναλωτές, η οποία θα πρέπει να είναι μικρή,
− οι πιθανοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί,
− οι γεωλογικές – τεχνικογεωλογικές συνθήκες, δηλαδή, η στρωματογραφία και η 

τεκτονική σε σχέση με την υδρογεωλογία, η στεγανότητα του φράγματος και του 
ταμιευτήρα, η ευστάθεια της θεμελίωσης και των πρανών, η σεισμικότητα της 
περιοχής, ο ρυθμός απόθεσης των φερτών υλικών (στερεοπαροχή),

− κατάλληλη θέση για τον εκχειλιστή και τα άλλα συναφή έργα,
− οι θέσεις των δανειοθαλάμων των υλικών κατασκευής του φράγματος, οι οποίες 

πρέπει να βρίσκονται κοντά στο έργο,
− η οριακή αντοχή και η παραμορφωσιμότητα των σχηματισμών θεμελίωσης των 

έργων και της λεκάνης κατάκλυσης.
Ο προσδιορισμός των παραπάνω παραμέτρων αποσκοπεί  στην κατασκευή ενός 
χωμάτινου φράγματος, με ασφαλή, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.

Η αρχική επιλογή μιας θέσης μπορεί να αποφασίζεται, όπως προαναφέρθηκε,  από 
μορφολογικούς  παράγοντες,  σε  συνάρτηση με  τις  εξυπηρετήσεις  που  καλείται  να 
καλύψει το φράγμα. Η γεωμορφολογία μιας περιοχής, πέραν της απλής διαπιστώσεως 
και καταγραφής της, πρέπει να διερευνάται διεξοδικά ως ερέθισμα για αναζήτηση 
βαθύτερων αιτιών και  συναρτήσεων που αφορούν τόσο τη γεωλογία  όσο και  την 
εδαφομηχανική.
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Η οριστικοποίηση της θέσης του φράγματος η επιλογή του τύπου του έργου και ο 
σχεδιασμός σε σχέση με το έδαφος θεμελίωσης στηρίζεται πρωταρχικά στη γεωλογία 
(εκτίμηση γεωλογικών συνθηκών).
Οι απαιτήσεις του σχεδιασμού του έργου στα φράγματα είναι πλέον εντατική από τα 
άλλα έργα νερού, με απαιτήσεις σε γεωτεχνική μελέτη και δοκιμές πεδίου.
Τα  χωμάτινα  φράγματα,  κύρια  τα  αρδευτικά,  είναι  αναγκαία  στη  χώρα  μας 
προκειμένου να αξιοποιηθεί το υδάτινο δυναμικό της και να επιτευχθεί η οικονομική 
της ανάπτυξη.

Στην ασφαλή κατασκευή του χωμάτινου φράγματος, απαιτείται ο έλεγχος λόγω 
της υδατοπερατότητάς των εδαφικών υλικών έδρασης, διότι υπάρχει κίνδυνος να 
διαποτιστεί το σώμα από τα νερά που διεισδύουν από ανάντη, οπότε κινδυνεύει να 
καταρρεύσει η κατασκευή από τις υδροστατικές πιέσεις και τις διαβρώσεις που 
προκαλούνται  στο  εσωτερικό  της.  Οι  παραπάνω  κίνδυνοι  αποτρέπονται,  αφού 
έχουν  προσδιοριστεί  οι  τεχνικογεωλογικές  συνθήκες,  είτε  με  τη  διαμόρφωση 
διαφραγματικής βάσης με πάχος τόσο που να μη μπορεί να διαπεραστεί από το 
νερό,  είτε  με  την  κατασκευή  στεγανού  πυρήνα  στο  ανάντη  μέτωπο  ή  στο 
εσωτερικό  του  φράγματος.  Κατά  κανόνα  προτιμάται  η  δεύτερη  μέθοδος,  που 
οδηγεί σε οικονομικότερες διατομές. 

Η κατασκευή του πυρήνα γίνεται με αργιλικά υλικά και για την καλή στράγγισή 
του  κατασκευάζονται  φίλτρα  και  στις  δύο  πλευρές  του  πυρήνα,  στο  επίπεδο 
θεμελίωσης και στη βάση του κατάντη πρανούς. Είναι ευνόητο πως τα υλικά αυτά 
θα πρέπει να προέρχονται από θέσεις κοντά στο έργο για εξοικονόμηση χρόνου 
και κατά συνέπεια χρήματος. Ο προσδιορισμός των δανειοθαλάμων είναι μεγάλης 
σημασίας.

Για  τη  θεμελίωση του φράγματος  οι  απαιτήσεις  που πρέπει  να  ικανοποιούνται 
είναι οι ακόλουθες. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος της υπόγειας διαρροής νερού 
κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του φράγματος, πρέπει να στεγανοποιείται ο 
χώρος ταμίευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατασκευή υπεδάφιου διαφράγματος 
(κουρτίνας  τσιμεντενέσεων)  από  κατάλληλα  υλικά  όπως  μίγμα  μπετονίτη  με 
λεπτόκοκκα  αδρανή  ή  με  άργιλο  και  άμμο.  Το  διάφραγμα  επιδιώκεται  να 
συνδέεται και με τα αδιαπέρατα υπόγεια στρώματα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
συνιστάται  να  επεκτείνεται  σε  τέτοιο  βάθος  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η 
υπερπήδησή του από το υπόγειο νερό.

Τα χωμάτινα φράγματα θεωρείται γενικά ότι ευσταθούν με ήπιες κλίσεις πρανών 
από  1:2  έως  1:3,5  (ύψος  :  βάση).  Ο  σεισμικός  έλεγχος  του  φράγματος  είναι 
απαραίτητος,  όπως  για  όλες  τις  κατασκευές  «Σπουδαιότητας»  και  αποτελεί 
αντικείμενο  ειδικής  μελέτης.  Στοιχεία  υπολογισμού δίνονται  για  φράγματα έως 
15m στον ΕΑΚ 2000.

Στα πλαίσια διερεύνησης των συνθηκών κατασκευής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
πρόγραμμα ερευνών με γεωτρήσεις και με φρέατα για τον εργαστηριακό έλεγχο των 
δανειοθαλάμων, της φέρουσας ικανότητας, της διαπερατότητας, των καθιζήσεων στη 
βάση του φράγματος, ενώ αναλόγως των δανείων υλικών θα πρέπει να γίνεται και 
έλεγχος των συνιζήσεων κατά την κατασκευή.
Η διαφορά μεγάλων και μικρών φραγμάτων τις τελευταίες δεκαετίες έχει αμβλυνθεί 
αφού  τα  προβλήματα  και  οι  κίνδυνοι  παραμένουν  οι  ίδιοι.  Γιατί  θεωρείται  ένα 
φράγμα μεγάλο όταν υπάρχουν πολύ ευνοϊκές συνθήκες κατασκευής και μικρό όταν 
οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς, άρα ο διαχωρισμός τους αναιρείται στην πράξη.
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Στη Γαλλία  μεγάλο φράγμα θεωρείται κάθε φράγμα ύψους πάνω από 15m, με την 
έννοια  ότι  η  μελέτη  και  η  κατασκευή του ελέγχεται  από την  Επιτροπή Μεγάλων 
Φραγμάτων.
Στην περίπτωση των μικρών φραγμάτων ένα πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό 
και να ακυρώσει την απόφαση κατασκευής του, ενώ το ίδιο πρόβλημα για ένα μεγάλο 
φράγμα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  φυσιολογικό  και  το  κόστος  αντιμετώπισής  του 
λογικό.
Στις ΗΠΑ φράγματα μεγάλα θεωρούνται αυτά που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 25m. 
Ενδιαφέρον  παρουσιάζει,  μεταξύ  των  άλλων,  και  μια  στατιστική  της  Επιτροπής 
Μεγάλων  Φραγμάτων  των ΗΠΑ,  στην οποία  φαίνεται  ότι  το  μικρότερο  ποσοστό 
αστοχιών  εμφανίζεται  στα  φράγματα  των  25m και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  σε 
φράγματα  με  ύψος  45-85m,  με  φθίνουσα  την  κατάσταση  για  ακόμη  μεγαλύτερα 
φράγματα.
Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί  από τη Διεθνή Ένωση Φραγμάτων 
(ICOLD) ως μεγάλο φράγμα θεωρείται εκείνο του οποίου το ύψος ξεπερνά τα 15m 
από το βαθύτερο σημείο εκσκαφής έως και τη στέψη του (κορυφή).
Επίσης, ένα φράγμα ύψους 10-15m συμπεριλαμβάνεται στα μεγάλα όταν:
(1) Το μήκος της στέψης υπερβαίνει τα 500m.
(2) Ο  ταμιευτήρας  που  δημιουργείται  πίσω  από  το  φράγμα  υπερβαίνει  σε 

χωρητικότητα τα 1Χ106m3.
(3) Τα έργα παροχέτευσης της πλημμύρας (υπερχειλιστής) σχεδιάζονται για παροχή 

μεγαλύτερη των 2000m3/sec.
(4) Το  φράγμα  έχει  ιδιαίτερα  δύσκολες  συνθήκες  θεμελίωσης  ή  έχει  ασυνήθη 

σχεδιασμό.
Το Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  τις  τελευταίες  δεκαετίες  έχει 
κατασκευάσει  μια  σειρά  από  μεγάλα  φράγματα,  με  βάση  τα  προαναφερθέντα 
κριτήρια, αρδευτικής κυρίαρχα, αλλά και υδρευτικής χρήσης.
Σημαντικά  αποτελέσματα,  όπως  αναφέρεται,  είναι  η  γενικότερη  αναβάθμιση  των 
περιοχών  στις  οποίες  κατασκευάστηκαν  τα  φράγματα και  παράλληλα η  δραστική 
αναστροφή του κλίματος απερήμωσης που επικρατούσε πριν την κατασκευή τους. 

2. Τεχνικογεωλογικές απαιτήσεις για την κατασκευή φράγματος

Τα τμήματα ενός έργου συγκράτησης νερού είναι:
1. Ταμιευτήρας
2. Φράγμα
3. Συναφή έργα

Στη θέση θεμελίωσης του φράγματος:
⇒ Ευστάθεια της περιοχής θεμελίωσης
⇒ Ευστάθεια πρανών
⇒ Στεγάνωση της θεμελίωσης και των αντερεισμάτων
⇒ Εντοπισμός  δανειοθαλάμων  κατάλληλου  υλικού  /  ανάγκη  στη  γειτονία 

κατάλληλου υλικού
⇒ Ευστάθεια σε συμπαρομαρτούντα έργα (υπερχειλιστής, σήραγγα εκτροπής κλπ.)
Στην περιοχή του ταμιευτήρα:
⇒ Στεγανότητα λίμνης
⇒ Ευστάθεια κλιτύων γύρω από τον ταμιευτήρα
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⇒ Καθεστώς  φερτών  υλικών  (λιθολογία,  γεωλορφολογία)  /  Χρόνος  ζωής 
φράγματος και ταμιευτήρα

Συναφή έργα:
υποστήριξη  εκσκαφών  και  θεμελίωσης  των  έργων  εκτροπής,  υπερχείλισης  και 
τσιμεντενέσεων / αποστραγγίσεων.

3. Στάδια δημιουργίας του έργου

Α. Στάδιο μελέτης σκοπιμότητας
Στο στάδιο αυτό καλύπτεται η γενική γεωλογική θεώρηση της ευρύτερης περιοχής 
στην οποία εντάσσεται το φράγμα και ο ταμιευτήρας.
Επισημαίνονται οι καταρχήν πιο κατάλληλες θέσεις με γενικά κριτήρια (υδρολογικά, 
μορφολογικά,  γεωλογικά,  τεκτονικά,  υδρολιθολογικά,  υδρογεωλογικά,  χρήσης  – 
κάλυψης γης, στεγανότητας λεκάνης κλπ.) και επιλέγεται η καλύτερη ή εναλλακτικά 
οι  καλύτερες,  θέσεις,  ύστερα  από  γεωλογική  έρευνα  σε  επίπεδο  προκαταρκτικής 
μελέτης. Στη φάση αυτή αναφέρονται θέματα χρήσης νερού, οι γενικές πιέσεις στο 
περιβάλλον και  οι  φυσικοί  κίνδυνοι,  όπως σεισμικότητα,  πλημμύρες  κλπ.  Επίσης, 
αναφέρεται αν στην περιοχή υπάρχει ορυκτός πλούτος μεγάλης σημασίας, παλαιές 
εκμεταλλεύσεις, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι απορριμμάτων κλπ. Θέματα που πρέπει 
να αντιμετωπίζονται σε αυτό το στάδιο μελέτης. Στη φάση αυτή τίθεται και το θέμα 
της σεισμικότητας
Τα γενικά κριτήρια κατά κοινή αποδοχή παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό, την 
κατασκευή, την ασφάλεια, τη συμπεριφορά και τη λειτουργία του έργου.
Βασικά  προβλήματα  παρόμοιας  φύσεως  είναι  απαγορευτικά  και  οικονομικά 
ασύμφορα για το έργο να εμφανίζονται στη διάρκεια της Μελέτης.

Β. Στάδιο αναγνωριστικής μελέτης
Στη  διάρκεια  της  προμελέτης  πρέπει  η  γεωλογία  να  καλύπτεται  στο  μεγαλύτερο 
ποσοστό. Αφορά γεωλογικά χαρακτηριστικά τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στον 
ευρύτερο χώρο εφόσον αυτά επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το έργο που μελετάμε, 
με κριτήριο, όπως πάντοτε τις απαιτήσεις και τις επιδράσεις του έργου από και προς 
το περιβάλλον του κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του. Η παρουσία μεγάλων 
πηγών στην ευρύτερη περιοχή θέτει θέμα εξέτασης της ζώνης τροφοδοσίας, που δεν 
είναι απαραίτητο να έχει σχέση με το φυσικό υδροκρίτη της λεκάνης, όπως συμβαίνει 
όταν πρόκειται για καρστική υδροφορία με κάλυψη των ασβεστόλιθων στην περιοχή 
του  έργου  με  στεγανά  πετρώματα.  Η  παρουσία  παλαιών  κοιτών,  ιδιαίτερα  του 
Πλειστόκαινου, πληρωμένες με νεότερα ιζήματα. Ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις 
που  έχουν  σχέση  με  το  φυσικό  περιβάλλον  στην  περιοχή  του  έργου.  Πλέον 
συγκεκριμένα αυτά αναφέρονται στα:
Υδρολογία – Υδατικό ισοζύγιο.-  Μεγάλη σημασία στους υπολογισμούς παίζουν η 
γεωλογική δομή και  η υδρολιθολογία των σχηματισμών (αδιαπέρατοι,  ημιπερατοί, 
υδροπερατοί).  Επίσης  η  υδρογεωλογική  συμπεριφορά  των  σχηματισμών  σε 
συνδυασμό  με  το  ανάγλυφο  και  την  δασοκάλυψη  επιδρούν  στη  μορφή  του 
αναμενόμενου πλημμυρικού κύματος (υστέρηση πλημμύρας).
Όγκος  φερτών  υλικών.-  Εξαρτάται  από:  (α)  την  ευαισθησία  των  γεωλογικών 
σχηματισμών  στην  αποσάθρωση  και  διάβρωση,  (β)  την  παρουσία  χαλαρών 
σχηματισμών σε επικλινείς θέσεις (κορήματα, κώνοι κορημάτων και προσχώσεων), 
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(γ) την ύπαρξη εδαφών σε ερπυσμό, (δ) την παρουσία κατολισθήσεων, καταπτώσεων 
κλπ., (ε) την έλλειψη δασοκάλυψης, και (στ) την κλίση κατά το μήκος ανάπτυξης των 
μισγαγγειών των χειμάρων και των ποταμών.
Στεγανότητα  μελλοντικού  ταμιευτήρα.-  Εξαρτάται:  (α)  από  την  περατότητα  των 
γεωλογικών σχηματισμών, (β) την κλίση της πιεζομετρίας σε περίπτωση ημιπερατών 
και υδατοπερατών σχηματισμών, και (γ) από το μήκος διαδρομής της υπόγειας ροής 
προς τα σημεία εξόδου του νερού (πλευρικές κοιλάδες.
Ευστάθεια των φυσικών πρανών της περιμέτρου του ταμιευτήρα: Σχέσεις παράταξης 
και ασυνεχειών των γεωλογικών σχηματισμών με τη γεωμετρία των πρανών, τέτοια 
που  να  δημιουργεί  αστοχίες,  εκδήλωση  κατολισθήσεων,  καθώς  και  παρουσία 
εκτεταμένων ζωνών αστάθειας αποσαθρωμένων καλυμμάτων. 
Επιλογή ενός ή και δύο αξόνων φράγματος που θα προταθούν για παραπέρα μελέτη 
(εναλλακτικοί  άξονες).-  Τα  βασικά  κριτήρια  επιλογής  είναι:  (α)  η  διατομή  του 
στενώματος από το οποίο και εξαρτάται ο όγκος του φράγματος, (β) η ευστάθεια των 
δύο  αντερεισμάτων,  (γ)  το  πάχος  των  χαλαρών  αποθέσεων  της  κοίτης,  (δ)  η 
περατότητα του εδάφους έδρασης, και (ε) η βέλτιστη ένταξη στο έργο των συναφών 
έργων  (έργα  εκτροπής,  εκκένωσης  και  κυρίως  υπερχείλισης,  καθώς  και  της 
υδροληψίας.
Υλικά κατασκευής.- Στη φάση αυτή είναι απαραίτητη η επισήμανση ύπαρξης ή όχι 
ικανών και κατάλληλων υλικών κατασκευής του φράγματος (αργιλικών στον πυρήνα, 
αμμοχάλικων  για  το  κυρίως  σώμα,  χαλικόφιλτρων  για  τις  μεταβατικές  ζώνες, 
βραχωδών  υλικών  για  τη  λιθορριπή,  αδρανών  για  τα  έργα  σκυροδέματος).  Τα 
στοιχεία  αυτά  μαζί  με  τη  σεισμικότητα  της  περιοχής  και  την  ποιότητα  της 
βραχομάζας της θεμελίωσης καθορίζουν τον τύπο του φράγματος και τη διατομή του.

Γ. Στάδιο της προμελέτης
Στη  φάση αυτή οριστικοποιείται  και  ο  άξονας  του έργου και  πραγματοποιείται  η 
πρώτη γεωτεχνική μελέτης  και  καθορίζονται  οι  γεωτεχνικές  συνθήκες  θεμελίωσης 
και γενικών ευσταθειών.  Η μελέτη πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί για τη βασική 
διάταξη των έργων.
Στο  στάδιο  αυτό  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η  καταλληλότητα  και  η  επάρκεια  στη 
γειτονία δανειοθαλάμων.
Εξετάζονται  συμπληρωματικά  γεωλογικά  θέματα,  με  μεγάλης  κλίμακας 
χαρτογραφήσεις (1:1.000 έως 1:5.000), εξετάζεται η ευστάθεια της περιμέτρου του 
ταμιευτήρα  και  δίνονται  πιο  λεπτομερή  γεωμετρικά  στοιχεία  σχεδιασμού  , 
συμπληρωματικά γεωτεχνικά που θα απαιτηθούν και σχεδιασμός του φράγματος και 
των συνοδών έργων. Σε ότι αφορά την στεγανότητα οριοθετούνται οι ζώνες πιθανών 
κινδύνων  που  επισημαίνονται  και  από  τη  γεωφυσική  έρευνα,  γεωτρήσεις  και 
επιτόπου δοκιμές και μετρήσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων και εκτιμάται το 
μέγεθος  του  κάθε  προβλήματος.  Σε  ότι  αφορά  το  φράγμα  η  όλη  έρευνα  δίνει 
απαντήσεις στην ευστάθεια των αντερεισμάτων, το πάχος των χαλαρών σχηματισμών 
του εδάφους έδρασης, την ανάγκη λήψης μέτρων στεγανοποίησης κλπ.

Γ. Οριστική μελέτη (και μελέτη εφαρμογής)
Στη φάση αυτή πυκνώνουν τα ερευνητικά έργα, εδαφομηχανικές και βραχομηχανικές 
δοκιμές τόσο επιτόπου, όσο και στο εργαστήριο, για συγκέντρωση όσο το δυνατόν 
περισσότερων πληροφοριών σε ευαίσθητα σημεία του φράγματος και του ταμιευτήρα 
(αντερείσματα,  υπερχειλιστής,  σήραγγα  εκτροπής,  δοκιμαστικές  τσιμεντενέσεις, 
δανειοθάλαμοι υλικών κλπ.), έτσι ώστε το σύνολο του προτεινόμενου σχεδιασμού να 
είναι ασφαλές και οικονομικό συγχρόνως.
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Δ. Κατασκευή

Ε. Λειτουργία

Οι  μη φιλικές καταστάσεις για κατασκευή του έργου μπορούν να συνοψιστούν 
στην  παρουσία  στην  περιοχή  του  έργου  (θέση  φράγματος  και  ταμιευτήρας)  των 
ακόλουθων κατά περίπτωση:
1. Φύση υλικού:  καρστικοί  ασβεστόλιθοι,  ασθενείς  βράχοι,  κερματισμένες  μάζες 

κλπ.
2. Εσωτερική  γεωμετρία  υλικού:  λεπτοπλακώδεις  σχηματισμοί,  παρεμβολές 

ασθενών υλικών, έντονα κερματισμένων βράχων, χαοτικών συστημάτων κλπ.
3. Εξωτερικής γεωμετρίας: ρήγματα, διαφορικές διαβρώσεις κλπ.
4. Από  πλευράς  εντατικού  περιβάλλοντος:  σεισμική  επικινδυνότητα,  ενεργά 

ρήγματα, παραμένουσες τάσεις κλπ.

4.  Επιλογή  θέσεως  κατασκευής  μικρών  φραγμάτων  (ύδρευσης  –άρδευσης)  – 
Κριτήρια διαβάθμισης

Οι παράγοντες  που υπαγορεύουν την επιλογή κατάλληλης θέσης  φράγματος  είναι 
πολλοί και με ποικίλο βαθμό σημαντικότητας που μεταβάλλεται ανάλογα με το έργο, 
την αναγκαιότητά του, τον χαραχτήρα και του σχεδιασμού του κλπ..
Η μελέτη και ανάλυση μερικών από αυτούς εξασφαλίζει την ασφαλή θεμελίωση και 
τη στεγανότητα του φράγματος, τη χωρητικότητα και στεγανότητα του ταμιευτήρα, 
καθώς και το χρόνο ζωής του έργου.

Α. Κριτήριο ένταξης
1. Σκοπός  κατασκευής  και  λειτουργίας  έργου   (χρήση  νερού,  ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του, απόσταση μεταφοράς κλπ.)

Β. Κριτήρια περιβαλλοντικά
1. Γεωμορφολογικές  συνθήκες   (σε  επίπεδο  λεκάνης  απορροής  και  χώρου 

σχεδιαζόμενου  έργου  =  λεκάνη  κατάκλυσης,  εμβαδών  επιφανειών,  κλίση 
πρανών, υδρογραφικό δίκτυο):

2. Υδρολογικές  συνθήκες   (υδρολογικό  ισοζύγιο,  πλημμυρικές  παροχές, 
χρονοσειρές μακράς διάρκειας κλπ.): εμπεριστατωμένη μελέτη του υδρολογικού 
ισοζυγίου μιας λεκάνης απορροής στην οποία πρόκειται  να κατασκευαστεί  το 
ένα  φράγμα,  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  σχεδιασμού.  Εξετάζονται  με 
λεπτομέρεια όλοι οι παράμετροι όπως η βροχόπτωση, η κατανομή και η έντασή 
της στη λεκάνη, η εξατμισοδιαπνοή και οι απορροές. Οι απορροές μετρούνται σε 
διάφορα μήκη της λεκάνης από την αρχή μέχρι και την έξοδό της, άλλες εισροές 
ή  εκροές  νερού,  πλημμυρικές  παροχές  και  συνολικός  όγκος  νερού  στον 
ταμιευτήρα.

3. Γεωλογικές  συνθήκες   (ομοιομορφία  εδάφους  –  υπεδάφους  =  λιθολογία  και 
στρωματογραφία  ασυνέχειες  μορφή  και  στατιστική  ανάλυση  =  τεκτονική, 
προσδιορισμός αστοχιών πρανών, βαθμός αποσάθρωσης – εδαφικά καλύμματα)

4. Υδρογεωλογικές συνθήκες   (απογραφή και μελέτη πηγών, υπόγεια υδροφορία = 
μορφή και στάθμη, υδρολιθολογική στεγανότητα λεκάνης και θέσης φράγματος).

5. Σεισμικότητα – σεισμική επικινδυνότητα  .
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6. Ζωή ταμιευτήρα   (στερεοπαροχή και ρυθμός επίχωσης λεκάνης).
7. Τοπική  παρουσία  υλικών  κατασκευής   (υλικά,  έλεγχος  καταλληλότητας, 

ποσοτικά δεδομένα) υλικά εκσκαφών, χωματουργικά λεκάνης, δανειοθάλαμοι).
8. Χωρητικότητα λεκάνης κατάκλυσης (-μεγέθη  ): Το μέγεθος καθορίζεται ανάλογα 

με τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσει η κατασκευή του φράγματος σε 
όγκο και ποιότητα νερού.

9. Οικοσύστημα  :  Την  ισχύουσα  κατάσταση  στο  φυσικό  και  ανθρωπογενές 
περιβάλλον,  την  κατανομή  και  τη  σχέση  τους,  καθώς  και  τις  απαιτήσεις  για 
αειφόρο ανάπτυξη.

Τα  κριτήρια  περιβάλλοντος  κατά  κοινή  αποδοχή  παίζουν  κυρίαρχο  ρόλο  στο 
σχεδιασμό, την κατασκευή,  την ασφάλεια,  τη συμπεριφορά και τη λειτουργία του 
έργου. Άρα, τα κριτήρια αυτά είναι τα πρωτεύοντα ανεξάρτητα φάσης στην οποία 
βρίσκεται κάθε έργου. Για παράδειγμα ένα έργο μπορεί να βρίσκεται στη φάση της 
οριστικής μελέτης ή ακόμη να έχει και την έγκριση της κατασκευής, εφόσον παρέλθει 
ικανός  χρόνος  πρέπει  το  έργο  να  επανενταχθεί  στο  νέο  καθεστώς  τόσο  των 
Αποφάσεων,  όσο και  της  τεχνολογίας  – τεχνογνωσίας.  Επίσης,  εφόσον μια  ικανή 
ποσότητα  νερού  δεσμευτεί  στα  ανάντη  του  έργου  τότε  το  έργο  καθίσταται 
προβληματικό  ως  προς  την  επιφανειακή  του  απορροή  σε  επίπεδο  λεκάνης 
κατάκλυσης. Πολλά τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και μπορεί να αναφερθούν.

Γ. Κριτήρια σχεδιασμού
1. Διατομή (-ζώνη) και τύπος φράγματος  : Θέση φράγματος (τεχνικογεωλογικά και 
γεωτεχνικά  χαρακτηριστικά  περιοχής  θεμελίωσης,  καθορισμός  προβλημάτων, 
ερευνητικό  πρόγραμμα,  μέτρα  εξυγίανσης  και  προστασίας,  ευστάθεια  και 
στεγανότητα): η αξιολόγηση της καταλληλότερης επιλογής της θέσης του φράγματος 
με τοπογραφικά κριτήρια γίνεται διατηρώντας την κατά το δυνατό μικρότερη τιμή 
στη σχέση διατομή φράγματος προς Χωρητικότητα λεκάνης κατάκλυσης. Οι πρώτοι 
λοιπόν  υπολογισμοί  γίνονται  με  βάση τη  τοπογραφία  και  την  υδρολογία  και  στη 
συνέχεια λαμβάνονται οι άλλοι γεωλογικοί, γεωτεχνικού κλπ. παράγοντες.
2. Μέγεθος  γεωτεχνικών παρεμβάσεων   (γεωτρήσεις  και  επιτόπου δοκιμές,  μέτρα 
προστασίας και υποστήριξης του έργου).
3. Οριστική  επιλογή  τύπου  και  κατασκευή  φράγματος  και  συνοδών  έργων   
(ευστάθεια, στεγανότητα, αντοχή κλπ.): η καταλληλότητα της θέσης του φράγματος 
βρίσκεται  σε  σχέση  με  τη  θέση  κατασκευής  της  σήραγγας  εκτροπής  και  του 
υπερχειλιστή.  Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις  προτεινόμενες  λύσεις  είναι:  (α) το 
μήκος της σήραγγας, (β) η ασφάλεια του μετώπου εισόδου και εξόδου της σήραγγας, 
και (γ) η ποιότητα της βραχομάζας και τα απαιτούμενα έργα υποστήριξης.
4. Ευστάθεια  πρανών   (μηχανισμοί  αστοχιών,  διαμόρφωση  πρανών,  εξυγιάνσεις 
χώρων = εκσκαφές και χωματουργικά)
5. Προστασία  ταμιευτήρα   (ικανότητα  πλήρωσης,  ικανότητα  ετήσιας  ανανέωσης 
κλπ.)

Δ. Κριτήρια υλοποίησης
1. Χρήση και κάλυψη γης   (αγροτικές δραστηριότητες και φυτοκάλυψη)
2. Περιορισμοί σχεδιασμών   (Νόμοι, Διατάγματα, Αποφάσεις κλπ.)
3. Περιορισμοί χρηματοδότη  
4. Οικονομικότητα κατασκευής και λειτουργίας έργου  .
5. Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο  
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Ε. Κριτήρια συσχετισμών
Κριτήρια  στην  επιλογή  θέσης  αναπτύσσονται  όμως  και  στη  σχέση  μεταξύ  των 
κριτηρίων  περιβάλλοντος  και  σχεδιασμού,  όπως  για  παράδειγμα  η  σχέση  της 
γεωμορφολογίας  της  λεκάνης  κατάκλυσης  και  της  διατομής  του  φράγματος.  Τα 
κριτήρια  αυτά  στηρίζονται  στην  καμπύλη  ύψους  –  χωρητικότητας  και  στη 
μορφολογική διατομή του άξονα του φράγματος. Από αυτά προκύπτουν παράμετροι 
όπως ο λόγος του όγκου του φράγματος προς την ολική χωρητικότητα, καθοριστικά 
για  την  καταλληλότητα  μιας  θέσης  φράγματος.  Επίσης,  γίνεται  προσπάθεια 
προσδιορισμού του ύψους  του φράγματος  με βάση αμοιβαίες  σχέσεις  μεταξύ του 
μέσου ετήσιου όγκου ολικής απορροής, της ολικής και της ωφέλιμης χωρητικότητας 
του φράγματος.
Η οικονομικότητα του ταμιευτήρια μπορεί να προκύψει εμπειρικά από τη σχέση ύψος 
φράγματος  και  αντίστοιχης  χωρητικότητας  της  λεκάνης  κατάκλυσης.  Αν  και  σε 
μερικές περιπτώσεις αυτό είναι απλό αφού για παράδειγμα, περιοχές με ομοιομορφία 
πετρολογικού τύπου θεμελίωσης, πχ. γνευσιογρανίτες, το κόστος συνδέεται σχεδόν 
μονοσήμαντα με το βαθμό αποσάθρωσης του πετρώματος.
1. Η σχέση ύψους φράγματος και χωρητικότητας ταμιευτήρα  : Η γεωμορφολογία της 
λεκάνης κατάκλυσης αντικατοπτρίζεται στην σχέση ύψος φράγματος – χωρητικότητα 
ταμιευτήρα. Πρόκειται για καμπύλες συσχετισμών που έχουν προκύψει από πολλές 
εφαρμογές και οι οποίες φαίνονται στο σχήμα 1 που ακολουθεί.
Η καμπύλη (Α) ανταποκρίνεται σε άριστες γεωμορφολογικές συνθήκες της λεκάνης, 
αφού για ύψος φράγματος 25m (μέχρι τον υπερχειλιστή) η αντίστοιχη χωρητικότητα 
είναι 13Χ106m3. 
Η καμπύλη (Β) ανταποκρίνεται σε καλές γεωμορφολογικές συνθήκες, αφού για το 
ίδιο ύψος η χωρητικότητα είναι 8Χ106m3.
Η καμπύλη (Γ) ανταποκρίνεται σε μέτριες γεωμορφολογικές συνθήκες, αφού για το 
ίδιο ύψος η χωρητικότητα είναι 2,5Χ106m3.
Η καμπύλη (Δ) ανταποκρίνεται σε οριακές γεωμορφολογικές συνθήκες, αφού για το 
ίδιο ύψος η χωρητικότητα είναι μόλις 0,5Χ106m3.
Καμπύλες  πάνω  από  την  (Δ)  αντιστοιχούν  σε  μη  πρόσφορες  έως  απαράδεκτες 
γεωμορφολογικές συνθήκες.

2. Η  σχέση  εμβαδού  διατομής  ρέματος  και  χωρητικότητα  ταμιευτήρα  : 
Συμπληρωματικό  της  προαναφερθείσας  σχέσης  είναι  η  διατομή  του  ρέματος  στη 
θέση  του  φράγματος  και  ειδικότερα  το  εμβαδόν  της  διατομής  αυτής,  όπως  για 
παράδειγμα φαίνεται  στο σχήμα 2 που ακολουθεί.  Τα φράγματα έχουν ύψος 25m 
(+3).
Ο λόγος του εμβαδού της διατομής του ρέματος ή ποταμού (Ε) ως προς την ολική 
χωρητικότητα του φράγματος αποτελεί έναν από τους δείκτες καταλληλότητας στην 
επιλογή, εφόσον αναφερόμαστε σε φράγματα ίδιου ύψους.

3. Ο λόγος του όγκου του φράγματος ως προς την ολική του χωρητικότητα  : Πλέον 
σταθερός όμως λόγος είναι ο λόγος (ω) του όγκου φράγματος (Vφ) ως προς την ολική 
χωρητικότητα (Vολ) του ταμιευτήρα που δημιουργεί, ήτοι: ω = (  V  φ) / (  V  ολ).
Ο λόγος αυτός περιλαμβάνει και τις δύο προαναφερθείσες παραμέτρους και για αυτό 
θεωρείται  και  ένας  σχεδόν  θα  λέγαμε  καθοριστικός  παράγοντας  για  το  βαθμό 
καταλληλότητας μιας θέσης, με τις ακόλουθες διαβαθμίσεις:
(1) Ιδανική έως πολύ καλή: ω=0,02-0,05
(2) Καλή έως οριακά αποδεκτή: ω=0,10-0,20
(3) Μη πρόσφορες έως απαράδεκτες:ω=0,20-0,25.
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4. Η  μοναδιαία  τιμή  νερού  ενός  φράγματος  –  οικονομικό  κριτήριο  :  Οικονομικό 
κριτήριο  της  καταλληλότητας  μιας  θέσης  μπορεί  να  αποτελέσει,  χωρίς  να 
αποκλείονται και όλοι οι άλλοι παράγοντες, η μοναδιαία τιμή νερού ενός φράγματος 
(Μ), η οποία εκφράζεται ως ο λόγος του συνολικού κόστους της κατασκευής του (Χ) 
ως προς τον όγκο της ωφέλιμης χωρητικότητάς του (Vω): (Μ) = (Χ) / (  V  ω).

Σχήμα 1: Καμπύλες ύψους χωρητικότητας για την επιλογή θέσης φράγματος.

Σχήμα 2: Μορφολογικές τομές κατά μήκος του άξονα φραγμάτων των περιπτώσεων 
του σχήματος των γραμμών ύψους – χωρητικότητας,  ήτοι αντίστοιχα για την (Α) 
2.500m2 , για τη (Β) 1250m2 , για τη (Γ) 3.600m2 και για τη (Δ) 2.500m2.

5. Η ολική απορροή στον καθορισμό του βέλτιστου ύψους φράγματος  : Σημαντικό 
κριτήριο επιλογής μιας θέσης για κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος (αρδευτικού 
ή  και  υδρευτικού)  αποτελεί  και  η  ολική  απορροή,  καθώς  και  η  σχέση  της  στον 
καθορισμό του βέλτιστου ύψους φράγματος. Δηλαδή, αυτό εκφράζεται στην ουσία 
ως ερώτημα στη φάση του σχεδιασμού, στη σχέση της ολικής χωρητικότητας (Vολ) 
ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φράγματος, που είναι το ύψος και το 
μήκος του, παράμετροι που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το κόστος κατασκευής 
του.
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Στα αρδευτικά  (ή και  υδρευτικά φράγματα),  σε αντίθεση με τα υδροηλεκτρικά,  η 
ολική  χωρητικότητά  τους  πρέπει  να συνδέεται  άμεσα με  το  υδρολογικό  ισοζύγιο, 
ουσιαστικά  με  το  μέσο  ετήσιο  όγκο  της  ολικής  απορροής  (VQ)  της  υδρολογικής 
λεκάνης.  Επειδή  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  δεν  υπάρχουν  συστηματικές  και 
αξιόπιστες μετρήσεις ο υπολογισμός της ολικής απορροής (VQ) γίνεται με εφαρμογή 
δόκιμων εμπειρικών μεθόδων (Turc L.  1951,  Goutagne A.  1954,  Thornthwaite C. 
Mather J., κ.ά). Επίσης, επειδή η τιμή αυτή παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές από 
χρόνο  σε  χρόνο  πρέπει  να  λαμβάνεται  στους  υπολογισμούς  η  βέλτιστη  ολική 
χωρητικότητα του φράγματος, δηλαδή η ωφέλιμη χωρητικότητά του (Vω) σε σχέση 
με το μέσο ετήσιο όγκο της ολικής απορροής (VQ).
Στο  σχήμα  3  που  ακολουθεί  φαίνεται  η  σχέση  ωφέλιμης(Vω)  και  ολικής 
χωρητικότητας (Vολ) και το μέσο ετήσιο όγκο ολικής απορροής (VQ) , που αποτελεί 
μια μέση προσέγγιση για τον ελληνικό χώρο.
Ως  καταλληλότερη  προσέγγιση,  χωρίς  αυτό  να  θεωρηθεί  και  μοναδική  αναγκαία 
συνθήκη, είναι το ότι: η βέλτιστη ολική χωρητικότητα (Vολ) ενός φράγματος πρέπει 
να είναι 1,1-1,2 (VQ), οπότε η ωφέλιμη (Vω) θα είναι 0,8-0,9(VQ). Στη σχέση αυτή 
λαμβάνεται  υπόψη  το  ότι,  κατά  την  αρδευτική  περίοδο  (Μάιος  –  Σεπτέμβριος) 
εισέρχεται στον ταμιευτήρα ποσότητα νερού κατά μέσο όρο ίση με 0,07-0,14(VQ).

Σχήμα 3: Καμπύλη ωφέλιμης χωρητικότητας (Vω) σε σχέση με την ολική (Vολ) και το 
μέσο ετήσιο όγκο ολικής απορροής (VQ).

Τα κριτήρια, έτσι όπως αυτά προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με βάση 
την ακόλουθη κλίμακα κατάταξης, στο σύνολο και κατά μέρος τους:

− Θετικά
− Ικανοποιητικά
− Ανεχτά
− Οριακά
− Αρνητικά.

5. Τρόπος καταχώρησης φράγματος

Τα φράγματα θα καταχωρούνται στη μελέτη με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
τους.

Φράγμα όνομα θέσης (Δήμος Νομός Περιφέρεια)
Θέση Φ1Φ1΄ (τοπογραφικό φύλλο όνομα φύλλου) ή και συντεταγμένες
Απόλυτο Υψόμετρο βάσης: (α)m
Ποταμός / Χείμαρρος: όνομα
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Χαρακτηρισμός χρήσης: Αρδευτικό / Υδρευτικό / κλπ. 
Ύψος φράγματος: (α)m
Μήκος στέψης: (α)m
Εμβαδόν ταμιευτήρα (m2)
Τύπος φράγματος: (α) εύκαμπτο: χωμάτινο ή λιθόρριπτο με ευρύ ή στενό πυρήνα, και 

(β) άκαμπτο: βαρύτητας, τοξωτό, αντιρρηδωτό, άλλο.
Όγκος υλικού κατασκευής φράγματος: (α)m3 
Έκταση ταμιευτήρα: (α)m2 
Χωρητικότητα ταμιευτήρα: (α)Χ106m3

Προϋπολογισμός / κόστος κατασκευής: (α) εκ. €

6. Φράγματα στην Ελλάδα - εμπειρία στη χάραξη κριτηρίων κατασκευής τους

Στη προσπάθεια μιας καλύτερης προσέγγισης των κριτηρίων ιεράρχησης και τελικής 
επιλογής  της  κατασκευής  ενός  φράγματος,  συγκεντρωθήκαν  πληροφορίες  για  μια 
σειρά από φράγματα που κατασκευαστήκαν ή πρόκειται να κατασκευαστούν (έχει 
εγκριθεί η οριστική μελέτη τους και έχει προγραμματιστεί η χρηματοδότησή τους) 
στην  Ελλάδα,  κύρια  από  τη  ΔΕΗ  και  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων.
Στον πίνακα 1 μπορεί κανείς  τα στοιχεία των φραγμάτων, τα περισσότερα από τα 
οποία έχουν κατασκευαστεί ή έχουν εξελιχθεί με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες σε 
μικτής χρήσης, παραγωγής ενέργειας, άρδευσης και ύδρευσης.
Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά διακρίνεται η τάση των υδροηλεκτρικών φραγμάτων 
να μειώνουν με το χρόνο την χωρητικότητά τους, ενώ αντίθετα τα αρδευτικά συνεχώς 
να την αυξάνουν.

Πίνακας1:  Χαρακτηριστικά  φραγμάτων που έχουν  κατασκευαστεί  ή  πρόκειται  να 
κατασκευαστούν στην Ελλάδα.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ
ΦΡΑΓ/ΤΟΣ

ΥΨΟΣ
ΦΡΑΓ/ΤΟΣ

m

ΜΗΚΟΣ
ΣΤΕΨΗΣ

m

ΕΚΤΑΣΗ
ΤΑΜ/ΡΑ

km2

ΟΓΚΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ

m3

ΧΩΡ/ΤΑ
ΤΑΜ/ΡΑ

m3

ΕΡΓΟ

ΛΟΥΡΟΥ Λούρος Αγ. 
Γεώργιος 
Άρτας

Βαρύτητας 23 0,5 - ΔΕΗ

ΛΑΔΩΝΑ Λάδωνας Τρόπαια 
Αρκαδίας

Βαρύτητας 56 4 57,6Χ106 ΔΕΗ

ΤΑΥΡΩΠΟΥ Ταυρωπός Καστανιά 
Καρδίτσας

Τοξωτό
βαρύτητας

83 220 25,5 400Χ106 ΔΕΗ

ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ Αχελώος Κρεμαστά Χωμάτινο 160 440 80,6 8.131.200 4.500Χ106 ΔΕΗ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Αχελώος Καστράκι 

Αιτωλοακ.
Χωμάτινο 96,7 547 28 5.278.000 950Χ106 ΔΕΗ

ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Αλιάκμων Πολύφυτο 
Κοζάνης

Λιθόρριπτο 105 297 74 3.400.000 1.937Χ106 ΔΕΗ

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ Άραχθος Πουρνάρι 
Άρτας

Χωμάτινο 107 580 20 9.000.000 730Χ106 ΔΕΗ

ΑΩΟΥ Αώος Πολιτσών 
Μετσόβου

Χωμάτινο 78 300 11,5 3.000.000 260Χ106 ΔΕΗ

ΣΦΗΚΙΑΣ Αλιάκμων Βέροια Λιθόρριπτο 82 220 4,3 1.620.000 103Χ106 ΔΕΗ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ Αλιάκμων Βέροια Χωμάτινο 66 205 2,6 1.450.000 53Χ106 ΔΕΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ Αχελώος Αγρίνιο 

προς Άρτα
Χωμάτινο 26 1.900 7,4 2.800.000 80 Χ106 ΔΕΗ

ΘΗΣΑΥΡΟΥ Νέστος Παρανέστι Λιθόρριπτο 172 520 18 11.000.00
0

705Χ106 ΔΕΗ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Νέστος Παρανέστι Βαρύτητας 95 300 33 450.000 93Χ106 ΔΕΗ
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Αχελώος Μεσοχώρα 

Τρικάλων
Λιθόρριπτο 150 340 7,8 4.000.000 358Χ106 ΔΕΗ

ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ Άραχθος Μέτσοβο Χωμάτινο 15 330 0,11 125.000 0,29Χ106 ΔΕΗ
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ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άραχθος Δαφνωτή 
Άρτας

Χωμάτινο 116 490 5 5.000.000 155Χ106 ΔΕΗ

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ Άραχθος Άρτα Βαρύτητας 14 150 0,65 80.000 4Χ106 ΔΕΗ
ΙΛΑΡΙΩΝΑ Αλιάκμων Αιανή 

Κοζάνης
Χωμάτινο 140 520 21 5.600.000 520Χ106 ΔΕΗ

ΣΥΚΙΑΣ Αχελώος Πηγές 
Άρτας

Χωμάτινο 150 440 12,8 9.000.000 590Χ106 ΔΕΗ

ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ Χανδριά Λήμνος Χωμάτινο 24,5 254 0,320 167.000 1,1Χ106 ΥΓ
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ Απολακκιάς Ρόδος Χωμάτινο 46,7 405,5 0,720 756.000 7,6Χ106 ΥΓ

3,2 εκ. €
ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ Μυλόρεμα Δράμα Χωμάτινο 32 360 1,190 834.829 11,95Χ106 ΥΓ

4,7 εκ. €
ΜΑΡΑΘΙΑΣ Μαράθι Μύκονος Βαρύτητας 30 265 0,500 32.500 2,9Χ106 ΥΓ

3,1 εκ. €
ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ Άνω Μεράς Μύκονος Βαρύτητας 31 170 0,150 44.000 1Χ106 ΥΓ

3,0 εκ. €
ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Πέζι Ικαρία Χωμάτινο 29 235 0,100 100.000 1Χ106 ΥΓ

3,8 εκ. €
ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ Λειβάδι Αστυπάλαι

α
Χωμάτινο 31,5 235 0,105 100.000 0,87Χ106 ΥΓ

2,3 εκ. €
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Μυλοπόταμ

ος
Ιος Χωμάτινο 23 120 0,036 90.000 0,22Χ106 ΥΓ

2,2 εκ. €
ΖΥΦΙΑ Ζυφιά Χίος Χωμάτινο 23 215 0,065 130.000 0,37Χ106 ΥΓ

1,2 εκ. €
ΦΕΝΕΟΥ Δόξα Κόρινθος Χωμάτινο 56 225 0,509 683.000 5,18Χ106 ΥΓ

5,3 εκ. €
ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ Περσέκ  & 

Σινέ
Δράμα Χωμάτινο 33,5 300 0,145 71.700 0,75Χ106 ΥΓ

2,3 εκ. €
ΠΑΡΘΕΝΙ Παρθένι Λέρος Χωμάτινο 25,5 185 0,125 106.000 0,78Χ106 ΥΓ

2,3 εκ. €
ΕΡΕΣΟΥ Χαλάντρα Λέσβος Χωμάτινο 41 350 0,750 780.000 2,45Χ106 ΥΓ

6,4 εκ. €
ΑΤΕΝΙ* Άνδρος Σκληρό 

επίχωμα
27 1,1Χ106 ΥΓ

3,0 εκ. €
ΑΜΙΡΩΝ* Ηράκλειο 

Κρήτης
Χωμάτινο 40 1Χ106 ΥΓ

7,4 εκ. €
ΑΝΩ ΑΣΙΤΕΣ* Ηράκλειο 

Κρήτης
Χωμάτινο 40 1,4Χ106 ΥΓ

10 εκ. €
ΚΑΛΑΜΙ* Ηράκλειο 

Κρήτης
Χωμάτινο 22 0,6Χ106 ΥΓ

2,9 εκ. €
ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ* Ηράκλειο 

Κρήτης
Χωμάτινο 53 18,6Χ106 ΥΓ

21 εκ. €
ΣΧΟΙΝΑΣ* Κάρπαθος Χωμάτινο 31 2 Χ106 ΥΓ

6,4 εκ. €
ΚΕΡΑΜΙΔΙ* Κέα Λιθόρριπτο 36 1,9Χ106 ΥΓ

4,9 εκ. €
ΡΕΓΓΙΝΙ* Κέρκυρα Χωμάτινο 30 1Χ106 ΥΓ

3,3 εκ. €
ΣΦΑΚΕΡΑ* Κέρκυρα Χωμάτινο 35 2Χ106 ΥΓ

3,6 εκ. €
ΠΥΡΓΟΣ* Κϊμωλος Χωμάτινο 22 0,35Χ106 ΥΓ

2,4 εκ. €
ΕΠΙΣΚΟΠΗ* Κύθνος Σκληρό 

Επίχωμα
27 1Χ106 ΥΓ

5,1 εκ. €
ΜΙΑ* Κως Χωμάτινο 24 1Χ106 ΥΓ

1,7 εκ. €
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ* Λέσβος Χωμάτινο 31 1Χ106 ΥΓ

5,3 εκ. €
ΣΕΔΟΥΝΤΑΣ Ι* Λέσβος Χωμάτινο 26 0,4Χ106 ΥΓ

2,4 εκ. €
ΣΤΑΥΡΟΣ* Λέσβος Χωμάτινο 34 1,5Χ106 ΥΓ

5,3 εκ. €
ΤΣΙΚΝΙΑΣ* Λέσβος Χωμάτινο 31 12Χ106 ΥΓ

14 εκ. €
ΚΑΣΠΑΚΑΣ* Λήμνος Χωμάτινο 29 1Χ106 ΥΓ

6,4 εκ. €
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ* Μήλος Χωμάτινο 28 1,3Χ106 ΥΓ

4,5 εκ. €
ΤΣΙΚΑΛΛΑΡΙΟ* Νάξος Λιθόρριπτο 43 3Χ106 ΥΓ

6,5 εκ. €
ΛΑΡΔΟΣ* Ρόδος Χωμάτινο 29 2Χ106 ΥΓ

5,3 εκ. €
ΣΟΡΩΝΗ* Ρόδος Χωμάτινο 30 2Χ106 ΥΓ
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5,3 εκ. €
ΚΑΡΒΟΥΝΙ* Σάμος Λιθόρριπτο 45 0,85Χ106 ΥΓ

17,2 εκ.€
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ* Σάμος Χωμάτινο 28 0,7Χ106 ΥΓ

3,3 εκ. €
ΚΑΜΑΡΕΣ* Σίφνος Σκληρό 

Επίχωμα
35 0,4Χ106 ΥΓ

3,6 εκ. €
ΑΕΤΟΣ* Σύρος Σκληρό 

Επίχωμα
32 0,4Χ106 ΥΓ

2,9 εκ. €
ΣΕΜΠΡΕΝΙΩΤΗΣ* Χανιά 

Κρήτης
Σκληρό 
Επίχωμα

105 45Χ106 ΥΓ
53 εκ. €

ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ* Χανιά 
Κρήτης

Σκληρό 
Επίχωμα

72 5Χ106 ΥΓ
27 εκ. €

ΡΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ* Χανιά 
Κρήτης

Χωμάτινο 65 15Χ106 ΥΓ
27 εκ. €

ΚΟΝΤΟΥ* Χίος Χωμάτινο 26 1Χ106 ΥΓ
3,5 εκ. €

ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ* Χίος Λιθόρριπτο 30 2Χ106 ΥΓ
5,6 εκ. €

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ* Ψαρά Χωμάτινο 24 1Χ106 ΥΓ
3,5 εκ. €

ΤΑΝΟΣ* Αρκαδία Σκληρό 
Επίχωμα

45 1,2Χ106 ΥΓ
4,3 εκ. €

ΓΕΡΑΚΩΝΑ* Κιλκίς Χωμάτινο 27 1,1 ΥΓ
4,3 εκ. €

ΒΕΛΙΝΑ* Κόρινθος Χωμάτινο 20 0,4 ΥΓ
2,1 εκ. €

ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ* Τρίκαλα Χωμάτινο 20 9,5 ΥΓ
6,7 εκ. €

*  Οριστικές  μελέτες  εγκεκριμένες  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων.

7. Βασικά χαρακτηριστικά φραγμάτων – Στατιστική προσέγγιση

7.1. Γενικά

Συχνά  οι  προσδιορισμοί  χαρακτηριστικών  έργων  προσεγγίζονται  στατιστικά,  όταν 
μάλιστα  βρίσκεται  στα  αρχικά  στάδια  σχεδιασμού  τους.  Η οριστικοποίηση και  ο 
τελικός  σχεδιασμός  με  προσεγγιστικό  προϋπολογισμό  ουσιαστικά  γίνεται  με  τους 
τελικούς  και  εγκεκριμένους  σχεδιασμούς  και  υπολογισμούς  (γεωμετρικούς  και 
αρθμητικούς),  οι  οποίοι  επαναπροσδιορίζονται  στην  πορεία  του  έργου  και  συχνά 
προχωρούν σε αναθεωρήσεις.
Ιδιαίτερα για τα φράγματα και μάλιστα τα χωμάτινα, αλλά και τις λιμνοδεξαμενές, η 
πρακτική δείχνει  ότι  συχνά φθάνουν στον διπλασιασμό του αρχικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού.  Το  φαινόμενο  αυτό  συμβαίνει  όταν  έχουμε  παρεμβάσεις  στο 
ανάγλυφο,  με  εκσκαφές  και  επιχώσεις  και  σε  μεγάλο  βαθμό  στεγανώσεις.  Οι 
γεωμετρικές διαστάσεις τους συχνά τροποποιούνται από τα φυσικά χαρακτηριστικά ή 
και αστοχούν πέραν και επάνω από προδιαγραφές και ασφαλιστικές δικλίδες.
Ιδιαίτερα για τα φράγματα, το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ συχνό παλαιότερα. Σήμερα, 
με  καλύτερο  εξοπλισμό  και  εμπειρία  οι  προϋπολογισμοί  είναι  περισσότερο 
προσεγγιστικοί.
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες τότε η καλύτερη προσέγγιση 
για εκτιμήσεις είναι η στατιστική.
Με βάση αυτά, η επεξεργασία αριθμού ήδη κατασκευασθέντων έργων, μπορεί  να 
προσδιορίσει με αρκετά καλή προσέγγιση τις τελικές ανάγκες.
Κυρίαρχα στην περίπτωση αυτή αποτελούν τα κριτήρια συσχετισμού, έτσι όπως αυτά 
προαναφέρθηκαν,  με  τα  οποία  προσδιορίζουμε  την  καταλληλότητα  επιλογής  του 
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φράγματος  σε  σχέση  με  την  λεκάνη  κατάκλυσης,  ως  προς  το  ύψος  και  τα 
χαρακτηριστικά του.
Επίσης, τα χαρακτηριστικά του φράγματος, όπως είναι ο όγκος του σε σχέση με την 
χωρητικότητά του (ολική και ωφέλιμη) και την οικονομικότητά του.
Το σύνολο των μελετών που υπάρχουν στην περιοχή ενδιαφέροντος και τα οποία θα 
αξιολογηθούν  στην  παρούσα  μελέτη,  βρίσκονται  σε  στάδιο  σκοπιμότητας  έργου. 
Στάδιο  στο  οποίο  ο  σχεδιασμός  και  πολύ  περισσότερο  τα  κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά  και  οι  προϋπολογισμοί  είναι  πολύ  προσεγγιστικοί  ως  προς  την 
πραγματική  εικόνα  των  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  του  φράγματος,  που 
καθορίζει κατά κάποιο τρόπο κα το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου.
Γενικά, τα χωμάτινα φράγματα σήμερα είναι τα πλέον επιλέξιμα ως αποδοτικά και 
παράλληλα συμβατά με το περιβάλλον.
Η επιλογή άλλων λύσεων γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
όπου ο όγκος  είναι  αναγκαίος  για κατάκλυση.  Αυτό γιατί  τα χωμάτινα  φράγματα 
έχουν  ικανό όγκο,  τον  οποίο  παίρνουν  φυσικά  από το  ωφέλιμο  όγκο της  ανάντη 
λεκάνης κατάκλυσης.
Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης των χαρακτηριστικών του φράγματος 
σε  σχέση  με  τα  κριτήρια  συσχετισμών  και  σύγκρισή  τους  με  στοιχεία  που 
προκύπτουν από στατιστική προσέγγιση.

7.2. Χαρακτηριστικά φράγματος

Στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών φράγματος, που ακολουθεί, λαμβάνονται 
υπόψη ότι οι θέσεις που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από 
0,5×106m3.
Επίσης,  λαμβάνονται  υπόψη  ότι  πρόκειται  για  ορεινές  περιοχές  όπου  επικρατούν 
λεκάνες σχημάτων U (ου) και V (βε), όπου οι πρώτες συνδέονται με παγετώνες, ενώ 
οι δεύτερες με ρέματα στα οποία υπάρχει ικανή κατά βάθος διάβρωση. Τα φαινόμενα 
αυτά είναι πλέον εντατικά στην περιοχή Κάτω Ολύμπου και Όσσας, αν ληφθεί υπόψη 
η ανύψωση της περιοχής κατά 0,8cm/year, η οποία συνοδεύεται από περίπου ίδια ή 
προσεγγιστικά  0,6cm/year  κατά  βάθος  διάβρωση  των  ρεμάτων.  Το  γεγονός  αυτό 
προσδιορίζει λεκάνες ρεμάτων με απότομα πρανή και ικανή ιζηματοπαροχή.
Έτσι, η επιλογή των θέσεων έχει να κάνει με τη γεωμορφολογία της περιοχής, αλλά 
και με τα πετρώματα που επικρατούν στην ανάντη περιοχή.

Με  βάση  στατιστικούς  υπολογισμούς  στην  περιοχή  Κάτω  Ολύμπου,  Όσσας  και 
Μαυροβουνίου,  οι  καλές  τιμές  επιλεγμένων  κλίσεων  για  τη  δημιουργία  λεκάνης 
κατάκλυσης κυμαίνεται από 3-7%, δηλαδή ο μέσος όρος τους είναι στο 5%.
Ίδιοι υπολογισμοί στο πλάτος των ρεμάτων σε επίπεδο 10m πάνω από την κοίτη τους 
(μέση  τιμή  μεταξύ  κοίτης  και  ύψους  20m  από  αυτή)  δείχνουν  καλό  επιλεγμένο 
πλάτος για δημιουργία λεκάνης κατάκλυσης να κυμαίνεται από 140-200m, δηλαδή ο 
μέσος  όρος  είναι  στα  170m.  Για  το  πλάτος  αυτό  το  μήκος  του  φράγματος 
υπολογίζεται στα 130m. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν:
(α) Για ύψος φράγματος h=20m (+2), το μήκος λεκάνης με 5% κλίση να ανέρχεται σε 
l=400m  και  με  μέσο  πλάτος  d=170m,  η  χωρητικότητα  υπολογίζεται  στα 
Vολ=0,7×106m3.
(β) Για ύψος φράγματος h=15m (+2), το μήκος λεκάνης με 5% κλίση ανέρχεται σε 
l=300m  και  με  μέσο  πλάτος  d=170m,  η  χωρητικότητα  φθάνει  οριακά  τα 
Vολ=0,4×106m3.
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Τα γεωμετρικά  αυτά  στοιχεία  βγαίνουν  από μετρήσεις  σε στατιστικό  κάνναβο τα 
10km2 που έγιναν στις περιοχές ενδιαφέροντος σε συσχετισμό και με τα στοιχεία που 
προέκυψαν από τις υδρολογικές λεκάνες (βλ. Κεφάλαιο Υδρολογικές λεκάνες Κάτω 
Ολύμπου – Όσσας – Μαυροβουνίου).
Οι καλύτερες συνθήκες πρέπει να προσδιορίζονται σε θέσεις με μορφολογικές κλίσες 
στο κατώτερο όριο του μέσου όρου, δηλαδή στο 3% για το οποίο έχουμε για h=20m 
και d=170m, l=650m και χωρητικότητα Vολ=1,1×106m3.
Με βάση στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα 1 για 
χωμάτινα φράγματα, καθώς και άλλων από σχετικές μελέτες, προέκυψε ότι ο όγκος 
του φράγματος έχει μέση τιμή 60m3 ανά 1m2 εμβαδού φράγματος.
Με βάση το στατιστικό  αυτό αποτέλεσμα,  αναμενόμενος  μέσος  όγκος  χωμάτινων 
φραγμάτων,  για  στοιχεία  φράγματος  ύψους  h=20m και  μήκους  στέψης  dφ=130m, 
ανέρχεται κατά προσέγγιση, με βάση και το σχεδιασμό του στα 150.000m3.
Η  τιμή  αυτή  συσχετιζόμενη  με  ήδη  υφιστάμενες  οριστικές  μελέτες  για  χωμάτινα 
φράγματα  για  χρήσεις  άρδευσης  –  ύδρευσης,  δείχνει  μια  αρκετά  αυξημένη 
προσέγγιση.
Η  στατιστική  επεξεργασία  φραγμάτων  μόνο  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  δίνει  μια 
πολύ μικρότερη τιμή στα 35m3 ανά 1m2, η οποία για τα ίδια στοιχεία φράγματος ο 
όγκος ανέρχεται σε 90.000m3.
Μια μέση τιμή 35m3 ανά 1m2 θεωρείται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αφού τα 
φράγματα  που  πρόκειται  να  σχεδιαστούν  στην  περιοχή  μελέτης  θα  προσεγγίζουν 
κατασκευαστικά αυτά του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρα, ένας μέσος σχεδιασμός για την περιοχή μελέτης είναι:
Ύψος φράγματος (h): 20m (+2)
Μήκος στέψης (dφ): 130m
Εμβαδόν ταμιευτήρα (E): (α) 68.000m2 (για κλίση 5%) ή (β) 110.500m3 (για κλίση 
3%)
Όγκος υλικών: 100.000 (max 120.000)m3

Χωρητικότητα (Vολ): (α) 0,7×106m3 ή (β) 1,1×106m3

7.3. Κριτήρια συσχετισμών

Τα  όσα  σχετικά  αναφέρθηκαν  στα  κριτήρια  συσχετισμού  σε  σχέση  με  τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά φράγματος για την περιοχή μελέτης προκύπτουν τα 
ακόλουθα:

(α) Σχέση ύψους φράγματος (h) και χωρητικότητας (Vολ) ταμιευτήρα.
Λαμβάνοντας σταθερό το ύψος φράγματος h=20m (+2), για χωρητικότητα:
(α) 0,7×106m3, βρίσκεται κοντά στην καμπύλη (Γ) του σχήματος 1,
(β) 1,1×106m3, βρίσκεται στη γραμμή (Γ) του σχήματος 1.
Η καμπύλη (Γ) ανταποκρίνεται σε μέτριες γεωμορφολογικές συνθήκες σε σχέση με 
τη χωρητικότητα.
Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο για ορεινούς ταμιευτήρες και μάλιστα ορεινών 
όγκων  με  εντατική  ανύψωση  όπως  είναι  ο  άξονας  Ολύμπου  –  Όσσας,  αλλά  και 
Μαυροβουνίου – Πηλίου.

(β) Σχέση όγκου φράγματος (Vφ) και ολικής χωρητικότητας (Vολ).
Ο λόγος αυτός με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τα χαρακτηριστικά του φράγματος 
είναι:
(α) ω=Vφ/Vολ=90.000/700.000=0,13
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(β) ω=Vφ/Vολ=100.000/1.100.000=0,09
Οι τιμές που προκύπτουν χαρακτηρίζουν το έργο ως καλό.

(γ) Μοναδιαία τιμή νερού (Μ) (οικονομικό κριτήριο).
Η σχέση ολικής χωρητικότητας ενός φράγματος (Vολ) και ωφέλιμης χωρητικότητας 
(Vω)  είναι  δύσκολο  να  προσδιοριστεί  στη  φάση  αυτή  αφού  είναι  συνάρτηση  του 
υδρολογικού  ισοζυγίου.  Με βάση την επιλογή  των φραγμάτων σε  σχέση και  την 
επιφανειακή  απορροή,  έτσι  όπως  αυτή  αναφέρεται  σε  επόμενο  κεφάλαιο 
(συμπερασματικά  στο  κεφάλαιο  Αξιολόγηση θέσεων  φραγμάτων και  ταμιευτήρων 
νερού) μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον η ωφέλιμη χωρητικότητα είναι ίση (σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερη) με την ολική.
Η στατιστική επεξεργασία του κόστους των ήδη κατασκευασθέντων ή εγκεκριμένων 
χωμάτινων φραγμάτων, ιδιαίτερα αυτών του Υπουργείου Γεωργίας προκύπτει ότι για 
την κατασκευή ενός φράγματος μέσου ύψους h=20 (+2)m και μέσου μήκους στέψης 
dφ=130m ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ (Πίνακας 1).
Έτσι, ο υπολογισμός της μοναδιαίας τιμής νερού (Μ), με (Χ) το κόστος κατασκευής, 
είναι:
(α) (Μ)=(Χ)/(Vω)=1.000.000€/700.000m3=1,4€/m3

(β) (Μ)=(Χ)/(Vω)=1.000.000€/1.100.000m3=0,91€/m3

(δ) Ολική απορροή και ύψος φράγματος.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στα κεφάλαια που αφορούν στο υδρολογικό ισοζύγιο 
και συμπερασματικά αναφέρονται στο κεφάλαιο της αξιολόγησης, οι περιοχές που 
επιλέγονται  καλύπτουν  πλήρως  την  μέση  τιμή  0,07  -  0,14  (VQ),  για  το  ύψος 
φράγματος των 20m (+2).
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. Γενικά

Οι συνιστώσες για «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Ορεινής Περιοχής» προσδιορίζονται 
μέσα  από  μια  διεπιστημονική  προσέγγιση  (απογραφή,  χαρτογράφηση, 
συστηματική  παρακολούθηση  κλπ.)  φυσικών  και  ανθρωπογενών 
χαρακτηριστικών,  η οποία με βάση  κύρια στοιχεία καθορίζει  και  οριοθετεί  στο 
χώρο  φυσικοκοινωνικοοικονομικές  ενότητες,  για  τις  οποίες  και  σχεδιάζονται  οι 
βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές ανάπτυξης.
Οι  ορεινές  περιοχές,  που  αποτελούν  τις  πλέον  πρωτογενείς  και  αδιάσπαστες 
κοινωνικοοικονομικές ενότητες  μέσα στο  χρόνο, εκλαμβάνονται  ιστορικά  ως  πεδία 
αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση, με συγκεκριμένες δυνατότητες και 
περιορισμούς.
Η  φιλοσοφία  ζωής  στις  περιοχές  αυτές  αποκτά  χαρακτηριστικά  πρωτοτυπίας,  τα 
οποία πρέπει  να λαμβάνονται  σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης.  Οι  βασικές  αξίες  μιας  τέτοιας  ανάπτυξης  πρέπει  να  βρίσκονται  στον 
αντίποδα του ανταγωνισμού που διέπει τις επικρατούσες αντιλήψεις, ακόμη και με 
εκείνες που συνδέονται με τις έννοιες «βιώσιμη» ή «αειφόρο».
Ο  αντικειμενικά  μοναδικός,  ευάλωτος,  ευαίσθητος  και  εύθραυστος  χαρακτήρας  της 
φυσικής  και  της  κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας  των  ορεινών  περιοχών, 
υφίσταται  αναγκαστικά πολλαπλούς επηρεασμούς, με σημαντικότερους αυτούς που 
σχετίζονται  με  αναπτυξιακά  πρότυπα  των  αστικών  περιοχών,  με  δραματικές 
συχνά παρενέργειες τόσο στο φυσικό, όσο και στο οικονομικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον.
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Ως ένα  πολύ  σημαντικό  αποτέλεσμα  είναι  η  συνεχιζόμενη  εγκατάλειψη  των  ορεινών 
περιοχών,  ιδιαίτερα από τους  νέους  που αναζητούν ευκαιρίες για την αυξανόμενη 
φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση, στην αστυφιλία και τη μετανάστευση.
Γενικά είναι γνωστό ότι στις ορεινές περιοχές του πλανήτη μας, που καλύπτουν περί το 
25% της ηπειρωτικής γήινης επιφάνειας, κατοικεί πάνω από το 10% του πληθυσμού της 
γης.
Οι  ορεινές  περιοχές,  είναι  αποδεκτό  από  όλους  ότι  αποτελούν  κιβωτούς 
βιοποικιλότητας,  υδατικών,  ενεργειακών,  δασικών,  αγροτικών  και  μεταλλευτικών 
διαθεσίμων,  καθώς  και  ομορφιάς  και  αναψυχής,  όχι  μόνο  για  τους  κατοίκους  των 
πλησιέστερων  σε  αυτές  ημιορεινών  περιοχών,  που  συγκεντρώνουν  το  40%  του 
πληθυσμού  της  γης,  αλλά  και  για  τους  αγροτικούς  και  αστικούς  πληθυσμούς  των 
γειτονικών πεδινών περιοχών.
Ταυτόχρονα,  ο  συνεχώς  μειούμενος  πληθυσμός  τους, ιδιαίτερα  στις 
απροσπέλαστες  ή  δύσκολες  ορεινές περιοχές πλήττεται,  από φτώχεια,  ανεργία, 
σημαντικές ελλείψεις δικτύων κοινής ωφέλειας και υγιεινής.
Σήμερα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία διεθνών οργανισμών, το 80% των κατοίκων των 
ορεινών περιοχών της γης, που υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατομμύρια, διαβιούν κάτω 
από το όριο της φτώχειας.
Ταυτόχρονα ο φυσικός πλούτος τους (ενέργεια, ξυλεία,  μεταλλεύματα κ,λ.π.), προϊόντα 
διατροφής  (όπως  γεωργικά  και  κτηνοτροφικά  προϊόντα  και  φαρμακευτικά  φυτά) 
στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των πεδινών περιοχών.
Στη  χώρα  μας,  με  βάση  στοιχεία  της  Ε.Σ.Υ.Ε. (1995), από το σύνολο των προ-
καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων (συνολικά 5921), τα 2.138 είναι ορεινά, τα 
1.505 ημιορεινά και τα 2.278 πεδινά.
Οι εκτάσεις των ορεινών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ήταν 55.794 
χιλιάδες στρέμματα και του ορεινού μέρους των ημιορεινών Ο.Τ.Α. 19.136 χιλιάδες 
στρέμματα, γεγονός που δείχνει ότι  η ορεινή περιοχή ανέρχεται συνολικά σε74.930 χιλ. 
στρέμματα.
Ο  κυρίως  ορεινός  χαρακτήρας  της  Ελλάδας  και  ιδιαίτερα  των  περιφερειών  της 
Ηπείρου, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της 
Θεσσαλίας,  επιβάλλει  ειδική  έρευνα  και  αντιμετώπιση  στο σχεδιασμό  και  τα 
προγράμματα ανάπτυξης, τα οποία δεν μπορούν σε καμιά  περίπτωση να αποτελούν 
αντίγραφα  ή  απομιμήσεις  σχετικών  εθνικών  ή  και  υπερεθνικών  «γενικών 
εφαρμογών».

2. Ολοκληρωμένη αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών

Η  ανάπτυξη,  σε  παγκόσμιο,  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο,  με 
συγκεντρωτικό ή αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα, συγκροτείται 
από σειρά  εννοιών  με  αντικειμενική  προσέγγιση,  όπως  αύξηση,  εξέλιξη,  κίνηση, 
μεταβολή  και  αλλαγή,  που  χαρακτηρίζουν  ποιοτικά  και  ποσοτικά  μεγέθη  και 
συναρτώνται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένες:

− συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας μιας 
υπό ανάπτυξη περιοχής, αλλά και με τις τάσεις μεταβολής τους με το χρόνο,

−δυνατότητες  αλλά και  τους  περιορισμούς  των φυσικών  και  των  ανθρωπίνων 
διαθεσίμων της, και

−σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με τη φύση, όπως 
αυτές  απογράφονται  στο  κάθε  φορά  επίπεδο  ισορροπίας  τους,  στο 
συγκεκριμένο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
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Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι:
«ανάπτυξη  είναι  μια  κατάσταση  ισορροπίας,  συστημάτων,  σχέσεων  και  
αλληλοεπιδράσεων,  με  στόχο  τη  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  πραγματικών 
κοινωνικοοικονομικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το κυρίαρχο για την κάθε φορά  
κοινωνικό πλαίσιο αξιών και επιλογών».

