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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το εν λόγω προτεινόμενο έργο αφορά τη βελτίωση και την επέκταση των αρδευτικών 

δικτύων της Τ.Κ. Κερασιάς, της Τ.Κ. Πεζούλας και της Τ.Κ. Φυλακτής του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα.  

Η παρούσα Υδρογεωλογική με Υδρολογική ανάλυση μελέτη βελτίωσης και 

επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ανατέθηκε βάσει της 

υπ' αριθ. 101/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παναγιώτη Νάνο, Δήμαρχο του 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.  

Η μελέτη εκπονείται από τη Μελετητική Εταιρία «Παλαιοχωρίτης Κ. – Κανδήλα Θ. 

Ο.Ε.» με διακρ. τίτλο «ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.», Εταιρία Μελετών στις 

κατηγορίες και τάξεις μελετών 01Α, 02Α, 20Γ, 21Α και 27Β και Α.Μ. 922 (ΠΔ 138/09) 

με έδρα την Καρδίτσα, Λαχανά 7, ΑΦΜ 801149304 και email: 

kapa.mele@gmail.com. Η μελέτη συντάχθηκε από τον κο Παλαιοχωρίτη 

Κωνσταντίνο του Αποστόλου, Γεωλόγο M.Sc - G.I.S. και την κα Κανδήλα Θωμαή, 

Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης M.Sc.  

Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει οριστεί το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ειδικότερα ο κος Γεώργιος Αυγέρος - Χημικός 

Μηχανικός Π.Ε., προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα. 

1.1. Περιγραφή του έργου 

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αντικατάσταση του κύριου κλάδου 

μεταφοράς νερού (αγωγός προσαγωγής από υδροληψία π. Κερασιώτη έως θέση 

δεξαμενές) για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Λ. 

Πλαστήρα, την κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του 

οικισμού της Κερασιάς με χρήση της παλαιάς υδρευτικής δεξαμενής και της πηγής 

«Μάνα Νερό». Περαιτέρω στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση 

τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στις τοπικές κοινότητες (ΤΚ) Καλυβίων Πεζούλας και 

Καλυβίων Φυλακτής. Το συνολικό έργο αποτελείται από τρία υποέργα που έχουν ως 

εξής: 

 Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Κερασιάς 

mailto:kapa.mele@gmail.com
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Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των απωλειών του υπάρχοντος 

ανοιχτού αγωγού όπου λειτουργεί υδρομάστευση στον ποταμό Κερασιώτη κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, έως τον κάτω Νερόμυλο και στις υφιστάμενες αρδευτικές 

δεξαμενές, απ’ όπου διακλαδίζεται προς τις καλλιέργειες (δυο κλάδοι – ένας από 

κάθε δεξαμενή). Ο υπάρχων αγωγός είναι κατασκευασμένος από άοπλο σκυρόδεμα, 

και βρίσκεται σε κακή κατάσταση είτε λόγω διάβρωσης, είτε λόγω καταστροφής, είτε 

λόγω επιχώσεων, ενώ σε κάποια σημεία έχει αντικατασταθεί με κλειστό σωλήνα 

PVC. Προβλέπεται η αντικατάστασή του σε όλο το τμήμα του με νέο αγωγό, με 

καθαίρεση των πλαϊνών στοιχείων του αγωγού και τοποθέτηση του νέου πάνω στην 

υπάρχουσα βάση του υπάρχοντος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί υποβίβαση της 

βάσης για την επίτευξη βέλτιστης κλίσης, θα καθαιρεθεί και η βάση και θα γίνει 

εκσκαφή και σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Σε περίπτωση απαίτησης 

υπερύψωσης της βάσης θα γίνει μόνον σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης 

θα αποξηλωθούν όλοι οι υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αγωγού προβλέπεται να είναι από στοιχεία 

προκατασκευασμένου σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C30/37 κατάλληλα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. Ο αγωγός θα ξεκινήσει 

από την έξοδο της υπάρχουσας υδρομάστευσης σε υψόμετρο 897,80 μ. Η διατομή 

του αγωγού προβλέπεται να είναι ορθογωνικής διατομής 0,40x0.40 μ. (όσο και η 

παλιά) μέχρι το σημείο που φτάνει στους παλιούς νερόμυλους (Δ9), όπου η κλίση 

γίνεται πάρα πολύ μεγάλη (i=80%) και θα τοποθετηθεί αγωγός PE100 6 Atm 

διατομής Φ315 (προβλέπονται φρεάτια και σώματα αγκύρωσης του αγωγού λόγω 

των μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσονται v>6.00m/sec). Από το σημείο Δ7 έως 

το καταληκτικό σημείο του αγωγού που είναι ο κάτω νερόμυλος σε υψόμετρο 858,70 

μ. προβλέπεται η διατομή του αγωγού να είναι ξανά ανοιχτή προκατασκευασμένη 

ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0.40 μ. Το κάθε τεμάχιο του 

προκατασκευασμένου αγωγού θα έχει μήκος 1,25 μ. και υπάρχει δυνατότητα να 

επικαλυφθεί με προκατασκευασμένες πλάκες πάχους >0,06 μ. όπου απαιτείται 

(μικρογεφυρώσεις). 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή, ανάντη του π. Κερασιώτη με 

πρόσβαση κυρίως πεζή ή με στενού πλάτους μηχάνημα (bomac), δημιουργώντας 

δυσκολίες στη μεταφορά των υλικών (καθαίρεσης και νέων) και των εργασιών. 

 Δίκτυο άρδευσης εντός του οικισμού Τ.Κ. Κερασιάς 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του υποέργου αυτού είναι η άρδευση των κήπων εντός 

του οικισμού της Τ.Κ. Κερασιάς, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται το υπάρχον δίκτυο 

κατάκλισης ή το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Η έκθεση του ΙΓΜΕ για τις 

κατολισθήσεις του οικισμού προτείνει την αντικατάσταση του δικτύου κατάκλισης 
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λόγω μεγάλων απωλειών, οι οποίες επιτείνουν τα προβλήματα κατολίσθησης του 

οικισμού. Ακόμη σε περιόδους ξηρασίας χρησιμοποιείται το δίκτυο ύδρευσης για 

άρδευση με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα έλλειψης νερού, κυρίως κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Προβλέπεται να κατασκευαστεί νέο κλειστό ακτινωτό δίκτυο υπό πίεση με ξεχωριστή 

παροχή σε κάθε δικαιούχο, έτσι ώστε να υπάρχει περεταίρω μείωση των απωλειών. 

Θα γίνει εκμετάλλευση της παλιάς δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 90m³, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση του νερού. Η τροφοδοσία 

του δικτύου θα γίνεται από την πηγή «Μάνα νερό» που αποτελούσε την παλιά πηγή 

ύδρευσης του οικισμού. Περαιτέρω για την εξασφάλιση επάρκειας σε νερό 

προτείνεται η ενίσχυση με νερό από την υπερχείλιση της υδρευτικής δεξαμενής που 

βρίσκεται 48m από την προς αξιοποίηση παλιά δεξαμενή. 

Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες εκσκαφές και αναταράξεις των παρακείμενων 

οικοδομών, καθώς και μεγάλες καθαιρέσεις και καταστροφές των δρόμων. Επιπλέον 

είναι πιο εύκολη η επισκεψιμότητα λόγω βλαβών. Κατόπιν θα γίνει ο εγκιβωτισμός 

των σωλήνων σε άμμο λατομείου συνολικού πάχους 0,30μ. και η αποκατάσταση των 

οδοστρωμάτων και των πλακοστρώσεων των πεζόδρομων.  

Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι γενικά από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς (MRS 10, 

PE 100) για αγωγούς από 10 Atm έως 16 Atm, κατά EN 12201-2 ονομαστικής 

διαμέτρου DN 32 mm έως DN110 mm, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. Οι 

συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων των σωλήνων πολυαιθυλενίου θα γίνουν με θερμική 

συγκόλληση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου άρδευσης ΤΚ Καλυβίων Πεζούλας και 

Καλυβίων Φυλακτής 

Στα πλαίσια του υποέργου προβλέπεται η καθαίρεση και αντικατάσταση τμημάτων 

αγωγών του αρδευτικού δικτύου των ΤΚ Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων 

Φυλακτής.  Όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια πρόκειται για έξι (6) τμήματα, 

τρία στην περιοχή άρδευσης της ΤΚ Καλυβίων Φυλακτής, και τρία στην περιοχή 

άρδευσης της ΤΚ Καλυβίων Πεζούλας.  

Τα τρία τμήματα της περιοχής άρδευσης της ΤΚ Καλυβίων Φυλακτής, είναι 

παράπλευρα με την κοίτη του Μεγάλου Ποταμιού της περιοχής και προβλέπεται η 

καθαίρεση τους (πρόκειται για τσιμενταύλακες ημικατεστραμμένοι) και η 

αντικατάστασή τους με προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 

0,40x0.40 μ. Το πρώτο τμήμα έχει μήκος 180,00 μ., το δεύτερο 40,00 μ. και το τρίτο 

40,00 μ. 
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Στην περιοχή άρδευσης της ΤΚ Καλυβίων Πεζούλας υπάρχουν τρία τμήματα επίσης 

προς καθαίρεση και αντικατάσταση. Το τμήμα 4 και το τμήμα 6 οι υπάρχοντες αγωγοί 

είναι τσιμενταύλακες σε κακή κατάσταση, ενώ στο τμήμα 5 ο υπάρχων αγωγός είναι 

τσιμεντοσωλήνας Φ300, ο οποίος είναι φραγμένος σε πολλά σημεία από φερτά 

υλικά. Το τμήμα 4 συνολικού μήκους 170,00 μ. λόγω δύσβατου της περιοχής 

προβλέπεται να ανακατασκευαστεί ο υπάρχων αγωγός με ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C20/25. Τα άλλα δύο τμήματα 5 και 6 συνολικού μήκους 350,00 μ. και 

90,00 μ. το καθένα αντίστοιχα, προβλέπεται να κατασκευαστούν με 

προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,30x0.30μ. 

Προβλέπεται ακόμη σε ορισμένα τμήματα η κατασκευή των αγωγών να γίνει με 

σωλήνα πολυαιθυλένιου PE 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) ονομαστικής διαμέτρου 

DN315 6 Atm (40,00μ. στο τμήμα 4 και 50,00μ. στο τμήμα 5). 
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Χάρτης 1: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης κλ.1: 30.000 (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ο.Ε.) 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται οι γεωμορφολογικές, γεωλογικές 

και υδρογεωλογικές συνθήκες των λεκάνης απορροής του Μ. Ποταμού και του π. 

Κερασιώτη ενώ δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα κατακρημνίσματα, τις 

μετεωρολογικές μεταβλητές, τη δυνητική εξατμοδιαπνοή, τις πηγαίες παροχές και τις 

απορροές των ποταμών στα σημεία υδροληψιών, διατυπώνεται ένα μοντέλο βροχής 
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– απορροής, επαληθεύεται με βάση μετρημένες τιμές της παροχής σε χρονική 

κλίμακα σε κύριες θέσεις του υδρογραφικού δικτύου και παράγεται το υδατικό 

ισοζύγιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια αναπαράσταση του φυσικού (ή 

φυσικοποιημένου) συστήματος των επιφανειακών υδάτων των μελετώμενων 

λεκανών απορροής.  

Εν συνεχεία, γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ελαχίστων απορροών στα 

κατάντη των παρόχθιων επιφανειακών υδροληψιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος (οικολογικές παροχές) και την εξασφάλιση των ποσοτήτων για τις 

ανάγκες των κατάντη χρήσεων ύδατος κατά τη διάρκεια της μέγιστης ζήτησης κατά τα 

οριζόμενα της απόφασης αριθ. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/2014) περί "Κατηγορίες 

αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι 

έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς 

διατάξεις". 

 

2. ΑΝΑΓΛΥΦΟ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Γεωμορφολογία ευρύτερης περιοχής και χαρακτηριστικά λεκανών απορροής 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει το κεντρικό – ανατολικό τμήμα του 

ηπειρωτικού κορμού της Ελλάδος. Αποτελείται από τις Π.Ε. Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Λάρισας και Μαγνησίας ενώ καταλαμβάνει συνολική έκταση 14.037 km2 (10,6% της 

συνολικής έκτασης της χώρας). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνορεύει προς βορρά με 

τις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, προς νότο με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος, δυτικά με την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ ανατολικά βρέχεται από το 

Αιγαίο Πέλαγος. 

Το 36,0% του εδάφους της Θεσσαλίας είναι πεδινό, το 17,1% ημιορεινό, ενώ το 

44,9% είναι ορεινό. Η εδαφική της διαμόρφωση είναι τέτοια ώστε ψηλά βουνά 

περιβάλλουν το Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη πεδιάδα της 

χώρας που διαρρέεται δυτικά προς τα ανατολικά από τον ποταμό Πηνειό που είναι ο 

τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας. Τα ψηλότερα όρη είναι τμήμα του 

Ολύμπου, το νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, ο Ίταμος, το Πήλιο και η Όθρυς. 

Η Θεσσαλία αποτελεί ένα εκτεταμένο ενδοορεινό βύθισμα της Κεντρικής Ελλάδας, το 

οποίο οριοθετείται στα ανατολικά από τους ορεινούς όγκους της Πελαγονικής και 

δυτικά από τους ορεινούς όγκους της Πίνδου. Το βύθισμα αυτό δεν είναι 

γεωμορφολογικά ενιαίο και χωρίζεται στα επιμέρους βυθίσματα της Δυτικής και 

Ανατολικής Θεσσαλίας (Ψιλοβίκος,1991). Η Θεσσαλική πεδιάδα χωρίζεται σε δύο 
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επιμέρους λεκάνες. Την ανατολική λεκάνη της Λάρισας και τη δυτική λεκάνη με την 

πεδιάδα των Τρικάλων – Καρδίτσας – Σοφάδων. Η πεδιάδα Τρικάλων – Καρδίτσας – 

Σοφάδων είναι μια επίπεδη περιοχή όπου στο κεντροδυτικό τμήμα της τοποθετείται 

γεωγραφικά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.  

Η περιοχή μελέτης καλύπτει το δυτικό κυρίως τμήμα της Π.Ε. Καρδίτσας, και 

συγκεκριμένα την περιοχή δυτικά - βορειοδυτικά από τη λίμνη Πλαστήρα. Πρόκειται 

γενικά για την πιο ορεινή περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας. 

Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται κάποιες από τις υψηλότερες κορυφές του 

Νομού. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ζυγουρολίβαδο, με υψόμετρο 1971 μ. 

 Βουτσικάκι, με υψόμετρο 2154 μ. 

 Χαρίσι, με υψόμετρο 1773 μ. 

 Βοϊδολίβαδο, με υψόμετρο 1776 μ. 

 Καλύβια, με υψόμετρο 2018 μ. 

 Μαραθιά, με υψόμετρο 2042 μ. 

Το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως «έντονο» ορεινού τύπου και 

περιλαμβάνει μεγάλες κοιλάδες και όρη που αναπτύσσονται στη δυτική πλευρά της 

λίμνης Πλαστήρα. Τα πρανή της ευρύτερης περιοχής μελέτης εμφανίζουν ισχυρές 

μορφολογικές κλίσεις που ελέγχονται από την τεκτονική της περιοχής.  

Στην περιοχή μελέτης με το ΦΕΚ 4681/Β/2017 εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του 

Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου του υδατικού διαμερίσματος αποστραγγίζεται 

επιφανειακά στον ποταμό Αχελώο ο οποίος εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ή υδατικό διαμέρισμα ΕΛ04 σύμφωνα με την κωδική του 

αρίθμηση). Ο Αχελώος αποτελεί υδατόρεμα 6ης τάξεως στην περιοχή ανάντη του 

φράγματος Μεσοχώρας και 7ης τάξεως κατάντη αυτού. Μετατρέπεται δε σε 

υδατόρεμα 8ης τάξεως κατάντη της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών, τάξη που 

διατηρεί μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (1η αναθεώρηση), το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Εκτείνεται στο βόρειο 

τμήμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερή του 

έκταση. Περιλαμβάνει ακόμη μέρος των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων 

Νήσων, μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο μέρος της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Τα γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκμος προς τα βορειοδυτικά, 
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ο ορεινός όγκος της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας προς τα ανατολικά, τα 

όρη Βάλτου και Αθαμανικά, ο Αμβρακικός Κόλπος και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα 

δυτικά, ο Κορινθιακός Κόλπος και ο Πατραϊκός κόλπος προς τα νότια. Η συνολική 

έκταση του διαμερίσματος είναι 10.199 km2, από τα οποία τα 303 km2 ανήκουν στη 

Λευκάδα και τα 53 km2 σε άλλα, μικρά νησιά. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας έχει σημαντικές γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους (μεγάλα ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες), 

σημαντικά ιστορικά κέντρα (Ναύπακτος, Μεσολόγγι), αξιόλογα ορεινά τοπία. Το 

υδατικό διαμέρισμα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του ορεινό, με τις κυριότερες 

εξάρσεις στο ανατολικό τμήμα του (Πίνδος). Οι μόνες πεδινές περιοχές εμφανίζονται 

στα παράλια του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα Αγρινίου και στην παραλιακή περιοχή 

της Βόνιτσας. 

Στο διαμέρισμα αναπτύσσεται από βορρά προς νότο η οροσειρά της νότιας Πίνδου, 

η οποία περιλαμβάνει τα Αθαμανικά, τα Άγραφα, τον Τυμφρηστό, το Παναιτωλικό και 

τα Βαρδούσια. Τα υψόμετρα φτάνουν τα 2.416 m (Αθαμανικά) ως 1.924 m 

(Παναιτωλικό). Στα δυτικά εμφανίζονται χαμηλότερα βουνά (Βάλτου και Ακαρνανικά 

με μέγιστα υψόμετρα 1.728 και 1.528 m αντίστοιχα). 