Με  βάση  τα  παραπάνω,  μπορεί  να  υποστηριχθεί  ότι  ο  χαρακτήρας  της 
ανάπτυξης  είναι  σύμφυτος  με  τον  χαρακτήρα  της  φύσης  και  της  κοινωνίας. 
Δηλαδή η φυσική και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση καθορίζουν το χαρακτήρα της 
ανάπτυξης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

− η  φυσική  και  η  κοινωνικοοικονομική  πραγματικότητα  αποτελούνται 
αντικειμενικά  ενός συνόλου  στοιχείων,  μεγεθών,  εμφανίσεων,  γεγονότων, 
φαινομένων,  διεργασιών  και  διαδικασιών,  που  συνδέονται  μεταξύ  τους σε 
πολλά επίπεδα,

− η  μεταβολή  και  η  ανάπτυξη  των  δυνατοτήτων  της  φυσικής  και  της 
κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας,  αποτελούν  μια  πολύπλοκη  συνεχή 
διαδικασία  εξελικτικών  μεταβολών,  οργανικά  δεμένων  μεταξύ  τους,  έτσι 
ώστε η εξελικτική πορεία να προετοιμάζει αλλαγές που θα προδιαγράφουν 
τις εξελίξεις,

− οι εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και τα φαινόμενα της 
κάθε  φορά  συγκεκριμένης  φυσικής  και  της  κοινωνικοοικονομικής 
πραγματικότητας, αλλά και των  σχέσεων και  των τάσεων μεταβολών τους, 
οριοθετούν  την  διαρκή  πάλη  ανάμεσα  στο  "καινούργιο"  που  γεννιέται  κι 
αναπτύσσεται  και  στο  παλιό  που  φθείρεται  και  πεθαίνει,  σε  φυσικό  και 
κοινωνικό επίπεδο, και

− οι  κάθε  φορά  νέες  συνθήκες  και  σχέσεις  της  φυσικής  και  της 
κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας συγκροτούν  αντίστοιχα,  νέα  πεδία 
γνώσης της αλήθειας.

Ο  προσδιορισμός  μιας  Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης  καθορίζει  και  την  έννοια  της 
αρμονικής και  ειρηνικής με τη φύση και τον άνθρωπο σχέσης, αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης, των θεμελιακών συστατικών της, δηλαδή του "οικονομικού", του 
"κοινωνικού", του "πολιτικού", του "τεχνικού/τεχνολογικού" και του "πολιτισμικού".
Η  Ολοκληρωμένη  Ανάπτυξη  περιλαμβάνει  την  ανάγκη  Διατήρησης  των  Φυσικών 
Διαθεσίμων και για τις επόμενες γενιές και όχι μόνο στεγνά την έννοια της "βιώσιμης" ή 
της  "αειφόρου"  ανάπτυξης.  Από  την  άλλη  μεριά,  η  εξίσου  θετική  έννοια  της 
αποκέντρωσης  παραπέμπει  αντικειμενικά  σε  άρνηση  του  συγκεντρωτισμού  και  της 
συγκέντρωσης εξουσίας  (οικονομικής,  πολιτισμικής  και  τεχνικής/τεχνολογικής)  σε 
εθνικά ή και υπερεθνικά κέντρα.
Έτσι, η αντικειμενική έννοια του «όλου» της ανάπτυξης δεν μπορεί να:

−κατακερματισθεί  στις  μερικότητες  των  θεματικών,  κλαδικών  ή  και  τομεακών 
μορφών της, (οικονομική, αγροτική, βιομηχανική κλπ.), αδιαφορώντας για τις 
επιπτώσεις  των  δράσεών  της  στο  φυσικό  περιβάλλον  και  στο  πολιτικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο,

−εγκιβωτισθεί  σε  συγκεκριμένο  χώρο,  σε  ένα  κράτος  ή  σε  μια  περιφέρεια, 
αδιαφορώντας  για  το  ότι  αυτό  συνεπάγεται  για  τον  ευρύτερο,  διεθνή  και 
περίγυρό τους,

−περιορισθεί  στα  χρονικά  όρια  ενός  μικρού  ή  μεγάλου,  μονοδιάστατου  ή 
πολυδιάστατου,  εθνικού  ή  υπερεθνικού  σχετικού  σχεδιασμού  και 
προγράμματος, και
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−καθοριστεί  ως  «αειφόρος»  ή  «βιώσιμη»,  με  μόνο  κύριο  θεμέλιο  της  την 
οικονομική  ανταγωνιστικότητα  και  χωρίς  της  βιωσιμότητα  των  κάθε 
μορφής ευεργετημάτων της φύσης.

3. Αντίληψη και δράσεις κρατών για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

Όλες  οι  Διασκέψεις  για  το  Περιβάλλον  και  την  Ανάπτυξη  σε  ότι  αφορά  τη 
«Διαχείριση  Εύθραυστων Οικοσυστημάτων και  Βιώσιμη Ανάπτυξη των Βουνών», 
επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

− Τα  βουνά  είναι  σημαντική  πηγή  νερού,  ενέργειας,  βιοποικιλότητας, 
μεταλλευμάτων, δασικών και γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αναψυχής.

− Συνιστούν  μείζον  οικοσύστημα  που  εκφράζει  την  πολυπλοκότητα  και  τις 
αλληλεπιδράσεις  της  οικολογίας  και  ταυτόχρονα  είναι  ουσιώδη  για  την 
επιβίωση του οικοσυστήματος.

− Τα οικοσυστήματα των ορεινών περιοχών αλλάζουν ταχύτατα και υπόκεινται 
σε επιταχυνόμενη διάβρωση του εδάφους, σε κατολισθήσεις και ταχεία απώλεια 
οικοτόπων και γενετικής ποικιλότητας.

− Τα βουνά είναι αποθήκη βιοποικιλότητας και απειλουμένων ειδών.
− Από την ανθρώπινη σκοπιά, υπάρχει ευρεία εξάπλωση της φτώχειας στους 

κατοίκους  των  ορεινών  περιοχών  και  απώλεια  της  τοπικής  γνώσης,  με 
αποτέλεσμα οι  περισσότερες  ορεινές  περιοχές  να βιώνουν  περιβαλλοντική 
υποβάθμιση.

Έτσι,  η κατάλληλη διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων των ορεινών περιοχών 
απαιτεί  παράλληλα και κοινωνικοοικονομική  ανάπτυξη των ανθρωπίνων διαθεσίμων, 
άρα και δραστηριοτήτων ισορροπίας.
Στην παραπέρα επεξεργασία του προβλήματος των εύθραυστων οικοσυστημάτων που 
σχετίζονται  με  τα  βουνά  πρέπει  άμεσα  να  συμβάλουν η  διεθνής  κοινότητα,  οι 
κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας, με κύριους στόχους:

− την απόκτηση και ενίσχυση της γνώσης για την οικολογία και τη «βιώσιμη 
ανάπτυξη» των ορεινών οικοσυστημάτων, και

− την προώθηση της «ολοκληρωμένης» ανάπτυξης των υδρολογικών ενοτήτων 
των  υδροκριτών και των ευκαιριών εναλλακτικής απασχόλησης και διαβίωσης 
των κατοίκων τους.

Οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών προσανατολίζονται σήμερα σε δράσεις 
που αφορούν:

− την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών περιοχών, 
μεταφέροντας  π.χ.  σχέδια  ανάπτυξης  μαζικού  χειμερινού  τουρισμού  και 
αγροτουρισμού και  ανταγωνιστικής,  κυρίως με ποιοτικά κριτήρια, γεωργίας, 
και

− την  καλυτέρευση  της  ζωής  των  κατοίκων  των  ορεινών  περιοχών,  με 
προγράμματα στοιχειώδους επιδότησης για επιβίωσή τους.

Στην Ελλάδα  η πολιτική  για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές εμπεριέχεται 
στην  πολιτική  τριών  Υπουργείων  Οικονομικών,  Περιβάλλοντος  -Χωροταξίας  και 
Δημοσίων Έργων και Γεωργίας.
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Σε θεσμικό επίπεδο, σήμερα καλύπτεται ικανοποιητικά η υποστήριξη της παραγωγικής 
διαδικασίας, η ενθάρρυνση της οικονομίας και η ανάπτυξη γενικά των ορεινών περιοχών 
της.
Αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί για, κάθε ορεινή περιφέρεια σύμφωνα με τα φυσικά, 
ιστορικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της να οδηγείται σε συγκεκριμένες προτάσεις 
για την προστασία και διαχείρισής τους, οι οποίες θεσμοθετούνται με ειδικά Προεδρικά 
Διατάγματα.
Μέχρι το 1997 είχαν ήδη ισχύσει τα Π.Δ. για τα βουνά Πεντέλη και Υμηττός, ενώ 
εκκρεμούσαν τα αντίστοιχα για το Αιγάλεω και την Λαυρεωτική, και προχωρούσε η 
μελέτη για την Πάρνηθα και τις ορεινές περιφέρειες της Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης των βουνών γενικά εστιάζεται σε ανάπτυξη υποδομών και  
μέτρων  για  την  διατήρηση  και  την  αναγέννηση  των  δασών,  καθώς  και  την  
ενθάρρυνση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των νέων, να παραμείνουν στις  
ορεινές περιοχές, με την προώθηση  εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης, μέσα 
από την ανάπτυξη οικολογικού τουρισμού, αγροτουρισμού και ορεινού τουρισμού 
και της χρήσης τοπικών φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών,  ο Οργανισμός για το Σχεδιασμό και  την 
Περιβαλλοντική  Προστασία  των  Αθηνών  εκπόνησε  ένα  πρόγραμμα  για  τις 
ιδιάζουσας σημασίας ορεινές  περιφέρειες  της Αττικής,  το οποίο δημιουργεί  διάφορα 
επίπεδα ζωνών προστασίας και θα καθορίζει τα φυσικά όρια κάθε ζώνης, προσδιορίζει 
τις  χρήσεις γης και τους περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με τον επιθυμητό βαθμό  για 
κάθε ζώνη και διαμορφώνει  το πλαίσιο για την αποκατάσταση και  διαχείριση των 
ορεινών περιφερειών.

Γενικότερα,  οι  επίσημες  πολιτικές  στην  Ελλάδα  για  τα  βουνά  «αποσκοπούν» 
στα ακόλουθα:
(α) ενδυνάμωση των παραδοσιακών μορφών απασχόλησης,
(β) βελτίωση της αγροτικής παραγωγής,
(γ) ανάπτυξη αγροτικών δικτύων κυρίως ύδρευσης και άρδευσης, και
(δ) προώθηση πιστοποιημένων οικολογικών προϊόντων.

Η  γειτονική  Τουρκία  στις  ορεινές  περιοχές  τα  κυριότερα  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη σχεδιασμένων περιοχών οίκησης, η υπερβόσκηση, οι 
δασικές  πυρκαγιές,  ορισμένες  παράνομες  χρήσεις  και  σε  μερικές  περιοχές  οι 
καταστροφές  από  έντομα.  Στις Διεθνείς  συνόδους  για  την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη,  η 
Τουρκία οριοθετεί την πολιτική της για την βιώσιμη ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές με 
δράσεις όπως:

− εκπόνηση πιλοτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους σχετικούς 
φορείς, όπως είναι για παράδειγμα ο έλεγχος της διάβρωσης με ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδροκριτών, και

− καταρτίσει  κανονισμών  διαχείρισης  δασών,  με  τρόπο  ώστε  οι  γεωργικές 
γαίες, τα δάση οι οικιστικές περιοχές, τα υδατικά διαθέσιμα, οι τουριστικές 
δραστηριότητες, τα ενδημικά και τα απειλούμενα είδη της χλωρίδας και της 
πανίδας να λαμβάνονται υπόψη.

Οι Η.Π.Α. στην πολιτική της για χτίσιμο μιας  καλύτερης οικονομίας και ποιότητας 
ζωής  στον  πληθυσμό  της  ορεινής  περιφέρειας  των  Αππαλαχίων, νομοθέτησε  και 
χρηματοδότησε,  με  6,5  δις  δολάρια,  τη  βελτίωση  των  δικτύων  ύδρευσης  και 
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αποχέτευσης,  την  επαγγελματική  κατάρτιση,  την  αντιμετώπιση  των  ενηλίκων,  τη 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και το συγκοινωνιακό δίκτυο.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική για στήριξη της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, αποτελεί 
τμήμα της κοινής πολιτικής  αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των Κανονισμών και 
Οδηγιών «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)».
Για τη διατύπωση της, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη του τη 
συνθήκη  για  την  ίδρυση  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  τη  γνώμη  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τη γνώμη τη Οικονομικής  και Κοινωνικής Επιτροπής,  τη γνώμη της 
Επιτροπής των Περιφερειών και  τη γνώμη του  Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεκτιμά με 
θετικό τρόπο:

− τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γεωργικής δραστηριότητας που απορρέει από 
την  κοινωνική  δομή  της  γεωργίας  και  τις  διαρθρωτικές  και  φυσικές 
ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών, και

− την  στήριξη  της  κοινής  πολιτικής  οικονομικής  και  κοινωνικής,  ώστε  τα 
μέτρα  που  λαμβάνονται  για  την  αγροτική  ανάπτυξη  να  συμβάλουν  στις 
περιφέρειες  που  παρουσιάζουν  αναπτυξιακή  καθυστέρηση και  στις 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες. 

Η  ανάπτυξη  στις  ορεινές  περιοχές  εντάσσεται  στην  μερικότητα  της  αγροτικής 
ανάπτυξης,  στην  προοπτική  αναγκαστικής  προσαρμογής  της  γεωργίας  σε  νέες 
πραγματικότητες  και  περαιτέρω αλλαγές που αφορούν στην εξέλιξη των αγορών, 
την  πολιτική  των  αγορών  και  τους  κανόνες  του  εμπορίου,  τη  ζήτηση  και  τις 
προτιμήσεις των. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά αναιρεί τις απαιτήσεις των ορεινών 
περιοχών για μια ριζικά διαφορετική και υποχρεωτικά ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Φανερό είναι ότι, δεν μπορούν να έχουν νόημα, στις συνεχώς εγκαταλειπόμενες ορεινές 
περιοχές,  με  τα  εξαιρετικά  διεσπαρμένα  και  μικρής  έως  μηδενικής  γονιμότητας 
αγροτεμάχια  και  εγκαταλειμμένες  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις, εκτιμήσεις  και  οδηγίες 
όπως οι ακόλουθες:

− θα πρέπει να αποφεύγονται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
που απορρέουν από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης,

− η στήριξη των μειονεκτικών περιοχών θα πρέπει να συμβάλει στη συνέχιση 
της  χρήσης  των  γεωργικών  γαιών,  στη  διαφύλαξη  της  υπαίθρου  στη 
διατήρηση και προαγωγή αειφόρων καλλιεργητικών συστημάτων,

− η  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  των  επενδύσεων  και  η  συμμετοχή  των 
γεωργών στα οικονομικά οφέλη της δράσης που έχει αναληφθεί, 

− η  ενίσχυση  της  δασοκομίας  θα  πρέπει  να  μη  προκαλεί  στρέβλωση  του 
ανταγωνισμού και να μην έχει καμιά επίπτωση στην αγορά, κ.λ.π..

Αλλά και κατά καιρούς ειδικές αναφορές επιμέρους άρθρων Κανονισμών και Οδηγιών 
στις μειονεκτικές και  ορεινές περιοχές περιορίζονται σε γενικότητες με μικρή έως 
μηδενική σημασία για τις περισσότερες π.χ. ορεινές περιοχές της Ελλάδας.
Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης  μπορεί να αφορά, πέρα από τη  βελτίωση των 
διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων  και  των διαρθρώσεων  μεταποίησης 
και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τα ακόλουθα:

− αειφόρο ανάπτυξη των δασών, 
− διατήρηση  και  ενίσχυση  ενός  βιώσιμου  κοινωνικού  ιστού  στις  αγροτικές 

περιοχές, με την εξασφάλιση εργασίας και διαβίωσης, 
− διαφύλαξη και προώθηση αειφόρου γεωργίας  υψηλής φυσικής αξίας, η οποία 
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θα είναι συμβατή με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
− άμβλυνση των ανισοτήτων και την προώθηση ίσων ευκαιριών για άνδρες και 

γυναίκες.

Η στήριξη επενδύσεων στη βάση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί  
αντικειμενικά  να  έχει  εφαρμογή  στις  ορεινές  περιοχές,  γιατί  οι  γεωλογικές,  
γεωμορφολογικές,  δημογραφικές,  κλιματολογικές  κ.λ.π.  συνθήκες  τους  δεν  
επιτρέπουν:
 μείωση του κόστους παραγωγής,
 βελτίωση και αναπροσανατολισμό της παραγωγής,
 τη βελτίωση ποιότητας,
 διαφύλαξη και βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος,
  συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζωών, και
 προώθηση διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκμετάλλευση.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το ότι, η ενίσχυση για επενδύσεις παρέχεται σε γεωργικές 
περιοχές  των οποίων η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να αποδειχθεί. Το γεγονός 
αυτό αντικειμενικά δεν εννοεί, καμιά γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινή περιοχή 
της Ελλάδας.
Ακόμη  και  η  διευκόλυνση  των  νέων  γεωργών  με  χορηγίες  και  ενισχύσεις  απαιτεί 
προϋποθέσεις, η ουσιαστικότερη από τις οποίες  είναι η οικονομική βιωσιμότητα της 
γεωργικής του εκμετάλλευσης είναι αποδεδειγμένη.
Οι  Κανονισμοί  και  οι  Οδηγίες  για  τις  μειονεκτικές  περιοχές  και  τις  περιοχές  με 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς, στοχεύουν οριακά στη στήριξη τους με συμβολή:
− στην αντιστάθμιση υπέρ των περιοχών που παρουσιάζουν φυσικά μειονεκτήματα,
− στην διασφάλιση της συνέχισης της γεωργικής γης και με τον τρόπο αυτό, 
− στη διατήρηση μιας βιώσιμης αγροτικής κοινότητας, στη διαφύλαξη του φυσικού 

χώρου,
− στη  διατήρηση  και  προαγωγή  αειφόρων  συστημάτων  εκμετάλλευσης  που 

λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, κ.λ.π.»..

Ως μειονεκτικές, οι ορεινές περιοχές δικαιούνται «στήριξη της  αγροτικής ανάπτυξης 
τους».

4. Μεθοδολογία προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές

Η αδιάσπαστη ενότητα και οι χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες στο χώρο και το χρόνο, 
της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών και 
των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων, τόσο μεταξύ 
τους,  όσο  και  με  την  ευρύτερη  περιφέρειά  τους  και  κύρια  τις  μεγάλες  αστικές 
συγκεντρώσεις, προϋποθέτει και επιβάλλει μια μεθοδολογία προσέγγισης στην έννοια 
της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, που θα θεμελιώνονται οι βασικοί όροι.
Έτσι,  ο απαραίτητος και  αναγκαίος μεθοδολογικός  σχεδιασμός για Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών περιλαμβάνει:
1.  Ακριβής διατύπωση αρχών, αξιών και δράσεων  κυρίως σε θεματικές/κλαδικές, 
αναπτυξιακές και οικονομικές κατηγορίες, που έχουν ως θεμέλιο τον ανταγωνισμό 
και την επιχειρηματικότητα.
2.  Δημιουργία  προϋποθέσεων  συγκρότησης  και  αποτελεσματικής  λειτουργίας  των 
φορέων  πρωτοβουλιών  Ολοκληρωμένης  Ανάπτυξης  των  ορεινών  περιοχών.  Για  να 
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συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι φορείς αυτοί, προϋποτίθεται 
μια συστηματική και εξαντλητική απογραφή όλων των στοιχείων τα  οποία αποδίδουν 
ποσοτικά και ποιοτικά, τόσο το ανθρώπινο δυναμικό που παραμένει στη συγκεκριμένη 
ορεινή περιοχή, αλλά και εκείνο της διασποράς, που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά.
3.Αποδοχή  από  το  κράτος  των  πολυδιάστατων  ιδιαιτεροτήτων  της  ενότητας  της 
Φυσικής  και  της  Κοινωνικοοικονομίας  των  ορεινών  περιοχών,  οι  οποίες  και 
προσδιορίζουν την αντικειμενικά ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 
Οι  γενικές  απόψεις,  θέσεις,  αποφάσεις  και  κανονισμοί  για  ανταγωνιστικότητα, 
επιχειρηματικότητα,  δίκτυα  οδικών  και  εμπορικών  υποδομών,  τεχνολογικός 
εκσυγχρονισμός, οικονομικές κλίμακας κ.ά., δεν έχουν και καμιά έστω και υλική βάση 
στις  συγκεκριμένες  τοπογραφικές,  γεωμορφολογικές,  κλιματολογικές,  κοινωνικές, 
πολιτικές, τεχνικές/τεχνολογικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών.
Μια ακριβής συστηματική, ολοκληρωμένη και διαχρονική απογραφή, καταγραφή, 
διερεύνηση,  απόδοση,  χαρτογράφηση  και  παρακολούθηση,  των  φυσικών  και  των 
ανθρωπίνων  διαθεσίμων,  ποσοτικά  και  ποιοτικά,  καθώς  και  της  κατάστασης,  των 
δυνατοτήτων  και  των  περιορισμών  των  ορεινών  περιοχών,  πρέπει  να  λαμβάνουν 
υπόψη  ότι  το  τοπογραφικό  ανάγλυφο  των  ορεινών  περιοχών  δεν  είναι  ευνοϊκό, 
γεγονός και συντελεί σε μια λιγότερο αποδοτική και οικονομικά περιθωριακή γεωργία 
αφού παρουσιάζει έντονα φαινόμενα:
 διάβρωση και υποβάθμιση των εδαφών,
 κατολισθήσεων και της επακόλουθα απώλειας γης, και
 συχνών φυσικών καταστροφών και των βαρύτατων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αυτά επιδεινώνουν τα μέγιστα τις συνθήκες και απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Στην Ελλάδα, και όχι μόνο, οι παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων των ορεινών 
περιοχών,  στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι εποχικές και στοχεύουν στην μερική 
κάλυψη των αναγκών διατροφής τους, από καλλιέργειες μικρών και διεσπαρμένων 
αγροτεμαχίων,  που  είναι  και  οι  μικρότερων  κατά  μέσο  όρο  σε  επίπεδο  χώρας 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Έτσι,  με  τα  πολύτιμα  στοιχεία  της  απογραφής  της  φυσικής  και  της 
κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας  τους  ως  χρήσιμο  θεμέλιο,  οι  φορείς 
πρωτοβουλιών  ανάπτυξης  κάθε  ορεινής  περιοχής  θα  πρέπει  να  συγκροτήσουν  την 
απαραίτητη ποιοτική και μετρητική υποδομή πληροφοριών, για να διερευνήσουν και να 
αξιολογήσουν τα εναλλακτικά σενάρια μιας Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.
Για  τις  Ολοκληρωμένες  Αποδόσεις  των  φυσικών  διαθεσίμων  της  κάθε  ορεινής 
περιοχής απαιτούνται:
 Τοπογραφικοί χάρτες σε διάφορες κλίμακες από 1:100.000. έως τουλάχιστον 1:5.000 
αλλά  και  σχετικά  ψηφιακά  υψομετρικά  δεδομένα  από  τα  οποία  μπορούν  να 
παραχθούν  χάρτες  κλίσεων  και  προσανατολισμού  και  ψηφιακά  μοντέλα  εδάφους 
(Ψ.Μ.Ε.).
 Γεωλογικοί, υδρογεωλογικοί, γεωμορφολογικοί, γεωτεκτονικοί χάρτες και χάρτες 
υδατικών, ενεργειακών, μεταλλευτικών και εδαφολογικών διαθεσίμων, σε κλίμακες 
1:100.000  έως  και  1:20.000  ή  και  μεγαλύτερες  για  περιοχές  ειδικού  σχετικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και σχετικές  και έρευνες για τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν 
ακόμη χαρτογραφηθεί.
 Χάρτες  χρήσεων  γης  και  λοιποί  θεματικοί  χάρτες  (δασικοί,  βιοκλιματικοί, 
μικροκλιμάτων,  ειδών  φυσικής  βλάστησης,  καλλιεργειών,  βοσκοτόπων,  κ.λ.π.)  σε 
κλίμακες τουλάχιστον 1:50.000 ή και μεγαλύτερες κατά περίπτωση, καθώς και σχετικές 
μελέτες και έρευνες.
 Κτηματολογικά  δεδομένα  όπως.  ιδιωτικές  ιδιοκτησίες,  κοινοτικές  βοσκές, 
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ιδιοκτησίες του δημοσίου, δημόσια και ιδιωτικά δάση κ.λ.π..
 Στατιστικά στοιχεία για το κλίμα, τα επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά διαθέσιμα 
και  την  ποιότητα  και  την  κατάσταση  τους  (καθαρότητα,  καταλληλότητα,  ρύπανση, 
μόλυνση κ.λ.π.).
 Δορυφορικές απεικονίσεις και αεροφωτογραφίες διαφορετικών κλιμάκων και ικανής 
διακριτικής ικανότητας.
 Βιβλιογραφικά στοιχεία και στοιχεία ερευνών και μελετών για την βιοποικιλότητα, 
τα  την  χλωρίδα  και  την  πανίδα  της  περιοχής,  τα  φυσικά  τοπία,  τις  τους 
βιότοπους, τους δρυμούς και τα αισθητικά δάση της κ.λ.π..

Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα ακόλουθα:
(α) Τα δάση των ορεινών περιοχών και ιδιαίτερα τα πολύτιμα δασικά οικοσυστήματα και 
προϊόντα, που δημιουργούν ταυτόχρονα τις απαραίτητες και  αναγκαίες  προϋποθέσεις 
για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
(β)  Η  αποθήκευση  της  μέγιστης  δυνατής  ποσότητας  και  της  καλύτερης  δυνατής 
ποιότητας νερών της βροχής, καθώς και των υδάτων που προκύπτουν από το λιώσιμο 
του χιονιού.
(γ) Η ρύθμιση της επιφανειακής απορροής του νερού και η προστασία του ιδιαίτερα 
εύθραυστου εδάφους των ορεινών περιοχών από διάβρωση.
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η ανάπτυξη 
στις ορεινές περιοχές δεν μπορεί, λόγω των εξαιρετικών ιδιαιτεροτήτων της φυσικής 
και της κοινωνικοοικονομικής τους πραγματικότητας, να είναι ειδική/μερική/θεματική/
κλαδική. Αντίθετα, οφείλει, να είναι πολυδιάστατη και πολυλειτουργική.

Συμπερασματικά μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση πρέπει να περιλαμβάνει:
 Ανθρώπινη ανάπτυξη και απασχόληση.
 Προώθηση της ποιότητας προϊόντων.
 Ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης στις ορεινές κοινωνίες.
 Οικονομικές ρυθμίσεις ανάμεσα στις πεδινές και τις ορεινές περιοχές.
 Διαχείριση Φυσικών Πόρων.
 Προστασία φυσικών χαρακτηριστικών και οικοσυστημάτων.
 Έρευνα και Κατάρτιση (συνεχιζόμενη εκπαίδευση).

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Κλιματολογικά και υδρολογικά στοιχεία

Η υδροφορία των διαφορετικών υδρολιθολογικών σχηματισμών, που διαπιστώθηκαν 
στην  ευρύτερη  περιοχή  μελέτης  και  οι  οποίοι  αναλύονται  σε  άλλο  κεφάλαιο, 
εξαρτάται  σημαντικά  και  από  το  μέγεθος  και  τη  μεταβολή  των  διαφόρων 
υδρολογικών  και  κλιματικών  μεγεθών,  όπως  είναι  τα  ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα, η θερμοκρασία, η υγρασία, η εξάτμιση, κλπ..
Μεγάλο ρόλο στη δίαιτα των υπόγειων υδάτων παίζει ο κύκλος νερού, στον οποίο 
υπεισέρχονται  οι  προαναφερθέντες  παράγοντες  και  κυρίως  η  βροχόπτωση,  η 
επιφανειακή απορροή, η εξατμισοδιαπνoή και η κατείσδυση.
Οι  παράγοντες  αυτοί  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  την  ακόλουθη  εξίσωση  του 
υδρολογικού ισοζυγίου:
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Ρ = Ε + Α (mm)

όπου:
Ρ = Μέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm)
Ε = Eξατμισοδιαπνoή (mm)
Α = Ολική Απορροή (mm)

Α = R + Ι (mm)
όπου:
R = Επιφανειακή Απορροή (mm)
Ι = Υπόγεια Απορροή (κατείσδυση) (mm)

Οι παράμετροι της εξίσωσης του υδρολογικού ισοζυγίου μεταβάλλονται ανάλογα με 
τις  κλιματικές,  υδρολιθολογικές,  υδρογραφικές,  γεωμορφολογικές  και  γεωλογικές 
συνθήκες  που  επικρατούν  στην  ευρύτερη  περιοχή  μελέτης  καθώς  επίσης  με  την 
καλλιέργεια και τη φυτοκάλυψη αυτής.
Επειδή περιοχή μελέτης παρουσιάζει στο σύνολό της ανομοιογένεια τόσο ως προς τη 
γεωμορφολογία, όσο και ως προς κατανομή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, 
κρίθηκε σκόπιμος ο διαχωρισμός της σε δύο επιμέρους περιοχές:
(α) Κάτω Ολύμπου – Όσσας, και
(β) Μαυροβουνίου.
Επιπλέον, προκειμένου να καταρτιστεί ένα γενικευμένο υδρολογικό ισοζύγιο για την 
περιοχή,  πραγματοποιήθηκε  διαχωρισμός  των δύο αυτών επί  μέρους  περιοχών σε 
τμήματα με απόλυτο υψόμετρο μικρότερο από 300  m και σε αυτά των οποίων το 
υψόμετρο ξεπερνά τα 300 m.
Τα  δεδομένα  αυτά  θα  δόσουν  ποιοτικές  πληροφορίες  για  την  κατάσταση  που 
επικρατεί στην περιοχή μελέτης, αφού τα στοιχεία είναι γειτονικών περιοχών και οι 
περιοχές είναι κλιματικά συγκρίσιμες. Όμως, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 
από τους υπολογισμούς θα πρέπει να θεωρούνται προσεγγιστικά για τους λόγους ότι 
οι  σημαντικές  παράμετροι  υπολογισμού  του  υδρολογικού  ισοζυγίου  λαμβάνονται 
βιβλιογραφικά,  εξαιτίας  της  απουσίας  επιτόπου  ή  σε  παραπλήσιες  περιοχές  ή 
σχηματισμούς μετρήσεων.
Από τα διαθέσιμα κλιματολογικά στοιχεία εκτιμήθηκε ότι τα βροχομετρικά στοιχεία 
που  προέρχονται  από  τους  βροχομετρικούς  σταθμούς  Καλλιπεύκη,  Πυργετός, 
Σωτήριο, Στεφανοβίκειο, Σπηλιά είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά για τις περιοχές που 
μας ενδιαφέρει. Λεπτομερή δεδομένα που αφορούν στους βροχομετρικούς σταθμούς 
καθώς  και  ο  ορισμός  του  σταθμού  αναφοράς  για  την  κάθε  επιμέρους  περιοχή, 
φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας  1:  Βροχομετρικοί  σταθμοί  αναφοράς  (Σ.Α.)  στην ευρύτερη  περιοχή  της 
περιοχής μελέτης μελέτης.

a/a Ονομασία Σ.Α. Υψόμετρο Σ.Α. (m) Περιοχή που καλύπτει ο 
Σ.Α.

1. Καλλιπεύκη 1050 Όλυμπος –Όσα (>300m)
2. Πυργετός 31 Όλυμπος –Όσα (<300m)
3. Σωτήριο 51 Μαυροβούνι (<300m)
4. Στεφανοβίκειο 54 Μαυροβούνι (<300m)
5. Σπηλιά 813 Μαυροβούνι (>300m)

Ο συνολικός αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σταθμών, δεν καλύπτει την 
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ανάγκη  σε  δεδομένα  για  τους  ανωτέρω  σταθμούς  αναφοράς  και  επιπλέον  δεν 
επιτρέπει τον υπολογισμό της θερμοβαθμίδας ανά γεωγραφικό προσανατολισμό. Έτσι 
πάρθηκε η ενιαία βροχοβαθμίδα για όλο το υδατικό διαμέρισμα (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1: Διερεύνηση υψομέτρου και μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στη Θεσσαλία.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1 η χωρική μεταβλητότητα των θερμοκρασιών είναι 
μικρή, καθώς η μεταβλητότητα εξηγείται επαρκώς από το υψόμετρο σε ποσοστό 80% 
(R2=0.80). Η θερμοβαθμίδα του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας υπολογίζεται 
ίση με c=0.0042οC, δηλαδή πτώση 4.2  ο  C   ανά 1000  m   αύξησης του υψομέτρου  . 
Κατά αυτόν τον τρόπο στον πίνακα 2 έχουν αναχθεί τα αριθμητικά δεδομένα μέσης 
θερμοκρασίας για την περιοχή μελέτης.

Πίνακας 2: Τιμές μέσης θερμοκρασίας ανά σταθμό για την περιοχή μελέτης.

a/a Ονομασία Σ.Α. Υψόμετρο Σ.Α. (m) Περιοχή που καλύπτει ο 
Σ.Α.

Μέση θερμοκρασία 
(οC)

1. Καλλιπεύκη 1050 Όλυμπος –Όσα (>300m) 10,9
2. Πυργετός 31 Όλυμπος –Όσα (<300m) 15,2
3. Σωτήριο 51 Μαυροβούνι (<300m) 15,1
4. Στεφανοβίκειο 54 Μαυροβούνι (<300m) 15,1
5. Σπηλιά 813 Μαυροβούνι (>300m) 11,9

Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα (Ρ. mm)
Για τις ανάγκες της μελέτης συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων 
τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης για τους σταθμούς του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα μηνιαία 
ύψη βροχόπτωσης για τους σταθμούς της ΔΕΗ και του ΥΠΓΕ. Έτσι συγκεντρώθηκε 
ένας μεγάλος αριθμός σταθμών και κρίθηκε σκόπιμη η αξιολόγηση των σταθμών και 
η απόρριψη ορισμένων από τις περαιτέρω επεξεργασίες. Κριτήρια για την αποδοχή ή 
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την απόρριψη των σταθμών ήταν, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη συμπληρωμένης, χωρίς 
εκτεταμένα κενά, χρονοσειράς για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (γενικά 
μεγαλύτερο των 10 υδρολογικών ετών) και η γεωγραφική κατανομή των σταθμών. 
Για παράδειγμα, μεταξύ δύο σταθμών που βρίσκονται στην ίδια περίπου θέση, 
χρησιμοποιήθηκε ο πλέον αξιόπιστος και απορρίφθηκε ο άλλος.
Οι σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω υδρολογική ανάλυση της 
περιοχής μελέτης και αναφέρονται επίσης η αρμόδια υπηρεσία, το υψόμετρο που 
είναι εγκατεστημένος ο σταθμός, το διαθέσιμο δείγμα μέσα στην περίοδο ανάλυσης 
του έργου (περίοδος 1980-81 έως 2000-01), η λεκάνη απορροής που βρίσκεται ο 
σταθμός και η μέση ετήσια βροχόπτωση (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά στοιχεία των βροχομετρικών σταθμών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την περιοχή μελέτης.

α/α Σταθμός Υπηρεσία Υψόμετρο 
(m)

Διαθέσιμο 
πρωτογενές
δείγμα

Λεκάνη 
απορροής

Μέση 
ετήσια 
βροχόπτωση 
(mm)

1.
Καλλιπεύκη ΔΕΗ 1050

1980-81 – 

1992-93
Πηνειός 936.6

2.
Πυργετός ΥΠΕΧΩΔΕ 31

1980-81 – 

2000-01
Πηνειός 768.4

3.
Σωτήριο ΥΠΕΧΩΔΕ 51

1980-81 – 

2000-01

Κλ. Λεκάνη 

Κάρλας
392.3

4.
Στεφανοβίκειο ΥΠΓΕ 54

1991-92 – 

2000-01

Κλ. Λεκάνη 

Κάρλας
496.8

5.
Σπηλιά ΥΠΕΧΩΔΕ 813

1980-81 – 

2000-01
Ξηρόρεμα 818.2

Θερμοκρασία του αέρα (Τ. °C)
Στον πίνακα 2 δίδονται οι τιμές θερμοκρασίας σε °C που ισχύουν για την περιοχή 
μελέτης. Παρατηρείται η ίδια εποχιακή μεταβολή αυτής, όπως παρουσιάζεται και στα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα.

Eξατμισοδιαπνoή (Ε. mm)
Για  τον  υπολογισμό  της  εξατμισοδιαπνοής  εφαρμόζεται  ο  εμπειρικός  τύπος  του 
TURC:

Ρ
Ε = -------------------- (mm)

2

2

9,0
L

P+

όπου:
Ε = Εξατμισοδιαπνοή σε mm
Ρ = Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα, μέση ετήσια τιμή σε mm 
Ι = Συντελεστής : Ι = 300 + 25Τ + 0.05Τ3

Τ = θερμοκρασία, μέση ετήσια τιμή σε °C

Αντικαθιστώντας τη μέση ετήσια τιμή των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας για 
την περιοχή μελέτης υπολογίζουμε τη μέση πραγματική ετήσια ποσότητα νερού που 
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εξατμίζεται από αυτήν, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.

Πίνακας  4: Τιμές  Πραγματικής  Εξατμισοδιαπνοής,  όπως  υπολογίστηκαν  από την 
εφαρμογή του εμπειρικού τύπου του Turc.

a/a Ονομασία Σ.Α. Υψόμετρο Σ.Α. 
(m)

Περιοχή που καλύπτει ο 
Σ.Α.

Πραγματική 
Eξατμισοδιαπνοή 
κατά Turc (mm)

1. Καλλιπεύκη 1050 Όλυμπος –Όσα (>300m) 535,44
2. Πυργετός 31 Όλυμπος –Όσα (<300m) 588,18
3. Σωτήριο 51 Μαυροβούνι (<300m) 371,81
4. Στεφανοβίκειο 54 Μαυροβούνι (<300m) 445,8
5. Σπηλιά 813 Μαυροβούνι (>300m) 534,84

Ολική απορροή (Α. mm)
Σύμφωνα με τον τύπο υπολογισμού του υδρολογικού ισοζυγίου Ρ = Ε + Α μπορούμε 
να  υπολογίσουμε  την  τιμή  της  ολικής  απορροής  Α,  εφόσον  γνωρίζουμε  την  τιμή 
ύψους κατακρημνισμάτων και εξατμισοδιαπνoής.
Κατά την εξίσωση λοιπόν έχουμε:

Α = Ρ - Ε (mm)
Οι τιμές της ολικής απορροής όπως υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του παραπάνω 
τύπου για την περιοχή μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5: Τιμές της ολικής απορροής για την περιοχή μελέτης

a/a Ονομασία Σ.Α. Υψόμετρο Σ.Α. 
(m)

Περιοχή που καλύπτει ο 
Σ.Α.

Ολική Απορροή 
(mm)

1. Καλλιπεύκη 1050 Όλυμπος –Όσα (>300m) 401,16
2. Πυργετός 31 Όλυμπος –Όσα (<300m) 180,22
3. Σωτήριο 51 Μαυροβούνι (<300m) 20,49
4. Στεφανοβίκειο 54 Μαυροβούνι (<300m) 51,00
5. Σπηλιά 813 Μαυροβούνι (>300m) 283,36

2. Επιφανειακή απορροή (R, mm) – Υπόγεια απορροή (Ι, mm)

Ο ακριβής υπολογισμός της επιφανειακής απορροής (R) μιας υδρολογικής λεκάνης 
γίνεται συνήθως στο στόμιο της λεκάνης με την εγκατάσταση ανάλογων μετρητών. 
Στην περίπτωση όμως της περιοχής μελέτης, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία 
και  κατά συνέπεια  οι  αριθμητικές  τιμές  των παραμέτρων αυτών του υδρολογικού 
ισοζυγίου θα  υπολογιστούν,  δηλαδή της  επιφανειακής  και  υπόγειας  απορροής,  θα 
θεωρούνται ενδεικτικοί και όχι απόλυτοι.
Επειδή  στην  υπό  μελέτη  περιοχή  εμφανίζονται  διάφοροι  υδρολιθολογικοί 
σχηματισμοί, τα ποσοστά της επιφανειακής και υπόγειας απορροής επί του συνόλου 
των κατακρημνισμάτων θα είναι συνεπώς διαφορετικά. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί οι 
οποίοι   παρατηρούνται  στην  περιοχή  μελέτης  από  τους  νεότερους  προς  τους 
παλαιότερους είναι οι ακόλουθοι:
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί και αποθέσεις.
- Νεογενείς σχηματισμοί.
- Φλύσχης.
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- Ανθρακικοί σχηματισμοί ενότητας Ολύμπου – Όσσας.
- Ανθρακικοί σχηματισμοί Τριαδικού - Ιουρασικού Πελαγονικής.
- Ανθρακικοί σχηματισμοί Ανωκρητιδικοί Πελαγονικής.
- Γνευσιακοί (70%) και σχιστολιθικοί σχηματισμοί (30%) Πελαγονικής.
- Σχιστολιθικοί σχηματισμοί Ιουρασικού Πελαγονικής.
- Σχιστόλιθοι ενότητας Αμπελακίων.
- Οφιολιθικοί σχηματισμοί.
Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η περιοχή 
μελέτης, στους Τεταρτογενείς σχηματισμούς το ποσοστό της κατείσδυσης ανέρχεται 
περίπου στο 17% επί του ολικού όγκου των κατακρημνισμάτων. Στους  Νεογενείς 
σχηματισμούς,  το  ίδιο  ποσοστό  δεν  ξεπερνά  το  13%.  Στους  ανθρακικούς 
σχηματισμούς  το  ποσοστό  κατείσδυσης  είναι:  (α)  για  τα  ανθρακικά  Ολύμπου  – 
Όσσας και τα ανθρακικά του Ανωκρητιδικού της Πελαγονικής 35% και (β) για τα 
ανθρακικά Τριαδικού – Ιουρασικού της Πελαγονικής 45%. Οι γνεύσιοι (70%) και οι 
σχιστόλιθοι (30%), παρουσιάζουν ποσοστό που ανέρχεται σε 4%. Οι σχιστόλιθοι του 
Ιουρασικού της Πελαγονικής παρουσιάζουν ποσοστό κατείσδυσης περίπου 5%, ενώ 
οι σχιστόλιθους Αμπελακίων και οι οφιόλιθοι ποσοστό της τάξεως του 6%.
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή παρουσιάζει στο σύνολό 
της ανομοιογένεια τόσο ως προς τη γεωμορφολογία, όσο και ως προς κατανομή των 
ατμοσφαιρικών  κατακρημνισμάτων,  κρίθηκε  σκόπιμος  ο  διαχωρισμός  της  σε  δύο 
επιμέρους  περιοχές:  (α) την περιοχή Κάτω Ολύμπου –Όσσας και (β) την περιοχή 
Μαυροβουνίου.
Επιπλέον, προκειμένου να καταρτιστεί ένα γενικευμένο υδρολογικό ισοζύγιο για την 
περιοχή,  πραγματοποιήθηκε  διαχωρισμός  των δύο αυτών επί  μέρους  περιοχών σε 
τμήματα με απόλυτο υψόμετρο μικρότερο από 300  m και σε τμήματα με απόλυτο 
υψόμετρο  πάνω  από  τα  300  m.  Έτσι,  με  βάση  την  επιφανειακή  εξάπλωση  των 
διαφόρων υδρολιθολογικών σχηματισμών, το ύψος των κατακρημνισμάτων και της 
εξατμισοδιαπνοής, το υδρολογικό ισοζύγιο για την υπό μελέτη περιοχή, υπολογίζεται 
στη συνέχεια για την κάθε περιοχή που διαχωρίστηκε χωριστά.

2.1 Περιοχή τροφοδοσίας Κάτω Ολύμπου - Όσσας, απόλυτο υψόμετρο <300m

Συνολική επιφάνεια:437 km2.
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m).
Κατανομή συνολικής επιφάνειας κατά γεωλογικό σχηματισμό:

Fολ=437 km2 = 100,00 %
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί:                     F1 =  76 km2 =    17,39 %
- Νεογενείς σχηματισμοί: F2 =  46 km2 =    10,53 %
- Ανθρακικά Ολύμπου – Όσσας:                  F3 =  25 km2 =      5,72 %
- Ανθρακικά Ανωκρητιδικού Πελαγονικής: F4 =  31 km2 =      7,09 %
- Γνεύσιοι (70%) και σχιστόλιθοι (30%):      F5 =  63 km2 =     14,42 %
- Σχιστόλιθοι Αμπελακίων:                           F6 =  28 km2 =       6,41 %
- Οφιόλιθοι:                                                F7 =168 km2 =     38,44 %

Μέσο ύψος βροχής:           P = 768,4 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:         Vp = Eολ x P = 437 x 768,4 = 335.790,8 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:
Vp1 = F1 x P = 76 x 768,4 =  58.398,4 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 46 x 768,4 =  35.346,4 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 25 x 768,4 =  19.210,0 x 103 m3 

66



                                                            Vp4 = F4 x P = 31 x 768,4 =  23.820,4 x 103 m3

                                                            Vp5 = F5 x P = 63 x 768,4 =  48.409,2 x 103 m3

                                                            Vp6 = F6 x P = 28 x 768,4 =  21.515,2 x 103 m3

                                                            Vp7 = F7 x P=168 x 768,4 =129.091,2 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 437 x 588,18 = 257.034,66 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 437 x 180,22 = 78.756,14 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 69.244,25 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 9.511,89 x 103 m3

2.2 Περιοχή τροφοδοσίας Κάτω Ολύμπου – Όσσας, απόλυτο υψόμετρο >300m

Συνολική επιφάνεια:1024 km2

Σταθμός αναφοράς Καλλιπεύκη (υψόμετρο 1050 m)
Κατανομή συνολικής επιφάνειας κατά γεωλογικό σχηματισμό:

Fολ= 1024 km2 = 100,00 %
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί:                     F1  =     24 km2 =      2,34 %
- Νεογενείς σχηματισμοί:                              F2  =       8 km2 =      0,78 %
- Φλύσχης:                                                   F3  =   122 km2 =    11,92 %
-Ανθρακικά Ολύμπου – Όσσας:                   F4  =   308 km2 =    30,08 %
- Ανθρακικά Ανωκρητιδικού Πελαγονικής: F5  =       9 km2 =       0,88 %
- Γνεύσιοι (70%) και σχιστόλιθοι (30%):      F6  =    333 km2 =   32,52 %
- Σχιστόλιθοι Αμπελάκια:                           F7  =    190 km2 =   18,56 %
- Οφιόλιθοι:                                                F8  =      30 km2 =      2,93 %

Μέσο ύψος βροχής:           P = 936,6 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:         Vp = Eολ x P = 1024 x 936,6 = 959.078,4 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:
Vp1 = F1 x P = 24 x 936,6 = 22.478,4 x 103 m3 

Vp2 = F2 x P = 8 x 936,6 = 7.492,8  x 103 m3

Vp3 = F3 x P = 122 x 936,6 = 114.265,2 x 103 m3 

Vp4 = F4 x P = 308 x 936,6 = 288.472,8 x 103 m3

Vp5 = F5 x P = 9 x 936,6 = 8.429,4 x 103 m3

Vp6 = F6 x P = 333 x 936,6 = 311.887,8 x 103 m3

Vp7 = F7 x P =190 x 936,6 = 177.954 x 103 m3

Vp8 = F8 x P =30 x 936,6 = 28.098 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 535,44 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 1024 x 535,44 = 548.290,56 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 1024 x 401,16 = 410.787,84 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 324.099,92 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 86.687,92 x 103 m3

2.3 Περιοχή τροφοδοσίας Μαυροβούνι, απόλυτο υψόμετρο <300m 
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Συνολική επιφάνεια:275 km2

Σταθμός αναφοράς Στεφανοβίκειο - Σωτήριο (υψόμετρο 54 m)
Κατανομή συνολικής επιφάνειας κατά γεωλογικό σχηματισμό:

Fολ = 275 km2 = 100,00 %
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί:                     F1   =   48 km2 =   17,46 %
- Νεογενείς σχηματισμοί:                              F2   =   34 km2 =   12,36 %
- Ανθρακιά Τριαδικού - Ιουρασικού Πελαγονικής: F3   =   15 km2 =     5,45 %
- Ανθρακικά Ανωκρητιδικού Πελαγονικής: F4   =   24 km2 =     8,73 %
- Γνεύσιοι (70%) και σχιστόλιθοι (30%):      F5   =   42 km2 =   15,27 %
- Οφιόλιθοι:                                                F6   = 112 km2 =   40,73 %

Μέσο ύψος βροχής:           P = 496,8 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:         Vp = Eολ x P = 275 x 496,8 = 136.620 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:
Vp1 = F1 x P = 48 x 496,8 = 23.846,4 x 103 m3 

Vp2 = F2 x P = 34 x 496,8 = 16.891,2 x 103 m3

Vp3 = F3 x P = 15x 496,8  = 7.452 x 103 m3 

Vp4 = F4 x P = 24 x 496,8 = 11.923,2 x 103 m3

Vp5 = F5 x P = 42 x 496,8 = 20.865,6 x 103 m3

Vp6 = F6 x P = 112 x 496,8 = 55.641,6 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 445,8 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 275 x 445,8 = 122.595 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 275 x 51 = 14.025 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 12.182,37 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 1.842,63 x 103 m3

2.4 Περιοχή τροφοδοσίας Μαυροβούνι, απόλυτο υψόμετρο >300m

Συνολική επιφάνεια:371 km2 

Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)
Κατανομή συνολικής επιφάνειας κατά γεωλογικό σχηματισμό:

Fολ = 371 km2 = 100,00 %
- Τεταρτογενείς σχηματισμοί:                     F1   =   16 km2 =     4,31 %
- Νεογενείς σχηματισμοί:                              F2   =    6 km2 =     1,62 %
- Ανθρακιά Τριαδικά - Ιουρασικά Πελαγονικής: F3   =   80 km2 =  21,56 %
- Ανθρακικά Ανωκρητιδικά Πελαγονικής: F4   =   7 km2 =      1,89 %
- Γνεύσιοι (70%) – Σχιστόλιθοι (30%):      F5   = 222 km2 =  59,84 %
- Σχιστόλιθοι Ιουρασικοί Πελαγονικής:      F6   = 21 km2 =      5,66 %
- Οφιόλιθοι:                                                 F7   = 19 km2 =      5,12 %

Μέσο ύψος βροχής:           P = 818,2 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:         Vp = Eολ x P = 371 x 818,2 = 303.552,2 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:
Vp1 = F1 x P = 16 x 496,8 = 23.846,4 x 103 m3 

Vp2 = F2 x P = 6 x 496,8 = 16.891,2 x 103 m3

Vp3 = F3 x P = 80x 496,8  = 7.452 x 103 m3 
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Vp4 = F4 x P = 7 x 496,8 = 11.923,2 x 103 m3

Vp5 = F5 x P = 222 x 496,8 = 20.865,6 x 103 m3

Vp6 = F6 x P = 21 x 496,8 = 55.641,6 x 103 m3

Vp7 = F7 x P = 19 x 496,8 = 55.641,6 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 371 x 534,84 = 198.425,64 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 371 x 283,36 = 105.126,56 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 90.103,91 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 15.022,65 x 103 m3

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Εισαγωγή

Η  περιοχή  μελέτης  βρίσκεται  στην  Ανατολική  Θεσσαλία  και  περιλαμβάνει  το 
ανατολικό τμήμα του ορεινού όγκου Κάτω Όλυμπος, εξολοκλήρου το όρος ΄Οσσα 
και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της ορεινής μάζας του Μαυροβουνίου.

Η έκταση της περιοχής ανέρχεται στα 2100 km2 περίπου και η ψηλότερη κορυφή 
είναι στην ΄Οσσα, κορυφή Προφήτης Ηλίας, με απόλυτο υψόμετρο 1978 m.

Οι ορεινοί αυτοί όγκοι αναπτύσσονται με μια διεύθυνση από Βορρά προς Νότο και 
διαχωρίζουν την λεκάνη της  Θεσσαλίας  από το Αιγαίο  Πέλαγος,  των οποίων και 
οριοθετούν τα κράσπεδα και την ακτογραμμή αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικό αποτελεί η παρεμβολή μεταξύ των ορεινών όγκων και της λεκάνης 
της  Θεσσαλίας,  κατά  το  μήκος  των  κρασπέδων,  μια  σειρά  από  μορφολογικά 
ασυνεχείς  λεκάνες,  όπως  αυτές  της  Κάρλας,  της  Ανάβρας  –  Ποταμιάς  και  του 
Καλοχωρίου –Συκουρίου - Πουρναρίου

Η συνέχεια των ορεινών αυτών μαζών διακόπτεται από την κοιλάδα των Τεμπών, την 
οποία διαρρέει ο Πηνειός ποταμός και η οποία διαχωρίζει τον Κάτω Όλυμπο από την 
΄Οσσα και την λεκάνη (δίαυλο) της Ανάβρας - Αγιάς η οποία διαχωρίζει την ΄Οσσα 
από το Μαυροβούνι.

Στην  προέκταση  της  κοιλάδας  των  Τεμπών  αναπτύσσονται  οι  παλαιότεροι  και 
σύγχρονοι γεωλογικοί σχηματισμοί του δέλτα του Πηνειού.
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Η λεκάνη Ανάβρας – Αγιάς, με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο εξαιτίας της ανάδυσης 
του αλπικού υποβάθρου και της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος των νεότερων 
αποθέσεων κατά  την  Νεογενή  και  Τεταρτογενή  περίοδο,  συναντά  ένα  υψηλότερο 
ανάγλυφο,  το  οποίο  διαχωρίζεται  από Νεογενείς  σχηματισμούς  σε  ένα  ανατολικό 
προς το Αιγαίο και ένα δυτικό προς την λεκάνη της Θεσσαλίας.

2. Γεωλογική δομή

Η γεωλογία της Θεσσαλίας είναι αρκετά σύνθετη και έχει μελετηθεί και συνεχίζει να 
μελετάται  από  εκατοντάδες  γεωλόγους  Έλληνες  και  ξένους  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
Δημοσιεύσεις).

Μαγματικά,  μεταμορφωμένα  και  ιζηματογενή  πετρώματα,  προαλπικά  και  αλπικά, 
από το Παλαιοζωικό μέχρι και το Ηώκαινο, ταξινομημένα στις γεωτεκτονικές ζώνες 
της Πελαγονικής, της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής Ελλάδος, Βοιωτικής και Πίνδου 
καθώς και τις ενότητες Ολύμπου – ΄Οσσας και Αμπελακίων. Αυτά καλύπτονται από 
νεότερα  νεογενή  και  τεταρτογενή  ιζήματα  και  τοπικά  με  λάβες.  Όλα  αυτά  μαζί, 
παραμορφωμένα  έντονα  με  συνεχείς  και  ασυνεχείς  φάσεις  (πτυχές,  εφιππεύσεις, 
επωθήσεις και ρήγματα), συγκροτούν τη γεωλογική δομή της Θεσσαλίας.

Στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου – ΄Οσσας – Μαυροβουνίου απαντώνται προαλπικοί 
και  αλπικοί  σχηματισμοί  που  εντάσσονται  στις  ακόλουθες,  από  την  κατώτερη,  η 
οποία έχει δομή τεκτονικού παραθύρου, προς την ανώτερη, γεωτεκτονικές ενότητες: 
(α) Ολύμπου – ΄Οσσας, (β) Αμπελακίων και (γ) Πεγαγονικής.

Νεότεροι  σχηματισμοί  στην περιοχή μελέτης,  υπερκείμενοι  των προαναφερθέντων 
προαλπικών και αλπικών ενοτήτων, είναι ακολουθίες ή και αποθέσεις ιζηματογενών 
σχηματισμών του Νεογενούς και Τεταρτογενούς. Οι σχηματισμοί αυτοί απαντώνται 
στα ανώτερα τμήματα των πεδινών λεκανών και σε τμήματα των ορεινών λεκανών 
και των πρανών και κρασπέδων τους.

Στη  συνέχεια  δίνονται  πλέον  εκτεταμένα  στοιχεία  για  της  γεωλογικές  ενότητες, 
σχηματισμούς και αποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

2.1 Προαλπικοί και Αλπικοί σχηματισμοί

Ενότητα Ολύμπου – ΄Οσσας

Οι σχηματισμοί της ενότητας αυτής γεωλογικά δομούν μεγάλα τμήματα του Κάτω 
Ολύμπου και της ΄Οσσας, ενώ δεν εμφανίζονται στο Μαυροβούνι.
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Συνιστούν την κατώτερη γεωτεκτονική ενότητα, ισοδύναμη της γεωτεκτονικής ζώνης 
Γαβρόβου  -  Τριπόλεως,  η  οποία  στην  περιοχή  μελέτης  έχει  δομή  τεκτονικού 
παραθύρου, ως προς τις υπερκείμενές της γεωτεκτονικές ενότητες. Πρόκειται για μια 
συνεχή σειρά ανθρακικών σχηματισμών, από το Μεσοζωικό έως και το Ηώκαινο, η 
οποία  στα  ανώτερα  μέλη  της  περνά  σε  ιζήματα  φλύσχη.  Το  ορατό  πάχος  της 
ξεπερνάει τα 3000m. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι ελαφρά μεταμορφωμένοι και για το 
λόγο  αυτό  συχνά  αναφέρονται  ως  κρυσταλλικοί  ασβεστόλιθοι,  φυλλίτες, 
μεταψαμμίτες και σχιστόλιθοι. Τα ανθρακικά πετρώματα της ενότητας Ολύμπου – 
΄Οσσας  είναι  άστρωτα  έως  μεσοστρωματώδη,  έντονα  παραμορφωμένα,  τοπικά 
τεκτονισμένα  και  τα  Τριαδικά  και  Κρητιδικά  μέλη  τους  εμφανίζουν  εκτεταμένο 
καρστ.

Ενότητα Αμπελακίων

Τοποθετείται  ως  ενδιάμεση γεωτεκτονική  ενότητα  και  παρουσιάζει  ιδιομορφία  ως 
προς τη γεωλογική σύστασή και την τεκτονομεταμορφική δομή της.

Οι  σχηματισμοί  της  καταλαμβάνουν  μεγάλη  έκταση  του  Κάτω  Ολύμπου  και  της 
΄Οσσας με πάχος το οποίο κατά θέσεις υπερβαίνει τα 800 μέτρα.

Χαρακτηριστικό της ενότητας Αμπελακίων είναι η εξολοκλήρου μεταμόρφωσή της 
σε  συνθήκες  υψηλών  πιέσεων  -  χαμηλών  θερμοκρασιών.  Παρουσιάζει  μεγάλη 
ποικιλία  πετρολογικών  τύπων,  με  αρχική  κλαστική,  ανθρακική  και  μαγματική 
προέλευση,  οι  οποίοι  εναλλάσσονται  τόσο  κατά  στρώση  όσο  και  πλευρικά  με 
επικράτηση των σχιστόλιθων, γνευσιοσχιστόλιθων και πρασινιτών. Συχνά σε αυτούς 
απαντώνται φακοί και ενστρώσεις μαρμάρων.

Τα  πετρώματα  αυτά  είναι  έντονα  πτυχωμένα,  τοπικά  τεκτονισμένα  και 
σχιστοποιημένα,  με  παρουσία  συχνά  εσωτερικών  τεκτονικών  ασυνεχειών  μικρής 
γωνίας.

Ενότητα Πελαγονική

ανώτερο τεκτονικό κάλυμμα, υπερκείμενο στις ενότητες Αμπελακίων και Ολύμπου – 
΄Οσσας, από εξολοκλήρου μεταμορφωμένους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Η Πελαγονική,  εξολοκλήρου μεταμορφωμένη,  δομεί  γεωλογικά μεγάλο μέρος του 
νότιου  τμήματος  της  ΄Οσσας  και  εξολοκλήρου  το  Μαυροβούνι.  Πρόκειται  για 
μεταμορφωμένους γεωλογικούς σχηματισμούς,  οι οποίοι από κάτω προς τα επάνω 
αναλύονται σε:

(α)  Παλαιοζωικό κρυσταλλικό  υπόβαθρο:  παρουσιάζει  ομοιομορφία  πετρολογικών 
τύπων και συνίσταται κυρίως από διμαρμαρυγιακούς γνευσίους, γνευσιοσχιστολίθους 
και αμφιβολίτες.
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(β) Νεοπαλαιοζωικούς - Μεσοτριαδικούς σχηματισμούς: υπέρκεινται επικλυσιγενώς 
του κρυσταλλικού υποβάθρου και αποτελούνται από ποικιλία πετρολογικών τύπων 
που  είναι  κυρίως  φυλλίτες,  σχιστόλιθοι,  γνευσιοσχιστόλιθοι,  μεταβασάλτες  και 
μεταδιαβάσες, με ορίζοντες και συχνά φακούς μαρμάρων.

(γ)  Μεσοτριαδικά  -  Ανωιουρασικά μάρμαρα:  αποτελούν  κανονική  προς  τα επάνω 
εξέλιξη των προηγουμένων σχηματισμών και  στα ανώτερα μέλη τους απαντώνται 
κατά θέσεις μικρές εμφανίσεις βωξιτών. Τα Τριαδικά μέλη είναι άστρωτα και έντονα 
καρστικά, ενώ τα Ιουρασικά είναι μεσοστρωματώδη με διαστρώσεις σχιστόλιθων και 
λιγότερο καρστικά.

(δ) Προ- Ανωκρητιδικό τεκτονικό κάλυμμα – Οφιολιθικοί σχηματισμοί: συνίσταται 
από ποικιλία πετρολογικών τύπων που αναλύονται, από κάτω προς τα επάνω σε: (i) 
κατώτερη  ενότητα  ηφαιστειοιζηματογενών  σχηματισμών,  που  αποτελείται  από 
σχιστολίθους,  φυλλίτες, μάρμαρα και μεταδιαβάσες σε εναλλαγές και (ii)  ανώτερη 
ενότητα  οφιολιθικών  πετρωμάτων,  από  μεταμορφωμένα  βασικά  και  υπερβασικά 
πετρώματα  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να  συγκροτήσουν  ένα  οφιολιθικό  σύμπλεγμα 
αντίστοιχο αυτού της Αλμωπίας.

(ε)  Ανωκρητιδικούς  σχηματισμούς:  αποτελούνται  κυρίως  από  μάρμαρα  τα  οποία 
υπέρκεινται επικλυσιγενώς των προηγουμένων σχηματισμών και τα οποία προς τα 
ανώτερα μέλη τους περνούν σε ιζήματα μεταμορφωμένου φλύσχη.

2.2 Μεταλπικοί σχηματισμοί και αποθέσεις

Η  δημιουργία  λεκανών  ή  αλλιώς  τάφρων  στο  χώρο  της  Θεσσαλίας  άρχισε  το 
Μειόκαινο με την επενέργεια ρηγμάτων ΒΒΑ - ΝΝΔ/κής και Α - Δ/κής διεύθυνσης. 
Τα πρώτα δημιούργησαν το αξονικό βύθισμα της ζώνης που ορίζουν ορεογραμμές, 
όπως αυτή του Ολύμπου – ΄Οσσας – Μαυροβουνίου -  Πηλίου και λεκάνες,  όπως 
αυτές της Θεσσαλίας και του Αιγαίου, ενώ τα δεύτερα προκάλεσαν την μονοκλινή-
κλιμακωτή διάταξή τους από Βορρά προς Νότο.

Χαρακτηριστικό της όλης περιοχής αποτελούν τα εγκάρσια βυθίσματα (Α - Δ/κής 
διεύθυνσης) στο χώρο μελέτης, τα οποία διαχωρίζουν και τους ορεινούς όγκους, που 
είναι η κοιλάδα των Τεμπών και η λεκάνη (ο δίαυλος) της Ανάβρας – Αγιάς και οι 
παρουσία ορεινών λεκανών, με Τεταρτογενή λιμνοχερσαία ιζήματα.

Η  κοιλάδα  των  Τεμπών  έχει  διεύθυνση  ΝΔ-ΒΑ και  διασχίζεται  από  τον  ποταμό 
Πηνειό που στραγγίζει την πεδιάδα της Θεσσαλίας και χύνεται στο Αιγαίο πέλαγος. 
Το  πλάτος  της  κυμαίνεται  από  100-500  m και  τα  τοιχώματα  της  έχουν  μεγάλες 
μορφολογικές  κλίσεις.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  κοιλάδας  δομείται  από  τους 
κρυσταλλικούς  ασβεστόλιθους  της  ενότητας  Ολύμπου  -  Όσσας,  Ιουρασικής  - 
Μεσοηωκαινικής  ηλικίας,  οι  οποίοι  είναι  αποκαρστωμένοι  και  κερματισμένοι. 
Λεπτομερέστερη παρατήρηση των τοιχωμάτων της κοιλάδας δείχνει ότι η απότομη 
κλίση διακόπτεται και αναπτύσσονται υποτυπώδεις έως εμφανέστερες αναβαθμίδες οι 
οποίες αντιστοιχούν στις διάφορες φάσεις της μορφολογικής εξέλιξης της κοιλάδας.
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Η λεκάνη της Ανάβρας-Αγιάς η οποία έχει ΒΑ διεύθυνση και χαρακτηρίζεται από 
βαθειά διαρρηγμένα ρέματα τα οποία παρουσιάζουν ευρείες κοίτες και η ροή τους 
γίνεται κύρια προς το Αιγαίο.

Οι ορεινοί όγκοι της περιοχής μελέτης,  διασχίζονται από πυκνό δίκτυο εγκάρσιων 
ρεμάτων (φαραγγιών) τα οποία κατά κύριο λόγο τους αποστραγγίζουν. Στα ορεινά 
υψίπεδα και πολύ λιγότερο στα πρανή τους, απαντώνται μικρές λεκάνες οι οποίες 
στραγγίζονται  από  στενά  ρέματα  και  οι  οποίες  κυρίως  εντοπίζονται  κυρίως  σε 
υψόμετρο από 600 έως και 1.000m.

Σε γενικές  γραμμές  μπορούμε να  πούμε  ότι  τα  μεταλπικά  ιζήματα και  αποθέσεις 
διακρίνονται, από κάτω προς τα επάνω, στα ακόλουθα:

Νεογενείς σχηματισμοί

Πρόκειται για ιζήματα συνεκτικά έως ημισυνεκτικά, τα οποία στη βάση τους είναι 
χερσαίας και λιμναίας φάσης με έντονο συνιζηματογενή τεκτονισμό, αποτελούμενα 
από  μάργες  εντός  των  οποίων  απαντούν  ολισθόλιθοι  από  ανθρακικά  συνεκτικά 
λατυποπαγή,  οφιόλιθους  και  μάρμαρα,  ποικίλου  μεγέθους.  Προς  τα  επάνω  αυτές 
περνούν σε κροκαλολατυποπαγή με εμφανή στρώση, κυρίως στη βάση τους και με 
μέγεθος  των κροκαλολατυπών  να  αυξάνει  στρωματογραφικά  για  να  περάσουν  σε 
κοκκινοχώματα  με  συμμετοχή  κροκαλολατυποπαγών  και  τέλος  σε  καθαρά 
κοκκινοχώματα. Το πάχος των κοκκινοχωμάτων αυτών υπερβαίνει κατά θέσεις τα 40 
μ..  Υπερκείμενες  των  κοκκινοχωμάτων  απαντούν  μάργες,  ικανού  πάχους,  στα 
ανώτερα μέλη των οποίων παρεμβάλλονται στρώσεις κυρίως από κροκαλοπαγή, με 
κροκάλες  μικρού  μεγέθους  και  ποικίλης  λιθολογικής  σύστασης.  Στη  συνέχεια 
εμφανίζονται εναλλαγές μάργων και άμμων με παρεμβολές κροκαλοπαγών, μικρού 
κατά  κανόνα μεγέθους  και  ποικίλης  λιθολογικής  σύστασης  (υφάλμυρη  φάση).  Το 
συνολικό πάχος των νεογενών σχηματισμών φθάνει και τα 300m.

Τεταρτογενείς σχηματισμοί και αποθέσεις

Πρόκειται για ημισυνεκτικά έως και χαλαρά χερσαία, τοπικά λιμναία και παράκτια 
ιζήματα,  τα  οποία  στην  πεδινή  περιοχή  απαντώνται  ως  αλλουβιακές  αποθέσεις, 
αποθέσεις,  ποτάμιες  αναβαθμίδες  και  τοπικά  ως  λιμναία  ιζήματα,  στα  πρανή  ως 
πλευρικά  κορήματα,  κώνοι  κορημάτων  και  τοπικά  και  ως  ελουβιακά  καλύμματα 
ικανού πάχους, στους χείμαρρους ως αποθέσεις κοίτης και στις ορεινές λεκάνες ως 
λιμνοχερσαία ιζήματα ποικίλης κοκκομετρίας.

Παλαιοί  και  νέοι  κώνοι  κορημάτων  και  πλευρικά  κορήματα,  τα  οποία  τοπικά 
παίρνουν μεγάλη έκταση και πάχος, αναπτύσσονται κατά κανόνα στα κράσπεδα των 
ορεινών  όγκων  και  στις  εξόδους  των  χειμάρρων  προς  την  πεδινή  περιοχή. 
Αποτελούνται κυρίως από λατύπες και λιγότερο από κροκάλες, ποικίλης λιθολογικής 
σύστασης και μεγέθους, με συμμετοχή και λεπτομερέστερων κλαστικών.
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Κατά μήκος των ακτών απαντούν παράκτιοι σχηματισμοί από άμμους με συμμετοχή 
κατά θέσεις αργιλικού υλικού και κελύφη αρτίγονων σχηματισμών. Σε θέσεις όπου 
αυτοί  παίρνουν  μεγάλη  έκταση  αναγνωρίστηκαν  μικροθίνες,  ενώ κατά  μήκος  της 
ακτής έχουμε τη δημιουργία ζώνης κυματισμού με παρουσία παράκτιας αναβαθμίδας 
ύψους μέχρι και 1,5m.

Η  συνεχής  αλλαγή  της  ροής  του  ποταμού  Πηνειού  δημιούργησε  σύστημα 
αναβαθμίδων  που  φθάνουν  σε  ύψος  και  τα  5m  κυρίως  στη  δελταϊκή  όπου  και 
αναπτύσσονται  εκτεταμένες  τεταρτογενείς  αποθέσεις,  από  αργίλους,  άμμους  και 
κροκαλολατύπες.  Η  επικρατούσα  γεωδυναμική  κατάσταση  στην  περιοχή  μεταξύ 
Ολύμπου  και  Όσσας  με  αριστερόστροφη  στρέψη  της  δεύτερης  σε  σχέση  με  την 
πρώτη και την Τεταρτογενή περίοδο, είχε άμεση επίδραση στο δέλτα του Πηνειού 
ποταμού. Η σχετικά δεξιόστροφη κίνηση του Ολύμπου έδωσε σαφείς προς τα ΝΑ 
κλίσεις  στο δέλτα έτσι ώστε αυτό να μεταφερθεί  νοτιότερα προς την περιοχή της 
Όσσας.

3. Τεκτονική ανάλυση

Η περιοχή Ολύμπου - Κάτω Ολύμπου - Όσσας αποτελεί σήμερα ενεργή γεωδυναμικά 
περιοχή που έχει  άμεση σχέση με ένα αυτόχθονα ανθρακικό κυρίως πυρήνα στον 
άξονα  Ολύμπου  -  Όσσας  κάτω  από  τους  σχηματισμούς  των  καλυμμάτων 
(Πελαγονικής  και  Αμπελακίων)  που  στην  ευρύτερη  περιοχή,  βόρεια,  δυτικά  και 
νότια, παίρνουν μεγάλη έκταση και πάχος.

Οι συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων συνεχών και ασυνεχών 
παραμορφώσεων στην περιοχή Ολύμπου - Κάτω Ολύμπου - Όσσας – Μαυροβουνίου 
έδειξε ότι αυτές ακολουθούν τις παρακάτω τέσσερεις κύριες διευθύνσεις:

− Β30°-60°Δ, κύρια, σχετίζεται με δομές, επωθήσεις, εφιππεύσεις και ρήγματα
− Β30°-70°Α, κύρια, σχετίζεται με δομές και ρήγματα
− Α-Δ (±10°), δευτερεύουσα, σχετίζεται με ρήγματα σε διαμπερή εγκάρσια διάταξη
− Β-Ν (±20°), δευτερεύουσα, σχετίζεται με δομές, επωθήσεις, εφιππεύσεις και 

ρήγματα.

Αναλυτικότερα,  κατά  διεύθυνση  τεκτονικής  παραμόρφωσης  αναφέρονται  τα 
ακόλουθα:

Η διεύθυνση Β30°-60°Δ

Αποτελεί  ένα  κύριο  σύστημα  που  συνδέεται  με  άξονες  δομών,  επωθήσεις  - 
εφιππεύσεις και ρήγματα. Στις περιοχές που δομούνται κυρίως από σχηματισμούς της 
ενότητας  Ολύμπου  -  Όσσας,  με  μικρής  έκτασης  σχηματισμούς  των  ενοτήτων 
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Αμπελάκια και Πελαγονική, επικρατεί η διεύθυνση Β30°- 40°Δ, ενώ στις περιοχές 
που  οι  ενότητες  αυτές  παίρνουν  έκταση  και  πάχος  (περιοχή  Κάτω Ολύμπου  και 
Μαυροβούνι) επικρατεί η Β40°-60°Δ. Τις ίδιες διευθύνσεις ακολουθούν κατά κύριο 
λόγο και οι γραμμές των επωθήσεων.

Η διεύθυνση Β30°-70°Α

Αποτελεί ένα κύριο σύστημα που συνδέεται κυρίως με άξονες πτυχών και ρήγματα. 
Στις  περιοχές  που  δομούνται  κυρίως  από σχηματισμούς  της  ενότητας  Ολύμπου  - 
Όσσας διακρίνονται  δύο επικρατούσες  διευθύνσεις,  μια Β30°-50°Α με  πτυχές  και 
ρήγματα και μια Β60°-70°Α κύρια με πτυχές που κυριαρχεί έναντι της προηγούμενης 
στην  περιοχή  βόρεια  του  Πηνειού.  Στις  περιοχές  που  δομούνται  κυρίως  από 
σχηματισμούς  των καλυμμάτων επικρατεί  η Β30°-60°Α, η οποία παρουσιάζει  δύο 
κύριες διευθύνσεις γενικής διάρρηξης μια Β30°-40°Α και μια Β50°-70°Α.

Η διεύθυνση Α – Δ (με διακυμάνσεις ±10° βόρεια και νότια)

Η διεύθυνση αυτή παρότι είναι δευτερεύουσα εκφράζεται έντονα κατά περιοχές σε 
διαμπερή  εγκάρσια  διάταξη,  διαμορφώνοντας  κύρια  μορφολογικά  ανάγλυφα,  τα 
σημαντικότερα από τα οποία είναι των Τεμπών και της Ανάβρας - Αγιάς.

Η διεύθυνση Β – Ν

Συνδέεται  με  δομές,  επωθήσεις  -  εφιππεύσεις  και  ρήγματα  και  παρουσιάζει 
διακυμάνσεις  της  τάξης  των  ±  20°  (σπανιότερα  30°)  ανατολικά  και  δυτικά. 
Εμφανίζεται  κατά  κύριο  λόγο  στις  περιοχές  που  επικρατεί  η  ενότητα  Ολύμπου  - 
Όσσας.  Οι  μεγάλες  διακυμάνσεις  που  εμφανίζει  οφείλονται  κύρια  στην  επίδραση 
διαφορετικών τεκτονικών πεδίων προς το Αιγαίο (ανατολικά) και προς την περιοχή 
Σαραντάπορο – Ελασσόνα (δυτικά).

Οι  ορεινοί  όγκοι  Κάτω  Ολύμπου,  ΄Οσσα  και  Μαυροβούνι,  κυρίως  κατά  την 
Τεταρτογενή  περίοδο,  ελέγχονταν  κυρίως  από  τα  ΒΑ/κά  ρήγματα,  γεγονός  που 
σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές ο εφελκυσμός είναι κύρια στη διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. 
Αντίθετα, στη διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ έχουμε περισσότερο συμπίεση η οποία πιθανά να 
οφείλεται  στη  γεωδυναμική  θέση  του  άξονα  Κάτω  Ολύμπου  –  Όσσας  – 
Μαυροβουνίου, σε σχέση με το χώρο του Αιγαίου.

Την περίοδο Ολιγοκαίνου - Νεογενούς επικρατούσε ένα έντονα συμπιεστικό πεδίο 
διεύθυνσης Α-Δ, το οποίο και προκάλεσε την γεωτεκτονική ανύψωση της ενότητας 
Ολύμπου - ΄Οσσας. Η ανύψωση αυτή, σε μικρότερους ρυθμούς (1cm/y), μαζί με την 
παράλληλη διάβρωση και αποκάλυψη του παράθυρου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
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Οι σημαντικότερες εγκάρσιες δομές, κατά μήκος των οποίων έχουμε και εντονότερη 
διάρρηξη στην περιοχή μελέτης είναι οι ακόλουθες:

− Τσαριτσάνης - Καλλιπεύκης ΒΑ/κής διεύθυνσης
− Γόννων - Πηνειού, ΒΑ/κής διεύθυνσης
− Ελάτειας - Αμπελακίων - Ομόλιου, ΒΒΑ/κής διεύθυνσης
− Συκουρίου - Σπηλιάς - Στομίου, διεύθυνσης ΒΒΑ/κής
− Όσσας - Ανατολής - Μεγαλόβρυσου - Μελιβοίας, διεύθυνσης Α - Δ
− Δήμητρας - Μεταξοχωρίου - Αγιας, διεύθυνσης Α –Δ
− Καστρί – Ποταμιά – Πολυδένδρι, διεύθυνσης Α –Δ
− Ελάφου – Σκλήθρου, διεύθυνσης Α –Δ, και
− Καλαμακίου – Κεραμιδίου, διεύθυνσης Α –Δ.

4. Υδρογεωλογία

4.1 Ενότητα Ολύμπου - Όσσας

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί

Οι  ανθρακικοί  σχηματισμοί  της  ενότητας  Ολύμπου -  Όσσας εμφανίζονται  έντονα 
καρστικοποιημένοι στα ανώτερα Κρητιδικά - Ηωκαινικά μέλη τους και στα κατώτερα 
Τριαδικά. Τα μεσαία Ιουρασικά μέλη αποτελούν σαν σύνολο, ημιπερατό σχηματισμό 
του οποίου η περατότητα αυξάνεται σε σημεία έντονης τεκτονικής καταπόνησης και 
κυρίως στις εγκάρσιες ΒΑ/κές έως Α-Δ ρηγματογόνες ζώνες και μειώνεται σε σημεία 
κλειστών δομών.

Γενικά,  οι  προαναφερθείσες  στο  κεφάλαιο  της  Τεκτονικής  ρηγματογόνες  ζώνες 
επηρεάζουν έντονα την όλη καρστική υδροφορία με διακίνηση μέσα από αυτές σε 
αντίθεση με τις ΒΔ/κές οι οποίες στις περισσότερες θέσεις επενεργούν ως φραγμοί 
στην όλη κίνηση του νερού μέσα από το καρστ.

Οι φυλλιτικές  ενστρώσεις  που απαντώνται  στα Κρητιδικά  μέλη,  στις  θέσεις  όπου 
παίρνουν τη μορφή οριζόντων ικανού πάχους, είναι δυνατόν, σε συσχετισμό και με τη 
δομή (κύρια μορφή συγκλινική ή αντικλινική και διεύθυνση και μέτρο βύθισης του 
άξονα)  να αποτελούν  τοπικά  στεγανό υπόβαθρο της  καρστικής  υδροφορίας  ή και 
φραγμό  στις  θέσεις  κυρίως  όπου  έχουν  επενεργήσει  ρήγματα,  κύρια  ΒΔ/κά. 
Οριζόντιες  ολισθήσεις  που εμφανίζονται  κατά  το πλείστον στις  ενστρώσεις  αυτές 
συχνά  προκαλούν  την  αποσφήνωσή  τους,  η  οποία  σε  συνδυασμό  με  τον  έντονο 
τεκτονισμό προκαλεί  εκτόνωση ενός  μέρους  του νερού με  πηγές  κύρια  όμως του 
ανώτερου καρστ.
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Στην  περιοχή  του  Κάτω  Ολύμπου,  οι  ανθρακικοί  σχηματισμοί  είναι  εντονότερα 
παραμορφωμένοι, εμφανίζονται σε κλειστές κυρίως δομές τα ανώτερα μόνο μέλη της 
όλης σειράς.  Η διαμόρφωση της περιοχής μεταξύ Ολύμπου και  Τεμπών δίνει  την 
εικόνα ενός γενικού συγκλινορίου με παρουσία έντονων εγκάρσιων ζωνών διάτμησης 
καθώς  και  γεωδυναμικών  μεταβολών  (αριστερόστροφη  στρέψη  της  Όσσας, 
διαφορική ανύψωση Ολύμπου και Όσσας, κ.ά.) που κύρια οφείλονται στην μεταβολή 
της έντασης της ΒΑ-ΝΔ συμπίεσης η οποία επικρατεί στην περιοχή αυτή.

Το καρστ στην περιοχή αυτή είναι αρκετά περίπλοκο εξαιτίας της έντονης δομής, της 
ύπαρξης των ΒΑ/κών ρηγματογόνων ζωνών αλλά και των μεγάλων ρηγμάτων που 
απαντούν στα ανατολικά πρανή προς το Θερμαϊκό κόλπο και της μεταλπικής, κυρίως 
της Τεταρτογενούς γεωδυναμικής εξέλιξης του κορμού Ολύμπου - Όσσας.

Η περιοχή των λεκανών της Καλλιπεύκης (λίμνη Ασκουρίς και Βοσκότοποι) καθώς 
και  οι  ανθρακικές  μάζες  που  τις  περιβάλλουν  παρουσιάζουν  έντονο  επιφανειακό 
καρστ, στο οποίο η κίνηση του νερού γίνεται προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά.

Η έντονη αλπική δομή καθώς και η λιθοστρωματογραφία των σχηματισμών Ολύμπου 
- Όσσας (φυλιτικές παρεμβολές και μετα-φλύσχης) σε συνδυασμό με την ύπαρξη των 
ζωνών  έντονης  διάρρηξης  και  των  τεκτονικών  επιφανειών  που  λειτουργούν  σαν 
φραγμοί (κυρίως ρηγμάτων και επωθήσεων) δημιουργεί συνθήκες εκτόνωσης μέρους 
του καρστικού νερού με παρουσία πολλών πηγών καθώς και πλευρικής τροφοδοσίας 
τόσο  των  αλπικών  όσο  και  των  Νεογενών  και  Τεταρτογενών  σχηματισμών  και 
αποθέσεων.  Η  κυρίαρχη  σήμερα  εκτόνωση  καρστικού  νερού  στην  περιοχή  αυτή 
γίνεται  στις  πηγές  των  Τεμπών.  Ένα  τμήμα  του  καρστικού  νερού  πιθανά  να 
διοχετεύεται στο Θερμαϊκό κόλπο.

Η αλλαγή ροής του καρστικού νερού από ανατολικά προς νότια (στη τομή Βορράς - 
Νότος) στην περιοχή αυτή έχει άμεση σχέση με την όλη γεωδυναμική εξέλιξη της 
περιοχής έτσι όπως αυτή αναφέρθηκε προηγούμενα.

Η  περιοχή  της  Όσσας  αποτελεί  ένα  αντικλινικό  δόμο  με  κυριαρχούσα  ΒΒΑ/κή 
διεύθυνση  με  αμφίπλευρη  βύθιση  των αξόνων και  με  μεγαλύτερο  μέτρο  προς  τα 
ανατολικά εξαιτίας του εφελκυστικού πεδίου του Αιγαίου.

Τα  ανθρακικά  πετρώματα,  σχεδόν  εξολοκλήρου,  ανήκουν  στα  Κρητιδικά  - 
Μεσοηωκαινικά μέλη της ενότητας Ολύμπου - Όσσας, ενώ μόνο σε ορισμένες θέσεις 
πιθανά έχουμε την παρουσία των Ιουρασικών μελών. Η καρστικοποίησή τους είναι 
έντονη με παρουσία των Τεταρτογενών λεκανών μικτής καρστικής και τεκτονικής 
γένεσης.

Το ανατολικό  τμήμα,  από τα Τέμπη μέχρι  και  την περιοχή  των Αμπελακίων  ένα 
μέρος του καρστικού νερού εκτονώνεται στις πηγές των Τεμπών ενώ ένα άλλο μέρος 
του θα πρέπει να διαφεύγει στο Θερμαϊκό. Ένα πολύ μικρό μέρος του νερού αυτού με 
την  επενέργεια  της  έντονης  δομής  και  την  παρουσία  αυξημένου  δευτερογενούς 
πορώδους διέρχεται  από τους  σχηματισμούς των καλυμμάτων και  εκτονώνεται  σε 
μικρές  πηγές  κυρίως  στα  ανατολικά  πρανή  της  Όσσας.  Η  ταχεία  διακίνηση  του 
καρστικού νερού προς τα βόρεια (περιοχή Τεμπών) και  τα ανατολικά (Θερμαϊκός 
κόλπος)  δεν  επιτρέπει  διαφυγή  προς  τα  δυτικά  και  ΝΔ/κά  μέσα  κύρια  από  τη 
διατμητική ζώνη Ελάτης - Αμπελακίων - Ομολίου.
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Στο  κεντρικό  τμήμα  της  Όσσας,  περιοχή  Σπηλιάς,  έχουμε  επίσης  έντονη 
καρστικοποίηση των ανθρακικών πετρωμάτων μέσα από τα οποία το νερό κινείται 
προς τα Β-ΒΑ/κά.

Ένα μέρος του μέσα από τις ζώνες διάτμησης Συκουρίου - Σπηλιάς – Στομίου (ΒΒΑ/
κής διεύθυνσης) διακινείται μέσα στα μεταμορφωμένα πετρώματα στα δυτικά πρανή 
της Όσσας τροφοδοτούνται πλευρικά και τους Τεταρτογενείς σχηματισμούς.

Στο  νότιο  τμήμα  της  Όσσας  οι  υδρογεωλογίκες  συνθήκες  είναι  διαφορετικές,  με 
επικράτηση κυρίως των μεταμορφωμένων σχηματισμών οι οποίες παίρνουν μεγάλη 
έκταση  και  πάχος.  Στην  περιοχή  αυτή  είναι  πιθανός  ένας  εμπλουτισμός  του 
υπεδαφικού  νερού  από  την  νότια  της  κορυφής  Πρ.  Ηλίας  της  Όσσας  όπου  οι 
ανθρακικοί σχηματισμοί παρουσιάζουν έντονη καρστικοποίηση. Η κύρια τροφοδοσία 
γίνεται  μέσα  από  τη  ζώνη  έντονης  διάρρηξης  ΒΒΑ/κής  διεύθυνσης  από  τον  Πρ. 
Ηλεία προς το Μεταξοχώρι.

Οι μετα-φλυσχικοί σχηματισμοί

Οι μετα-φλυσχικοί  σχηματισμοί στο σύνολο τους θεωρούνται  στεγανοί. Η αύξηση 
του ενεργού τους πορώδους στους μεταψαμμιτικούς τους ορίζοντες και κυρίως στους 
ψαμμούχους  κρυσταλλικούς  ασβεστόλιθους  σε  συνδυασμό  και  με  τη  δομή  δίνει 
τοπικά μικρές πηγές περιοδικής παροχής και περιορισμένου ενδιαφέροντος.

Τοπικά  έχουμε  αύξηση  του  ενεργού  πορώδους  εξαιτίας  της  λιθολογίας  και  των 
εντατικών  διαρρήξεων.  Το  γεγονός  αυτό  σε  συνδυασμό  και  με  τη  δομή  (κυρίως 
συγκλινική  και  μέτρο  βύθισης  του  άξονα)  είναι  δυνατή  μια  ικανή  υπόγεια 
τροφοδοσία σημείων ευνοϊκών για ανεύρεση υπόγειου υδροφόρου ελεύθερου κυρίως 
και σπανιότερα υποπίεση.

Στις  ορεινές  λεκάνες  με  παρουσία  μετα-φλύσχη  είναι  δυνατή  επίσης  η  διακίνηση 
επιφανειακού (φρεατικού) νερού στον αποσαθρωμένο μανδύα του οποίου τοπικά το 
πάχος ξεπερνάει τα 10 m.

Οι  επιφάνειες  εσωτερικών  ολισθήσεων  στο  μετα-φλύσχη  εξαιτίας  κυρίως  της 
παρουσίας  τους  σε  αργιλικούς  ορίζοντες,  αποτελούν  στεγανό  εσωτερικό  ορίζοντα 
ικανό κατά την κλίση του να έχουμε εκτόνωση μέρους του νερού με πηγές επαφής 
μικρής και περιοδικής παροχής.

Στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου, οι εμφανίσεις του μετα-φλύσχη εξαιτίας της όλης 
δομής  και  της  ρηγματογόνου  τεκτονικής  λειτουργούν  σαν  φραγμοί  της  υπόγειας 
υδροφορίας  κυρίως  στα  ανώτερα  μέλη  του  καρστ  (Κρητιδικά  -  Μεσοηωκαινικά 
μέλη).

Στην περιοχή της Όσσας όπου ο μετα-φλύσχης παίρνει μεγαλύτερη έκταση και πάχος 
έχουμε  την  υδρογεωλογική  λειτουργία  του,  έτσι  όπως  αυτή  προαναφέρθηκε,  με 
παρουσία  μικρών  πηγών  επαφής,  επιφανειακών  (φρεατικών)  νερών  ελουβιακού 
μανδύα καθώς και υπόγεια υδροφορία κατά μήκος γραμμών έντονης διάρρηξης που 
συνδυάζεται με ευνοϊκές συνθήκες δομής.
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4. 2 Ενότητα Αμπελακίων

Οι σχηματισμοί της ενότητας Αμπελακίων στο σύνολο τους μπορούν να καταταγούν 
στους  υδατοστεγείς  σχηματισμούς.  Η  λιθολογία  σε  σχέση  με  τη  δομή  και  την 
τεκτονική καταπόνηση είναι δυνατόν τοπικά να αυξήσει σημαντικά το δευτερογενές 
πορώδες του έτσι που αυτοί να συμπεριφέρονται σαν ημιπερατοί σχηματισμοί.

Το  γεγονός  αυτό  συμβαίνει  κυρίως  στα  μεσαία  και  ανώτερα  μέλη  του  όπου 
επικρατούν οι γνεύσιοι και οι πρασινίτες. Εξαιτίας του συμπαγούς χαρακτήρα τους 
στους  λιθότυπους  αυτούς  αναπτύσσεται  ένα  εκτεταμένο  σύστημα  διακλάσεων, 
πολλές από αυτές ανοικτές, οι οποίες και αυξάνουν το πορώδες τους. Η υδροφορία 
τους ακόμη και σε τοπική κλίμακα αποτελεί εξαιτίας της έντονης τις περισσότερες 
φορές  κατακλαστικής  δομής  τους,  περιορισμένης  σημασίας  υδρογεωλογικά 
χαρακτηριστικά.

Η υδροφορία του τύπου αυτού αυξάνει σε θέσεις όπου μέσα στα πετρώματα αυτά 
απαντώνται φακοί και ενστρώσεις μαρμάρων.

4. 3 Ενότητα Πελαγονικής

Η Πελαγονική παρουσιάζει μεγάλη λιθολογική ποικιλία των σχηματισμών που την 
συγκροτούν  έτσι  που  να  διαμορφώνονται  τοπικά  διαφορετικές  υδρογεωλογικές 
συνθήκες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση κυρίως με τη δομή και το πάχος τους, την 
τεκτονική καταπόνηση, κύρια με την παρουσία ζωνών έντονης διάρρηξης και την 
παρουσία  ανθρακικών  πετρωμάτων,  ως  ενστρώσεις  και  φακούς  στους 
μεταμορφωμένους σχηματισμούς.

Γνεύσιοι  και  σχιστόλιθοι  (Παλαιοζωικό  υπόβαθρο  και  Νεοπαλαιοζωικοί  - 
Μεσοτριαδικοί σχηματισμοί).

Τα  γνευσιακά,  γνευσιοσχιστολιθικά  και  σχιστολιθικά  πετρώματα  τα  οποία  και 
καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη έκταση της Πελαγονικής στον Κάτω Όλυμπο, στα 
νότια πρανή της Όσσας και στο Μαυροβούνι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως 
ημιπερατοί  σχηματισμοί.  Ο  χαρακτηρισμός  αυτός  είναι  σε  άμεση  συνάρτηση  της 
πυκνότητας  και  συχνότητας  των  εκπεφρασμένων  και  ανοικτών  συστημάτων 
διάρρηξης  που παρουσιάζουν.  Το κατεισδύον  νερό ακολουθεί  τη  μορφολογία  και 
σχεδόν στο σύνολο του τροφοδοτεί πλευρικά τους μεταλπικούς σχηματισμούς των 
λεκανών.
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Σε ζώνες έντονης διάρρηξης έχουμε επιλεκτική κίνηση του νερού κατά τη διεύθυνση 
της δημιουργώντας τοπικά μεγάλου υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος θέσεις. Οι θέσεις 
αυτές έχουν άμεση σχέση και με υπόγειο εμπλουτισμό τους από ανθρακικούς γενικά 
σχηματισμούς.

Οι  ανθρακικές  ενστρώσεις  των  Νεοπαλαιοζωικών  -  Μεσοτριαδικών  σχηματισμών 
παρουσιάζουν  τοπικά  αυξημένο  υδρογεωλογικό  ενδιαφέρον.  Ο  τοπικός  τους 
χαρακτήρας  έχει  άμεση σχέση με  τη  δομή,  το  πάχος  τους,  το  οποίο  παρουσιάζει 
μεγάλες αυξομειώσεις από λίγα μέχρι και 100 m, τις εσωτερικές ολισθήσεις και τις 
εφιππεύσεις  που  προκαλούν  συχνές  πλευρικές  αποσφηνώσεις.  Έτσι,  πηγές  ή  και 
υπόγεια  νερά  που  διακινούνται  μέσα  από  αυτές  και  τροφοδοτούν  πλευρικά  τους 
Τεταρτογενείς σχηματισμούς των λεκανών απαντώνται στην περιοχή των πηγών που 
υδροδοτούν την Ελασσόνα, την Τσαριτσάνη και τους Γόννους στον Κάτω Όλυμπο 
και στην περιοχή μεταξύ Μαρμάρινης - Μεταξοχωρίου στα δυτικά πρανή της Όσσας 
κ.ά.

Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι Μεσοανωτριαδικοί - Ανωιουρασικοί

Οι  κρυσταλλικοί  ασβεστόλιθοι  έως  μάρμαρα,  που  στην  περιοχή  μελέτης 
αναπτύσσονται  κυρίαρχα  στο  Μαυροβούνι,  είναι  καρστικοί,  μικρής  γενικά 
υδατοαποθηκευτικής  ικανότητας  εξαιτίας  του μικρού όγκου τους  και  δίνουν μόνο 
μικρές πηγές επαφής με τους υποκείμενους ημιπερατούς σχηματισμούς.

Γενικά στην περιοχή του Μαυροβουνίου σχεδόν το σύνολο των καρστικών νερών 
διαφεύγει με μεγάλη ταχύτητα στην παράκτια ζώνη του Αιγαίου πελάγους.

Σχηματισμοί του Προανωκρητιδικού τεκτονικού καλύμματος - Οφιόλιθοι

Οι σχηματισμοί αυτοί με εξαίρεση τις υπερβασικές μάζες, αποτελούν υδατοστεγείς 
έως ημιπερατούς σχηματισμούς εκεί όπου έχουμε κυρίως μετα-γάββρους και μετα-
βασάλτες, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένο δευτερογενές πορώδες.

Οι υπερβασικές μάζες αποτελούν ικανές υπόγειες υδαταποθήκες κυρίως εξαιτίας του 
υψηλού δευτερογενούς πορώδους τους εκεί όπου έχουμε ευνοϊκή δομή (συγκλινική 
με αμφίπλευρη κεντρική βύθιση του άξονα). Το υπόβαθρο τους, κατά το πλείστον, 
είναι  στεγανοί  οφιολιθικοί  σχηματισμοί  ή  σχιστοποιημένες  από  τεκτονική  ζώνες 
σερπεντινίτη.  Οι  πηγές  που  απαντώνται  κύρια  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Κάτω 
Ολύμπου,  της  ΄Οσσας,  αλλά και  του Μαυροβουνίου και  οι  οποίες  συνδέονται  με 
αυτές  τις  υδρογεωλογικές  συνθήκες  παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση παροχής  η 
οποία έχει άμεση σχέση με την έκταση και το πάχος των υπερβασικών μαζών.

Ανωκρητιδικοί κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι
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Οι  παρά  το  ότι  παρουσιάζουν  γενικά  έντονη  καρστικοποίηση  αποτελούν  μικρής 
δυναμικότητας υδαταποθήκες εξαιτίας κυρίως του μικρού τους όγκου. Σε θέσεις όπου 
αυτά  συνδέονται  με  ευνοϊκές  δομές  (συγκλινικές)  έχουμε  την  παρουσία  μικρών 
πηγών. Τέτοιες πηγές εμφανίζονται στα ανατολικά πρανή τόσο του Κάτω Ολύμπου 
όσο και της Όσσας.

Ιδιόρρυθμες υδρογεωλογικές συνθήκες δημιουργούνται συχνά στα ανατολικά πρανή 
του Κάτω Ολύμπου, περιοχή Αιγάνης - Πυργετού, όπου έχουμε έντονα φαινόμενα 
λεπιώσεων  μεταξύ  Ανωκρητιδικών  ασβεστόλιθων  και  οφιολίθων  κυρίως 
σερπεντινιτών. Το υπεδαφικό νερό έχει άμεση σχέση με την αυξημένη κατείσδυση 
και  το  καρστικό  νερό  της  ενότητας  Ολύμπου  -  Όσσας,  το  οποίο  εξαιτίας  των 
τεκτονικών κυρίως ΒΔ/κών φραγμών τροφοδοτεί πλευρικά το σύμπλεγμα αυτό των 
οφιολιθικών - ανθρακικών πετρωμάτων.

4.4 Μεταλπικοί σχηματισμοί

Νεογενείς σχηματισμοί

Οι  νεογενείς  σχηματισμοί  απαντώνται  κυρίως  στα  ανατολικά  πρανή  του  Κάτω 
Ολύμπου και στην περιοχή της λεκάνης της Αγιάς και λιγότερο στα ανατολικά πρανή 
της Όσσας και του Μαυροβουνίου. Γενικά, στο σύνολο τους θεωρούνται ημιπερατοί 
σχηματισμοί, οι οποίοι και δημιουργούν φραγμό στην διακίνηση των υπόγειων νερών 
μέσα στους αλπικούς σχηματισμούς.

Τεταρτογενείς σχηματισμοί και αποθέσεις

Οι Τεταρτογενείς σχηματισμοί και αποθέσεις που ενδιαφέρουν τη μελέτη αυτή έχουν 
σχέση με τις ορεινές λεκάνες, τις κρασπεδικές περιοχές των ορεινών όγκων και τους 
δελταϊκούς σχηματισμούς του Πηνειού ποταμού.

Το  νερό  γενικά  διακινείται  στα  ανώτερα  στρώματα  μέσα  στις  Τεταρτογενείς 
αποθέσεις  και  τον ελουβιακό μανδύα δημιουργώντας  τοπικές  συνθήκες  φρεατικού 
νερού το οποίο εκτονώνεται μέσα από μικρής παροχής πηγές.

Τροφοδοσία μέσα από τις δευτερεύουσες ζώνες διάρρηξης ΒΑ/κής διεύθυνσης του 
υποβάθρου  των  λεκανών  αλλά  και  των  κρασπεδικών  ζωνών  δημιουργεί  στα 
Τεταρτογενή  τοπικά  υδρογεωλογικές  συνθήκες  για  εντοπισμό  υπόγειου  νερού  με 
ουσιαστική  όμως  εποχιακή  αυξομείωση  εξαιτίας  της  άμεσης  σχέσης  του  από  τις 
υδρολογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής.

Στην παράκτια ζώνη της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα σε αυτήν του Πηνειού η 
μεγάλη  περατότητα  των  Τεταρτογενών  σχηματισμών  σε  συνδυασμό  με  την 
υπεράντληση των υπεδαφικών νερών προκαλεί την εισχώρηση θαλασσίου νερού και 
την  τελική  υφαλμύρυνση  του  υπόγειου  υδροφορέα  στη  δελταϊκή  περιοχή  του 
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Πηνειού,  η  οποία  έχει  εισχωρήσει  και  στην  κοιλάδα  των  Τεμπών.  Οι  Νεογενείς 
σχηματισμοί τοπικά επιβραδύνουν στην περιοχή αυτή το ρυθμό υφαλμύρυνσης χωρίς 
όμως να υπάρχει δυνατότητα διακοπής του φαινόμενου αυτού.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής απαιτεί:

− Άμεση ανάπαυση του υδροφόρου ορίζοντα από υπεραντλήσεις.
− Συστηματική καταγραφή και μελέτη του βαθμού υφαλμύρυνσης σε σχέση με τη 

θέση και την ποσότητα του νερού που αντλείται από τις γεωτρήσεις.
− Παρακολούθηση του φαινόμενου της υφαλμύρυνσης με συστηματική μείωση των 

αντλήσεων  με  σκοπό  να  υπολογιστεί  ο  χρόνος  αποκατάστασης  (αν  αυτό  είναι 
δυνατό) και το υδατικό δυναμικό που πρέπει να αντλείται ώστε να υπάρξει μια 
ικανοποιητική ισορροπία.

5. Πηγές και γεωλογικοί σχηματισμοί

Στην  περιοχή  του  Κάτω  Ολύμπου,  Όσσας  και  Μαυροβουνίου,  στα  τμήματα  που 
περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, απογράφηκαν γενικά 611 πηγές από τις οποίες 
στοιχεία ή και δεδομένα ανευρέθηκαν στις 587.

Από το σύνολο των 587 πηγών οι 102 εκφορτίζονται στην περιοχή Κάτω Ολύμπου, οι 
336 στην περιοχή της Όσσας και οι 149 στην περιοχή του Μαυροβουνίου. Οι πηγές 
της κοιλάδας των Τεμπών και της λεκάνης Ανάβρα – Αγιά περιλαμβάνονται στον 
ορεινό  όγκο  στον  οποίο  και  τοποθετούνται  τοπογραφικά.  Η  παρουσία  πολύ 
μεγαλύτερου αριθμού πηγών στην περιοχή της  Όσσας έναντι  αυτών της  περιοχής 
Κάτω Ολύμπου και Μαυροβουνίου υποδεικνύει γενικά ότι στις περιοχές όπου δεν 
εκδηλώνονται πολλές πηγές το νερό κατεισδύει σε βαθύτερους ορίζοντες και τελικά 
διαφεύγει στη θάλασσα.

Με  βάση  κυρίως  τη  λιθοστρωματογραφική  και  την  τεκτονική  τους  θέση  στις 
γεωλογικές ενότητες, έτσι όπως αυτές περιγράφηκαν προηγούμενα, αυτές μπορούν να 
καταταγούν στις ακόλουθες ομάδες:

Ομάδα Ι: Συνδέεται με σχηματισμούς της ενότητας Ολύμπου – Όσσας.
Ομάδα II: Συνδέεται, κατά το πλείστον, με τα υπερβασικά μέλη των οφιολίθων.
Ομάδα III: Εκφορτίζεται στην επαφή Ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων με τους 

υποκείμενους σχηματισμούς.
Ομάδα IV: Εκφορτίζεται στην επαφή Μέσοτριαδικών - Ανωιουρασικών 

ανθρακικών της Πελαγονικής με τους υποκείμενους τους 
σχηματισμούς.

Ομάδα V: Εκφορτίζεται στην επαφή των ανθρακικών ενστρώσεων Πελαγονικής 
και Αμπελακίων με τους υποκείμενους τους σχιστολιθικούς κυρίως 
σχηματισμούς.
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Ομάδα VI: Συνδέεται κυρίως με τεκτονική αύξηση του δευτερογενούς πορώδους 
σε σχηματισμούς της Πελαγονικής και των Αμπελακίων.

Ομάδα VII: Συνδέεται με ζώνες έντονης διάρρηξης.

Ένα μέρος των πηγών εκφορτίζεται σε θέσεις που μπορούν να ενταχθούν σε δύο ή 
και περισσότερες από τις προαναφερθείσες ομάδες.

Ομάδα Ι

Στην ομάδα αυτή εντάσσεται μεγάλος αριθμός πηγών (>150 πηγές) οι περισσότερες 
από τις οποίες απαντώνται στην περιοχή της Όσσας. Σχεδόν στο σύνολο τους έχουν 
σχέση με τα ανθρακικά Κρητιδικά - Ηωκαινικά μέλη της ενότητας Ολύμπου - Όσσας 
(ανθρακικά, ενδιαστρώσεις φυλλιτών και μετα-φλύσχη). Η κυρίαρχη εκδήλωσή τους 
είναι  στην  κοιλάδα  των  Τεμπών,  όπου  και  παρουσιάζουν  και  τη  χαμηλότερη 
τοπογραφία.

Ομάδα II

Στην ομάδα αυτή εντάσσεται ένας μικρός αριθμός πηγών οι περισσότερες από τις 
οποίες αποτελούν πηγές επαφής και συνδέονται με τη δομή των υπερβασικών μελών 
με παράλληλη αύξηση του δευτερογενούς του πορώδους.

Σε θέσεις όπου τα οφιολιθικά μέλη έρχονται σε επαφή με σχηματισμούς της ενότητας 
Ολύμπου - Όσσας υπάρχει μια πλευρική τροφοδοσία τους, η οποία στις θέσεις που 
συνδυάζεται με έντονη ρηγματογόνο τεκτονική εκφορτίζει  τοπικά στα χαμηλότερα 
τμήματα τους μικρές ποσότητες νερού.

Ομάδα III

Οι  πηγές  αυτές  (>60)  αναπτύσσονται  κυρίως  στα  ανατολικά  πρανή  του  Κάτω 
Ολύμπου,  στα  ανατολικά  και  ΝΑ/κά  της  Όσσας  και  στα  βόρεια  και  ΒΑ/κά  του 
Μαυροβουνίου,  όπου  και  απαντώνται  περισσότερες  εκτεταμένες  μάζες 
Ανωκρητιδικών ανθρακικών. Πρόκειται κυρίως για πηγές επαφής με περιορισμένη 
δυναμικότητα.  Σημαντικό  ρόλο  παίζει  ο  εμπλουτισμός  του  υπόγειου  νερού  που 
διακινούν  μέσα  από  ζώνες  έντονης  διάρρηξης,  από  τους  υπόλοιπους 
μεταμορφωμένους σχηματισμούς των καλυμμάτων. Η παρουσία έντονων λεπιώσεων 
μεταξύ οφιολίθων και Ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων, δημιουργεί τοπικά ιδιόρρυθμες 
υδρογεωλογικές  συνθήκες  με  δημιουργία  εγκλωβισμένων  υδαταποθηκών  στα 
ανθρακικά μέλη.
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Ομάδα IV

Στην ομάδα αυτή εντάσσεται περιορισμένος αριθμός μικρών πηγών επαφής στη βάση 
των Μεσοτριαδικών - Ανωιουρασικών ανθρακικών της Πελαγονικής, όπου απαιτείται 
κυρίως ένα σχιστολιθικό υπόβαθρο.

Ομάδα V

Πρόκειται για περιορισμένες σε αριθμό πηγών επαφής μικρής γενικά δυναμικότητας 
που έχουν  άμεση σχέση και  με  τη γενικότερη δομή (πτυχές  και  βύθιση  αξόνων). 
Συνδέονται  με  τις  ανθρακικές  ενστρώσεις  των  σχηματισμών  της  ενότητας 
Αμπελακίων και των Νεοπαλαιοζωικών - Μεσοτριαδικών Πελαγονικών μελών.

Κυρίως  στα  Πελαγονικά  μέλη  εκεί  όπου  οι  ανθρακικές  ενστρώσεις  παίρνουν  τη 
μορφή οριζόντων μεγάλου πάχους, ο συνδυασμός της δομής με παρουσία εγκάρσιων 
ρηγμάτων  και  στεγανών  σχηματισμών  (σχιστόλιθοι,  Νεογενή  και  γρανίτες) 
δημιουργεί τοπικά ικανή παροχή νερού.

Ομάδα VI

Στην περιοχή Κάτω Ολύμπου ο αριθμός των πηγών αυτών είναι περιορισμένος και 
έχει μικρή δυναμικότητα. Αυτές συνδέονται κυρίως με γνευσίους του Παλαιοζωικού 
Πελαγονικού υποβάθρου και με οφιολιθικά μέλη.

Στην περιοχή της Όσσας και Μαυροβουνίου, ένας ικανός αριθμός πηγών (>50 πηγές) 
μικρής δυναμικότητας, που συνδέεται με τη λιθολογία (γνεύσιοι και πρασινίτες), τη 
δομή και κυρίως την αύξηση του δευτερογενούς πορώδους από τεκτονικά αίτια των 
σχηματισμών της ενότητας Αμπελακίων.

Ο  συνδυασμός  δομής  και  τεκτονικής  δημιουργεί  τοπικές  συνθήκες  εκφόρτισης 
μικρών πηγών στα δυτικά πρανή της Όσσας μέσα στα μεταμορφωμένα πετρώματα 
της Πελαγονικής κυρίως γνευσίους και γνευσιοσχιστόλιθους. Ο αριθμός των πηγών 
αυτών είναι μικρός και παρουσιάζει μεγάλη διασπορά.

Ομάδα VIΙ

Οι ζώνες έντονης διάρρηξης στην περιοχή μελέτης συχνά εκδηλώνονται με παρουσία 
πηγών οι οποίες παρουσιάζουν μια γραμμή διάταξη. Οι ζώνες αυτές έχουν μια κύρια 
ΒΑ/κή έως Α-Δ διεύθυνση και μια δευτερεύουσα γενική Β-Ν.

Οι ζώνες αυτές έχουν άμεση σχέση και με μεγάλο αριθμό πηγών κυρίως των ομάδων 
Ι, II, III και VI, συνδυαζόμενες και παραλληλιζόμενες τις περισσότερες φορές και με 
τη  γενικότερη  δομή.  Σημαντικό  υδρογεωλογικό  στοιχείο,  όπως  προαναφέρθηκε, 
αποτελεί  η  μεγάλη  διακίνηση  υπόγειου  νερού  κατά  μήκος  των  ζωνών  αυτών  σε 
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βαθύτερα σημεία. Η τροφοδοσία τους, γενικά, έχει σχέση με τις ανθρακικές μάζες 
του Ολύμπου - Όσσας και δημιουργεί σημαντικές υδροφόρες ζώνες στα δυτικά και 
ανατολικά κράσπεδα των ορεινών μαζών.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Η ευρύτερη περιοχή Κάτω Ολύμπου, Όσσας, Μαυροβουνίου με βάση τον τελευταίο 
Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2003) εντάσσεται σε δύο ζώνες σεισμικής 
επικινδυνότητας.  Ειδικότερα  το  βόρειο  τμήμα  που  περιλαμβάνει  τους  Δήμους 
Ολύμπου,  Κάτω Ολύμπου,  Νέσσωνος,  Ευρυμενών  καθώς  και  την  Κοινότητα  των 
Αμπελακίων εντάσσεται στην χαμηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (Ζώνη Ι, 
α=0.16), ενώ το νότιο τμήμα που περιλαμβάνει τους Δήμους της Αγιάς, Μελιβοίας, 
Λακέρειας και Κιλελέρ  εντάσσεται στην ενδιάμεση ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 
(Ζώνη ΙΙ, α=0.24).
Σύμφωνα  με  τα  υπάρχοντα  σεισμολογικά  στοιχεία,  η  περιοχή  εντάσσεται  σε  δύο 
σεισμικές ζώνες επιφανειακής σεισμικότητας. Πιο συγκεκριμένα το βόρειο τμήμα της 
περιοχής  εντάσσεται  στην  σεισμική  ζώνη  36  με  κέντρο  αναφοράς  την  Κοζάνη, 
μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος σεισμικού γεγονότος Max=6.6 και με ετήσιο ρυθμό 
γένεσης σεισμών μεγέθους Μ≥5.0 της τάξης 0.306, ενώ το νότιο τμήμα, εντάσσεται 
στην σεισμική  ζώνη 37  με  κέντρο  αναφοράς  τη  Θεσσαλία,  μέγιστο  αναμενόμενο 
μέγεθος  σεισμικού  γεγονότος  Max=7.0  και  με  ετήσιο  ρυθμό  γένεσης  σεισμών 
μεγέθους Μ≥5.0 της τάξης 0.924.
Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν:  α) ότι  το στο νότιο τμήμα αναμένονται  σεισμικά 
γεγονότα σημαντικά μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με το βόρειο και β) ότι κατά 
μέσο  όρο στο  νότιο  τμήμα  λαμβάνουν  χώρα ετησίως  σχεδόν τριπλάσια  σεισμικά 
γεγονότα μεγέθους Μ≥5.0 σε σχέση με το βόρειο. Τέλος, η περιοχή δεν υφίσταται 
σοβαρό κίνδυνο από σεισμούς ενδιαμέσου βάθους (60 έως 100km). 
Σημαντικοί  ισχυροί  ιστορικοί  σεισμοί  με  βάση  τις  ιστορικές  καταγραφές  στη 
γειτονική  περιοχή  περιλαμβάνουν:  το  σεισμό του 479π.Χ.  (Μ=7.0)  στη  θαλάσσια 
περιοχή βόρεια των Σποράδων,  το  1743 στον Αλμυρό (Μ=6.8)  με  ζημιές  έως τη 
Λάρισα και τον Τύρναβο όπως και το 1773 πάλι στον Αλμυρό (Μ=6.4), το 1781 στη 
Λάρισα (Μ=6.3), το 1868 στη Σκιάθο (Μ=6.3), το 1954 στις Σοφάδες (Μ=7.0), το 
1957 (Μ=6.8) στο Βελεστίνο και το 1980 στον Αλμυρό (Μ=6.5). 
Παράλληλα διάφοροι ενδιάμεσου μεγέθους σεισμοί  αλλά με επίκεντρο πλησίον της 
περιοχής  μελέτης  αναφέρθηκαν:  το  1864  (Μ=6.0)  στο  χωριό  Συκή  προκαλώντας 
ζημιές σε χωριά του Πηλίου, το 1905 (Μ=6.2) όπου κατάστρεψε τα χωριά Σκήτι και 
Σκλήθρο, ενώ παρατηρήθηκαν ζημιές στην Αγιά, τη Μελιβοία, το Μεταξοχώρι, την 
Ανατολή, το Μεγαλόβρυσο, το Καστρί, το Καλαμάκι,  τον Έλαφο, το Νεοχώρι, το 
Αετόλοφο,  την  Ανάβρα  και  το  Νερόμυλο,  το  φλεβάρη  του  1930  (Μ=6.0)  στο 
Κεραμίδι, το Μάρτιο του 1930 (Μ=6.0) στο χωριό Πουρί και το 1955 (Μ=6.2) στα 
Λεχώνια του Βόλου. 
Στην  γειτονική   περιοχή  αναφέρονται  σημαντικές  ρηξιγενείς  ζώνες  και  πλήθος 
νεοτεκτονικών ρηγμάτων μέρος των οποίων έχει δράσει και ιστορικά. Το ρήγμα του 
Κεραμιδίου  είναι  διεύθυνσης  ΒΔ-ΝΑ και  εικάζεται  ότι  έδωσε τους  σεισμούς  του 
1905  και  του  1930.  Άλλα  ρήγματα  διεύθυνσης  Α-Δ  αποτελούν  το  ρήγμα  των 
Σοφάδων  μήκους  περίπου  45  χιλιομέτρων,  το  ρήγμα  των  Φαρσάλων  μήκους  40 
χιλιομέτρων και το ρήγμα της Ανχιάλου μήκους 30 χιλιομέτρων.
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Το ρήγμα της Ροδιάς βρίσκεται λίγες δεκάδες χιλιόμετρα ΒΔ της περιοχής μελέτης 
έχει μήκος 15 χιλιόμετρα και ρυθμό ολίσθησης της τάξης του 0.1-1 χιλιοστά το χρόνο 
με  δυναμικό  για  σεισμικά  γεγονότα  της  τάξης  των  Μ=6.4  ±  0.2.  Λίγες  δεκάδες 
χιλιόμετρα  δυτικά  βρίσκονται  τα  ρήγματα  διεύθυνσης  Α-Δ  της  Λάρισας,  του 
Γυρτονίου,  του Ασμάκι  και  του Τυρνάβου  με  το  τελευταίο  να  παρουσιάζει  πολύ 
μικρούς  ρυθμούς  ολίσθησης  (0.1  χιλιοστά  το  χρόνο)  και  περίοδο 
επαναδραστηριοποίησης 2000-2500 χρόνια.
Όλα τα προηγούμενα ρήγματα δεν ξεπερνούν σε μήκος τα 20 χιλιόμετρα. Το ρήγμα 
του Ομολίου βρίσκεται λίγες δεκάδες χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής μελέτης.
Τέλος, μια μεγάλη σεισμική πηγή εντοπίζεται ανατολικά της περιοχής μελέτης και 
αποτελεί την υποθαλάσσια ρηξιγενή ζώνη που οριοθετεί το νότιο όριο της λεκάνης 
του βορείου Αιγαίου και αποτελεί την προέκταση του ρήγματος της Ανατολίας προς 
τα δυτικά. Πιο συγκεκριμένα το δυτικό τμήμα της συγκεκριμένης ρηξιγενούς ζώνης 
διασπάται σε δύο μεγάλες ζώνες βόρεια των Βορείων Σποράδων.
Η μια ζώνη διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ αποτελείται από ένα πλαγιοκανονικό ρήγμα μήκους 
55 χιλιομέτρων το οποίο μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους Μ=7.1, χαρακτηρίζεται 
από  ένα  ελάχιστο  ρυθμό  άλματος  της  τάξης  των  1,2  χιλιοστών  το  χρόνο,  μέση 
περίοδο  επαναδραστηριοποίησης  τα  1100  ±  350  χρόνια  και  πιθανολογείται  ότι 
έδρασε κατά το σεισμό του 479π.Χ.
Η δεύτερη ζώνη διεύθυνσης περίπου Α-Δ βρίσκεται 10 με 20 χιλιόμετρα βόρεια της 
προηγούμενης  (από τα  νησιά  Γιούρα  έως  και  τις  βόρειες  ακτές  του  Πηλίου)  και 
χαρακτηρίζεται  από  ένα  ρήγμα  οριζόντιας  ολίσθησης  με  μηδενική  κατακόρυφη 
συνιστώσα κίνησης, μήκους 70 χιλιομέτρων που μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους 
Μ=7.2.  Για  τη  ζώνη  αυτή  δεν  υπάρχουν  αξιόπιστα  στοιχεία  για  την  περίοδο 
δραστηριοποίησης της.

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Γενικά

Η περιοχή μελέτης διοικητικά καλύπτει τους Δήμους Νέσσωνος, Λακέρειας, Αγιάς, 
Μελιβοίας, Ευρυμενών, Πυργετού και την κοινότητα Αμπελακίων.
Φυσικογεωγραφικά  η  περιοχή  αυτή  καλύπτει  το  ανατολικό  τμήμα  του  Κάτω 
Ολύμπου, εξολοκλήρου το όρος ΄Οσσα (Κίσσαβος) και το βόρειο και κεντρικό τμήμα 
του Μαυροβουνίου.
Οι ορεινές αυτές μάζες διαχωρίζονται μεταξύ τους με την κοιλάδα των Τεμπών και 
την λεκάνη της Αγιάς.
Η αποστράγγιση της περιοχής ενδιαφέροντος γίνεται από τον Πηνειό ποταμό και από 
μεγάλο αριθμό ρεμάτων. Χαρακτηριστικό αποτελεί η ατελής αποστράγγιση πολλών 
περιοχών  στα  δυτικά  κράσπεδα  των  ορεινών  μαζών,  εξαιτίας  κυρίως  της 
γεωμορφολογίας τους, η οποία και δημιουργεί στα νότια τη λίμνη της Κάρλας (δυτικά 
κράσπεδα Μαυροβουνίου) και στα βόρεια μικρές εποχιακές λίμνες και έλη (δυτικά 
και νότια κράσπεδα ΄Οσσας).
Η λοφώδης γεωμορφολογία, οι χερσαίες υδάτινες μάζες, ως υπολείμματα της φυσικής 
σταδιακής  απομάκρυνσης  των  εσωτερικών  υδάτων  προς  το  Αιγαίο  και  η 
νεοτεκτονική  γεωλογική  δομή,  αποτελούν  τους  κυρίαρχους  παράγοντες  της 
σημερινής εικόνας στο χώρο της Ανατολικής Θεσσαλίας.
Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να αποτελούν και τις ρυθμιστικές παραμέτρους για 
κάθε σχεδιασμό εκμετάλλευσης των επιφανειακών αλλά και υπόγειων υδάτων στο 
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χώρο  της  Αν.  Θεσσαλίας,  αφού  στο  σύνολό  τους  σχεδόν  οδηγούνται  προς  τα 
ανατολικά  και  νότια,  με  πολλές  παράκτιες  εκροές  στην  πλευρά  του  Αιγαίου 
Πελάγους.
Όλοι  οι  υφιστάμενοι  σχεδιασμοί  της  διαχείρισης  των  επιφανειακών  υδάτων  στην 
περιοχής  της  Ανατολικής  Θεσσαλίας  επικεντρώνονται  στην  υδάτινη  μάζα  του 
Πηνειού ποταμό, λαμβάνοντας κυρίαρχα το ποτάμιο σύστημα ως τροφοδότη νερού 
και όχι ως σύστημα αποστράγγιση και στην ανάκτηση της λίμνης Κάρλας, όχι ως 
φυσικό  αποδέκτη  υδάτων  αποστράγγισης,  αλλά  ως  τεχνική  λιμνοδεξαμενή 
αποθήκευσης νερού με τεχνικά έργα εκτροπής και εμπλουτισμού.
Στον όλο αυτό σχεδιασμό δεν συμπεριλαμβάνεται το ποιοτικός στοιχειό του νερού, 
στην κατεύθυνση  σχεδιασμού ζωνών προστασίας  τόσο των κατάντη  πηγών ή και 
αποδεκτών του νερού, όσο και στα ανάντη από την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων 
υδάτων με γεωτρήσεις. Το τελευταίο είναι εξίσου σημαντικό αφού τα προτεινόμενα 
έργα  αειφορικής  διαχείρισης,  για  παράδειγμα  του  Πηνειού  ή  της  Κάρλας,  δεν 
προβλέπουν προστασία των πηγών των Τεμπών ή των εκβολών του ποταμού ή των 
κρασπέδων των ορεινών μαζών με απαγόρευση λειτουργίας υδρογεωτρήσεων στην 
ανάντη περιοχή. Αποτέλεσμα είναι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του υδροφορέα, ο 
οποίος  βρίσκεται  σήμερα  για  ικανοποιητικές  παροχές  στο  -50m και  της 
υφαλμύρυνσης η οποία από τα νότια έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Κάρλας και από 
τα ανατολικά βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον των πηγών της Αγίας Παρασκευής 
στα Τέμπη.

2. Ο σχεδιασμός των υδρολογικών λεκανών

Στο σχεδιασμό των υδρολογικών λεκανών ελήφθησαν υπόψη τόσο οι επιστημονική 
ορισμοί και κανόνες, καθώς και οι δεσμεύσεις αποφάσεων και νόμων.
Στην επιστήμη ένας ποταμός μαζί με τους παραποτάμους και τα ρέματά του αποτελεί 
ένα πλήρες υδρογραφικό δίκτυο (ή δίκτυο απορροής).  Η επιφανειακή έκταση που 
αποστραγγίζεται από ένα τέτοιο δίκτυο, η οποία και καθορίζεται περιφερειακά από 
τον  υδροκρίτη,  αποτελεί  τη  λεκάνη  απορροής  ή  υδρολογική  λεκάνη  του 
συγκεκριμένου υδρογραφικού δικτύου.
Η λεκάνη αυτή λαμβάνεται ως χώρος συγκεκριμένου εμβαδού ο οποίος δέχεται και 
διακινεί ένα μέσο όγκο νερού ανά έτος.
Ακολουθώντας τον κύκλο του νερού, από τη συνολική ποσότητα νερού που πέφτει σε 
μια λεκάνη, μια ποσότητα αποστραγγίζεται επιφανειακά μέσα από το υδρογραφικό 
δίκτυό της, μια άλλη εξατμίζεται (εξατμισοδιαπνοή), ενώ μια άλλη κατεισδύει στα 
πετρώματα και εμπλουτίζει τον υδροφορέα. Έτσι, ο όγκος νερού από βροχοπτώσεις 
που δέχεται  μια  λεκάνη απορροής  ισούται  με  το άθροισμα του όγκου νερού που 
αποστραγγίζεται, κατεισδύει και εξατμίζεται μέσα στη λεκάνη αυτή στο ίδιο χρονικό 
διάστημα.
Ο υπολογισμός της σχέσης αυτής, με παρατηρήσεις και μετρήσεις προσδιορίζει και 
το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης.
Οι παράγοντες βροχόπτωση, επιφανειακή απορροή, εξατμισοδιαπνοή και κατείσδυση 
συνδέονται μεταξύ τους με την ακόλουθη εξίσωση του υδρολογικού ισοζυγίου:

P = E + A (mm)

όπου:
P = Μέσο ετήσιο ύψος βροχής (mm)
Ε = Εξατμισιδιαπνοή (mm)
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Α = Ολική Απορροή (mm)

Α = R + I (mm), όπου: R = Επιφανειακή Απορροή (mm) και Ι = Υπόγεια Απορροή ή 
κατείσδυση (mm).

Οι παράμετροι της εξίσωσης του υδρολογικού ισοζυγίου μεταβάλλονται ανάλογα με 
τις  κλιματικές,  υδρολιθολογικές,  υδρογραφικές,  γεωμορφολογικές  και  γεωλογικές 
συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης με τις καλλιέργειες 
και γενικά τη φυτοκάλυψή της.
Η σύνδεση των εννοιών αυτών μπορεί να έχει ως τελικό αποδέκτη του επιφανειακού 
νερού τη θάλασσα ή τη λίμνη ή ακόμη και ένα έλος. Συχνά σε περιοχές ανθρακικών 
σχηματισμών  τελικής  αποδέκτες  είναι  εκτεταμένες  καρστικές  λεκάνες,  οι  οποίες 
μετατρέπονται σε λίμνες ή και έλη, όπως για παράδειγμα είναι στην περιοχή η λίμνη 
της Καλλιπεύκης και παλαιότερα αυτή της Κάρλας.
Στην  έννοια  της  διαχείρισης  των  υδάτων  προσθέτοντας  πέραν  των  φυσικών 
χαρακτηριστικών και τεχνικά έργα διαχείρισης του νερού κυρίως υδρομάστευσης και 
διανομής. Παράλληλα σε περιπτώσεις αναβάθμισης των γαιών σχεδιάζονται και έργα 
αποστράγγισης.
Έτσι, για την υλοποίησή της απαιτούνται αποφάσεις και νόμοι που έχουν σχέση τόσο 
με τις ανάγκες τόσο στην ποσότητα όσο και στη ποιότητα των υδάτων. 
Δύο νομοσχέδια τα οποία λειτουργούσαν συμπληρωματικά και αποτέλεσαν ουσιαστικά 
την έναρξη της διαχείρισης των υδάτων στη χώρα μας είναι ο  Ν. 1650/1986 «για την 
προστασία του περιβάλλοντος» και  ο Ν.1739/1987 «για τη διαχείριση των υδατικών 
πόρων».
Τη βάσεις της διαχείρισης αποτελεί ο Ν. 3199/2003, για «την προστασία και διαχείριση 
των υδάτων και την εναρμόνιση τις εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 
ΠΔ.51/8.3.2007.
Διαπιστώσεις που απορρέουν από την άσκηση αυτής της πρακτικής-πολιτικής είναι η 
αδυναμία να καθοριστούν με ακρίβεια τα φυσικά μεγέθη και οι ποσότητες νερού που 
χρησιμοποιούνται, αλλά και οι πραγματικές ανάγκες, και επομένως οι δυσκολίες που 
υπάρχουν  στην  προσπάθεια  μακροχρόνιου  προγραμματισμού.  Ακόμα,  ιδιαίτερα 
σημαντική για την εξασφάλιση της δυνατότητας εφαρμογής μιας επιθυμητής υδατικής 
πολιτικής είναι  μια σειρά μέχρι  τώρα ελλείψεων,  όπως η έλλειψη σαφών ποιοτικών-
οικολογικών στόχων, η έλλειψη κοστολόγησης του νερού και των έργων αξιοποίησης 
του, η έλλειψη πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόμηση νερού σε όλες τις χρήσεις, 
και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χρήσεων. Προβλήματα δημιουργούν επίσης, η 
έλλειψη  σύνδεσης  των  υφιστάμενων  προγραμμάτων  ανάπτυξης  με  τις  ανάγκες 
διαχείρισης νερού, που αποτελεί κυρίαρχο και πρώτης προτεραιότητας στόχο την περίοδο 
αυτή, όπως και η έλλειψη μακροχρόνιων προβλέψεων μεγεθών ή τάσεων (πληθυσμιακών, 
οικονομικών, τομέων παραγωγής κλπ.) στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού, 
η οποία δυσχεραίνει την πραγματοποίηση αντίστοιχων προβλέψεων σε έργα αξιοποίησης 
υδατικών  πόρων.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  η  καθυστέρηση  προώθησης  των 
συμμετοχικών  διαδικασιών  οι  οποίες  είναι  καθοριστικές  για  την  επιτυχή  εφαρμογή 
προγραμμάτων διαχείρισης με κοινωνική αποδοχή.
Η εναρμόνιση  της  Ελλάδος  στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ παρουσιάζει  προβλήματα που 
αφορούν κύρια τον καθορισμό των μονάδων αναφοράς που σχετίζονται με τη φυσική 
γεωγραφία και όχι με τις χρήσεις. Το γεγονός αυτό προέρχεται, τόσο από τον έντονο 
ανάγλυφο της Ελλάδος που δυσκολεύει τον καθορισμό μεγάλων σε έκταση υδρολογικών 
λεκανών (ποτάμιων συστημάτων), στον ηπειρωτικό της κορμό με μεγάλη έκταση ακτών 
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και με πλήθος νησιών, όσο και από την περίπλοκη γεωλογική της δομή που προκαλεί 
έντονη ανισορροπία υδρολογικής και υδρογεωλογικής μονάδας.
Επισημαίνεται ότι το νερό, εκτός από τη σημασία του ως παράγοντα που καθορίζει την 
ποιότητα του περιβάλλοντος, έχει σήμερα αποκτήσει έντονη οικονομική διάσταση, αφού 
καθορίζει  τη  δυνατότητα  ή αδυναμία  επέκτασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
προσδιορίζοντας  πολλές  φορές  και  αυτήν  την  αποδοτικότητα  τους,  και  επομένως 
επιβάλλει  νέα,  σύγχρονη αντιμετώπιση,  σύμφωνα με τις  εξειδικευμένες  ανάγκες  της 
χώρας και τις διακηρύξεις και τα πρότυπα των διεθνών οργανισμών.
Στο σχεδιασμό των υδρολογικών λεκανών πέραν των προαναφερθέντων ελήφθησαν 
υπόψη και οι μελέτες:

− «Σχέδια  διαχείρισης  υδατικών  πόρων  των  υδατικών  διαμερισμάτων  - 
Υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας», Υπουργείο Ανάπτυξης.
− «Οργάνωση  της  παρακολούθησης  σε  Βάση  Δεδομένων  των  μετρήσεων 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων και της αξιολόγησης των εγγειοβελτιωτικών 
έργων  της  Θεσσαλίας»,  Μελέτη  του  Περιφερειακού  Ταμείο  της  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Η  ονοματολογία  των  λεκανών,  έτσι  όπως  αυτές  αναλύονται  στη  συνέχεια, 
ακολούθησε ως πρώτο όνομα την διοικητική υπαγωγή κάθε λεκάνης και ως δεύτερο, 
σε παρένθεση, το όνομα της λεκάνης όπως αυτό αναφέρεται στις προαναφερθείσες 
μελέτες, με τις οποίες είτε ταυτίζονται είτε αποτελεί τμήμα.
Η μεθοδολογία εργασίας στο τομέα αυτό ακολούθησε τα παρακάτω στάδια:
(1) Ανάκτηση δεδομένων, αναλογικών και ψηφιακών, από μελέτες ή άλλες πηγές, 

κυρίαρχα  στην  οριοθέτηση  των  υδρολογικών  λεκανών  και  του  υδρογραφικού 
δικτύου.

(2) Αξιολόγηση, επεξεργασία, αξιολόγηση και καταχώριση όλων των δεδομένων σε 
ψηφιακή μορφή.

(2) Έλεγχοι, διορθώσεις και συμπληρώσεις δεδομένων.
(3) Δημιουργία τελικών χαρτών υδρολογικών λεκανών και υδρογραφικού δικτύου για 

τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.
(4) Ονοματολογία υδρολογικών λεκανών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια, 

όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: (α) Αρχικό, με βάση την κατανομή 
του ΥΠΑΝ για τη Θεσσαλία, (β) Ενδιάμεσο, με βάση τις διορθώσεις και νέες – 
συμπληρωματικές  καταχωρίσεις,  και  (γ)  Τελικό,  με  βάση  γενικές  και  ειδικές 
εκτιμήσεις  σε  σχέση  με  τα  περιβαλλοντικά  δεδομένα  κάθε  μιας  ξεχωριστά 
υδρολογικής λεκάνης.

(5)  Δημιουργία σχεσιακών βάσεων δεδομένων χαρακτηριστικών των γεωμετρικών 
και  υπολογιστικών  χαρακτηριστικών  για  κάθε  υδρολογική  λεκάνη,  όπως  αυτά 
αναλύονται για κάθε υδρολογική λεκάνη.

(6) Δημιουργία και ερμηνεία ψηφιακών θεματικών χαρτών και ορθοφωτοχαρτών, για 
την  απόκτηση  γεωγραφικών  και  σχεσιακών  δεδομένων  για  κάθε  υδρολογική 
λεκάνη  (Τοπογραφικοί,  Γεωμορφολογικοί,  Γεωλογικοί,  Υδρολιθολογικοί, 
Υδρογεωλογικοί, Χρήσης – Κάλυψης γης κλπ.), έτσι όπως αυτά αναλύονται για 
κάθε υδρολογική λεκάνη.

3. Οι υδρολογικές λεκάνες της περιοχής μελέτης

Η ανάλυση του μορφολογικού ανάγλυφου της περιοχής ενδιαφέροντος,  καθώς και 
όλα τα άλλα φυσικογεωγραφικά, υδρολογικά, γεωλογικά, χρήσεων – κάλυψης γης, 
κλπ. δεδομένα, έγινε με δημιουργία χωρικών και σχεσιακών βάσεων δεδομένων με 
χρήση GIS/ ArcGIS 9.2.
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Ο καθορισμός  των  υδρολογικών  λεκανών  έγινε  σε  επίπεδο  ρέματος  ή  χειμάρρου 
απορροής  του  συνόλου  της  ορεινής  μάζας  ή  και  των  πρανών  της  στα  όρια  του 
κρασπέδου τους με την πεδινή περιοχή της λεκάνης της Αν. Θεσσαλίας ( διάκριση σε 
υδάτινο κλάδο με άμεσο αποδέκτη του Πηνειού ή με έμμεσο αποδέκτη των Πηνειό 
μετά από αποστράγγιση έλους ή και εποχιακής λίμνης) ή τον Πηνειό ποταμό ή την 
λίμνη Κάρλα ή το Αιγαίο Πέλαγος (Πίνακας 1).

Πίνακας  1:  Οι  υδρολογικές  λεκάνες  στην  περιοχή  μελέτης,  στα  τρία  στάδια 
σχεδιασμού τους.

α/α
ΤΕΛΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΑΝ-ΑΡΧΙΚΟ

1
ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 01
(ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ.) ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

2
ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02
(ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ.) ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

3
ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04
(ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ) ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ ΒΑΚΟΠΟΤΑΜΟ

4
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 05
(ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ) ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

5
ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03
(ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.)

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ 
Ρ.

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ 
Ρ.

6
ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02
(ΠΟΥΡΙ Ρ.) ΠΟΥΡΙ Ρ. ΠΟΥΡΙ Ρ.

7
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03
(ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.) ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

8
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04
(ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ.) ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

9
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02
(ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.) ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

10
ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01
(ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ) ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

11
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01
(ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ.) ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

12

ΥΛ. 
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 
(Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

13
ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 01
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

14
ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 02
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

15
ΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ
(ΡΕΜΑ01) ΡΕΜΑ 01 ΥΠΟΛΟΙΠΑ

16
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 04
(ΚΑΛΥΜΠΙΣΤΡΑ Ρ.) ΚΑΛΥΜΠΙΣΤΡΑ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

17
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 02
(ΡΕΜΑ02) ΡΕΜΑ 02 ΥΠΟΛΟΙΠΑ

18 ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ Ο1 ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
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(ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ)

19
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 03
(ΡΕΜΑ03) ΡΕΜΑ 03 ΥΠΟΛΟΙΠΑ

20
ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ
(ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ.) ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ

21
ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
(ΠΗΝΕΙΟΣ) ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΣ

22

ΥΛ. 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-01) ΠΗΝΕΙΟΣ-01 ΠΗΝΕΙΟΣ

23
ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-02) ΠΗΝΕΙΟΣ-02 ΠΗΝΕΙΟΣ

24

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 
1
(ΠΗΝΕΙΟΣ-03) ΠΗΝΕΙΟΣ-03 ΠΗΝΕΙΟΣ

25
ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-04) ΠΗΝΕΙΟΣ-04 ΠΗΝΕΙΟΣ

26

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 
2
(ΠΗΝΕΙΟΣ-05) ΠΗΝΕΙΟΣ-05 ΠΗΝΕΙΟΣ

27
ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-06) ΠΗΝΕΙΟΣ-06 ΠΗΝΕΙΟΣ

28
ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΑΙΓΑΝΗ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-07) ΠΗΝΕΙΟΣ-07 ΠΗΝΕΙΟΣ

29
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-08) ΠΗΝΕΙΟΣ-08 ΠΗΝΕΙΟΣ

30
ΥΛ. ΡΑΨΑΝΗ
(ΠΗΝΕΙΟΣ-09) ΠΗΝΕΙΟΣ-09 ΠΗΝΕΙΟΣ

31
ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

32
ΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

33
ΥΛ. Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

34
ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ
(ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)

ΠΗΝΕΙΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ 
Π.)

35
ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ
(ΠΗΝΕΙΟΣ) ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ

Οι υδρολογικές λεκάνες που διακρίθηκαν, κατά φυσικογεωγραφική ενότητα, είναι οι 
ακόλουθες:

Κάτω Όλυμπος
ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06)(α/α 27)
Η λεκάνη αυτή αποστραγγίζει τα ανατολικά και νότια πρανή του Κάτω Ολύμπου, 
πριν  την  περιοχή  του  δέλτα  του  Πηνειού,  στον  Πηνειό  στην  έξοδό  του  από  την 
κοιλάδα των Τεμπών. Διοικητικά το σύνολο της λεκάνης ανήκει στον Δήμο Κάτω 
Ολύμπου.
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ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΑΙΓΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-07)(α/α 28)
Η λεκάνη αυτή περιλαμβάνει τα ρέματα που αποστραγγίζουν την λοφώδη περιοχή 
των  ανατολικών  πρανών  του  Κάτω Ολύμπου  και  τμήμα  του  δέλτα  του  Πηνειού, 
παλαιά κοίτη. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής ανήκει στο Δήμο Κάτω Ολύμπου.

ΥΛ. ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-09)(α/α 30)
Πρόκειται για μια λεκάνη μικρής έκτασης, η οποία αποστραγγίζει τα βόρεια πρανή 
της κοιλάδας των Τεμπών με μια σειρά από ρέματα μικρού μήκους,  Διοικητικά η 
λεκάνη αυτή ανήκει στο Δήμο Κάτω Ολύμπου.

΄Οσσα
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.)(α/α 7)
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ)(α/α 8)
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.)(α/α 9)
ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 (ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ))(α/α 10)
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01 (ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ.)(α/α 11)
Πρόκειται για επιμήκη λεκάνες οι οποίες αποστραγγίζουν τμήμα των ανατολικών και 
νότιων πρανών της Όσσας στο Αιγαίο πέλαγος. Διοικητικά ανήκουν στην Μελιβοία, 
εξαίρεση την ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 (ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ) της οποίας τμήμα του 
άνω ρου ανήκει στο Δήμο Αγιάς.

ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)(α/α 12)
Αποστραγγίζει  ένα  τμήμα  του  υψιπέδου  και  τμήμα  των  ανατολικών  πρανών  της 
΄Οσσας,  μέσα  από  ένα  εκπεφρασμένο  υδρογραφικό  δίκτυο,  στο  Αιγαίο  Πέλαγος. 
Πρόκειται για μια σημαντική για την περιοχή υδρολογική λεκάνη, η οποία διοικητικά 
Ανήκει  στους  Δήμους  Λακέρειας,  άνω  ρους  και  Μελιβοίας,  κάτω  ρους  του 
υδρογραφικού δικτύου.

ΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ (ΡΕΜΑ01)(α/α 15)
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 04 (ΚΑΛΥΜΠΙΣΤΡΑ Ρ.)(α/α 16)
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 02 (ΡΕΜΑ02)(α/α 17)
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 01 (ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ)(α/α 18)
ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ (ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ.)(α/α 20)
ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 03 (ΡΕΜΑ03)(α/α 30)
Πρόκειται για μια σειρά από επιμήκεις λεκάνες, που αντανακλούν τη γεωλογική δομή 
της περιοχής, που μέσα από επιμήκη ρέματα αποστραγγίζουν τμήμα των ανατολικών 
πρανών  της,  στη  γύρο  από  την  Καρίτσα  περιοχή  της  ΄Οσσας  προς  το  Αιγαίο. 
Διοικητικά ανήκουν στο Δήμο Ευρυμενών.

ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ)(α/α 21)
Σημαντικής έκτασης υδρολογική λεκάνη, η οποία αποστραγγίζει, μέσα από ένα καλά 
εκφρασμένο υδρογραφικό δίκτυο, μεγάλο τμήμα του υψιπέδου της ΄Οσσας και των 
δυτικών  πρανών της.  Τελικός  αποδέκτης  των υδάτων είναι  ένα  παλαιοέλος  ή  και 
εποχιακής  μικρής  λίμνης.  Το  υδρογραφικό  δίκτυο  από  μόνο  του  ουδέποτε 
αποστράγγιζε τα ύδατά του στον Πηνειό ποταμό. Γενικό χαρακτηριστικό όλων των 
υδρολογικών λεκανών που αποστραγγίζουν τα ύδατα στα νότια και στα δυτικά πρανή 
εμφανίζουν ατελή αποστράγγιση στην πεδινή περιοχή. Διοικητικά η λεκάνη ανήκει 
στο Δήμο Νέσσωνος.

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01)(α/α 22)
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Σημαντικής έκτασης υδρολογική λεκάνη, η οποία αποστραγγίζει, μέσα από ένα καλά 
εκφρασμένο υδρογραφικό δίκτυο με περισσότερους του ενός κλάδους, μεγάλο τμήμα 
του υψιπέδου της ΄Οσσας και των δυτικών πρανών της. Το υδρογραφικό δίκτυο από 
μόνο του ουδέποτε αποστράγγιζε το σύνολο των υδάτων του στον Πηνειό ποταμό. 
Διοικητικά η λεκάνη ανήκει στο Δήμο Νέσσωνος και ο άνω ρους στην Κοινότητα 
Αμπελακίων.

ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02) )(α/α 23)
Αποστραγγίσει τμήμα του υψιπέδου και τα ανατολικά πρανή της Όσσας, με μια σειρά 
από ρέματα τα οποία συμβάλλουν στο δέλτα του Πηνειού, σε ένα χώρο κοντά στην 
ακτή προς το Αιγαίο, η οποία θα πρέπει να αποτελούσε ένα παλαιό έλος. Διοικητικά 
ανήκουν στους Δήμους Συκουρίου,  άνω ρους των ρεμάτων και  Ευρυμενών,  κάτω 
ρους των ρεμάτων και ένα τμήμα της στην Κοινότητα Αμπελακίων.

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03)(α/α 24)
ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04)(α/α 25)
ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 2 (ΠΗΝΕΙΟΣ-05)(α/α 26)
Οι  λεκάνες  αυτές  έχουν  διάταξη  ζωνών  και  αποστραγγίζουν  με  ένα  επίμηκες 
υδρογραφικό  δίκτυο,  που  αντανακλά  τη  γεωλογική  δομή,  τόσο  τμήματα  του 
υψιπέδου, όσο και τα βόρεια πρανή της Όσσας, στον Πηνειό ποταμό στο τμήμα μετά 
τη λεκάνη των Τεμπών, στα όρια με την περιοχή του δέλτα. Διοικητικά ανήκουν στην 
Κοινότητα Αμπελακίων και στο Δήμο Ευρυμενών.

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ-08)(α/α 29)
Η λεκάνη αυτή περιλαμβάνει τα ρέματα που αποστραγγίζουν την τα νότια πρανή της 
΄Οσσας στον Πηνειό ποταμό, στο τμήμα της κοιλάδας των Τεμπών. Η περιοχή ανήκει 
στην Κοινότητα Αμπελακίων.

ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 31)
Πρόκειται για μια επιμήκη λεκάνη, εξαιτίας κύρια της γεωλογικής δομής, η οποία 
αποστραγγίζει μέσα από ένα μονόκλωνο ρέμα τμήμα του υψιπέδου  και των νότιων 
πρανών της Όσσας, στο επίπεδο της πεδινής περιοχής, νότια της Μαρμάρινης, στην 
οποία δημιουργείτο παλαιό έλος. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο της Λακέρειας.

ΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 32)
ΥΛ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 33)
Αποτελούν μικρές λεκάνες που αποστραγγίζονται μέσα από ένα πυκνό υδρογραφικό 
δίκτυο προς τη λεκάνη ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 02 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)). Στην πραγματικότητα η 
αποστράγγιση,  των  νότιων  πρανών  της  Όσσας,  γίνεται  στον  ευρύτερο  χώρο  της 
Ανάβρας,  όπου και  θα πρέπει  να αποτελούσαν εκτεταμένο έλος.  Οι  περιοχές των 
λεκανών αυτών ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Λακέρειας.

ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2))(α/α 34)
Αποστραγγίζει μέσα από ένα σύστημα ρεμάτων, τμήμα του υψιπέδου και των νότιων 
πρανών της Όσσας.  Η προέκτασή της  σε μια γενική διάταξη ρέματος τροφοδοτεί 
στην πεδινή και λοφώδη περιοχή την λεκάνη ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 02 ((ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2)). 
Η τροφοδοσία αυτή είναι ασαφής, εξαιτίας της γεωλογικής δομής, τόσο στην πορεία 
των ρεμάτων όσο και στη δυνατότητα μιας προς τα νότια κίνηση των υδάτων στην 
περιοχή της Κάρλας. Το πλέον πιθανόν είναι το πεδινό τμήμα που δέχεται τα νερά να 
αποτελούσε  ένα  έλος  ή  μικρή  εποχιακή  λίμνη,  αποκομμένη  από  την  Κάρλα.  Το 
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γεγονός αυτό φαίνεται και από το μεγάλο εύρος έργων που πρέπει να γίνουν ώστε η 
περιοχή να αποστραγγίζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Η λεκάνη διοικητικά ανήκει 
στους Δήμους Λακέρειας και Αγιάς.

΄Οσσα - Μαυροβούνι
ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)(α/α 6)
Πρόκειται για μια σημαντική υδρολογική λεκάνη, η οποία αντανακλά τη γεωλογική 
δομή και τη νεοτεκτονική δράση της περιοχή της φυσικογεωγραφικής λεκάνης της 
Αγιάς σε σχέση με τη βάθυνση της περιοχής προς το Αιγαίο. Αποτελείται από δύο 
κλάδους  που  συνενώνονται  λίγο  πριν  την  ακτογραμμή,  από  τους  οποίους  ο  ένας 
αποστραγγίζει  τμήμα  των  νότιων  πρανών  της  Όσσας  και  ο  άλλος  τμήμα  των 
ανατολικών πρανών του Μαυροβουνίου. Διοικητικά ανήκει στους Δήμους Αγιάς και 
Μελιβοίας.

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο1 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1))(α/α 13)
Πρόκειται  για  μια  περιοχή  χαμηλή  υψομετρικά,  σε  ικανή  έκταση  λοφώδη,  με 
περίπλοκη γεωλογική δομή η οποία αποτυπώνεται στο ανάγλυφο, με ατελείς κλάδους 
ρεμάτων  και  γενικά  υδρογραφικού  δικτύου,  το  οποίο  αποστραγγίζει  ατελώς  την 
περιοχή. Πιθανά το νοτιότερο πεδινό τμήμα της να αποστράγγιζε ύδατα προς την 
λίμνη  Κάρλα.  Η περιοχή που καλύπτει  δέχεται  τα  ύδατα από μεγάλο τμήμα των 
νότιων  πρανών  της  ΄Οσσας  και  των  βόρειων  του  Μαυροβουνίου.  Διοικητικά  η 
λεκάνη αυτή ανήκει στους Δήμους Αγιάς και Λακέρειας.

Μαυροβούνι
ΥΛ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 01 (ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ.)(α/α 1)
ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02 (ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ.)(α/α 2)
ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 05 (ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ)(α/α 4)
Πρόκειται για μικρές επιμήκεις λεκάνες, που ακολουθούν τη γεωλογική δομή, οι 
οποίες αποστραγγίζουν τα ανατολικά πρανή του Μαυροβουνίου. Διοικητικά 
υπάγονται στο Δήμο Μελιβοίας, εκτός της τελευταίας της οποίας το μεγαλύτερο 
τμήμα υπάγεται στο Κεραμίδι.

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ)(α/α 3)
ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΜΠΟΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.)(α/α 5)
Πρόκειται για λεκάνες, ικανής έκτασης, που αποστραγγίζουν τα ανατολικά πρανή του 
Μαυροβουνίου στο Αιγαίο πέλαγος, μέσα από ένα καλά διαμορφωμένο υδρογραφικό 
δίκτυο.  Διοικητικά  ανήκουν  στους  Δήμους  Αγιάς,  μικρό  τμήμα  του άνω ρου  της 
λεκάνης και Μελιβοίας.

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1))(α/α 13)
Αποστραγγίζει  τα  νότια  πρανή  του  Μαυροβουνίου,  με  ένα  καλά  αναπτυγμένο 
υδρογραφικό δίκτυο στα πρανή και ατελές στο πεδινό, όπου αναπτυσσότανε και η 
λίμνη Κάρλα. Διοικητικά ανήκει στους Δήμους Αγιάς και Λακέρειας.

4. Χαρακτηριστικά υδρολογικών λεκανών

Τα χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών αφορούν κυρίαρχα γεωμετρικά και 
γεωμορφολογικά  χαρακτηριστικά,  πρωτογενή  και  δευτερογενή,  τα  οποία  και  την 
προσδιορίζουν.
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Η ονοματολογία των υδρολογικών λεκανών διατηρείται σταθερή, καθώς και ο α/α 
που  έχουν.  Το όνομα  προέρχεται  από το  όνομα  του  Δήμου ή  των  Δήμων στους 
οποίους  ανήκει  και  ακολουθείται  από  ένα  αριθμητικό  επιθετικό,  ανάλογα  με  τις 
λεκάνες που βρίσκονται στον ίδιο Δήμο.
Στη συνέχεια αναλύονται, σε μορφή πινάκων, κάθε μια λεκάνη χωριστά.

ΥΛ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 01 (ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ.) (α/α 1)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.

Εμβαδόν (A) 13,80 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 6,10 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,17 km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 35,76 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 124
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,80 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 9,70 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 801 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 801 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 5,21
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 13,13 %

ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02 (ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ.) (α/α 2)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 90% στο Δήμο Μελιβοίας και κατά 10% στο 
Δήμο Αγιάς.

Εμβαδόν (A) 12,04 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 8,12 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,17 km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 40,68 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 142
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,4 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 11,8 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 761 m
Υψόμετρο στομίου hmin 2 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 759 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 7,25
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 9,30 %

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ) (α/α 3)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 80% στο Δήμο Μελιβοίας και κατά 20% στο 
Δήμο Αγιάς.

Εμβαδόν (A) 33,71 km2
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Μήκος λεκάνης (Lb) 12,00 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 3,70 km
Περίμετρος 30,60 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 144,84 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 565
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,28 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 16,71 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1037 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1037 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,24
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 8,64 %

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 05 (ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ) (α/α 4)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.

Εμβαδόν (A) 11,60 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 5,60 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 2,10 km
Περίμετρος 17,90 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 52,12 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 156
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,49 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 13,40 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 725 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 725 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,67
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 4,05 %

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΜΠΟΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.) (α/α 5)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.
Σε αυτήν εντάσσονται τα ρέματα Καρυάς και Σοφράς.

Εμβαδόν (A) 28,10 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 13,10 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 4,10 km
Περίμετρος 33,1 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 114,90 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 481
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,10 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 17,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.043 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.043 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,20
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 7,96 %
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ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) (α/α 6)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 40% στο Δήμο Μελιβοίας, 50% στο Δήμο Αγιάς 
και 10% στο Δήμο Λακέρειας.
Σε αυτήν εντάσσονται τα ρέματα Ποταμιά, Λεπτοκαρυάς, Μαλάτης, Γλόμπας, Αγ. 
Αθανασίου, Βρομόβρυση, Σύρου, Μελισάς, Αναβρυχιάς, Καλύβια, Βαρνά.

Εμβαδόν (A) 88,90 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 18,40 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 7,30 km
Περίμετρος 62,00 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 387,50 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 1.516
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,40 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 17,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.181 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.181 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,52
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 6,42 %

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.)(α/α 7)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Κρανιάς.

Εμβαδόν (A) 13,62 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 9,30 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 2,50 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 50,30 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 233
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,70 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 17,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 950 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 950 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,72
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 10,21 %

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ)(α/α 8)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Μαρίας.

Εμβαδόν (A) 9,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 4,60 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 2,60 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 37,80 km
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Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 197
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,20 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 21,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 301 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 301 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 1,78
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 6,54 %

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.)(α/α 9)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Μελιβοίας.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Δραγούτη και Μυρόλακκος.

Εμβαδόν (A) 17,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 7,90 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 3,10 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 43,00 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 120
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,50 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 7,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 711 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 711 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,55
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 9,00 %

ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 (ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ)(α/α 10)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 80% στο Δήμο Μελιβοίας, 15% στο Δήμο Αγιάς 
και 5% στο Δήμο Λακέρειας.

Εμβαδόν (A) 28,70 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 11,60 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 3,10 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 95,80 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 237
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,30 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 8,30 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.443 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.443 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,74
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 12,44 %

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01 (ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ.)(α/α 11)
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Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 85% στο Δήμο Μελιβοίας, 12% στο Δήμο Αγιάς 
και 3% στο Δήμο Λακέρειας.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Κρυφονέρι.

Εμβαδόν (A) 12,4 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 7,70 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 2,40 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 57,30 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 197
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,6 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 15,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.435 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.435 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,21
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 18,63 %

ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)(α/α 12)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 25% στο Δήμο Μελιβοίας, 50% στο Δήμο 
Λακέρειας, 10% στο Δήμο Ευρυμενών, 10% στο Δήμο Νέσσωνος και 5% στο Δήμο 
Αγιάς.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Ράφτη, Γιάννουλα. Καλυψώ και Κολλάκος.

Εμβαδόν (A) 33,50 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 12,80 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 4,70 km
Περίμετρος 58,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 141,60 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 517
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,23 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 15,41 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.529 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.529 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,75
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 11,94 %

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο1 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1)) (α/α 13)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 60% στο Δήμο Αγιά, 35% στο Δήμο Λακέρεια 
και 5% σε όμορο Δήμο στα νότια της περιοχής μελέτης.

Εμβαδόν (A) 118,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 11,50 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 16,80 km
Περίμετρος 238,00 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 250,70 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 664
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Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,11 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 5,60 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 901 m
Υψόμετρο στομίου hmin 50 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 851 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 0,68
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 7,40 %

ΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ (ΡΕΜΑ01)(α/α 15)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.
Σε αυτήν εντάσσονται και το ρέμα Κρανιάς.

Εμβαδόν (A) 4,40 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 5,90 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,20 km
Περίμετρος 13,20 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 20,80 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 59
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,72 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 13,4 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.417 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.417 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 4,92
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 24,02 %

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 04 (ΚΑΛΥΜΠΙΣΤΡΑ Ρ.)(α/α 16)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.

Εμβαδόν (A) 2,20 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 4,40 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 0,60 km
Περίμετρος 9,10 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 9,90 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 35
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,50 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 15,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.159 m
Υψόμετρο στομίου hmin 10 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.149 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 7,34
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 26,11 %

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 02 (ΡΕΜΑ02)(α/α 17)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.

Εμβαδόν (A) 1,60 km2
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Μήκος λεκάνης (Lb) 2,20 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 0,91 km
Περίμετρος 5,80 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 6,80 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 15
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,30 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 9,40 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 655 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 655 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,42
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 29,77 %

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 01 (ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ)(α/α 18)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.

Εμβαδόν (A) 4,60 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 5,90 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 0,80 km
Περίμετρος 13,90 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 19,80 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 59
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,30 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 12,80 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.507 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.507 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 7,38
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 25,54 %

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 03 (ΡΕΜΑ03)(α/α 19)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.

Εμβαδόν (A) 2,90 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 4,57 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 0,97 km
Περίμετρος 10,90 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 9,80 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 29
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,40 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 10,00 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.299 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.299 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 4,71
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 28,42 %

ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ (ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ.)(α/α 20)
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Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 90% στο Δήμο Ευρυμενών και 10% στο Δήμο 
Νέσσωνος.

Εμβαδόν (A) 6,20 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 6,01 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,15 km
Περίμετρος 14,50 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 20,30 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 39
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,3 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 6,3 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.540 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.540 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 5,23
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 25,66 %

ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ) (α/α 21)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Νέσσωνος.
Περιλαμβάνει τα ρέματα Βαθύρρεμα, Μαρίτσας και Μεγάλο Ρέμα.

Εμβαδόν (A) 78,40 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 16,45 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 4,97 km
Περίμετρος 50,00 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 233,30 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 861
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,98 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 11,00 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.200 m
Υψόμετρο στομίου hmin 40 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.160 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 3,31
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 7,05 %

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01) (α/α 22)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 75% στο Δήμο Νέσσωνος και 25% στην 
Κοινότητα Αμπελακίων.
Περιλαμβάνει τα ρέματα Τσαντάρλη Λάκκος, Παλιοκαρυά, Λιβαδόρρεμα.

Εμβαδόν (A) 70,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 7,92 (14,36) km
Πλάτος λεκάνης (Br) 5,85 km
Περίμετρος 39,40 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 183,30 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 560
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,62 km/km2
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Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 8,00 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 900 m
Υψόμετρο στομίου hmin 40 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 860 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 1,37 (2,45)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 10,86 %

ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02)(α/α 23)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 60% στο Δήμο Ευρυμενών, 30% στο Δήμο 
Νέσσωνος και 10% στην Κοινότητα Αμπελακίων.
Περιλαμβάνει τα ρέματα Σαϊτάνη, Σίμου, Σύνορο, Τσόγκα, Κακόσκαλας, Μεγάλο 
Φεαράγγι, Οξυάς, Περιστέρας, Αλή Αγά, Αμπελικής, Αρχοντόρρεμα και Γαυρονέρι.

Εμβαδόν (A) 81,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 10,16 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 8,55 km
Περίμετρος 42,90 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 285,90 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 798
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,53 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 9,85 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.100 m
Υψόμετρο στομίου hmin 10 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.090 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 1,19
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 10,73 %

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03)(α/α 24)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 70% στην κοινότητα Αμπελακίων και 30% στο 
Δήμο Ευρυμενών.
Ρέμα που συμμετέχει το Κρυονέρι.

Εμβαδόν (A) 9,20 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 7,91 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,54 km
Περίμετρος 20,60 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 37,40 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 154
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,10 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 12,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 900 m
Υψόμετρο στομίου hmin 10 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 890 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 5,14
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 11,25 %

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04)(α/α 25)
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Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 80% στην Κοινότητα Αμπελακίων και 20% στο 
Δήμο Ευρυμενών.
Ρέμα που συμμετέχει το Μέγας Λάκκος.

Εμβαδόν (A) 13,30 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 8,27 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,52 km
Περίμετρος 21,70 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 46,20 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 171
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,47 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 12,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 900 m
Υψόμετρο στομίου hmin 10 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 890 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 5,44
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 10,76 %

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 2 (ΠΗΝΕΙΟΣ-05)(α/α 26)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 30% στην Κοινότητα Αμπελακίων και 70% στο 
Δήμο Ευρυμενών.
Ρέμα που συμμετέχει το Δροσοπηγή.

Εμβαδόν (A) 4,80 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 5,33 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 1,01 km
Περίμετρος 12,50 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 16,10 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 33
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,40 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 6,90 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 900 m
Υψόμετρο στομίου hmin 10 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 890 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 5,27
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 16,70 %

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06)(α/α 27)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Κάτω Ολύμπου.
Ρέματα που συμμετέχουν είναι τα Διβίτση, Γρηάς, Ξηρόρρεμα, Κακκόλακκο, 
Μητσόλακκας.

Εμβαδόν (A) 79,00 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 13,57 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 6,64 km
Περίμετρος 43,70 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 286,90 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 890

104



Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,63 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 11,30 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.100 m
Υψόμετρο στομίου hmin 60 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.040 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 2,04
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 7,66 %

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΑΙΓΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-07)(α/α 28)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 90% στο Δήμο Κάτω Ολύμπου.
Ρέματα που συμμετέχουν είναι τα Βρομονέρια, Αναβρικόν, Ρουμάνι, Παλιοπόταμος, 
Παλιαγιάννη, Λάκκος, Καντήλα.

Εμβαδόν (A) 55,20 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 7,02 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 7,49 km
Περίμετρος 35,70 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 124,60 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 358
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,30 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 6,50 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 60 m
Υψόμετρο στομίου hmin 0 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 60 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 0,94
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 1,00 %

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ-08) (α/α 29)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στην Κοινότητα Αμπελακίων.
Ρέμα που συμμετέχει το Μέγας Λάκκος.

Εμβαδόν (A) 20,10 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 3,69 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 7,25 km
Περίμετρος 21,20 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 63,00 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 161
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,00 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 7,7 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 800 m
Υψόμετρο στομίου hmin 60 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 740 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 0,51
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 20,05 %

ΥΛ. ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-09)(α/α 30)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Κάτω Ολύμπου.
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Εμβαδόν (A) 5,90 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 1,63 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 3,85 km
Περίμετρος 14,30 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 23,50 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 74
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 4,00 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 12,50 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 400 m
Υψόμετρο στομίου hmin 40 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 360 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 0,42
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 22,09 %

ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2)
Η λεκάνη αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεκάνες ρεμάτων.

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο2 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 14)
ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 31)
ΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 32)
ΥΛ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 33)
ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2))(α/α 34)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 60% στο Δήμο Λακέρειας, 35% στο Δήμο Αγιάς 
και 5% στο Δήμο Νέσσωνος.
Ρέματα που συμμετέχουν είναι τα Μετόχι, Ρέμα, Φαράγγι, Διαβολόρεμμα, Μανδριά, 
Μεγάλο Ποτάμι, Βρωμόρρεμα, Κωσταβέλλη και βεθύρρεμα.

Εμβαδόν (A) 256,90 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) 13,80 km
Πλάτος λεκάνης (Br) 33,20 km
Περίμετρος 238,00 km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 552,6 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 1.498
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,15 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 5,83 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax 1.497 m
Υψόμετρο στομίου hmin 80 m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin 1.417 m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br) 0,42
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) 10,27 %

Αναλυτικότερα  για τη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε τα ακόλουθα:

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο2 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 14)

Εμβαδόν (A) 167,80 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
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Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 283,70 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 685
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 1,70 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 4,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 31)

Εμβαδόν (A) 24,20 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 83,90 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 283
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,50 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 11,70 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

ΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 32)

Εμβαδόν (A) 10,40 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 40,20 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 121
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,90 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 11,60 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

ΥΛ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 33)

Εμβαδόν (A) 22,80 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 71,70 km
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Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 163
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,10 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 7,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2))(α/α 34)

Εμβαδόν (A) 31,70 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 98,60 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 273
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 3,10 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 8,60 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ)(α/α 35)

Η περιοχή της λεκάνης ανήκει κατά 100% στο Δήμο Ευρυμενών.

Εμβαδόν (A) 10,60 km2

Μήκος λεκάνης (Lb) km
Πλάτος λεκάνης (Br) km
Περίμετρος km
Συνολικό μήκος ρεμάτων (L) 27,20 km
Αριθμός κλάδων ρεμάτων (N) 43
Υδρολογική πυκνότητα D=(L)/(A) 2,60 km/km2

Υδρολογική συχνότητα F=(N)/(A) 4,10 /km2

Μέγιστο υψόμετρο hmax m
Υψόμετρο στομίου hmin m
Ολικό ανάγλυφο H= hmax-hmin m
Σχέση μήκους – πλάτους (S) S=(Lb)/(Br)
Συντελεστής ανάγλυφου (RH) RH=H/(Lb) %

5. Χρήσεις γης υδρολογικών λεκανών

5.1 Μεθοδολογία εργασίας

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με σκοπό την καταγραφή των χρήσεων γης της 
μελέτης περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια: 
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α)  Συλλογή δεδομένων:  όπως  χάρτες  και  βιβλιογραφίες  (εκθέσεων,  μελετών)  που 
αφορούσαν την περιοχή μελέτης και την διαδικασία καταγραφής των χρήσεων γης. 
Οι  τοπογραφικοί  που χρησιμοποιήθηκαν  από την  Γεωγραφική  Υπηρεσία  Στρατού 
απεικονίζονται  στον  παρακάτω  πίνακα  1.  Τα  βιβλιογραφικά  δεδομένα  που 
συλλέχθηκαν αφορούσαν μελέτες που σχετίζονται με την αποτύπωση και καταγραφή 
της κάλυψης και χρήσης γης μιας περιοχής, μέσα από τoν ευρύτερο σχεδιασμό και 
διαχείριση ενός οικοσυστήματος. Επίσης συλλέχθηκαν εργασίες που αφορούσαν την 
χρήση δορυφορικών δεδομένων  και  αεροφωτογραφιών στον διαχωρισμό και  στην 
καταγραφή των χρήσεων γης.

Πίνακας 1: Τα τοπογραφικά φύλλα της ΓΥΣ που χρησιμοποιήθηκαν.

Τοπογραφικά φύλλα Κλίμακα
ΡΑΨΑΝΗ 1:50.000
ΓΟΝΟΙ 1:50.000
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 1:50.000
ΑΓΙΑ 1:50.000
ΠΑΝΑΓΙΑ-ΑΓΙΑΣ 1:50.000
ΛΑΡΙΣΑ 1:50.000
ΚΑΡΙΤΣΑ 1:50.000

β)  Εργασίες  υπαίθρου:  που  περιελάμβαναν  επιτόπια  παρατήρηση,  με  ταυτόχρονο 
διαχωρισμό των κυριότερων χρήσεων γης της περιοχής, οι οποίες καταγράφηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν  σαν  δεδομένα  προ-κτηματογράφησης  στην  μετέπειτα 
ψηφιοποίησή τους. Ο αριθμός και η χωρική κατανομή των χρήσεων γης ήταν τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο εμπιστοσύνης για την φωτοερμηνεία 
που θα ακολουθούσε χρησιμοποιώντας σαν υπόβαθρο την δορυφορική εικόνα και 
τους ορθοφωτοχάρτες.
γ)  Επεξεργασία  υλικού:  τα  παραγόμενα  προϊόντα,  που είναι  ορθοφωτοχάρτης  και 
ψευδέχρωμη  εικόνα,  χρησιμοποιήθηκαν  ως  υπόβαθρο  της  ψηφιοποίησης  των 
πολυγωνικών ορίων των διαφόρων χρήσεων γης και η καταχώρηση των δεδομένων 
σε βάση ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος. 

5.2 Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων

Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Για το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης όπως αναφέρθηκε στη μεθοδολογία 
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατες αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:30.000 και 1:15.000. Το 
διάστημα λήψης τους κυμαινόταν από το 1995 έως το 1997. Μετά την παραλαβή των 
αεροφωτογραφιών  έγινε  ψηφιοποίηση  τους  με  κατάλληλο  σαρωτή  (scanner) 
ακριβείας,  μεγέθους  Α3.  Ακολούθησε  προσδιορισμός  και  μέτρηση  κατάλληλων 
εδαφικών σημείων ελέγχου, δημιουργία Ψηφιακού Υψομετρικού Μοντέλου (DTM), 
δημιουργία ορθοφωτοχαρτών και κατασκευή μωσαϊκού χάρτη για την διευκόλυνση 
των  περαιτέρω  εργασιών  .  Οι  παραπάνω  εργασίες  αναπτύσσονται  αναλυτικότερα 
παρακάτω. 
Αρχικά οι αεροφωτογραφίες σαρώθηκαν στα 300 dpi, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα 
του τελικού προϊόντος. Η επιλογή αυτή διπλασίαζε τον χρόνο της σάρωσης και το 
μέγεθος του παραγόμενου ψηφιακού αρχείου, αλλά προτιμήθηκε ώστε να μην χαθεί 
καμία πληροφορία χρήσιμη για το τελικό ορθοφωτοχάρτη. 
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Για  να  έχουμε  συνολικά  την  καλύτερη  κατανομή  των  ραδιομετρικών  τιμών 
επιλέχθηκαν μερικές φωτογραφίες για προσκανάρισμα και αξιολόγηση της  καμπύλης 
τονικής μεταφοράς (Total Transfer Curve). Η καμπύλη αυτή χρησιμοποιήθηκε στο 
σκανάρισμα κάθε εικόνας. Τα αρχεία αποθηκεύτηκαν σε μορφή ΤΙF. 
Ως δεδομένα για την γεωμετρική διόρθωση και ορθοαναγωγή των αεροφωτογραφιών 
χρησιμοποιήθηκαν: 
− Εδαφικά σημεία ελέγχου που μετρήθηκαν στο έδαφος με G.P.S.
− Συντεταγμένες εδαφικών σημείων ελέγχου που μετρήθηκαν σε Τοπογραφικά 

Διαγράμματα της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:50.000 και 1:5.000. Οι συντεταγμένες 
μετρήθηκαν με βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ’87 (ΕΓΣΑ 
’87).

Συμπληρωματικά  ελήφθησαν  και  υψόμετρα  θάλασσας  για  υψομετρική 
σταθεροποίηση των δεδομένων. 
Επίσης, απαραίτητη για την διαδικασία ορθοαναγωγής ήταν η χρησιμοποίηση ενός 
Ψηφιακού  Υψομετρικού  Μοντέλου  κυρίως  για  να  μην  υπάρχουν  λάθη  στην 
γεωμετρική διόρθωση τα οποία θα οφείλονταν στις έντονες υψομετρικές διαφορές 
της επιφάνειας του εδάφους. που υφίστανται στην περιοχή μελέτης. Η δημιουργία του 
Ψηφιακού  Υψομετρικού  Μοντέλου  πραγματοποιήθηκε  με  την  ψηφιοποίηση  των 
ισοϋψών από τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1:50.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (ΓΥΣ).
Η ψηφιοποίηση έγινε με ισοδιάσταση 20 μέτρων, από τα τοπογραφικά φύλλα που 
αναφέρονται  στον πίνακα 7.1.  Στο τελικό  ψηφιακό μοντέλο το μέγεθος  του κάθε 
εικονοστοιχείου ορίστηκε στα 30 μέτρα.
Με  την  εισαγωγή  των  εδαφικών  σημείων  ελέγχου,  του  Ψηφιακού  υψομετρικού 
Μοντέλου,  καθώς  και  ορισμένων  παραμέτρων  που  αφορούν  παραμέτρους  κάθε 
αεροφωτογραφίας,  πραγματοποιήθηκε  η  ορθοαναγωγή  τους  χρησιμοποιώντας  σαν 
σύστημα  προβολής  το  Transverse  Mercator  με  κατάλληλο  ορισμό  παραμέτρων 
σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87), όπως φαίνεται 
στο παρακάτω 
Το μέγεθος  του εικονοστοιχείου (pixel)  του κάθε ορθοφωτοχάρτη ορίστηκε στο 1 
μέτρο  με  κατάλληλη  αναδόμηση  τους  με  την  μέθοδο  της  εγγύτερης  ισοδυναμίας 
(nearest neighbour). Οι ορθοφωτοχάρτες που δημιουργήθηκαν ενώθηκαν μεταξύ τους 
σε  ένα  ενιαίο  μωσαϊκό,  χρησιμοποιώντας  αυτόματη  διαδικασία  ραδιομετρικής 
ένωσης  (histogram  matching).  Με  αυτήν  την  διαδικασία  επιτυγχάνεται 
ομοιογενειοποίηση και βελτιστοποίηση της εμφάνισης των αεροφωτογραφιών σε όλο 
το μωσαϊκό (Σχ. 1). 
Τελικά η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε 6 μωσαϊκά ορθοφωτοχαρτών, με σκοπό την 
εξοικονόμηση   χρόνου,  μιας  και  το  συνολικό  μωσαϊκό  ολόκληρου  του  νομού 
ανερχόταν στα 4,5 Gigabyte και δυσκόλευε αφάνταστα τις  εργασίας επεξεργασίας 
που εφαρμόζονταν (ERDAS field guide, 1995).

Επεξεργασία Δορυφορικής εικόνας
Χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του δορυφόρου Landsat 7 ΕΤΜ+, ο οποίος κινείται σε 
τροχιά  γύρω από το  Γη σε  ύψος  περίπου 705km,  είναι  ηλιοσύγχρονος,  με  κλίση 
περίπου 98ο και τέμνει τον Ισημερινό στις 10 π.μ. 
Το πέρασμα σάρωσης (path/row) της εικόνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 184/032. 
Η  ημερομηνία  λήψης  της  εικόνας  ήταν  στις  30  Μαΐου  2001  και  είχε  ποσοστό 
νεφοκάλυψης 5%. Από την σκηνή αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα 6 από τα συνολικά 7 
πολυφασματικά κανάλια (3 στο ορατό και 3 στο μέσο και κοντινό υπέρυθρο), εκτός 
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του θερμικού (κανάλι ΕΤΜ6). Τα πολυφασματικά κανάλια έχουν χωρική διακριτική 
ικανότητα 30 μέτρα.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η ραδιομετρική διόρθωση της εικόνας.  Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για την ραδιομετρική βελτίωση της δορυφορικής εικόνας  είναι η 
γραμμική  επέκταση  της  αντίθεσης  (linear  contrast  stretch).  Σε  κάθε  δορυφορική 
εικόνα,  οι  πιθανές  τιμές  των  pixels  πρέπει  να  εκτείνονται  από  το  0  (τιμή  που 
αντιστοιχεί  στο  μαύρο)  έως  το  255  (τιμή  που  αντιστοιχεί  στο  λευκό).  Στην 
πραγματικότητα όμως, οι τιμές που περιλαμβάνουν οι αρχικές εικόνες εκτείνονται σε 
ένα πολύ μικρότερο εύρος. Η τεχνική αυτή ουσιαστικά ανακατανέμει τις τιμές μίας 
εισαγόμενης  εικόνας,  που  συνήθως  συνωστίζονται  σε  ένα  μικρό  κομμάτι  του 
ιστογράμματος, σε ένα πιο εκτεταμένο εύρος τιμών. Οι ενδιάμεσες τιμές κρατούν τις 
σχετικές  θέσεις  με τρόπο ώστε οι μέσες  τιμές μεταξύ μικρότερης  και  μεγαλύτερη 
τιμής να αντιστοιχούν στο 127 (δηλαδή τη μέση τιμή του ιστογράμματος). Με την 
γραμμική  επέκταση  της  αντίθεσης  έχουμε  αύξηση  της  αντίθεσης  στην  ψηφιακή 
εικόνα ενώ διατηρούνται οι συσχετισμοί της αρχικής ακτινοβολίας.
Έπειτα ακολούθησε η γεωμετρική διόρθωση της εικόνας. Σαν σύστημα προβολής για 
την  γεωμετρική  διόρθωση  χρησιμοποιήθηκε  το  Ελληνικό  Γεωδαιτικό  Σύστημα 
Αναφοράς  ’87  (ΕΓΣΑ  ’87),  το  οποίο  είναι  ένα  μετρικό  σύστημα  που  είναι 
περισσότερο εύχρηστο και προσαρμοσμένο για τον Ελλαδικό χώρο. 
Η διόρθωση έγινε με την κατάλληλη επιλογή 32 εδαφικών σημείων ελέγχου (Ground 
Control  Points-GCP’s),  χρησιμοποιώντας  πολυώνυμο  δευτέρας  τάξης.  Τα  σημεία 
εντοπίσθηκαν από την υψηλής ανάλυσης εικόνα (μωσαϊκό) των ορθοφωτογραφιών, 
που  έχουν  χωρική  διακριτική  ικανότητα  1  μέτρο.  Το  σφάλμα  της  γεωμετρικής 
διόρθωσης  Sigma  (Root  Mean  Square  Error-RMSE)  ήταν  μικρότερο  από  1  pixel 
(0,82 pixels). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εικόνα αποκτά συντεταγμένες, διατηρώντας 
την αρχική γεωμετρία τους, δηλαδή τα εικονοστοιχεία καταλαμβάνουν την ίδια θέση 
μέσα  στην  εικόνα.  Για  να  αποκτήσουν  τα  εικονοστοιχεία  την  σωστή 
προσανατολισμένη γεωμετρία (γραμμών και στηλών), εφαρμόστηκε η μέθοδος της 
αναδόμησης  (resampling)  των  pixels.  Κατά  την  εφαρμογή  της  αναδόμησης, 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εγγύτερης ισοδυναμίας (nearest  neighbor),  με νέα 
ψηφιακή  τιμή  των  εικονοστοιχείων  μετά  την  αναδόμηση  τα  14  μέτρα.  Η  τελική 
εικόνα που προέκυψε έχει  ιδιότητες χάρτη, αφού περιέχει  συντεταγμένες,  κλίμακα 
και προσανατολισμό ως προς το βορρά.
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Σχήμα 1. Μωσαϊκό αεροφωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των 
χρήσεων γης.

Το επόμενο βήμα επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίηση της ανάλυσης τοπίου 
της περιοχής,  ήταν η δημιουργία σύνθετων ψευδέγχρωμων εικόνων.  Για τον λόγο 
αυτό  δημιουργήθηκαν  Σύνθετες  Ψευδέγχρωμες  Εικόνες  (False  Color  Composites-
FCC’s), τριών απλών φασματικών καναλιών. Οι διάφοροι συνδυασμοί φασματικών 
καναλιών  που  εφαρμόστηκαν,  εξετάστηκαν  οπτικά  και  τελικά  οδήγησαν  στην 
επιλογή  της  σύνθετης  ψευδέγχρωμης  ψευδέγχρωμη  εικόνας  4,  3,  2  σαν  κόκκινο, 
πράσινο, μπλε (RGB). Η εικόνα αυτή αναδείκνυε περισσότερο τα στοιχεία που μας 
ενδιέφεραν κατά την φωτοερμηνεία. Σε αυτή την σύνθετη ψευδέγχρωμη εικόνα τα 
χρώματα που προκύπτουν όπως είναι εύκολα αντιληπτό δεν απεικονίζουν τα φυσικά 
χρώματα των γήινων αντικειμένων. Τα χρώματα αυτά που αποδίδουμε σε κάθε ένα 
από τα γήινα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν είναι  τέτοια ώστε να τονίζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Κατ’ αυτόν 
τον  τρόπο,  στην ψευδέγχρωμη  εικόνα  που  προέκυψε  η  βλάστηση εμφανίζεται  με 
αποχρώσεις  του  κόκκινου  χρώματος,  γεγονός  που  οφείλεται  στην  απόδοση  του 
κόκκινου χρώματος στο φασματικό κανάλι ΕΤΜ4 το οποίο βρίσκεται στο κοντινό 
υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αναδεικνύει περισσότερο την 
βλάστηση.  Οι  διάφορες  αποχρώσεις  του  κόκκινου  αφορούν  διαφορετικά  είδη 
βλάστησης,  διαφορετικής  πυκνότητας  φύτευσης,  ύψους  κλπ.  Οι  ανοιχτότερες 
αποχρώσεις του κόκκινου αντιστοιχούν στις καλλιέργειες (αροτριαίες ή δενδρώδεις) 
ή  σε  μορφές  βλάστησης  όχι  πολύ  πυκνής  και  χαμηλού  ύψους  (χορτολιβαδικές 
εκτάσεις,  θαμνώδεις  περιοχές  κ.α.).  Αντίθετα,  οι  σκουρότερες  αποχρώσεις  του 

112



κόκκινου αντιστοιχούν σε πυκνή βλάστηση συνήθως και αρκετά μεγάλου ύψους που 
αντιστοιχεί  κυρίως  στην πυκνή δασική  κάλυψη που βρίσκεται  κυρίως  στα ορεινά 
τμήματα  του  νομού.  Με  αποχρώσεις  του  πράσινου  εμφανίζονται  τα  γυμνά 
καλλιεργούμενα  εδάφη  καθώς  και  ορισμένες  ορεινές  περιοχές  οι  οποίες 
παρουσιάζουν  μικρού  πάχους  εδαφοκάλυψη.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  το  φασματικό 
κανάλι ΕΤΜ3 (το οποίο αναδεικνύει τα γυμνά εδάφη) αποδίδεται στο πράσινο του 
χρωματικού  συστήματος  Red-Green-Blue.  Με  λευκό-κυανό  χρώμα  εμφανίζονται 
δομημένες  περιοχές,  γυμνά  πετρώματα,  λατομεία,  αεροδρόμια  και  γενικότερα 
οτιδήποτε  παρουσιάζει  μεγάλη  ανακλαστικότητα  και  στα  τρία  κανάλια  που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος με σκούρο μπλε χρώμα αποδίδονται οι υδάτινες μάζες (Σχ. 
2).

Σχήμα 2. Η δορυφορική εικόνα που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των χρήσεων 
γης. Ο συνδυασμός των φασματικών καναλιών σε αυτή την εικόνα είναι 
4,3,2 σαν R,G,B (όπως περιγράφεται και στο κείμενο).

5.3 Φωτοερμηνεία - Αποτύπωση χρήσεων γης

Η ψηφιοποίηση των χρήσεων γης βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην φωτοερμηνεία.
Στη  διαδικασία  της  φωτοερμηνείας  σημαντικό  ρόλο  παίζουν  οι  υποκειμενική 
παράγοντες όπως η οξύτητα όρασης και αντίληψης του ερευνητή. Σημαντικό επίσης 
ρόλο παίζουν και οι αντικειμενικοί παράγοντες όπως είναι η ποιότητα των δεδομένων 
καθώς και η τεχνική που ακολουθείται. 
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Σαν  ποιότητα  ανάλυσης  εκφράζεται  η  ικανότητα  που  έχουν  τα  αντικείμενα  που 
απεικονίζονται  να  είναι  ευκρινή  και  να  ξεχωρίζουν  από  τα  γειτονικά  τους.  Η 
ικανότητα αυτή εξαρτάται τόσο από την χωρική διακριτική ανάλυση των δεδομένων 
όσο και από την φασματική τους ταυτότητα. 
Η αποτύπωση των χρήσεων γης, πραγματοποιήθηκε έχοντας σαν βάση το μωσαϊκό 
των  αεροφωτογραφιών  με  την  ταυτόχρονη  συμβολή  της  δορυφορικής  εικόνας, 
ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα όπου ήταν δύσκολη η φωτοερμηνεία ή ήταν απαραίτητος 
ο  συνδυασμός  των  δύο  προϊόντων  ώστε  να  αποδοθεί  η  κατάλληλη  χρήση  γης. 
Χρησιμοποιήθηκαν  επίσης,  οι  τοπογραφικοί  χάρτες,  κλίμακας  1:50.000  που 
καλύπτουν την περιοχή μελέτης.
Αρχικά όπως αναφέρθηκε από την αρχική φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών και 
τις υπαίθριες παρατηρήσεις καταγράφηκαν οι κύριες χρήσεις γης που εμφανίζονται 
στην  περιοχή  μελέτης  (Πίνακας  2).  Ο  διαχωρισμός  των  μικτών  από  τα  καθαρά 
πολύγωνα  χρήσης  γης  πραγματοποιήθηκε  με  σκοπό  την  συντομότερη  εξαγωγή 
συμπερασμάτων  για  τις  χρήσεις  γης  της  περιοχής  μελέτης,  αλλά  και  λόγω  του 
πολυτεμαχισμού που παρουσιάζει ο αγροτικός κλήρος στον Ελλαδικό χώρο.
Έτσι πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των πολυγωνικών ενοτήτων ως εξής:
α) Σε εκείνες που περιλαμβάνουν μία «καθαρή» χρήση γης με ποσοστό περισσότερο 
του 80% του συνόλου της έκτασής τους και 
β) Σε εκείνες που χαρακτηρίζονται ως «μικτές»και περιλαμβάνουν μία κύρια χρήση 
γης  που  καταλαμβάνει  ποσοστό  από  50-80%  του  συνόλου  της  έκτασης  κάθε 
πολυγώνου ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καταλαμβάνεται από διαφορετικές χρήσεις γης 
που είναι δύσκολο να διαχωριστούν. 

Πίνακας 2: Οι κύριες χρήσεις γης που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης.

Αριθμός  Ταξινόμησης 
στην  Γεωγραφική 
Βάση Πληροφοριών

Χρήση γης Σχόλια

1a Δάσος
1b Δάσος μικτό
2a Αστικό
2b Αστικό μικτό
3a Βοσκότοπος-Χέρσο
3b Βοσκότοπος-Χέρσο μικτό

4a Αροτριαίες Καλλιέργειες

Περιλαμβάνει  Χειμερινές 
(σιτηρά)  και  Καλοκαιρινές 
(βαμβάκι,  αραβόσιτος), 
κηπευτικές  καλλιέργειες  και 
χωράφια σε αγρανάπαυση.

4b Αροτριαίες μικτό
5a Μόνιμες καλλιέργειες Δενδρώδεις  καλλιέργειες 

(Οπωροφόρα  δέντρα,  Ακρόδρυα 
κ.α.)

5b Μόνιμες  καλλιέργειες 
μικτό

Δενδρώδεις καλλιέργειες

6a Ελαιώνες
6b Ελαιώνες μικτό
7a Αμπελώνες
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7b Αμπελώνες μικτό
8 Υδάτινες  μάζες, 

Κατασκευές, Άλλο
Περιλαμβάνει δρόμους με πλάτος 
μεγαλύτερο  των  10  μέτρων, 
στραγγιστικά δίκτυα και υδάτινες 
μάζες,  όπως  λίμνες, 
λιμνοθάλασσες  και  μεγάλα 
ποτάμια. 
Περιλαμβάνει  βιομηχανικές 
περιοχές,  κατασκευαστικά  έργα, 
θερμοκήπια, παράκτιες ζώνες κ.α.

Οι χρήσεις Γης που ψηφιοποιήθηκαν απεικονίζονται στο σχήμα 3.
Τα κριτήρια διαχωρισμού που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες κατηγορίες κάλυψης-
χρήσης γης ήταν τα ακόλουθα:
Α. Γεωργικό Περιβάλλον
Αροτριαίες καλλιέργειες.  Περιλαμβάνει περιοχές που καλλιεργούνται με χειμερινές 
και θερινές καλλιέργειες σιτηρών, βαμβακιού, οσπρίων, οπωρολαχανικών κ.α.
Αροτριαίες  μεικτό.   Περιλαμβάνει  περιοχές  που  καλλιεργούνται  με  χειμερινές  και 
θερινές  καλλιέργειες  σιτηρών,  βαμβακιού,  οσπρίων,  οπωρολαχανικών  κ.α.,  ενώ 
ενδιάμεσα  υπάρχουν  σε  μικρό  ποσοστό  και  άλλου  είδους  χρήσεις  γης  που  δεν 
μπορούν εύκολα να διαχωριστούν.
Ελαιώνες.  Περιοχές φυτεμένες με ελαιόδενδρα
Ελαιώνες μεικτό.  Περιοχές φυτεμένες με ελαιόδενδρα, ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν σε 
μικρό  ποσοστό  και  άλλου  είδους  χρήσεις  γης  που  δεν  μπορούν  εύκολα  να 
διαχωριστούν.
Δεντρώδεις  καλλιέργειες.   Περιοχές  φυτεμένες  με  οπωροφόρα  δέντρα  όπως 
βερικοκιές, αχλαδιές , μηλιές κ.α.
Δεντρώδεις  καλλιέργειες  μεικτό.  Περιοχές  φυτεμένες  με  οπωροφόρα  δέντρα  όπως 
βερικοκιές, αχλαδιές , μηλιές κ.α.,  ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν σε μικρό ποσοστό και 
άλλου είδους χρήσεις γης που δεν μπορούν εύκολα να διαχωριστούν.
Αμπελώνες.  Περιοχές που καλύπτονται από αμπέλια.
Αμπελώνες μεικτό.  Περιοχές καλυμμένες από αμπέλια , ενώ ενδιάμεσα υπάρχουν σε 
μικρό  ποσοστό  και  άλλου  είδους  χρήσεις  γης  που  δεν  μπορούν  εύκολα  να 
διαχωριστούν.
Β. Τεχνητές επιφάνειες
Αστικό.   Περιλαμβάνει  την  συνεχή  αστική  οικοδόμηση,  δηλαδή χώρους  που 
αποτελούνται  από  κτίρια.  Τα  κτίρια,  οι  οικοδομικές  αρτηρίες  και  οι  τεχνητά 
καλυπτόμενες  επιφάνειες  καλύπτουν  ολόκληρο  σχεδόν  το  έδαφος.  Μη γραμμικές 
εκτάσεις βλάστησης και ακάλυπτα εδάφη είναι σπάνια.
Αστικό μεικτό . Περιγράφει Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση, δηλαδή χώρους που 
αποτελούνται  από κτίρια  που συνυπάρχουν με  περιοχές  βλάστησης και  ακάλυπτα 
εδάφη, που καλύπτουν διακεκομμένες σημαντικές εκτάσεις.
Γ. Δάση και ημι-φυσικές περιοχές
Βοσκότοπος-Χέρσο.   Περιοχές  που  καλύπτονται  από  πυκνή  βλάστηση  χλόης 
ανθοκομικής σύνθεσης (ρείκια, λιμπούρνο κ.α.), αγροστώδη και από χέρσες εκτάσεις.
Βοσκότοπος-Χέρσο μεικτό.  Περιοχές που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση χλόης 
ανθοκομικής σύνθεσης, αγροστώδη και από χέρσες εκτάσεις. Ενδιάμεσα υπάρχουν σε 
μικρό  ποσοστό  και  άλλου  είδους  χρήσεις  γης  που  δεν  μπορούν  εύκολα  να 
διαχωριστούν.
Δάσος. Περιλαμβάνει όλων των ειδών τα δάση, πλατύφυλλα και κωνοφόρα.
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Δάσος μεικτό. Περιλαμβάνει όλων των ειδών τα δάση, πλατύφυλλα και κωνοφόρα. 
Ενδιάμεσα  υπάρχουν  σε  μικρό  ποσοστό  και  άλλου  είδους  χρήσεις  γης  (κυρίως 
θαμνώδης  κάλυψη)  που  δεν  μπορούν  εύκολα  να  διαχωριστούν.  Οι  θάμνώδεις 
εκτάσεις  αφορούν  σκληροφυλλική  βλάστηση με  χαμηλή και  κλειστή  κάλυψη που 
κυριαρχείται  από  θάμνους,  χαμόδενδρα  και  ποώδη  φυτά  (χερσότοποι,  ρείκια, 
αμμόχορτα, λιμπούρνο κ.α.).
Δ. Νερό-Δρόμοι-Στραγγιστικά-Άλλο
Περιλαμβάνει παράκτιες ζώνες, δηλαδή περιοχές που δεν είναι δασώσεις και είναι 
διαποτισμένες προσωρινά ή μόνιμα από υφάλμυρο ή αλμυρό νερό, όπως βάλτοι, έλη, 
αμμουδιές,  αλυκές  κ.α.  Επίσης,  περιλαμβάνει όλων των  ειδών τα  χερσαία  ύδατα, 
όπως ποτάμια λίμνες και λιμνοθάλασσες και τέλος δρόμους με πλάτος μεγαλύτερο 
των 10 μέτρων, ώστε να δημιουργεί ξεχωριστή πολυγωνική ενότητα.
Επίσης, περιλαμβάνει βιομηχανικές περιοχές, κατασκευαστικά έργα και γενικότερα 
τεχνητά  καλυπτόμενες  εκτάσεις  με  σκυρόδεμα,  άσφαλτο  ή  σταθεροποιημένο, 
πεπιεσμένο χώμα κ.α., χωρίς βλάστηση ή κατασκευές όπως οδικά και σιδηροδρομικά 
δίκτυα,  ζώνες  λιμένων,  αεροδρόμια,  φράγματα,  ορυχεία,  θερμοκήπια,  καθώς  και 
αχαρακτήριστες χρήσεις γης.

Σχήμα 3. Οι κατανομή των χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης

5.4 Χρήσεις γης κατά υδρολογική λεκάνη
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Η ανάλυση των χρήσεων γης κατά υδρολογική λεκάνη, που συντάχθηκε με βάση την 
παραπάνω μεθοδολογία, παρουσιάζεται κατά υδρολογική λεκάνη στους πίνακα που 
ακολουθούν.

ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 01 (ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ.)(α/α 1)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 11,80 85,51
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 1,45
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,90 6,52
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,90 6,52
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 13,80 100

ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02 (ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ.) (α/α 2)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 10,60 88,33
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,20 10,00
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,24 1,67
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 12,04 100

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ) (α/α 3)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 29,30 86,92
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 3,30 9,79
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,01 0,03
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 3,26
Εμβαδόν 33,71 100

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 05 (ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ) (α/α 4)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 10,20 87,93
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,10 0,86
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,10 9,48
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Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,10 0,86
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,09 0,78
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,01 0,09
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 11,60 100

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.) (α/α 5)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 24,90 88,61
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 0,71
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,90 3,20
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,30 1,07
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,10 3,91
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,70 2,49
Εμβαδόν 28,10 100

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) (α/α 6)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 68,70 77,28
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,70 0,79
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,60 1,80
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 9,20 10,35
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,58 8,53
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,02 0,02
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,24
Εμβαδόν 88,90 100

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.) (α/α 7)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 9,70 71,22
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,30 2,20
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,06 0,44
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,08 0,59
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 3,36 24,67
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,04 0,29
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,08 0,59
Εμβαδόν 13,62 100

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ.) (α/α 8)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 4,20 46,67
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Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 2,22
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,20 2,22
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,71 7,89
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 3,54 39,33
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,06 0,67
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,09 1,00
Εμβαδόν 9,00 100

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.) (α/α 9)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 12,40 72,94
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 1,18
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,30 1,76
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,20 1,18
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 3,40 20,00
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,40 2,35
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,59
Εμβαδόν 17,00 100

ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 (ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ) (α/α 10)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 26,25 91,46
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,04 0,14
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,80 2,79
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,11 0,38
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,35 4,70
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,05 0,17
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,35
Εμβαδόν 28,70 100

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01 (ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ.) (α/α 11)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 12,10 97,58
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,06 0,48
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - 0,00
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,14 1,13
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,04 0,32
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,06 0,48
Εμβαδόν 12,40 100

ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) (α/α 12)

Κατηγορία Εμβαδόν
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km2 %
Δάσος - Δάσος Μικτό 25,20 75,22
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 7,80 23,28
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,10 0,30
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,30 0,90
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,30
Εμβαδόν 33,50 100

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο1 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1)) (α/α 13)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 47,00 39,83
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,00 0,85
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 24,62 20,86
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 32,30 27,37
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 9,00 7,63
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,06 0,05
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 4,02 3,41
Εμβαδόν 118,00 100

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 02 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 14)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 19,60 11,68
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,80 1,07
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 20,80 12,40
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 95,70 57,03
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 20,10 11,98
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - 0,00
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 9,80 5,84
Εμβαδόν 167,80 100

ΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ (ΡΕΜΑ01) (α/α 15)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 4,10 93,18
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,05 1,14
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,20 4,55
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,05 1,14
Εμβαδόν 4,40 100

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 04 (α/α 16)
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Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 2,10 95,45
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,10 4,55
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 2,20 100

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 02 (ΡΕΜΑ02) (α/α 17)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 1,55 96,88
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,03 1,88
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,02 1,25
Εμβαδόν 1,60 100

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 01 (ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ) (α/α 18)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 4,50 97,83
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,10 2,17
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 4,60 100

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 03 (ΡΕΜΑ03) (α/α 19)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 2,90 100,00
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 2,90 100
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ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ (ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ.) (α/α 20)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 6,10 98,39
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,06 0,97
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό - -
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό - -
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,04 0,65
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο - -
Εμβαδόν 6,20 100

ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ) (α/α 21)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 19,30 24,62
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,60 2,04
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 35,20 44,90
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 8,90 11,35
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 10,00 12,76
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 3,40 4,34
Εμβαδόν 78,40 100

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01) (α/α 22)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 29,60 42,53
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,72
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 10,30 14,51
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 17,96
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 15,10 21,70
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,58
Εμβαδόν 70,00 100

ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02) (α/α 23)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 45,90 56,67
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,73
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,40 21,48
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 15,43
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,60 1,98
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
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Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 2,20 2,72
Εμβαδόν 81,0 100

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03) (α/α 24)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 6,00 65,22
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 2,17
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 2,22 24,13
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,60 6,52
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,08 0,87
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 1,09
Εμβαδόν 9,20 100

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04) (α/α 25)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 7,30 54,89
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 5,10 38,35
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,56 4,21
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,04 0,30
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,30 2,26
Εμβαδόν 13,30 100

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 2 (ΠΗΝΕΙΟΣ-05) (α/α 26)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 2,90 60,42
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,50 31,25
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,20 4,17
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,10 2,08
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 2,08
Εμβαδόν 4,80 100

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06) (α/α 27)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 38,40 48,61
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,70 2,15
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,90 22,66
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,20 15,44
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Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,60 9,62
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,20 1,52
Εμβαδόν 79,0 100

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΑΙΓΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-07) (α/α 28)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 10,40 18,84
Αστικό - Αστικό Μικτό 4,90 8,88
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,50 2,72
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 30,70 55,62
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 5,10 9,24
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 2,60 4,71
Εμβαδόν 55,20 100

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ-08) (α/α 29)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 14,30 70,95
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,30 1,43
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 2,20 10,48
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 1,50 8,57
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,10 5,24
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - 0,00
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,70 3,33
Εμβαδόν 20,10 100

ΥΛ. ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-09) (α/α 30)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 4,00 67,80
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,40 23,73
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,20 3,39
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,20 3,39
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 1,69
Εμβαδόν 5,90 100

ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 31)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 7,60 31,40
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
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Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 14,60 60,33
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 1,40 5,79
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,50 2,07
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,04 0,17
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,06 0,25
Εμβαδόν 24,20 100

ΥΛ. ΔΗΝΗΤΡΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 32)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 1,60 15,38
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,09 0,87
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 5,40 51,92
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 1,90 18,27
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,33 12,79
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,08 0,77
Εμβαδόν 10,40 100

ΥΛ. Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 33)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 8,40 36,84
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,01 0,04
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 9,90 43,42
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 3,10 13,60
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,00 4,39
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,24 1,05
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,15 0,66
Εμβαδόν 22,80 100

ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 34)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 18,80 59,31
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,80 5,68
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 6,20 19,56
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 2,80 8,83
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 2,05 6,47
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,04 0,13
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,01 0,03
Εμβαδόν 31,70 100

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ) (α/α 35)

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %
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Δάσος - Δάσος Μικτό 0,70 6,60
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,90 8,49
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 8,20 77,36
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,80 7,55
Εμβαδόν 10,60 100

6. Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά υδρολογική λεκάνη

Η ανάλυση της εμφάνισης των γεωλογικών σχηματισμών κατά υδρολογική λεκάνη 
έγινε με βάση τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000, μετά από 
ψηφιοποίησή τους και ανάκτηση των επιμέρους εμβαδών τους ανά λεκάνη.

ΥΛ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 01 (ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ρ.) (α/α 1)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1,71 12,39
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ-ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 3,11 22,57
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,62 4,52
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 4,87 35,32
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,49 3,53
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 2,99 21,67
ΕΜΒΑΔΟΝ 13,80 100,00

ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02 (ΑΓΡΙΟΑΧΛΑΔΙΑΣ Ρ.) (α/α 2)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,26 2,19
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ-ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 8,30 69,13
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,01 0,06
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,11 9,25
ΜΑΡΜΑΡΑ 1,97 16,12
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,39 3,25
ΕΜΒΑΔΟΝ 12,04 100,00

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ) (α/α 3)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,64 1,9
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,35 1,04
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ 14,15 41,97
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 17,66 52,38
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ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΠΟΛΙΝΕΣ 0,03 0,08
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,89 2,63
ΕΜΒΑΔΟΝ 33,71 100,00

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 05 (ΞΕΡΟΡΡΕΜΑ) (α/α 4)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,25 2,15
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 4,62 39,87
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ 2,75 23,74
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,59 5,07
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ & 
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 3,32 28,61
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,06 0,56
ΕΜΒΑΔΟΝ 11,6 100,00

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΜΠΟΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.) (α/α 5)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 6,75 24,02
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 1,02 3,63
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 1,41 5,03
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΡΗΜΑΤΩΝ_ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ_ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ ΧΕΙΜΑΡ. 0,47 1,69
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ 7,30 25,97
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 8,57 30,51
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΠΟΛΙΝΕΣ 0,10 0,36
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 0,82 2,93
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1,29 4,58
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,36 1,28
ΕΜΒΑΔΟΝ 28,1 100,00

ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) (α/α 6)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 7,69 8,65
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 1,96 2,20
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 6,33 7,12
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 10,63 11,96
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 6,37 7,17
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,31 0,35
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 5,53 6,22
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ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 1,31 1,47
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ 0,51 0,57
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 15,23 17,13
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 4,11 4,62
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 0,97 1,09
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 2,27 2,55
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,68 0,77
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 22,60 25,42
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 2,41 2,72
ΕΜΒΑΔΟΝ 88,9 100,00

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.)(α/α 7)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,49

3,60

ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 1,67 12,30
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,44 3,20
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,45 3,30
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 0,11

0,70

ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ  ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 2,08

15,30

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 2,75

20,20

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 1,06

7,80

ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 3,22 23,70
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 1,33 9,70
ΕΜΒΑΔΟΝ 13,62 100,00

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΔΕΛΗΚΟΥΣΤΑ Ρ)(α/α 8)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 2,30 25,51
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 0,04 0,49
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 6,66 74,00
ΕΜΒΑΔΟΝ 9,00 100,00
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ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.)(α/α 9)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 4,72 27,76
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,33 1,97
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,44 2,60
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,44 2,59
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ  ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 0,88

5,18

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 9,10 53,52
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 1,09 6,39
ΕΜΒΑΔΟΝ 17,00 100,00

ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 (ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ)(α/α 10)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 11,64 40,57
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,51 1,79
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,73 2,56
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ 0,05 0,18
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 1,30 4,52
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 4,79 16,69
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 1,42 4,96
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 6,25 21,77
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,75 6,11
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,24 0,85
ΕΜΒΑΔΟΝ 28,70 100,00

ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01 (ΚΑΚΟΣΚΑΛΑ Ρ.)(α/α 11)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 7,95 64,08
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,15 1,17
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,50 4,06
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 3,77 30,37
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 0,04 0,33
ΕΜΒΑΔΟΝ 12,40 100,00
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ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)(α/α 12)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 5,67 16,94
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,23 0,7
ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 4,52 13,5
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,26 0,78
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 8,62 25,73
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,03 0,09
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,01 0,03
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ 0,63 1,87
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΑ 0,61 1,83
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 9,59 28,64
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 3,08 9,19
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 0,01 0,02
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,23 0,68
ΕΜΒΑΔΟΝ 33,50 100,00

ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο1 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (1)) (α/α 13)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 2,17 1,84
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 2,29 1,94
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 37,76 32
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 12,98 11
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ 
ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ 0,00  
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ-ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 27,26 23,1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 1,84 1,56
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ_ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 5,82 4,93
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ 4,20 3,56
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 21,29 18,04
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΠΟΛΙΝΕΣ 0,47 0,4
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 0,00 0
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 1,22 1,03
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,59 0,5
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,12 0,1
ΕΜΒΑΔΟΝ 118,00 100,00
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ΥΛ. ΚΑΡΛΑ Ο2 (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) (α/α 14)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,13 0,08
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 21,13 12,59
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 100,93 60,15
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 3,19 1,90
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 9,83 5,86
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 0,15 0,09
ΕΝΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0,05 0,03
ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ ΕΠΙΚΛΥΣΕΩΣ 
ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 0,65 0,39
ΠΟΤΑΜΟΧΕΡΣΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 17,12 10,20
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 2,36 1,41
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 0,94 0,56
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ 0,33 0,19
ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ 0,01 0,00
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 0,45 0,27
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΤΡΩΜΑΤΑ 0,33 0,20
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 2,73 1,63
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1,65 0,98
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 5,80 3,46
ΕΜΒΑΔΟΝ 167,80 100,00

ΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ (ΡΕΜΑ01)(α/α 15)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 2,71 61,69
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,15 3,34
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,06 1,32
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ 0,13 2,89
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,65 14,7
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,45 10,18
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,26 5,88
ΕΜΒΑΔΟΝ 4,40 100,00
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ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 04 (ΚΑΛΥΜΠΙΣΤΡΑ Ρ.)(α/α 16)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1,13 51,52
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,44 20,08
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,16 7,39
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,43 19,47
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,03 1,53
ΕΜΒΑΔΟΝ 2,20 100,00

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 02 (ΡΕΜΑ02)(α/α 17)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,99 61,78
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,07 4,35
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,54 33,86
ΕΜΒΑΔΟΝ 1,60 100,00

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 01 (ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ)(α/α 18)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1,18 25,69
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,72 15,59
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 2,13 46,31
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 0,53 11,46
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,04 0,95
ΕΜΒΑΔΟΝ 4,60 100,00

ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 03 (ΡΕΜΑ03)(α/α 19)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,42 14,64
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,02 0,74
ΜΑΡΜΑΡΑ 1,42 48,86

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 1,04 35,76

ΕΜΒΑΔΟΝ 2,90 100,00
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ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ (ΛΥΧΝΟΚΟΛΗ Ρ.)(α/α 20)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1,96 31,68
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 0,01 0,09
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,82 13,24
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 0,03 0,49
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 3,38 54,5
ΕΜΒΑΔΟΝ 6,20 100,00

ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ) (α/α 21)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 1,23 1,57
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 16,68 21,28

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 12,57 16,03
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 9,93 12,66
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,45 0,58
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 7,66 9,77
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 3,07 3,92
ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΣ ΕΠΙΚΛΥΣΕΩΣ 
ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 0,30 0,38
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,04 0,05
ΚΡΟΚΑΛΟΛΑΤΥΠΟΠΑΓΗ 1,00 1,27
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 2,89 3,69
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΑ 0,29 0,37
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 6,97 8,89

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 12,26 15,64
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,24 1,58
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 1,82 2,32
ΕΜΒΑΔΟΝ 78,40 100,00

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01) (α/α 22)

133



ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 16,98 24,4
ΕΛΟΥΒΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ 0,81 0,87

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 11,85 17,02

ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,38 1,98
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 1,52

2,18

ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,43 0,47
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,65 2,22
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,05 0,07
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΥΛΛΙΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1,79

2,57

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 8,69

12,49

ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 7,13

10,27

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 17,71

25,44

ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,01 0,02
ΕΜΒΑΔΟΝ 70,00 100,00

ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02)(α/α 23)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 5,09 6,29
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 12,96 16
ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 5,45 6,73
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,30 0,37
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,83 1,02
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,59 0,73
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 28,15 34,75
ΦΥΛΛΙΤΕΣ 0,16 0,2
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 0,02 0,03
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΥΛΛΙΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,02 0,02
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 1,75 2,16
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ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΑ 0,32 0,4
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 24,06 29,7
ΥΔΑΤΑ 0,65 0,8
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,65 0,8
ΕΜΒΑΔΟΝ 81,00 100,00

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03)(α/α 24)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 0,58

6,35

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0,92 9,98
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,04 0,45
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 2,14 23,27
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,01 0,06
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΥΛΛΙΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,85

9,25

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,19

2,05

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 4,43

48,16

ΥΔΑΤΑ 0,04 0,43
ΕΜΒΑΔΟΝ 9,200 100,00

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04)(α/α 25)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 3,79 28,49
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,00 0
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,44 3,29
ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΩΝ 0,13 0,98
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 6,05 45,48
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,17 1,25
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 2,62 19,7
ΥΔΑΤΑ 0,10 0,72
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,01 0,09
ΕΜΒΑΔΟΝ 13,30 100,00

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 2 (ΠΗΝΕΙΟΣ-05)(α/α 26)
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ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 0,13 2,73
ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0,13 2,66
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,07 1,39
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 2,12 44,1
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,49 10,28
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,12 2,6
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 1,70 35,49
ΥΔΑΤΑ 0,04 0,75
ΕΜΒΑΔΟΝ 4,80 100,00

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06)(α/α 27)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 5,98 7,57
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΩΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΞΕΝΙΤΕΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,03 0,04
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 2,70 3,42

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 16,25 20,57
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΘΕΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ+ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 2,01 2,55
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,02 0,02

ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΩΝ 0,88 1,12
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 20,18 25,55
ΦΥΛΛΙΤΕΣ 0,55 0,69
ΜΑΡΜΑΡΑ 2,22 2,81
ΜΕΤΑΒΑΣΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ 0,09 0,12
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 8,57 10,85
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,01 0,01
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 3,18 4,03
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 0,22 0,28
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 10,90 13,8
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 4,61 5,84
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,45 0,57
ΥΔΑΤΑ 0,13 0,16
ΕΜΒΑΔΟΝ 79,00 100,00

ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΑΙΓΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-07)(α/α 28)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 29,97 54,3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 2,32 4,2
ΑΣΥΝΔΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 2,82 5,1
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,27 2,3

ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΩΝ 0,77 1,39
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΠΟΛΙΝΕΣ 0,95 1,73

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,01 0,01
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 3,42 6,2
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2,00 3,62
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,10 0,18
ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 0,07 0,12
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 10,02 18,15
ΥΔΑΤΑ 1,49 2,7
ΕΜΒΑΔΟΝ 55,20 100,00

ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΗΝΕΙΟΣ-08) (α/α 29)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 0,01 0

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 4,17 20,32
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 0,67 4,13

ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΩΝ 1,03 4,92
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 6,01 30,03
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,29 1,37
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,11 0,63
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,01 0,04
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,30 1,56

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 7,20 35,44
ΥΔΑΤΑ 0,30 1,56
ΕΜΒΑΔΟΝ 20,10 100,00

ΥΛ. ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-09)(α/α 30)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΙΟΥ 0,04 0,66
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ 1,63 27,67

ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΚΑΝΩΝ 0,00 0
ΜΑΡΜΑΡΑ 0,27 4,6
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,12 2,05

ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 1,30 22,11
ΟΛΙΣΘΟΛΙΘΟΙ 0,01 0,25
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 0,17 2,91
ΥΔΑΤΑ 0,09 1,57

ΦΛΥΣΧΗΣ ΕΠΙΖΩΝΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2,20 37,27
ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 0,05 0,91
ΕΜΒΑΔΟΝ 5,90 100,00

ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 31)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 2,66 11,01
ΕΝΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0,30 1,26
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 14,56 60,18
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 0,18 0,73
ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 5,03 20,79
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ_ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 1,42 5,88
ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ 0,04 0,15
ΕΜΒΑΔΟΝ 24,20 100,00

ΥΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 32)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,34 3,23
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 0,11 1,1
ΕΝΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0,14 1,3
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 6,24 60,04
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 2,70 25,98
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 0,87 8,35
ΕΜΒΑΔΟΝ 10,40 100,00

ΥΛ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))(α/α 33)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 2,66 11,67
ΕΝΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0,34 1,49
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,01 0,03
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ 17,59 77,15
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΙΖΗΜΑΤΑ 1,42 6,24
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ_ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 0,51 2,24
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΤΕΣ 0,26 1,14
ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ 0,01 0,04
ΕΜΒΑΔΟΝ 22,80 100,00

ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π.(2))(α/α 34)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 0,05 0,16
ΓΝΕΥΣΙΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ 
ΕΩΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΩΝ 5,30 16,73
ΕΝΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 0,28 0,87
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ 0,02 0,05
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, 
ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΤΕΣ 21,81 68,81
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 0,26 0,81
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ΜΠΛΕ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ, ΓΝΕΥΣΙΟΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - 
ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΤΕΣ 2,56 8,06
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΩΝΟΙ ΚΟΡΗΜΑΤΩΝ_ ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΩΝ 1,42 4,48
ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ 0,01 0,03
ΕΜΒΑΔΟΝ 31,70 100,00

ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ) (α/α 35)

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ

km2 %
ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ 8,10 76,65
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΤΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

0,80 7,76

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1,00 9,21
ΥΔΑΤΑ 0,70 6,37
ΕΜΒΑΔΟΝ 10,60 100,00

ΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Μεθοδολογία εργασίας – Καταχώρηση δεδομένων

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή Κάτω Ολύμπου – ΄Οσσας – 
Μαυροβουνίου σε κατασκευές, μελέτες και προτάσεις, σχετικές με θέσεις ταμίευσης 
νερού, με κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης, ακολούθησε τα παρακάτω στάδια:
1) Συλλογή δεδομένων, σε συνεργασία και με τους Δήμους της περιοχής μελέτης.
2) Επεξεργασία, αξιολόγηση και κωδικοποίηση δεδομένων.
3) Καταχώρηση δεδομένων και δημιουργία ψηφιακών και πινακοποιημένων αρχείων.
Τα ψηφιακά αρχεία δημιουργήθηκαν με μεταφορά των θέσεων από τους αναλογικούς 
χάρτες  σε  δύο  ειδικά  διαμορφωμένα  επίπεδα  στο  GIS,  ένα  ταμιευτήρων  και  ένα 
λιμνοδεξαμενών.
Στους καταλόγους που διμιουργήθηκαν η ονομασία των έργων είναι σύνθετη από το 
όνομα  του  Δήμου  και  το  είδος  του  έργου,  για  παράδειγμα  φράγμα  στο  Δήμο 
Μελιβοίας  συμβολίζεται  ως  ΜΕ_Φ,  ενώ  λιμνοδεξαμενή  ως  ΜΕ_Λ.  Το  όνομα 
ακολουθεί αριθμός που εκφράζεται με σειρά για κάθε Δήμο από το 1 έως n+1. Άρα 
το κωδικοποιημένο όνομα κάθε έργου συμπληρώνεται ως ΜΕ_Φ4 ή ΜΕ_Λ2. Στην 
περίπτωση που η θέση του έργου πέφτει σε ένα Δήμο τότε χρησιμοποιούμε σύνθετο 
όνομα (ΕΥΜΕ_Φ4).
Στοιχεία πάρθηκαν από τις ακόλουθες μελέτες, που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια 
και  των  Δήμων  Κάτω  Ολύμπου,  Ευρυμενών,  Νέσσωνος,  Λακέρειας,  Αγιάς  και 
Μελιβοίας και την Κοινότητα Αμπελακίων.
1. Γ.  ΜΙΓΚΙΡΟΣ  κ.ά.  (1992):  Οριστική  πρότυπη  έρευνα  σχεδιασμού  μικρών 

ταμιευτήρων  στις  περιοχές  Λιβαδότοπος  (Τσαΐρια,  Χάλκωμα)  και  Κούτρα 
Κοινότητας  Αμπελακίων,  Ν.  Λαρίσης.  Οριστική  μελέτη,  Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 107 + χάρτες.

2. Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992): Αναγνωριστική μελέτη για αξιοποίηση με ταμιευτήρες 
του  υδατικού  δυναμικού  Επαρχιών  Αγιάς  -  Τυρνάβου  Ν.  Λάρισας.  Έκθεση, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 1-38 + χάρτης.
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3. Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.  (1993):  Οριστική μελέτη  Φράγματος Πουρναρίου 
Αμπελακίων. Οριστική μελέτη, Δήμος Συκουρίου, 4 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

4. Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1994): Υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής Ολύμπου - 
Κάτω Ολύμπου Οσσας (ΒΑ Θεσσαλία). Μελέτη, 1 Τεύχος + χάρτες, σχέδια.

5. Π.  ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  κ.ά.  (1995):  Οριστική  μελέτη  Φράγματος  Ποταμιάς. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Αγιάς, σελ. 1-70 + χάρτη.

6. Α. ΜΟΙΡΑ κ.ά.  (2003):  Οριστική  μελέτη  φράγματος  Μελιβοίας  Ν.  Λάρισας. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Μελιβοίας, Ν. Λάρισας. 10 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004): Οργάνωση της 
παρακολούθησης σε βάση δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων  και  της  αξιολόγησης  των  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων  της  Θεσσαλίας. 
ΜΕΡΟΣ Γ, σελ. 296 – 364 (τουλάχιστον).

8. Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ κ.ά.  (2005):  Κατασκευή λιμνοδεξαμενής  Νιζερού Κισσάβου. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Μελιβοίας, Ν. Λαρίσης. 4 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

9. Ι.  ΣΙΣΚΟΣ  (2005):  Αναγνωριστική  προκαταρκτική  μελέτη  φράγματος 
Σκλήθρου, στη θέση Παλαιολίβαδο Δήμου Μελιβοίας. Προκαταρκτική μελέτη, 
σελ. 1-24 + χάρτη.

10. Σ.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (2005):  Οριστική  μελέτη  μικρού  φράγματος  στην  θέση 
Παλαιογέφυρο,  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Σπηλιάς,  του  Δήμου  Νέσσωνος. 
Οριστική Μελέτη, Δήμος Νέσσωνος, 7 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

11. Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2006): Οριστική τεχνική μελέτη φράγματος στην περιοχή 
Πρ.  Ηλία  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Μεγαλόβρυσο.  Οριστική  Μελέτη,  Δήμος 
Αγιάς, 7 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

12. Κ.  ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ  (2006):  Οριστική  υδραυλική  μελέτη  αξιοποίησης  φυσικού 
ταμιευτήρα  στην  περιοχή  Γούρνα  Οξυάς,  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Καρίτσα. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Ευρυμενών, Ν. Λαρίσης. 2 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (2007): Ανάπτυξη  συστημάτων  και 
εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων-Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (08).

2. Ταξινόμηση προτάσεων

Στις μελέτες που προαναφέρθηκαν συνολικά προτείνονται 49 θέσεις ταμίευσης νερού 
(Πίνακας  1),  από  τις  οποίες  οι  4  αφορούν  λιμνοδεξαμενές,  η  1  θέση  φράγματος 
εκτροπής και οι 44 θέσεις φραγμάτων κατάκλυσης.
Η κατανομή τους κατά Δήμο είναι:
− Δήμος Κάτω Ολύμπου 4 θέσεις φραγμάτων (ΚΟ_Φ1, ΚΟ_Φ2, ΚΟ_Φ3, ΚΟ_Φ4).
− Δήμος  Νέσσωνος 3  θέσεις  φραγμάτων και  1  λιμνοδεξαμενή (ΝΕ_Φ1,  ΝΕ_Φ2, 

ΝΕ_Φ3 και ΝΕ_Λ1).
− Κοινότητα  Αμπελακίων  8  θέσεις  φραγμάτων  (ΑΜ_Φ1,  ΑΜ_Φ2,  ΑΜ_Φ3, 

ΑΜ_Φ4, ΑΜ_Φ5, ΑΜ_Φ6, ΑΜ_Φ7, ΑΜ_Φ8).
− Δήμος Ευρυμενών 2 θέσεις  φραγμάτων (ΕΥ_Φ1, ΕΥ_Φ2) και 1 λιμνοδεξαμενή 

(ΕΥ_Λ1),  καθώς  και  1  θέση  φράγματος  η  οποία  εντάσσεται  και  στο  Δήμο 
Μελιβοίας (ΕΥΜΕ_Φ1).

− Δήμος  Μελιβοίας  11  θέσεις  φραγμάτων  (ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ2,  ΜΕ_Φ3,  ΜΕ_Φ4, 
ΜΕ_Φ5,  ΜΕ_Φ6,  ΜΕ_Φ7,  ΜΕ_Φ8,  ΜΕ_Φ9,  ΜΕ_Φ10,  ΜΕ_Φ12),  1  θέση 
φράγματος εκτροπής (ΜΕ_Φ11) και 2 θέσεις λιμνοδεξαμενών (ΜΕ_Λ1, Με_Λ2).
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− Δήμος Αγιάς  8 θέσεις  φραγμάτων (ΑΓ_Φ1,  ΑΓ_Φ2,  ΑΓ_Φ3,  ΑΓ_Φ4,  ΑΓ_Φ5, 
ΑΓ_Φ6,  ΑΓ_Φ7,  ΑΓ_Φ8)  και  2  θέσεις  φραγμάτων  με  το  Δήμο  Μελιβοίας 
(ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2).

− Δήμος  Λακέρειας  5  θέσεις  φραγμάτων  (ΛΑ_Φ1,  ΛΑ_Φ2,.  ΛΑ_Φ3,  ΛΑ_Φ4, 
ΛΑ_Φ5).

Η φυσικογεωγραφική κατανομή τους είναι:
− Κάτω Όλυμπο (ανατολικό τμήμα), 4 θέσεις φραγμάτων.
− ΄Οσσα, 27 θέσεις φραγμάτων, ένα φράγμα εκτροπής και 4 λιμνοδεξαμενές.
− Μαυροβούνι, 12 θέσεις φραγμάτων.
− Όσσα – Μαυροβούνι, 2 θέσεις φραγμάτων.

Η  φάση  στην  οποία  βρίσκεται  κάθε  πρόταση,  από  το  σύνολο  των  49  θέσεων 
ταμίευσης νερού, είναι σε:
Λειτουργία: 3 φράγματα, 1 στο Πουρνάρι ΄Οσσας Δήμο Νέσσωνα (ΝΕ_Φ1) και 2 στο 
Λιβαδότοπο και Κούτρα΄Οσσας Κοινότητα Αμπελακίων (ΑΜ_Φ2, ΑΜ_Φ8) και 2 
λιμνοδεξαμενές,  1  στο  Συκούριο  (δυτικά  κράσπεδα)  ΄Οσσας  Δήμο  Νέσσωνος 
(ΝΕ_Λ1),  και  1  στην  Καρίτσα,  (ανατολικά  πρανή)  ΄Οσσας,  Δήμο  Ευρυμενών 
(ΕΥ_Λ1).
Οριστική  Μελέτη:  9  θέσεις  φραγμάτων  (ΝΕ_Φ3,  ΑΜ_Φ1,  ΑΜ_Φ3,  ΑΜ_Φ4, 
ΑΜ_Φ5,  ΑΜ_Φ6,  ΑΜ_Φ7,  ΑΓ_Φ8,  ΛΑ_Φ4),  1  θέση  φράγματος  εκτροπής 
(ΜΕ_Φ11) και 2 λιμνοδεξαμενές (ΜΕ_Λ1, ΜΕ_Λ2).
Αναγνωριστική μελέτη: 1 θέση φράγματος.
Μελέτη σκοπιμότητας: 31 θέσεις φραγμάτων.

Οι θέσεις ταμίευσης νερού, στα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές που βρίσκονται σε 
λειτουργιά,  παρουσιάζονται  με  αντίστοιχα  ονόματα  στις  λιμνοδεξαμενές  και  με 
δεύτερο συνθετικό Τ αντί Φ για τους αντίστοιχους των φραγμάτων ταμιευτήρες.
Με βάση τον ορθοφωτοχάρτη του 1998 μετρήθηκε η επιφάνεια κατάκλυσής τους από 
νερό, η οποία βρέθηκε:
ΝΕ_Τ1 = 25.876m2

ΝΕ_Λ1 = 14.117m2

ΑΜ_Τ2 = 10.200m2

ΑΜ_Τ8 = 10.700m2

ΕΥ_Λ1 =    3.571m2.

Σημειώνεται  ότι  τα  δύο  φράγματα  των  Αμπελακίων  (ΑΜ_Τ2  και  ΑΜ_Τ8)  που 
λειτουργούν είναι χωμάτινα, μικρού ύψους (<7m) και περιορισμένων δυνατοτήτων 
αντοχής κατασκευής και υδατοαποθηκευτικότητας.

Με βάση την μελέτη των ίδιων ορθοφωτοχαρτών η θέση λιμνοδεξαμενής ΜΕ_Λ2, 
για την οποία έχει γίνει οριστική μελέτη, ήδη έχει εκσκαφθεί και ένα μέρος της είναι 
πληρωμένο με νερό.

3. Πίνακες καταγραφής ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών

Με σκοπό να καταγραφούν τα σημαντικότερα από τα δεδομένα των προτεινόμενων 
έργων ταμίευσης νερού στην περιοχή μελέτης δημιουργήθηκε ειδικός πίνακας, που 
στη συνέχεια συμπληρώθηκε για κάθε ένα χωριστά.
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Οι  πίνακες  αυτοί  ανά  θέση  προτεινόμενου  έργου  και  με  σειρά,  όπως  αυτή  του 
προηγούμενου πίνακα 1 αναλύονται στη συνέχεια.

143



Πίνακας  1:  Φράγματα  και  λιμνοδεξαμενές  περιοχής  μελέτης  (βιβλιογραφική 
επισκόπηση).

α/α ΔΗΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡ. ΟΓΚΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.

5 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ1 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ2 ΟΣΣΑ ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.

7 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ3 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

8 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Λ1 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ1 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

10 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ2 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

11 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ3 ΟΣΣΑ
ΥΛ.ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟ
Υ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

12 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ4 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
13 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ5 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
14 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ6 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
15 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ7 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
16 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ8 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
17 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
18 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ2 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
19 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Λ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΚΑΡΙΤΣΑ 01 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
20 ΕΥΡΥΜ. & ΜΕΛ. ΕΥΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
21 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
22 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
23 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ3 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
24 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
25 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 04 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
26 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 04 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
27 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ7 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 03 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
28 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ8 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
29 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ9 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ. ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
30 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ10 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
31 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ11 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
32 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ12 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02 ΑΝΑΓΝ. ΜΕΛΕΤΗ
33 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
34 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ2 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
35 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ1 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
36 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
37 ΑΓΙΑΣ (ΛΑΚΕΡ.) ΑΓ_Φ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
38 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ2 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
39 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ3 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
40 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
41 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
42 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
43 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ7 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ. ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
44 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ8 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
45 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ1 ΟΣΣΑ ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝ. ΜΕΛΕΤΗ
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46 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ2 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
47 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ3 ΟΣΣΑ ΥΛ.ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
48 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
49 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΥΛ. ΚΑΡΛΑ 01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜ.
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2. Πίνακες καταγραφής ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών

Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΚΟ_ Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 

(2004), θέση 45.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 23.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΥΡΓΕΤΟΣ / ΓΡΗΑΣ Ρ.
Ορεινός όγκος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Δήμος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Υδρολογικής Λεκάνη ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 4,5

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  βασικά  μεταμορφωμένα 
πετρώματα,  μάρμαρα  και  φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  – 
Ολύμπου,  νεογενείς  σχηματισμοί  και  τέλος  προσχώσεις  – 
αποθέσεις του τεταρτογενούς. 

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση1 (m3)
500.000 – 550.000 

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 40
Ύψος φράγματος (m) 15 - 18 
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 130 - 150
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 600.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 500.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Νεογενείς  σχηματισμοί  (μάργες,  αργιλλοψαμίτες κλπ.)  και 
τεταρτογενείς αποθέσεις κοίτης

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* 1. Δασική 

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής είναι  πολύ επιμήκης και  έχει  ένα 
ημιπεδινό με ήπιο ανάγλυφο και μικρές κλίσεις εδάφους και 
ένα ορεινό με έντονο ανάγλυφο,  μεγάλες κλίσεις εδάφους 
και σημαντική φυτοκάλυψη.
 Η λεκάνη είναι επιμήκης είναι πολύ επιμήκης και άρα 
έχει μικρή πλημμυρική παροχή.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  παρουσιάζει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική  διαμόρφωση,  αλλά  με  σχετικά  μεγάλο 
«άνοιγμα». 
 Δεν  αναμένονται  ιδιαίτερα  προβλήματα  στεγανότητας 
ούτε σταθερότητας πρανών.
 Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί φράγμα μεγαλύτερο με 
μεγαλύτερο  ταμιευτήρα  και  να  πληρώνεται  με  άντληση 
νερού από γειτονικό ρέμα (Ραψάνης).
 Πρόκειται για θέση πολύ ενδιαφέρουσα, αφού μάλιστα 
κατάντη υπάρχουν πλούσιες καλλιεργούμενες εκτάσεις.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΚΟ_Φ2 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 46.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 24.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΣΤΡΑΤΣΗ Ρ.
Ορεινός όγκος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Δήμος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Υδρολογικής Λεκάνη ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 31 

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  μεταμορφωμένα  πετρώματα, 
μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  –  Ολύμπου, 
ασβεστόλιθοι,  νεογενή  ιζήματα  (μάργες  κλπ.)  και 
τεταρτογενείς σχηματισμούς. 

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
3.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 70
Ύψος φράγματος (m) 20 - 25
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 150 -180
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 3.000.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 2.500.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Νεογενείς σχηματισμοί και τεταρτογενείς αποθέσεις
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική 

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η Λεκάνη απορροής είναι αρκετά μεγάλη, ορεινή 
με  έντονο  ανάγλυφο,  μεγάλη  κλίση  εδάφους  και 
σημαντική φυτοκάλυψη.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  παρουσιάζει 
ικανοποιητική  διαμόρφωση,  αν  και  με  μεγάλο 
άνοιγμα.
 Δεν  αναμένονται  ιδιαίτερα  προβλήματα 
στεγανότητας ή κατολισθήσεων.
 Στη λεκάνη κατάκλυσης υπάρχουν ιδιοκτησίες. 
Κατάντη του φράγματος υπάρχουν καλλιεργούμενες 
εκτάσεις  με  ανάγκες  σε  αρδευτικό  νερό (πρόκειται 
για μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση).
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΚΟ_Φ3 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 25Α

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΡΑΝΕΑ (ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ) / ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ρ.
Ορεινός όγκος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Δήμος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Υδρολογικής Λεκάνη ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 16

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  –  Ολύμπου  και  λίγες 
τεταρτογενείς αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
2.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 960
Ύψος φράγματος (m) 14 - 16
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 - 70
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.200.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Φλύσχη, τεταρτογενείς αποθέσεις, και μάρμαρα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Βοσκότοπος -Χορτολιβαδική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής είναι ορεινή με πολύ έντονη 
φυτοκάλυψη,  με  σημαντικό  ανάγλυφο  και  μεγάλη 
κλίση εδάφους.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  πολύ  καλή 
γεωμορφολογική διαμόρφωση 
 Η μέση ετήσια ολική απορροή της υδρολογικής 
λεκάνης, έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά, διότι πολύ 
πιθανά  υπάρχουν  διαφυγές  από  τα  καρστικά 
τμήματα.
 Επειδή  η  θέση  ΚΟ_Φ4  κατά  πάσα  πιθανότητα 
δεν  παρουσιάζει  την  απαιτούμενη  στεγανότητα, 
πρέπει εναλλακτικά, να εξετασθεί η θέση ΚΟ_Φ3, η 
οποία αναμένεται  να είναι  πιθανώς κατάλληλη από 
άποψη περατότητας.
 Πρόκειται για ορεινή περιοχή χωρίς ανάγκες σε 
νερό. Όμως αυτό μπορεί με αγωγό και φυσική ροή να 
μεταφερθεί στο πεδινό τμήμα του Πυργετού.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΚΟ_Φ4 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 47.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 25

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΡΑΝΕΑ / ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ρ.
Ορεινός όγκος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Δήμος ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ
Υδρολογικής Λεκάνη ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 16

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  –  Ολύμπου  και  λίγες 
τεταρτογενείς αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
2.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 940
Ύψος φράγματος (m) 22
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 - 70
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 2.000.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.600.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Φλύσχη, τεταρτογενείς αποθέσεις, και μάρμαρα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής είναι ορεινή με πολύ έντονη 
φυτοκάλυψη,  με  σημαντικό  ανάγλυφο  και  μεγάλη 
κλίση εδάφους.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  πολύ  καλή 
γεωμορφολογική διαμόρφωση 
 Η μέση ετήσια ολική απορροή της υδρολογικής 
λεκάνης, έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά, διότι πολύ 
πιθανά  υπάρχουν  διαφυγές  από  τα  καρστικά 
τμήματα.
 Η θέση αυτή πολύ πιθανό να μην είναι στεγανή 
και  δεν  ενδείκνυται  για  κατασκευή  φράγματος. 
Επομένως,  επειδή,  η  θέση  αυτή  κατά  πάσα 
πιθανότητα  δεν  παρουσιάζει  την  απαιτούμενη 
στεγανότητα,  πρέπει  εναλλακτικά  να  εξετασθεί  η 
θέση ΚΟ_Φ3.
 Πρόκειται για ορεινή περιοχή χωρίς ανάγκες σε 
νερό. Όμως αυτό μπορεί με αγωγό και φυσική ροή να 
μεταφερθεί στο πεδινό τμήμα του Πυργετού.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΝΕ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 42.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 21.
− Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά (1993). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΟΥΡΝΑΡΙ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΝΕΣΣΩΝΟΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής Φλύσχης και σχιστόλιθοι
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 709
Ύψος φράγματος (m) 27
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 135
Έκταση ταμιευτήρα (m2) 40.000
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.500.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.300.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Φλύσχης και σχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Η λεκάνη κρίνεται ως γεωλογικά στεγανή
Χρήσεις γης* Βοσκότοπος -Χορτολιβαδική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Για  τη  θέση  αυτή  έχει  ήδη  εκπονηθεί  μελέτη 
κατασκευής  φράγματος.  Και  σήμερα  το  Έργο 
βρίσκεται στο στάδιο λειτουργίας .

 Η  λεκάνη  έχει  καλή  γεωμορφολογική 
διαμόρφωση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 
Μελέτης

ΝΕ_Φ2 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 41.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 20.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ / ΜΕΓΑΛΟ Ρ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΝΕΣΣΩΝΟΣ
Υδρολογικής Λεκάνη Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 35

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα  (γνευσίους, 
σχιστογνεύσιους  κλπ.),  μάρμαρα  της  ενότητας  Όσσας  – 
Ολύμπου,  φλύσχη  και  σε  περιορισμένη  έκταση 
τεταρτογενείς σχηματισμούς.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 
προσέγγιση (m3)

5.000.000

Τύπος φράγματος 
α) Χωμάτινο
β) Σκυρόδεμα

Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 240

Ύψος φράγματος (m)
α) 80 – 100
β) 30

Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
α) 150 – 200
β) 60

Έκταση ταμιευτήρα

Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 5.000.000
β) 200.000

Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 4.000.000
β) 600.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Βοσκότοπος - Χορτολιβαδική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  πολύ  έντονο 
ανάγλυφο  πολύ  μεγάλη  κλίση  και  αρκετά  φτωχή 
φυτοκάλυψη.
 Η  μέση  ετήσια  ολική  απορροή  είναι  δύσκολο  να 
υπολογιστεί γιατί οι καρστικοί σχηματισμοί (τα μάρμαρα) 
είναι  περατοί  και  δε  γνωρίζουμε  αν  υπάρχουν  απώλειες 
προς γειτονικές λεκάνες ή ίσως αντίστροφα.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης,  δεν  έχει  καθόλου 
ικανοποιητική γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
ευστάθειας πρανών.
 Η  κατασκευή  του  χωμάτινου  φράγματος  τα 
χαρακτηριστικά  του  οποίου  αναφέρονται  ανωτέρω, 
θεωρείται ασύμφορη σαν περίπτωση.
 Στη  θέση  αυτή  αντιστοιχούν  τεράστιες  πλημμυρικές 
παροχές. Πάντως πρόκειται για θέση χωρίς ενδιαφέρον για 
τα  σημερινά  δεδομένα  και  ίσως  ούτε  για  δεδομένα 
μεσοπρόθεσμων χρονικών ορίων.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ1 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ1.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Αλλουβιακές λεπτόκοκκες αποθέσεις, τεταρτογενείς 
σχηματισμοί ποταμολιμναίων φάσεων κλειστών 
λεκανών και μεταφλύσχη.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.003 x 106

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 800
Ύψος φράγματος (m) 3,5
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 127,29
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 87 x 103

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις

 Το  ΒΔ  τμήμα  της  περιοχής  παρουσιάζει  ομαλό 
ανάγλυφο με μέση κλίση 14%. 
 Το ΝΑ τμήμα της περιοχής είναι πιο απότομο με 
μέση κλίση 25%.
 Χαρακτηριστική  γεωμορφή  αποτελούν  οι 
αναβαθμίδες.
 Η έκταση που θα κατακλυσθεί ανέρχεται σε 58  x 
103 m2 με μέγιστη απόσταση από το φράγμα 307 m.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ2 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ2.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Χωμάτινο 
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 805
Ύψος φράγματος (m) 6
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 154 x 103

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις
 Το Έργο βρίσκεται στο στάδιο λειτουργίας.
 Έκταση υγρής επιφάνειας 51,25 x 103 m2.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ3 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ3.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Χωμάτινο (θεωρείται βοηθητικό)
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 810
Ύψος φράγματος (m) 4,5
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 85
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 53 x 103

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ4 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ1.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΧΑΛΚΩΜΑ - ΚΟΥΤΡΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 3,35
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.033 x 106 

Τύπος φράγματος Βαρύτητας
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 800
Ύψος φράγματος (m) 3
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 720
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις

 Ο κύριος άξονας της υδρολογικής λεκάνης έχει 
σχήμα “S” Το τμήμα της περιοχής που μας 
ενδιαφέρει έχει γενικά κλίση 25% και έκταση 3,35 x 
106 m2.
 Οι γεωλογικοί σχηματισμοί του υποστρώματος 
είναι υδατοστεγείς αλλά υπάρχει αυξημένος βαθμός 
κατείσδυσης εξαιτίας συστήματος διακλάσεων.
 Υγρή επιφάνεια 480 m2.
 Η βάση της κοίτης έχει υψόμετρο 790 m. 

155



Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ5 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ2.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΧΑΛΚΩΜΑ - ΚΟΥΤΡΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Βαρύτητας
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 805
Ύψος φράγματος (m) 6
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 14.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις
 Υγρή επιφάνεια 4.600 m2

 Βάση φράγματος 800 m.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ6 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ3.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΧΑΛΚΩΜΑ - ΚΟΥΤΡΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Βαρύτητας
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 820
Ύψος φράγματος (m) 4,5
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 85
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 20.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις
 Επιφάνεια κατάκλυσης 1.000 m2

 Υψόμετρο βάσης 820 m.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ7 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ4.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΧΑΛΚΩΜΑ - ΚΟΥΤΡΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος ΧΩΜΑΤΙΝΟ
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 830
Ύψος φράγματος (m) 4
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 10.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις
 Εμβαδόν υγρής επιφάνειας 1.100 m2.
 Βάση φράγματος 826 m.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΜ_Φ8 
− Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ4.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΧΑΛΚΩΜΑ - ΚΟΥΤΡΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2)
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος ΧΩΜΑΤΙΝΟ
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m)
Ύψος φράγματος (m) 4
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 50
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 20.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*
Ειδικές παρατηρήσεις  Το Έργο, είναι στο Στάδιο Λειτουργίας.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΕΥ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 44.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 34.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΟΜΟΛΙΟ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 1,4

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα  και 
κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
200.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 15
Ύψος φράγματος (m) 8 - 10
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 150 - 180
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 200.000 – 250.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 180.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  βασικά 
μεταμορφωμένα  πετρώματα  και  από  τεταρτογενείς 
αποθέσεις.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής είναι ορεινή με μεγάλη μέση 
κλίση και πολύ έντονη φυτική κάλυψη από θάμνους 
και δέντρα. Έχει επίμηκες σχήμα.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
κατολισθήσεων.
 Δεν υπάρχουν προβλήματα προσπέλασης.
 Αμέσως  κατάντη  υπάρχουν  πλούσιες 
καλλιεργούμενες  εκτάσεις.  Πρόκειται  για 
ενδιαφέρουσα περίπτωση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΕΥ_Φ2 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 43. 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 22.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΣΤΟΜΙΟ / ΣΥΝΟΡΟΝ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής  (km2) 11

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα, 
κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα,  φλύσχη 
και μικρές εμφανίσεις τεταρτογενών σχηματισμών.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 40
Ύψος φράγματος (m) 25 - 28
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 300.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 400.000 - 500.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Μεταμορφωμένα βασικά πετρώματα
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής έχει επιμήκες σχήμα, ορεινό 
ανάγλυφο,  μεγάλη κλίση και  πυκνή  βλάστηση από 
θάμνους και δέντρα.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
σταθερότητας πρανών.
 Είναι  εφικτή  και  ενδεχόμενα  προσφορότερη  η 
κατασκευή  δύο  φραγμάτων  στους  δύο  κύριους 
κλάδους του υδρογραφικού δικτύου που συμβάλλουν 
στη θέση του φράγματος.
 Αμέσως  κατάντη  υπάρχει  πλούσια 
καλλιεργούμενη  έκταση  με  ανάγκες  για  αρδευτικό 
νερό.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΕΥΜΕ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 

(2004), θέση 37. 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ / ΚΑΛΥΨΩ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 34

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, μάρμαρα και φλύσχη της 
ενότητας  Όσσας  Ολύμπου,  καθώς  και  νεώτερους 
σχηματισμούς.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
≥ 5.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 40
Ύψος φράγματος (m) 15 - 18
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 200 - 250
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 400.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής είναι ορεινή με μεγάλη επιμήκης, 
ορεινή με πολύ έντονο ανάγλυφο, μεγάλη μέση κλίση και με 
πυκνή φυτοκάλυψη στο μεγαλύτερο μέρος της, παρουσιάζει 
όμως και γυμνά τμήματα σε μεγάλα υψόμετρα.
  Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωλογική διαμόρφωση και ίσως δεν είναι ούτε και οριακά 
αποδεκτή (σύμφωνα με τα σημερινά κριτήρια). 
 Η λεκάνη κατάκλυσης δεν προσφέρεται για ταμιευτήρα 
που  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  αποθηκεύει  όλη  την 
επιφανειακή  απορροή.  Ίσως  στην  περίπτωση  αυτή  είναι 
πρόσφορο  να  κατασκευαστεί  φράγμα  (μάλλον  από 
σκυρόδεμα).  Επίσης  αναμένεται  να  έχει  πολύ  μεγάλη 
πλημμυρική παροχή και πολλά φερτά υλικά.
 Πρόκειται για μία θέση ελάχιστα ενδιαφέρουσα σήμερα. 
Αντίθετα  οι  θέσεις  ΛΑ_Φ2 και  ΛΑ_Φ3 έχουν  καλύτερες 
συνθήκες  και  το  νερό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 
άρδευση  των  καστανεώνων,  αλλά  και  για  τις  δύο  αυτές 
υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη για τη στεγανότητα της λεκάνης 
κατάκλυσης.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 36.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Α.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 25

Γεωλογία Λεκάνης  απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μεταμορφωμένα 
βασικά  πετρώματα,  μάρμαρα,  νεογενείς 
σχηματισμούς  και  τεταρτογενείς  προσχώσεις 
αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
3.500.000 – 3.800.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 280
Ύψος φράγματος (m)
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα,  σχιστόλιθους 
και λίγα μάρμαρα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  έχει  έντονο  ανάγλυφο, 
μεγάλη  κλίση  εδάφους,  πυκνή  θαμνώδη  και 
δενδρώδη βλάστηση.
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μέτρια ή ίσως μόλις 
αποδεκτή γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Υπάρχουν  ενδεχομένως  κάποια  προβλήματα 
στεγανότητας, όχι όμως σταθερότητας πρανών. 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ2
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Β. 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 21

Γεωλογία Λεκάνης  απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μεταμορφωμένα 
βασικά  πετρώματα,  μάρμαρα,  νεογενείς 
σχηματισμούς  και  τεταρτογενείς  προσχώσεις 
αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
3.000.000 – 3.300.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 120
Ύψος φράγματος (m) 35
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 – 70
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 3.000.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 2.500.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα,  σχιστόλιθους 
και λίγα μάρμαρα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  έχει  έντονο  ανάγλυφο, 
μεγάλη  κλίση  εδάφους,  πυκνή  θαμνώδη  και 
δενδρώδη βλάστηση.
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μέτρια ή ίσως μόλις 
αποδεκτή γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Η θέση αυτή θεωρείται με τα σημερινά δεδομένα, 
η προσφορότερη για την κατασκευή φράγματος, σε 
σχέση  με  τις  δύο  άλλες  θέσεις  εντός  της  ίδιας 
λεκάνης απορροής (ΜΕ_Φ1 και ΜΕ_Φ3), οι οποίες 
αποτελούν  επίσης  προτεινόμενες  θέσεις  για  την 
κατασκευή φράγματος.
 Υπάρχουν  ενδεχομένως  κάποια  προβλήματα 
στεγανότητας, όχι όμως σταθερότητας πρανών. 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ3 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Γ.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 18

Γεωλογία Λεκάνης  απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μεταμορφωμένα 
βασικά  πετρώματα,  μάρμαρα,  νεογενείς 
σχηματισμούς  και  τεταρτογενείς  προσχώσεις 
αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
2.700.000 – 2.800.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 40
Ύψος φράγματος (m)
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα,  σχιστόλιθους 
και λίγα μάρμαρα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  έχει  έντονο  ανάγλυφο, 
μεγάλη  κλίση  εδάφους,  πυκνή  θαμνώδη  και 
δενδρώδη βλάστηση.
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μέτρια ή ίσως μόλις 
αποδεκτή γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Υπάρχουν  ενδεχομένως  κάποια  προβλήματα 
στεγανότητας, όχι όμως σταθερότητας πρανών. 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ4 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 4.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΣΚΛΗΘΡΟ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΣΚΛΗΘΡΟ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 6,5
Γεωλογία Λεκάνης  απορροής Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
900.000 – 1.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 180
Ύψος φράγματος (m) 30
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 110 - 130
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 900.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 800.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  πολύ  έντονο 
ανάγλυφο, μεγάλη κλίση εδάφους, επίμηκες σχήμα και 
έντονη δασική φυτοκάλυψη. 
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μέτρια διαμόρφωση και 
μάλλον  μεγάλη  διατομή  στον  άξονα.  Πρόκειται  για 
μέτρια θέση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
κατολισθήσεων (τεχνικογεωλογικά).
 Σήμερα  δεν  υπάρχουν  καλλιέργειες  στην  περιοχή 
ενδιαφέροντος,  έτσι  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  η 
ποσότητα  νερού  που  θα  αποθηκευτεί,  αλλά  ούτε  και 
οικισμοί για ύδρευση.
 Για  να  μεταφερθεί  το  νερό  σε  άλλη  περιοχή  θα 
χρειαστούν δαπανηρά έργα. 
 Τα  υλικά  για  την  κατασκευή  του  φράγματος  θα 
χρειαστεί να μεταφερθούν από μεγάλες αποστάσεις.
 Θα χρειαστούν σημαντικά έργα προσπέλασης στην 
περιοχή του φράγματος.
 Πρόκειται για θέση φράγματος που με τα σημερινά 
δεδομένα δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ5 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 29.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 5.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 04
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 30
Γεωλογία Λεκάνης απορροής Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
4.500.000 – 4.800.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 160
Ύψος φράγματος (m) 35 - 40
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 80 - 100
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 700.000 – 800.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.200.000 – 1.500.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  μεγάλη  κλίση  εδάφους,  με  πυκνή 
φυτοκάλυψη από θάμνους  και  δένδρα,  με  έντονο  και 
πυκνό υδρογραφικό δίκτυο.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  καθόλου 
ικανοποιητική διαμόρφωση, αν και είναι αρκετά στενή 
στη θέση του άξονα.
 Στον  άξονα  του  φράγματος  τα  πρανή  είναι 
απόκρημνα,  δυσπρόσιτα  και  χρειάζονται  σημαντικά 
έργα προσπέλασης.
 Θα υπάρχει μεγάλη εισροή νερού στον ταμιευτήρα 
κατά το χρόνο που θα γίνεται η άρδευση.
 Δεν  υπάρχουν  σήμερα  περιοχές  καλλιεργούμενες 
για χρησιμοποίηση του υδατικού πόρου, ο οποίος είναι 
σημαντικός στην θέση αυτή.
 Πρόκειται  για  θέση  ελάχιστα  ή  οριακά 
ενδιαφέρουσα.  Ανάντη  όμως  στη  θέση  ΜΕ_Φ6 
υπάρχουν  καλύτερες  προοπτικές  από  άποψη  λεκάνης 
απορροής  και  επιπλέον  ένα  έργο  στη  συγκεκριμένη 
θέση ίσως εξυπηρετήσει την άρδευση καστανιών.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ6 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 5Α.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΟΞΥΑΣ ΒΡ. / ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 04
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 14
Γεωλογία Λεκάνης απορροής Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
4.500.000 – 4.800.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 580
Ύψος φράγματος (m) 35 - 40
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 80 - 100
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 700.000 – 800.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.200.000 – 1.500.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  μεγάλη  κλίση  εδάφους,  με  πυκνή 
φυτοκάλυψη από θάμνους και δένδρα, με έντονο και 
πυκνό υδρογραφικό δίκτυο.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  καθόλου 
ικανοποιητική  διαμόρφωση,  αν  και  είναι  αρκετά 
στενή στη θέση του άξονα.
 Στον  άξονα  του  φράγματος  τα  πρανή  είναι 
απόκρημνα,  δυσπρόσιτα και  χρειάζονται  σημαντικά 
έργα προσπέλασης.
 Στη  θέση  αυτή  υπάρχουν  ενδιαφέρουσες 
προοπτικές  από  άποψη  λεκάνης  απορροής  και 
επιπλέον  ένα  έργο  στη  συγκεκριμένη  θέση  ίσως 
εξυπηρετήσει την άρδευση καστανιών.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ7 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 7.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 03
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 21,5

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μεταμορφωμένα  πετρώματα  (κυρίως 
κρυσταλλοσχιστώδη και δευτερευόντως μάρμαρα). 

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
≥ 3.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 100
Ύψος φράγματος (m) 25 - 28
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 120 - 150
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 600.000 – 800.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα  και  νεογενείς  – 
τεταρτογενείς σχηματισμούς.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο, με πυκνή θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση, 
μεγάλη μέση κλίση εδάφους και με πυκνό και έντονο 
υδρογραφικό δίκτυο.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  καλή 
γεωμορφολογική διαμόρφωση, αλλά σχετικά μεγάλο 
άνοιγμα στον άξονα.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
κατολισθήσεων.
 Πρόκειται  για  θέση  που  θα  μπορούσε  να 
χαρακτηριστεί  ενδιαφέρουσα,  αλλά  δεν  υπάρχουν 
σήμερα καλλιεργούμενες εκτάσεις για τη διάθεσή του 
νερού που θα συγκεντρωθεί στον ταμιευτήρα.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ8 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 31.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 9.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΑΛΥΒΙΑ Ρ.
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 4

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
νεογενείς σχηματισμοί

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
500.000 – 600.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 80
Ύψος φράγματος (m) 25
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 70 - 90
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 550.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 450.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα  και  αργιλικοί 
νεογενείς σχηματισμοί.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  μεγάλη  μέση  κλίση  εδάφους,  με  μέτρια 
φυτοκάλυψη από θάμνους ή δένδρα.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  μέτρια 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
κατολισθήσεων.
 Η θέση είναι ενδιαφέρουσα, όμως δεν υπάρχουν 
σήμερα καλλιεργούμενες εκτάσεις που θα αρδευτούν 
με το νερό που θα αποταμιευτεί στο φράγμα. Ίσως 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  ύδρευση  της 
ραγδαία αναπτυσσόμενης  τουριστικής  περιοχής  του 
Αγιόκαμπου  ή  ίσως  μελλοντικά  για  ημιορεινές 
καλλιέργειες που θα αναπτυχθούν γύρω. 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ9 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 32.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 10.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΟΥΡΙ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 73

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα  μεταμορφωμένα, 
μάρμαρα,  μεταμορφωμένα  βασικά  οφιολιθικά, 
νεογενείς αργιλικοί – αργιλοψαμμιτικοί σχηματισμοί 
και τεταρτογενείς αργιλικές αποθέσεις – προσχώσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
12.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 40
Ύψος φράγματος (m) 30 - 32
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 150
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 11.000.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 10.000.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Νεογενή  ιζήματα,  κυρίως  αργιλικά,  αλλά  και  κατά 
στρώσεις ή θέσεις αργιλοψαμμιτικά – ψαμμιτικά. 

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής έχει τμήματα με πολύ έντονο 
ανάγλυφο με μεγάλη μέση κλίση και άλλα με ήπιο 
ανάγλυφο, επίσης έχει και τμήμα σχεδόν πεδινό. Η 
λεκάνη κατάκλυσης έχει πολύ καλή διαμόρφωση.
 Στο σύνολό τους τα νεογενή ιζήματα της λεκάνης 
φαίνονται κατά τεκμήριο στεγανά, αυτό όμως πρέπει 
να επιβεβαιωθεί και με δοκιμαστικές γεωτρήσεις και 
δοκιμές  εισπίεσης.  Υπάρχουν  προβλήματα 
κατολισθήσεων σε κάποια σημεία της λεκάνης όχι 
όμως και στον άξονα του φράγματος.
 Πρόκειται για θέση με μεγάλο ενδιαφέρον. 
 Ο  υδατικός  πόρος  που  θα  αποθηκεύεται  δεν 
μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί. 
 Μέσα  στα  όρια  της  λεκάνης  υπάρχουν  άλλες 
τέσσερις  θέσεις  φραγμάτων  που  μπορούν  να 
κατασκευαστούν  εναλλακτικά  (ΑΓΜΕ_Φ1, 
ΑΓΜΕ_Φ2) ή συμπληροματικά (ΛΑ_Φ4, ΑΓ_Φ7). 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ10 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 35.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 14.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 7

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα, 
μεταμορφωμένα  βασικά  πετρώματα,  μικρές 
εμφανίσεις νεογενών σχηματισμών και επίσης μικρές 
εμφανίσεις τεταρτογενών αποθέσεων.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.000.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 120
Ύψος φράγματος (m) 20
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 100
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 800.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  τεταρτογενείς 
αποθέσεις ή και νεογενείς σχηματισμούς.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  έχει  έντονο  ανάγλυφο, 
μεγάλη κλίση εδάφους και  πυκνή φυτοκάλυψη από 
θάμνους και δένδρα.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  μέτρια  έως 
ικανοποιητική  διαμόρφωση,  αλλά  για  την  ακριβή 
θέση του άξονα υπάρχουν τρείς εναλλακτικές λύσεις 
(πιο  «στενή»  διατομή,  με  πιο  μεγάλο  ύψος  ή  πιο 
«ανοιχτή»  διατομή  με  πιο  μικρό  ύψος).  Η  τελική 
απόφαση είναι θέμα της κύριας μελέτης κατασκευής.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  – 
σταθερότητας.
 Η θέση  αυτή  αποτελεί  μια  πολύ  ενδιαφέρουσα 
περίπτωση,  γιατί  έχει  όλα  τα  γεωλογικά  – 
γεωμορφολογικά στοιχεία ικανοποιητικά, αλλά και ο 
υδατικός  πόρος  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις 
καλλιέργειες και ύδρευση. 
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓΜΕ_Φ1 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 11.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Ρ. / ΠΟΥΡΙ Ρ.
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 43

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  μεταμορφωμένα  πετρώματα, 
μάρμαρα,  μεταμορφωμένα  βασικά  οφιολιθικά 
πετρώματα,,  νεογενή  ιζήματα,  τεταρτογενείς 
προσχώσεις – αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
6.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 100
Ύψος φράγματος (m) 30 - 35
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 120 - 140
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 6.000.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 5.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Νεογενείς σχηματισμοί, και τεταρτογενείς αποθέσεις.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  που  αποτελεί  τμήμα  της 
λεκάνης  της  θέσης  ΜΕ_Φ9,  έχει  ένα  μεγάλο  τμήμα 
ορεινό  με  μεγάλη  κλίση  εδάφους  και  πυκνή 
φυτοκάλυψη και ένα άλλο πιο ήπιο ανάγλυφο με αραιή 
βλάστηση ή καλλιεργούμενο.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Ως  προς  την  ευστάθεια,  θα  υπάρξουν  κάποιες 
κατολισθήσεις,  όχι  μείζονος  σημασίας  στη  λεκάνη 
κατάκλυσης, αλλά όχι στον άξονα. 
 Η θέση  αυτή  του φράγματος  προτείνεται  (μαζί  με 
την  ΑΓΜΕ_Φ2),  εναλλακτικά  ως  προς  την  ΜΕ_Φ9. 
Φαίνεται ότι η μεν θέση ΑΓΜΕ_Φ2 είναι πραγματικά 
πολύ  καλή  συγκρινόμενη  με  την  ΜΕ_Φ9,  όμως  η 
ΑΓΜΕ_Φ1 είναι ελαφρά υποβαθμισμένη, έχοντας όμως 
το πλεονέκτημα ότι δεν γίνεται ένα ενιαίο έργο μεγάλου 
κόστους,  αλλά  δύο  μικρότερα  και  επομένως 
διαχειριστικά και χρηματοδοτικά ευχερέστερα.

173



Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓΜΕ_Φ2
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 12.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΑΓΙΑΝΝΟΡΡΕΜΑ / ΠΟΥΡΙ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 02
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 21

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  βασικά 
μεταμορφωμένα,  μάρμαρα,  νεογενείς  σχηματισμοί  και 
τεταρτογενείς αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
3.500.000 – 3.700.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 100
Ύψος φράγματος (m) 25
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 80 - 100
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 3.500.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 3.000.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Νεογενείς  σχηματισμοί,  και  τεταρτογενείς  αποθέσεις 
-προσχώσεις.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής, που αποτελεί τμήμα της λεκάνης 
της θέσης ΜΕ_Φ9, είναι ορεινή, με έντονο ανάγλυφο, με 
πυκνή θαμνώδη και δενδρώδη φυτοκάλυψη.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  πάρα  πολύ  καλή 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Σε  ότι  αφορά  τη  στεγανότητα,  φαίνεται  ότι  δεν 
αναμένεται  να  υπάρξει  μείζον  πρόβλημα.  Ως  προς  την 
ευστάθεια,  των  πρανών,  αναμένεται  ότι  θα  υπάρξουν 
κάποιες  κατολισθήσεις  που  δεν  θα  δημιουργούν  όμως 
σημαντικά προβλήματα.
 Η θέση αυτή,  μαζί  με την ΑΓΜΕ_Φ1,  προτείνονται 
εναλλακτικά ως προς τη θέση ΜΕ_Φ9. 
 Η  κατασκευή  αυτού  του  φράγματος  μπορεί  να 
εξυπηρετήσει  την  κάλυψη  των  τοπικών  αναγκών,  ενώ 
αυτό  που  προτείνεται  στη  θέση  ΑΓΜΕ_Φ1,  να 
εξυπηρετήσει  της  πεδιάδα  της  Αγιάς  (με  άντληση  και 
αγωγό μεταφοράς).  Πάντως πρόκειται  για ενδιαφέρουσα 
θέση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 39.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 18.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΓΙΑΣ (& ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ)
Υδρολογικής Λεκάνη ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 15,5

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μεταμορφωμένα  κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα 
και  ειδικότερα  κυρίως  από  γνεύσιους  και 
γνευσιοσχιστόλιθους.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
2.200.000 – 2.400.000

Τύπος φράγματος 
α) Χωμάτινο
β) Σκυρόδεμα

Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 380

Ύψος φράγματος (m)
α) > 50 (πιθανότατα > 60)
β) 20

Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 200
Έκταση ταμιευτήρα

Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 2.200.000
β) 200.000

Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 1.800.000
β) 450.000 – 500.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Γνεύσιοι,  -  γνευσιοσχιστόλιθοι  και  τεταρτογενείς 
σχηματισμοί.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  μεγάλη  κλίση  εδάφους  και  μέτρια  (στο 
σύνολο) φυτοκάλυψη.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  καθόλου 
ικανοποιητική γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
σταθερότητας πρανών.
 Πρόκειται για έργο με τεράστιο κόστος, εντελώς 
δυσανάλογο με τα αναμενόμενα οφέλη σύμφωνα με 
τα  σημερινά  δεδομένα.  Ενδεχόμενα  όμως  η 
κατασκευή  φράγματος  από  σκυρόδεμα,  όπως 
περιγράφεται  ανωτέρω,  να  αποτελεί  μια  λύση  που 
υπό  όρους  και  συνθήκες  ίσως  παρουσιάζει 
ενδιαφέρον.
 Στη θέση αυτή θα υπάρχει  μεγάλη πλημμυρική 
παροχή.  Κατάντι,  υπάρχουν  πλούσιες 
καλλιεργούμενες εκτάσεις.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ2 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 38.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 17.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ / ΔΙΑΒΟΛΟΡΡΕΜΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 6

Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα πετρώματα και 
ειδικότερα από γνεύσιους και γνευσιοσχιστόλιθους.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
800.000 – 900.000

Τύπος φράγματος Σκυρόδεμα
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 320
Ύψος φράγματος (m) 20 - 25
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 80 - 100
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 200.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 300.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  μεγάλη  κλίση  εδάφους  με  σημαντική 
θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας  ή 
κατολισθήσεων.
 Πρόκειται  για  υποβαθμισμένη  θέση  χωρίς 
ενδιαφέρον για τις σημερινές συνθήκες.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ3 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 1.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΛΑΦΟΥ / ΜΕΓΙΑΤΙΚΟ Ρ.
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΚΑΡΛΑ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 9
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.100.000 – 1.300.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 120
Ύψος φράγματος (m) 30 - 35
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 110 - 130
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.100.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 900.000 – 1.000.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Μεταμορφωμένα  πετρώματα,  βρίσκεται  κοντά  στα 
μάρμαρα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο,  έχει  έντονη  φυτοκάλυψη  και  επιμήκες 
σχήμα.
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μια όχι ικανοποιητική 
διαμόρφωση.
 Δεν αναμένονται προβλήματα στεγανότητας.
 Οι  πλημμυρικές  παροχές  θα  παίρνουν  υψηλές 
τιμές.  Ακριβώς  κατάντη  υπάρχουν  πλούσιες 
καλλιεργούμενες εκτάσεις για άρδευση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ4 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 26.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 2.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΕΛΑΦΟΣ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΚΑΡΛΑ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 2
Γεωλογία Λεκάνης απορροής
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
250.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 420
Ύψος φράγματος (m) 17 - 20
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 120 - 140
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 200.000 – 230.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 180.000 – 200.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδες  υπόβαθρο  (γνεύσιοι  κλπ.)  με 
αργιλικό κάλυμμα. 

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Δασική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  είναι  ορεινή  με  μέτρια 
δασική  κάλυψη.  Αποτελεί  τμήμα  της  λεκάνης  της 
θέσης φράγματος ΑΓ_Φ3.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  ικανοποιητική 
διαμόρφωση,  όμως  έχει  σημαντική  επιφάνεια 
διατομής στον άξονα.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας, 
ούτε και τεχνικογεωλογικά και άλλα προβλήματα.
 Φαίνεται  ότι  σήμερα  δεν  υπάρχουν 
καλλιεργούμενες  εκτάσεις  για  τη  διάθεση  του 
υδατικού  πόρου.  Επίσης  ίσως  χρειαστεί  μεταφορά 
υλικού κατασκευής από αξιοσημείωτες αποστάσεις.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ5 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 27.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 3.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΕΛΑΦΟΣ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΚΑΡΛΑ 01
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 3,2
Γεωλογία Λεκάνης απορροής Στεγανά κρυσταλοσχιστώδη πετρώματα.
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
350.000 – 400.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 520
Ύψος φράγματος (m) 18 – 21
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 - 70
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 300.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 250.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Αδιαπέρατα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.. 
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  είναι  ορεινή  με  μεγάλες 
κλίσεις  εδάφους,  σχεδόν  επιμήκης  με  μέτρια 
φυτοκάλυψη.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  ικανοποιητική 
διαμόρφωση, και αρκετά μικρή διατομή στον άξονα 
του φράγματος.
 Δεν  αναμένονται  προβλήματα  στεγανότητας, 
ούτε και τεχνικογεωλογικά.
 Αν  και  η  θέση  είναι  περισσότερο  από 
ικανοποιητική  και  με  μικρό  κόστος,  μπορεί  να 
κατασκευαστεί  ταμιευτήρας  με  ωφέλιμη 
χωρητικότητα  250.000  m3  ,  όμως  σήμερα  δεν 
υπάρχουν  καλλιέργειες  που  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την ποσότητα νερού. 
 Ως προς τα υλικά κατασκευής ισχύει ότι και για 
τη  θέση ΑΓ_Φ4 (ίσως χρειαστεί  μεταφορά υλικού 
κατασκευής από αξιοσημείωτες αποστάσεις).
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ6 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 33.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 11Α.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΟΤΑΜΙΑ /ΓΕΦ. ΑΛΑΜΑΝΑΣ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 43

Γεωλογία Λεκάνης απορροής

Κρυσταλλοσχιστώδη  μεταμορφωμένα  πετρώματα, 
μάρμαρα,  μεταμορφωμένα  βασικά  οφιολιθικά 
πετρώματα,,  νεογενή  ιζήματα,  τεταρτογενείς 
προσχώσεις – αποθέσεις.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
6.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 100
Ύψος φράγματος (m) 30 - 35
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 120 - 140
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 6.000.000 
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 5.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Νεογενείς σχηματισμοί, και τεταρτογενείς αποθέσεις.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής,  που  αποτελεί  τμήμα  της 
λεκάνης της θέσης ΜΕ_Φ9, έχει ένα μεγάλο τμήμα 
ορεινό  με  μεγάλη  κλίση  εδάφους  και  πυκνή 
φυτοκάλυψη  και  ένα  άλλο  πιο  ήπιο  ανάγλυφο  με 
αραιή βλάστηση ή καλλιεργούμενο.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Ως  προς  την  ευστάθεια,  θα  υπάρξουν  κάποιες 
κατολισθήσεις,  όχι  μείζονος  σημασίας  στη  λεκάνη 
κατάκλυσης, αλλά όχι στον άξονα. 
 Στη θέση αυτή, υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για 
κατασκευή φράγματος. 
 Είναι  πολύ  πιθανό  να  μην  υπάρχουν  συνθήκες 
στεγανότητας. Εντούτοις όμως η θέση αυτή πρέπει 
να ερευνηθεί γεωλογικά γιατί αξίζει τον κόπο.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ7 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 34.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 13.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Ρ. / ΠΟΥΡΙ Ρ.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ
Εμβαδόν Λεκάνης απορροής (km2) 1,7
Γεωλογία Λεκάνης απορροής Συνίσταται βασικά από νεογενείς σχηματισμούς.
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
250.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 120
Ύψος φράγματος (m) 15 - 17
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 - 80
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 250.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 200.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Νεογενή αργιλικά και αργιλοψαμμιτικά ιζήματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη απορροής, αποτελεί μικρό τμήμα της 
λεκάνης της θέσης με αριθμό ΑΓΜΕ_Φ1 (και  κατ’ 
επέκταση  της  ΜΕ_Φ9).  Έχει  μέτριο  ανάγλυφο  με 
μεγάλη όμως μέση κλίση εδάφους και έντονη κυρίως 
θαμνώδη βλάστηση.
 Η λεκάνη κατάκλυσης έχει μέτρια διαμόρφωση. 
 Δεν αναμένονται προβλήματα στεγανότητας και 
ευστάθειας.
 Ένα  φράγμα  στη  θέση  αυτή  μπορεί  να 
εξυπηρετήσει  την  άρδευση  οπωρώνων  που 
αναπτύσσονται  στην  περιοχή  αυτή  (με  άντληση), 
αλλά  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  και  οπωρώνες  της 
πεδιάδας  της  Αγιάς  με  μικρού  ύψους  (40  m)  και 
μήκους (2 km) άντληση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΛΑ_Φ1 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 40.
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 19.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ / ΡΕΜΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 17,5

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Κρυσταλοσχιστώδη  πετρώματα  (γνεύσιους, 
σχιστογνεύσιους  κλπ.),  που  κατά  τόπους  φέρουν 
παρεμβολές μαρμάρων.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
2.600.000 – 2.800.000

Τύπος φράγματος 
α) Χωμάτινο
β) Σκυρόδεμα

Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 240

Ύψος φράγματος (m)
α) 50

β) 20
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 180 - 200
Έκταση ταμιευτήρα

Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 2.500.000
β) 200.000 – 250.000

Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
α) 2.000.000
β) 500.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα  (γνευσίους  κλπ.) 
και  τεταρτογενείς  σχηματισμούς  και  κάποιες 
παρεμβολές μαρμάρων.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Βοσκότοπος -Χορτολειβαδική

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  έντονο 
ανάγλυφο, μεγάλη κλίση εδάφους και μάλλον πτωχή 
φυτοκάλυψη. Έχει επιμήκες σχήμα.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωμορφολογική διαμόρφωση.
 Οι παρεμβολές μαρμάρων που εντοπίζονται στη 
λεκάνη κατάκλυσης,  ενδεχόμενα να δημιουργήσουν 
κάποια προβλήματα στεγανότητας.
 Η κατασκευή  του προτεινόμενου φράγματος  με 
τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ασύμφορο ή πάντως 
χωρίς προτεραιότητα. Ίσως όμως η κατασκευή όμως 
του  φράγματος  από  σκυρόδεμα,  είναι  πιθανώς  μια 
ενδιαφέρουσα λύση.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΛΑ_Φ2 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16Β.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΡΕΜΑ / ΓΚΟΥΡΑΣ Π.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 34

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  Ολύμπου,  καθώς  και 
νεότερους σχηματισμούς.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
≥ 5.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 1140
Ύψος φράγματος (m) 15 - 18
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 200 - 250
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 400.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  μεγάλη 
επιμήκης, ορεινή με πολύ έντονο ανάγλυφο, μεγάλη 
μέση  κλίση  και  με  πυκνή  φυτοκάλυψη  στο 
μεγαλύτερο μέρος της, παρουσιάζει όμως και γυμνά 
τμήματα σε μεγάλα υψόμετρα. 
 Η  λεκάνη  θα  έχει  πολύ  μεγάλη  πλημμυρική 
παροχή και φερτά υλικά.
  Η λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωλογική διαμόρφωση και ίσως δεν είναι ούτε και 
οριακά  αποδεκτή  (σύμφωνα  με  τα  σημερινά 
κριτήρια). 
 Η θέση αυτή καθώς και η ΛΑ_Φ3 παρουσιάζουν 
καλύτερες συνθήκες από την ΕΥΜΕ_Φ1 και το νερό 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  άρδευση  των 
καστανεώνων,  αλλά  και  για  τις  δύο  αυτές  θέσεις, 
υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη ως προς τη στεγανότητα 
της λεκάνης κατάκλυσης.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΛΑ_Φ3 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16Α.

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΡΑΦΤΗ Ρ. / ΓΚΟΥΡΑΣ Π.
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 34

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  μάρμαρα  και 
φλύσχη  της  ενότητας  Όσσας  Ολύμπου,  καθώς  και 
νεώτερους σχηματισμούς.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
≥ 5.500.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 1220
Ύψος φράγματος (m) 15 - 18
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 200 - 250
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 400.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  λεκάνη  απορροής  είναι  ορεινή  με  μεγάλη 
επιμήκης, ορεινή με πολύ έντονο ανάγλυφο, μεγάλη 
μέση  κλίση  και  με  πυκνή  φυτοκάλυψη  στο 
μεγαλύτερο μέρος της, παρουσιάζει όμως και γυμνά 
τμήματα σε μεγάλα υψόμετρα.
 Η  λεκάνη  θα  έχει  πολύ  μεγάλη  πλημμυρική 
παροχή και φερτά υλικά.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  δεν  έχει  ικανοποιητική 
γεωλογική διαμόρφωση και ίσως δεν είναι ούτε και 
οριακά  αποδεκτή  (σύμφωνα  με  τα  σημερινά 
κριτήρια). 
 Η θέση αυτή καθώς και η ΛΑ_Φ2 παρουσιάζουν 
καλύτερες συνθήκες από την ΕΥΜΕ_Φ1 και το νερό 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  άρδευση  των 
καστανεώνων,  αλλά  και  για  τις  δύο  αυτές  θέσεις, 
υπάρχει σοβαρή επιφύλαξη ως προς τη στεγανότητα 
της λεκάνης κατάκλυσης.

184



Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΛΑ_Φ4 
− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 6.
− Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά (1995).

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΜΕΛΙΣΣΑ Ρ.
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02

Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2)

8,5 ή 10,5 (ανάλογα με την ακριβή θέση του άξονα 
του φράγματος δηλ. Αν τοποθετηθεί ο άξονας στην 
ανάντη θέση θα έχουμε εμβαδό 8,5 αν στην κατάντη 
δηλ. Σε απόσταση 100m τότε θα έχει 10,5, γιατί θα 
περιλάβει  ένα  μεγάλο  κλάδο  του  υδρογραφικού 
δικτύου.

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα,  που  φέρουν  σε 
σημαντικό  τμήμα  κάλυμμα  από  νεογενή  ή 
τεταρτογενή αργιλικά ιζήματα.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)

1.000.000 ή 1.250.000 (αντίστοιχα, ανάλογα με τη 

θέση).
Τύπος φράγματος Χωμάτινο – Βραχώδες & Πρόφραγμα
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 220
Ύψος φράγματος (m) 20 - 23
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 80 – 100 & 9m
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 1.000.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 800.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης Αδιαπέρατα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η λεκάνη  απορροής  έχει  ένα  τμήμα ορεινό  με 
έντονο ανάγλυφο και πυκνή δασική φυτοκάλυψη και 
ένα ημιλοφώδες με ήπιο ανάγλυφο, αραιά θαμνώδη 
φυτοκάλυψη και καλλιεργούμενες περιοχές.
  Η λεκάνη κατάκλυσης έχει  ικανοποιητική έως 
πολύ καλή γεωλογική διαμόρφωση. 
 Δεν αναμένονται προβλήματα κατολισθήσεων ή 
προσπέλασης.
 Η θέση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
 Ανώτατη στάθμη πλημμύρων 220,8 m.
 Ανώτατη στάθμη λειτουργίας 219,5 m.
 Κατώτατη στάθμη λειτουργίας 206 m.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΛΑ_Φ5 
− ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ (2004),  θέση 17 (περιγραφή ίδια με 
τη θέση 8 της μελέτης «Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.α. 1992», 
αλλά  τοποθετείται  στη  θέση  Καστράκι  και 
βρίσκεται εκτός περιοχής μελέτης).

− Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 8.
Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΛΟΥΤΡΟΝ ΚΑΣΤΡΙ
Ορεινός όγκος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Δήμος ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΚΑΡΛΑ 01
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 1
Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης Μεταμορφωμένα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα. 
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
100.000 – 120.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 100
Ύψος φράγματος (m) 12 - 14
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 60 - 80
Έκταση ταμιευτήρα
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 100.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 80.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Αδιαπέρατα  μεταμορφωμένα  κρυσταλλοσχιστώδη 
πετρώματα.

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Βοσκότοπος - Χορτολιβαδική

Ειδικές παρατηρήσεις

Η λεκάνη απορροής είναι ορεινή με μεγάλη κλίση 
με περιορισμένη θαμνώδη φυτοκάλυψη.
 Η  λεκάνη  κατάκλυσης  έχει  μέτρια  γεωλογική 
διαμόρφωση. 
Δεν αναμένονται προβλήματα κατολισθήσεων.
Πρόκειται  για  θέση  μικροταμιευτήρα  αμέσως 
κατάντη  του  οποίου  βρίσκονται  πλούσιες 
καλλιεργούμενες εκτάσεις και από αυτή την άποψη, 
υπάρχει ενδιαφέρον.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΝΕ_Φ3 
− Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2005). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΣΠΗΛΙΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΝΕΣΣΩΝΟΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 2.961

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Φλύσχης,  μπλέ  σχιστόλιθοι,  φυλλίτες,  σερικιτικοί 
σχιστόλιθοι.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
339,457

Τύπος φράγματος Βαρύτητας με σκυρόδεμα
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 800
Ύψος φράγματος (m) 19,5
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 61,17
Έκταση ταμιευτήρα (m2) 6.108,70
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 40.013
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις

Η  περιοχή  ενδιαφέροντος  εντοπίζεται  σε 
γεωγραφικό  πλάτος  39°  45΄  στην  περιοχή 
Παλιογέφυρα  (κλάδος  του  Συκουριώτη),  η  οποία 
παρουσιάζει μια μέση κλίση 1,2734.
Η Υδρολογική Λεκάνη έχει σχήμα “S”. Είναι ορεινή 
περιοχή με υψηλές έως πολύ υψηλές κλίσεις.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ12 
− Ι. ΣΙΣΚΟΣ (2005). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΣΚΛΗΘΡΟ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΝΕΣΣΩΝΟΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΣΚΛΗΘΡΟΥ 02
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 1,213

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Κρυσταλλοσχιστώδες  υπόβαθρο  (γνευσιοσχιστόλιθοι, 
μαρμαρυγιακοί  σχιστόλιθοι)  και  τεταρτογενείς 
σχηματισμοί.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
300.000

Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 240
Ύψος φράγματος (m) 10 - 12
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 345.000
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 270.000
Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η Υδρολογική λεκάνη παρουσιάζει μια μέση κλίση 
< 15% (κυρίως 8%).
 Η  περιοχή  καλύπτεται  από  θάμνους,  δέντρα  και 
εποχιακά ποώδη φυτά.
 Το μέσο  ετήσιο  ύψος  βροχόπτωσης  στην  περιοχή 
ανέρχεται σε 750 mm.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΕΥ_Λ1 
− Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ (2006). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΚΑΡΙΤΣΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Υδρολογικής Λεκάνη ΚΑΡΙΤΣΑ 01
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 2,45

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης

1.  Ενότητα  Αμπελακίων.  2.  Μεταμορφωμένα  βασικά 
οφιολιθικά.  Γνευσιοσχιστόλιθοι.  Εσωτερικό:  εδαφικό 
μανδύα αποσάρθρωσης. Δάπεδο: αλουβιακές αποθέσεις 
(παρουσία ενδιαστρώσεων λευκών μαρμάρων).

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
1.240.000

Τύπος φράγματος Τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 880
Ύψος φράγματος (m)
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 81.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*

Ειδικές παρατηρήσεις

 Πρόκειται  για  ορεινή  περιοχή  με  γενικά  απότομες 
κλίσεις φυσικών πρανών.
 Ένας βασικός  χείμαρρος.  Μέγιστο υψόμετρο 1200 
m. Μέσο υψόμετρο 1000  m. Μήκος μέχρι  το φράγμα 
2,3 km.
 Η  μέση  ετήσια  βροχόπτωση  1.307  mm. 
Βροχομετρικός  σταθμός  Αγ.  Τριάδας:  μέγιστη  τιμή 
ετήσιας βροχόπτωσης 1.944 mm και ελάχιστη 530 mm.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΑΓ_Φ8 
− Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2006). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΑΓΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 01
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 1.756

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Μπλέ  σχιστόλιθοι  –  γνευσιοσχιστόλιθοι  – 
μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι.

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Χωμάτινο
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 1.140
Ύψος φράγματος (m) 23
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 63
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 60.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Μικτή

Ειδικές παρατηρήσεις

 Η  περιοχή  καλύπτεται  από  Δάση  (1286  km2), 
θάμνους (0,303 km2) και από Λιβαδικές εκτάσεις (0,617 
km2).
 Η μέση ετήσια τιμή της βροχόπτωσης ανέρχεται σε 
872 mm.
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Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Φ11 & ΜΕ_Λ1 
− Α. ΜΟΙΡΑ κ.ά. (2003). 

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΑΧΛΑΔΙΑ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΑΓΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 01
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 2,08
Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης
Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Σκυρόδεμα
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 1.100
Ύψος φράγματος (m) 5
Μήκος φράγματος στη στέψη (m) 10
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 186.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης*
Ειδικές παρατηρήσεις  Κάτοψη 170 x 160 m. 
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ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ – ΛΕΚΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Εισαγωγικά στοιχεία

Στις  περιοχές  ενδιαφέροντος  των  ορεινών  όγκων  Κάτω  Ολύμπου,  ΄Οσσα  και 
Μαυροβουνίου πραγματοποιήθηκε με βάση κριτήρια περιβαλλοντικά η προεπιλογή 
χώρων οι οποίοι να έχουν τις δυνατότητες να αποτελέσουν ταμιευτήρα νερού.
Κριτήρια  σε  πρώτη  φάση  προεπιλογή  αποτέλεσαν,  κατά  σειρά  επιλογής  στη 
διαδικασία, τα ακόλουθα:

Κωδικός προτεινόμενου φράγματος / Κωδικός 

Μελέτης

ΜΕ_Λ2 
− Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ κ.α. (2005).

Θέση κατασκευής φράγματος / τοπωνύμιο ΞΗΡΟΛΑΚΚΟΣ
Ορεινός όγκος ΟΣΣΑ
Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Υδρολογικής Λεκάνη ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
Εμβαδόν Υδρολογικής Λεκάνης (km2) 1,68

Γεωλογία υδρολογικής Λεκάνης

Η λεκάνη καλύπτεται κυρίως από γνεύσιοσχιστόλιθους 
Αμπελακίων, το εσωτερικό της καλύπτεται από εδαφικό 
μανδύα αποσάρθρωσης πάχους 0,5 – 1  m.  To δάπεδο 
της  λεκάνης  καλύπτεται  από  αλλουβιακές  αποθέσεις 
πάχους 3 – 4 m (οι σχηματισμοί είναι ρωγματωμένοι και 
κερματισμένοι).

Μέση ετήσια ολική απορροή Λεκάνης κατά 

προσέγγιση (m3)
Τύπος φράγματος Τοίχος οπλισμένου σκυροδέματος.
Απόλυτο υψόμετρο στη θέση κατασκευής (m) 980
Ύψος φράγματος (m)
Μήκος φράγματος στη στέψη (m)
Έκταση ταμιευτήρα (m2)
Ολική χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3)
Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα (m3) 60.000

Γεωλογία λεκάνης κατάκλυσης

Υδρογεωλογία λεκάνης κατάκλυσης
Χρήσεις γης* Αισθητικό Δάσος

Ειδικές παρατηρήσεις

 Εμβαδόν  Λεκάνης  1ου χειμάρρου  0,28  km 2και 
υψόμετρο 1260 m.
 Εμβαδόν  Λεκάνης  2ου χειμάρρου  0,91  km2 και 
υψόμετρο 1330 m.
 Εμβαδόν  Λεκάνης  3ου χειμάρρου  0,49  km2 και 
υψόμετρο 1280 m.
 Ανώτατη στάθμη (Α.Σ.Υ.): +22,50 
 Κατώτατη στάθμη (Α.Σ.Υ.): +15,00
 Επειδή  οι  σχηματισμοί  είναι  ρωγματωμένοι  και 
κερματισμένοι,  θα χρειαστεί  στεγανοποίηση  τόσο των 
πρανών, όσο και του πυθμένα.
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1. Γεωμορφολογική κλίση  :  σε ψηφιακή μορφή, μετά από επεξεργασία του  DEM 
που  έχει  κατασκευαστεί  για  το  σκοπό  αυτό,  εντοπίστηκαν  στην  περιοχή 
ενδιαφέροντος,  όλες οι  χώροι με γεωμορφολογική κλίση μικρότερη ή ίση του 
10%, με επιμέρους υποδιαιρέσεις ανά 2%.

2. Γεωμορφολογική θέση  : οι χώροι που εντοπίστηκαν διερευνήθηκαν ως προς τη 
γεωμορφολογική  τους  θέση  και  διαπιστώθηκε  ότι  αυτοί  μπορεί  να  είναι:  (α) 
επιπεδώσεις  κορυφών  ή  κορυφογραμμών,  (β)  βαθμίδες  πρανών,  (γ)  τμήματα 
λεκανών  ρεμάτων,  (δ)  πεδινές  περιοχές  ή  οροπέδια  (αλλουβιακά  πεδία  και 
αναβαθμίδες) και συνδυασμοί τους, για παράδειγμα βαθμίδα πρανούς ή οποία 
διασχίζεται  από ρέμα ή χείμαρρο.  Από το σύνολο των χώρων, με χρήση των 
ψηφιοποιημένων  τοπογραφικών  χαρτών  και  του  υδρογραφικού  δικτύου, 
επελέγησαν και  κρατήθηκαν σε ειδικό ψηφιακό αρχείο μόνο οι  χώροι  μικρής 
μορφολογικής κλίσεις που αποτελούσαν τμήματα λεκανών ρεμάτων.

3. Έκταση  θέσης  :  από  το  σύνολο  των  τμημάτων  ρεμάτων  που  επελέγησαν 
κρατήθηκαν για παραπέρα επεξεργασία όλοι όσοι είχαν εμβαδόν μεγαλύτερο από 
20.000m2.

4. Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά  
5. Χρήσεις γης  
6. Παρατηρήσεις  
7. Υδρολογικό ισοζύγιο και ολική απορροή  

Οι χώροι επιλογής ψηφιοποιήθηκαν με βάση την οριοθέτηση της γεωμορφολογικής 
κλίσης και κωδικοποιηθήκαν ως 1, 2, …, n+1_ΝΕ (Δήμος Νέσσωνος) /ΟΣ (ορεινός 
όγκος ΄Οσσα), ήτοι 1_ΝΕ/ΟΣ.

Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά για κάθε μια από τις προεπιλεγμένες 
θέσεις ταμιευτήρων – λεκανών κατάκλυσης, τα οποία αφορούν τη γεωγραφική τους 
θέση, την υδρολογική λεκάνη στην οποία υπάγονται, τα τοπογραφικά, γεωμετρικά 
και γεωμορφολογικά τους χαρακτηριστικά,  τη γεωλογική σύσταση του υποβάθρου 
και  τα  υδρογεωλογικά  τους  χαρακτηριστικά  και  η  χρήσεις  γης,  καθώς  και  τις 
σημαντικότερες παρατηρήσεις που αφορούν την κάθε περιοχή.
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2.  Πίνακες  δεδομένων  φυσικού  περιβάλλοντος  ταμιευτήρων  –  λεκανών 
κατάκλυσης

αα_1
ΘΕΣΗ 1_ΚΟ/ΚΟ
Ορεινός όγκος Κάτω Όλυμπος
Δήμος Κάτω Ολύμπου
Υδρολογική Λεκάνη Πυργετός_Ραψάνη (Πηνειός-06)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,00
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 960
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 920
Μήκος (μέσο, m) 4.200
Πλάτος (μέσο, m) 360
Εμβαδόν (m2) 927.973
Γεωλογία Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας 
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 2
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Κάτω Όλυμπος

* Καλλιέργειες, Δάσος, Βοσκότοπος – Χορτολιβαδική, Μικτή.
*** Ορεινός όγκος
ΚΟ = Κάτω Όλυμπος
ΟΣ = ΄Οσσα
ΜΑ = Μαυροβούνι
** Δήμοι
ΚΟ = Δήμος Κάτω Ολύμπου
ΕΥ = Δήμος Ευρυμενών
ΝΕ = Δήμος Νέσσωνος
ΜΕ = Δήμος Μελιβοίας
ΑΓ = Δήμος Αγιάς
ΛΑ = Δήμος Λακέρειας
ΑΜ = Κοινότητα Αμπελακίων

αα_2
ΘΕΣΗ 2_ΚΟ/ΚΟ
Ορεινός όγκος Κάτω Όλυμπος
Δήμος Κάτω Ολύμπου
Υδρολογική Λεκάνη Πυργετός_Ραψάνη (Πηνειός-06)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 4,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 780
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 740
Μήκος (μέσο, m) 900
Πλάτος (μέσο, m) 80
Εμβαδόν (m2) 75.244
Γεωλογία Φλύσχης (κυρίως)
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 
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χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Κάτω Όλυμπος

αα_3
ΘΕΣΗ 4_ΚΟ/ΚΟ
Ορεινός όγκος Κάτω Όλυμπος
Δήμος Κάτω Ολύμπου
Υδρολογική Λεκάνη Πυργετός_Ραψάνη (Πηνειός-06)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 0,50
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 320
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 240
Μήκος (μέσο, m) 1.602
Πλάτος (μέσο, m) 200
Εμβαδόν (m2) 209.576
Γεωλογία Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Κάτω Όλυμπος

αα_4 
ΘΕΣΗ 5_ΚΟ/ΚΟ
Ορεινός όγκος Κάτω Όλυμπος
Δήμος Κάτω Ολύμπου
Υδρολογική Λεκάνη Πυργετός_Ραψάνη (Πηνειός-06)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 5,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 320
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 220
Μήκος (μέσο, m) 1.850
Πλάτος (μέσο, m) 280
Εμβαδόν (m2) 472.554
Γεωλογία Σχιστόλιθοι, Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 2
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Κάτω Όλυμπος

αα_5 
ΘΕΣΗ 10_ΑΜ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Κοινότητα Αμπελακίων
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Υδρολογική Λεκάνη Αμπελακίων – Συκουρίου 
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 5,70
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 940
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 920
Μήκος (μέσο, m) 345
Πλάτος (μέσο, m) 189
Εμβαδόν (m2) 52.863
Γεωλογία Φλύσχη, Τεταρτογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Βοσκότοποι
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_6 
ΘΕΣΗ 11_ΑΜ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Κοινότητα Αμπελακίων
Υδρολογική Λεκάνη Ομόλιο Αμπελάκια 1 (Πηνειός_03)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 3,50
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 840
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 800
Μήκος (μέσο, m) 1.155
Πλάτος (μέσο, m) 107
Εμβαδόν (m2) 143.340
Γεωλογία Σχιστόλιθοι, Γνευσιοσχιστόλιθοι, Γνεύσιοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_7 
ΘΕΣΗ 6_ΑΜ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Κοινότητα Αμπελακίων
Υδρολογική Λεκάνη Αμπελάκια Ομόλιο (Πηνειός – 04) 
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 6,20
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 700
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 620
Μήκος (μέσο, m) 1.270
Πλάτος (μέσο, m) 121
Εμβαδόν (m2) 163.602
Γεωλογία Φλύσχης (κυρίως)
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
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Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_8 
ΘΕΣΗ 7_ΑΜ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Κοινότητα Αμπελακίων
Υδρολογική Λεκάνη Αμπελάκια Ομόλιο (Πηνειός – 04)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,30
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 740
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 710
Μήκος (μέσο, m) 1.280
Πλάτος (μέσο, m) 200
Εμβαδόν (m2) 290.374
Γεωλογία Φλύσχης (κυρίως)
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή 
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_9
ΘΕΣΗ 8_ΑΜ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Κοινότητα Αμπελακίων
Υδρολογική Λεκάνη Αμπελακίων –Συκουρίου (Πηνειός_01 )
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,60
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 800
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 770
Μήκος (μέσο, m) 1.900
Πλάτος (μέσο, m) 170
Εμβαδόν (m2) 248.800
Γεωλογία Φλύσχης, Τεταρτογενή
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_10 
ΘΕΣΗ 12_ΝΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος
Υδρολογική Λεκάνη Κ. Αμπελακίων – Κ. Συκουρίου

197



Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,70
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 820
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 800
Μήκος (μέσο, m) 1.158
Πλάτος (μέσο, m) 170
Εμβαδόν (m2) 192.984
Γεωλογία Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA 

αα_11 
ΘΕΣΗ 13_ΝΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος
Υδρολογική Λεκάνη Στομίου – Συκουρίου
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 900
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 880
Μήκος (μέσο, m) 1.470
Πλάτος (μέσο, m) 150
Εμβαδόν (m2) 190.283
Γεωλογία Τεταρτογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής έως μέσης 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Καλλιέργειες
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_12 
ΘΕΣΗ 15_ΝΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος
Υδρολογική Λεκάνη Κ. Λ. Συκουρίου (Πηνειός)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 3,60
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 780
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 760
Μήκος (μέσο, m) 553
Πλάτος (μέσο, m) 85
Εμβαδόν (m2) 42.460
Γεωλογία Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
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Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Αισθητικό Δάσος Όσσας 

αα_13 
ΘΕΣΗ 16_ΝΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος
Υδρολογική Λεκάνη Κ. Λ. Συκουρίου (Πηνειός)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 8,20
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 820
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 800
Μήκος (μέσο, m) 245
Πλάτος (μέσο, m) 78
Εμβαδόν (m2) 20.500
Γεωλογία Φλύσχης
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_14 
ΘΕΣΗ 9_ΝΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος
Υδρολογική Λεκάνη Αμπελακίων -Συκουρίου
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 3,80
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 765
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 740
Μήκος (μέσο, m) 6.900
Πλάτος (μέσο, m) 701
Εμβαδόν (m2) 31.303
Γεωλογία Σχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA 

αα_15 
ΘΕΣΗ 14_ΕΥ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Ευρυμενών
Υδρολογική Λεκάνη Στομίου –Συκουρίου (Πηνειός – 02)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 3,90
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Απόλυτο υψόμετροmax (m) 360
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 340
Μήκος (μέσο, m) 513
Πλάτος (μέσο, m) 118
Εμβαδόν (m2) 56.777
Γεωλογία Σχιστόλιθοι, Γνευσιοσχιστόλιθοι, Γνεύσιοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δάσος
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_16 
ΘΕΣΗ 17_ΛΑ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Λακέρειας
Υδρολογική Λεκάνη Μαρμαρινή Αλμυρός Π. (2)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,30
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 1080
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 1.060
Μήκος (μέσο, m) 878
Πλάτος (μέσο, m) 144
Εμβαδόν (m2) 154.937
Γεωλογία Σχιστόλιθοι, Γνευσιοσχιστόλιθοι, Γνεύσιοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_17 
ΘΕΣΗ 18_ΛΑ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Λακέρειας
Υδρολογική Λεκάνη Λακέρειας Μελιβοίας (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 3,60
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 1.260
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 1.230
Μήκος (μέσο, m) 835
Πλάτος (μέσο, m) 224
Εμβαδόν (m2) 234.758
Γεωλογία Τεταρτογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί. – μέσης έως χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
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Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_18 
ΘΕΣΗ 19_ΛΑ/ΟΣ 
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Λακέρειας
Υδρολογική Λεκάνη Λακέρειας Μελιβοίας (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,30
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 1.140
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 1.120
Μήκος (μέσο, m) 1.480
Πλάτος (μέσο, m) 120
Εμβαδόν (m2) 276.170
Γεωλογία Τεταρτογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, μέσης υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_19 
ΘΕΣΗ 21_ ΜΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Μελιβοία _ 02
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,10
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 320
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 300
Μήκος (μέσο, m) 955
Πλάτος (μέσο, m) 145
Εμβαδόν (m2) 141.975
Γεωλογία Οφιόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_20 
ΘΕΣΗ 22_ ΜΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Μελιβοία _ 03
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,10
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 190
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 170
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Μήκος (μέσο, m) 915
Πλάτος (μέσο, m) 107
Εμβαδόν (m2) 88.811
Γεωλογία Σχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_21 
ΘΕΣΗ 23_ΜΕ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά -Μελιβοία _ 02
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,80
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 80
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 60
Μήκος (μέσο, m) 1.128
Πλάτος (μέσο, m) 220
Εμβαδόν (m2) 205.231
Γεωλογία Νεογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

αα_22 
ΘΕΣΗ 24_ΑΓ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Αγιάς
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _02
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,70
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 100
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 80
Μήκος (μέσο, m) 1.164
Πλάτος (μέσο, m) 210
Εμβαδόν (m2) 195.050
Γεωλογία Νεογενή
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί– χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -
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αα_23 
ΘΕΣΗ 25_ΑΓ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Αγιάς
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _02 (Πουρί Ρ.)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,20
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 180
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 160
Μήκος (μέσο, m) 1.700
Πλάτος (μέσο, m) 140
Εμβαδόν (m2) 196.757
Γεωλογία Σχιστόλιθοι, Γνεύσιοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί – χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA

αα_24
ΘΕΣΗ 26_ΑΓ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Αγιάς
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _03 (Μπουρμπουλήθρα Ρ.)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,80
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 740
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 720
Μήκος (μέσο, m) 1.100
Πλάτος (μέσο, m) 95
Εμβαδόν (m2) 163.529
Γεωλογία Γνευσιοσχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

αα_25 
ΘΕΣΗ 30_ΑΓ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Αγιάς
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _04 (Ρακοπόταμο)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 600
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 570
Μήκος (μέσο, m) 1.250
Πλάτος (μέσο, m) 165
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Εμβαδόν (m2) 224.491
Γεωλογία Γνευσιοσχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές 1
Άλλο -
Παρατηρήσεις Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

αα_26 
ΘΕΣΗ 27_ΜΕ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _03 (Μπουρμπουλήθρα Ρ.)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,80
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 600
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 570
Μήκος (μέσο, m) 1.600
Πλάτος (μέσο, m) 120
Εμβαδόν (m2) 269.962
Γεωλογία Γνευσιοσχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

αα_27 
ΘΕΣΗ 28_ΜΕ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _04 (Ρακοπόταμο)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,80
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 520
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 500
Μήκος (μέσο, m) 690
Πλάτος (μέσο, m) 64
Εμβαδόν (m2) 40.120
Γεωλογία Γνευσιοσχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου
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αα_28 
ΘΕΣΗ 29_ΜΕ/ΜΑ
Ορεινός όγκος Μαυροβούνι
Δήμος Μελιβοίας
Υδρολογική Λεκάνη Αγιά –Μελιβοία _04 (Ρακοπόταμο)
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 2,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 520
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 500
Μήκος (μέσο, m) 818
Πλάτος (μέσο, m) 103
Εμβαδόν (m2) 88.248
Γεωλογία Γνευσιοσχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Ημιπερατοί σχηματισμοί, χαμηλής 

υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Δασική
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις Κάρλα - Μαυροβούνι - Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

αα_29 
ΘΕΣΗ 20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Νέσσωνος, Μελιβοίας, Ευρυμενών
Υδρολογική Λεκάνη Λακέρειας -Μελιβοίας
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 1,40
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 1.180
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 1.160
Μήκος (μέσο, m) 1.420
Πλάτος (μέσο, m) 90
Εμβαδόν (m2) 104.758
Γεωλογία Φλύσχης, Σχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις NATURA, Αισθητικό Δάσος Όσσας

αα_30 
ΘΕΣΗ 3_ΑΜΕΥ/ΟΣ
Ορεινός όγκος Όσσα
Δήμος Ευρυμενών, Κοινότητα Αμπελακίων
Υδρολογική Λεκάνη Στόμιο -Συκούριο
Μορφολογική κλίση (μέση, %) 5,20
Απόλυτο υψόμετροmax (m) 500
Απόλυτο υψόμετροmin (m) 470
Μήκος (μέσο, m) 570
Πλάτος (μέσο, m) 101
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Εμβαδόν (m2) 58.700
Γεωλογία Σχιστόλιθοι
Υδρογεωλογία Αδιαπέρατοι έως ημιπερατοί σχηματισμοί, πολύ 

χαμηλής υδροπερατότητας
Χρήσεις γης* Μικτή
Πηγές -
Άλλο -
Παρατηρήσεις -

3.  Υδρολογικό  ισοζύγιο  και  επιφανειακή  απορροή  προεπιλεγμένων  θέσεων 
ταμιευτήρων – λεκανών κατάκλυσης.

Προκειμένου  να  καταρτιστεί  το  Υδρολογικό  Ισοζύγιο  και  να  προσδιοριστεί  η 
επιφανειακή  απορροή  των  τμημάτων  των  υδρολογικών  λεκανών  στα  οποία 
τοποθετούνται οι προεπιλεγμένες θέσεις ταμιευτήρων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα 
και  οι  παραδοχές  των  κλιματολογικών  και  υδρολογικών  στοιχείων  όπως  αυτά 
αναφέρονται  στο  Κεφάλαιο  με  τίτλο:  «Υδρολογικό  Ισοζύγιο  και  Επιφανειακή 
απορροή Κάτω Ολύμπου – Όσσας – Μαυροβουνίου». 
Ο  ακριβής  υπολογισμός  της  επιφανειακής  απορροής  (R,mm)  μιας  υδρολογικής 
λεκάνης  γίνεται  συνήθως στο στόμιο της  λεκάνης  με την εγκατάσταση ανάλογων 
μετρητών. 
Στην περίπτωση όμως της περιοχής μελέτης, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία 
και  κατά συνέπεια  οι  αριθμητικές  τιμές  των παραμέτρων αυτών του υδρολογικού 
ισοζυγίου  θα  υπολογιστούν,  δηλαδή  της  επιφανειακής  και  υπόγειας  απορροής  (I, 
mm), θα θεωρούνται ενδεικτικοί και όχι απόλυτοι. 
Οι θέσεις των προτεινόμενων ταμιευτήρων, εντοπίζονται σε επί μέρους υδρολογικές 
λεκάνες.  Επειδή  σε  αυτές  τις  τελευταίες  εμφανίζονται  διάφοροι  υδρολιθολογικοί 
σχηματισμοί, τα ποσοστά της επιφανειακής και υπόγειας απορροής επί του συνόλου 
των  κατακρημνισμάτων  θα  είναι  συνεπώς  διαφορετικά.  Ειδικότερα,  για  τον 
υπολογισμό  των  εν  λόγω  παραμέτρων  θα  ληφθούν  υπόψη  και  θα  αναλυθούν  οι 
ιδιαίτερες  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  κάθε  μία  από  αυτές  τις  επί  μέρους 
υδρολογικές λεκάνες. 
Στη βιβλιογραφία  αναφέρεται  ότι  στους  προσχωσιγενείς,  κοκκώδεις  και  χαλαρούς 
σχηματισμούς  που περιέχουν αργιλικό  υλικό,  ο  συντελεστής  ενεργής  κατείσδυσης 
κυμαίνεται περίπου από 10% έως 25% επί του ολικού όγκου των κατακρημνισμάτων. 
Για τον φλύσχη, ο συντελεστής αυτός δεν υπερβαίνει το 4 έως 8% επί του συνόλου 
των κατακρημνισμάτων, για τους σχιστόλιθους το ίδιο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3 
και 8 %, ενώ στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς (καρστικούς γενικά), κυμαίνεται 
μεταξύ 30 και 55%. 
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  με  βάση  την  επιφανειακή  εξάπλωση  των 
διαφόρων υδρολιθολογικών σχηματισμών, το ύψος των κατακρημνισμάτων και της 
εξατμισοδιαπνοής, ο υπολογισμός της επιφανειακής και υπόγειας απορροής, για τις 
επιμέρους υδρολογικές λεκάνες θα έχει ως έξής:

Κωδικός Ταμιευτήρα:1_KO/KO
2_KO/KO

Ορεινός όγκος: ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Υδρολογική Λεκάνη: ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06)
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Απόλυτο υψόμετροmax (m): 960
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 880
Εμβαδόν (km2): 18,52 
Σταθμός αναφοράς Καλλιπεύκη (υψόμετρο1050 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 18,52 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 5,84 km2 =31,53 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 =3,71 km2 =20,03 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 8,30 km2 =44,82 % 
Τεταρτογενή F4 = 0,67 km2 =3,62 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 936,6 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 18,52 x 936,6 = 17.345,83 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 5,84 x 936,6 = 5.469,74 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 3,71 x 936,6 = 3.474,79 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 8,30 x 936,6 = 7.773,78 x 103 m3 

                                                            Vp4 = F4 x P = 0,67 x 936,6 = 627,52 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 535,44 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 18,52 x 535,44 = 9.916,35 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 18,52 x 401,16 = 7.429,48 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 5.638,99 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 1.790,50 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 11_ΑΜ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΟΜΟΛΙΟ_ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 860
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 800
Εμβαδόν (km2): 3,56
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 3,56 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 1,69 km2 =47,47%
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 =1,41 km2 =39,61%
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 0,46 km2 =12,92% 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 3,56 x 818,20 = 2.912,79 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 1,69 x 818,20 = 1.382,76 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 1,41 x 818,20 = 1.153,66 x 103 m3
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                                                           Vp3 = F3 x P = 0,46 x 818,20 = 376,37 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 3,56 x 534,84 = 1.904,03 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 3,56 x 283,36 = 1.008,76 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 896,61 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 112,15 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 12_ΝΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 880
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 820
Εμβαδόν (km2): 5,13 
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 5,13 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 3,53 km2 =68,81%
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 0,04 km2 =0,78%
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 1,56 km2 =30,41% 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 5,13 x 818,20 = 4.197,37 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 3,53 x 818,20 = 2.888,25 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 0,04 x 818,20 = 32,73 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 1,56 x 818,20 = 1.276,39 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 5,13 x 534,84 = 2.743,73 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 5,13 x 283,36 = 1.453,64 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.184,13 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 269,50 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 13_ΝΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 780
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 740
Εμβαδόν (km2): 3,76 
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)
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Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 3,76 km2 = 100 %
Φλύσχης F1 = 0,19 km2 = 5,05 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 3,13 km2 = 83,24 %
Τεταρτογενή F3 = 0,44 km2 = 11,70 % 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 3,76 x 818,20 = 3.076,43 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 0,19 x 818,20 = 155,46 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 3,13 x 818,20 = 2.560,97 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 0,44 x 818,20 = 360,01 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 3,76 x 534,84 = 2.011,00 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 3,76 x 283,36 = 1.065,43 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 641,36 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 424,08 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 14_ΕΥ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 280
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 240
Εμβαδόν (km2): 21,68 
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 21,68 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 2,78 km2 =12,82%
Σχιστολιθοι - Γνεύσιοι F2 =2,76 km2 =12,73%
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 15,77 km2 =72,74% 
Τεταρτογενή F4 = 0,37 km2 =1,71%

Μέσο ύψος βροχής:       P = 768,40 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 21,68 x 768,40 = 16.658,91 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 2,78 x 768,40 = 2.136,15 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 2,76 x 768,40 = 2.120,78 x 103 m3

                                                       Vp3 = F3 x P = 15,77 x 768,40 = 12.117,67 x 103 m3 

                                                       Vp4 = F4 x P = 0,37 x 768,40 = 284,31 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 
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VE = Fολ x E = 21,68 x 588,18 = 12.751,74 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 21,68 x 180,22 = 3.907,17 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 2.556,96 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 1.350,21 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 15_ΝΕ/ΟΣ
16_ΝΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 880
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 760
Εμβαδόν (km2): 8,11 
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 8,11 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 3,57 km2 =44,02%
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 =4,31 km2 =53,14%
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 0,04 km2 =0,49% 
Τεταρτογενή F4 = 0,19 km2 =2,34%

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 8,11 x 818,20 = 6.635,60 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 3,57 x 818,20 = 2.920,97 x 103 m3 

                                                           Vp2 = F2 x P = 4,31 x 818,20 = 3.526,44 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 0,04 x 818,20 = 32,73x 103 m3 

                                                          Vp4 = F4 x P = 0,19 x 818,20 = 155,46x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 8,11 x 534,84 = 4.337,55 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 8,11 x 283,36 = 2.298,05 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 2.149,74 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 148,31 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 17_ΛΑ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2))
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 1.080
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 1.040
Εμβαδόν (km2): 5,82
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)
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Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 5,82 km2 = 100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 5,82 km2 = 100%

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 5,82 x 818,20 = 4.761,92 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 5,82 x 818,20 = 4.761,92 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 5,82 x 534,84 = 3.112,77 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 5,82 x 283,36 = 1.649,16 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.566,70 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 82,46 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 18_ΛΑ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 1.280
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 1.240
Εμβαδόν (km2): 3,92
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 3,92 km2 =100 %
Σχιστόλιθο - Γνεύσιοι F1 = 1,79 km2 =45,66 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 =1,86 km2 =47,45 %
Τεταρτογενή F3 = 0,27 km2 =6,89 % 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 3,92 x 818,20 = 3.207,34 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:     Vp1 = F1 x P = 1,79 x 818,20 = 1.464,58 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 1,86 x 818,20 = 1.521,85 x 103 m3

                                                           Vp3 = F3 x P = 0,27 x 818,20 = 220,91x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 3,92 x 534,84 = 2.096,57 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 3,92 x 283,36 = 1.110,77 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 806,58 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 304,19 x 103 m3
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Κωδικός Ταμιευτήρα: 19_ΛΑ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 1.180
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 1.140
Εμβαδόν (km2): 8,72
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 8,72 km2 = 100 %
Φλύσχης F1 = 1,93 km2 = 22,13 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 4,10 km2 = 47,02 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 2,40 km2 = 27,52 % 
Τεταρτογενή F4 = 0,29 km2 = 3,33 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 8,72 x 818,20 = 7.134,70 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 1,93 x 818,20 = 1.579,13 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 4,10 x 818,20 = 3.354,62 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 2,40 x 818,20 = 1.963,68 x 103 m3 

                                                         Vp4 = F4 x P = 0,29 x 818,20 = 237,28 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 8,72 x 534,84 = 4.663,80 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 8,72 x 283,36 = 2.470,90 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 2.018,06 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 452,84 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 1.180
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 1.100
Εμβαδόν (km2): 7,77
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 7,77km2 = 100 %
Φλύσχης F1 = 1,24km2 = 15,97%
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 1,44km2 = 18,54%
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 4,96km2 = 63,81% 
Τεταρτογενή F4 = 0,13km2 = 1,67%
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Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 7,77 x 818,20 = 6.353,32 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 1,24 x 818,20 = 1.014,57 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 1,44 x 818,20 = 1.178,21 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 4,96 x 818,20 = 4.054,18 x 103 m3 

                                                         Vp4 = F4 x P = 0,13 x 818,20 = 106,37 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 7,77 x 534,84 = 4.153,03 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 7,77 x 283,36 = 2.200,29 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.445,90 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 754,39 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 21_ΜΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 360
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 280
Εμβαδόν (km2): 2,95
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 2,95 km2 = 100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 2,86 km2 = 96,95 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 0,09 km2 = 3,05 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 2,95 x 818,20 = 2.413,69 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 2,86 x 818,20 = 2.340,05 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 0,09 x 818,20 = 73,64 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 2,95 x 534,84 = 1.577,78 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 2,95 x 283,36 = 835,91 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 783,92 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 52,00 x 103 m3
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Κωδικός Ταμιευτήρα: 22_ΜΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 200
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 160
Εμβαδόν (km2): 5,42
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 5,42 km2 =100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 5,06 km2 = 93,36 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 0,36 km2 = 6,64 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 768,40 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 5,42 x 768,40 = 4.164,73 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 5,06 x 768,40 = 3.888,10 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 0,36 x 768,40 = 276,62 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 5,42 x 588,18 = 3.187,94 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 5,42 x 180,22 = 976,79 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 902,00 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 74,79 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 23_ΜΕ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 80
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 60
Εμβαδόν (km2): 21,50
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 21,50 km2 =100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 12,36 km2 = 57,49 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 0,50 km2 = 2,33 %
Νεογενή F3 = 8,64 km2 = 40,19% 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 768,40 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 21,50 x 768,40 = 16.520,60 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 12,36 x 768,40 = 9.497,42 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 0,50 x 768,40 = 384,20 x 103 m3
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                                                         Vp3 = F3 x P = 8,64 x 768,40 = 6.638,98 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 21,50 x 588,18 = 12.645,87 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 21,50 x 180,22 = 3.874,73 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 3.520,38 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 354,35 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 24_ΑΓ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 80
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 60
Εμβαδόν (km2): 37,38
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 37,38 km2 =100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 22,76 km2 = 60,89 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 5,33 km2 = 14,26 %
Νεογενή F3 = 5,08 km2 = 13,59 % 
Τεταρτογενή F4 = 4,21 km2 = 11,26 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 768,40 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 37,38 x 768,40 = 28.722,79 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 22,76 x 768,40 = 17.488,78 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 5,33 x 768,40 = 4.095,57 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 5,08 x 768,40 = 3.903,47 x 103 m3 

                                                         Vp4 = F4 x P = 4,21 x 768,40 = 3.234,96 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 37,38 x 588,18 = 21.986,17 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 37,38 x 180,22 = 6.736,62 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 5.828,51 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 908,11 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 25_ΑΓ/ΜΑ

Ορεινός όγκος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 200
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 140
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Εμβαδόν (km2): 15,63
Σταθμός αναφοράς Σωτήριο (υψόμετρο 51m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 15,63 km2 =100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 15,27 km2 = 97,70 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 0,29 km2 = 1,86 %
Τεταρτογενή F3 = 0,07 km2 = 0,45 % 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 392.3 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 15,63 x 392,3 = 6.129,69 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 15,27 x 392,3 = 5.988,46 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 0,29 x 392,3 = 113,77 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 0,07x 392,3 = 27,46 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 371,81 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 15,63 x 371,81 = 5.809,53 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 15,63 x 20,49 = 320,16 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 301,60 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 18,56 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 26_ΑΓ/ΜΑ
27_ΜΕ/ΜΑ

Ορεινός όγκος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ Ρ.)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 680
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 540
Εμβαδόν (km2): 6,90
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 6,90 km2 = 100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 6,80 km2 = 98,55 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F2 = 0,10 km2 = 1,45 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 6,90 x 818,20 = 5.645,58 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 6,80 x 818,20 = 5.563,76 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 0,10 x 818,20 = 81,82 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 6,90 x 534,84 = 3.690,40 x 103 m3
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Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 6,90 x 283,36 = 1.955,18 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.847,51 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 107,68 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 28_ΜΕ/ΜΑ

Ορεινός όγκος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 660
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 600
Εμβαδόν (km2): 3,06
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 3,06 km2 = 100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 3,06 km2 = 100 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 3,06 x 818,20 = 2.503,69 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 3,06 x 818,20 = 2.503,69 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 3,06 x 534,84 = 1.636,61 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 3,06 x 283,36 = 867,08 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 823,73 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 43,35 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 29_ΜΕ/ΜΑ
30_ΑΓ/ΜΑ

Ορεινός όγκος: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 600
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 500
Εμβαδόν (km2): 14,97
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 14,97 km2 = 100 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F1 = 14,97 km2 = 100 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 14,97x 818,20 = 12.248,45 x 103 m3
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Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 14,97 x 818,20 = 12.248,45 x 103 

m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 14,97 x 534,84 = 8.006,55 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 14,97 x 283,36 = 4.241,90 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 4.029,80 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 212,09 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 3_ΑΜΕΥ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 500
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 460
Εμβαδόν (km2): 3,24
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 3,24 km2 = 100 %
Φλύσχης F1 = 0,37 km2 = 11,42 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 2,23 km2 = 68,83 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 0,64 km2 = 19,75 % 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 3,24 x 818,20 = 2.650,97 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 0,37 x 818,20 = 302,73 x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 2,23 x 818,20 = 1.824,59 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 0,64 x 818,20 = 523,65 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 3,24 x 534,84 = 1.732,88 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 3,24 x 283,36 = 918,09 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 806,61 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 111,47 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 4_KO/KO
5_KO/KO

Ορεινός όγκος: ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Υδρολογική Λεκάνη: ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06)
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Απόλυτο υψόμετροmax (m): 300
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 140
Εμβαδόν (km2): 19,95
Σταθμός αναφοράς Πυργετός (υψόμετρο 31 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 19,95 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 5,26 km2 = 26,37 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 8,09 km2 = 40,55 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 6,50 km2 = 32,58 % 
Νεογενή F4 = 0,10 km2 = 0,50 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 768,40 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 19,95 x 768,40 = 15.329,58 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 5,26 x 768,40 = 4.041,78 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 8,09 x 768,40 = 6.216,36 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 6,50 x 768,40 = 4.994,60 x 103 m3 

                                                         Vp4 = F4 x P = 0,10 x 768,40 = 76,84 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 588,18 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 19,95 x 588,18 = 11.734,19 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 19,95 x 180,22 = 3.595,39 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 2.868,08 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 727,31 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 6_AM/ΟΣ
7_ΑΜ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 780
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 660
Εμβαδόν (km2): 7,55
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 7,55 km2 =100 %
Φλύσχης F1 = 3,58 km2 = 47,42 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 2,35 km2 = 31,13 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 1,62 km2 = 21,46 % 

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 7,55 x 818,20 = 6.177,41 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό: Vp1 = F1 x P = 3,58 x 818,20 = 2.929,16 x 103 m3 

                                                       Vp2 = F2 x P = 2,35 x 818,20 = 1.922,77 x 103 m3
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                                                         Vp3 = F3 x P = 1,62 x 818,20 = 1.325,48 x 103 m3 

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 7,55 x 534,84 = 4.038,04 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 7,55 x 283,36 = 2.139,37 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.851,45 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 287,92 x 103 m3

Κωδικός Ταμιευτήρα: 8_ΑΜ/ΟΣ
9_ΑΜ/ΟΣ
10_ΑΜ/ΟΣ

Ορεινός όγκος: ΟΣΣΑ
Υδρολογική Λεκάνη: ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01)
Απόλυτο υψόμετροmax (m): 860
Απόλυτο υψόμετροmin (m): 720
Εμβαδόν (km2): 7,53
Σταθμός αναφοράς Σπηλιά (υψόμετρο 813 m)

Σύνολο επιφάνειας: Fολ = 7,53km2 = 100 %
Φλύσχης F1 = 5,94 km2 = 78,88 %
Σχιστόλιθοι - Γνεύσιοι F2 = 1,26 km2 = 16,73 %
Μάρμαρα-ασβεστόλιθοι F3 = 0,03 km2 = 0,40 % 
Τεταρτογενή F4 = 0,30 km2 = 3,98 %

Μέσο ύψος βροχής:       P = 818,20 mm 
Μέσος ετήσιος όγκος βροχής:      Vp = Eολ x P = 7,53 x 818,20 = 6.161,05 x 103 m3

Κατανομή όγκου κατακρημνισμάτων 
ανά υδρολιθολογικό σχηματισμό:   Vp1 = F1 x P = 5,94 x 818,20 = 4.860,11x 103 m3 

                                                         Vp2 = F2 x P = 1,26 x 818,20 = 1.030,93 x 103 m3

                                                         Vp3 = F3 x P = 0,03 x 818,20 = 24,55 x 103 m3 

                                                         Vp4 = F4 x P = 0,30 x 818,20 = 245,46 x 103 m3

Μέσο ετήσιο ύψος Εξατμισοδιαπνοής: 534,84 mm
Μέσος ετήσιος όγκος Εξατμισοδιαπνοής: 

VE = Fολ x E = 7,53 x 534,84 = 4.027,35 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος ολικής απορροής: VA= 7,53 x 283,36 = 2.133,70 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος επιφανειακής απορροής: VR= 1.977,63 x 103 m3

Μέσος ετήσιος όγκος υπόγειας απορροής: VI= 156,07 x 103 m3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

1. Αξιολόγηση θέσεων φραγμάτων
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1.1. Ανάλυση μελετών

Στο  κεφάλαιο  που  αναφέρεται  στα  φράγματα  και  στους  ταμιευτήρες  του  Κάτω 
Ολύμπου,  ΄Οσσας και  Μαυροβουνίου,  καταχωρήθηκαν  και  περιγράφηκαν όλες  οι 
προτεινόμενες θέσεις,  τόσο από προϋπάρχουσες μελέτες,  όσο και στα πλαίσια της 
παρούσας  μελέτης  (νέες  θέσεις).  Στο  κεφάλαιο  αυτό  με  βάση  συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά γίνεται η αξιολόγησή τους.
Στοιχεία πάρθηκαν από τις ακόλουθες μελέτες, που συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια 
και  των  Δήμων  Κάτω  Ολύμπου,  Ευρυμενών,  Νέσσωνος,  Λακέρειας,  Αγιάς  και 
Μελιβοίας και την Κοινότητα Αμπελακίων.
Το  σύνολο  των  υφιστάμενων  σχετικών  μελετών  στην  περιοχή  ενδιαφέροντος 
ανέρχεται  σε  δεκατρείς  (13),  όπως  αυτές  αναλύονται  στη  συνέχεια,  οι  οποίες 
καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1992-2007:
1.  Γ.  ΜΙΓΚΙΡΟΣ  κ.ά.  (1992):  Οριστική  πρότυπη  έρευνα  σχεδιασμού  μικρών 
ταμιευτήρων  στις  περιοχές  Λιβαδότοπος  (Τσαΐρια,  Χάλκωμα)  και  Κούτρα 
Κοινότητας Αμπελακίων,  Ν. Λαρίσης.  Οριστική μελέτη,  Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, σελ. 107 + χάρτες.
2. Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992): Αναγνωριστική μελέτη για αξιοποίηση με ταμιευτήρες 
του  υδατικού  δυναμικού  Επαρχιών  Αγιάς  -  Τυρνάβου  Ν.  Λάρισας.  Έκθεση, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 1-38 + χάρτης.
3.  Π.  ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.  (1993):  Οριστική  μελέτη  Φράγματος  Πουρναρίου 
Αμπελακίων. Οριστική μελέτη, Δήμος Συκουρίου, 4 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
4. Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1994): Υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής Ολύμπου - 
Κάτω Ολύμπου Οσσας (ΒΑ Θεσσαλία). Μελέτη, 1 Τεύχος + χάρτες, σχέδια.
5.  Π.  ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  κ.ά.  (1995):  Οριστική  μελέτη  Φράγματος  Ποταμιάς. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Αγιάς, σελ. 1-70 + χάρτη.
6.  Α.  ΜΟΙΡΑ  κ.ά.  (2003):  Οριστική  μελέτη  φράγματος  Μελιβοίας  Ν.  Λάρισας. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Μελιβοίας, Ν. Λάρισας. 10 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004): Οργάνωση της 
παρακολούθησης σε βάση δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και  υπόγειων 
υδάτων και της αξιολόγησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Θεσσαλίας. ΜΕΡΟΣ 
Γ, σελ. 296 – 364 (τουλάχιστον).
8.  Κ.  ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ κ.ά.  (2005):  Κατασκευή  λιμνοδεξαμενής  Νιζερού  Κισσάβου. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Μελιβοίας, Ν. Λαρίσης. 4 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
9. Ι. ΣΙΣΚΟΣ (2005): Αναγνωριστική προκαταρκτική μελέτη φράγματος Σκλήθρου, 
στη  θέση  Παλαιολίβαδο  Δήμου  Μελιβοίας.  Προκαταρκτική  μελέτη,  σελ.  1-24  + 
χάρτη.
10.  Σ.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (2005):  Οριστική  μελέτη  μικρού  φράγματος  στην  θέση 
Παλαιογέφυρο, Δημοτικού Διαμερίσματος Σπηλιάς, του Δήμου Νέσσωνος. Οριστική 
Μελέτη, Δήμος Νέσσωνος, 7 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
11. Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2006): Οριστική τεχνική μελέτη φράγματος στην περιοχή 
Πρ. Ηλία Δημοτικού Διαμερίσματος Μεγαλόβρυσο. Οριστική Μελέτη, Δήμος Αγιάς, 
7 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
12.  Κ.  ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ  (2006):  Οριστική  υδραυλική  μελέτη  αξιοποίησης  φυσικού 
ταμιευτήρα  στην  περιοχή  Γούρνα  Οξυάς,  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Καρίτσα. 
Οριστική μελέτη, Δήμος Ευρυμενών, Ν. Λαρίσης. 2 Τεύχη + χάρτες, σχέδια.
13.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (2007): Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλέιων 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων-Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (08).
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Όλες  οι  προτεινόμενες  θέσεις  στο  σύνολο  των  μελετών  που  προαναφέρθηκαν 
συσχετίζονται στον πίνακα 1 με τους κωδικούς της παρούσας μελέτης.
Η νέα  κωδικοποίηση  κρίνεται  αναγκαία  για  το  λόγο ότι  πρέπει  ένας  κωδικός  να 
προσδιορίζει ουσιαστικά και τη θέση είτε γραφικά, είτε γραφικά και αριθμητικά. Οι 
απλοί αριθμοί χωρίς σωστή διευθέτηση σε αλγοριθμική σειρά δεν μπορούν από μόνοι 
τους να προσδιορίσουν περιοχή, άρα και θέση.
Οι μελέτες αυτές σε σχέση με το αντικείμενο του έργου το οποίο έχουμε αναλάβει, 
κατά έργο και στάδιο,  ομαδοποιούνται ως εξής,  με βάση τον αύξοντα αριθμό της 
μελέτης, όπως φαίνεται στον κατάλογο των μελετών που προαναφέρθηκε:

Α. ΚΑΤΑ ΕΡΓΟ
Φράγματα :1, 2, 3, 4, 5, 6 (φράγμα εκτροπής σε λιμνοδεξαμενή), 7 (13), 9, 10, 11
Λιμνοδεξαμενές: 6 (φράγμα και λιμνοδεξαμενή), 8, 12

Β. ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη σκοπιμότητας: 2, 4, 7 (13)
Αναγνωριστική μελέτη: 9
Οριστική μελέτη: 1, 5, 6, 8, 10, 11
Κατασκευή-Λειτουργία: 3, 12.

Με βάση αυτά διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των προτάσεων στα 15 χρόνια έχουν 
κατασκευαστεί  και  λειτουργούν  μόνο  δύο  (2).  Ο  συνολικός  αριθμός  των  έργων 
(φραγμάτων  και  λιμνοδεξαμενών)  που  έχουν  προταθεί,  με  αύξοντα  αριθμό  κατά 
Δήμο και κωδικό θέσης, αναλύονται κατά ορεινό όγκο και μελέτη (Μελετητής-θέση) 
στον πίνακα 1, που ακολουθεί.
Στον  πίνακα  αυτό  περιλαμβάνεται  και  η  λιμνοδεξαμενή  Συκουρίου,  η  οποία  έχει 
κατασκευαστεί και λειτουργεί (α/α 8, ΚΩΔ. ΝΕ_Λ1) και η οποία καταγράφηκε και 
στην παρούσα μελέτη  για  λόγους  τακτικής  της  ολικής αξιολόγησης του υδάτινου 
δυναμικού.
Συνολικά πρόκειται για σαράντα εννιά (49) θέσεις από τις οποίες οι τέσσερεις (4), με 
ΚΩΔ. ΝΕ_Λ1 (α/α 8 Δ. Νέσσωνος), ΕΥ_Λ1 (α/α 19 Δ. Ευρυμενών),  ΜΕ_Λ1 και 
ΜΕ_Λ2  (α/α  34  και  35  Δ.  Μελιβοίας),  είναι  λιμνοδεξαμενές  και  οι  υπόλοιπες 
σαράντα πέντε (45) θέσεις είναι φράγματα.

Πίνακας 1: Συσχέτιση θέσεων που προτείνονται στις μελέτες που συλλέχθηκαν, σε 
σχέση με την κωδικοποίηση της παρούσας μελέτης.

α/α ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΟΡ. ΟΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΘΕΣΗ

1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 45.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 23.

2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 46.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 24.

3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 25Α

4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 47.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 25

5 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ1 ΟΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), 
θέση 42.
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Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 
21.
Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά 
(1993).

6 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ2 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 41.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 20.

7 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ3 ΟΣΣΑ Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2005).
8 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Λ1 ΟΣΣΑ
9 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ1 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ1.

10 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ2 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ2.
11 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ3 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ3.
12 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ4 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ1.
13 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ5 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ2.
14 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ6 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ3.
15 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ7 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ4.
16 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ8 ΟΣΣΑ Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992), Φ4.

17 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ1 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 44.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 34

18 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ2 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 43. 
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 22.

19 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Λ1 ΟΣΣΑ Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ (2006).

20 ΕΥΡ. & ΜΕΛ. ΕΥΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 37. 
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16.

21 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 36.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Α

22 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Β.
23 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ3 ΟΣΣΑ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 15Γ
24 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 4.

25 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 29.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 5.

26 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 5Α.
27 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ7 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 7.

28 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ8 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 31.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 9.

29 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ9 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 32.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 10.

30 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ10 ΟΣΣΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 35.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 14

31 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ11 ΟΣΣΑ Α. ΜΟΙΡΑ κ.ά. (2003).
32 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ12 ΟΣΣΑ Ι. ΣΙΣΚΟΣ (2005).
33 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ1 ΟΣΣΑ Α. ΜΟΙΡΑ κ.ά. (2003). ΜΕ_Φ11/ΜΕ_Λ1 
34 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ2 ΟΣΣΑ Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ κ.α. (2005)
35 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ1 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 11.
36 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 12.

37 ΑΓΙΑΣ (ΛΑΚ.) ΑΓ_Φ1 ΟΣΣΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 39.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 18.

38 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ2 ΟΣΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 38.
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Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 17.
39 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ3 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 1.

40 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 26.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 2

41 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 27.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 3.

42 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 33.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 11Α.

43 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ7 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 34.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 13.

44 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ8 ΟΣΣΑ Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2006).

45 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ1 ΟΣΣΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 40.
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 19.

46 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ2 ΟΣΣΑ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16Β.
47 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ3 ΟΣΣΑ Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 16Α.

48 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 6.
Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά (1995).

49 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), θέση 17 (περιγραφή 
ίδια με τη θέση 8 της μελέτης Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ 
κ.α. 1992, αλλά τοποθετείται στη θέση 
Καστράκι και βρίσκεται εκτός περιοχής 
μελέτης).
Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά (1992), θέση 8

Από τις λιμνοδεξαμενές οι ΝΕ_Λ1 και ΕΥ_Λ1 λειτουργούν, ενώ για τις άλλες δύο, 
ΜΕ_Λ1 και ΜΕ_Λ2, υπάρχουν οριστικές μελέτες.
Σημειώνεται ότι από τα φράγματα το ένα (1) είναι εκτροπής, το ΜΕ_Φ11, α/α 31 Δ. 
Μελιβοίας και συνδέεται με την σχεδιαζόμενη λιμνοδεξαμενή ΜΕ_Λ1.
Οι  σαράντα  τέσσερις  (44)  θέσεις  φραγμάτων,  (εξαιρείται  η  θέση  ΜΕ_Φ11) 
περιλαμβάνουν το σύνολο των φραγμάτων που έχουν προταθεί διαχρονικά, για τις 
οποίες και υπάρχουν επικαλύψεις προτάσεων σε επίπεδο μελετών.
Σε ποσοστό επικάλυψης 100%, είναι οι θέσεις φραγμάτων που προτείνονται από την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  (2004),  με  ένα  μέρος  των 
φραγμάτων που προτείνονται από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ, κ.ά. (1992), ταυτίζονται τόσο 
στη θέση όσο και στην περιγραφή. Διαφέρει μόνο η αρίθμηση και για το λόγο αυτό 
στον πίνακα 1 στη στήλη ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ-ΘΕΣΗ αναφέρονται, σε όλες τις θέσεις, και 
τα νούμερα με τα οποία προσδιορίζεται η θέση στην κάθε μελέτη.
Επισημαίνεται  ότι,  στη  μελέτη  της  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004) η προτεινόμενη θέση 17 ενώ περιγράφεται ίδια (αντιγραφή) με τη 
θέση 8 του Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ, κ.ά. (1992) αναφέρεται με άλλο το όνομα (Καστράκι) και 
τοποθετείται  γεωγραφικά  εκτός  περιοχής  μελέτης.  Έτσι,  η  θέση αυτή  λαμβάνεται 
τελικά στην παρούσα αξιολόγηση ως θέση προτεινόμενη από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. 
(1992).
Στη  μελέτη  της  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  (2004) 
προτείνεται  και  το  φράγμα  Πουρναρίου-Αμπελακίων  που  έχει  κατασκευαστεί  και 
λειτουργεί ήδη για πολλά χρόνια, καθώς επίσης προτείνονται θέσεις φραγμάτων που 
έχουν αξιολογηθεί από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ, κ.ά. (1992) ως ακατάλληλες.
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Οι  θέσεις  των  φραγμάτων  που  προτείνονται,  στο  σύνολο  των  μελετών  που 
συγκεντρώθηκαν, αναλύονται στη συνέχεια κατά στάδιο έργου στο οποίο βρίσκονται:
Α.  Μελέτη  σκοπιμότητας:  ΚΟ_Φ1,  ΚΟ_Φ2,  ΚΟ_Φ3,  ΚΟ_Φ4,  ΝΕ_Φ2,  ΕΥ_Φ1, 

ΕΥ_Φ2,  ΕΥΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ2,  ΜΕ_Φ3,  ΜΕ_Φ4,  ΜΕ_Φ5,  ΜΕ_Φ6, 
ΜΕ_Φ7, ΜΕ_Φ8, ΜΕ_Φ9, ΜΕ_Φ10, ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2, ΑΓ_Φ1, ΑΓ_Φ2, 
ΑΓ_Φ3, ΑΓ_Φ4, ΑΓ_Φ5, ΑΓ_Φ6, ΑΓ_Φ7, ΛΑ_Φ1, ΛΑ_Φ2, ΛΑ_Φ3, ΛΑ_Φ5.

Β. Αναγνωριστική μελέτη: ΜΕ_Φ12.
Γ.  Οριστική  μελέτη:  NE_Φ3,  AM_Φ1,  AM_Φ3,  AM_Φ4,  AM_Φ5,  AM_Φ6, 

AM_Φ7, AΓ_Φ8, ΛA_Φ4.
Δ.  Κατασκευή-λειτουργία: ΝΕ_Φ1 (Φράγμα Πουρναρίου-Αμπελακίων, ταμιευτήρας 

ΝΕ_Τ1),  ΑΜ_Φ2  (Φράγμα  Λιβαδότοπος,  ταμιευτήρας  ΑΜ_Τ2),  ΑΜ_Φ8 
(Φράγμα Κούτρα)

Σημειώνεται ότι τα στάδια αυτά αναλύονται με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο Κριτήρια 
Επιλογής Φραγμάτων.
Με βάση την ανάλυση αυτή από τις 49 θέσεις φραγμάτων που έχουν προταθεί στις 
τρεις (3) έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αντίστοιχα φράγματα, στις εννιά (9) 
υπάρχουν οριστικές μελέτες, σε μία (1) αναγνωριστική, ενώ στις υπόλοιπες τριάντα 
μία (31) τα έργα βρίσκονται στο στάδιο μελέτης σκοπιμότητας.
Η ανάλυση των προτεινόμενων θέσεων φραγμάτων κατά Δήμο (Καποδιστριακό) και 
στάδιο έργου, είναι η ακόλουθη:
(1) Δήμος Κάτω Ολύμπου: 4 θέσεις, όλες σε επίπεδο μελέτης σκοπιμότητας.
(2)  Δήμος Νέσσωνος: 3 θέσεις, από τις οποίες 1 σε λειτουργία, 1 θέση σε οριστική 
μελέτη και 1 σε μελέτη σκοπιμότητας.
(3)  Κοινότητα  Αμπελακίων:  8  θέσεις,  από  τις  οποίες  2  σε  λειτουργία  και  6  σε 
οριστική μελέτη, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για χαμηλά φράγματα ορεινής 
υδρονομίας και μικρών δυνατοτήτων υδατοαποθήκευσης, τα οποία σχεδιάστηκαν με 
βάση το περιβάλλον.
(4)  Δήμος Ευρυμενών: 2 θέσεις και οι 2 σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας και μία 
θέση στο ίδιο στάδιο που εντάσσεται γεωγραφικά και στο Δήμο Μελιβοίας.
(5) Δήμος Μελιβοίας: 11 θέσεις, οι 10 θέσεις σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας και η 
1 σε στάδιο οριστικής μελέτης, καθώς και 2 θέσεις που εντάσσονται και στο Δήμο 
Αγιάς σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας.
(6)  Δήμος  Αγιάς:  8  θέσεις,  7  σε  στάδιο  μελέτης  σκοπιμότητας  και  1  σε  στάδιο 
οριστικής μελέτης.
(7)  Δήμος Λακέρειας: 5 θέσεις, 4 σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας και 1 σε στάδιο 
οριστικής μελέτης (Ποταμιάς), η οποία όμως έχει γίνει από τον Δήμο Αγιάς.

1.2. Αξιολόγηση θέσεων Φραγμάτων - Λιμνοδεξαμενών

Η αξιολόγηση των θέσεων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, έτσι όπως αναφέρονται 
στον πίνακα 1, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που πάρθηκαν από το σύνολο 
των μελετών που προαναφέρθηκαν. Στον πίνακα 1 του ίδιου κεφαλαίου φαίνεται η 
κατάταξη  των  θέσεων  που  έχουν  προταθεί  με  βάση  το  στάδιο  έργου  στο  οποίο 
βρίσκονται.
Με βάση όλα τα προϋπάρχοντα στοιχεία,  επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με 
την αξιολόγηση:
(α) Οι λιμνοδεξαμενές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, έχουν συμπεριληφθεί 
για το λόγο ότι αποτελούν και αυτές υδαταποθήκες, οι οποίες και περιλαμβάνονται 
στο γενικότερο ισοζύγιο.
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(β) Στο σύνολο των 44 φραγμάτων ( 1 είναι εκτροπή και συνδέεται με την κατασκευή 
λιμνοδεξαμενής)  περιλαμβάνονται  ομάδες  θέσεων  που  αφορούν  την  ίδια  στενή 
περιοχή, καθώς και μελέτες στις οποίες έχουν προταθεί ακριβώς οι ίδιες θέσεις.
(γ) Ένας μικρός αριθμός φραγμάτων προτείνεται με βάση οριστική μελέτη χωρίς να 
έχει προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας ή αναγνωριστική μελέτη.

Σχολιασμός προγενέστερων προτάσεων 
Οι προτάσεις φραγμάτων και γενικότερα έργων υδαταποθήκευσης, με βάση όλες τις 
μέχρι  σήμερα μελέτες,  έτσι  όπως αυτές καταγράφηκαν προηγούμενα (Πίνακας 1), 
σχολιάζονται στη συνέχεια:
• Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992): πρόκειται για μελέτη σε στάδιο σκοπιμότητας, στην 

οποία προτάθηκαν 33 θέσεις φραγμάτων, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα 1 
του  παρόντος  κεφαλαίου  και  των  οποίων  τα  χαρακτηριστικά  αναλύονται  στο 
κεφάλαιο Φράγματα-Λιμνοδεξαμενές Κάτω Ολύμπου-Όσσας-Μαυροβουνίου.

• Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά.  (1992 και 1994):  πρόκειται  για μελέτες  που αφορούν σε 
φράγματα και γεωτρήσεις. Καθορίζονται κατά βάση θέσεις μικρών φραγμάτων σε 
δύο περιοχές Λιβαδότοπος (3 θέσεις) και Κούτρα (5 θέσεις), σε στάδιο οριστικής 
μελέτης, από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σήμερα 2 μικροί 
ταμιευτήρες,  ένας  σε  κάθε  μια  περιοχή.  Οι  ταμιευτήρες  αυτοί  με  πολλά 
κατασκευαστικά προβλήματα, καθώς και με προβλήματα κακής συντήρησης και 
έλλειψης ολοκλήρωσης του όλου σχεδιασμού, σήμερα υπολειτουργούν.

• ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004): πρόκειται για 
μελέτη σε στάδιο σκοπιμότητας, όπου αναφέρονται τα ίδια στοιχεία με αυτά που 
αναφέρονται  στον  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992).  Προτείνονται  21  θέσεις,  όπως 
φαίνονται στον πίνακα 1 του παρόντος κεφαλαίου, όλες σε αντιστοιχεία με τον Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992), εκτός από μία (1) θέση για την οποία καταγράφει ίδια 
περιγραφή, αλλά την τοποθετεί σε θέση εκτός περιοχής μελέτης.

• Π.  ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  κ.ά.  (1993  και  1995):  πρόκειται  για  2  μελέτες 
φραγμάτων σε στάδιο οριστικής μελέτης. Η πρώτη αφορά την οριστική μελέτη 
του  ήδη  κατασκευασθέντος  και  σε  λειτουργία  φράγματος  Πουρναρίου-
Αμπελακίων και η δεύτερη το φράγμα Ποταμιάς επαρχία Αγιάς. Οι θέσεις αυτές 
είχαν προταθεί σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας και από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. 
(1992).

• Σ.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (2005):  πρόκειται  για  οριστική  μελέτη  φράγματος  στην 
περιοχή  του  χωριού  Σπηλιά  της  Όσσας,  για  την  οποία  δεν  υπήρχε  καμία 
προγενέστερου σταδίου έργου μελέτη.

• Σ.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  (2006):  πρόκειται  για  οριστική  μελέτη  φράγματος  στην 
περιοχή Πρ.Ηλία Μεγαλόβρυσου, για την οποία δεν υπήρχε καμία προγενέστερου 
σταδίου έργου μελέτη.

• Ι.  ΣΙΣΚΟΣ  (2005):  πρόκειται  για  αναγνωριστική  προκατρκτική  μελέτη 
φράγματος  στην  περιοχή  Σκλήθρου,  για  την  οποία  δεν  υπήρχε  καμία 
προγενέστερη πρόταση.

• Α.  ΜΟΙΡΑ  κ.ά.  (2003):  πρόκειται  για  οριστική  μελέτη  λιμνοδεξαμενής  στη 
Μελιβοία  με  κατασκευή  φράγματος  εκτροπής.  Στην  περιοχή  δεν  προϋπήρχαν 
προτάσεις προηγούμενου σταδίου έργου.

• Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΟΣ (2005 και 2006): πρόκειται για 2 οριστικές μελέτες κατασκευής 
λιμνοδεξαμενών  η  πρώτη  στο  Νιζερό  Κισσάβου  του  Δήμου  Μελιβοίας  και  η 
δεύτερη στην περιοχή Γούρνα Οξυάς,  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Καρίτσα του 
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Δήμου Ευρυμενών. Στις 2 αυτές περιοχές δεν προϋπήρχαν μελέτες προηγούμενου 
σταδίου έργου.

Μια πρώτη αξιολόγηση με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν τα ακόλουθα:
(α)  Για μικρό χρονικό διάστημα (1992-2006)  ελάχιστες  από τις  προτάσεις  των Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992)  προχώρησαν  σε  οριστικές  μελέτες  και  κατασκευές. 
Προχώρησαν  η  πρόταση  του  φράγματος  Πουρναρίου-Αμπελακίων  (Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ 
κ.ά., 1992) και τα δύο μικρά φράγματα Λιβαδότοπου και Κούτρα (Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. 
1992 και 1994).
(β) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), πολύ αργότερα, 
επαναπρότεινε  μέρος  των  θέσεων  του  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.(1992).  Χαρακτηριστικό 
αποτελεί το ότι προτείνει  θέσεις στις οποίες είτε ήδη λειτουργούν έργα είτε έχουν 
κριθεί ως ακατάλληλες από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.(1992).
(γ)  Οι  Δήμοι  ή και  άλλοι  φορείς  προχώρησαν σε οριστικές  ή  και  άλλου σταδίου 
μελέτες, από τις οποίες μόνο δύο έλαβαν υπόψη προγενέστερες μελέτες.
(δ) Οι Δήμοι ή και άλλοι φορείς προχώρησαν σε οριστικές μελέτες και κατασκευή 
λιμνοδεξαμενών, με διαίσθηση της σημαντικότητας της λύσης για την περιοχή Κάτω 
Ολύμπου – Όσσας – Μαυροβουνίου.

Αξιολόγηση θέσεων με βάση τις μελέτες
Στην αξιολόγηση που γίνεται με βάση τα όσα αναφέρονται και αξιολογούνται στις 
προϋπάρχουσες  μελέτες  και  τα  ήδη  κατασκευασθέντα  και  λειτουργούντα  έργα 
υδαταποθήκευσης συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
(α) Καταγράφεται πρόταση αξιοποίησης της περιοχής Λιβαδότοπος και Κούτρα του 
Δήμου  Αμπελακίων,  με  μια  σειρά  από  μικρής  χωρητικότητας  φράγματα  (Γ. 
ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά., 1992 και 1994). Η πρόταση αυτή ουδέποτε ολοκληρώθηκε, αν και 
το υδρολογικό ισοζύγιο ήταν θετικό. Τα φράγματα αυτά θα εξυπηρετούσαν το φυσικό 
περιβάλλο, την άρδευση και την ύδρευση. 
Αναλυτικά, τα φράγματα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα (πίνακας 1):
• Λιβαδότοπος  :  φράγματα ΑΜ_Φ1, ΑΜ_Φ2, ΑΜ_Φ3, από τα οποία το ΑΜ_Φ2 

κατασκευάστηκε και υπολειτουργεί.
• Κούτρα  :  φράγματα  AM_Φ4,  AM_Φ5,AM_Φ6,  AM_Φ7  και  AM_Φ8,  από  τα 

οποία το ΑΜ_Φ8 κατασκευάσθηκε και υπολειτουργεί.
Στην περιοχή Λιβαδότοπος, στην ίδια λεκάνη ο Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) πρότειναν 
το φράγμα Πουρναρίου-Αμπελακίων ΝΕ_Φ1, το οποίο ήδη λειτουργεί, για ανάγκες 
κυρίως άρδευσης του Δήμου Νέσσωνος.
(β) Ορίζονται 33 θέσεις ταμιευτήρων (Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά., 1992), σε στάδιο μελέτης 
σκοπιμότητας, σε περιοχές του Κάτω Όλυμπου, Όσσας και Μαυροβουνίου.

Μέρος των προτάσεων αυτών (21 θέσεις), όπως προαναφέρθηκε, επαναπροτάθηκαν 
και από την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004)

Ο  Γ.  Σούλιος κ.ά.  (1992) στα  συμπεράσματα  προχωράει  σε  αξιολόγηση  των  33 
θέσεων φραγμάτων που οριοθέτησε,  με  κριτήρια κατά βάση περιβαλλοντικά,  στις 
ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας 2):
Κατηγορία  Ι:  Θέσεις  με  πολύ  καλά  γεωλογικά-γεωμορφολογικά  στοιχεία  και 
παραμέτρους,  με άμεση δυνατότητα χρήσης του νερού και με χαμηλό κόστος ανά 
μονάδα όγκου ωφέλιμου νερού.
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Κατηγορία  ΙΙ:  Θέσεις  με  ικανοποιητικά  γεωλογικά-γεωμορφολογικά  στοιχεία  και 
παραμέτρους,  ίσως με μη άμεση, αλλά καλή προοπτική χρήσης του νερού και με 
μέτρια έως ικανοποιητική τιμή μονάδας κόστους του ωφέλιμου νερού.
Κατηγορία ΙΙΙ:  Θέσεις  με  μέτρια  έως μόλις  αποδεκτά  γεωλογικά-γεωμορφολογικά 
στοιχεία και παραμέτρους, με ή χωρίς άμεση προοπτική χρήσης του νερού και με 
σχετικά ή αρκετά υψηλό κόστος ανά μονάδα όγκου ωφέλιμου νερού.
Κατηγορία ΙV: Θέσεις  με υποβαθμισμένα στοιχεία και παραμέτρους (όχι όμως με 
απαγορευτικά  από  άποψη  στεγανότητας-σταθερότητας  γεωλογικά  στοιχεία)  με  ή 
χωρίς άμεση προοπτική χρήσης του νερού, αλλά με πολύ υψηλό έως απαγορευτικό 
(για  τα  σημερινά  δεδομένα)  κόστος  ανά  μονάδα  όγκου  νερού.  Πρόκειται  για 
υποβαθμισμένες  οριακά ενδιαφέρουσες  ή σχεδόν χωρίς  κανένα ενδιαφέρον για  τα 
σημερινά  δεδομένα  που ίσως  μελλοντικά  τυχόν  αλλαγή οικονομικών-κοινωνικών-
τεχνικών δεδομένων τις καταστήσει ενδιαφέρουσες.
Τα αποτελέσματα κατά θέση φαίνονται στον πίνακα 2, με το χαρακτηριστικό μετά 
την κατηγορία του γράμματος Σ.

• Στην  κατηγορία  Ι,  ταξινομούνται  πέντε  (5)  θέσεις  :  ΚΟ_Φ1,  ΚΟ_Φ2,  ΝΕ_Φ1, 
ΜΕ_Φ9, ΑΓΜΕ_Φ2
Από  αυτές  οι  τέσσερις  πρώτες  επαναπροτείνονται  από  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  (2004),  ενώ  η  ΝΕ_Φ1  ήδη  έχει 
κατασκευαστεί και λειτουργεί (φράγμα Πουρναρίου-Αμπελακίων).

• Στην κατηγορία II ταξινομούνται έξι (6) θέσεις  : ΜΕ_Φ10, ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓ_Φ5, 
ΑΓ_Φ6, ΑΓ_Φ7, ΛΑ_Φ4.
Από αυτές:  (α) Η ΛΑ_Φ4 μελετάται  σε στάδιο οριστικής μελέτης  από τον Π. 
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟ  κ.ά.  (1995),  (β)  Οι  ΜΕ_Φ10,  ΑΓ_Φ5,  ΑΓ_Φ6,  ΑΓ_Φ7 
επαναπροτείνονται  από  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), ενώ η ΑΓΜΕ_Φ1 παραμένει στο στάδιο σκοπιμότητας, όπως 
έχει προταθεί από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992).

• Στην κατηγορία  III  ταξινομούνται  επτά  (7)  θέσεις  :  ΚΟ_Φ3,  ΚΟ_Φ4,  ΕΥ_Φ2, 
ΜΕ_Φ8, ΑΓ_Φ3, ΑΓ_Φ4, ΛΑ_ Φ5.
Από  αυτές:  (α)  Καμία  δεν  προχώρησε  σε  άλλο  στάδιο  μελέτης  έργου  ή 
κατασκευής, (β) Οι ΚΟ_Φ4, ΕΥ_Φ2, ΜΕ_Φ8, ΑΓ_Φ4 επαναπροτάθηκαν από την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004), με την επιφύλαξη 
λάθους για την ΛΑ_ Φ5.

• Στην  κατηγορία  IV  ταξινομούνται  δεκαπέντε  (15)  θέσεις  :  ΝΕ_Φ2,  ΕΥ_Φ1, 
ΕΥΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ2,  ΜΕ_Φ3,  ΜΕ_Φ4,  ΜΕ_Φ5,  ΜΕ_Φ6,  ΜΕ_Φ7, 
ΑΓ_Φ1, ΑΓ_Φ2, ΛΑ_Φ1, ΛΑ_Φ2, ΛΑ_Φ3.
Από  αυτές:  (α)  Καμία  δεν  προχώρησε  σε  άλλο  στάδιο  μελέτης  έργου  ή 
κατασκευής,  (β)  Οι  ΝΕ_Φ1,  ΕΥ_Φ1,  ΕΥΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ5,  ΑΓ_Φ1, 
ΑΓ_Φ2,  ΛΑ_Φ1  επαναπροτάθηκαν  από  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).

Πίνακας 2: Αξιολόγηση φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.

α/α ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΟΡ. ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ1 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ2 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ3 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟ_Φ4 Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
5 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι /Σ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
6 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
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7 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Φ3 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
8 ΝΕΣΣΩΝΟΣ ΝΕ_Λ1 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
9 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΘΕΤΙΚΑ/Μ

10 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
11 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ3 ΟΣΣΑ  ΟΡΙΑΚΑ/Μ
12 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ4 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
13 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ5 ΟΣΣΑ  ΟΡΙΑΚΑ/Μ
14 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ6 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
15 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ7 ΟΣΣΑ  ΟΡΙΑΚΑ/Μ
16 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΜ_Φ8 ΟΣΣΑ  ΑΝΕΚΤΑ/Μ
17 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
18 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
19 ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΕΥ_Λ1 ΟΣΣΑ  ΘΕΤΙΚΑ/Μ
20 ΕΥΡ. & ΜΕΛ. ΕΥΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
21 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
22 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
23 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ3 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
24 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
25 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
26 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
27 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ7 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
28 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ8 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
29 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ9 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι /Σ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
30 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ10 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
31 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ11 ΟΣΣΑ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
32 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Φ12 ΟΣΣΑ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
33 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ1 ΟΣΣΑ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
34 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΜΕ_Λ2 ΟΣΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
35 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ1  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
36 ΑΓΙΑΣ & ΜΕΛ. ΑΓΜΕ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι /Σ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/Μ
37 ΑΓΙΑΣ (ΛΑΚ.) ΑΓ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
38 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ
39 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ3 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
40 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
41 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
42 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ6 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
43 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ7 ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
44 ΑΓΙΑΣ ΑΓ_Φ8 ΟΣΣΑ  ΟΡΙΑΚΑ/Μ
45 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ1 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
46 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ2 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΘΕΤΙΚΑ/Μ
47 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ3 ΟΣΣΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV /Σ ΑΝΕΚΤΑ/Μ
48 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ4 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ /Σ ΟΡΙΑΚΑ/Μ
49 ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΛΑ_Φ5 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ /Σ ΑΡΝΗΤΙΚΑ/Μ

Αξιολόγηση θέσεων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης
Έχοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, στην παρούσα μελέτη η αξιολόγηση των 
θέσεων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όπως αυτά προτάθηκαν από προϋπάρχουσες 
μελέτες  και  αξιολογήθηκαν  και  καταχωρήθηκαν  στην  παρούσα  μελέτη,  έγινε  σε 
πρώτο  βαθμό  με  βάση  τα  περιβαλλοντικά  κριτήρια,  έτσι  όπως  αναφέρονται  στο 
κεφάλαιο Κριτήρια επιλογής φραγμάτων και συνοψίζονται σε:

− Γεωμορφολογικές συνθήκες
− Υδρολογικές συνθήκες
− Γεωλογικές συνθήκες
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− Σεισμικότητα – σεισμική επικινδυνότητα
− Ζωή ταμιευτήρα
− Τοπική παρουσία υλικών κατασκευής
− Χωρητικότητα λεκάνης κατάκλυσης
− Οικοσύστημα.

Σε αυτά συμπεριλήφθηκαν και οι υπάρχοντες περιορισμοί.
Τα στοιχεία για κάθε ένα από αυτά αναλύονται σε πίνακες και αξιολογούνται με βάση 
και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης στην οποία ανήκουν και 
των ανθρωπογενών επιδράσεων που μπορεί να έχουν, όπως απόσταση από οικισμούς, 
ρέματα που διέρχονται από οικισμούς κλπ.
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία προαναφέρονται σε πίνακες κατά θεματικό κεφάλαιο.
Η αξιολόγηση των θέσεων έγινε στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες (Πίνακας 2):
1. Θετικά  : μπορεί να προχωρήσει σε οριστική μελέτη, εφόσον δεν υπάρχει, ή και σε 
κατασκευή, εφόσον υπάρχει, ή αν έχει κατασκευαστεί σωστά έχει κατασκευαστεί.
2. Ικανοποιητικά  : μπορεί να προχωρήσει σε οριστική μελέτη, εφόσον δεν υπάρχει 
και ανάλογα με τα αποτελέσματά της μπορεί να προχωρήσει σε κατασκευή.
3. Ανεκτά  :  μπορεί  να  προχωρήσει  σε  οριστική  μελέτη,  εφόσον  δεν  υπάρχει  και 
ανάλογα με τα αποτελέσματά της να προχωρήσει  σε κατασκευή.  Εφόσον υπάρχει 
οριστική μελέτη που κρίθηκε τότε η αξιολόγησή της στην κατηγορία προδιαγράφει 
ότι  μπορεί  να  κατασκευαστεί  εφόσον  εμπίπτει  σε  προδιαγραφές  έργου  ταμίευσης 
νερού με ειδικά χαρακτηριστικά ποσότητας (όγκου) ταμίευσης και χρήσης.
4. Οριακά  : το έργο αυτό πρέπει να επανεκτιμηθεί συνολικά στο μέλλον, στη βάση 
νέων αναγκών και απαιτήσεων και συνδυασμό με νέες μεθόδους τεχνογνωσίας και 
τεχνολογίας.
5. Αρνητικά  : δεν μπορεί να συνεχίσει, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται.
Τα αποτελέσματα κατά θέση φαίνονται στον πίνακα 2, στην στήλη που έχει μετά την 
κατηγορία ταξινόμησης το γράμμα Μ.
Η αξιολόγηση που ακολουθεί γίνεται επί των ήδη προταθέντων θέσεων και όχι σε 
νέες θέσεις όπως αυτές αναλύονται στο κεφάλαιο Προεπιλογή θέσεων ταμιευτήρων-
λεκανών κατάκλυσης Κάτω Όλυμπου-Όσσας-Μαυροβουνίου.
Σο σύνολο των προτεινόμενων βιβλιογραφικά θέσεων,  στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης έχουμε την ακόλουθη ταξινόμηση:
• Στην  κατηγορία  θετικά,  ταξινομούνται  τρεις  (3)  θέσεις  :  ΑΜ_Φ1,  ΛΑ_Φ2, 

ΕΥ_Λ1.
Οι δυο πρώτες θέσεις αφορούν θέσεις φραγμάτων και έχουν προταθεί αντίστοιχα 
από τους  Γ.  ΜΙΓΚΙΡΟ κ.ά.  (1992) και  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.  (1992), ενώ η τρίτη 
αφορά λιμνοδεξαμενή που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί.  Η θέση ΛΑ_Φ2 
έχει  ταξινομηθεί  από  τους  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.  (1992)  σε  στάδιο  μελέτης 
σκοπιμότητας στην κατηγορία IV. Η εκτίμηση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους 
αφού  η  όλη  περιοχή  παρουσιάζει  σημαντικό  ενδιαφέρον  και  ικανοποιητική 
επιφανειακή απορροή (βλ. κεφάλαιο  Προεπιλογή θέσεων ταμιευτήρων-λεκανών 
κατάκλυσης  Κάτω  Όλυμπου-Όσσας-Μαυροβουνίου).  Στην  περιοχή  αυτή  θα 
αναφερθούμε και σε επόμενο στάδιο αξιολογήσεων.

• Στην κατηγορία ικανοποιητικά, ταξινομούνται πέντε (5) θέσεις  : ΚΟ_Φ3, ΝΕ_Φ1, 
ΜΕ_Φ11, ΜΕ _Φ9, ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2, ΜΕ_Λ1, ΜΕ_Λ2.
Οι  έξι  (6)  πρώτες  αφορούν  θέσεις  φραγμάτων  ενώ  οι  δύο  επόμενες  θέσεις 
λιμνοδεξαμενών.
Στη θέση ΝΕ_Φ1 ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το φράγμα Πουρναρίου-
Αμπελακίων.
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Η θέση ΜΕ_Φ11 αφορά φράγμα εκτροπής συνδεδεμένο με την λιμνοδεξαμενή 
ΜΕ_Λ1, που βρίσκονται στο στάδιο οριστικής μελέτης, στο οποίο βρίσκεται και 
η ΜΕ_Λ2.
Οι  θέσεις  ΜΕ _Φ9,  ΑΓΜΕ_Φ1 και  ΑΓΜΕ_Φ2 αφορούν  ουσιαστικά  την  ίδια 
περιοχή,  η  οποία  αφορά  το  χώρο  στον  οποίο  συμβάλλουν  τα  κύρια  ρέματα 
Αγιαννόρεμα και Λεπτοκαρυά στο ρέμα Πουρί. Αυτές έχουν προταθεί σε στάδιο 
μελέτης σκοπιμότητας από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) και ταξινομηθεί στις 
κατηγορίες II III και I αντίστοιχα. Επίσης η πρώτη έχει επαναπροταθεί και από 
την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).
Η θέση ΚΟ_Φ3 έχει προταθεί από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) και ταξινομηθεί 
στην κατηγορία  III.  Πέρα από την  ταξινόμηση αυτή,  όπως θα  αναφερθεί  στη 
συνέχεια, πρόκειται για πολύ σημαντική περιοχή με πολύ θετικά περιβαλλοντικά 
κριτήρια.