Η συνολική έκταση του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας είναι 

10.199 km2, από τα οποία τα 303 km2
 

ανήκουν στη Λευκάδα και τα 53 km2
 

σε άλλα, 

μικρά νησιά. Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) περιλαμβάνει τρεις κύριες 

υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου. Εκτός από τις τρεις 

κύριες λεκάνες, σημαντικό τμήμα του διαμερίσματος καταλαμβάνουν και οι λεκάνες 

των παραπόταμων του Αχελώου (Ταυρωπού, Τρικεριώτη, Αγραφιώτη και Ίναχου) 

και άλλα μικρότερα υδατορεύματα (π.χ. Ξηροπόταμος, Αράπης κλπ.). 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η υπολεκάνη του π. Ταυρωπού (Μέγδοβα), ανάντη 

του φράγματος Πλαστήρα, έκτασης 161 km2, αν και υδρολογικά ανήκει σε αυτή 

του Αχελώου από διαχειριστική σκοπιά εντάσσεται σε αυτή του Πηνειού 

(δηλαδή στο Υδατικό Διαμέρισμα 08), καθώς το σύνολο, πρακτικά, των 

υδατικών πόρων της εκτρέπονται προς την πλευρά της Θεσσαλίας. Παρόμοια, 

το σύνολο των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του Μόρνου, ανάντη του ομώνυμου 

φράγματος, και μέρος των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του Ευήνου, ανάντη του 

φράγματος Αγίου Δημητρίου, εκτρέπονται προς το ΥΔ Αττικής (EL06) για την 

ύδρευση της Αθήνας. 
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Χάρτης 2: Κύριοι Ποταμοί των ΛΑΠ στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

Όσον αφορά την κατανομή της ζήτησης στις Λεκάνες Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος της αφορά τη ΛΑΠ 

Αχελώου (469,5 hm3), και ακολουθούν η ΛΑΠ Ευήνου (46,9 hm3), η ΛΑΠ Μόρνου 

(19,8 hm3) και με αρκετά μικρότερη ζήτηση η ΛΑΠ Λευκάδος (5,7 hm3). 

Οι δύο μεγαλύτεροι ποταμοί χειμμαρικού περιβάλλοντος που εκβάλλουν στη λίμνη 

είναι ο Καριτσιώτης, το Μεγάλο Ποτάμι και δευτερευόντως ο π. Κερασιώτης. 

Χαρακτηριστικό πρόβλημα της λίμνης είναι η συσσώρευση στην κοίτη της των 

φερτών υλών που παρασύρονται από τα νερά των χειμάρρων που εκβάλλουν 

σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα, ο πυθμένας της λίμνης συνεχώς να ανεβαίνει και να 

δυσχεραίνει χρόνο με το χρόνο τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, αν οι συνθήκες παραμείνουν 

όπως έχουν η λειτουργία του εργοστασίου δε θα υπερβεί τα 30 χρόνια. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο, 

δενδριτικού τύπου, που είναι χαρακτηριστικός για περιοχές όπου κυριαρχεί ο 

φλύσχης, και γενικά αδιαπέρατα πετρώματα στα οποία επικρατεί η επιφανειακή 

απορροή.  

 
Περιοχή μελέτης 
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Οι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής παρουσιάζουν μια γενική 

διεύθυνση ροής από τα δυτικά (όπου απαντούν και τα μεγαλύτερα υψόμετρα) προς 

τα ανατολικά και εκβάλλουν στην Τεχνητή Λίμνη του Ταυρωπού (Μεγάλο Ποτάμι, 

Καριτσιώτης, Κερασιώτης και άλλοι μικρότεροι). Οι παροχές των περισσότερων από 

τους παραπάνω παραποτάμους σχεδόν μηδενίζονται κατά τους θερινούς μήνες.  

Οι σημαντικότεροι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

και τα χαρακτηριστικά του καθενός φαίνονται παρακάτω: 

Όνομα Κλάδου Τάξη Κλάδου Διεύθυνση Ροής Έκταση λεκάνης (σε 

sq km) στη θέση 

υδροληψίας 

Κερασιώτικο 4η Δ.ΝΔ.-Α.ΝΑ 5,97 

Μεγάλο Ποτάμι 4η Δ.-Α. 24,15 

Καριτσιώτης  5η Δ.-Α. -- 

Πιν. 1: Οι κυριότεροι κλάδοι του Υδρογραφικού Δικτύου 

 

Η υδρολογική λεκάνη του Κερασιώτικου ποταμού, το οποίο αποτελεί το κύριο 

υδατόρεμα της περιοχής του οικισμού της Κερασέας, βρίσκεται στις βορειοανατολικές 

κλιτείς της κορυφής Γκαβέλλου, στο δυτικό τμήμα του Νομού Καρδίτσας, και 

χαρακτηρίζεται από έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο, σημαντικές κλίσεις και πολύ 

μεγάλο μέσο υψόμετρο. Η λεκάνη αυτή αποτελεί μικρό τμήμα της ευρύτερης λεκάνης 

του ποταμού Πάμισου, η οποία αποτελεί με τη σειρά της τμήμα της ευρύτερης 

λεκάνης του ποταμού Πηνειού. 

Η λεκάνη του π. Κερασιώτη στη γέφυρα Κερασιάς, η οποία έχει επίμηκες σχήμα και 

κύρια κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, έχει έκταση ίση με 

6,86 Κm2 και μέσο υψόμετρο ίσο με 1.310 m. 

Η λεκάνη είναι χαρακτηριστικά ορεινή και η κατακρήμνιση που δέχεται είναι πολύ 

μεγάλη, τόσο λόγω της θέσης της σε μία από της βροχερότερες περιοχές της 

Ελλάδας, όσο και λόγω υψομέτρου. Μεγάλο μέρος του νερού αυτού αποθηκεύεται με 

τη μορφή χιονιού ή υπογείου νερού και, μέσω πηγαίων εμφανίσεων, συντηρεί τη ροή 

του υδατορεύματος μόνιμη και κατά τους θερινούς μήνες.  

Πλησίον της οδικής γέφυρας Κερασιάς, μέρος των υδάτων του ποταμού Κερασιώτη 

εκτρέπονται μέσω υπόγειας διώρυγας προς τη λίμνη Πλαστήρα με σκοπό τον 

εμπλουτισμό της. Ομοίως, μεγάλο μέρος των απορροών της λίμνης Πλαστήρα 

εκτρέπονται προς τη Θεσσαλία για κάλυψη των αναγκών άρδευσης μέσω του 

ομώνυμου υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ. 

Ο π. Μεγάλο Ποτάμι έχει ως υδροκριτική γραμμή στα δυτικά τον ορεινό όγκο 

Βουτσικάκι με την ομώνυμη κορυφή (2152 μ.) ενώ προς τα βόρεια εφάπτεται με την 

υδρολογική λεκάνη του π. Κερασιώτη. Ρέει από δυτικά προς ανατολικά και εκβάλλει 

στη λίμνη Πλαστήρα ακολουθώντας την κοιλάδα μεταξύ των οικισμών Φυλακτής, 
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Πεζούλας, Καλύβια Φυλακτής και Καλύβια Πεζούλας. Εμφανίζει σχεδόν τα ίδια 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά με τον π. Κερασιώτη, παρουσιάζοντας όμως 

μεγαλύτερες πηγαίες παροχές.  



 15 

 
Χάρτης 3: Υδρολογικές λεκάνες και υδροληψίες περιοχής μελέτης (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.)

Π. Κερασιώτης 
 

Μ. Ποτάμι 
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3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

3.1. Γεωλογία ευρύτερης περιοχής 

Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στην γεωτεκτονική ζώνη Ολωνού – Πίνδου. Η ζώνη 

Ωλονού - Πίνδου από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορμό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας στα βουνά Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδουσία και μετά 

στην Πελοπόννησο στα βουνά Παναχαϊκό και Ωλονό. Τμήματα αυτής βρίσκονται και 

στα νησιά Κρήτη και Ρόδο ακολουθώντας την Α - Δ κάμψη του Διναρικού τόξου. 

Η ονομασία της γεωτεκτονικής ζώνης της Ωλονού Πίνδου δόθηκε για πρώτη φορά 

από τον Philippson (1898) από το βουνό Ωλονός της Πελοποννήσου και την 

οροσειρά της Πίνδου, όπου γίνεται και η κύρια ανάπτυξη της ζώνης. Πιο συχνά 

χρησιμοποιείται ο απλός όρος «ζώνη Πίνδου» που δόθηκε από τον Aubouin (1959). 

Η ζώνη Ωλονού - Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάμεσα στα 

υβώματα Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως 

αναφέρεται σαν «το Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού. 

Σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις για τη γεωλογική δομή του Ελληνικού χώρου, 

χωρίς να αμφισβητείται η παλαιογεωγραφική θέση της ζώνης Πίνδου σαν αύλακας, 

μετατίθεται το πρόβλημα στο αν η ζώνη Πίνδου αντιπροσωπεύει τον παλιό 

κατεστραμμένο ωκεανό της Νεο – Τηθύος, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι 

ερευνητές ή μια παλιά ηπειρωτική θάλασσα, όπως δέχονται μερικοί άλλοι. 

Η ζώνη της Πίνδου διαιρέθηκε από τον Aubouin (1959) σε τρεις παλαιογεωγραφικές 

υποζώνες: 

 Την ανατολική πλευρά της αύλακας που ονομάσθηκε «Υπερπινδική 

υποζώνη», με ιζήματα μεταβατικά μεταξύ της ζώνης Πίνδου και της 

Υποπελαγονικής ζώνης. Η υποζώνη αυτή συγκροτείται από δυο ενότητες 

πετρωμάτων, του βουνού Κόζιακας και των θυμιανών. 

 Την αξονική υποζώνη με ιζήματα της πιο βαθιάς θάλασσας. 

 Τη δυτική πλευρά, μεταβατική προς το ύβωμα Γαβρόβου - Τριπόλεως 

που λέγεται και «Εξωτερική Πίνδος». 

Ο αρχικός καθορισμός της Υπερπινδικής υποζώνης σαν παλαιογεωγραφικός χώρος 

μεταξύ της αύλακας της Πίνδου και της Υποπελαγονικής κατωφέρειας, αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία με τις νεότερες αντιλήψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των 

Ελληνίδων σύμφωνα με τις οποίες οι ζώνες Πίνδου και Υποπελαγονική 

αντιπροσωπεύουν ένα κοινό παλιό ωκεάνιο χώρο που βρίσκονταν Δυτικά της 
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Πελαγονικής και σχετίζονταν με τη Νέο - Τηθύ. Η παρουσία των οφειολίθων στην 

ενότητα του Κόζιακα της Υπερπινδικής υποζώνης, καθώς βέβαια και το 

χαρακτηριστικό κοινό γνώρισμα των δυο ζωνών Πίνδου και Υποπελαγονικής, που 

είναι η μεγάλη παρουσία της σχιστοκερατολιθικής διάπλασης, στηρίζουν την άποψη 

αυτή. 

Δεν έχει βρεθεί προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης Ωλονού - Πίνδου. Γενικά τα πρώτα 

αλπικά ιζήματα σε όλη την έκταση της ζώνης είναι δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου 

- Τριαδικού. Σε ορισμένες εντούτοις περιοχές έχουν παρατηρηθεί κάτω από τους 

δολομίτες και τους ασβεστόλιθους μερικές κλαστικές ιζηματογενείς σειρές που 

αποτελούνται κυρίως από ψαμμίτες με ασβεστολιθικές παρεμβολές. Και αυτών των 

ιζημάτων η ηλικία θεωρείται ότι είναι Μεσοτριαδική. 

Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. Οι ασβεστόλιθοι 

του Άνω Τριαδικού εμφανίζονται σε ορισμένες περιοχές με τη φάση του Ammonitico 

Rosso. 

Σε όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού είχαμε τη συνεχή απόθεση ιζημάτων βαθιάς 

θάλασσας δηλαδή κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες, πελαγικούς 

πυριτικούς ασβεστόλιθους και ιάσπιδες που συνιστούν τη γνωστή στην Ελληνική 

βιβλιογραφία «σχιστοκερατολιθική διάπλαση» με τα εντυπωσιακά κοκκινοπράσινα 

χρώματα της. Το πάχος της διάπλασης υπολογίζεται σε 150- 200 m. Σε ορισμένες 

θέσεις των περιθωρίων της ζώνης, όπως π.χ. στην περιοχή του βουνού Κόζιακας της 

Δυτικής Θεσσαλίας, μαζί με τη σχιστοκερατολιθική διάπλαση εμφανίζονται και 

οφειολιθικές μάζες. 

Αυτή η διάπλαση προς τα πάνω εξελίσσεται σε μια σειρά ρυθμικών εναλλαγών από 

πηλίτες, ψαμμίτες, μάργες, μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και 

λατυποπαγείς ασβεστόλιθους, που θυμίζει συμπεριφορά φλύσχη. Αυτή η ανώτερη 

σειρά είναι ηλικίας Κάτω Κρητιδικού και αναφέρεται στη βιβλιογραφία με το όνομα 

«πρώτος φλύσχης της Πίνδου» παρόλο που ο χαρακτηρισμός της σαν φλύσχη 

αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές. 

Η ιζηματογένεση συνεχίστηκε στο Άνω Κρητιδικό χωρίς καμιά διακοπή, χωρίς καμιά 

ασυμφωνία, με την απόθεση πελαγικών πλακωδών ασβεστόλιθων, με ενστρώσεις 

πυριτικές και συνολικό πάχος 500 μ. 

Από τα τέλη του Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο - Δάνιο) η ιζηματογένεση τροποποιείται, 

γίνεται περισσότερο ασβεστομαργαϊκή μεταβατική προς το φλύσχη, η απόθεση του 

οποίου από το Δάνιο συνεχίζεται στο Τριτογενές μέχρι το Άνω Ηώκαινο - Κάτω 

Ολιγόκαινο. Ο τριτογενής αυτός φλύσχης ονομάζεται και «δεύτερος φλύσχης της 

Πίνδου» για διάκριση από τον Κάτω Κρητιδικό «πρώτο φλύσχη». Είναι ο κυρίως 
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φλύσχης, ο πιο τυπικός και αντιπροσωπευτικός του Ελληνικού χώρου με ρυθμικές 

εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών και ασβεστόλιθων. 

Μέσα στα αργιλοψαμμιτικά ιζήματα του φλύσχη εμφανίζονται συχνά όγκοι 

ολισθολίθων με διαστάσεις από λίγα cm μέχρι πολλά μέτρα. 

Χαρακτηριστικό του φλύσχη της Πίνδου οι ωραίες πτυχωμένες εικόνες που 

παρουσιάζει σε πολλές θέσεις. 

Τα μολασσικά ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας ηλικίας Ολιγοκαίνου επικάθονται 

με ασυμφωνία πάνω στα πτυχωμένα στρώματα του φλύσχη της Πίνδου ηλικίας 

Ανωτέρου Ηωκαίνου, παρατήρηση που πιστοποιεί το τέλος της απόθεσης του 

φλύσχη στο Ανώτερο - Τελικό Ηώκαινο. 

 

Σχήμα. 1: Διαδοχικές λιθοστρωματογραφικές στήλες με τις οποίες δείχνεται η παλαιογεωγραφική 

διαίρεση της ζώνης Πίνδου σε τρεις υποζώνες 1: ασβεστόλιθοι πελαγικοί, 2: πελαγικοί ασβεστόλιθοι 

με πυριτικές ενστρώσεις, 3,4,5: ασβεστόλιθοι μικρολατυποπαγείς με απολιθώματα ρουδιστών και 

ραδιολαριτών, 6: ασβεστόλιθοι μικροκροκαλοπαγείς, 7: ασβεστόλιθοι με Orbitoides, 8: ψαμμίτες, 9: 

μάργες και αργιλικοί σχιστόλιθοι, 10: ραδιολαρίτες, 11: οφειόλιθοι. 
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Σχήμα 2: Στρωματογραφική διάρθρωση της λιθοστρωματογραφικής ενότητας της ζώνης Ωλονού-Πίνδου 

(Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλο «Μουζάκι», 1982-1984). 

Τα στρώματα της ζώνης Ωλονού - Πίνδου αναδύθηκαν με την τελική φάση 

πτυχώσεων που ήταν η Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύμφωνα με άλλους 
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ερευνητές η Πυρηναϊκή φάση στο Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το 

πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η πτύχωση, είναι γεγονός ότι ήταν η μοναδική φάση που 

έπληξε τη ζώνη. Δεν επέδρασαν δηλαδή πρώιμες ορογενετικές φάσεις όπως στις 

εσωτερικές ζώνες. 

Σχετικά με την εσωτερική δομή της ενότητας Πίνδου πρέπει να σημειωθεί η 

χαρακτηριστική δομή των πτυχώσεων, που είναι αποτέλεσμα της εναλλαγής 

σχηματισμών, γεγονός που προσδίδει μεγάλη πλαστικότητα. Ρόλο επίσης στην 

παραμόρφωση παίζει η εναλλαγή κερατολίθων-ασβεστολίθων με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία δυσαρμονικών φαινομένων. Έτσι, η ενότητα, πέρα του ότι αποτελεί ένα 

τεκτονικό κάλυμμα σαν σύνολο, χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των πτυχών και 

των εφιππεύσεων. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κατά λέπη δομή και η περιοδική 

επανάληψη των οριζόντων με την ίδια σειρά, συνήθως στα κανονικά σκέλη των 

πτυχών. 

Με τη μοναδική αυτή φάση πτυχώσεων έγινε η προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης 

Ωλονού - Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και ταυτόχρονα η λεπίωση των 

στρωμάτων της. Η ζώνη λοιπόν της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα που 

έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως. Η επώθηση 

αυτή σε ορισμένες θέσεις υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 Km. Σε μερικές 

περιοχές, όπως π.χ. στα Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) και στη Βόρεια Πίνδο, το 

επωθημένο τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου υπερκάλυψε τη ζώνη Γαβρόβου - 

Τριπόλεως και εμφανίζεται τοποθετημένο τεκτονικά απευθείας πάνω στην 

Αδριατικοϊόνιο ζώνη, ενώ η ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως δεν εμφανίζεται καθόλου. 

Οι άξονες των τεκτονικών αυτών δομών, συμπίπτουν με τη γενική διάταξη των 

κυριοτέρων μορφολογικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να εμφανίζεται στενή σχέση 

μεταξύ της σημερινής μορφολογίας του ανάγλυφου, της διάταξης των γεωλογικών 

σχηματισμών και της δράσης των Αλπικών πτυχώσεων. 

Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου εμφανίζονται επωθημένα το ένα πάνω στο άλλο, με 

κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και δημιουργούν συνεχείς 

επαναλήψεις των στρωμάτων της ζώνης και πολλές φορές αυξάνουν το φαινόμενό 

τους πάχος. Μια συνεχής σειρά από ένδεκα τέτοια λέπια, αναφέρεται για την 

οροσειρά της Πίνδου, με γενική διεύθυνση Β - Ν ως ΒΒΔ - ΝΝΔ. Κατά τη διάρκεια 

της πτύχωσης δημιουργήθηκε επίσης σε όλη την έκταση της ζώνης μεγάλος αριθμός 

εγκάρσιων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης τα οποία διακόπτουν την επιμήκη 

συνέχεια των λεπών. 
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3.2. Γεωλογία των λεκανών απορροής 

Η περιοχή μελέτης αποτελείται κυρίως από φλύσχη της γεωτεκτονικής ζώνης της 

Πίνδου. Ο φλύσχης παρουσιάζεται σε δύο κυρίως τύπους, τον πηλιτικό και τον 

ψαμμιτικό. Σε μικρότερο βαθμό συναντάμε ασβεστόλιθους λεπτοπλακώδεις που 

ανήκουν και αυτοί στην ίδια γεωτεκτονική ενότητα καθώς και στρώματα μετάβασης 

από τον φλύσχη προς τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (φύλλο "Μουζάκι", εκδ. 1993), 

απαντούν οι παρακάτω χαρακτηριστικοί ορίζοντες της ενότητας Πίνδου, από τους 

νεότερους προς τους αρχαιότερους:  

Μεταλπικοί σχηματισμοί 

 Κορήματα και κώνοι κορημάτων (Q.sc.cs): Αποτελούνται κυρίως 

από λατύπες, συνήθως ασύνδετες ή χαλαρά συνδεδεμένες με 

αμμώδη αργιλοπηλό. Οι λατύπες και η άμμος κύρια προέρχονται 

από το ψαμμίτη του φλύσχη και ο αργιλοπηλός από τους πηλίτες 

του φλύσχη. Το πάχος τους είναι μικρό και κυμαίνεται από μερικές 

δεκάδες εκατοστά έως λίγα μέτρα. Έχουν αποτεθεί ασύμφωνα στο 

φλύσχη. Αποτελούν κυρίως τις αρδεύσιμες εκτάσεις της 

περιοχής μελέτης αλλά και τις περιοχές με τις μικρότερες 

μορφολογικές κλίσεις. Απαντώνται κυρίως στη δυτική 

παράκτια περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. 

 Ζώνες ερπυσμών και κατολισθήσεων: Απαντούν κυρίως στο φλύσχη 

και ελέγχονται από την τεκτονική. Αποτελούν το κατ΄ εξοχήν γεωτεχνικό 

πρόβλημα των οικισμών της περιοχής αποτελούμενα από τα υλικά 

αποσάρθρωσης του φλύσχη. 

Αλπικοί σχηματισμοί 

 Φλύσχης (fo) (ηλικία: Παλαιόκαινο-Ηώκαινο): Εναλλαγές 

χονδρόκοκκων ψαμμιτικών στρωμάτων πάχους 10-80 εκατοστών και 

πηλιτικών στρωμάτων πάχους 5-40 εκατοστών, με ορισμένες 

παρεμβολές μαργαϊκών ασβεστολίθων και κροκαλοπαγών τα οποία 

προέρχονται από μεταμορφωμένα και εκρηξιγενή πετρώματα. Προς τα 

ανώτερα στρώματα παρατηρούνται ολισθόλιθοι (Άγριος Φλύσχης) από 

Τριαδικούς ασβεστόλιθους, οφειολίθους και Άνω Κρητιδικούς 

ασβεστόλιθους. Η αρχή της φλυσχικής ιζηματογένεσης τοποθετείται στο 

Παλαιόκαινο, ενώ το τέλος της στο Μέσο - Ανώτερο Ηώκαινο (AUBOUIN 

1959). Εμφανίζεται στο σύνολο της περιοχής και το πάχος του θα πρέπει 
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να υπερβαίνει τα 1000 μέτρα. Μέσα στις ασβεστολιθικές στρώσεις 

εντοπίζονται τα εξής μικροαπολιθώματα: Nummulites, Alveolina, 

Flosculina και Melibesia του Ανωτέρου Παλαιοκαίνου Κατωτέρου 

Ηωκαίνου (Υπρεσίου). 

 Στρώματα μετάβασης (K9-Pc) (ηλικία: Αν.Μαιστρίχτιο - Κατ. 

Παλαιόκαινο): Εναλλαγές πάγκων ανοιχτόχρωμων πελαγικών 

ασβεστολίθων με Globotruncana και με κλαστικούς ορίζοντες (ψαμμίτες 

και ιλυόλιθοι), που περιέχουν στην κορυφή θραύσματα βενθικής πανίδας 

Orbitoides sp., Rotalidae, Lepidorbitoides sp., Siderolites calcitrapoides. 

Στη βάση το Μαιστρίχτιο χαρακτηρίζεται από: Globotruncana sluarli (DE 

LAPP), G. conica WHITE. G. havanensis VOORWIJK.. G. contusa 

(CUSHMAN). 

 Πελαγικοί ασβεστόλιθοι (Κ7-9Κ) (ηλικία Ανώτερο Κρητιδικό): 

Πλακώδεις, κυρίως λουτιτικοί με κονδύλους και ενστρώσεις 

πυριτόλιθων σε στρώματα πάχους 10 εκατ. (λευκών, ερυθρών και 

μαύρων στα κατώτερα μέλη) καθώς και λεπτές ενστρώσεις ερυθρών και 

πράσινων, αργιλικών σχιστόλιθων. Κατά θέσεις, μέσα σε αυτούς 

απαντούν στρώματα κλαστικών κρυσταλλικών ασβεστόλιθων. 

Αναπτύσσονται σε στρώματα πάχους μέχρι 20 cm και παρουσιάζουν 

κελυφοειδή θραύση. Το χρώμα τους είναι λευκό, τεφρόλευκο, 

πρασινωπό και στη βάση ερυθρό. Οι λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι έχουν 

χρώμα ανοιχτότεφρο και το πάχος των στρωμάτων τους φτάνει μέχρι και 

τα 40 cm. 

 Πρώτος φλύσχης και ερυθρές μάργες με Ακτινόζωα (k1-7.fl) (ηλικία 

Βαλανζίνιο - Τουρώνιο): εναλλαγές μαργαικών ασβεστολίθων, ερυθρών 

μαργών και ψαμμιτών. Στα ανώτερα μέλη της σειράς επικρατούν 

πράσινοι και ερυθροί ψαμμίτες σε πάγκους πάχους περίπου 1m καθώς 

και πολύμικτα μικροκροκαλολατυποπαγή. Πάχος: 40-60 μ. 



 23 

 



 24 

 

Χάρτης 4: Γεωλογικός χάρτης λεκανών απορροής (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η Θεσσαλία και η γύρω περιοχή βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της λιθοσφαιρικής 

πλάκας του Αιγαίου όπου ασκούνται εφελκυστικές τεκτονικές δυνάμεις κατά τη 

διεύθυνση βορρά – νότου. Η επίδραση τέτοιων δυνάμεων στη Θεσσαλία έχει 

διαπιστωθεί με σεισμολογικά και γεωλογικά στοιχεία. Ο μέσος ρυθμός 

(παραμόρφωσης) επέκτασης κατά τη διεύθυνση βορρά – νότου είναι περίπου 1 

cm/yr. 

Τα στρώματα της γεωτεκτονικής ζώνης Ωλονού - Πίνδου αναδύθηκαν με την τελική 

φάση πτυχώσεων που ήταν η Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύμφωνα με 

άλλους ερευνητές η Πυρηναϊκή φάση στο Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από 

το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η πτύχωση, είναι γεγονός ότι ήταν η μοναδική φάση που 

έπληξε τη ζώνη. Δεν επέδρασαν δηλαδή πρώιμες ορογενετικές φάσεις όπως στις 

εσωτερικές ζώνες. 

Σχετικά με την εσωτερική δομή της ενότητας Πίνδου πρέπει να σημειωθεί η 

χαρακτηριστική δομή των πτυχώσεων, που είναι αποτέλεσμα της εναλλαγής 

σχηματισμών, γεγονός που προσδίδει μεγάλη πλαστικότητα. Ρόλο επίσης στην 

παραμόρφωση παίζει η εναλλαγή κερατολίθων-ασβεστολίθων με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία δυσαρμονικών φαινομένων. Έτσι, η ενότητα πέρα του ότι αποτελεί ένα 

τεκτονικό κάλυμμα σαν σύνολο, χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των πτυχών και 

των εφιππεύσεων. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κατά λέπη δομή και η περιοδική 

επανάληψη των οριζόντων με την ίδια σειρά, συνήθως στα κανονικά σκέλη των 

πτυχών. 

Με τη μοναδική αυτή φάση πτυχώσεων έγινε η προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης 

Ωλονού - Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και ταυτόχρονα η λεπίωση των 

στρωμάτων της. Η ζώνη λοιπόν της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα που 

έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως. Η επώθηση 

αυτή σε ορισμένες θέσεις υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 Km. Σε μερικές 

περιοχές, όπως π.χ. στα Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) και στη Βόρεια Πίνδο, το 

επωθημένο τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου υπερκάλυψε τη ζώνη Γαβρόβου - 

Τριπόλεως και εμφανίζεται τοποθετημένο τεκτονικά απευθείας πάνω στην 

Αδριατικοϊόνιο ζώνη, ενώ η ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως δεν εμφανίζεται καθόλου. 

Οι άξονες των τεκτονικών αυτών δομών συμπίπτουν με τη γενική διάταξη των 

κυριοτέρων μορφολογικών χαρακτηριστικών έτσι ώστε να εμφανίζεται στενή σχέση 

μεταξύ της σημερινής μορφολογίας του ανάγλυφου, της διάταξης των γεωλογικών 

σχηματισμών και της δράσης των Αλπικών πτυχώσεων. 
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Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου εμφανίζονται επωθημένα το ένα πάνω στο άλλο με 

κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και δημιουργούν συνεχείς επαναλήψεις 

των στρωμάτων της ζώνης και πολλές φορές αυξάνουν το φαινόμενό τους πάχος. 

Μια συνεχής σειρά από ένδεκα τέτοια λέπια αναφέρεται για την οροσειρά της Πίνδου 

με γενική διεύθυνση Β - Ν ως ΒΒΔ - ΝΝΔ. Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης 

δημιουργήθηκε επίσης σε όλη την έκταση της ζώνης μεγάλος αριθμός εγκάρσιων 

ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης τα οποία διακόπτουν την επιμήκη συνέχεια των 

λεπίων. 

 

 

Σχήμα 3: Αντιπροσωπευτικές γεωλογικές τομές των σχηματισμών της ζώνης Πίνδου στο χώρο της 

Νότιας Ηπείρου - Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 1: φλύσχης της Αδριατικοϊονϊου ζώνης, 2: φλύσχης της 

ζώνης Πίνδου, 3: ασβεστόλιθοι Άνω Κρητιδικού, 4: σχηματισμοί Κάτω Κρητιδικού. 5: ραδιολαρίτες, 

6: βασικά πυριγενή πετρώματα, 7 και 8: σχηματισμοί Τριαδικού. (Κατά Aubouin 1959). 
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Χάρτης 5: Συνθετικός τεκτονικός  χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Σημειώνονται οι κύριες τεκτονικές γραμμές ρ.ζ. Σοφάδων (1), Καρδίτσας- Τιτάνου (2), Δομοκού - 

Καναλίων(3) και Αλμυρού – Φαρσάλων (4)- (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.)

Περιοχή μελέτης 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ρήγματα που αναγνωρίστηκαν από παλαιότερες 

μελέτες και έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και τα οποία φαίνεται να 

είναι ενεργά. Για κάθε ρήγμα δίνονται το μήκος (L), αζιμούθιο (ζ), κλίση (θ), γωνία 

ολίσθησης (λ) καθώς και τα έτη γένεσης και τα μεγέθη (σε παρένθεση) των ισχυρών 

σεισμών που έγιναν μετά το 1500 και συνδέονται με κάθε ρήγμα. Πρόκειται για 

ρήγματα που συνδέονται με ιστορικούς ή ενόργανους ισχυρούς σεισμούς ενώ 

έχουν εμφανίσει εδαφικές διαρρήξεις σε ιστορικούς σεισμούς. 

 

Πίν. 2: Τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρω περιοχών που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς 

(Μ6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους. Στο πάνω μέρος του σχήματος δίνονται τα στοιχεία κάθε 

ρήγματος (μήκος L, αζιμούθιο ζ, κλίση θ, γωνία ολίσθησης λ) καθώς και τα έτη γένεσης και τα μεγέθη 

(σε παρένθεση) των ισχυρών σεισμών που έγιναν μετά το 1500 και συνδέονται με κάθε ρήγμα 

(πηγή: Παπαζάχος Κ. & Παναγιωτόπουλος Δ. - 1
ο
 Αναπτυξιακό συνέδριο Καρδίτσας/2008). 

 





 29 

5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ  

Στη ΛΑΠ Αχελώου (EL04) συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικές ζώνες: Ιόνιος 

Ζώνη στο δυτικό τμήμα της ΛΑΠ, Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης σε μικρή έκταση στο 

νοτιοανατολικό άκρο, Ζώνη Πίνδου σε μεγάλη έκταση στα ανατολικά και 

βορειοανατολικά της ΛΑΠ. Στα βυθίσματα των λεκανών έχουν αποτεθεί νεογενείς 

σχηματισμοί με κυριότερη την εμφάνιση βόρεια της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και 

τεταρτογενείς αποθέσεις με σημαντικές εμφανίσεις στην πεδιάδα του Αγρινίου καθώς 

και στο δέλτα του π. Αχελώου.  

Οι κυριότερες υπόγειες υδροφορίες αναπτύσσονται στους καρστικούς ανθρακικούς 

σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης και της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης. Στους 

ανθρακικούς σχηματισμούς της ζώνης Πίνδου λόγω των πυριτικών – κερατολιθικών 

παρεμβολών αναπτύσσονται επιμέρους διαφορετικής κάθε φορά έκτασης, 

υδρογεωλογικές λεκάνες και κατ’ επέκταση και ανάλογης δυναμικότητας υδροφορίες. 

Σημαντικής δυναμικότητας υδροφορίες αναπτύσσονται επίσης στους κοκκώδεις 

σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από 

την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.  

Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής 

δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές 

ανάγκες. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) (1η αναθεώρηση), το υπόγειο 

υδατικό δυναμικό της περιοχής μελέτης (λεκάνες απορροής) εντάσσεται στο 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ωλονού-Πίνδου με κωδικό ΕΛ0400130 (καρστικό 

υδροφόρο σύστημα Ωλονού - Πίνδου) και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Υδροφοριών ανατολικού τμήματος λεκάνης Αχελώου (ΕΛ0400200).  

5.1. Υδρογεωλογική λεκάνη ανατολικού τμήματος λεκάνης Αχελώου (ΕΛ0400200) 

Εκτιμάται από τη συναξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων (ΥΠΑΝ 2008 – ΙΓΜΕ 

2010) σε συνδυασμό με εκτιμήσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου ότι το σύστημα δέχεται 

μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 20x106 m3/y. Οι μέσες ετήσιες απολήψεις 

εκτιμώνται μόλις σε 0,6x106 m3/y. Το σύστημα αναπτύσσεται στα στρώματα του 

φλύσχη και συναντώνται επιμέρους μικρές υδρογεωλογικές ενότητες οι οποίες 

εκφορτίζονται μέσω πηγών σε διαφορετικά υψόμετρα. Οι πηγές αυτές καλύπτουν 

τοπικές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Οι υδροφορίες αυτές αναπτύσσονται στον 

μανδύα αποσάρθρωσης του φλύσχη, εντός των κροκαλοπαγών και ψαμμιτών και 
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στις ζώνες κερματισμού. Οι μικρές απολήψεις από το σύστημα αυτό (είτε μέσω 

πηγών είτε μέσω γεωτρήσεων) δεν μπορούν ουσιαστικά να επηρεάσουν τα 

συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα. Δεν προκύπτουν ενδείξεις 

υπεράντλησης του ΥΥΣ. Οι διακυμάνσεις της παροχής των πηγών ακολουθούν 

γενικώς τους ρυθμούς φυσικής εκφόρτισης και τροφοδοσίας του Υ.Υ.Σ. Στις 

γεωτρήσεις είναι πιθανή η τοπική ταπείνωση της στάθμης λόγω δυσκολίας 

επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων χωρίς όμως η πιθανή αυτή 

ταπείνωση να επηρεάζει το συνολικό ισοζύγιο. Η ποσότητα των αντλήσεων από το 

υδατικό σύστημα είναι πολύ μικρότερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά 

αποθέματα. Οι απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά 

συστήματα ή οικοσυστήματα. Οι ποσότητες των αντλήσεων σε σχέση με αυτές της 

επαναπλήρωσης του ΥΥΣ και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος, 

τεκμηριώνουν την καλή ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ.  

Το σύστημα αναπτύσσεται κυρίως σε στρώματα του φλύσχη. Στα όρια του υδατικού 

συστήματος δεν υπάρχουν σημεία παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης 

(χαμηλές τιμές, έντονο ανάγλυφο, μικρής έκτασης ανθρώπινες δραστηριότητες). Στο 

υπόγειο υδατικό σύστημα ΕΛ0400200 δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις 

ιχνοστοιχείων των υδροσημείων. Οπότε δεν έχουν καταγραφεί υπερβάσεις των 

ορίων ποσιμότητας. 

Στα όρια του υδατικού συστήματος είναι περιορισμένη η έκταση των αγροτικών 

δραστηριοτήτων, το ανάγλυφο έντονο και η οικιστική ανάπτυξη, ενώ έχουν 

παρατηρηθεί τοπικά αυξημένες τιμές ρυπαντών στο κεντρικό τμήμα του, στην 

περιοχή του Καρπενησίου. Στο σύστημα αυτό συναντώνται επιμέρους συνήθως 

ανεξάρτητες υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω πηγών σε διάφορα υψόμετρα. Οι 

πηγές αυτές καλύπτουν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των οικισμών. Το υπόγειο 

υδατικό σύστημα ΕΛ0400200 έχει καλή ποιοτική - χημική κατάσταση. 