• Στην  κατηγορία  ανεκτά,  ταξινομούνται  οι  θέσεις  :  ΚΟ_Φ2,  ΚΟ_Φ4,  ΝΕ_Φ3, 
ΑΜ_Φ2,  ΑΜ_Φ4,  ΑΜ_Φ6,  ΑΜ_Φ8,  ΕΥ_Φ2,  ΕΥΜΕ_Φ1,  ΑΓ_Φ6,  ΛΑ_Φ3, 
ΝΕ_Λ1. 
Η  θέση  ΝΕ_Λ1  αφορά  την  ήδη  σε  λειτουργία  λιμνοδεξαμενή  Συκουρίου,  οι 
υπόλοιπες  έντεκα  (11)  αφορούν  θέσεις  φραγμάτων  που  έχουν  προταθεί 
βιβλιογραφικά.
Από  το  σύνολο  των  φραγμάτων  της  κατηγορίας  αυτής  έχουμε:  (α)  Οι  θέσεις 
ΚΟ_Φ2,  ΚΟ_Φ4,  ΕΥ_Φ2,  ΕΥΜΕ_Φ1,  ΑΓ_Φ6,  ΛΑ_Φ3,  έχουν  προταθεί  σε 
στάδιο μελέτης σκοπιμότητας από τους  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.  (1992) και οι πέντε 
πρώτες  από  αυτές  έχουν  επαναπροταθεί  από  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  (2004).  Η  ταξινόμηση  σε  κατηγορίες  από  τους  Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) είναι για τις θέσεις αυτές αντίστοιχα I, III, III, IV, II, IV. 
(β) Η ΝΕ_Φ3, έχει οριστική μελέτη (Σ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 2005). Η θέση ΚΟ_Φ2 
αποτελεί για καλή θέση φράγματος, με μειονέκτηματα που σχετίζονται με (α) το 
χαμηλό υψόμετρο της, γεγονός που περιορίζει τις χρήσεις του και (β) υπάρχουσες 
εκτάσεις με ιδιοκτησίες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι το φράγμα με ίδιες 
δυνατότητες  μπορεί  να γίνει  υψηλότερα σε θέση που προσδιορίζεται  με  βάση 
δικιά  μας  μελέτης  (Κεφάλαιο  Προεπιλογής  θέσεων  Ταμιευτήρων-Λεκανών 
κατάκλυσης).
Η θέση ΕΥ_Φ2 βρίσκεται στα κράσπεδα της Όσσας, έχει έντονη μορφολογία και 
μικρή σχετικά λεκάνη κατάκλυσης. Επίσης το ανάγλυφο στα ανάντη είναι πολύ 
έντονο και το λόγο αυτό η πιθανότητα αστοχίας του φράγματος κρίνεται μεγάλη.
Η ΑΓ_Φ6 αποτελεί μια καλή θέση η οποία όμως πρέπει να συνδυαστεί με αυτές 
που προτάθηκαν ως ικανοποιητικές στο ρέμα Πουρί. Τέλος, η ΛΑ_Φ3 εντάσσεται 
στο γενικότερο σχεδιασμό της περιοχής Βοσκότοπος (Μπελμάς). Πρόκειται για 
μικρής υδαταποθηκευτικότητας περιοχή η οποία εντάσσεται στην κατηγορία αυτή 
για λόγους περισσότερο ορθολογικότερης διαχείρισης του νερού και εν γένει του 
φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή η οποία είναι και από τις πλέον 
ελπιδοφόρες  για  μια  προοπτική  ανάπτυξης  ορεινών  περιοχών.  Η  αλλαγή  της 
θέσης  με  μια  άλλη  χαμηλότερου  υψομετρικά  έχουμε  τη  γνώμη  ότι  προσδίδει 
πρόσθετο  ενδιαφέρον  για  την  περιοχή  (Κεφάλαιο  Προεπιλογής  θέσεων 
Ταμιευτήρων-Λεκανών κατάκλυσης).
(γ)  Οι  ΑΜ_Φ2,  ΑΜ_Φ4,  ΑΜ_Φ6  και  ΑΜ_Φ8  έχουν  προταθεί  από  τους  Γ. 
ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992) στις περιοχές Λιβαδότοπου και Κούτρα και από τις οποίες 
η  ΑΜ_Φ8  λειτουργεί  με  πρόχειρο  χωμάτινο  φράγμα.  Για  την  περιοχή  αυτή 
σημειώνεται  ότι  η  διάταξη  μικρών  χωμάτινων  φραγμάτων  αποτελεί  ένα 
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σημαντικό σχεδιασμό τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για περιορισμένη 
άρδευση, ύδρευση και άλλες χρήσεις.

• Στην κατηγορία οριακά ταξινομούνται  δέκα έξι  (16)  θέσεις  :  ΚΟ_Φ1,  ΝΕ_Φ2, 
ΑΜ_Φ3, ΑΜ_Φ5, ΑΜ_Φ7, ΕΥ_Φ1, ΝΕ_Φ2, ΜΕ_Φ8, ΑΓ_Φ1, ΑΓ_Φ3, ΑΓ_Φ4, 
ΑΓ_Φ5, ΑΓ_Φ7, ΑΓ_Φ8, ΛΑ_Φ1, ΛΑ_Φ4.

• Στην  κατηγορία  αρνητικά  ταξινομούνται  δέκα  (10)  θέσεις  : ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ3, 
ΜΕ_Φ4, ΜΕ_Φ5, ΜΕ_Φ6, ΜΕ_Φ7, ΜΕ_Φ10, ΜΕ_Φ12, ΑΓ_Φ2, ΛΑ_Φ5.

Στις  κατηγορίες  αυτές  υπάγεται  το  σύνολο  προτάσεων  από  διάφορες  μελέτες  οι 
οποίες θα αναλυθούν από κοινού και θα τονιστούν οι ακραίες καταστάσεις.

Οι χαρακτηρισμένες ως οριακές ΑΜ_Φ3, ΑΜ_Φ5, ΑΜ_Φ7 αφορούν τον γενικότερο 
σχεδιασμό  Λιβαδότοπου  και  Κούτρα  Όσσας  και  έχουν  προταθεί  από  τους  Γ. 
ΜΙΓΚΙΡΟΣ κ.ά. (1992).
Η  ΑΜ_Φ2  βρίσκεται  σε  λειτουργία  με  την  κατασκευή  χωμάτινου  (πρόχειρου) 
φράγματος.
Οι  ΝΕ_Φ2,  ΕΥ_Φ1,  ΜΕ_Φ2,  ΜΕ_Φ8,  ΑΓ_Φ1,  ΑΓ_Φ3,  ΑΓ_Φ4,  ΛΑ_Φ1  έχουν 
προταθεί σε στάδιο μελέτης σκοπιμότητας από τους  Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) και 
ταξινομούνται στις κατηγορίες III και IV. Με εξαίρεση τις θέσεις φραγμάτων ΜΕ_Φ2 
και  ΑΓ_Φ3,  όλες  οι  άλλες  που  αναφέρθηκαν  έχουν  προταθεί  από  την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).
Οι  ΚΟ_Φ1,  ΑΓ_Φ5,  ΑΓ_Φ7  και  ΛΑ_Φ4  έχουν  προταθεί  σε  στάδιο  μελέτης 
σκοπιμότητας  από  τους  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.  (1992)  και  επαναπροταθεί  από  την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).  Η ταξινόμηση των 
θέσεων αυτών κατά τον Γ. ΣΟΥΛΙΟ κ.ά. (1992) είναι στις κατηγορίες I, II, II και II 
αντίστοιχα. Επίσης για την θέση ΛΑ_Φ4 έχει πραγματοποιηθεί οριστική μελέτη από 
τους Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά. (1995).
Αναλυτικότερα,  για  την ΚΟ_Φ1 παρότι  έχει  υψηλή κατηγοροποίηση από τους  Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) τοποθετείται από εμάς σε χαμηλή βαθμίδα ταξινόμησης γιατί 
τοποθετείται υψομετρικά πολύ χαμηλά. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει μόνο χρήσεις 
για άρδευση, αφού επιβαρύνεται περιβαλλοντικά από τις ανθρωπογενείς δράσεις στα 
ανάντη και επιπλέον αναμένεται να παρουσιάζουν υψηλή ιζηματοπαροχή.
Οι ΑΓ_Φ2 και ΑΓ_Φ7 ταξινομούνται ως οριακά αφού η πρώτη τοποθετείται εχεδόν 
μέσα στο Μεταξοχώρι, σε θέση με απότομα πρανή και μικρή λεκάνη κατάκλυσης, 
ενώ η δεύτερη έχει πολύ μικρή επιφανειακή απορροή.
Η θέση του φράγματος ΛΑ_Φ4 παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα σχετικά με την 
εκτίμηση της επιφανειακής απορροής. Κατά τους υπολογισμούς μας, ο μέσος ετήσιος 
όγκος ολικής απορροής εκτιμάται μικρότερος των 0,5Χ106 m3 και έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) και Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.(1995) που 
την εκτιμούν σε τουλάχιστον 1Χ106 m3.

Στην  κατηγορία  αρνητικά  όλες  οι  θέσεις  με  εξαίρεση  τις  ΜΕ_Φ10,  ΛΑ_Φ5  και 
ΜΕ_Φ12, ταξινομούνται από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) στην κατηγορία IV. Από 
το  σύνολο  των  αρνητικών  οι  ΜΕ_Φ1,  ΜΕ_Φ3,  ΜΕ_Φ5,  ΜΕ_Φ10,  ΑΓ_Φ2  και 
ΛΑ_Φ5  έχουν  προταθεί  ως  θέσεις  και  από  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).
Η θέση ΜΕ_Φ10, που ταξινομείται στην κατηγορία II ταξινομείται από εμάς στην 
κατηγορία αρνητικά εξαιτίας (α) της τοπογραφικής της θέσης, σε περιοχή όπου το 
ρέμα έχει αρχίσει να διευθετείται, (β) η όλη περιοχή έχει περιφερειακές χρήσεις που 
θα επιβαρύνουν τον ταμιευτήρα και (γ) το νερό στην θέση αυτή είναι ποιοτικά πολύ 
επιβαρυμένο.
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Η θέση ΛΑ_Φ5 κρίνεται αρνητική γιατί έχει πολύ μικρή λεκάνη απορροής, της τάξης 
των 100.000-120.000 m3.
Η θέση ΜΕ_Φ12 η οποία έχει μελετηθεί σε αναγνωριστικό στάδιο από τον Ι. ΣΙΣΚΟ. 
(2005)  κρίνεται  αρνητικά  εξαιτίας  του  αναγλύφου  και  του  μικρού  όγκου  μέσης 
ετήσιας απορροής, ο οποίος κατά προσέγγιση υπολογίζεται σε 150.000 m3.

1.3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, στα όσα προαναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο μπορούμε να πούμε 
τα ακόλουθα:

(α)  Όλες  οι  λιμνοδεξαμενές  που έχουν  ολοκληρωθεί  ή  προτείνονται  με  οριστικές 
μελέτες  καλύπτουν  ικανοποιητικά  όλα  τα  περιβαλλοντικά  κριτήρια.  Απόκλιση 
παρουσιάζει  η  ΝΕ_Λ1  για  την  οποία  και  πρέπει  να  ληφθούν  άμεσα  μέτρα 
προστασίας.

(β) Παρά τις αποκλίσεος μεταξύ της ταξινόμησης των φραγμάτων κυρίως στη θέση 
ΛΑ_Φ2 από τους Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά.  (1992) και  αυτών της παρούσας μελέτης,  οι 
περιοχές της Όσσας Λιβαδότοπος και Βοσκότοπος (Μπελμάς) αποτελούν σημαντικές 
θέσεις  διαχείρισης  των επιφανειακών νερών.  Για το  λόγο αυτό στις  περιοχές  που 
καλύπτουν  οι  ορεινές  αυτές  λεκάνες  και  κυρίως  η  δεύτερη,  πρέπει  να  γίνει 
συστηματική μελέτη σε στάδιο οριστικής μελέτης καθοριμού θέσεων φραγμάτων και 
οριοθέτησης  ταμιευτήρων.  Στην  περιοχή  Λιβαδότοπος  ο  αρχικός  σχεδιασμός  που 
προέβλεπε ένα φράγμα ανετράπει στην πορεία με διαίρεση της περιοχής ανάλογα της 
διοικητικής  της  υπαγωγής.  Έτσι,  μελετήθηκε  το  φράγμα  ΝΕ_Φ1,  το  οποίο  και 
λειτουργεί  για  την  ανάγκη  του  Πουρναρίου  και  το  ΑΜ_Φ3,  μικρό  φράγμα  της 
κοινότητας  Αμπελακίων,  το  οποίο  και  λειτουργεί  με  πολλά  προβλήματα.  Πολύ 
σημαντικότερο θα ήταν αν είχε από την αρχή κατασκευαστεί ένα φράγμα. Η θέση 
ΑΜ_Φ1 για παράδειγμα εφόσον κατασκευαζόταν θα προσέφερε πολύ περισσότερο 
τόσο στο οικοσύστημα όσο και στις άλλες χρήσεις.

(γ) Τα φράγματα της κατηγορίας ικανοποιητικά αφορούν:
(i) Μια  ενδιαφέρουσα  περιοχή,  η  οποία  οριοθετείται  από  τις  θέσεις  ΜΕ_Φ9, 

ΑΓΜΕ_Φ1 και ΑΓΜΕ_Φ2, με επικρατούσα θέση την ΜΕ_Φ9, που βρίσκεται 
μετά  την  συνένωση  των  ρεμάτων  στο  ρέμα  Πουρί.  Στην  πρόταση  αυτή 
συγκλίνουν όλες οι προτάσεις.

(ii) Η  θέση  ΚΟ_Φ3  αποτελεί  μια  σημαντική  πρόταση  που  πληρεί  τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια παρά την ταξινόμηση από τους  Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. 
(1992) στην κατηγορία III, η οποία όμως κυρίαρχα αφορά τη θέση ΚΟ_Φ4. 
Αναφερόμενοι οι Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) στην ΚΟ_Φ3 προϋποθέτουν ότι 
αυτή  αναμένεται  καταλληλότερη  της  ΚΟ_Φ4  από  πλευράς  στεγανότητας. 
Στην παρατήρηση αυτή συνηγορούμε και εμείς.

(δ) Στην κατηγορία ανεκτά υπάγονται μια σειρά από θέσεις φραγμάτων για τα οποία 
η συνέχιση του σταδίου μελετών πρέπει να συνδυαστεί τόσο με το γενικό σχεδιασμό, 
όπως  για  τις  θέσεις  ΑΓ_Φ6  και  ΛΑ_Φ3,  όσο  και  με  τη  μεταφορά  της  θέσης 
υψηλότερα υψομετρικά, σε πλέον ευνοϊκές περιοχές, όπως είναι οι θέσεις ΚΟ_Φ2 και 
ΕΥ_Φ2 ή σε συνδυασμό με το ευρύτερο περιβάλλον της λεκάνης, όπως προβλέπεται 
για την ΝΕ_Φ3 (βλ. συνέχεια παρούσας μελέτης).
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Τέλος,  το  φράγμα  ΑΜ_Φ2 υπάγεται  σε  όσα  αναφέρθηκαν  προηγουμένως  για  το 
Λιβαδότοπο  και  τα  ΑΜ_Φ4,  ΑΜ_Φ6  και  ΑΜ_Φ8  σε  μια  πλέον  ουσιαστική 
αντιμετώπισης της περιοχής Κούτρα με την κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος 
ικανού ύψους που θα συνενώνει όλα μαζί στην ίδια λεκάνη κατάκλυσης.

(ε) Για τις θέσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες οριακά και αρνητικά θα πρέπει να 
οριοθετηθούν πρώτα όλες οι ανάγκες σε νερό και αφού το σύστημα ισορροπήσει και 
αρχίσει να αποδίδει να προχωρήσουν οι πλέον σημαντικές από αυτές.
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2. Αξιολόγηση θέσεων ταμιευτήρων-λεκανών κατάκλυσης

2.1. Γενικά 

Στις  περιοχές  ενδιαφέροντος  των  ορεινών  όγκων  Κάτω  Ολύμπου,  ΄Οσσα  και 
Μαυροβουνίου, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (Προεπιλογή θέσεων 
ταμιευτήρων-λεκανών  κατάκλυσης)  πραγματοποιήθηκε  με  βάση  κριτήρια 
περιβαλλοντικά  η  οριοθέτηση  περιοχών  οι  οποίοι  να  έχουν  τις  δυνατότητες  να 
ταμιεύσουν νερό.
Η επιλογή τους ακολούθησε μια σειρά από θεματικά δεδομένα τα οποία αφορούσαν 
κύρια το περιβάλλον τα οποία και καταχωρήθηκαν σε πίνακες, ξεχωριστά για κάθε 
θέση.
Οι αναφορές στους πίνακες αφορούσαν:
8. Γεωμορφολογική κλίση  
9.  Γεωμορφολογική θέση  
10. Έκταση θέσης  : 
11. Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά  
12. Χρήσεις γης  
13. Παρατηρήσεις  
14. Υδρολογικό ισοζύγιο και ολική απορροή  

Οι χώροι επιλογής ψηφιοποιήθηκαν με βάση την οριοθέτηση της γεωμορφολογικής 
κλίσης και κωδικοποιήθηκαν ως 1, 2, …, n+1_ΝΕ (Δήμος Νέσσωνος) /ΟΣ (ορεινός 
όγκος ΄Οσσα), ήτοι 1_ΝΕ/ΟΣ.
Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε το ότι όλες οι περιοχές που επελέγησαν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο  του  85%  κάλυπταν  τις  περιβαλλοντικές  προϋποθέσεις  ή  αλλιώς 
περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Η  απόκλιση  του  15%  ουσιαστικά  οφειλόταν  στην  περατότητα  των  γεωλογικών 
σχηματισμών.
Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  ο  σημαντικός  παράγοντας  στον  σχεδιασμό  και  στην 
κατασκευή  φραγμάτων  είναι  η  σωστή  προσέγγιση  του  υδρολογικού  ισοζυγίου. 
Σήμερα,  αποτελεί  παγκόσμιο  φαινόμενο  στις  υπό  ανάπτυξη  περιοχές  να 
κατασκευάζονται  φράγματα  ή  και  λιμνοδεξαμενές  οι  οποίες  ποτέ  δεν  γεμίζουν 
(λειτουργούν σε πληρότητα). Για το λόγο αυτό στην παρούσα μελέτη δαπανήθηκε 
πολύ  χρόνος  για  ανάκτηση  πληροφοριών  που  θα  επιτρέψουν  μια  καλύτερη 
προσέγγιση στην πραγματικότητα των υπολογισμών.

2.2. Υδρολογικό ισοζύγιο

Στο  σύνολο  των  περιβαλλοντικών  κριτηρίων,  έτσι  όπως  αυτά  προαναφέρθηκαν, 
σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε το υδρολογικό ισοζύγιο και ειδικότερα η απορροή 
(ολική,  επιφανειακή  και  υπόγεια).  Για  το  λόγο  αυτό  και  οι  υπολογισμοί  έγιναν 
χωριστά για κάθε τμήμα της υδρολογικής λεκάνης στην οποία υπαγόντουσαν. 
Τα  αποτελέσματα  των  υπολογισμών  ανά  περιοχή  ενδιαφέροντος  αναλύονται  στο 
κεφάλαιο προεπιλογής ταμιευτήρων και λεκανών κατάκλυσης.
Το υδρολογικό ισοζύγιο είχε επίσης υπολογιστεί και στο σύνολο των ορεινών όγκων 
Κάτω Ολύμπου – ΄Οσσας και Μαυροβουνίου, για περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο 
από  300m  και  για  περιοχές  με  υψόμετρο  μικρότερο  από  τα  300m.  (Κεφάλαιο 
Υδρολογικό ισοζύγιο και επιφανειακή απορροή).
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Τα  αποτελέσματα  και  των  δύο  τρόπων  υπολογισμού  φαίνονται  συνοπτικά  στο
πίνακα 3.

Πίνακας 3:  Γενικευμένο  υδρολογικό  ισοζύγιο  και  επιφανειακή απορροή περιοχής 
Κάτω Ολύμπου, Όσσας και Μαυροβουνίου

α/
α

Ορεινός  όγκος  & 
κατηγοριοποίηση με 
βάση το υψόμετρο

Εμβαδόν 
(km2)

Μέσος ετήσιος 
όγκος  ολικής 
απορροής
(VA, x 106 m3)

Μέσος  ετήσιος 
όγκος 
επιφανειακής 
απορροής
(VR, 106 m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
υπόγειας 
απορροής
(VI,106m3)

Εμβαδόν 
(km2)που 
δέχεται 
1x106 m3 

νερού

1
Κ.  ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΟΣΣΑ (>300 m)

1024,00 410,79 324,10 86,69 2,49

2
Κ.  ΟΛΥΜΠΟΣ  - 
ΟΣΣΑ (<300)

437,00 78,756 69,24 9,51 5,55

3
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ,
(<300 m)

275,00 14,025 12,18 1,84 19,61

4
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ,
(>300 m)

371,00 105,13 90,10
15,02

3,53

Στον  πίνακα  4  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  αθροιστικά  η  απορροή,  από  τα 
επιμέρους αποτελέσματα των προεπιλεγμένων περιοχών για ταμιευτήρες – λεκάνες 
κατάκλυσης. Τα αποτελέσματα έχουν αναχθεί με γεωγραφική αναφορά το υψόμετρο 
των 300m.

Πίνακας  4:  Υδρολογικό  ισοζύγιο  και  επιφανειακή  απορροή  ως  άθροισμα  των 
προεπιλεγμένων θέσεων ταμιευτήρων – λεκανών κατάκλυσης.

α/α
Ορεινός  όγκος  & 
κατηγοριοποίηση  με 
βάση το υψόμετρο 

Εμβαδόν 
(km2)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος ολικής 
απορροής
(VA, x106m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
επιφανειακή
ς απορροής
(VR, 106 m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
υπόγειας 
απορροής
(VI, 106m3)

Εμβαδόν 
(km2)  που 
δέχεται 
1  x  106 m3 

νερού

1
Κ.  ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΟΣΣΑ (>300 m)

86,57 26,71 21,77 4,94 3,24

2
Κ.  ΟΛΥΜΠΟΣ  - 
ΟΣΣΑ (<300)

105,93 19,09 15,68 3,41 5,55

3
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ,
(<300 m)

15,62 0,32 0,30 0,02 48,81

4
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ,
(>300 m)

24,93 7,06 6,70 0,36 3,53

Σχολιάζοντας  τα  αποτελέσματα  των  δύο  διαφορετικών  τρόπων  υπολογισμού, 
προκειμένου  να  επιτευχθεί  μια  πρώτη  εκτίμηση  ενός  γενικευμένου  Υδρολογικού 
Ισοζυγίου για την ευρύτερη περιοχή μελέτης με βάση τον διαχωρισμό των περιοχών 
σε αυτές με υψόμετρο μικρότερο των 300 m και σε αυτές με υψόμετρο μεγαλύτερο 
των 300 m. Με βάση αυτό προέκυψαν τα δεδομένα στον Πίνακα 4.
Αυτό προέκυψε με αναγωγή των επί μέρους περιοχών των προεπιλεγμένων θέσεων 
των ταμιευτήρων, υπολογίστηκαν εκ νέου οι παράμετροι του υδρολογικού ισοζυγίου 
στην ίδια κατηγοριοποίηση με αυτήν του γενικευμένου υδρολογικού ισοζυγίου. Από 
αυτή τη διαδικασία προέκυψε ο Πίνακας 4.
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Από την σύγκριση των δύο πινάκων και  ιδιαίτερα της τελευταίας  στήλης  τους,  η 
οποία αφορά την έκταση (km2) της περιοχής που δέχεται 1 x 106 m3 νερού από τα 
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, προκύπτει ότι, η περιοχή Κάτω Όλυμπος – Όσσα 
με υψόμετρο χαμηλότερο αυτού των 300 m, παρουσιάζει την ίδια ακριβώς τιμή και 
στους  δύο  προαναφερόμενους  πίνακες.  Ομοίως  και  η  περιοχή  Μαυροβούνι  με 
υψόμετρο μεγαλύτερου των 300 m.
Οι άλλες δύο περιοχές δηλαδή Κάτω Όλυμπος - Όσσα με υψόμετρο μεγαλύτερο των 
300  m  και  Μαυροβούνι  με  υψόμετρο  μικρότερο  από  300  m,  παρουσιάζουν 
διαφορετικές τιμές στους δύο πίνακες. Αυτό στην μεν πρώτη περίπτωση οφείλεται 
στην διαφορετική κατηγοριοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών, στην δε δεύτερη 
οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  τα  προς  τα  κάτω  όρια  του  πεδινού  τμήματος  που 
αντίστοιχα ελήφθησαν υπόψη σε κάθε περίπτωση, ήταν διαφορετικά.
Στον  πίνακα  5  που  ακολουθεί  φαίνονται  συγκεντρωτικά  τα  αποτελέσματα  των 
υπολογισμών  της  απορροής  για  κάθε  περιοχή  ενδιαφέροντος,  όπως  αναφέρεται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο ταμιευτήρων – λεκανών κατάκλυσης.

2.3. Αξιολόγηση θέσεων με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο

Τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν αξιολογήθηκαν στη συνέχεια με βάση τις 
απαιτήσεις της μελέτης που θέτει την παραδοχή της χωρητικότητας του ταμιευτήρα 
ίση και μεγαλύτερη των 0,500Χ106m3.
Η  παραδοχή  αυτή  οδηγεί  ως  αξιολόγηση  θετική των  ταμιευτήρων  –  λεκανών 
κατάκλυσης εκείνων που έχουν επιφανειακή απορροή μεγαλύτερη του 1Χ106m3 και 
ως οριακή εκείνων με μεγαλύτερη του 0,7Χ106m3.
Με  τον  τρόπο  αυτό  κατηγοροποιείται  το  σύνολο  των  ταμιευτήρων  –  λεκανών 
κατάκλυσης με την ακόλουθη ταξινόμηση – αξιολόγηση.
Θετική  αξιολόγηση:  1_KO/KO,  2_KO/KO,  12_ΝΕ/ΟΣ,  14_ΕΥ/ΟΣ,  15_ΝΕ/ΟΣ, 
16_ΝΕ/ΟΣ,  17_ΛΑ/ΟΣ,  19_ΛΑ/ΟΣ,  20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ,  23_ΜΕ/ΟΣ,  24_ΑΓ/ΟΣ, 
26_ΑΓ/ΜΑ,  27_ΜΕ/ΜΑ,  29_ΜΕ/ΜΑ,  30_ΑΓ/ΜΑ,  4_KO/KO,  5_KO/KO, 
6_AM/ΟΣ, 7_ΑΜ/ΟΣ, 8_ΑΜ/ΟΣ, 9_ΜΕ/ΟΣ, 10_ΑΜ/ΟΣ.
Οριακή αξιολόγηση: 11_ΑΜ/ΟΣ, 18_ΛΑ/ΟΣ, 21_ΜΕ/ΟΣ, 22_ΜΕ/ΟΣ, 28_ΜΕ/ΜΑ, 
3_ΑΜΕΥ/ΟΣ.
Αρνητική αξιολόγηση: 13_ΝΕ/ΟΣ, 25_ΑΓ/ΜΑ.

Σε  μερικές  από  τις  περιοχές  των  ταμιευτήρων  -  λεκανών  κατάκλυσης  που 
προαναφέρθηκαν έχουν καταχωρηθεί με βάση τις μελέτες που έχουν προαναφερθεί 
φράγματα,  τόσο  στις  ίδιες  περιοχές  όσο  και  σε  μακρύτερα  ή  και  υψομετρικά 
χαμηλότερα.  Σε  άλλες  πάλι  θέσεις  προτεινόμενων  ταμιευτήρων  και  λεκανών 
κατάκλυσης δεν έχουν προταθεί φράγματα.

237



Πίνακας 3: Μέση ετήσια απορροή στους ταμιευτήρες-λεκάνες κατάκλυσης που προεπιλέγησαν με βάση την παρούσα μελέτη.

α/
α

Κωδικός Ταμιευτήρα Υδρολογική Λεκάνη
Εμβαδόν 
(km2)

Ορεινός όγκος & 
κατηγοριοποίηση 
με  βάση  το 
υψόμετρο

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
ολικής 
απορροής
(VA,  x 106 

m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
επιφανειακής 
απορροής: 
(VR, x 106 m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
υπόγειας 
απορροής:
(VI, x  106 

m3)

1 1_KO_2_KO/KO ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06) 18,52
Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
(>300m)

7,429 5,639 1,790

2 11_ΑΜ/ΟΣ ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 1 (ΠΗΝΕΙΟΣ-03) 3,56
ΟΣΣΑ
(>300 m)

1,009 0,897 0,112

3 12_ΝΕ/ΟΣ ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01) 5,13
ΟΣΣΑ
(>300 m)

1,454 1,184 0,270

4 13_ΝΕ/ΟΣ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02) 3,76
ΟΣΣΑ
(>300 m)

1,065 0,641 0,424

5 14_ΕΥ/ΟΣ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02) 21,68
ΟΣΣΑ
(<300 m)

3,907 2,557 1,350

6 15_ΝΕ/ΟΣ, 16_ΝΕ/ΟΣ ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ) 8,11
ΟΣΣΑ
(>300 m)

2,298 2,150 0,148

7 17_ΛΑ/ΟΣ ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ (ΑΛΜΥΡΟΣ Π. (2)) 5,82
ΟΣΣΑ,
(>300 m)

1,649 1,567 0,082

8 18_ΛΑ/ΟΣ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) 3,92
ΟΣΣΑ,
(>300 m)

1,111 0,807 0,304

9 19_ΛΑ/ΟΣ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) 8,72
ΟΣΣΑ,
(>300 m)

2,471 2,018 0,453

10 20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) 7,76
ΟΣΣΑ,
(>300 m)

2,200 1,446 0,754

11 21_ΜΕ/ΟΣ ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΒΡΥΣΤΡΑΤΗ Ρ.) 2,95
ΟΣΣΑ,
(>300 m)

0,836 0,784 0,052

12 22_ΜΕ/ΟΣ ΥΛ. ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 (ΒΕΛΙΚΑΣ Ρ.) 5,42
ΟΣΣΑ,
(<300 m)

0,977 0,902 0,075

13 23_ΜΕ/ΟΣ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) 21,50 ΟΣΣΑ, 3,875 3,520 0,354



α/
α

Κωδικός Ταμιευτήρα Υδρολογική Λεκάνη
Εμβαδόν 
(km2)

Ορεινός όγκος & 
κατηγοριοποίηση 
με  βάση  το 
υψόμετρο

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
ολικής 
απορροής
(VA,  x 106 

m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
επιφανειακής 
απορροής: 
(VR, x 106 m3)

Μέσος 
ετήσιος 
όγκος 
υπόγειας 
απορροής:
(VI, x  106 

m3)
(<300 m)

14 24_ΑΓ/ΟΣ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) 37,38
ΟΣΣΑ,
(<300 m)

6,737 5,829 0,908

15 25_ΑΓ/ΜΑ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.) 15,62
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
(<300m)

0,320 0,302 0,019

16 26_ΑΓ/ΜΑ, 27_ΜΕ/ΜΑ
ΥΛ.  ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ  03  (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑ 
Ρ.)

6,90
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
(>300 m)

1,955 1,848 0,108

17 28_ΜΕ/ΜΑ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ) 3,06
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
(>300 m)

0,867 0,824 0,043

18 29_ΜΕ/ΜΑ, 30_ΑΓ/ΜΑ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟ) 14,97
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
(>300 m)

4,242 4,030 0,212

19 3_ΑΜΕΥ/ΟΣ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-02) 3,24
ΟΣΣΑ
(>300)

0,918 0,807 0,111

20 4_KO/KO, 5_KO/KO ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ (ΠΗΝΕΙΟΣ-06) 19,95
Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ
(<300)

3,595 2,868 0,727

21 6_AM/ΟΣ, 7_ΑΜ/ΟΣ ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ_ΟΜΟΛΙΟ (ΠΗΝΕΙΟΣ-04) 7,55
ΟΣΣΑ
(>300)

2,139 1,851 0,288

22 8_ΑΜ/ΟΣ, 9_ΑΜ/ΟΣ, 10_ΑΜ/ΟΣ ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ-01) 7,53
ΟΣΣΑ
(>300)

2,134 1,978 0,156



Η ανάλυση όσων έχουν προταθεί ή βρίσκονται γειτονικά των περιοχών αυτών δίνεται 
στη συνέχεια:
Θετική αξιολόγηση
1_KO/KO: Έχουν προταθεί 2 φράγματα, τα ΚΟ_Φ4 και ΚΟ_Φ3.
2_KO/KO: Δεν έχουν προταθεί.
12_ΝΕ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
14_ΕΥ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
15_ΝΕ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
16_ΝΕ/ΟΣ: Έχει προταθεί ένα φράγμα, το ΝΕ_Φ3.
17_ΛΑ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
19_ΛΑ/ΟΣ: Έχει προταθεί ένα φράγμα, το ΛΑ_Φ2
20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
23_ΜΕ/ΟΣ:  Δεν  έχουν  προταθεί,  αλλά  γειτονικά  στα  κατάντη  βρίσκονται  τα 
ΑΓΜΕ_Φ2 και ΜΕ_Φ9.
24_ΑΓ/ΟΣ: Έχει προταθεί ένα φράγμα, το ΑΓΜΕ_Φ1 και έχει γειτονικό στα κατάντη 
το ΜΕ_Φ9.
26_ΑΓ/ΜΑ: Δεν έχουν προταθεί.
27_ΜΕ/ΜΑ: Δεν έχουν προταθεί.
29_ΜΕ/ΜΑ: Έχει προταθεί ένα φράγμα, το ΜΕ_Φ6.
30_ΑΓ/ΜΑ: Δεν έχουν προταθεί.
4_KO/KO: Δεν έχουν προταθεί.
5_KO/KO: Δεν έχουν προταθεί, αλλά γειτονικά στα κατάντη βρίσκονται τα ΚΟ_Φ2 
και ΚΟ_Φ1.
6_AM/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
7_ΑΜ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
8_ΑΜ/ΟΣ: Έχουν προταθεί τρία φράγματα, τα ΑΜ_Φ1, ΑΜ_Φ2 και ΑΜ_Φ3.
9_ΝΕ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
10_ΑΜ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
Οριακή αξιολόγηση
11_ΑΜ/ΟΣ: Έχουν προταθεί 4 φράγματα ΑΜ_Φ4, ΑΜ_Φ5, ΑΜ_Φ6 και ΑΜ_Φ7.
18_ΛΑ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί, αλλά γειτονικά στα κατάντη βρίσκεται το ΛΑ_Φ3.
21_ΜΕ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
22_ΜΕ/ΟΣ: Έχει προταθεί 1 φράγμα, το ΜΕ_Φ10.
28_ΜΕ/ΜΑ: Δεν έχουν προταθεί.
3_ΑΜΕΥ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
Αρνητική αξιολόγηση
13_ΝΕ/ΟΣ: Δεν έχουν προταθεί.
25_ΑΓ/ΜΑ: Έχει προταθεί ένα φράγμα, το ΛΑ_Φ4.

2.4. Συμπεράσματα και προτάσεις

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν οδηγούμεθα στα ακόλουθα συμπεράσματα κατά 
Ταμιευτήρα – Λεκάνη κατάκλυσης.

1_ΚΟ/ΚΟ, 2_ΚΟ/ΚΟ: στην λεκάνη 1_ΚΟ/ΚΟ η θέση φράγματος ΚΟ_Φ3 κρίνεται 
ως ικανοποιητική, με μέσο ετήσιο όγκο επιφανειακής απορροής VR= 5,639X106m3 

για κατασκευή φράγματος που να πληρεί την ελάχιστη προϋπόθεση των 0,5Χ106m3. 
Η  λεκάνη  υδρομαστεύει  πολύ  μικρό  αριθμό  πηγών.  Στην  λεκάνη  2_ΚΟ/ΚΟ: 
βρίσκεται στα κατάντη της προηγούμενης περιοχής, στο ίδιο κύριο ρέμα, αλλά πολύ 
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μικρότερη σε έκταση. Στην περιοχή αυτή κρίνεται ότι δεν είναι αναγκαίος παραπέρα 
σχεδιασμού διαχείρισης επιφανειακού νερού.

12_ΝΕ/ΟΣ : η λεκάνη αυτή έχει VR= 1,184X106m3, που κρίνεται ικανοποιητικό και 
πληρεί  τα περιβαλλοντικά  κριτήρια  για  την κατασκευή φράγματος.  Υδρομαστεύει 
ικανό αριθμό πηγών στα ανάντη. Στη λεκάνη αυτή προτείνεται το φράγμα ΝΕ_Φ4, η 
θέση του οποίου κρίνεται ως ικανοποιητική.

14_ΕΥ/ΟΣ:  η  λεκάνη  έχει  VR=  2,557X106m3,  πολύ  υψηλό.  Για  το  λόγο  αυτό 
δημιουργείται, σε συνδυασμό και με τις ικανοποιητικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η 
αναγκαιότητα  στην  ορθή  διαχείριση  των  επιφανειακών  νερών  με  κατασκευή 
φράγματος.  Προτείνεται  το  φράγμα  ΕΥ_Φ3,  του  οποίου  η  θέση  κρίνεται  ως 
ικανοποιητική. Δεν υδρομαστεύει πηγές και δεν έχει προταθεί άλλη θέση φράγματος 
στα ανάντη ή κατάντη της θέσης που προτείνεται.

15_ΝΕ, 16_ΝΕ/ΟΣ: οι λεκάνες έχουν VR= 2,150X106m3, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
πολύ ικανοποιητικό. Στην 16_ΝΕ/ΟΣ έχει προταθεί το φράγμα ΝΕ_Φ3 το οποίο όμως 
έχει  πολύ  μικρή  χωρητικότητα  (<0,1Χ106m3).  Η  λεκάνη  15_ΝΕ  έχει  τις  ίδιες 
περιβαλλοντικές  συνθήκες  αλλά  πολύ  μεγαλύτερο  μήκος,  έτσι  θα  μπορούσε  το 
φράγμα  να  μετατοπιστεί  στα  κατάντη  όρια  της  λεκάνης  αυτής,  θέση  ΝΕ_Φ5.  Η 
μετατόπιση αυτή θα δημιουργήσει χωρητικότητα που να μπορεί να φθάσει τα 0,4Χ 
106m3. Η περιοχή δεν υδρομαστεύει πηγές.

17_ΛΑ/ΟΣ:  η  λεκάνη  έχει  VR=  1,567X106m3 ,  που  χαρακτηρίζεται  πολύ 
ικανοποιητικό και η περιοχή πληρεί τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Προτείνεται η θέση 
φράγματος ΛΑ_Φ6. Η θέση αυτή κρίνεται ικανοποιητική. Η περιοχή υδρομαστεύει 
ικανό αριθμό πηγών.

18_ΛΑ/ΟΣ, 19ΛΑ/ΟΣ: οι δύο λεκάνες εντάσσονται στο ίδιο υδρογραφικό δίκτυο. Η 
18_ΛΑ/ΟΣ  έχει  VR=0,87X106m3 και  η  19_ΛΑ/ΟΣ  έχει  VR=2,018X106m3.  Ο 
διαχωρισμός έγινε για την διερεύνηση δυνατότητας φράγματος και στις δύο λεκάνες. 
Η πλέον σημαντική κατά την κρίση μας είναι η 19_ΛΑ/ΟΣ και σε αυτή έχει προταθεί 
ήδη το φράγμα ΛΑ_Φ2. Γενικότερα η περιοχή έχει πολύ καλό VR  και για το λόγο 
αυτό θέλει πραγματικά πολύ καλή μελέτη αξιοποίησής της. Στα κατάντη της 18_ΛΑ/
ΟΣ έχει προταθεί το φράγμα ΛΑ_Φ3. Η περιοχή υδρομαστέυει ελάχιστες πηγές.

20_ΝΕΜΕΕΥ/ΟΣ: η λεκάνη έχει VR=1,446X106m3 και πληρεί σε μεγάλο ποσοστό 
τους περιβαλλοντικούς όρους. Στα ανάντη έχει προταθεί το φράγμα ΛΑ_Φ3, το οποίο 
όμως έχει κριθεί οριακό. Στην περιοχή που αποτελεί τμήμα του Γκούρα Π., μπορεί να 
προταθεί  φράγμα  στη  θέση  ΝΕΜΕΕΥ_1,  που  αξιολογείται  ως  ικανοποιητική.  Η 
περιοχή υδρομαστεύει μικρό αριθμό πηγών.

23_ΜΕ/ΟΣ,  24_ΑΓ/ΟΣ:  πρόκειται  για  δύο  πολύ  σημαντικές  λεκάνες  με 
VR=3,520X106m3 και VR=5,829X106m3 αντίστοιχα. Στα κατάντη των λεκανών αυτών 
έχουν προταθεί τα φράγματα ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2 και το ΜΕ_Φ9 στο ρέμα Πουρί. 
Η περιοχή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, υδρομαστεύει ικανό αριθμό πηγών.

26_ΑΓ/ΜΑ, 27ΜΕ/ΜΑ: οι λεκάνες βρίσκονται σε ίδιο κύριο ρέμα αποστράγγισης με 
VR=1,848X106m3 , αρκετά ικανοποιητικό. Στην περιοχή δεν έχει προταθεί φράγμα. 
Έχει προταθεί το ΜΕ_Φ7 (στα κατάντη) του ίδιου ρέματος, αλλά πολύ χαμηλότερα 
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υψομετρικά. Η προοπτική ενός νέου φράγματος είναι πολύ πιο ικανοποιητική από την 
υπάρχουσα θέση, φράγμα ΜΕ_Φ13 στη λεκάνη. Η θέση 27ΜΕ/ΜΑ πληρεί ανεκτά τα 
κριτήρια περιβάλλοντος, υδρομαστεύει μικρό αριθμό πηγών.

29_ΜΕ/ΜΑ, 30 ΑΓ/ΜΑ: ενδιαφέρουσα περιοχή με VR=4,030X106m3. Πρόκειται για 
δύο λεκάνες στο ίδιο κύριο ρέμα Ρακοπόταμος. Γενικά το ρέμα αυτό παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον για συνολική εκμετάλλευση του επιφανειακού νερού σε πολλές 
χρήσεις.  Από  τις  δύο  λεκάνες  η  30_ΑΓ/ΜΑ  είναι  πλέον  σημαντική  γιατί  έχει 
μεγαλύτερο μέγεθος και βρίσκεται σε υψηλότερη υψομετρικά θέση. Η θέση αυτή δεν 
έχει  προταθεί  από  κανέναν.  Στην  29_ΜΕ/ΜΑ  που  βρίσκεται  στα  κατάντη  της 
προηγούμενης έχει προταθεί το φράγμα ΜΕ_Φ6 τα οποίο όμως πρέπει να μεταφερθεί 
ανατολικότερα  στα  όρια  της  λεκάνης.  Στα  κατάντη  και  πολύ  χαμηλότερα  έχει 
προταθεί  το  φράγμα  ΜΕ_Φ5,  το  οποίο  όμως  βρίσκεται  πέραν  του  χαμηλού 
υψομέτρου  και  σε  περιοχή  με  έντονο  ανάγλυφο.  Στην  περιοχή  30_ΑΓ/ΜΑ 
προτείνεται νέα θέση φράγματος, η ΑΓ_Φ9 η οποία και κρίνεται ως ικανοποιητική. Η 
γενικότερη περιοχή υδρομαστεύει μεγάλο αριθμό πηγών.

4_ΚΟ/ΚΟ, 5_ΚΟ/ΚΟ: ενδιαφέρουσα λεκάνη με  VR=2,868X106m3 στην  οποία δεν 
έχουν  προταθεί  φράγματα.  Η  πλέον  ενδιαφέρουσα  με  βάση  τα  περιβαλλοντικά 
κριτήρια είναι η 4_ΚΟ/ΚΟ, παρότι μικρότερη, στην οποία και προτείνεται φράγμα 
στη θέση ΚΟ_Φ5. Το φράγμα κρίνεται ως ανεκτό. Η περιοχή υδρομαστεύει μεγάλο 
αριθμό  πηγών.  Στα  κατάντη  και  πολύ  χαμηλότερα  υψομετρικά  προτείνονται  τα 
φράγματα ΚΟ_Φ1 και ΚΟ_Φ2. 

6_ΑΜ/ΟΣ, 7_ΑΜ/ΟΣ: πρόκειται για μια λεκάνη ρέματος, διαμελισμένη λόγω δομής, 
με VR=1,851X106m3. Η λεκάνη υδρομαστεύει ικανό αριθμό πηγών. Δεν έχει προταθεί 
φράγμα,  είναι  δυνατόν  όμως  να  οριστεί  και  στη  θέση  ΑΜ_Φ10  της  λεκάνης 
7_ΑΜ/ΟΣ,  η  οποία  παρουσιάζει  και  την  μεγαλύτερη  έκταση  υδατοστεγανών 
σχηματισμών. Η περιοχή κρίνεται ως ικανοποιητική.

8_ΑΜ/ΟΣ, 9_ΑΜ/ΟΣ, 10_ΑΜ/ΟΣ: πρόκειται για σύνολο περιοχών που εντάσσονται 
στην ευρύτερη λεκάνη Λιβαδότοπος με VR=1,978X106m3. Στην περιοχή αυτή έχουν 
προταθεί πολλά φράγματα και λειτουργεί ήδη το ΝΕ_Φ1. Ουσιαστικά στην περιοχή 
πρέπει  να  γίνει  συντονισμός  των  προτάσεων  και  δημιουργία  μιας  αειφόρου 
ανάπτυξης. Θα πρέπει να προταθεί στη θέση το φράγμα ΑΜ_Φ9 στα κατάντη της 
λεκάνης. Το φράγμα κρίνεται ως θετικό.

11_ΑΜ/ΟΣ: η λεκάνη αυτή έχει VR= 0,897X106m3, θετικό στοιχείο για μια προοπτική 
κατασκευής φράγματος που να πληρεί οριακά τις προδιαγραφές. Ως καταλληλότερη 
θέση  με  βάση  την  λεκάνη  κατάκλυσης  είναι  η  θέση  ΑΜ_Φ4,  η  οποία  και  έχει 
ενταχθεί παλαιότερα στο σχεδιασμό αξιοποίησης της περιοχής Κούτρα. Η περιοχή 
υδρομαστεύει πολύ μικρό αριθμό πηγών.

21_ΜΕ/ΟΣ:  πρόκειται  για  μικρή  λεκάνη,  δυναμικότητας  VR=0,784X106m3,  στην 
οποία  δεν  έχει  προταθεί  φράγμα.  Είναι  ενδιαφέρουσα  για  άρδευση  κυρίως  των 
κασταναριών.

22_ΜΕ/ΟΣ: μικρή σχετικά λεκάνη με VR=0,902X106m3, στα κατάντη έχει προταθεί 
το φράγμα ΜΕ_Φ10. Τοποθετείται στο ρέμα της Βελίκας.
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28_ΜΕ/ΜΑ: μικρή σχετικά λεκάνη με VR=0,824X106m3, στην οποία δεν προτείνεται 
φράγμα.

3_ΑΜΕΥ/ΟΣ:  μικρή  λεκάνη  με  VR=0,807X106m3,  στην  οποία  δεν  προτείνεται 
φράγμα.

13_ΝΕ/ΟΣ: η λεκάνη αυτή κρίνεται αρνητικά, με VR= 0,641X106m3 και για το λόγο 
αυτό  απορρίπτεται  για  παραπέρα  αξιολόγηση.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  σε  μια 
λεκάνη παρά την αυξημένη περατότητα των γεωλογικών σχηματισμών είναι δυνατή 
σε ειδικές περιπτώσεις η αξιολόγηση όταν το VR είναι ικανοποιητικό.

25_ΑΓ/ΜΑ: η λεκάνη έχει αρνητική αξιολόγηση με πολύ μικρό VR=0,302X106m3, 
στην οποία έχει προταθεί το φράγμα ΜΑ_Φ4. Ουσιαστικά η περιοχή εντάσσεται στα 
οριακά έως αρνητικά.

243



3. Τελική ιεράρχηση του συνόλου των προτεινόμενων θέσεων φραγμάτων

Οι θέσεις φραγμάτων, έτσι όπως αξιολογήθηκαν, ιεραρχούνται σε κατηγορίες και 
κατά σειρά αύξοντα αριθμού ως ακολούθως:

(Α) ΘΕΤΙΚΑ

Οι  περιοχές  που  παρουσιάζουν  το  σημαντικότερο  ενδιαφέρον  είναι  η  περιοχή 
Βοσκότοπος (Μπελμάς) και η περιοχή Λιβαδότοπος στην Όσσα.

(1) ΛΑ_Φ2: Περιοχή Βοσκότοπος (Μπελμάς), θετικά ταξινομείται το προτεινόμενο 
φράγμα ΛΑ_Φ2 από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004). Η ακριβής θέση του φράγματος 
θα οριστεί στο πλαίσιο της οριστικής μελέτης και θα λάβει υπόψη και τον όλο 
σχεδιασμό ανάπτυξης της περιοχής.

(2) ΑΜ_Φ9 (ΑΜ_Φ1): Περιοχή Λιβαδότοπος θετικά ταξινομείται το προτεινόμενο 
από τον Γ. ΜΙΓΚΙΡΟ (1992) φράγμα ΑΜ_Φ1, θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η 
όλη  κατάσταση  στη  φάση  μιας  νέας  οριστικής  μελέτης  στη  θέση  της  νέας 
πρότασης φράγματος ΑΜ_Φ9.

(Β) ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι περιοχές που παρουσιάζουν ικανοποιητικό ενδιαφέρον είναι οι ακόλουθες:

(3) ΚΟ_Φ3 (ΚΟ_Φ4): Περιοχή Βοσκότοπος Κάτω Ολύμπου, ρέμα Χαντάκια,  το 
οποίο  έχει  προταθεί  από  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992).  Στα  κατάντη  της  ίδιας 
λεκάνης  τοποθετείται  το  ΚΟ_Φ4  (πρόταση  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.,  1992  και 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 2004).

(4) ΜΕ_Φ9  (ΑΓΜΕ_Φ1,  ΑΓΜΕ_Φ2):  Περιοχή  Πουρί  Ρ.,  στην  συμβολή  των 
ρεμάτων Αγιανόρρεμα και Λεπτοκαρυά. Όλες οι θέσεις είχαν προταθεί από Γ. 
ΣΟΥΛΙΟ  κ.ά.(1992)  και  η  ΜΕ_Φ9  επαναπροτάθηκε  και  από  την 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (2004).

(5) ΕΥ_Φ3: Περιοχή Γαβρονέρι Ρ., η περιοχή προτείνεται με την παρούσα μελέτη , 
στα  κατάντη  δεν  είχε  προταθεί  άλλη θέση.  Αποτελεί  πρόταση της  παρούσα 
μελέτης στη θέση ΕΥ_Φ3.

(6) ΑΓ_Φ9:  Περιοχή  Καραδήμου,  Κρυόβρυση και  Οξυά Βρ.  στον  Ρακοπόταμο. 
Στα  κατάντη  έχουν  προταθεί  τα  φράγματα  ΜΕ_Φ6  και  πολύ  χαμηλότερα 
υψομετρικά το ΜΕ_Φ5 από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992). Αποτελεί πρόταση 
της παρούσας μελέτης η θέση του φράγματος ΑΓ_Φ9. Σημειώνεται ότι και η 
θέση ΜΕ_Φ6 δεν μπορεί να αποκλειστεί ως μια λύση για την περιοχή.

(7) ΝΕ_Φ4:  Περιοχή  Φωτεινά  στο  ρέμα  Παλιοκαρυάς.  Στα  κατάντη  δεν  έχει 
προταθεί άλλο φράγμα. Αποτελεί πρόταση της παρούσας μελέτης η θέση του 
φράγματος ΝΕ_Φ4.

(8) ΛΑ_Φ6:  Περιοχή  Λάκκος  στο  Ρέμα,  το  οποίο  καταλήγει  στην  Μαρμαρίνη, 
όπου και έχει προταθεί το φράγμα ΛΑ_Φ1 από τους Γ. ΣΟΥΛΙΟΣ κ.ά. (1992) 
και  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  (2004). 
Αποτελεί πρόταση της παρούσας μελέτης στη θέση ΛΑ_Φ6.
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(9) ΑΜ_Φ10: Περιοχή Λαγουδάρι στον άνω ρου του Μέγα Λάκκου. Στα κατάντη 
δεν προτείνεται θέση φράγματος. Αποτελεί πρόταση της παρούσας μελέτης στη 
θέση ΑΜ_Φ10.

(10) ΜΕ_Φ13:  Περιοχή  Σουβάλα,  Γαβράς  Ρ.,  στα  κατάντη  πολύ  χαμηλότερα 
υψομετρικά  έχει  προταθεί  φράγμα  από  τους  Γ.  ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992)  το 
φράγμα  ΜΕ_Φ7.  Προτείνεται  με  βάση  την  παρούσα  μελέτη  το  φράγμα 
ΜΕ_Φ13.

(Γ) ΑΝΕΚΤΑ

(11) ΚΟ_Φ5:  Περιοχή  Μ.  Αγ.  Θεοδώρων,  Ραψάνης,  πρόκειται  για  νέα  θέση, 
πρόταση της παρούσας μελέτης.

(12) ΑΓ_Φ6:  Περιοχή  Ποταμιά,  θέση  Αλαμάνα,  έχει  προταθεί  από  τους  Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992)  και  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ, (2004).

(13) ΝΕΜΕΕΥ_Φ1  (ΛΑ_Φ3):  Περιοχή  Γκούρα  Π.,  κατάντη  της  θέσης  ΛΑ_Φ3 
(πρόταση Γ.  ΣΟΥΛΙΟ κ.ά.,1992).  Πρόκειται  για  νέα πρόταση της  παρούσας 
μελέτης.

(14) ΑΜ_Φ4: Περιοχή Κούτρα, όπου έχουν προταθεί από τον Γ. ΜΙΓΚΙΡΟ (1992) 
μια σειρά από χαμηλά φράγματα, από τα οποία το ΑΜ_Φ8 λειτουργεί με πολλά 
προβλήματα.

(15) ΕΥΜΕ_Φ1:  Περιοχή  Παλιοχώρι  Κόκκινο  Νερό,  πρόταση  από  τους  Γ. 
ΣΟΥΛΙΟΣ  κ.ά.  (1992)  και  την  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ, (2004).

(16) ΝΕ_Φ3 (ΝΕ_Φ5):  Περιοχή Παλιογέφυρα,  άνω τρύμα Μαρίτσας Ρ.,  πρόταση 
φράγματος από Σ.ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ (2005). Οι δυνατότητες είναι μικρές και για 
το λόγο αυτό μπορεί να μετατεθεί χαμηλότερα στη θέση ΝΕ_Φ5.

(17) ΕΥ_Φ2:  Περιοχή  Μαντριά,Σύνορο  Ρ.,  σε  χαμηλό  υψόμετρο,  πρόταση  Γ. 
ΣΟΥΛΙΟ κ.ά.(1992) και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (2004).

Στη  βάση  της  συμβατικής  υποχρέωσης  για  συγκριτική  αξιολόγηση,  στις  τρεις 
κατηγορίες 
Έργα Α΄ Προτεραιότητας, Έργα Β΄ Προτεραιότητας και Απορριφθέντα έργα, τα έργα 
που  ταξινομήθηκαν  στην  κατηγορία  ανεκτά  αντιστοιχούν  στην  κατηγορία 
Απορριφθέντα.

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Ιεράρχηση στη βάση των δεικτών συγκρισιμότητας και τεχνικής εφικτότητας

Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων  των έργων η  οποία ακολουθεί,  βασίστηκε  στα  όσα 
διεξοδικά περιγράφονται στα επί μέρους ειδικά κεφάλαια της παρούσας μελέτης και 
τα  οποία  καλύπτουν  τα  αναφερόμενα  στη  σύμβαση  έργου  ως  (α)  δείκτες 
συγκρισιμότητας και (β) τεχνική εφικτότητας.
Αυτά συνοψίζονται συμπερασματικά στα ακόλουθα σχετικά:
1. Τις διεθνείς και εθνικές απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη ορεινών περιοχών και 

ιδιαίτερα με αυτές που έχουν συμβατότητα με τις ορεινές μάζες Κάτω Ολύμπου, 
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΄Οσσας  και  Μαυροβουνίου  και  γενικότερα  σε  προστατευόμενες  περιοχές 
(περιοχές NATURA).

2. Τις  υδρολογικές  συνθήκες  του  υδατικού  διαμερίσματος  της  Θεσσαλίας  και 
ιδιαίτερα των λεκανών της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτές 
αναλύονται στην υφιστάμενη βιβλιογραφία (δημοσιεύσεις, μελέτες κλπ.) και των 
προτάσεων στις οποίες αυτές καταλήγουν.

3. Τις  υφιστάμενες  υδρολογικές,  γεωλογικές,  υδρογεωλογικές,  σεισμολογικές, 
οικολογικές  κλπ.  συνθήκες  και  δραστηριότητες  (ανάλυση  χρήσεων  γης). 
Επισημαίνεται ότι,  στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δημιουργήθηκαν πολλές 
ομάδες θεματικών δεδομένων, εξαιτίας της πολύ μικρής κλίμακας για τις ανάγκες 
του  έργου  πληροφορίας  (σε  στατιστική  πυκνότητα  και  συχνότητα),  που 
περιλαμβάνονταν στις μελέτες, αλλά και στη σχετική βιβλιογραφία. Τα θεματικά 
δεδομένα  αφού  δημιουργήθηκαν  για  κάθε  υδρολογική  λεκάνη  ρέματος, 
συνεκτιμήθηκαν συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και τις απαιτήσεις 
του έργου.

4. Την  καταγραφή  όλων  των  σχετικών  έργων  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  και  αν 
βρισκόταν και την συλλογή των προτάσεων και προτεραιοτήτων των Δήμων που 
εμπίπτουν στην περιοχή της μελέτης, την πινακοποίηση όλων των δεδομένων που 
προέκυψαν  από αυτές και τέλος την αξιολόγησή τους,  με βάση κριτήρια που 
αφορούν  το  έργο,  τα  οποία  και  καθορίζονται  με  βάση  την  εθνική  και  διεθνή 
βιβλιογραφία.

5. Τα  κριτήρια  που  ακολουθήθηκαν  τόσο  στη  διαδικασία  των  εκτίμησης  των 
δεδομένων, όσο στην αξιολόγησή τους, αναλύονται με λεπτομέρεια στην μελέτη. 
Σημειώνονται  οι  ιδιαιτερότητες  που  υπήρξαν  στην  αντικειμενική  εφαρμογή 
κριτηρίων, εξαιτίας: (α) του πρώτου σταδίου (στάδιο σκοπιμότητας) στο οποίο 
βρισκόντουσαν  οι  προτάσεις  (το  80% των προτάσεων)  και  (β)  η  ανισορροπία 
στην προώθηση υλοποίησής τους,  όπως οριστικές  μελέτες  χωρίς  προηγούμενο 
στάδιο,  προτάσεις  με  πολλές  επικαλύψεις  ή  και  αντιγραφές  κλπ.  Πρέπει  να 
τονιστεί ότι τεχνική εφικτότητα, καθώς και η σκοπιμότητα κατασκευής, σε 
σχέση με οποιαδήποτε δέσμευση ή παραδοχή, έχει να κάνει με την λειτουργία 
του  έργου  σε  πραγματικές  συνθήκες.  Το σημαντικότερο  για  τα φράγματα 
είναι το υδρολογικό ισοζύγιο, το οποίο απαιτεί μεγάλης κλίμακας εργασίες 
και  καταγραφές  που  καλύπτονται  με  ικανοποιητική  προσέγγιση  μόνο  στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης.

6. Τις  προδιαγραφές  των  φραγμάτων  που  καθαρίστηκαν  με  βάση  κριτήρια, 
υπολογισμούς και στατιστικές εκτιμήσεις των παραμέτρων τους, που βασίστηκαν 
τόσο στην αθροιστικά κατάσταση του περιβάλλοντος, όσο και στις επικρατούσες 
για κάθε θέση τοπικές συνθήκες.

7. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης εντοπισμού θέσεων ταμιευτήρων - λεκανών 
κατάκλυσης  στην  περιοχή  ενδιαφέροντος,  με  βάση  ειδικές  επεξεργασίες  που 
καλύπταν  σε  μεγάλο  βαθμό  τα  αναγκαία  περιβαλλοντικά  κριτήρια  για  το 
σχεδιασμό  φραγμάτων  σε  ορεινές  περιοχές.  Η  εργασία  αυτή  οδήγησε  στην 
οριοθέτηση περιοχών ενδιαφέροντος, για τις οποίες στη συνέχεια ανακτήθηκαν 
όλα τα αναγκαία δεδομένα, τα οποία αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν.

8. Η τελική αξιολόγηση και ιεράρχηση συμπεριέλαβε όλες τις προτάσεις, δηλαδή 
τόσο αυτές που προέκυψαν από την αξιολόγηση των μελετών, όσο και αυτές που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
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Με βάση όλα τα προαναφερθέντα η κατάταξη κατά σειρά συνεκτίμησης όλων των 
δεικτών συγκρισιμότητας και εφικτότητας των έργων είναι αυτή που φαίνεται στον 
πίνακα 1.
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των έργων, έτσι όπως αναφέρεται στη σύμβαση έργου, 
στις  τρεις  κατηγορίες:  Έργα  Α΄  προτεραιότητας,  Έργα  Β΄  Προτεραιότητας και 
Απορριφθέντα έργα, είναι δυνατή, αλλά όχι ικανοποιητική, αφού η απόρριψη ενός 
έργου  προϋποθέτει  την  για  πάντα  τοποθέτησή  του  στο  αρχείο,  ανεξάρτητα  των 
αναγκών  ή  των  ευνοϊκότερων  τεχνολογικών  και  κοινωνικών  -  οικονομικών 
παραμέτρων, που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον και οι οποίες μπορούν να δώσουν 
ευκολότερες και φθηνότερες λύσεις.
Για  παράδειγμα  το  φράγμα του  Μόρνου,  που  για  την  εποχή  του  ήταν επίτευγμα 
τεχνολογικό,  εξαιτίας  των  ειδικών  τεχνικών  στεγάνωσης  που  είχαν  ακολουθηθεί, 
σήμερα αποτελεί μια απλή και φθηνή τεχνική.

Πίνακας 1: Ιεράρχηση των θέσεων φραγμάτων με βάση την συγκρισιμότητα  και την 
εφικτότητα (1-5, Θ=Θετικά, Ι=Ικανοποιητικά, Α=Ανεκτά).

α/α
ΘΕΣΗ

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΣΥΓΚ/ΤΗΤΑ ΕΦΙΚ/ΤΗΤΑ ΩΦΕΛΙΜΗ
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ

(Χ106)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(€) ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
1 ΛΑ_Φ2 Θ/5,0 5,0 1,05 950.000 Α ΠΡΟΤ.
2 ΑΜ_Φ9 Θ/4,5 5,0 1,25 1.300.000 Α ΠΡΟΤ.
3 ΚΟ_Φ3 Ι/4,0 4,0 0,90 1.000.000 Α ΠΡΟΤ.
4 ΜΕ_Φ9 Ι/4,0 4,0 3,00 1.600.000 Α ΠΡΟΤ.
5 ΕΥ_Φ3 Ι/4,0 4,0 0,65 700.000 Α ΠΡΟΤ.
     
6 ΑΓ_Φ9 Ι/3,5 4,0 0,80 1.000.000 Β ΠΡΟΤ.
7 ΝΕ_Φ4 Ι/3,5 4,0 0,50 650.000 Β ΠΡΟΤ.
8 ΛΑ_Φ6 Ι/3,0 3,5 0,55 700.000 Β ΠΡΟΤ.
9 ΑΜ_Φ10 Ι/3,0 3,0 0,65 840.000 Β ΠΡΟΤ.

10 ΜΕ_Φ13 Ι/3,0 3,0 0,60 700.000 Β ΠΡΟΤ.
     

11 ΚΟ_Φ5 Α/3,0 2,5 0,45 700.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
12 ΑΓ_Φ6 Α/2,5 2,5 0,70 1.400.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
13 ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 Α/2,5 2,0 0,70 1.000.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
14 ΑΜ_Φ4 Α/2,5 2,0 0,55 770.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
15 ΕΥΜΕ_Φ1 Α/2,0 1,0 0,40 1.600.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
16 ΝΕ_Φ3/Φ5 Α/1,0 1,0 0,25 500.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.
17 ΕΥ_Φ2 Α/1,0 1,0 0,45 950.000 ΑΠΟΡΙΦΘ.

Η θέση του φράγματος ΑΓ_Φ6 ιεραρχείται στην κατηγορία Απορριφθέντα έργα αντί 
της Έργα Β΄ Προτεραιότητας  για το λόγο ότι  βρίσκεται  στα ανάντη και  στο ίδιο 
υδρογραφικό δίκτυο αποστράγγισης της θέσης ΜΕ_Φ9.
Στο  σημεία  αυτό  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι,  η  τεχνική  εφικτότητα  κάθε  έργου 
συνεκτιμήθηκε  στον  παραπάνω  πίνακα,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  στοιχεία  της 
γεωμετρίας του φράγματος για κάθε θέση, έτσι όπως καταγράφονται στη συνέχεια. 

2. Ιεράρχηση στη βάση της μοναδιαίας τιμής νερού
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Η μοναδιαία τιμή νερού αποτελεί σημαντικό στοιχείο εκτίμησης της κατασκευής ενός 
φράγματος  (κεφάλαιο  Κριτήρια  Επιλογής  Φραγμάτων)  και  για  το  λόγο  αυτό 
προχωρήσαμε στον υπολογισμό της για κάθε μία από τις επιλεγμένες θέσεις.
Στο  σύνολο  των  υπολογισμών  συμπεριλήφθηκαν  και  πάλι  οι  θέσεις  που  είχαν 
χαρακτηριστεί  ως  Απορριφθέντα  έργα,  με  στόχο  την  επαλήθευση   της  μεθόδου 
αξιολόγησης.

Πριν  από τη  συγκριτική  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  και  την  ιεράρχηση των 
θέσεων φραγμάτων, με βάση την μοναδιαία τιμή νερού, παρατίθενται στη συνέχεια 
σε πίνακες τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους. Τα δευτερογενή δεδομένα για 
κάθε  φράγμα  προέκυψαν  μετά  από  σχετικούς  υπολογισμούς  και  παραδοχές,  έτσι 
όπως έχουν αυτές αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια.

Η ιεράρχηση των θέσεων φραγμάτων με βάση την μοναδιαία τιμή νερού, η οποία 
φαίνεται στον πίνακα 2, δείχνει τα ακόλουθα:

− Οι  θέσεις  φραγμάτων  δεν  αλλάζουν  κατηγορία  ιεράρχησης,  γεγονός  που 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας.
− Η μοναδιαία τιμή στα Έργα Α΄ Προτεραιότητας κυμαίνεται από 0,53 – 1,11, 
στα Β΄ 1,16 – 1,30 και στα Απορριφθέντα, με εξαίρεση το ΑΓ_Φ6 (0,70), είναι 
μεγαλύτερη από 1,40.
− Η θέση ΜΕ_Φ9 βρίσκεται στην πρώτη επιλογή για το λόγο ότι παρουσιάζει 
πολύ  μικρή  μοναδιαία  τιμή  νερού  (0,53).  Η  θέση  αυτή  βρίσκεται  σε  χαμηλό 
υψόμετρο  και  για  το  λόγο  αυτό  αναμένεται  να  δημιουργεί  πρόβλημα 
σταθερότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Στην ανάντη περιοχή 
απαντώνται  εντατικές  ανθρωπογενείς  δραστηριότητες.  Τα  στοιχεία  αυτά 
αποτέλεσαν τα μειονεκτήματα της θέσης στην κατάταξή στην 4η θέση του πίνακα 
1.
− Η  ΑΓ_Φ6  παρότι  παρουσιάζει  χαμηλή  τιμή  δεν  μπορεί  να  αλλάξει  θέση 
κατάταξης αφού η επιλεκτικότητά της βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ΜΕ_Φ9. 
Δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και οι δύο θέσεις για τους λόγους που 
έχουν προαναφερθεί.
− Η ΜΕ_Φ13 επίσης από τη 10η θέση ανέβηκε στην 6η, για τους ίδιους λόγους 
με της προηγούμενης θέσης.

Με βάση λοιπόν την κατάταξη αυτή συμπεραίνετε ότι οι τιμές της μοναδιαίας τιμής 
του νερού ουσιαστικά δεν διαφοροποίησαν την κατάταξη των θέσεων φραγμάτων 
στις κύριες κατηγορίες.

Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η θέση ΑΓ_Φ6, της οποίας η θέση στον πίνακα 2 δεν 
αλλάζει εξαιτίας της άμεσης σχέσης της με την ΜΕ_Φ9. Επισημαίνεται ότι, εφόσον 
δεν αποφασιστεί για λόγους τοπικών ή άλλων Φορέων η θέση ΜΕ_Φ9 τότε στη θέση 
της τοποθετείται η ΑΓ_Φ6.

Πίνακας 2: Ιεράρχηση των θέσεων φραγμάτων με βάση την μοναδιαία τιμή νερού. 

α/α ΘΕΣΗ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ 
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
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(Χ106m3)
1 ΜΕ_Φ9 3,0 1.600.000 0,53 Α ΠΡΟΤ.
2 ΛΑ_Φ2 1,05 950.000 0,91 Α ΠΡΟΤ.
3 ΑΜ_Φ9 1,25 1.300.000 1,04 Α ΠΡΟΤ.
4 ΕΥ_Φ3 0,65 700.000 1,08 Α ΠΡΟΤ.
5 ΚΟ_Φ3 0,90 1.000.000 1,11 Α ΠΡΟΤ.

      
6 ΜΕ_Φ13 0,60 700.000 1,16 Β ΠΡΟΤ.
7 ΑΓ_Φ9 0,80 1.000.000 1,25 Β ΠΡΟΤ.
8 ΛΑ_Φ6 0,55 700.000 1,27 Β ΠΡΟΤ.

10 ΑΜ_Φ10 0,65 840.000 1,29 Β ΠΡΟΤ.
9 ΝΕ_Φ4 0,50 650.000 1,30 Β ΠΡΟΤ.

      
11 ΑΓ_Φ6 0,70 1.400.000 0,70 ΑΠΟΡΙΦΘ.
12 ΑΜ_Φ4 0,55 770.000 1,40 ΑΠΟΡΙΦΘ.
13 ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 0,7 1.000.000 1,43 ΑΠΟΡΙΦΘ.
14 ΚΟ_Φ5 0,45 700.000 1,56 ΑΠΟΡΙΦΘ.
15 ΝΕ_Φ3/Φ5 0,25 500.000 2,00 ΑΠΟΡΙΦΘ.
16 ΕΥ_Φ2 0,45 950.000 2,11 ΑΠΟΡΙΦΘ.
17 ΕΥΜΕ_Φ1 0,40 1.600.000 4,00 ΑΠΟΡΙΦΘ.
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(1) Θέση ΛΑ_Φ2
Η  περιοχή  βρίσκεται  στη  θέση  Κούφια  και  επί  του  ρέματος  Ρέμα.  Η  περιοχή 
καλύπτεται  από αραιή και πυκνή βλάστηση, δασική και βρίσκεται  εντός  περιοχής 
NATURA (Αισθητικό Δάσος ΄Οσσας και Δασικού Συμπλέγματος ΄Οσσας).  Η όλη 
επιφανειακή  απορροή  γενικά  είναι  καλή,  καθώς  και  ο  αριθμός  των  πηγών  που 
εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται 
ότι  θα  επηρεάσει  το  περιβάλλον  (οικολογική  παροχή  επαρκής).  Δομείται  από 
σχηματισμούς  φλύσχη  ενότητας  Ολύμπου  –  ΄Οσσας  και  περιφερειακά  από  τα 
ανθρακικά  της  ίδιας  ενότητας.  Στο  σύνολό  του  ο  φλύσχης  χαρακτηρίζονται  ως 
σχηματισμοί  πολύ  μικρής  περατότητας  και  καλής  εκσκαψιμότητας.  Αντίθετα  οι 
ασβεστόλιθοι  είναι  υδατοπερατοί  και  μαζώδεις.  Ο ταμιευτήρας  θα  αναπτυχθεί  σε 
σχηματισμούς  φλύσχη  και  σε  τοπικά  υπερκείμενα  ποτάμια  φερτά  υλικά.  Υλικά 
κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση 
γίνεται μέσα από το ορεινό οδικό δίκτυο.