5.2. Υδρογεωλογική λεκάνη Kαρστικό υδροφόρο σύστημα Ωλονού – Πίνδου 

(ΕΛ0400130) 

Το ΥΥΣ (Υπόγειο Υδατικό Σύστημα) Ωλονού-Πίνδου εκτείνεται από τον Κορινθιακό 

κόλπο έως τα Όρη Τζουμέρκα της νότιας Πίνδου. Αποτελεί καρστικού τύπου 

υδροφορία που αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα της ζώνης Πίνδου. Στη 

γεωλογική δομή του συστήματος συμμετέχουν οι σχηματισμοί του καλύμματος της 

Πίνδου, ηλικίας από το Μέσο Τριαδικό έως το Ανώτερο Κρητιδικό. Οι μεγαλύτερου 

δυναμικού υδροφορίες αναπτύσσονται στους ασβεστόλιθους του Αν. Κρητιδικού. Οι 

υπόλοιποι σχηματισμοί του καλύμματος είναι είτε αδιαπέρατοι είτε ημιπερατοί, 
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λειτουργώντας κυρίως ως το υδρογεωλογικό υπόβαθρο των καρστικών υδροφορέων 

του Αν. Κρητιδικού. Λόγω της τεκτονικής δομής με τις αλλεπάλληλες εφιππεύσεις και 

την ανάπτυξη ρηγμάτων διεύθυνσης Α-Δ, ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ στην περιοχή μελέτης 

σχηματίζονται πολλά υδροφόρα υποσυστήματα τα οποία εκφορτίζονται από πλήθος 

πηγών που είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση της υδρογεωλογικής λεκάνης. 

Η τροφοδοσία του συστήματος πραγματοποιείται με την απευθείας κατείσδυση των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων ή και από πλευρικές εισροές. 

Με βάσει την υδρολιθολογική συμπεριφορά των σχηματισμών που φιλοξενούν τις 

υπόγειες υδροφορίες, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες των υπόγειων υδατικών 

συστημάτων: 

 Καρστικά συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η 

κυκλοφορία του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς 

πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά) που προέρχεται κυρίως από τη 

διάλυση των ανθρακικών σχηματισμών. Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες 

υδροφορίες που φιλοξενούνται στους ασβεστόλιθους κυρίως των ορεινών 

εκτάσεων. 

 Κοκκώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η 

κυκλοφορία του υπόγειου  νερού  γίνεται  μέσω  του  πρωτογενούς 

πορώδους  (πορώδες  κόκκων). Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες 

υδροφορίες που φιλοξενούνται στις σύγχρονες αλουβιακές αποθέσεις των 

ποταμοχειμάρρων της περιοχής.  

 Ρωγματώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η 

κυκλοφορία του υπόγειου νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς 

πορώδους (ρωγμές, διακλάσεις, τεκτονισμένες ζώνες κ.λπ.). 

Περιλαμβάνονται εδώ οι ασθενείς υπόγειες υδροφορίες τοπικού 

χαρακτήρα που φιλοξενούνται στο μανδύα αποσάρθρωσης και στις ζώνες 

τεκτονισμού των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, κυρίως των 

ορεινών όγκων. Στα όρια του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ρωγματώδη 

συστήματα υπόγειων υδάτων αναπτύσσονται στις περιοχές εκείνες που 

επικρατούν ψαμμιτικές φάσεις του φλύσχη και μεταβατικές σειρές 

πετρωμάτων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υδρογεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε από το 

Ι.Γ.Μ.Ε. (2010), στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 10 με τίτλο «Αποτίμηση 

υδατικού δυναμικού Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (Υ.Δ. 04)» και όσον αφορά στα 

χαρακτηριστικά του καρστικού συστήματος υπόγειων υδάτων, αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 
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Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Ωλονού - Πίνδου έχει έκταση 3.550 km2 περίπου και 

αναπτύσσεται βόρεια του υδροσυστήματος της Ναυπάκτου. Εκτείνεται από τον 

Κορινθιακό κόλπο και φτάνει προς βορρά μέχρι τα όρη Αθαμάνων (Τζουμέρκα) της 

οροσειράς της Νότιας Πίνδου. Καταλαμβάνει μεγάλα ορεινά τμήματα των Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και μικρότερα ορεινά των Π.Ε. Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Άρτας και Φωκίδας. 

Στη γεωλογική δομή του υδροσυστήματος συμμετέχουν σχηματισμοί του 

γεωτεκτονικού καλύμματος της ζώνης Πίνδου ηλικίας από το Μέσο Τριαδικό έως το 

Ανώτερο Κρητιδικό. Οι Άνω Τριαδικοί ασβεστόλιθοι και κατά κύριο λόγο οι 

ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού του καλύμματος της Πίνδου, είναι οι πλέον 

βασικές υδροπερατές γεωλογικές ενότητες στις οποίες διαμορφώνονται ευνοϊκές 

συνθήκες για την ανάπτυξη υπόγειων υδροφοριών. 

Οι λοιποί σχηματισμοί του καλύμματος, είτε είναι αδιαπέρατοι λόγω της έντονης 

παρουσίας των κερατολίθων και των αργιλικών σχιστολίθων που υπερτερούν του 

ανθρακικού υλικού, είτε είναι ημιπερατοί χωρίς όμως να παρουσιάζουν τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης στη μάζα τους αξιόλογων υπόγειων υδροφοριών. 

Στο μηχανισμό ανάπτυξης αλλά και εκδήλωσης των υπόγειων καρστικών 

υδροφοριών στο υδροσύστημα Ωλονού - Πίνδου, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος 

του τεκτονισμού των γεωλογικών του ενοτήτων. Οι επάλληλες εφιππεύσεις 

(λεπιώδης δομή), με κύρια διεύθυνση ΒΒΔ - ΝΝΑ/κή και κλίση ΒΑ/κή, που είναι εν 

γένει παράλληλες με τους βυθιζόμενους προς τα ΒΔ/κά ή ΝΑ/κά άξονες των 

ανεστραμμένων μέχρι κατακεκλιμένων πτυχώσεων των ιδιαίτερα πλαστικών 

στρωμάτων της ζώνης Πίνδου, δημιουργούν προνομιακές πορείες των υπόγειων 

νερών που διακόπτονται από την ρηγματογόνο τεκτονική. 

Τα ρήγματα γενικής διεύθυνσης Α - Δ, ΒΔ - ΝΑ/κή αλλά και ΒΑ - ΝΔ/κή τα οποία 

έχουν κατατμήσει τη μάζα του υδροσυστήματος, διακόπτουν τη συνέχεια των 

περάτων, ημιπερατών καθώς και των αδιαπέρατων γεωλογικών του σχηματισμών. 

Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι η εμφάνιση πολλών πηγών στο εσωτερικό 

της μάζας των λεπίων των περατών γεωλογικών σχηματισμών του καλύμματος της 

Πίνδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να βρίσκονται σε επαφή και κατά 

συνέπεια σε υδραυλική επικοινωνία στρωματογραφικά απομακρυσμένες και μη 

συνεχείς λιθολογίες του συστήματος. 

Η παρουσία του πρακτικά αδιαπέρατου από το νερό φλύσχη που παρεμβάλλεται 

μεταξύ των επάλληλων εφιππεύσεων - λεπίων και συγχρόνως οριοθετεί την 

ανατολική του πλευρά, διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

εμφάνιση πολλών πηγών περιμετρικά των λεπίων των περατών γεωλογικών 

σχηματισμών του καλύμματος της Πίνδου. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος της 
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ρηγματογόνου τεκτονικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι διακόπτει τη συνέχεια των 

περατών σχηματισμών του συστήματος. 

Συνήθως οι πηγές που τροφοδοτούνται από τους ασβεστόλιθους του Ανώτερου 

Κρητιδικού είναι μεγαλύτερης παροχής από τις αντίστοιχες των Άνω Τριαδικών 

ασβεστόλιθων καθότι οι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι έχουν μεγαλύτερη υδαταγωγιμότητα 

λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξης του κάρστ. Επίσης, από τον συσχετισμό 

υδρογραφημάτων των πηγών του συστήματος με τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, 

παρατηρείται άμεση σύνδεση των παροχών τους με το κατά τόπους ύψος των 

βροχοπτώσεων. Εκτιμάται ότι η υδαταγωγιμότητα των καρστικών υδροφόρων του 

συστήματος κυμαίνεται από 10-2 m2/sec έως 10-4 m2/sec ανάλογα με την εν γένει 

υδρογεωλογική συμπεριφορά των λιθολογικών του ενοτήτων. 

Η πηγή «Μάνα Νερό» που θα τροφοδοτεί το κλειστό αρδευτικό δίκτυο του οικισμού 

της Κερασιάς εκδηλώνεται στην επαφή μεταξύ ανωκρητιδικών ασβεστολίθων και 

φλύσχη και κατά μήκος της ζώνης εφίππευσης των ασβεστολίθων στον φλύσχη. 

Χαρακτηρίζεται ως πηγή επαφής με ρηγματογόνο προέλευση. 

Ο σχηματισμός του ανωκρητιδικού ασβεστολίθου (K7-9K), με κλίση προς 

βορειοανατολικά (60ο), βρίσκεται στρωματογραφικά τοποθετημένος άνω του 

στρώματος μετάβασης του φλύσχη (K9-Pc) και εφιππεύει προς δυτικά στο 

σχηματισμό του αδιαπέρατου φλύσχη (Fo). Η πηγή χρησιμοποιούνταν από τη 

δεκαετία του 1960 για την ύδρευση του οικισμού της Κερασιάς καλύπτοντας πλήρως 

τις ανάγκες του οικισμού αλλά παρουσίαζε μεγάλες αποθέσεις δυσδιάλυτων αλάτων 

(υψηλή σκληρότητα) με αποτέλεσμα την εμφάνιση του λεγόμενου «πουριού» στο 

δίκτυο του οικισμού αλλά και στην τελική χρήση (μαγειρική, πλύσιμο κ.α. ). Έτσι 

υδρομαστεύτηκαν νέες πηγές στη λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη (θέση «Κρι») 

και κατασκευάστηκαν νέες δεξαμενές ύδρευσης στον οικισμό της Κερασιάς.  

Η πηγή «Μάνα Νερό», σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων, εμφάνιζε σταθερή 

παροχή το θέρος που κυμαινόταν στα 4 - 5m3/ώρα, ενώ το υπόλοιπο διάστημα η 

παροχή της αυξανόταν αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 
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Χάρτης 6: Γεωλογικός χάρτης κλ. 1:15.000 θέσης πηγής «Μάνα Νερό» (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ο.Ε) 

Α 

Α’ 
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Χάρτης 7: Γεωλογική τομή Α-Α’  στη θέση της πηγής «Μάνα Νερό» (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε) 

 

Οι απολήψιμες ποσότητες νερού από το υδροσύστημα Ωλονού - Πίνδου δύνανται να 

χαρακτηρισθούν ως αμελητέες συγκρινόμενες με τη συνολική δυναμικότητα του. Ως 

εκ τούτου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι πιέσεις που δέχεται το σύστημα είναι 

μηδενικές. 

Η διεύθυνση της υπόγειας ροής του υδροφόρου συστήματος είναι κατά κύριο λόγο 

προς τα νότια και δευτερευόντως, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, προς τα βόρεια 

ή βορειοδυτικά. 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του καρστικού συστήματος είναι της τάξης των 1.450 χ106 

m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 35x106 m3. Επισημαίνεται ότι 

ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των απολήψεων του συστήματος γίνονται για τις 

ανάγκες της άρδευσης. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια τροφοδοσία του ρωγματώδους 

συστήματος είναι της τάξης των 63 χ106 m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση 

εκτιμήθηκαν σε 16 χ106 m3. Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των απολήψεων του 

συστήματος γίνονται για τις ανάγκες της άρδευσης. 

 



 36 

 

Χάρτης 8: Υδρογεωλογικές λεκάνες περιοχής μελέτης (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε) 

 

6. ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΑ 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες μιας περιοχής προσδιορίζονται εκτός από τα 

υδρομετεωρολογικά στοιχεία και από τα επί μέρους υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά 

των γεωλογικών σχηματισμών που καθορίζουν τη δομή τους. Οι υδρογεωλογικοί 

χαρακτήρες προσδιορίζονται από την ιδιότητα των πετρωμάτων και το βαθμό της 

ικανότητας τους να επιτρέπουν την κυκλοφορία και την αποθήκευση του νερού στα 

πρωτογενή ή δευτερογενή διάκενα που υπάρχουν στη μάζα τους. Η ιδιότητα αυτή 

προσδιορίζεται από δύο παραμέτρους, το πορώδες και την υδροπερατότητα. Όσον 

αφορά το πορώδες, υδρογεωλογικά ενδιαφέρον είναι το ενεργό πορώδες, το οποίο 

αντιστοιχεί σε τμήμα του ολικού πορώδους στο οποίο ο όγκος του ελεύθερου νερού 

μπορεί να αποληφθεί με άντληση. 
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Υδροπερατότητα είναι η ιδιότητα των πετρωμάτων και των γεωλογικών σχηματισμών 

να επιτρέπουν τη διακίνηση του νερού δια μέσω αυτών. Στα κοκκώδη πετρώματα και 

σχηματισμούς η περατότητα οφείλεται στο πρωτογενές πορώδες δηλ. στους κενούς 

χώρους που υπάρχουν μεταξύ των κόκκων των πετρωμάτων. Το πρωτογενές 

πορώδες ρυθμίζεται κυρίως από το σχήμα και τη διάταξη των κόκκων. Στα συμπαγή 

ή ρωγμώδη πετρώματα η περατότητα οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες τους, το 

οποίο είναι συνάρτηση του μεγέθους των τεκτονικών και στρωματογραφικών 

ασυνεχειών τους (ρωγμές, διαρρήξεις, μεσοστρωματικά διάκενα, στρώσεις κ.ά.) 

καθώς και της πυκνότητας και του μεγέθους των καρστικών εγκοίλων στα ανθρακικά 

πετρώματα. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ανάλογα με τη δυνατότητα που παρέχουν στο νερό να 

διηθηθεί και να αποθηκευθεί στα διάκενα τους, με βάση την ταξινόμηση κατά 

Terzaghi & Peck (1967), διακρίνονται σε υδροπερατούς, ημιπερατούς και 

υδροστεγανούς. Οι υδροπερατοί σχηματισμοί παρουσιάζουν τιμές του συντελεστή 

υδροπερατότητας Κ>10-5 m/sec. Οι υδροστεγανοί Κ<10-7 m/sec και οι ημιπερατοί 

σχηματισμοί (επιτρέπουν περιορισμένη κυκλοφορία του νερού δια μέσω αυτών) 10-

7<Κ<10-5 m/sec.  

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αντιπροσωπευτικές τιμές πορώδους και 

υδροπερατότητας διαφόρων υλικών. 

Υλικό 
Αντιπροσωπευτικές τιμές 

πορώδους % 
Τάξη μεγέθους υδροπερατότητας x 

5 (m/sec) 

1. Χαλαρά  

Άργιλος  50 -60  10
-12

  -10
-10

  

Ιλύς, λιθώνες  20 -40  10
-10

  -10
-6

  

Αλλουβιακές άμμοι  30 -40  10
-6

  -10
-3

  

Αλλουβιακά χαλίκια  25 -35  10
-3

  -10
-1

  

2. Συνεκτικά   

α) Ιζηματογενή   

Σχιστόλιθοι  5 -15  10
-14

  -10
-11

  

Ιλυόλιθοι  5 -20  10
-12

  -10
-8

  

Ψαμμίτες  5 -25  10
-10

  -10
-5

  

Κροκαλοπαγή  5 -25  10
-10

  -10
-5

  

Ασβεστόλιθοι  0.1 -10  10
-11

  -10
-6

  

β) Μαγματικά και Μεταμορφωμένα   

Ηφαιστίτες (βασάλτες)  0.001 -50  10
-11

  -10
-7

  

Αποσαθρωμένοι  γρανίτες  0.001 -10  10
-12

  -10
-9

  

Υγιείς γρανίτες  0.0001 -1  10
-14

  -10
-11

  

Σχιστόλιθοι  (γραφιτικοί)  0.001 -1  10
-14

  -10
-11

  

Σχιστόλιθοι  (μαρμαρυγιακοί)  0.001 -1  10
-13

  -10
-10

  

Γνεύσιοι   0.0001 -1  10
-14

  -10
-11

  

Τόφφοι   10 -80  10
-12

  -10
-7

  

Πίν. 3: Αντιπροσωπευτικές τιμές πορώδους και υδροπερατότητας διάφορων υλικών (πηγή: Terzaghi & 

Peck (1967)) 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι διαπερατότητες των βραχωδών 

πετρωμάτων στις ζώνες χαλάρωσης, τεκτονισμού και καρστικοποίσης (Η. Breddin, 
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1963) ενώ στο επόμενο σχήμα, παρουσιάζεται η κατανομή και κατηγοριοποίηση των 

εδαφικών γεωλογικών σχηματισμών. 

 

Σχήμα 4: Διαπερατότητες των βραχωδών πετρωμάτων στις ζώνες χαλάρωσης, τεκτονισμού και 

καρστικοποίσης. 
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Σχήμα 5: Νομόγραμμα εκτίμησης διαπερατότητας εδαφικών σχηματισμών. 

 

Με βάση τον «κλασικό» υδρολιθολογικό διαχωρισμό οι γεωλογικοί σχηματισμοί 

που συνθέτουν την ευρύτερη περιοχή έρευνας μπορούν να διακριθούν από πλευράς 

υδρογεωλογικής συμπεριφοράς σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Υδροπερατοί σχηματισμοί 
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Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πρόσφατοι Τεταρτογενείς σχηματισμοί που 

αποτελούνται κυρίως από τα πλευρικά κορήματα και οι ασβεστόλιθοι του Άνω 

Κρητιδικού,  

 Ημιπερατοί σχηματισμοί 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι ασβεστόλιθοι του «πρώτου φλύσχη». 

 Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί 

Στους πρακτικά αδιαπέρατους σχηματισμούς συγκαταλέγονται οι φλυσχικές 

αποθέσεις, οι κερατόλιθοι και οι ιλυόλιθοι,. 

Παρακάτω περιγράφεται η υδρογεωλογική συμπεριφορά των κυριότερων ομάδων 

γεωλογικών σχηματισμών σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.  