ΟΝΟΜΑ ΛA_Φ2
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΡΕΜΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 1.120
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 120
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 130.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 84.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,25 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,05 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 950.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 0,91

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 25,20 75,22
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 7,80 23,28
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,10 0,30
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,30 0,90
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,30
Εμβαδόν 33,50 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 4 (ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ)

50 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 20 3
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 11

250



(2) Θέση ΑΜ_Φ9
Η περιοχή βρίσκεται στη περιοχή Λιβαδότοπος, νότια των Αμπελακίων. Καλύπτεται 
κυρίως  από  αραιή  θαμνώδη  και  χορτολιβαδική  βλάστηση  και  βρίσκεται  εντός 
NATURA (Δασικό Σύμπλεγμα ΄Οσσας, όρια με το Αισθητικό Δάσος της ΄Οσσας). Η 
επιφανειακή απορροή γενικά είναι ικανοποιητική, καθώς και ο αριθμός των πηγών 
που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος και για αυτό και δεν αναμένεται ότι θα 
επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται από σχηματισμούς 
φλύσχη ενότητας Ολύμπου – ΄Οσσας και μικρού πάχους αποσαθρωμένο μανδύα και 
τεταρτογενείς  αποθέσεις,  που  στο  σύνολό  τους  χαρακτηρίζονται  ως  υλικά  πολύ 
μικρής περατότητας και καλής εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος 
απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Πρόσβαση στην περιοχή υπάρχει με τον 
αγροτική οδό Αμπελάκια -  Σπηλιά.  Η λειτουργία  του ΑΜ_Φ9 δεν αναμένεται  να 
επηρεάσει, ποσοτικά ή ποιοτικά τα φράγματα που σήμερα λειτουργούν ΝΕ_Φ1 και 
ΑΜ_Φ2, ούτε τους ταμιευτήρες τους (ΝΕ_Τ1 και ΑΜ_Τ2).  Βρίσκεται  ψηλά στην 
κατάταξη γιατί,  πέραν των άλλων,  έχει  αρκετά  μεγάλη ωφέλιμη  χωρητικότητα,  η 
οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί για ύδρευση τόσο των κατάντη χωριών, όσο και της 
Λάρισας. Εφόσον αυτό δεν απαιτείται, τότε η θέση αυτή πρέπει να ακυρωθεί και να 
παραμείνουν στην περιοχή μόνο οι δύο ταμιευτήρες που ήδη λειτουργούν.
ΟΝΟΜΑ ΑΜ_Φ9
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΛΙΒΑΔΟΡΡΕΜΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 800
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 170
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 120.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 119.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,30 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,25 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.300.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,04

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 29,60 42,53
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,72
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 10,30 14,51
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 17,96
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 15,10 21,70
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,58
Εμβαδόν 70,00 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 2 (ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, 
ΝΕΣΣΩΝΟΣ)

40 3
Ύδρευση 20 3
Άρδευση 20 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 11
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(3) Θέση ΚΟ_Φ3
Η  περιοχή  βρίσκεται  στο  ρέμα  Χαντάκια,  ΒΔ  της  Κρανέας.  Η  περιοχή  είναι 
ακάλυπτη,  κατά περιοχές  πρέπει  να καλλιεργείται  και  βρίσκεται  εντός  NATURA, 
Κάτω Όλυμπος.  Η όλη επιφανειακή  απορροή με συνένωση πολλών ρεμάτων στα 
κατάντη  και  με  παρουσία  ικανού  αριθμού  πηγών  δεν  θα  επηρεάσει  καθόλου  το 
περιβάλλον  (οικολογική  παροχή  επαρκής).  Δομείται  από  σχηματισμούς  φλύσχη 
ενότητας  Ολύμπου  –  ΄Οσσας,  χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής 
περατότητας  και  καλής  εκσκαψιμότητας.  Υλικά  κατασκευής  του  φράγματος 
απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσο 
της οδού Κρανέας – Καλλιπεύκης.

ΟΝΟΜΑ ΚΟ_Φ3
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΘΕΣΗ ΒΔ ΚΡΑΝΕΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΧΑΝΤΑΚΙΑ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ_ΡΑΨΑΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 960
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 130
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 120.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 91.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,95 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,90 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.000.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,11

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 38,40 48,61
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,70 2,15
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,90 22,66
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,20 15,44
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,60 9,62
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,20 1,52
Εμβαδόν 79,0 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΛΟΥ) 40 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 30 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 10
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(4) Θέση ΜΕ_Φ9 (ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2)
Η περιοχή βρίσκεται στο ρέμα Πουρί, στη συμβολή των ρεμάτων Αγιανόρρεμα και 
Λεπτοκαρυά, ανατολικά του Αγιόκαμπου. Η περιοχή καλύπτεται από δενδρώδη και 
θαμνώδη  δασική  βλάστηση  και  βρίσκεται  εκτός  περιοχής  NATURA.  Η  όλη 
επιφανειακή απορροή γενικά είναι εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών 
που  εκρέουν  στα  κατάντη  εντός  του  ρέματος.  Η  απορροή  είναι  ικανή  και  δεν 
αναμένεται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται 
από νεογενείς κλαστικούς σχηματισμούς, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 
ως σχηματισμοί μικρής έως μέσης περατότητας και καλής εκσκαψιμότητας. Υλικά 
κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση 
γίνεται μέσα από την επαρχιακή οδό Αγιάς - .Αγιόκαμπου.

ΟΝΟΜΑ ΜΕ_Φ9 (ΑΓΜΕ_Φ1, ΑΓΜΕ_Φ2)
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΔΑΡΙΚΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 40
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 30 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 200
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 250.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 210.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,5 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,0 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.600.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 0,53

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 68,70 77,28
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,70 0,79
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,60 1,80
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 9,20 10,35
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,58 8,53
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,02 0,02
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,24
Εμβαδόν 88,90 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ) 55 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 30 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 8
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(5) Θέση ΕΥ_Φ3
Η περιοχή  βρίσκεται  στο  ρέμα  Γαυρονέρι,  δυτικά  του  Στομίου.  Η  περιοχή  είναι 
δασική,  καλύπτεται  από  αραιή  βλάστηση  και  βρίσκεται  στα  όρια  και  εντός  της 
περιοχής  NATURA (Δασικό Σύμπλεγμα ΄Οσσας και Αισθητικό Δάσος ΄Οσσας). Η 
όλη επιφανειακή απορροή με συνένωση πολλών ρεμάτων και με παρουσία ικανού 
αριθμού πηγών στα κατάντη, δεν θα επηρεάσει καθόλου το περιβάλλον (οικολογική 
παροχή  επαρκής).  Δομείται  από  σχηματισμούς  σχιστολίθων  της  ενότητας 
Αμπελακίων,  χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής  έως  μικρής 
υδατοπερατότητας  και  καλής  εκσκαψιμότητας.  Υλικά  κατασκευής  του  φράγματος 
απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσο 
της αγροτικούς οδού από την Καρίτσα.

ΟΝΟΜΑ ΕΥ_Φ3
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΓΑΥΡΟΝΕΡΙ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 240
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 90
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 75.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 63.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,70 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,65 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 700.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,08

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 45,90 56,67
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,73
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,40 21,48
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 15,43
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,60 1,98
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 2,20 2,72
Εμβαδόν 81,0 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ) 40 3
Ύδρευση 20 3
Άρδευση 30 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 10 2

ΣΥΝΟΛΟ 10
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(6) Θέση ΑΓ_Φ9
Η περιοχή ονομάζεται Καραδήμου, Κρυόβρυση και Οξυάς Βρ. και βρίσκεται στον 
άνω τμήμα του Ρακοπόταμου.  Η περιοχή καλύπτεται  από δενδρώδη και  θαμνώδη 
δασική βλάστηση και βρίσκεται εντός περιοχής NATURA (Κάρλα – Μαυροβούνι). Η 
όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των 
πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν 
αναμένεται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται 
από σχηματισμούς σχιστόλιθων και γνευσιοσχιστόλιθων της Πελαγονικής, οι οποίοι 
στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως σχηματισμοί μικρής έως μέσης περατότητας και 
καλής έως μέτριας εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος απαντώνται 
στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την επαρχιακή Ελάφου - 
Σκλήθρου.

ΟΝΟΜΑ ΑΓ_Φ9
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΠΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 04 (ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 560
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 130
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 90.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 91.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,85 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,80 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.000.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,25

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 29,30 86,92
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 3,30 9,79
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,01 0,03
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) - -
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 3,26
Εμβαδόν 33,71 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΑΓΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ) 50 3
Ύδρευση 20 2
Άρδευση 10 3
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 11
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(7) Θέση ΝΕ_Φ4
Η  περιοχή  βρίσκεται  στο  επάνω  τμήμα  του  ρέματος  Παλιοκαρυάς,  βόρεια  του 
Συκουρίου. Η περιοχή καλύπτεται από αραιή βλάστηση, δασική κυρίως και βρίσκεται 
εντός  περιοχής  NATURA (Αισθητικό  Δάσος  ΄Οσσας  και  εκτός  Δασικού 
Συμπλέγματος ΄Οσσας). Η όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι καλή, καθώς και ο 
αριθμός των πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι 
ικανή  και  δεν  αναμένεται  ότι  θα  επηρεάσει  το  περιβάλλον  (οικολογική  παροχή 
επαρκής).  Δομείται  από σχηματισμούς  φλύσχη ενότητας  Ολύμπου –  ΄Οσσας.  Στο 
σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως σχηματισμοί πολύ μικρής περατότητας και καλής 
εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή 
του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την αγροτική Σπηλιάς - Πουρναρίου.

ΟΝΟΜΑ ΝΕ_Φ4
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑΣ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 800
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 80
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 55.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 63.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,50 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,50 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 650.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,30

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 29,60 42,53
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,72
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 10,30 14,51
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 17,96
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 15,10 21,70
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,58
Εμβαδόν 70,00 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΝΕΣΣΩΝΟΣ) 40 3
Ύδρευση 20 3
Άρδευση 35 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 9
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(8) Θέση ΛΑ_Φ6
Η  περιοχή  ονομάζεται  Λάκκος,  στο  Ρέμα  και  βρίσκεται  στον  άνω  τμήμα  του 
Ρακοπόταμου. Η περιοχή καλύπτεται από καλλιέργειες και δενδρώδη και θαμνώδη 
δασική  βλάστηση  και  βρίσκεται  εκτός  περιοχής  NATURA.  Η  όλη  επιφανειακή 
απορροή γενικά είναι εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν 
στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται ότι θα 
επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται από σχηματισμούς 
σχιστόλιθων της ενότητας Αμπελακίων, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 
ως σχηματισμοί μικρής περατότητας και καλής εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής 
του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα 
από την αγροτική οδό Μαρμάρινη - Ανατολή.

ΟΝΟΜΑ ΛΑ_Φ6
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΡΕΜΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 1.000
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 90
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 60.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 63.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,60 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,55 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 700.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,27

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 7,60 31,40
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 14,60 60,33
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 1,40 5,79
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,50 2,07
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,04 0,17
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,06 0,25
Εμβαδόν 24,20 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΛΑΚΕΡΕΙΑ) 30 2
Ύδρευση 20 3
Άρδευση 45 1
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 7
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(9) Θέση ΑΜ_Φ10
Η περιοχή βρίσκεται στη περιοχή Παπάς, ανατολικά της Κοινότητας Αμπελακίων. Η 
περιοχή  καλύπτεται  από  αραιή  βλάστηση,  δασική  κυρίως  και  βρίσκεται  εντός 
περιοχής  NATURA (Αισθητικό Δάσος ΄Οσσας και Δασικό Σύμπλεγμα ΄Οσσας). Η 
όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών που 
εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται 
ότι  θα  επηρεάσει  το  περιβάλλον  (οικολογική  παροχή  επαρκής).  Δομείται  από 
σχηματισμούς  φλύσχη  ενότητας  Ολύμπου  –  ΄Οσσας.  Στο  σύνολό  τους 
χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής  περατότητας  και  καλής 
εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή 
του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από αγροτική οδό, η οποία υπάγεται στο δίκτυο, 
αγροτικών / ή και δασικών οδών, των Αμπελακίων.

ΟΝΟΜΑ ΑΜ_Φ10
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ_ΟΜΟΛΙΟ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 720
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 110
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 80.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 78.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,70 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,65 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 840.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,29

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 7,30 54,89
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 5,10 38,35
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,56 4,21
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,04 0,30
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,30 2,26
Εμβαδόν 13,30 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ) 50 3
Ύδρευση 15 2
Άρδευση 20 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 15 2

ΣΥΝΟΛΟ 9
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(10) Θέση ΜΕ_Φ13
Η περιοχή ονομάζεται Σουβάλα και βρίσκεται στο ρέμα Γαβράς, ΝΑ της Ποταμιάς. Η 
περιοχή καλύπτεται από δενδρώδη δασική βλάστηση και βρίσκεται εντός περιοχής 
NATURA (Κάρλας  -  Μαυροβουνίου).  Η  όλη  επιφανειακή  απορροή  γενικά  είναι 
εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός 
του  ρέματος.  Η  απορροή  είναι  ικανή  και  δεν  αναμένεται  ότι  θα  επηρεάσει  το 
περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται από γνευσίους και σχιστόλιθους 
της ενότητας Πελαγονικής. Οι σχηματισμοί αυτοί στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 
ως σχηματισμοί μικρής περατότητας και καλής έως μέτριας εκσκαψιμότητας. Υλικά 
κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση 
γίνεται μέσα από την ορεινό αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο της Ποταμιάς προς το 
Μαυροβούνι.

ΟΝΟΜΑ ΜΕ_Φ13
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΣΟΥΒΑΛΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΓΑΒΡΑΣ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 03 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 560
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 100
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 70.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 70.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,65 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,60 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 700.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,66

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 24,90 88,61
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 0,71
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 0,90 3,20
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,30 1,07
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,10 3,91
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,70 2,49
Εμβαδόν 28,10 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ) 60 3
Ύδρευση 15 2
Άρδευση 10 3
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 15 2

ΣΥΝΟΛΟ 10
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(11) Θέση ΚΟ_Φ5
Η  περιοχή  βρίσκεται  στη  θέση  Μ.  Αγ.  Θεοδώρων  Ραψάνης.  Η  περιοχή  είναι 
δασοσκεπής  και  βρίσκεται  εντός  NATURA,  Κάτω  Ολυμπος.  Η  όλη  επιφανειακή 
απορροή  με  συνένωση  πολλών  ρεμάτων  στα  κατάντη  και  με  παρουσία  ικανού 
αριθμού  πηγών  δεν  θα  επηρεάσει  καθόλου  το  περιβάλλον  (οικολογική  παροχή 
επαρκής).  Δομείται  από  σχηματισμούς  φλύσχη  ενότητας  Ολύμπου  –  ΄Οσσας, 
χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής  περατότητας  και  καλής 
εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή 
του έργου. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσο της αγροτικούς οδού Ραψάνης – 
Μ. Αγ. Θεοδώρων.

ΟΝΟΜΑ ΚΟ_Φ5
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΘΕΣΗ ΡΑΨΑΝΗ, Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΠΥΡΓΕΤΟΣ _ ΡΑΨΑΝΗ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 240
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 90
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 55.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 63.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,50 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 700.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,56

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 38,40 48,61
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,70 2,15
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,90 22,66
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,20 15,44
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,60 9,62
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,20 1,52
Εμβαδόν 79,0 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ) 30 2
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 50 1
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 10 2

ΣΥΝΟΛΟ 7

260



(12) Θέση ΑΓ_Φ6
Η περιοχή ονομάζεται Ποταμιά, στη θέση Αλαμάνα και βρίσκεται ΝΑ της Αγιάς. Η 
περιοχή καλύπτεται από καλλιέργειες και δενδρώδη και θαμνώδη δασική βλάστηση 
και βρίσκεται εντός περιοχής NATURA (Κάρλα – Μαυροβούνι). Η όλη επιφανειακή 
απορροή γενικά είναι εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν 
στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται ότι θα 
επηρεάσει  το  περιβάλλον  (οικολογική  παροχή  επαρκής).  Δομείται  από  νεογενείς 
σχηματισμούς,  αλλά  και  μάρμαρα  και  σχιστόλιθους  της  Πελαγονικής.  Οι 
σχηματισμοί  αυτοί  στο σύνολό τους  χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  μικρής  έως 
μέσης περατότητας και καλής έως μέτριας εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του 
φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από 
την επαρχιακή οδό Αγιά - Αγιόκαμπος.
Η  περιοχή  αυτή  ως  είναι  φυσικό,  στα  ανάντη  του  φράγματος  ΜΕ_Φ9  δεν  είναι 
δυνατόν να λειτουργήσει πλήρως, έτσι όπως δίνεται στο σχεδιασμό, εφόσον επιλεγεί 
να κατασκευαστούν και τα δύο φράγματα.

ΟΝΟΜΑ ΑΓ_Φ6
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΑΓΙΑ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ 02 (ΠΟΥΡΙ Ρ.)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 100
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 30 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 130
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 100.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 135.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.400.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 0,70

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 68,70 77,28
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,70 0,79
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 1,60 1,80
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 9,20 10,35
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 7,58 8,53
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό 0,02 0,02
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 1,10 1,24
Εμβαδόν 88,90 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΑΓΙΑ) 55 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 30 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 8
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(13) Θέση ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 (ΛΑ_Φ3)
Η περιοχή  στον  ανω  ρου  του  π.  Γκούρας.  Η  περιοχή  καλύπτεται  από  δενδρώδη 
δασική  βλάστηση  και  βρίσκεται  εντός  περιοχής  NATURA (Αισθητικό  Δάσος 
΄Οσσας,  Δασικό  Σύμπλεγμα  ΄Οσσας).  Η  όλη  επιφανειακή  απορροή  γενικά  είναι 
εξαιρετικά καλή, καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός 
του  ρέματος.  Η  απορροή  είναι  ικανή  και  δεν  αναμένεται  ότι  θα  επηρεάσει  το 
περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται από σχιστόλιθους της ενότητας 
Αμπελακίων.  Οι  σχηματισμοί  αυτοί  στο  σύνολό  τους  χαρακτηρίζονται  ως 
σχηματισμοί μικρής περατότητας και καλής εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του 
φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από 
την ορεινό αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο της ΄Οσσας.

ΟΝΟΜΑ ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 (ΛΑ_Φ3)
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ
ΘΕΣΗ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΓΚΟΥΡΑΣ Π.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ (ΓΚΟΥΡΑΣ 

Π.)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 1.160
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 130
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 85.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 91.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,80 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,70 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.000.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,43

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 25,20 75,22
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 7,80 23,28
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,10 0,30
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,30 0,90
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,30
Εμβαδόν 33,50 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΝΕΣΣΩΝΟΣ, 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ)

60 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 10 3
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 11
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(14) Θέση ΑΜ_Φ4
Η περιοχή βρίσκεται στη περιοχή Κούτρα, ανατολικά της Κοινότητας Αμπελακίων. Η 
περιοχή  καλύπτεται  από  αραιή  βλάστηση,  δασική  κυρίως  και  βρίσκεται  εντός 
περιοχής  NATURA (Δασικό  Σύμπλεγμα  ΄Οσσας,  στα  όρια  με  την  περιοχή  του 
Αισθητικού Δάσους της ΄Οσσας). Η όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι  καλή, 
καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος.  Η 
απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική 
παροχή  επαρκής).  Δομείται  από  σχηματισμούς  σχιστολίθων  της  ενότητας 
Αμπελακίων,  χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής  έως  μικρής 
υδατοπερατότητας  και  καλής  εκσκαψιμότητας.  Υλικά  κατασκευής  του  φράγματος 
απαντώνται στη στενή περιοχή του έργου. Η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη 
μέσα από αγροτική οδό, η οποία υπάγεται στο δίκτυο, αγροτικών / ή και δασικών 
οδών, των Αμπελακίων.

ΟΝΟΜΑ ΑΜ_Φ4
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΡΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΟΜΟΛΙΟ_ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 800
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 100
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 65.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 70.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,60 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,55 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 770.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 1,40

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 6,00 65,22
Αστικό - Αστικό Μικτό 0,20 2,17
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 2,22 24,13
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,60 6,52
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,08 0,87
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 1,09
Εμβαδόν 9,20 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ)

50 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 20 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 20 3

ΣΥΝΟΛΟ 10
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(15) Θέση ΕΥΜΕ_Φ1
Η περιοχή ονομάζεται Παλιοχώρι και βρίσκεται ΝΑ του Κόκκινου Νερού. Η περιοχή 
καλύπτεται από δενδρώδη δασική βλάστηση και καλλιέργειες και βρίσκεται στα όρια 
της περιοχής NATURA. Η όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι εξαιρετικά καλή, 
καθώς και ο αριθμός των πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος.  Η 
απορροή είναι ικανή και δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική 
παροχή  επαρκής).  Δομείται  από  αμφιβολίτες  και  σχιστόλιθους  της  ενότητας 
Πελαγονικής.  Οι  σχηματισμοί  αυτοί  στο  σύνολό  τους  χαρακτηρίζονται  ως 
σχηματισμοί μέσης έως μικρής περατότητας και καλής έως μέτριας εκσκαψιμότητας. 
Υλικά  κατασκευής  του  φράγματος  απαντώνται  στη  στενή  περιοχή  του  έργου.  Η 
πρόσβαση γίνεται μέσα από την επαρχιακή οδό για Καρίστα.

ΟΝΟΜΑ ΕΥΜΕ_Φ1
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ_ΜΕΛΙΒΟΙΑ (Π. ΓΚΟΥΡΑΣ) 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 40
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 15 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 225
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 45.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 110.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,40 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,40 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 1.600.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 4,00

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 25,20 75,22
Αστικό - Αστικό Μικτό - -
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 7,80 23,28
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 0,10 0,30
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 0,30 0,90
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 0,10 0,30
Εμβαδόν 33,50 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ)

50 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 35 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 8
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(16) Θέση ΝΕ_Φ3 / ΝΕ_Φ5
Η περιοχή βρίσκεται στο επάνω τμήμα του ρέματος Μαρίτσας, νότια της Σπηλιάς. Η 
περιοχή  καλύπτεται  από  αραιή  βλάστηση,  δασική  κυρίως  και  βρίσκεται  εντός 
περιοχής  NATURA (Αισθητικό  Δάσος  ΄Οσσας  και  εκτός  Δασικού  Συμπλέγματος 
΄Οσσας). Η όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι καλή, καθώς και ο αριθμός των 
πηγών που εκρέουν στα κατάντη εντός του ρέματος. Η απορροή είναι ικανή και δεν 
αναμένεται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον (οικολογική παροχή επαρκής). Δομείται 
από  σχηματισμούς  φλύσχη  ενότητας  Ολύμπου  –  ΄Οσσας.  Στο  σύνολό  τους 
χαρακτηρίζονται  ως  σχηματισμοί  πολύ  μικρής  περατότητας  και  καλής 
εκσκαψιμότητας. Υλικά κατασκευής του φράγματος απαντώνται στη στενή περιοχή 
του έργου. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από την αγροτική Σπηλιάς - Ανατολής.

ΟΝΟΜΑ ΝΕ_Φ3 ΝΕ_Φ5
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΙ ΝΕΣΣΩΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ / ΠΑΛΙΟΓΕΦΥΡΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΜΑΡΙΤΣΑΣ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΛ. Λ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 800 760
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 19,5 20 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 61,17 65
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 6.108,70 25.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 60.000
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,040013(Χ106m3) 0,250 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,250 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 500.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 2,00

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 19,30 24,62
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,60 2,04
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 35,20 44,90
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 8,90 11,35
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 10,00 12,76
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 3,40 4,34
Εμβαδόν 78,40 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΝΕΣΣΩΝΟΣ) 50 3
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 30 2
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 10 2

ΣΥΝΟΛΟ 9
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(17) Θέση ΕΥ_Φ2
Η περιοχή βρίσκεται στο ρέμα Σύνορο, δυτικά του Στομίου. Η περιοχή καλύπτεται 
από  αραιή  θαμνώδη  βλάστηση,  δασική  και  βοσκότοποι  και  βρίσκεται  εκτός 
προστατευμένης περιοχής. Η όλη επιφανειακή απορροή γενικά είναι μικρή, καθώς 
και  ο  αριθμός  των  πηγών  που  εκρέουν  στο  ρέμα.  Δομείται  από  σχηματισμούς 
αμφιβολίτες  και  σχιστόλιθους  της  ενότητας  Πελαγονική,  χαρακτηρίζονται  ως 
σχηματισμοί  μικρής  έως  μέσης  υδατοπερατότητας  και  μέτριας  εκσκαψιμότητας. 
Υλικά  κατασκευής  του  φράγματος  απαντώνται  στη  στενή  περιοχή  του  έργου. 
Πρόσβαση  στην  περιοχή  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  με  βάση  τους  χάρτες  και  της 
αεροφωτογραφίες και αν υπάρχει θα είναι αρκετά δύσκολη.

ΟΝΟΜΑ ΕΥ_Φ2
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΣΣΑ
ΘΕΣΗ ΣΤΟΜΙΟ
ΠΟΤΑΜΟΣ / ΡΕΜΑ ΣΥΝΟΡΟΝ Ρ.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΥΛ. ΣΤΟΜΙΟΥ_ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΗΝΕΙΟΣ 

02)
ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 40
ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (m) 25 (+2)
ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΨΗΣ (m) 100
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (m2) 55.000
ΤΥΠΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟ
ΟΓΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (m3) 87.500
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,50 (Χ106m3)
ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,45 (Χ106m3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 950.000
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ 2,11

Κατηγορία Εμβαδόν
km2 %

Δάσος - Δάσος Μικτό 45,90 56,67
Αστικό - Αστικό Μικτό 1,40 1,73
Βοσκότοπος - Βοσκότοπος Μικτό 17,40 21,48
Αροτραίες - Αροτραίες μικτό 12,50 15,43
Ελιές – Δεντρώδεις καλ. (Μικτό) 1,60 1,98
Αμπέλια - Αμπέλια Μικτό - -
Υδάτινες μάζες – Κατασκευές - Άλλο 2,20 2,72
Εμβαδόν 81,0 100

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
%

Περιβαλλοντική προστασία 1 (ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ) 25 2
Ύδρευση 10 2
Άρδευση 60 1
Αγροτουρισμός κλπ. δραστηρ. 5 1

ΣΥΝΟΛΟ 6
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3. Ιεράρχηση με βάση τη σκοπιμότητα κατασκευής σε σχέση με το κόστος

Τα φράγματα ως σημαντικά έργα υδρομάστευσης και ορθολογικής διαχείρισης των 
επιφανειακών υδάτων, αλλά και του συνόλου του πόρου, πρέπει να σχεδιάζονται σε 
θέσεις στις οποίες να διασφαλίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
νερού, τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζουν και τις χρήσεις του.
Βασικό στοιχείο για αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος στην ανάντη περιοχή 
του  φράγματος  και  ο  καθορισμός  χρήσεων  και  δράσεων  στον  περιβάλλοντα  του 
ταμιευτήρα χώρο.
Συνήθως,  στα  ανάντη  του  φράγματος  ασκεπής  περιοχές  από  εδάφη  και  μαλακά 
πετρώματα  δημιουργούν  αυξημένη  ιζηματοπαροχή,  ενώ  κατοικημένες  περιοχές, 
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα 
του νερού του ταμιευτήρα, με αποτέλεσμα να περιορίζονται και οι χρήσεις του, άρα 
και η αξία του.
Πέραν αυτών, η δημιουργία ορεινών ταμιευτήρων νερού, εκτός από τη συγκράτηση 
νερού και την αναρίθμησή του, για χρήσεις αρδευτικές αλλά και υδρευτικές, τόσο της 
στενής, όσο και της ευρύτερης περιοχής, με απευθείας διάθεση ή φυσική ροή, με ή 
χωρίς ανάγκη ειδικών τεχνικών υδραυλικών έργων μεταφοράς, συμβάλλει σημαντικά 
στα ακόλουθα:

− Βελτίωση  των  βιοκλιματικών  συνθηκών  ,  με  δημιουργία  ευνοϊκού  για  την 
οικολογία και τις αγροτικές δράσεις μικροκλίματος.
− Βελτίωση των εδαφικών συνθηκών   και σημαντική μείωση των διαβρώσεων 
και των στερεών υλικών μεταφοράς στα κατάντη του έργου, που τις περισσότερες 
φορές προκαλούν σημαντικές καταστροφές με το φράξιμο των ρεμάτων, αλλά και 
ροών λάσπης και τοπικά τη δημιουργία κατολισθήσεων.
− Έλεγχο  της  μετάδοσης  της  ρύπανσης  ,  από  αγροτικές  δραστηριότητες, 
μικρούς ορεινούς οικισμούς και τουριστικές εγκαταστάσεις.
− Εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα   και αύξηση της παροχής των πηγών, 
ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή της υδρομάστευσης.
− Αποφυγή πλημμυρών   εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της ταχύτητας, αλλά 
και του όγκου απορροής των όμβριων υδάτων.
− Αναβάθμιση  χρήσεων  και  δραστηριοτήτων   συμβατών  ως  προς  το 
περιβάλλον, όπως νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, 
αλλά και εγκαταστάσεις, που δεν θα διαταράσσουν την αειφορία.

Για τους λόγους αυτούς η αξιολόγηση των θέσεων φραγμάτων στην παρούσα μελέτη 
έλαβε υπόψη της, πέραν των άλλων, το απόλυτο υψόμετρο της κάθε θέσης και τις 
χρήσεις τόσο της ανάντη περιοχής, όσο και του συνόλου της υδρολογικής λεκάνης, 
έτσι όπως αυτές αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Στόχος  της  επιλογής  αυτής  ήταν  η  εξασφάλιση  της  σταθερής  και  ελεγχόμενης 
κατάστασης  των  υδάτων  του  ταμιευτήρα,  για  να  μπορεί  να  αποτελέσει  το 
συγκροτούμενο νερό πόρο πολλαπλών χρήσεων.
Επίσης, η επιλογή και αξιολόγηση των θέσεων, όπως άλλωστε έχει προαναφερθεί, 
έλαβε υπόψη της:

− τις υφιστάμενες συνθήκες περιβάλλοντος (γεωλογία, υδρολιθολογία – πηγαία 
ύδατα,  γεωμορφολογία,  μετεωρολογία  –  κλιματολογία,  οικολογία,  εδαφολογία 
και χρήση κάλυψη γης),
− το υδρολογικό ισοζύγιο,
− τους φυσικούς πόρους, και
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− τις προστατευόμενες περιοχές.

Η προσπάθεια για ένα πρώτο σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτων δεν οδήγησε 
σε σημαντικά αποτελέσματα, πέραν του καθορισμού τον χρήσεων γης σε 
κάθε ρέμα αποστράγγισης, εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων, αλλά και 
οδηγιών, αποφάσεων και Νόμων.

Σημαντικό στοιχείο στην ορεινή περιοχή μελέτης είναι ο ορθολογικός σχεδιασμός του 
έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει:
(α) την βιωσιμότητα του έργου,
(β) τις χρήσεις που θα εξυπηρετεί, και
(γ) τις αναπτυξιακές δράσεις.

Το νερό στην περιοχή ενδιαφέροντος, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη της 
Ελλάδα, διαχειρίζεται με βάση τις υφιστάμενες τη δεδομένη στιγμή ανάγκες 
και όχι με βάση ένα τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε με το σχέδιο Καποδίστρια, όπου η 
συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχες 
συνενώσεις και σχεδιασμούς πόρων, γραμμών ζωής και ανάλογων έργων 
υποστήριξης.
Οι Δήμοι στην περιοχή της Αν. Θεσσαλίας έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά 
σε τέτοιους σχεδιασμούς, χωρίς όμως αυτή να έχουν ολοκληρωθεί και πολύ 
περισσότερο να έχουν εφαρμοστεί και να υποστηρίζονται με τα 
προβλεπόμενα από το σχεδιασμό έργα.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το  συνεχές κυνηγητό νερού και γης στην 
κάλυψη  περιστασιακών  αναγκών  αιχμής  και  όχι  σχεδιασμένων  χρήσεων  και 
δράσεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τοπικές ανάγκες σε αποταμιευμένο νερό, το 
οποίο να μην έχει απόλυτα σχεδιασμένη χρήση, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε όλες τις ανάγκες περιστασιακά.
Συχνά  το  νερό  ύδρευσης  χρησιμοποιείται  για  άρδευση  ή  και  για  άλλες  χρήσεις, 
γεγονός που αποτελεί  σημαντικό στοιχείο στη δυσκολία και στην πραγματικότητα 
αδυναμία κοστολόγησης του νερού με αντικειμενικά κριτήρια.
Ιδιαίτερα  στις  μικτές  χρήσεις  νερού  ένας  τέτοιος  υπολογισμός  με  βάση  τα 
κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά αγγίζει για την Ελλάδα τα όρια του στατιστικού 
λάθους.
Με βάση τις πλέον πρόσφατες μελέτες, που αφορούν τόσο τη Διαχείριση Υδάτων, 
όσο και τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά τους στη Θεσσαλία, περιληπτικά στοιχεία των 
οποίων αναφέρονται στο κεφάλαιο Θεσσαλία – Λάρισα, τα προβλήματα του νερού 
στην περιοχή ενδιαφέροντος επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

− Υπάρχει  μεγάλη  ανάγκη  σε  νερό  ύδρευσης  καλής  ποιότητας  και 
ικανοποιητικής σταθερής παροχής. Ο προσδιορισμός της ποσότητας για τους 
μήνες  αιχμής  δεν  είναι  δυνατόν  να  υπολογιστεί  εξαιτίας  της  έλλειψης 
δεδομένων  και  της  συνεχούς  προσπάθειας  συμπλήρωσης  του  αναγκαίου 
νερού με προσωρινές λύσεις.

− Ο  Πηνειός  μαζί  με  την  Κάρλα  και  τις  παράκτιες  λεκάνες  Λάρισας  και 
Μαγνησίας  παρουσιάζει  συνολικά  έλλειμμα 1.200hm3 νερού.  Το έλλειμμα 
αυτό αναγόμενο στην περιοχή μελέτης  ξεπερνάει  τα 40.000hm3 νερού και 
αθροίζοντας σε αυτήν και  τις  ανάγκες τροφοδοσίας  του Πηνειού και  της 
Κάρλας,  με  επιφανειακό  και  υπόγειο  νερό,  το  έλλειμμα  ανεβαίνει  στα 
100.000hm3.
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− Υπάρχει  μεγάλη  αυθαιρεσία  στην  άρδευση,  η  οποία  αφορά  τόσο  στην 
προέλευση του νερού όσο και στον τρόπο διάθεσής του, με συνεχείς αλλαγές 
τόσο  καλλιεργειών  και  χρήσεων,  με  ανάπτυξη  σε  όλη  την  περιοχή 
ενδιαφέροντος πολλών μικτών χρήσεων και κυρίως καλλιεργειών, οικισμών 
και αναπλάσεων, όσο και μεθόδων άρδευσης. Αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της 
απουσίας  σχεδιασμού  και  έργων  προστασίας  και  ορθολογικής  διαχείρισης 
του νερού.

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται κατανοητό ότι το σημαντικό στοιχείο στην 
ανάλυση των υδατικών συνθηκών και της διαχείρισης τους είναι η «αρχή ανάκτησης 
του κόστους για όλες τις χρήσεις», η οποία όμως στην περιοχή μελέτης δεν μπορεί να 
υπολογιστεί ελλείψει μακροχρόνιων σταθερών στοιχείων.
Ουσιαστικά η αρχή αυτή προϋποθέτει την σε βάθος οικονομική ανάλυση του νερού 
ανά χρήση και απαιτεί ταυτόχρονα την τιμολόγηση του νερού για αστική, γεωργική 
και βιομηχανική χρήση.
Οι  συντάξαντες  την  μελέτη  θεωρούν  ότι  μια  τέτοια  προσέγγιση  στο  πλαίσιο  του 
παρόντος έργου είναι ανέφικτη και επικίνδυνη, ακόμη και σε μια γενική προσέγγισής 
της.
Επισημαίνεται ότι, η κατασκευή ενός φράγματος αυτή καθαυτή δεν είναι δυνατόν σε 
κανένα  στάδιο  μελέτης  της  να  καλύψει  μεμονωμένα  και  περιστασιακά  την 
κοστολόγηση  του  νερού  σε  καμία  από  τις  χρήσεις  του.  Αυτό  γιατί  το  κόστος 
κατασκευής του έργου αποτελεί  πολύ μικρό ποσοστό της όλης επένδυσης για μια 
ορθολογική διαχείρισή του νερού που θα αποθηκεύεται στο έργο.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι σημαντικό κριτήριο ιεράρχησης για όλες τις 
θέσεις είναι ο σεβασμός και η διατήρηση της αειφορίας στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου και ιδιαίτερα όταν οι περιοχή είναι προστατευόμενη.
Σημαντικά στοιχεία αποτελούν επίσης:
(α) η ανάγκη των κατοίκων σε νερό όλων των χρήσεων,
(β)  η  αναγκαιότητα  ανάπτυξης  των  ορεινών  περιοχών  σε  δράσεις  και  προϊόντα 
(κυρίως βιολογικά), και
(γ)  η  ανάπτυξη  του  ορεινού  τουρισμού,  η  οποία  με  βάση  εμπειρίες  από  άλλες 
γειτονικές περιοχές (π.χ. την περιοχής της λίμνης Πλαστήρα), μπορεί να αποτέλεσε 
βασική παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν, μια κατηγοριοποίηση των θέσεων στη 
βάση  της  σχέσης   σκοπιμότητας  κατασκευής  και  κόστους  μπορεί  να  γίνει  με  τη 
βοήθεια των χρήσεων γης της υδρολογικής λεκάνης στην οποία εντάσσεται το έργο.
Φυσικά η ιεράρχηση των χρήσεων του νερού προϋποθέτει από μόνη της και τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για να προστατευτεί η ποιότητά του.

Στην  περιοχή  μελέτης  η  ιεράρχηση  των  χρήσεων  του  νερού  για  όλες  τις  θέσεις 
ορίζεται ως:
1. Περιβαλλοντική προστασία (περιλαμβάνονται όσα προαναφέρθηκαν, καθώς και 

η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και εργασιών στα δάση).
2. Ύδρευση (με βάση και τους Δήμους που εξυπηρετούνται από το έργο).
3. Άρδευση (με παράλληλη ανάπτυξη νέων βιολογικών καλλιεργειών). 
4. Αγροτουρισμός και ήπιας μορφής τουριστικές, αθλητικές κλπ. δραστηριότητες, 

κ.ά..
Λαμβάνοντας  υπόψη τη  σημαντικότητα  της  περιοχής  ενδιαφέροντος  από πλευράς 
φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων τόσο σε νερό 
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όλων των χρήσεων, όσο και σε ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων καταλήγουμε στην 
ακόλουθη εκτίμηση συντελεστή βαρύτητας για την ιεράρχηση έργων (Πίνακας 3).

Τα αποτελέσματα της  ιεράρχησης παρουσιάζονται  για  κάθε μία θέση μαζί  με τα 
χαρακτηριστικά  του  έργου  και  την  ανάλυση  των  χρήσεων  γης  της  υδρολογικής 
λεκάνης στην οποία ανήκει.

Πίνακας 3: Συντελεστής βαρύτητας για κάθε χρήση και ποσοστό χρήσης, νερού. 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΗΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ

%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Περιβαλλοντική προστασία 60-40 3
39-20 2
<20 1

Ύδρευση 30-20 3
19-10 2
<10 1

Άρδευση <20 3
40-20 2
>40 1

Αγροτουρισμός κλπ. δραστηριότητες 25-20 3
19-10 2
<10 1

Στον  πίνακα  4,  φαίνονται  τα  προτεινόμενα  έργα  σε  σχέση  με  τον  συντελεστή 
βαρύτητας  της  σκοπιμότητας  κατασκευής,  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  και  το 
κόστος του έργου ανά μονάδα βαρύτητας.

Πίνακας 4: Ιεράρχηση των θέσεων φραγμάτων με βάση τη σκοπιμότητα κατασκευής 
και το κόστος του έργου.

α/α
ΘΕΣΗ

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΚΟΠΙΜ/ΤΑ

ΚΑΤΑΣΚ.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(Χ106)

ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ

1 ΛΑ_Φ2 11 950.000 15,58 1.120
2 ΑΜ_Φ9 11 1.300.000 8,46 800
3 ΚΟ_Φ3 10 1.000.000 10,00 960
4 ΜΕ_Φ9 8 1.600.000 5,00 40
5 ΕΥ_Φ3 10 700.000 14,28 240
   
6 ΑΓ_Φ9 11 1.000.000 11,00 560
7 ΝΕ_Φ4 9 650.000 13,8 800
8 ΛΑ_Φ6 7 700.000 10,00 1.000
9 ΑΜ_Φ10 9 840.000 10,71 720

10 ΜΕ_Φ13 10 700.000 14,28 560
   

11 ΚΟ_Φ5 7 700.000 10,00 240
12 ΑΓ_Φ6 8 1.400.000 5,70 100
13 ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 11 1.000.000 11,00 1.160
14 ΑΜ_Φ4 10 770.000 12,98 800
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15 ΕΥΜΕ_Φ1 8 1.600.000 5,00 40
16 ΝΕ_Φ3/Φ5 9 500.000 18,00 800
17 ΕΥ_Φ2 6 950.000 6,32 40

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής δεν οδηγούν σε άμεση ιεράρχηση των έργων, 
δίνουν όμως στοιχεία για την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού, με σεβασμό στο 
περιβάλλον.
Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Χαμηλές  τιμές  του  συντελεστή  «κόστος  του  έργου  ανά  μονάδα  βαρύτητας» 

(<7,00) συνδέονται με θέσεις φραγμάτων σε χαμηλό υψόμετρο (<100m, πεδινή 
ζώνη). Θέσεις ΜΕ_Φ9, ΑΓ_Φ6, ΕΥ_Φ2 και ΕΥΜΕ_Φ1.

2. Όλες  οι  άλλες  θέσεις,  με  εξαίρεση  την  ΑΜ_Φ9  έχουν  υψηλές  τιμές  του 
συντελεστή  «κόστος  του  έργου  ανά  μονάδα  βαρύτητας»  (>10,00)  και 
υψομετρικά τοποθετούνται επάνω από τα 250m (ημιορεινή και ορεινή ζώνη).

3. Η  θέση  ΑΜ_Φ9  με  τιμή  του  συντελεστή  «κόστος  του  έργου  ανά  μονάδα 
βαρύτητας»  8,46,  οφείλεται  στο  αυξημένο  κόστος  του  έργου  εξαιτίας  της 
μορφολογίας της θέσης του φράγματος.
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5. Συμπεράσματα

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στο σύνολο της μελέτης και ειδικότερα στο παρών 
κεφάλαιο η ιεράρχηση των φραγμάτων με βάση τους δείκτες συγκρισιμότητας  και 
την εφικτότητα των προτεινόμενων έργων δεν αλλοιώθηκε στη βασική της δομή από 
την  μοναδιαία  τιμή  νερού  και  τη  σχέση  της  σκοπιμότητας  κατασκευής  και  του 
κόστους του έργου.
Επισημαίνεται ότι, οι διαφοροποιήσεις στην ιεράρχηση σχετίζονταν ουσιαστικά με τη 
χρήση του νερού, αφού φράγματα σε χαμηλό υψόμετρο εξυπηρετούν κατά βάση την 
άρδευση και έχουν χαμηλή μοναδιαία τιμή νερού.
Άρα, η τελική κατάταξη των έργων είναι αυτή του πίνακα 5, με την επιφύλαξη της 
Θέσεις ΑΜ_Φ9, όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα 246.
Σημειώνεται ότι, η ιεράρχηση σε κάθε ομάδα Προτεραιότητας Έργου, ακολουθεί τον 
αύξοντα αριθμό του έργου.

Πίνακας 5: Τελική κατάταξη των θέσεων φραγμάτων.

α/α
ΘΕΣΗ

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ X Y

1 ΛΑ_Φ2 ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 391750 4405570
2 ΑΜ_Φ9 ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 378434 4408540
3 ΚΟ_Φ3 ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 373242 4421150
4 ΜΕ_Φ9 ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 399853 4395120
5 ΕΥ_Φ3 ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 386678 4413730
   
6 ΑΓ_Φ9 ΕΡΓΑ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 398862 4384680
7 ΝΕ_Φ4 ΕΡΓΑ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 381032 4407820
8 ΛΑ_Φ6 ΕΡΓΑ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 385455 4400510
9 ΑΜ_Φ10 ΕΡΓΑ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 379096 4411590

10 ΜΕ_Φ13 ΕΡΓΑ Β ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 399437 4389090
   

11 ΚΟ_Φ5 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
12 ΑΓ_Φ6 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
13 ΝΕΜΕΕΥ_Φ1 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
14 ΑΜ_Φ4 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
15 ΕΥΜΕ_Φ1 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
16 ΝΕ_Φ3/Φ5 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
17 ΕΥ_Φ2

Αθήνα 22/02/2008

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ Γ. Μιγκίρος
Καθηγητής ΓΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

272



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9
1. Περιφέρεια Θεσσαλίας 9
1.1. Γενικά 9
1.2. Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα 9
1.3. Τομείς δραστηριοτήτων - υποδομές 10
1.4. Φυσικογεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 11
1.5. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας 12
2. Νομός Λάρισας 20
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 20
2.2. Πληθυσμιακά στοιχεία 22
2.3. Οικονομικά στοιχεία 24
2.4. Απασχόληση 26
2.5. Τομείς δραστηριοτήτων 27
2.6. Φυσικό περιβάλλον 31
2.7. Υδατικοί πόροι 32

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 37
1. Γενικά 37
2. Τεχνικογεωλογικές απαιτήσεις για την κατασκευή φράγματος 40
3. Στάδια δημιουργίας έργου 40
4. Επιλογή θέσεως κατασκευής μικρών φραγμάτων (ύδρευσης-

άρδευσης)-Κριτήρια διαβάθμισης
42

5. Τρόπος καταχώρησης φράγματος 46
6. Φράγματα στην Ελλάδα-εμπειρία στη χάραξη κριτηρίων κατασκευής 

τους
47

7. Βασικά χαρακτηριστικά φραγμάτων – Στατιστική προσέγγιση 49
7.1. Γενικά 49
7.2. Χαρακτηριστικά φράγματος 50
7.3. Κριτήρια συσχετισμών 51

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 53
1. Γενικά 53
2. Ολοκληρωμένη αειφόρος ανάπτυξη ορεινών περιοχών 54
3. Αντίληψη και δράσεις κρατών για την ανάπτυξη των ορεινών 

περιοχών
55

4. Μέθοδοι προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις ορεινές 
περιοχές

59

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

61

1. Κλιματολογικά και υδρολογικά στοιχεία 61
2. Επιφανειακή απορροή (R,mm)- Υπόγεια απορροή (I,mm) 65
2.1.Περιοχή τροφοδοσίας Κάτω Ολύμπου-Όσσας, απόλυτο υψόμετρο 

<300m
65

2.2. Περιοχή τροφοδοσίας Κάτω Ολύμπου-Όσσας, απόλυτο υψόμετρο 
>300m

66

2.3. Περιοχή τροφοδοσίας Μαυροβούνι, απόλυτο υψόμετρο <300m 67
2.4. Περιοχή τροφοδοσίας Μαυροβούνι, απόλυτο υψόμετρο >300m 67

273



ΓΕΩΛΟΓΙΑ –ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

69

1. Εισαγωγή 69
2. Γεωλογική δομή 69
2.1. Προαλπικοί και Αλπικοί σχηματισμοί 70
2.2. Μεταλπικοί σχηματισμοί και αποθέσεις 71
3. Τεκτονική ανάλυση 72
4. Υδρογεωλογία 74
4.1. Ενότητα Ολύμπου-Όσσας 74
4.2. Ενότητα Αμπελακίων 76
4.3. Ενότητα Πελαγονικής 76
4.4. Μεταλπικοί σχηματισμοί 77
5.Πηγές και γεωλογικοί σχηματισμοί 78

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

81

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

83

1. Γενικά 83
2. Ο σχεδιασμός των υδρολογικών λεκανών 83
3. Οι υδρολογικές λεκάνες της περιοχής μελέτης 86
4. Χαρακτηριστικά υδρολογικών λεκανών 91
5. Χρήσεις γης υδρολογικών λεκανών 105
5.1. Μεθοδολογία εργασίας 10

5
5.2. Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων 10

6
5.3. Φωτοερμηνεία-Αποτύπωση χρήσεων γης 10

9
5.4. Χρήσεις γης κατά υδρολογική λεκάνη 11

3
6. Γεωλογικοί σχηματισμοί κατά υδρολογική λεκάνη 122

ΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

137

1. Μεθοδολογία εργασίας-Καταχώρηση δεδομένων 137
2. Ταξινόμηση προτάσεων 138
3. Πίνακες καταγραφής ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών 139

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ-ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΟΣΣΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

188

1. Εισαγωγικά στοιχεία 188
2. Πίνακες δεδομένων φυσικού περιβάλλοντος ταμιευτήρων-λεκανών 

κατάκλυσης
189

3. Υδρολογικό ισοζύγιο και επιφανειακή απορροή προεπιλεγμένων 
θέσεων ταμιευτήρων-λεκανών κατάκλυσης

201

274



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΩ 
ΟΛΥΜΠΟΥ – ΟΣΣΑΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

216

1. Αξιολόγηση θέσεων φραγμάτων 216
1.1. Ανάλυση μελετών 216
1.2. Αξιολόγηση θέσεων Φραγμάτων - Λιμνοδεξαμενών 220
1.3. Συμπεράσματα 228
2. Αξιολόγηση θέσεων ταμιευτήρων – λεκανών κατάκλυσης 230
2.1. Γενικά 230
2.2. Υδρολογικό ισοζύγιο 230
2.3. Αξιολόγηση θέσεων με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο 232
2.4. Συμπεράσματα και προτάσεις 235
3. Τελική ιεράρχηση του συνόλου των προτεινόμενων θέσεων 

φραγμάτων
239

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩ-Ν ΕΡΓΩΝ 241
1. Ιεράρχηση στη βάση των δεικτών σιγκρισιμότητας και τεχνικής 

εφικτότητας
241

2. Ιεράρχηση στη βάση της μοναδιαίας τιμής νερού 243
3. Ιεράρχηση με βάση τη σκοπιμότητα κατασκευής σε σχέση με το 

κόστος
262

4. Συμπεράσματα 267

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 268

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ     

Abrahams, A.D.and Parsons, A.J. (eds.): "Geomorphology  of Desert 
Environments", Chapman and Hall, London, 1994.
Acreman M. (2005): Linking science and decision-making: features and experience 
from environmental river flow setting Environmental     Modeling     and     Software   20: 99 – 
109. 
Allaby M. (edit) (1994): The Concise Oxfrod Dictionary of Ecology, OUP.
Allan, N.J.R., Knapp, G.W. and Stadel, C. (eds.): "Human Impact on Mountain 
Environments", Rowman and Littlefield, Towota, 1988.
Arnold, J.E.M. and Dewees, P.A. (eds.): "Tree Management in Farmer Strategies: 
Responses to Agricultural Intensification", Oxford University Press, Oxford, 1995.
Bachmann R.W. & al (1999): The restoration of lake Apopka in relation to 
alternative stable states Hydrobiologia 394: 219 – 232. 

Βachmann R. W. & al (1996): Relations between trophic states indicators and fish in 
Florida (U.S.A.) lakes  Can.J.Fish.Aquat.Sci. 53: 842 – 855.
Bandyopadhyay, J., Kraemer, D., and Kundzewicz, Z.W.: "Mountain Water 
Resources - The Need for Their Proper Assessment", International Academy of the 
Environment and World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 15pp, 1997.
Banskota, K. and Sherma, B.: "Mountain Tourism and Local Development: Training 
Manual for Programme Designers and Implementers", ICIMOD, Kathmandu, 1998.

275



Banskota, M. and Partap, T.: "Investing in the Future: Agricultural Research and 
Education for Sustainable Mountain Agriculture: Report of a Regional Consultation", 
ICIMOD, Kathmandu, 1997.
Baron J.S. & al (2002): Meeting ecological and societal needs for freshwater 
Ecological Applications 12: 1247 – 1260.

Bellos D. & al (2004):  Nutrient chemistry of river Pinios (Thessalia, Greece). 
Environment International 30: 105 – 115.
Berks, F. (ed.): "Common Property Resources: Ecology and Community- Based 
Sustainable Development", Belhaven, London, 1989.
Blindow I. & al (1993): Long-term pattern of alternative stable states in two shallow 
eutrophic lakes  Freshwater Biology 30: 159 – 167.
Bromley, D.W.: "Environment and Economy: Property Rights and Public Policy", 
Blackwell, Oxford, 1991.
Βruntland G. (edit) (1987): Our common future. The World Commission on 
Environment and Development, OUP. 
Butt, N. and Price, M.F. (eds.): "Mountain People, Forests and Trees: Strategies for 
Balancing Local Management and Outside Interests", The Mountain Institute, 
Harrisonburg, VA, 2000.
Campell, J.K.: "Honour, Family and Patronage - A Study of Institutions and Moral 
Values in a Greek Mountain Community", Oxford University Press, New York, 1964.
Carmen, R.: "Autonomous Development", Zad Books, London, 1996.
Cardoso A.C. & al (2001): Criteria for the identification of freshwaters subject to 
eutrophication. Their use for the implementation of the “Nitrates” and Urban Waste 
Water treatment Directives. Luxemburg: Office for Official Publications of the 
European Communities, EUR 19810, Environment and quality of life series, 90 pp.
Catsadorakis G. & M.Malakou (1997): Conservation and management issues of 
Prespa National Park Hydrobiologia 351: 175 - 196, Crivelli A.J. & G.Catsadorakis 
(edits) “Lake Prespa, northwestern Greece: a unique Balkan wetland”.
Cline, D. W.: "Snow Surface Energy Exchanges and Snowmelt at a Continental, Mid-
latitude Alpine Site", in Water Resources Research Volume 33, Number 4, 
American Geophysical Union, p. 689-702, 1997.
Crivelli A.J. & al (1997): Fish and fisheries of the Prespa lakes Hydrobiologia 351: 
107- 125, Crivelli A.J. & G.Catsadorakis (edits) “Lake Prespa, northwestern Greece: a 
unique Balkan wetland”.
Coops  H.  &  al  (2003): The  role  of  water-level  fluctuations  in  shallow  lake 
ecosystems – workshop conclusions Hydrobiologia 506-509: 23 – 27.
Council Of Europe: "The EUR-OPA Major Hazards Agreement of the Council of 
Europe", Council of Europe AR/CAT 30, Strasburg, 1993.
Denniston, D.: "High Priorities: Conserving Mountain Ecosystems and Cultures", 
Worldwatch Paper 123, Worldwatch Institute, Washington B.C., 1995.
Dokulil M.T. & K.Teubner (2003): Eutrophication and restoration of shallow lakes 
– the concept of stable equilibria revisited Hydrobiologia 506 - 509: 29 – 35.
Dubost, M.: "Sustainable Development in Mountain Regions: Implementation of 
Chapter 13 of Agenda 21 of the Earth Summit in Rio de Janeiro", Parliamentary 
Conference on a Pan-European Policy for Mountain Regions, Rodez, France, 11-13 
September 1997, Committee on the Environment, Regional Planning and Local 
Authorities, Council of Europe, 1997.
Dyson M. & al (2003): FLOW The essential of environmental flows, IUCN 2003.
ΕΚΘΕ (2001): Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιμνών (φυσικών και τεχνητών), 
αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών νομών 

276



Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαϊας, 
Φάση Α’ -  τελική έκθεση, Υπουργείο Γεωργίας, σελ. 599.
Ecimovic, T. and Bartak, R.: "The Earth Mountains Yesterday - Today - Tomorrow 
and the Organic Agriculture - the Way to Sustainable Agriculture Development of 
the Mountains in a Changing Economic World", SEM Institute for Climate Change, 
Komenda, Slovenia, 1997.
E/CN. 17/2001/PC/I 4 United Nations - Economic and Social Council - Commission on 
Sustainable Development acting as the preparatory committee for the World Summit on 
Sustainable Development - Organizational Session - Sustainable Mountain development - 
Report of the Secretary General, 30 April - 2 May 2001.
Economidis P.S. (1995): Endangered freshwater fishes of Greece Biol.Conserv. 72: 
201 – 211.
Emmanouloudis D.A. & al (2004): Evaluation of a basin’s water balance with GIS 
and a system of torrent management works as tools for an aesthetic aquatic forest 
restoration In: García de Jalón Lastra D. & P.Vizcaíno Martínez (2004): Proceedings 
of the 5th International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic habitats: Analysis & 
Restoration, 12th-17th September 2004 Madrid, IAHR, Volume II.
Engel, J.R. and Engel, J.G.: "Ethics of Environment & Development: Global 
Challenge, International Response", the University of Arizona Press, Tucson, 1990.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: "Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης.5.1999 για την στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών", L 160 της 
26.6.1999.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: "Οδηγία του 
Συμβουλίου της 29.1.1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 86/645/ΕΟΚ περί του 
κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της 
οδηγίας 75/268/ΕΟΚ Ελλάδα (85/148/ΕΟΚ)", L 562 της 25.2.1985.
Ε.Σ.Υ.Ε.: "Κατανομή της εκτάσεως της Ελλάδας κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως", 
Αθήνα, 1995.
EURO MONTANA: "The Integration of Environmental Concerns in Mountain 
Agriculture", Report of the European Commission DG XI, Environment, Safety and Civil 
Protection, 1997.
EUROPEAN INTER-GOVERNMENTAL CONSULTATION ON 
SUSTAINABLE MOUNTAIN DEVELOPMENT: "Towards, Sustainable 
Mountain Development in Europe", IUCN, FAO, ICALPE, 1996.
EUROPEAN OBSERVATORY OF MOUNTAIN FOREST: "White Book 2000 
on Mountain Forest in Europe", European Observatory of Mountain Forest, European 
Union (Parts I and II), 2001.
Ζαχαρίας Ι. & Θ. Κουσσουρής (υπευθ) (2001α): Μελέτη για το υδατικό ισοζύγιο 
της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Τριχωνίδας, τελική έκθεση στο πλαίσιο του 
έργου: «LIFE-Nature 1999 (LIFE 99/NAT/GR/006499): Δράσεις προστασίας των 
ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας», σελ. 111, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών – Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. 
Ζαχαρίας Ι. & Θ. Κουσσουρής (υπευθ) (2001β): Διαχειριστικό σχέδιο των 
υδατικών πόρων υδρολογικής λεκάνης λίμνης Τριχωνίδας, τελική έκθεση στο πλαίσιο 
του έργου: «LIFE-Nature 1999 (LIFE 99/NAT/GR/006499): Δράσεις προστασίας των 
ασβεστούχων βάλτων της λίμνης Τριχωνίδας», σελ. 67, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών – Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. 

277



FAO: "International Year of Mountains. Concept Paper", Rome, 2000.
Fisher, R.J.: "Collaborative Management of Forests for Conservation and 
Development: Issues in Forest Conservation", IUCN/WWF Report, 1995.
Forsberg C.G. & S.O.Ryding (1980): Eutrophication. Parameters and trophic state 
indices in 30 Swedish waste water receiving lakes Hydrobiologia 89:  198-207.
FRIENDS OF NATURE INTERNATIONAL: "Agenda 2000 - A Chance for 
Environment and Employment in Europe", Friends of Nature International, 1997.
Fytianos K. & al (2002):  Assessment of the quality characteristics of Pinios river, 
Greece Water, Air and Soil Pollution 136: 317 – 329.
Godde, P., Price, M., Zimmermann, F. (eds.): "Tourism and Development in 
Mountain Regions", CABI Publishing, Wallingford, 2000.
Gorham E. & F.M. Boyce (1989): Influence of lake surface area and depth upon 
thermal stratification and the depth of the summer thermocline J.Great Lakes Res 15: 
233-245.
Hamilton, L.S.: "Parks for Peace", Proceedings of an International Conference on 
Transboundary Protected Areas as a Vehicle for International Cooperation, IUCN/
WCMC, Capetown, 1998.
Helsel D.R. & R.M. Hirsch (2002): Statistical methods in water resources, 
Techniques of Water Resources Investigations of the United States Geological Survey 
– Book 4. 
Hollis G.E. & A.C. Stevenson (1997): The physical basis of the lake Mikri Prespa 
system: geology, climate, hydrology and water quality Hydrobiologia 351: 1-19, 
Crivelli A.J. & G.Catsadorakis (edits) “Lake Prespa, northwestern Greece: a unique 
Balkan wetland”.
Horrigan N. & al (2005): Response of stream macroinvertebrates to changes in 
salinity and the development of a salinity index Marine and Freshwater Research 56: 
825- 833.
ICIMOD: "Mountain Tourism: Constraints and Opportunities", No. 28, ICIMOD, 
Kathmandu, Nepal, summer 1997.
ICIMOD: "Districts of Nepal - Indicators of Development", ICIMOD, 120 pp, 1997.
Ives, J.D. and Pitt, D.C. (eds.): "Deforestation: Social Dynamics in Watersheds and 
Mountain Ecosystems", Routledge, London, 1988.
Jain, N.: "Sharing the Learning: Experiences in Protected Area and Ecotourism 
Management in the Andes and Himalaya", the Mountain Institute, 21pp, 1997.
Jodha, N.S., Banskota, M. and Partap, T. (eds.): "Sustainable Mountain Agriculture: 
Volume I, Perspectives and Issues", Intermediate Technology Publications, London, 
1992.
King J. (2004): Environmental flows for fluvial maintenance and conservation In: 
García de Jalón Lastra D. & P.Vizcaíno Martínez (2004): Proceedings of the 5th 

International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic habitats: Analysis & Restoration, 
12th-17th September 2004 Madrid, IAHR, Volume I.
Kirkby, J., O' Keefe, P. and Timberlake (eds.): "Sustainable Development", 
Earthscan, London, 1995.

Klemm D.J. & al (2002): Methods development and use of macroinvertebrates as 
indicators of ecological conditions for streams in the Mid-Atlantic Highlands Region, 
Environmental Monitoring and Assessment 78: 169 - 212.
Κusler J.A. & al (1994): Wetlands Scientific American 270: 50D – 56 .
Leach, M., Mearns, R. and Scoones, I.: "Environmental Entitlements: A Framework 
for Understanding the Institutional Dynamics of Environmental Change", Working Paper 
3, Institute of Development Studies, Brighton, 1997.

278



Liniger, H., Weingartner, R. and Grosjean, M. (eds.): “Water Towers for the 21st 

Century”, Mountain Agenda, Centre for Development and Environment, Bern, 1998.
Lynch, O.J. and Maggio, G.F. (eds.): "Mountain Laws and Peoples: Moving 
Towards Sustainable Development and Recognition of Community- Based Property 
Rights", a General Overview of Mountain Laws and Policies with Insights from the 
Mountain Forum's Electronic Conference on Mountain Policy and Law, The Mountain 
Institute, Harrisonburg, VA., 2000.
Manly B.F.J. (2001): Statistics for environmental science and management, 
Chapman & Hall. 
McNeill, J.R.: "Mountains of the Mediterranean World", Cambridge University Press, 
Cambridge, 1992.
MOUNTAIN AGENDAS - MOUNTAINS OF THE WORLD: “Tourism and 
Sustainable Mountain Development”, The Commission on Sustainable Development 
(CSD) and its 1999 Spring Session on Tourism, Centre for Development and 
Environment (CDE), Institute of Geography, University of Berne, Switzerland, 1999.
Njiro, Ε. J.: "The Montane Ecosystems - Characteristics and Conservation", University 
of Nairobi, Institute of African Studies, Nairobi, Kenya, 6 pp., 1997.
Νõges & al (2003): Factors controlling hydrochemical and trophic state variables in 
86 shallow lakes in Europe Hydrobiologia 506 - 509: 51 – 58.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων (2001): Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
περιοχής Ασπροποτάμου-Κόζιακα νομού Τρικάλων, Ανάδοχοι: Πάλλας Κ., 
Ν.Χλύκας & Βαβίζος-Ζαννάκη.
Owens, S. and Cope, D.: "Land Use Planning Policy and Climate Change", UMSO, 
London, 1992.
Padisák J. & C.S. Reynolds (2003): Shallow lakes: the absolute, the relative, the 
functional and the pragmatic Hydrobiologia 506-509: 1-11.
Pinter, N. and Brandon, Μ. Τ.: "How Erosion Builds Mountains", Scientific American, 
Bayer Corporation, New York, NY, pp 74 - 79, 1997.
Price, M.F.: Challenges for the 21st Century", Centre for Development and Environment, 
Mountain Agenda, Bern, 1997.
Price, M.F.: "Cooperation in the European Mountains 1. The Alps- Environment 
Research Series IUCN, Cambridge, 1999.
Price, M. F. and Butt, N. (eds.): "Forests in Sustainable Mountain Development - A 
State of Knowledge Report for 2000", CABI Publishing, Wallingford, 2000.
Price, M., Wachs, T., Byers, E. (eds.): "Mountains of the World - Tourism and 
Sustainable Mountain Development", Mountain Agenda, Centre for Development and 
Environment, 1999.
Ρόκος, Δ.: "Κτηματολόγιο και Αναδασμός - Πολιτική Γης", Εκδ. Μαυρομμάτης ΕΠΕ, 
σελ. 276, Αθήνα, 1980α και ανατύπωση, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1989.
Ρόκος, Δ.:"Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις", Εκδόσεις 
Παρατηρητής, σελ. 304, Θεσσαλονίκη, 1980β (και ανατύπωση, Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988 και 
1992).
Sachs, W.: "Planet Dialectics: explorations in environment & development", Zed 
Books, London, 1999.
Sands, P.: "Principles of International Environmental Law. Volume 1- 
Frameworks, Standards and Implementation", Manchester University Press, Manchester, 
1995.
Scarascia-Mugnozza G. & al (2000): Forests of the Mediterranean region: gaps in 
knowledge and research needs Forest Ecology and Management  132: 97 – 109.

279



Scheffer M. & al (1993):  Alternative equilibria in shallow lakes Trends in Ecol. 
Evol. 8: 275 – 279.
Schonenberger, W., Senn, J., Wasem, U.: "A forestation ecology and technique in 
the subalpine Zone", Suva Fennica, In press, 1998.
Scott, J.: "EC Environmental Law", Longman, London, 1998.
Sharpley A.N. & al (2001): Agricultural phosphorus and eutrophication, Report of 
the United States Department of Agriculture, ARS-149.
Singh, T.V. and Kaur, J. (eds.): "Integrated Mountain Development", Himalayan Books, 
New Delhi, 1985.
Skoulikidis N.Th. & al (1998):  Τhe environmental state of freshwater resources in 
Greece (rivers and lakes) Environmental Geology 36: 1- 17.
Slivitsky M. (2001): A literature review on cumulative ecological impacts of water 
use and changes in levels and flows, The Great Lakes Commission, Great Lakes 
Protection Fund, pp.62, http://www.glpf.org/interest/cum_impact_final.pdf.
Smith D.G. & al (1996): Trends in New Zealand’s National River Water Quality 
Network New Zealand J.Marine Freshw. Resources 30: 485 – 500.
Spence  D.H.N.  (1982):  The  zonation  of  plants  in  freshwater  lakes  Advances  in 
Ecological Research 12: 37-125.
Stone, P.B. (ed): "The State of the World's Mountains: A Global Report", Zed 
Books, London, 1992.
Tharme R.E. (2003): A global perspective of environmental flow assessment: 
emerging trends in the development and application of environmental flow 
methodologies for rivers River Research and Applications 19: 397 – 441.
Thomas, D.S.G. and Allison, R.J. (eds.): "Landscape Sensitivity", Chichester, Wiley, 
1993.

Thomas L.K. & C.J. Krebs. (1997): Review of statistical power analysis software, 
Bulletin of the Ecological Society of America78 (2): 126 – 139,.
Tσαπρούνης Ι. (1992) (υπευθ.): Αποτελέσματα πρώτης εθνικής απογραφής δασών, 
Υπουργείο Γεωργίας, σελ. 134.
Tylecote, A. and Staaten, J.V.D.: "Environment, Technology and Economic Growth - 
The Challenge to Sustainable Development", Edward Elgar, Cheltenham, 1997.
Υπουργείο Ανάπτυξης (2003): Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών 
πόρων της χώρας, Εκπόνηση: YΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ.
UNITED NATIONS: «Declaration on Environment and Development», Conference of 
Environment and Development and Agenda 21, U.N. 1992.
UNITED NATIONS: "Earth Summit: Agenda 21", the United Nations Programme of 
Action from Rio and the final text of agreements negotiated at the United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 
June 1992.
UNITED NATIONS: "Remote Sensing and Geographic Information Systems for 
Environment and Natural Resources Management", United Nations, New York, 1997.
UNITED NATIONS: "Space Applications for Sustainable Development", United 
Nations, New York, 1998.
U.S. - ΕPA (1993): Statistical methods for the analysis of lake water quality trends, 
EPA Document 841B9 3003.
U.S. - ΕPA (1998): Guidance for data quality assessment. Practical methods for data 
analysis, EPA QA/G-9, QA97 Version.
Van Jole, M., and Vallauri, D.: "Influence of Vegetation Changes on Forest Hydrology 
and Erosion in Small Mountain Watersheds", data in the Cemagref internal report, 47 
pages, 1997.

280



Vincent, L., "Hill Irrigation: “Water and Development in Mountain Agriculture”, 
Intermediate Technology Publications, London, 1995.
Vinni & al (2000): The food, growth and abundance of five co-existing cyprinids in 
lake basins of different morphometry and water quality Aquatic Ecology 34: 421-431.
Vollenweider R.A. (1975): Input-output models with special reference to the 
phosphorus loading concept in limnology Schweiz.Z.Hydrol. 37: 53 – 84.
WCED: "Our Common Future", World Commission on Environment and Development: 
the Brundtland Report, Oxford University Press, Oxford, 1987.
White, I.D., Mottershead, D.N. and Harrison. S.J.: "Environmental Systems - An 
Introduction" (2nd edn), Chapman & Hall, London, 1992.
Zacharias  I.  &  al  (2005): Integrated  water  management  scenarios  for  wetland 
protection: application in Trichonis lake  Environmental  Modelling & Software  20: 
177 – 185.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΑΡΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2. ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΚΑΝΑΛΙΩΝ
3. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
4. ΧΑΡΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ
5. ΧΑΡΤΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
6. ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ
7. ΧΑΡΤΗΣ ΠΗΓΩΝ
8. ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
9. ΧΑΡΤΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
10. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΛΕΚΑΝΩΝ
11. ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (6)-(ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

281



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:  Πρόκειται  για  δημοσιεύσεις  μελών  της  ομάδας  έργου,  που 
αφορούν άμεσα το έργο και παρατίθενται ως πρόσθετη πληροφορία.

282