- Καρστικοί σχηματισμοί 

Υψηλής έως μέτριας υδροπερατότητας (Κ1) 

Εδώ κατατάσσονται οι ανθρακικοί σχηματισμοί της ζώνης Πίνδου (Κρητιδικοί 

ασβεστόλιθοι). Στους σχηματισμούς αυτούς αναπτύσσονται υψηλού δυναμικού 

υπόγειες υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω μεγάλων καρστικών πηγών. 

Μέτριας έως μικρής υδροπερατότητας (Κ2) 

Εδώ κατατάσσονται οι λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι με εναλλαγές πυριτιολίθων, 

κερατολίθων του Τριαδικού-Ιουρασικού της ζώνης της Πίνδου. Η κυκλοφορία του 

νερού στους σχηματισμούς αυτούς ελέγχεται από τις παρεμβολές πυριτιολίθων και 

κερατολίθων. Στους σχηματισμούς αυτούς αναπτύσσονται μέσου έως μικρού 

δυναμικού υπόγειες υδροφορίες, οι οποίες εκφορτίζονται μέσω πηγών σε διάφορα 

υψόμετρα. Κατά θέσεις αποτελούν το υδρογεωλογικό υπόβαθρο των υψηλής 

περατότητας ανθρακικών σχηματισμών. 

- Κοκκώδεις σχηματισμοί 

Κοκκώδεις, προσχωματικές κυρίως αποθέσεις, κυμαινόμενης υδροπερατότητας (Π1) 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται κύρια οι αλλουβιακές αποθέσεις. Σημαντικού 

δυναμικού φρεάτιες υδροφορίες αναπτύσσονται κυρίως στις σύγχρονες αποθέσεις 

του ποταμού Μ. Ποτάμι. 

Κοκκώδεις αποθέσεις κυμαινόμενης υδροπερατότητας (Π4) 
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Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα πλευρικά κορήματα και οι κώνοι κορημάτων. 

Η υδροπερατότητά τους εξαρτάται από τη σύσταση, την κοκκομετρία και το βαθμό 

συνεκτικότητας του σχηματισμού. 

- Μικρής διαπερατότητας αλπικοί σχηματισμοί 

Σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής υδροπερατότητας (Α1) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι σχηματισμοί του φλύσχη και ο κλαστικός 

σχηματισμός του «πρώτου φλύσχη». Η δυνατότητα ανάπτυξης υδροφοριών 

περιορίζεται στις θέσεις έντονης τεκτονικής καταπόνησης και στις αποθέσεις 

κροκαλοπαγών και ψαμμιτών. Σε γενικές γραμμές αναπτύσσουν τοπικού χαρακτήρα 

υδροφορίες μικρού έως μέσου δυναμικού. 

Σχηματισμοί εκλεκτικής κυκλοφορίας μικρής έως πολύ μικρής διαπερατότητας (Α3) 

Δεν εντοπίστηκαν τέτοιου είδους σχηματισμοί στη λεκάνη απορροής. 
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Χάρτης 9: Απόσπασμα Υδρολιθολογικού χάρτη του Υδατικού Διαμερίσματος GR04 με σημειωμένη την 

περιοχή μελέτης (ΥΠΕΚΑ, 2012) 
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Σε GIS έγινε ψηφιοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών με βάση την 

υδρολιθολογική συμπεριφορά τους, ενώ με επιτόπιες επισκέψεις καθορίστηκε ο 

προσεγγιστικός συντελεστής κατείσδυσης. Με βάση αυτή, για τη λεκάνη απορροής 

του ποταμού M. Ποτάμι (έως τη θέση της υδροληψίας Καλύβια) έχουμε: 

 Αδιαπέρατοι σχηματισμοί: έκταση 18,26 sq Km, ήτοι ποσοστό 75,61% - 

συντελεστής κατείσδυσης 7% 

 Σχηματισμοί κυμαινόμενης περατότητας: έκταση 1,96 sq Km, ήτοι 

ποσοστό 8,12% - συντελεστής κατείσδυσης 12% 

 Σχηματισμοί υψηλής διαπερατότητας: έκταση 3,93 sq Km, ήτοι 

ποσοστό 16,27% - συντελεστής κατείσδυσης 20%. 

  Αντίστοιχα για τη λεκάνη του π. Kερασιώτη (έως την υδροληψία) έχουμε:  

 Αδιαπέρατοι σχηματισμοί: έκταση 2,37 sq Km, ήτοι ποσοστό 39,70% - 

συντελεστής κατείσδυσης 7% 

 Σχηματισμοί κυμαινόμενης περατότητας: έκταση 1,25 sq Km, ήτοι 

ποσοστό 20,94% - συντελεστής κατείσδυσης 12% 

 Σχηματισμοί υψηλής διαπερατότητας: έκταση 2,35 sq Km, ήτοι 

ποσοστό 39,36% - συντελεστής κατείσδυσης 20%. 

 

7. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 

7.1. Υδατικοί πόροι περιοχής μελέτης - Υδρογραφικό δίκτυο 

Οι δύο μεγαλύτεροι ποταμοί χειμμαρικού περιβάλλοντος που εκβάλλουν στη λίμνη 

είναι ο Καριτσιώτης, το Μεγάλο Ποτάμι και δευτερευόντως ο π. Κερασιώτης. 

Χαρακτηριστικό πρόβλημα της λίμνης είναι η συσσώρευση στην κοίτη της των 

φερτών υλών που παρασύρονται από τα νερά των χειμάρρων που εκβάλλουν 

σ’ αυτή, με αποτέλεσμα ο πυθμένας της λίμνης συνεχώς να ανεβαίνει και να 

δυσχεραίνει χρόνο με το χρόνο τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, αν οι συνθήκες παραμείνουν 

ως έχουν η λειτουργία του εργοστασίου δε θα υπερβεί τα 30 χρόνια. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο, 

δενδριτικού τύπου, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για περιοχές όπου κυριαρχεί ο 

φλύσχης, και γενικά αδιαπέρατα πετρώματα όπου επικρατεί η επιφανειακή απορροή.  

Οι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής παρουσιάζουν μια γενική 

διεύθυνση ροής από τα δυτικά (όπου απαντούν και τα μεγαλύτερα υψόμετρα) προς 

τα ανατολικά και εκβάλλουν στην Τεχνητή Λίμνη του Ταυρωπού (Μεγάλο Ποτάμι, 
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Καριτσιώτης, Κερασιώτης και άλλοι μικρότεροι). Οι παροχές των περισσότερων από 

τους παραπάνω παραποτάμους σχεδόν μηδενίζονται κατά τους θερινούς μήνες. 

Οι σημαντικότεροι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός φαίνονται παρακάτω: 

Όνομα Κλάδου Τάξη Κλάδου Διεύθυνση Ροής Έκταση λεκάνης (σε 

sq km) στη θέση 

υδροληψίας 

Κερασιώτικο 4η Δ.ΝΔ.-Α.ΝΑ 5,97 

Μεγάλο Ποτάμι 4η Δ.-Α. 24,15 

Καριτσιώτης  5η Δ.-Α. -- 

Πιν. 4: Οι κυριότεροι κλάδοι του Υδρογραφικού Δικτύου 

Η υδρολογική λεκάνη του π. Κερασιώτη, το οποίο αποτελεί το κύριο υδατόρεμα της 

περιοχής του οικισμού της Κερασέας, βρίσκεται στις βορειοανατολικές κλιτείς της 

κορυφής Γκαβέλλου, στο δυτικό τμήμα του Νομού Καρδίτσας και χαρακτηρίζεται από 

έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο, σημαντικές κλίσεις και πολύ μεγάλο μέσο υψόμετρο. Η 

λεκάνη αυτή αποτελεί μικρό τμήμα της ευρύτερης λεκάνης του ποταμού Πάμισου, η 

οποία αποτελεί με τη σειρά της τμήμα της ευρύτερης λεκάνης του ποταμού Πηνειού. 

Η λεκάνη του π. Κερασιώτη στη γέφυρα Κερασέας όπου γίνεται η εκτροπή του προς 

την λίμνη Πλαστήρα, έχει επίμηκες σχήμα και κύρια κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά 

προς τα βορειοανατολικά, έχει έκταση ίση με 6,86 Κm2 και μέσο υψόμετρο ίσο με 

1.310 m. 

Η λεκάνη είναι χαρακτηριστικά ορεινή και η κατακρήμνιση που δέχεται είναι πολύ 

μεγάλη, τόσο λόγω της θέσης της σε μία από της βροχερότερες περιοχές της 

Ελλάδας, όσο και λόγω υψομέτρου. Μεγάλο μέρος του νερού αυτού αποθηκεύεται με 

τη μορφή χιονιού ή υπογείου νερού και μέσω πηγαίων εμφανίσεων συντηρεί τη ροή 

του υδατορεύματος μόνιμη και κατά τους θερινούς μήνες.  

Πλησίον της οδικής γέφυρας Κερασιάς, μέρος των υδάτων του ρέματος Κερασιώτη 

εκτρέπεται μέσω υπόγειας διώρυγας προς τη λίμνη Πλαστήρα με σκοπό τoν 

εμπλουτισμό της. Ομοίως, μεγάλο μέρος των απορροών της λίμνης Πλαστήρα 

εκτρέπεται προς τη Θεσσαλία για κάλυψη των αναγκών άρδευσης μέσω του 

ομώνυμου υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ. 

Ο π. Μεγάλο Ποτάμι έχει ως υδροκριτική γραμμή στα δυτικά τον ορεινό όγκο 

Βουτσικάκι με την ομώνυμη κορυφή (2152 μ.) ενώ προς τα βόρεια εφάπτεται με την 

υδρολογική λεκάνη του π. Κερασιώτη. Ρέει από δυτικά προς ανατολικά και εκβάλλει 

στη λίμνη Πλαστήρα ακολουθώντας την κοιλάδα μεταξύ των οικισμών Φυλακτής, 

Πεζούλας, Καλύβια Φυλακτής και Καλύβια Πεζούλας. Εμφανίζει σχεδόν τα ίδια 

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά με τον π. Κερασιώτη, εμφανίζοντας όμως 

μεγαλύτερες πηγαίες παροχές.  
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Χάρτης 10: Υδρολογικές λεκάνες και υδροληψίες περιοχής μελέτης (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

 

Π. Κερασιώτης 
 

Μ. Ποτάμι 
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7.2. Βροχομετρικά δεδομένα 

Στη Δυτική ορεινή Θεσσαλία υπάρχουν πολλοί βροχομετρικοί σταθμοί, 

εγκατεστημένοι κατά κύριο λόγο στις παρυφές των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων 

αλλά και στην ορεινή περιοχή της Πίνδου με περίοδο λειτουργίας κυρίως από το 

1960 έως 1990. Για τη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιήθηκαν τα μηνιαία δεδομένα 5 

βροχομετρικών σταθμών που καλύπτουν ικανοποιητικά τη περιοχή μελέτης, ενώ 

ένας από αυτούς βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του Μ. Ποτάμι (σταθμός 

«Μπεζούλα»).  

Τα χαρακτηριστικά των βροχομετρικών σταθμών συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 780 927,5 

ΦΡΑΓΜΑ 805 1276,6 

ΜΟΥΧΑ 870 1371,5 

ΜΠΕΖΟΥΛΑ 931 1653,9 

ΛΕΟΝΤΙΤΟ 950 1541,1 

Πίν. 5: Χαρακτηριστικά βροχομετρικών σταθμών περιοχής μελέτης. 

 

Αρχικά, πριν την οποιαδήποτε επεξεργασία ελέγχονται τα δεδομένα ώστε να 

απαλειφθούν προφανή σφάλματα, τα οποία οφείλονται είτε σε λανθασμένη 

πληκτρολόγηση είτε σε πιθανή καταγραφή μεγάλων υψών χιονιού, το οποίο ενώ 

παραμένει στην επιφάνεια του εδάφους (λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών) 

καταγράφεται κάθε μέρα ως νέο χιόνι, ενώ δεν υπάρχει καθόλου νέα χιονόπτωση. 

Ο εντοπισμός των σφαλμάτων αυτών γίνεται με την εξής μέθοδο: Θέτουμε ένα εύρος 

γύρω από τη μέση τιμή των μηνιαίων τιμών των κατακρημνισμάτων για κάθε 

δεδομένο μήνα ίσο με την τυπική απόκλιση πολλαπλασιαζόμενης με ένα συντελεστή, 

k, σύμφωνα με την εξίσωση: 

 kX u 
  

όπου,   η δειγματική μέση τιμή των μηνιαίων κατακρημνίσεων για δεδομένο μήνα 

και   η τυπική απόκλιση. Ως συντελεστή k θέτουμε την τιμή 2. Με τον τρόπο αυτό 

διαπιστώνονται οι τιμές που βρίσκονται πάνω από το ως άνω διάστημα, δηλαδή οι 

εξωκείμενες τιμές. Εξαιρετικά μεγάλες τιμές, πολύ μεγαλύτερες από το όριο αυτό, 

αφού ελέγχθηκαν με τις αντίστοιχες από τους γειτονικούς σταθμούς καθώς και τις 

αντίστοιχες ημερήσιες τιμές για τον ίδιο σταθμό, απορρίφθηκαν, θεωρήθηκαν κενές 

και συμπληρώθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές, αλλά όχι 



 47 

σημαντικά μεγαλύτερες, τότε αυτές θεωρήθηκαν φυσιολογικές και έγιναν αποδεκτές 

ως ακρότατα. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται η συχνότητα των 

εξωκείμενων μηνιαίων δεδομένων, τα οποία όμως γίνονται αποδεκτά λόγω της 

εκδήλωσης καταιγίδων που είναι συχνές στην περιοχή. 

 

Πιν. 6: Πρωτογενή βροχομετρικά δεδομένα σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) 

Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

7.2.1 Μέθοδος Διπλής Αθροιστικής Καμπύλης 

Οι έλεγχοι ομογένειας των υδρολογικών χρονοσειρών (Κουτσογιάννης και 

Ξανθόπουλος, 1999) είναι εμπειρικές τεχνικές εντοπισμού τεχνητών αλλαγών στις 

συνθήκες μέτρησης (π.χ. λόγω αντικατάστασης ή μεταφοράς του οργάνου), οι οποίες 

επηρεάζουν συστηματικά το αποτέλεσμα της μέτρησης. Οι εν λόγω έλεγχοι 
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αποσκοπούν στην συνόρθωση των δεδομένων, δηλαδή στην τροποποίηση των 

μετρήσεων με τρόπο ώστε να αρθούν οι συνέπειες των συστηματικών σφαλμάτων. 

Επιπλέον, αποτελούν μια αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας των 

δεδομένων. 

Η πλέον διαδεδομένη τεχνική για έλεγχο ομογένειας βροχομετρικών δεδομένων 

βασίζεται στην διπλή αθροιστική καμπύλη (double mass curve) που είναι μια 

εύχρηστη ημιεμπειρική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται για τα ετήσια ύψη βροχής, τα 

οποία υποτίθεται ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή. Συγκεκριμένα, πρόκειται 

για τη γραφική απεικόνιση της σημειοσειράς που προκύπτει από τα αθροιστικά 

ετήσια ύψη βροχής δύο σταθμών αφού τα τελευταία μετατραπούν σε αθροιστικές 

σειρές. Στον οριζόντιο άξονα παρίσταται το αθροιστικό ύψος βροχής του 

βροχομετρικού σταθμού βάσης, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος, ενώ στον 

κατακόρυφο άξονα παρίστανται τα αντίστοιχα αθροιστικά ύψη του υπό έλεγχο 

σταθμού. Στην περίπτωση που οι μετρήσεις του τελευταίου σταθμού είναι συνεπείς, 

η σημειοσειρά σχηματίζει μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων, 

διαφορετικά παρουσιάζονται θλάσεις ή άλματα. Η διαδικασία συνόρθωσης μιας 

χρονοσειράς συνίσταται σε μια απλή διαδικασία αναγωγής. 

Η διπλή αθροιστική καμπύλη εφαρμόζεται μόνο για τα πρωτογενή δεδομένα και για 

τις ετήσιες τιμές των κατακρημνισμάτων. Έτσι για ζεύγη σταθμών που ο υπό εξέταση 

σταθμός έχει τόσα κενά έτσι ώστε να μη συμπληρώνεται ικανό δείγμα ετήσιων 

κατακρημνίσεων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος. Σε περιπτώσεις σταθμών με 

σποραδικά κενά (π.χ. ένας με δύο κενούς μήνες στο έτος) η ετήσια τιμή συμμετέχει 

στη διπλή αθροιστική καμπύλη με τις τιμές των κενών μηνών όπως έχουν προκύψει 

από τη συμπλήρωση με το πλησιέστερο αξιόπιστο σταθμό στο μη-συνορθωμένο 

δείγμα. Σε περίπτωση συνόρθωσης των ετών αυτών, η συμπλήρωση 

επαναλαμβάνεται αφού πλέον θα έχουν προκύψει καλύτεροι συντελεστές συσχέτισης 

και διαφορετικοί παράμετροι της γραμμικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή της 

μεθόδου δεν έχει κανένα νόημα για δεδομένα σταθμών που έχουν προκύψει από 

επέκταση, απλώς γίνονται μόνο ενδεικτικά χωρίς να γίνει συνόρθωση. 

Οι V. T. Chow (V.T. Chow, Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill, 1964) και 

Dingman (L. Dingman, Physical Hydrology, McMillan, 1994) αναφέρουν ότι μια 

θλάση της διπλής αθροιστικής καμπύλης μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη μη-

ομογένειας των δεδομένων μόνο όταν συνεχίζεται για επιπλέον των 5 ετών και όταν 

(α) σχετίζεται σαφώς με κάποια αλλαγή στον τρόπο μέτρησης της βροχής με βάση το 

ιστορικό του σταθμού, και (β) είναι στατιστικά σημαντική. Ο Dingman αναφέρει ότι η 

διπλή αθροιστική καμπύλη πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ετήσια δεδομένα, καθώς 

μηνιαία δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα και τείνουν να 
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«κρύβουν» τις ασυνέπειες στα δεδομένα που προκύπτουν από τον τρόπο μέτρησης 

των κατακρημνισμάτων.  

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται ο συσχετισμός του κυρίου σταθμού της 

Μπεζούλας (εντός λεκάνης) με τους γύρω σταθμούς ώστε να γίνει έλεγχος της 

ομογένειας των δεδομένων. 

 

Διάγραμμα 1: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Λεοντίτου(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) 

Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 
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Διάγραμμα 2: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Μούχας (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) 

Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

 

 

Διάγραμμα 3: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Φράγμα Ταυρωπού (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ 

(1988) Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 



 51 

7.3. Συμπλήρωση κενών και Επέκταση χρονοσειρών 

Το πρόβλημα της σποραδικής έλλειψης μετρήσεων σε βροχομετρικά δείγματα είναι 

πολύ συχνό και οφείλεται πρωτίστως σε βλάβες οργάνων και αμέλειες παρατηρητών. 

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση ανεπαρκούς περιόδου λειτουργίας ενός σταθμού, με 

αποτέλεσμα το χρονικό εύρος των παρατηρήσεων να μην καλύπτει πλήρως τον 

αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα ενδιαφέροντος. 

Η συμπλήρωση των ελλείψεων καθώς και η επέκταση των δειγμάτων γίνεται με βάση 

τα δεδομένα ενός ή περισσότερων γειτονικών βροχομετρικών σταθμών. Κατά κανόνα 

και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται κοινή μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

στατιστικές μεθόδους, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων 

δεδομένων και προσαρμόζουν κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα με τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται κάποιο σφάλμα εκτίμησης. 

Η απλούστερη και γενικά αποδεκτή στατιστική τεχνική είναι η μέθοδος της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Έστω δύο μηνιαίες χρονοσειρές xi και yi, τα στοιχεία των οποίων 

προέρχονται από κοντινούς σταθμούς, και έστω n το πλήθος των ταυτόχρονων 

μετρήσεων. Η εκτίμηση της τιμής της προς συμπλήρωσης μεταβλητής yi συναρτήσει 

της γνωστής τιμής xi γίνεται μέσω ενός γραμμικού μοντέλου της μορφής: 

  baxy ii    

όπου a και b παράμετροι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα της εκτίμησης. Η παράμετρος a, ήτοι η κλίση (slope) της ευθείας 

παλινδρόμησης, δίνεται από τη σχέση: 
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όπου x , y  οι δειγματικές μέσες τιμές των χρονοσειρών. Από την άλλη πλευρά, η 

παράμετρος b, δηλαδή η τομή (intercept) της ευθείας παλινδρόμησης με τον 

κατακόρυφο άξονα, δίνεται από τη σχέση: 

 xayb    

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να 

μηδενίζονται οι αρνητικές τιμές που μπορεί να εμφανιστούν στην περίπτωση που 

προκύπτουν αρνητικοί συντελεστές. Βαθμός καταλληλότητας ενός μοντέλου 

παλινδρόμησης είναι ο λεγόμενος συντελεστής γραμμικής συσχέτισης (regression 

coefficient), που συμβολίζεται με r και ορίζεται ως: 



 52 

 























n

i
n

i

i

n

i

ii

i

xx

yyxx

yyr
1

1

2

2

12

)(

))((

)(    

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης λαμβάνει τιμές από –1 έως 1. Όσο πιο κοντά 

στα όρια του διαστήματος αυτού βρίσκεται η τιμή του εν λόγω δείκτη, τόσο 

ισχυρότερη είναι η συσχέτιση, ενώ μηδενική τιμή του r συνεπάγεται ανυπαρξία 

γραμμικής συσχέτισης. Ειδικά για την ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων, θεωρείται 

επιθυμητή η ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης, δηλαδή η συσχέτιση δειγμάτων με 

τιμή του συντελεστή r όσο το δυνατό πιο κοντά στη μονάδα. Η εμφάνιση τυχόν 

αρνητικής συσχέτισης, έστω και ισχυρής, αποτελεί ισχυρή ένδειξη αναξιοπιστίας των 

δεδομένων καθώς κάτι τέτοιο δεν ερμηνεύεται φυσικά. Κριτήριο για την αποδοχή του 

γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης είναι η τιμή του συντελεστή γραμμικής 

παλινδρόμησης να είναι μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή (rc), η οποία είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους του δείγματος και είναι ίση με: 

 
n

rc

2
    

όπου, n είναι το μέγεθος του δείγματος. 

Ειδικότερα όμως επισημαίνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης επιδιώκεται να είναι 

πάντα μεγαλύτερος της τιμής 0,7 για κάθε μήνα, τιμή που είθισται να χρησιμοποιείται 

ως αποδεκτή σε ανάλογες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των 

σταθμών με αξιόπιστα δεδομένα το κριτήριο αυτό γενικά επιτυγχάνεται, ενώ στους 

υπόλοιπους και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου η εκδήλωση μεμονωμένων 

εξαιρετικά τοπικών καταιγίδων προκαλεί γενικά χαμηλότερους συντελεστές 

συσχέτισης. Κατανοώντας τα εγγενή προβλήματα της καταγραφής της 

μετεωρολογικής πληροφορίας της χώρας, γίνονται δεκτοί συντελεστές συσχέτισης και 

χαμηλότεροι από 0,7. 

Για τη συμπλήρωση των κενών των δειγμάτων ακολουθείται η εξής διαδικασία. Σε 

πρώτη φάση εντοπίστηκαν τα πιο κοντινά δείγματα για κάθε σταθμό και 

υπολογίστηκαν οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης για τις χρονοσειρές κάθε 

ξεχωριστού μήνα. Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν οι σταθμοί με τη βέλτιστη 

συσχέτιση σε κάθε χρονικό βήμα και συμπληρώθηκαν οι αντίστοιχες κενές τιμές με τη 

μέθοδο γραμμικής παλινδρόμησης. Στην περίπτωση που για κάποια έτη υπήρχαν 

κενές τιμές και στο σταθμό αναφοράς, τότε χρησιμοποιήθηκαν για συμπλήρωση τα 

δεδομένα του δεύτερου καλύτερου σταθμού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε τους μήνες 

με μηδενικές τιμές στο σταθμό αναφοράς (κατά κανόνα θερινούς) κατά τους οποίους 
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θεωρήθηκε μηδενική και η τιμή του σταθμού προς συμπλήρωση, σε αντίθεση με το 

υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης που θα θεωρούσε την τομή της ευθείας 

παλινδρόμησης. 

 

Πιν. 7: Ανηγμένα βροχομετρικά δεδομένα σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) 

Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ.  ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1950-51 138,0 176,1 241,6 227,3 178,5 271,3 20,2 84,5 28,6 33,3 8,3 163,0 1.570,7 

1951-52 877,0 233,2 114,2 402,2 210,6 61,9 0,0 48,8 54,7 59,5 0,0 35,7 2.097,8 

1952-53 67,8 401,0 471,2 184,5 173,7 71,4 66,6 172,6 80,9 8,3 6,0 17,9 1.721,9 

1953-54 374,9 471,2 0,0 33,3 174,9 166,6 145,2 66,6 9,5 0,0 3,6 9,5 1.455,3 

1954-55 207,1 291,6 326,1 125,0 98,8 145,2 222,5 0,0 75,0 63,1 66,6 155,9 1.776,9 

1955-56 358,2 308,2 78,5 341,5 589,1 159,5 72,6 66,6 44,0 4,8 29,8 41,7 2.094,5 

1956-57 153,3 429,2 101,2 271,3 44,0 190,4 38,1 134,5 109,8 62,4 24,2 115,8 1.674,2 

1957-58 630,2 276,3 379,6 126,1 123,0 314,2 208,7 97,8 60,0 45,8 0,0 344,4 2.606,1 

1958-59 114,0 493,3 158,3 380,8 41,7 246,3 292,7 121,0 96,4 38,9 104,8 133,4 2.221,6 
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1959-60 205,3 401,0 145,5 383,2 246,3 273,7 181,4 128,3 108,1 0,0 0,0 191,9 2.264,7 

1960-61 45,1 167,4 399,8 144,0 88,1 159,5 113,4 29,3 30,8 61,8 3,1 7,1 1.249,4 

1961-62 265,3 201,6 205,9 149,9 217,8 284,4 76,8 33,8 38,2 8,9 0,0 276,7 1.759,3 

1962-63 338,7 476,8 418,9 336,8 510,5 173,7 128,8 116,9 36,3 6,5 53,9 29,6 2.627,4 

1963-64 440,8 87,6 408,2 163,0 111,9 79,7 112,0 169,0 69,9 25,5 32,2 59,3 1.759,1 

1964-65 177,9 286,8 297,5 221,3 213,0 96,4 204,2 109,7 59,0 59,7 14,3 0,0 1.739,8 

1965-66 85,1 336,7 292,1 414,1 87,6 266,6 135,4 110,2 97,6 7,6 13,3 127,7 1.974,0 

1966-67 153,7 417,9 264,1 172,3 0,0 6,9 122,5 67,7 12,7 137,9 45,2 124,8 1.525,7 

1967-68 116,0 116,1 349,0 261,3 27,8 34,4 10,4 227,3 92,3 0,0 29,5 42,7 1.306,8 

1968-69 240,7 218,8 200,3 179,1 133,0 235,6 27,4 12,9 26,9 18,4 9,9 124,8 1.427,8 

1969-70 48,7 168,3 524,1 296,2 58,9 123,6 45,6 72,6 81,9 92,8 6,9 44,9 1.564,5 

1970-71 274,9 69,5 191,0 312,3 181,5 217,1 132,9 34,0 0,0 30,9 98,2 76,2 1.618,5 

1971-72 114,4 253,6 106,4 164,8 139,3 153,6 340,2 90,7 30,7 54,9 30,7 66,5 1.545,8 

1972-73 298,8 99,8 43,3 33,9 237,9 194,8 65,9 30,7 22,4 66,0 49,7 107,3 1.250,5 

1973-74 353,7 110,6 201,0 116,7 272,0 136,3 288,3 89,4 76,0 0,0 3,8 47,5 1.695,3 

1974-75 207,5 204,1 15,5 13,1 68,3 100,1 91,6 81,5 96,5 34,0 77,4 1,4 991,0 

1975-76 133,5 264,9 137,7 87,5 150,9 166,6 159,3 82,1 47,6 56,8 33,2 22,3 1.342,4 

1976-77 172,6 225,5 333,2 90,4 58,8 38,8 88,2 25,9 53,1 0,0 2,9 154,1 1.243,5 

1977-78 60,8 220,5 148,8 63,1 122,2 84,7 176,7 90,4 8,0 1,9 2,7 202,9 1.182,7 

1978-79 151,0 140,1 170,6 298,5 249,0 62,4 221,4 181,7 26,0 35,5 24,2 24,3 1.584,7 

1979-80 382,9 250,7 201,6 145,8 93,2 121,6 82,3 131,4 32,3 0,0 7,4 52,2 1.501,4 

1980-81 366,2 178,7 264,1 307,4 72,0 13,8 126,3 87,3 16,7 0,0 62,8 39,6 1.534,9 

1981-82 156,3 108,3 272,8 80,2 283,4 288,0 166,2 144,5 17,0 16,2 28,9 102,0 1.663,8 

1982-83 115,0 243,4 263,9 48,4 169,1 288,5 62,5 27,7 123,5 67,4 51,5 21,4 1.482,3 

1983-84 166,3 236,4 183,5 140,7 241,0 159,3 256,7 92,7 42,0 6,0 90,2 46,3 1.661,1 

1984-85 5,0 171,5 117,8 370,8 69,9 185,9 148,8 61,0 10,8 9,5 8,2 10,5 1.169,7 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 228,5 249,6 229,4 202,5 163,9 159,2 132,3 89,2 51,9 31,8 29,2 86,3 1.653,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 5,0 69,5 0,0 13,1 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 877,0 493,3 524,1 414,1 589,1 314,2 340,2 227,3 123,5 137,9 104,8 344,4   

ΤΥΠ.ΑΠ. 174,7 117,5 128,7 118,7 122,8 86,4 84,4 51,8 34,0 32,5 30,2 80,4   

Πιν. 8: Ανηγμένες και συμπληρωμένες μηνιαίες βροχοπτώσεις σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – 

ΕΜΠ (1988) Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

7.4. Διερεύνηση σχέσης βροχόπτωσης-υψομέτρου 

Για την εκτίμηση της επιφανειακής βροχόπτωσης με βάση σημειακά δείγματα από 

βροχομετρικούς σταθμούς είναι αναγκαία η διερεύνηση της σχέσης μεταβολής του 

ύψους βροχής συναρτήσει του υψομέτρου, που στις ελληνικές λεκάνες κυμαίνεται 

από 0,5 ως 2,0 mm/m (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999, σ. 131). 

Στον πίνακα 9 απεικονίζονται οι τιμές της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης (που 

προέρχονται από τα πρωτογενή δείγματα) συναρτήσει του υψομέτρου των σταθμών. 

Στο Διάγραμμα 4 μπορούμε να δούμε τη σχέση υψομέτρου και μέσης ετήσιας βροχής 

για την περιοχή μελέτης. Από τη συσχέτιση των δύο μεγεθών προκύπτει συντελεστής 

προσδιορισμού r2 = 0,71, τιμή που είναι σχετικά υψηλή αλλά φυσιολογική για την 

περιοχή (ενδοορεινές δασώδεις εκτάσεις και υποαλπική ζώνη).  
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 780 927,50 

ΦΡΑΓΜΑ 805 1276,60 

ΜΟΥΧΑ 870 1371,50 

ΜΠΕΖΟΥΛΑ 931 1653,90 

ΛΕΟΝΤΙΤΟ 950 1541,10 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 103 569,70 

ΜΟΥΖΑΚΙ 226 999,60 

 
Πίν. 9: Υψόμετρο βροχομετρικών σταθμών και μέση ετήσια βροχόπτωση. 

 

 

Διάγραμμα 4: Γραφική απεικόνιση σχέσης μέσης ετήσιας βροχόπτωσης-υψομέτρου και της ευθείας 

γραμμικής παλινδρόμησης. 

7.5. Επιφανειακή Ολοκλήρωση Βροχοπτώσεων 

Οι κυριότερες μέθοδοι επιφανειακής ολοκλήρωσης βροχοπτώσεων είναι εκείνες της 

επιφανειακής ολοκλήρωσης και της προσαρμογής επιφάνειας. Για τις πρώτες 

χρησιμοποιείται η μέθοδος των πολυγώνων Thiessen, ενώ από τις δεύτερες η 

μέθοδος της βέλτιστης παρεμβολής (kriging). 

Η μέθοδος των πολυγώνων Thiessen χρησιμοποιείται ευρύτατα ακόμα και σήμερα, 

καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας από την πρώτη παρουσίαση της μεθόδου. 

Η εφαρμογή της μεθόδου είναι εξαιρετικά απλή (που γίνεται ακόμα απλούστερη σε 

περιβάλλον ενός Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (G.I.S.)), ενώ οι εκτιμήσεις 

της συγκρίνονται με αυτές των πιο σύγχρονων μεθόδων βέλτιστης παρεμβολής. Οι 

εκτιμήσεις της μεθόδου είναι τόσο καλύτερες όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο των 

βροχομετρικών σταθμών και όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική κλίμακα μελέτης. 
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Η μέθοδος της βέλτιστης παρεμβολής (kriging) ανήκει στη γενικότερη κατηγορία των 

γεωστατιστικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται στην υπόθεση ότι η 

διακύμανση της βροχόπτωσης στο χώρο είναι τυχαία, οπότε χρησιμοποιούν 

στατιστικές μεθοδολογίες για οποιαδήποτε εκτίμηση απορρέει από τις σημειακές 

εκτιμήσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου kriging είναι ότι ποσοτικοποιούν και 

τελικά ελαχιστοποιούν το σφάλμα εκτίμησης, πράγμα που δεν συμβαίνει με τη 

μέθοδο των πολυγώνων Thiessen. 

 

Χάρτης 11: Χάρτης λεκάνης απορροής με τα πολύγωνα Thiessen (Πηγή: Παλαιοχωρίτης Κ. – Κανδήλα Θ. Ο.Ε.) 

 

Η εφαρμογή των πολυγώνων Thiessen είναι μια πολύ απλή εφαρμογή σε G.I.S. και 

μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και βροχομετρικοί σταθμοί που βρίσκονται 

εκτός της λεκάνης απορροής.  

Παρατηρούμε ότι το σύνολο των λεκανών απορροής, Μ. Ποτάμι και 

Κερασιώτη, περιλαμβάνονται αποκλειστικά εντός του πολυγώνου του 

σταθμού «Μπεζούλα», σταθμός που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη 

συνέχεια των υπολογισμών.  
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7.6. Υψομετρική Αναγωγή Βροχοπτώσεων 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επιθυμητή η μεταφορά της βροχομετρικής 

πληροφορίας ενός ή περισσότερων σταθμών σε διαφορετικά υψόμετρα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ανομοιόμορφης υψομετρικής 

κατανομής των βροχομετρικών σταθμών μιας λεκάνης, που συνήθως καλύπτουν 

μόνο τα πεδινά ή ημιορεινά τμήματα αυτής. Αυτό έχει ως συνέπεια την υποεκτίμηση 

της επιφανειακής βροχόπτωσης της λεκάνης, αφού παρατηρείται αύξηση του ύψους 

βροχόπτωσης με την αύξηση του υψομέτρου, με τυπικές τιμές από 0,5 ως 2,0 mm/m. 

Έστω zs το μέσο υψόμετρο της λεκάνης, το οποίο υπολογίζεται με κλασικές 

τοπογραφικές μεθόδους, zσ το μέσο υψόμετρο των βροχομετρικών σταθμών και hs το 

επιφανειακό μέσο ετήσιο ύψος βροχής, το οποίο προκύπτει με επιφανειακή 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων σημειακών δειγμάτων. Αν ισχύει zs = zσ, η υψομετρική 

κατανομή των σταθμών είναι αντιπροσωπευτική της λεκάνης, και συνακόλουθα η 

βροχόπτωση που υπολογίζεται μέσω επιφανειακής ολοκλήρωσης θεωρείται 

αντιπροσωπευτική της επιφανειακής βροχόπτωσης της λεκάνης. Αν ωστόσο τα δύο 

μέσα υψόμετρα διαφέρουν σημαντικά τότε απαιτείται διόρθωση της υπολογιζόμενης 

βροχόπτωσης με βάση τον λεγόμενο συντελεστή υψομετρικής αναγωγής: 

 
s

s

h

zz 


 1    

όπου β η βροχομετρική βαθμίδα, δηλαδή η ανά μονάδα μέτρου μεταβολή του ύψους 

βροχής, η οποία ταυτίζεται με την κλίση της ευθείας γραμμικής παλινδρόμησης 

μεταξύ των μέσων ετήσιων τιμών των σημειακών δειγμάτων και των αντίστοιχων 

υψομέτρων των βροχομετρικών σταθμών. 

Στις επεξεργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται στον πίνακα 10, 

θεωρήθηκε κοινή τιμή βροχοβαθμίδας ίση με β = 0,918 mm/m.  

Λεκάνη Μ. Ποτάμι Κερασιώτης 

Εμβαδό λεκάνης (km
2
) 24,15 5,97 

Μέσο υψόμετρο λεκάνης (m) 1355 1359,42 

Μέσο υψόμετρο σταθμών (m) 931 931 

Επιφανειακό ετήσιο ύψος 

βροχής, χωρίς υψομετρική 

αναγωγή (mm) 

1653,90 1653,90 

Βροχοβαθμίδα (mm/m) 0,918 0,918 

Συντελεστής υψομετρικής 

αναγωγής 
1,235 1,237 

Ανηγμένο επιφανειακό ετήσιο 

ύψος βροχής(mm) 
2.042,56 2.045,87 
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Πίν. 10: Στοιχεία για τον υπολογισμό του συντελεστή υψομετρικής αναγωγής στις  υπολεκάνες (Πηγή: 

ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

 

Επειδή το ανηγμένο επιφανειακό ετήσιο ύψος βροχής είναι πολύ κοντινό και στις δυο 

υδρολογικές λεκάνες της μελετώμενης περιοχής, στη συνέχεια των υπολογισμών θα 

χρησιμοποιήσουμε και για τις δυο λεκάνες την τιμή 2.042,56mm (τη μικρότερη).  

Τα κύρια στατιστικά χαρακτηριστικά υψομετρικά διορθωμένων βροχομετρικών 

δειγμάτων των λεκανών απορροής σε μηνιαία και ετήσια κλίμακα συνοψίζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ.  ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1950-51 170,4 217,5 298,4 280,7 220,4 335,1 24,9 104,4 35,3 41,1 10,3 201,3 1.939,8 

1951-52 1.083,1 288,0 141,0 496,7 260,1 76,4 0,0 60,3 67,6 73,5 0,0 44,1 2.590,8 

1952-53 83,7 495,2 581,9 227,9 214,5 88,2 82,3 213,2 99,9 10,3 7,4 22,1 2.126,5 

1953-54 463,0 581,9 0,0 41,1 216,0 205,8 179,3 82,3 11,7 0,0 4,4 11,7 1.797,3 

1954-55 255,8 360,1 402,7 154,4 122,0 179,3 274,8 0,0 92,6 77,9 82,3 192,5 2.194,5 

1955-56 442,4 380,6 96,9 421,8 727,5 197,0 89,7 82,3 54,3 5,9 36,8 51,5 2.586,7 

1956-57 189,3 530,1 125,0 335,1 54,3 235,1 47,1 166,1 135,6 77,1 29,9 143,0 2.067,6 

1957-58 778,3 341,2 468,8 155,7 151,9 388,0 257,7 120,8 74,1 56,6 0,0 425,3 3.218,5 

1958-59 140,8 609,2 195,5 470,3 51,5 304,2 361,5 149,4 119,1 48,0 129,4 164,7 2.743,7 

1959-60 253,5 495,2 179,7 473,3 304,2 338,0 224,0 158,5 133,5 0,0 0,0 237,0 2.796,9 

1960-61 55,7 206,7 493,8 177,8 108,8 197,0 140,0 36,2 38,0 76,3 3,8 8,8 1.543,0 

1961-62 327,6 249,0 254,3 185,1 269,0 351,2 94,8 41,7 47,2 11,0 0,0 341,7 2.172,7 

1962-63 418,3 588,8 517,3 415,9 630,5 214,5 159,1 144,4 44,8 8,0 66,6 36,6 3.244,8 

1963-64 544,4 108,2 504,1 201,3 138,2 98,4 138,3 208,7 86,3 31,5 39,8 73,2 2.172,5 

1964-65 219,7 354,2 367,4 273,3 263,1 119,1 252,2 135,5 72,9 73,7 17,7 0,0 2.148,7 

1965-66 105,1 415,8 360,7 511,4 108,2 329,3 167,2 136,1 120,5 9,4 16,4 157,7 2.437,9 

1966-67 189,8 516,1 326,2 212,8 0,0 8,5 151,3 83,6 15,7 170,3 55,8 154,1 1.884,2 

1967-68 143,3 143,4 431,0 322,7 34,3 42,5 12,8 280,7 114,0 0,0 36,4 52,7 1.613,9 

1968-69 297,3 270,2 247,4 221,2 164,3 291,0 33,8 15,9 33,2 22,7 12,2 154,1 1.763,3 

1969-70 60,1 207,9 647,3 365,8 72,7 152,6 56,3 89,7 101,1 114,6 8,5 55,5 1.932,2 

1970-71 339,5 85,8 235,9 385,7 224,2 268,1 164,1 42,0 0,0 38,2 121,3 94,1 1.998,8 

1971-72 141,3 313,2 131,4 203,5 172,0 189,7 420,1 112,0 37,9 67,8 37,9 82,1 1.909,1 

1972-73 369,0 123,3 53,5 41,9 293,8 240,6 81,4 37,9 27,7 81,5 61,4 132,5 1.544,4 

1973-74 436,8 136,6 248,2 144,1 335,9 168,3 356,1 110,4 93,9 0,0 4,7 58,7 2.093,7 

1974-75 256,3 252,1 19,1 16,2 84,4 123,6 113,1 100,7 119,2 42,0 95,6 1,7 1.223,9 

1975-76 164,9 327,2 170,1 108,1 186,4 205,8 196,7 101,4 58,8 70,1 41,0 27,5 1.657,9 

1976-77 213,2 278,5 411,5 111,6 72,6 47,9 108,9 32,0 65,6 0,0 3,6 190,3 1.535,7 

1977-78 75,1 272,3 183,8 77,9 150,9 104,6 218,2 111,6 9,9 2,3 3,3 250,6 1.460,6 

1978-79 186,5 173,0 210,7 368,6 307,5 77,1 273,4 224,4 32,1 43,8 29,9 30,0 1.957,1 

1979-80 472,9 309,6 249,0 180,1 115,1 150,2 101,6 162,3 39,9 0,0 9,1 64,5 1.854,2 

1980-81 452,3 220,7 326,2 379,6 88,9 17,0 156,0 107,8 20,6 0,0 77,6 48,9 1.895,6 

1981-82 193,0 133,8 336,9 99,0 350,0 355,7 205,3 178,5 21,0 20,0 35,7 126,0 2.054,8 

1982-83 142,0 300,6 325,9 59,8 208,8 356,3 77,2 34,2 152,5 83,2 63,6 26,4 1.830,6 

1983-84 205,4 292,0 226,6 173,8 297,6 196,7 317,0 114,5 51,9 7,4 111,4 57,2 2.051,5 

1984-85 6,2 211,8 145,5 457,9 86,3 229,6 183,8 75,3 13,3 11,7 10,1 13,0 1.444,6 

Πίν. 11: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χρονοσειράς επιφανειακής βροχόπτωσης λεκανών 

απορροής (mm). 
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 Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέση 

τιμή 
282,2 308,3 283,2 250,1 202,5 196,6 163,4 110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Απόλυτη 

Ελάχιστη 
6,2 85,8 0,0 16,2 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Απόλυτη 

Μέγιστη 
1.083,1 609,2 647,3 511,4 727,5 388,0 420,1 280,7 152,5 170,3 129,4 425,3 

Τυπική 

απόκλιση 
215,8 145,1 158,9 146,6 151,7 106,7 104,2 64,0 42,0 40,1 37,3 99,3 

Πίν. 12: Μέση, απόλυτη μέγιστη και ελάχιστη επιφανειακής βροχόπτωση λεκάνης απορροής (mm). 

 

Για τη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε ως χειρότερο υδρολογικό έτος τη 

μέση τιμή των 5 χειρότερων υδρολογικών ετών του δείγματος, στα οποία έχουμε τα 

μικρότερα ύψη κατακρημνισμάτων τους θερινούς μήνες (Μάιο – Σεπτέμβριο), μήνες 

που αφορούν κατεξοχήν τη λειτουργία των αρδευτικών έργων. 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1951-52 1.083,1 288,0 141,0 496,7 260,1 76,4 0,0 60,3 67,6 73,5 0,0 44,1 2.590,8 

1953-54 463,0 581,9 0,0 41,1 216,0 205,8 179,3 82,3 11,7 0,0 4,4 11,7 1.797,3 

1955-56 442,4 380,6 96,9 421,8 727,5 197,0 89,7 82,3 54,3 5,9 36,8 51,5 2.586,7 

1960-61 55,7 206,7 493,8 177,8 108,8 197,0 140,0 36,2 38,0 76,3 3,8 8,8 1.543,0 

1968-69 297,3 270,2 247,4 221,2 164,3 291,0 33,8 15,9 33,2 22,7 12,2 154,1 1.763,3 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
       

55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 
 

Πίν. 13: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χειρότερων υδρολογικών ετών επιφανειακής βροχόπτωσης 

θερινών μηνών (mm). 

 

Αντίστοιχα λαμβάνουμε ως καλύτερο υδρολογικό έτος τη μέση τιμή των 5 καλύτερων 

υδρολογικών ετών του δείγματος, στα οποία έχουμε τα μεγαλύτερα ύψη 

κατακρημνισμάτων τους θερινούς μήνες (Μάιο – Σεπτέμβριο). 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1956-57 189,3 530,1 125,0 335,1 54,3 235,1 47,1 166,1 135,6 77,1 29,9 143,0 2.067,6 

1957-58 778,3 341,2 468,8 155,7 151,9 388,0 257,7 120,8 74,1 56,6 0,0 425,3 3.218,5 

1958-59 140,8 609,2 195,5 470,3 51,5 304,2 361,5 149,4 119,1 48,0 129,4 164,7 2.743,7 

1959-60 253,5 495,2 179,7 473,3 304,2 338,0 224,0 158,5 133,5 0,0 0,0 237,0 2.796,9 

1967-68 143,3 143,4 431,0 322,7 34,3 42,5 12,8 280,7 114,0 0,0 36,4 52,7 1.613,9 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ        175,1 115,3 36,3 39,1 204,6  

Πίν. 14: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χρονοσειράς καλυτέρων υδρολογικών ετών επιφανειακής 

βροχόπτωσης θερινών μηνών (mm). 
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7.7. Εξατμοδιαπνοή 

Η εξατμοδιαπνοή είναι μία από τις κύριες υδρολογικές διεργασίες του υδρολογικού 

κύκλου και για τη συνεπή εκτίμηση της έχουν προταθεί πλήθος μοντέλων στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Η εργασία των Penman-Monteith είναι ευρέως διαδομένη για την 

επαρκή υδροδυναμική και ενεργειακή ερμηνεία του φαινομένου και εμφανίζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων εμπειρικών κυρίως σχέσεων (Κουτσογιάννης 

και Ξανθόπουλος, 1999, σ. 165-232). Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι 

απαιτήσεις της σε πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα, που είναι η μέση 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η ταχύτητα ανέμου και η ηλιοφάνεια. 

Οι Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος (1999, σ. 222-224) ανέπτυξαν ένα ημιεμπειρικό 

μοντέλο, το οποίο βασίζεται στη διατύπωση μιας παραμετρικής μαθηματικής 

έκφρασης της μορφής: 

E =aSο – b/1 – cT 

όπου Ε η δυνητική εξατμοδιαπνοή σε mm/d, Τ η μέση θερμοκρασία σε °C, S0 η 

εξωγήινη ακτινοβολία σε KJ/m2/d, που είναι αστρονομικό μέγεθος και εξαρτάται από 

το γεωγραφικό πλάτος, και a, b και c παράμετροι. 

Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο δείγμα εξάτμισης κατά Penman, οι 

παράμετροι μπορούν να εκτιμηθούν μέσω βελτιστοποίησης, ελαχιστοποιώντας 

δηλαδή το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ των τιμών εξάτμισης που υπολογίζονται 

αναλυτικά και αυτών που προκύπτουν με εφαρμογή του παραπάνω τύπου. 

7.7.1 Εκτίμηση δυνητικής εξατμοδιαπνοής 

Για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής στις λεκάνες της περιοχής μελέτης 

δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιτρέπουν τον υπολογισμό της. Έτσι 

χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, 

ανέμου και ηλιοφάνειας του Καπνικού σταθμού Καρδίτσας που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 111 m και καλύπτει την περίοδο 2000-2008 πλησίον της πόλης της 

Καρδίτσας. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς δείγματος συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Μήνας 
 
 
 

Μέση 
Βαρομετρική 

πίεση 

Θερμοκρασία αέρος 
σε °C 

Σχετική Υγρασία 
αέρος % 

Μέση 
απόλυτη 
υγρασία 

αέρα 

Ύψος 
εξάτμισης 

σε mm 

Ύψος 
βροχόπτωσης 

σε mm 
 

Ηλιοφάνεια 
σε h, min, 

sec 
 Μέση 

Μέση 
Μέση 

Μέση 

max min max min 

Ιανουάριος 165,16 5,24 18,48 -4,48 80,42 94,40 49,83 6,05 19,46 80,84 107+29 

Φεβρουάριος 167,18 6,83 21,02 -3,90 75,60 91,91 46,46 7,16 25,80 75,86 111+21 

Μάρτιος 166,61 11,63 25,85 0,74 71,05 89,32 43,13 9,85 50,63 66,44 158+25 

Απρίλιος 165,86 15,51 28,82 3,14 70,54 89,63 41,42 11,21 48,64 61,91 163+30 

Μάιος 166,08 21,53 33,97 9,30 65,58 85,67 39,63 15,55 79,60 41,28 195+20 
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Ιούνιος 165,88 26,39 38,45 12,43 61,86 80,67 40,01 19,24 108,81 20,35 273+27 

Ιούλιος 165,14 28,30 40,58 15,41 60,98 83,58 38,90 21,22 121,31 29,65 314+23 

Αύγουστος 165,55 27,58 39,68 15,07 65,23 83,58 38,29 20,99 118,93 8,46 293+15 

Σεπτέμβριος 165,66 22,36 35,94 9,74 71,79 88,82 40,63 16,92 71,36 54,61 200+32 

Οκτώβριος 166,57 16,64 29,70 4,70 80,41 92,00 51,93 13,54 35,77 83,71 128+32 

Νοέμβριος 167,31 10,70 24,01 0,63 83,58 93,90 54,17 9,48 20,61 53,93 101+31 

Δεκέμβριος 167,62 6,11 18,17 -4,81 84,14 95,02 56,62 5,99 13,97 106,05 77+17 

Ολική 
Ετήσια 

1994,62 198,82 354,67 57,97 871,18 1068,50 541,02 157,20 714,89 683,09 2125+2 

Μ.Ο 166,2183333 16,57 29,56 103,98 72,60 89,04 45,09 13,10 59,57 56,92 177+00 

 

Μήνας 
Μέση νέφωση σε 
δεκατεταρτημόρια 

Μέση 
ταχύτητα 
ανέμου 

Μέση θερμοκρασία εδάφους 
σε βάθος 

Μέση 
ορατότητα 

(1-10) 

0,00m 0,05 
m 

0,20m 0,25m 0,50m  
Ιανουάριος 6,78 1,53 5,04 1,44 5,51 1,66 6,48 4,69 

Φεβρουάριος 6,52 1,46 6,83 1,85 6,98 1,77 7,03 5,13 
Μάρτιος 6,49 2,00 11,81 2,98 11,49 2,64 10,61 5,95 
Απρίλιος 6,37 1,66 17,08 4,15 16,17 3,53 14,50 6,30 

Μάιος 4,62 1,24 23,74 5,44 21,30 4,83 19,47 6,83 
Ιούνιος 3,60 1,50 29,22 7,92 27,18 6,23 24,13 7,40 
Ιούλιος 2,30 1,56 32,84 7,80 30,40 6,93 27,39 7,31 

Αύγουστος 2,05 1,22 31,07 7,13 29,58 6,65 27,32 6,90 
Σετττέμβριος 4,78 1,48 25,09 6,00 24,88 5,78 24,19 6,24 
Οκτώβριος 6,12 1,28 18,24 4,25 18,12 4,41 18,48 4,63 
Νοέμβριος 7,14 1,22 11,29 2,76 12,04 2,93 13,32 4,60 
Δεκέμβριος 7,37 1,21 6,21 1,18 6,86 1,43 8,13 4,07 

Ολική 
Ετήσια 

- - - - - - - - 
Μ.Ο 5,35 1,45 18,21 4,41 17,54 4,07 16,75 5,84 

Πίν. 15: Σταθμός Καπνικής Έρευνας Καρδίτσας. (Γεωγραφικό πλάτος 39° 22' Ν γεωγραφικό μήκος 21° 

55' Ε), Υψόμετρο βαρομέτρου 111,0 μέτρα, περίοδος 2000-2008 

7.7.2  Εκτίμηση δυνητικής εξατμοδιαπνοής λεκάνης απορροής 

Η απαιτούμενη διαδικασία υπολογισμού όταν εφαρμόζεται η τροποποιημένη μέθοδος 

των Penman κατά Doorenbos και Pruitt (FAO 24) είναι κοπιαστική και χρονοβόρα και 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπολογιστικών λαθών. Ειδικότερα, η ημερήσια δυναμική 

εξατμισοδιαπνοή υπολογίζεται από τη σχέση:  

rcc ETKET 
 

όπου: cK  είναι ο φυτικός συντελεστής 

                 rET  είναι η δυναμική εξατμισοδιαπνοή. 

Η δυναμική εξατμισοδιαπνοή θα υπολογιστεί σύμφωνα με την τροποποιημένη 

μέθοδο του Penman από τη σχέση:  

    ))e(e f(u)  W)(1RW  CΕT danr  ]
day

mm
[

 

Για το λόγο αυτό μέσα από ένα απλό υπολογιστικό πρόγραμμα υπολογίζεται εύκολα 

η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς. Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολο στη χρήση και 
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προσβάσιμο σε όλους. Αποτελεί δημοσιευμένη εργασία στο 7ο διεθνές συνέδριο της 

EWRA (European Water Resources Association)1.  

Το πλήρες κείμενο της εργασίας καθώς και το πρόγραμμα υπολογισμού μπορούν να 

αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://theoxar.weebly.com/index.html. Στον παρακάτω 

πίνακα έχουμε τον προσδιορισμό της  ETr. 

Μήνας 
Δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Etr) 

σε mm ανά ημέρα 
Δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Etr) σε 

mm ανά μήνα 

Ιανουάριος 0,884 27,404 
Φεβρουάριος 1,424 39,872 

Μάρτιος 2,679 83,049 
Απρίλιος 4,144 124,32 

Μάιος 4,823 149,513 
Ιούνιος 6,468 194,04 
Ιούλιος 7,108 220,348 

Αύγουστος 5,794 179,614 
Σεπτέμβριος 3,719 111,57 
Οκτώβριος 2,608 80,848 
Νοέμβριος 1,035 31,05 
Δεκέμβριος 0,697 21,607 

Πίν. 16: Δυνητική εξατμισοδιαπνοή λεκάνης απορροής (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

 

Για την αναγωγή της δυνητικής εξατμοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς (Etr) στις 

συνθήκες φυτοκάλυψης της λεκάνης (Δυναμική εξατμισοδιαπνοή) θεωρήθηκε ότι οι 

ανάγκες σε εξατμοδιαπνοή των δασωδών εκτάσεων ταυτίζονται με αυτές της 

καλλιέργειας αναφοράς (Kc=0,9), ενώ στην περίπτωση χαμηλής βλάστησης οι εν 

λόγω ανάγκες αποτελούν το 70% της θεωρητικής ζήτησης της καλλιέργειας 

αναφοράς (Kc=0,6). Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά των εκτάσεων που 

καταλαμβάνει κάθε τύπος φυτοκάλυψης (μέσω ψηφιοποίησης από ορθοφωτοχάρτες 

έτους 2016) (πίνακας 17), προέκυψε ένας συντελεστής αναγωγής με τον οποίο 

πολλαπλασιάστηκαν οι τιμές που υπολογίστηκαν παραπάνω. Περαιτέρω, δεδομένου 

ότι ο σταθμός της Καρδίτσας βρίσκεται σε πεδινή περιοχή εφαρμόζεται ο 

προσεγγιστικός συντελεστής διόρθωσης λόγω υψομέτρου, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 40% - μείωση υπολογιζόμενης τιμής. Αντίστοιχος συντελεστής 

εφαρμόστηκε και στη μελέτη "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και 

προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα" που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ το 

2002. Οι μέσες μηνιαίες ανηγμένες τιμές που προέκυψαν δίνονται στον πίνακα 18. 

Λεκάνη  Δασώδης  Χαμηλή βλάστηση  

Μ. Ποτάμι 15,69 8,46 

Κερασιώτη 3,33 2,64 

Πίν. 17: Τύπος φυτοκάλυψης στις λεκάνες απορροής (εκτάσεις σε km
2
) - (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ο.Ε). 

                                                           
1 M. Theocharis, 2009. A computer system of estimating reference crop evapotranspiration using 
the Modified penman’s method, Proc. EWRA 7th International Conference, Water Resources 

Conservancy and Risk Reduction Under Climatic, pp.215-222, June 25-27, 2009, Limessol, Cyprus 
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Λεκάνη  Ιαν.  Φεβ.  Μάρ.  Απρ.  Μάι.  Ιούν.  Ιούλ.  Αύγ.  Σεπ.  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Έτος  

Μ. Ποτάμι 13,07 19,02 39,61 59,29 71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 38,56 14,81 10,31 602,50 

Κερασιώτης 12,62 20,34 38,24 57,24 68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 37,22 14,30 9,95 583,60 

Πίν. 18: Μέσες τιμές ανηγμένης δυνητικής εξατμοδιαπνοής λεκάνης απορροής (mm) (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

7.8. Υδρομετρικά στοιχεία 

Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων απαιτούνται μετρήσεις παροχής σε 

αντιπροσωπευτικές θέσεις της λεκάνης ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, στην ανάλυση συμπεριλάβαμε το σταθμό Γέφυρα 

Κερασιώτη σε απόσταση 750 μέτρων κατάντη της μελετώμενης υδροληψίας του π. 

Κερασιώτη, θέση στην οποία πραγματοποιούνταν μετρήσεις παροχής από τη ΔΕΗ 

για το διάστημα 1964 – 1967. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνταν για την 

εκτέλεση του έργου εκτροπής του π. Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα μέσω υπόγειας 

διώρυγας. 

Στην εν λόγω θέση (x: 299.895,66 y: 4.356.543,12) η συνολική έκταση της λεκάνης 

απορροής ανέρχεται σε 5,97+0,89 = 6,86 sq Km. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μετρήσεις παροχής στην παραπάνω θέση σε 

m3/sec αλλά και σε hm3/μήνα. 

Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

1964 - 65       1,340 0,550 0,140 0,080 0,060 0,060 

1965 - 66 0,050 0,380 0,890 1,010 0,470 0,560 0,540 0,660 0,190 0,050 0,030 0,070 

1966 - 67 0,140 0,990 1,010 0,360 0,250 0,350 0,480 0,300 0,100 0,050 0,050 0,070 

Μ.Όρος 0,058 0,290 0,095 0,685 0,950 0,685 0,360 0,455 0,787 0,503 0,143 0,060 

Μέγιστο 0,14 0,99 1,01 1,01 0,47 0,56 1,34 0,66 0,19 0,08 0,06 0,07 

Ελάχιστο 0,05 0,38 0,89 0,36 0,25 0,35 0,48 0,30 0,10 0,05 0,03 0,06 

Πίν. 19: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε m
3
/sec στη θέση Γέφυρα Κερασιώτη (Πηγή ΔΕΗ 

Α.Ε.) 

 

Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

Μ.Όρος 0,25 1,78 2,46 1,78 0,93 1,18 2,04 1,30 0,37 0,16 0,12 0,17 

Πίν. 20: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε hm
3 

στη θέση Γέφυρα Κερασιώτη 

 

Κατ’ αντιστοιχία θεωρώντας την υδρομορφολογική ομοιογένεια της ανάντη λεκάνης  

με αναγωγή στο σημείο υδροληψίας μας (ποσοστό έκτασης λεκάνης 5,97/6,86=0,87) 

έχουμε: 

Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 
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1964 - 65       1,166 0,479 0,122 0,070 0,052 0,052 

1965 - 66 0,044 0,331 0,774 0,879 0,409 0,487 0,470 0,574 0,165 0,044 0,026 0,061 

1966 - 67 0,122 0,861 0,879 0,313 0,218 0,305 0,418 0,261 0,087 0,044 0,044 0,061 

Μ.Όρος 0,058 0,290 0,083 0,596 0,827 0,596 0,313 0,396 0,684 0,438 0,125 0,052 

Πίν. 21: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε m
3
/sec στη θέση υδροληψίας (Πηγή ΔΕΗ Α.Ε.) 

 

Μήνας Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

Μ.Όρος 
(hm

3
/μήνα) 

0,21 1,54 2,14 1,54 0,81 1,03 1,77 1,14 0,32 0,14 0,11 0,15 

Πίν. 22: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε hm
3
 στη θέση υδροληψίας 

 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Το υδρολογικό ισοζύγιο συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε κύκλο του νερού. Κύκλος 

του νερού είναι η ατέρμονη διαδικασία εξάτμισης του νερού της γης και επιστροφής 

του σε αυτή δια μέσου των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Εκφράζεται με τη 

γνωστή εξίσωση του υδρολογικού ισοζυγίου: 

P=R+E+I 

όπου: P= ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, πάχνη, παγετός, δρόσος 

κ.α), R= επιφανειακή απορροή, E= εξατμισοδιαπνοή και I= κατείσδυση. 

Το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης με τη συνδρομή της ηλιακής ενέργειας 

εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα. Εκεί συμπυκνώνεται και επιστρέφει στην επιφάνεια της 

συνήθως με τη μορφή της βροχής ή του χιονιού. Ένα τμήμα του εξατμίζεται και 

επιστρέφει στην ατμόσφαιρα προτού καν φτάσει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο 

τμήμα κυλά πάνω στην επιφάνεια της ξηράς και δια μέσου του υδρογραφικού δικτύου 

οδηγείται στις λίμνες, τις θάλασσες. Το τμήμα που απομένει εισέρχεται στο 

υπέδαφος. Ένα μέρος του υπεδαφικού νερού είτε παραλαμβάνεται από τις ρίζες των 

φυτών και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα δια μέσου της διαδικασίας της διαπνοής, είτε 

επιστρέφει στην επιφάνεια του εδάφους δια μέσου τριχοειδών φαινομένων, είτε 

εξατμίζεται, είτε κατεισδύει σε μεγαλύτερα βάθη όπου και προστίθεται στο υπόγειο 

νερό. Το υπόγειο νερό επιστρέφει στην επιφάνεια της γης δια μέσου των πηγών και 

τροφοδοτεί τους ποταμούς, από την επιφάνεια των οποίων μπορεί να εξατμιστεί ή 

ακόμη να ξαναγυρίσει στο υπέδαφος προτού καταλήξει σε κάποια λίμνη ή ωκεανό. 

Επίσης, το υπόγειο νερό μπορεί να εξατμιστεί κατευθείαν από την επιφάνεια του 

εδάφους, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της διαπνοής της 

βλάστησης. Έτσι ο κύκλος του νερού ολοκληρώνεται. Όταν συγκεντρωθούν πάλι 

σημαντικές ποσότητες υδρατμών στην ατμόσφαιρα τότε ο κύκλος του νερού 

επαναλαμβάνεται. 
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Σχήμα 6: Σχηματική απεικόνιση του κύκλου του νερού (από Harlan et al, 1989) 

8.1. Επιφανειακή απορροή 

Η απορροή από την ώρα της βροχόπτωσης εξαρτάται από την τοπογραφική 

διαμόρφωση της λεκάνης, τη διαπερατότητα των εδαφών, το είδος της φυτοκάλυψης 

και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

Η απορροϊκή βροχή, προκύπτει από τη σχέση: 

 
Αν Ρ<0,2 S, τότε Pe=0. 

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αποθηκευτικότητα S μπορεί να εκφραστεί 

συναρτήσει ενός παράγοντα CN, όπως παρακάτω: 

 

όπου: CN= απορροϊκός συντελεστής (Curve Number). Αφού η αποθηκευτικότητα S 

εξαρτάται από τους παράγοντες που επηρεάζουν την la, είναι ευνόητο ότι από τους 

ίδιους παράγοντες θα επηρεάζεται και ο CN. Πιο συγκεκριμένα, ο CN είναι ένας 

συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη επίδραση του εδάφους, τους 

τρόπους χρήσης και διαχείρισης αυτού, των καλλιεργητικών συνθηκών και της 

προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης του εδάφους (AMC). 
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Η SCS έχει αναπτύξει ένα σύστημα κατάταξης εδαφών που αποτελείται από τέσσερις 

εδαφικούς τύπους, που ορίζονται με τα γράμματα A,B,C και D. Τα εδαφικά 

χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με κάθε τύπο εδάφους είναι: 

- Τύπος Α: Εδάφη με μεγάλη τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Βαθιά αμμώδη, 

βαθιά πηλώδη, συσσωματούμενα ιλυώδη. 

- Τύπος Β: Εδάφη με μέτρια τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Ρηχά πηλώδη, 

πηλοαμμώδη. 

- Τύπος C: Εδάφη με μικρή τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Αργιλο-πηλώδη, 

ρηχά αμμοπηλώδη, εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, εδάφη 

πλούσια σε άργιλο. 

- Τύπος D: Εδάφη με πολύ μικρή τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Εδάφη τα 

οποία διογκώνονται όταν υγραίνονται, έχουν δηλαδή υψηλή περιεκτικότητα σε 

μοντμοριλονιτική άργιλο και ορισμένα αλατούχα εδάφη. 

Οι υδρολογικές συνθήκες σχετίζονται με το αν η βλάστηση είναι πυκνή και σε καλή 

κατάσταση και αν το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και έχει μια καλή δομή 

προκαλώντας έτσι μεγάλη διήθηση και μικρή απορροή. Διακρίνονται σε κακές, 

δυσμενείς, μέτριες και καλές συνθήκες. 

Η προηγούμενη υγρασιακή κατάσταση του εδάφους (AMC) επιδρά σημαντικά τόσο 

στον όγκο, όσο και στο ρυθμό της απορροής. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του 

παράγοντα αυτού, η SCS ανέπτυξε τρεις τύπους προηγούμενης υγρασιακής 

κατάστασης, οι οποίοι ορίζονται σαν I, II και III. Η εδαφική κατάσταση για κάθε τύπο 

είναι (Παπαμιχαήλ,2004): 

- Κατάσταση I: Τα εδάφη είναι ξηρά αλλά η υγρασία τους δε βρίσκεται στο σημείο 

μόνιμης μάρανσης. Οι καλλιεργητικές εργασίες γίνονται με αρκετά ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. 

- Κατάσταση II: Μέση υγρασιακή κατάσταση.  

- Κατάσταση III: Μεγάλη βροχόπτωση ή χαμηλή βροχόπτωση και χαμηλές 

θερμοκρασίες έχουν εμφανιστεί το τελευταίο πενταήμερο. Υγρό έδαφος. 
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Πίν. 23. Απορροϊκοί συντελεστές CN, για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης γης, διαχείρισης, 

υδρολογικών συνθηκών και εδαφικών τύπων. (Η προηγούμενη υγρασιακή κατάσταση είναι τύπου II 

(AMC-II) και Ia=0,2S) 

 

Με βάση τα ανωτέρω επιλέγεται ο συντελεστής CN ίσος με 70 και S=108,86. 

8.2. Πηγαίες παροχές 

Οι υδροπερατοί σχηματισμοί που περιγράφηκαν παραπάνω τροφοδοτούν τους 

υπόγειους υδροφορείς της περιοχής, αυξάνοντας έτσι τα αποθέματα του υπόγειου 

νερού. Οι υπόγειοι υδροφορείς εκφορτίζονται από πηγές. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πηγές οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τους 

χείμαρρους. Κάποιες από αυτές είναι συνεχούς λειτουργίας, παρουσιάζουν δηλ. ροή 

κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Κάποια ενδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από 

την παλιά Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ) της Καρδίτσας για αυτές τις πηγές 

δίνονται στη συνέχεια.  

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 40 17 15 12 11 

Πιν. 24:Παροχές πηγών «Καρελούς» λεκάνης απορροής Μ. Ποτάμι (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

 

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 800 108 75 37 44 

Πιν. 25:Παροχές πηγών «Φυλακτής» λεκάνης απορροής Μ. Ποτάμι (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

 

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 350 100 49 39 10 

Πιν. 26:Παροχές πηγών «Κερασιάς» λεκάνης απορροής Κερασιώτη (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

8.3. Υδρολογική δίαιτα λεκανών ενδιαφέροντος 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται σε μέση ετήσια βάση τα ύψη βροχόπτωσης, η 

δυνητική εξατμοδιαπνοή, η κατείσδυση, η επιφανειακή απορροή, οι εκροές μέσω 

πηγών εντός των λεκανών απορροής καθώς και ο τελικός όγκος απορροής στις 

θέσεις των υδροληψιών. Σημειώνεται ότι στους παρακάτω υπολογισμούς δεν είναι 

δυνατός ο προσδιορισμός τυχόν απωλειών των υδρογεωλογικών λεκανών προς 

γειτονικές λεκάνες ούτε η είσοδος υπόγειων υδάτων από γειτονικές υδρογεωλογικές 

λεκάνες. 

Οι υπολογισμοί γίνονται με ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου και αφορούν στο σύνολο 

των υδρολογικών ετών 1950-51 έως 1984-85. 
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Η μηνιαία μέση κατανομή των όγκων απορροής (για τους μήνες ενδιαφέροντος) στη 

λεκάνη απορροής Μ. Ποτάμι έχει ως εξής: 

 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 
Μέση τιµή 

κατακρημνισμάτων σε 
(mm) 

       110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        10,49 6,10 3,74 3,44 10,15 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       39,59 11,83 2,44 1,67 37,16 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 

Πίν. 27: Μέσος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της 

υδροληψίας «Καλύβια». 

 

Αντίστοιχα η μηνιαία μέση κατανομή των όγκων απορροής στη λεκάνη απορροής π. 

Κερασιώτη έχει ως εξής: 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέση τιµή 
κατακρημνισμάτων σε (mm) 

       110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        14,50 8,44 5,18 4,76 14,04 

Επιφανειακή απορροή (mm)        39,59 11,83 2,44 1,67 37,16 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής (hm
3
/μήνα)        1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 

Πίν. 28: Μέσος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της 

υδροληψίας. 

 

Επίσης στους επόμενους πίνακες δίνονται οι μέσες μηνιαίες ελάχιστες ποσότητες 

νερού και οι μέσες μηνιαίες μέγιστες σε  hm3 στις λεκάνες απορροής (θέσεις των 

υδροληψιών) για την περίοδο λειτουργίας των έργων (Μάιος – Σεπτέμβριος). 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Ελάχιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        5,27 3,90 3,40 1,09 5,15 
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Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       7,93 2,88 1,58 1,08 7,38 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       2,37 0,39 0,27 0,15 0,31 

Πίν. 29: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη 

θέση της υδροληψίας «Καλύβια». 

 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Ελάχιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        5,27 3,90 3,40 1,09 5,15 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       7,93 2,88 1,58 1,08 7,38 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       0,95 0,28 0,14 0,11 0,07 

Πίν. 30: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) 

στη θέση της υδροληψίας. 

 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέγιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       175,1 115,3 36,3 39,1 204,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        16,67 10,97 3,46 3,73 19,48 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       89,67 43,19 1,72 2,39 114,57 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       4,34 1,37 0,27 0,18 2,89 

Πίν. 31: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη 

θέση της υδροληψίας «Καλύβια». 

 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέγιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       175,1 115,3 36,3 39,1 204,6 
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Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        23,06 15,18 4,79 5,16 26,94 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       89,67 43,19 1,72 2,39 114,57 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       1,44 0,52 0,14 0,12 0,71 

Πίν. 32: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη 

θέση της υδροληψίας. 

 

Παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται σημαντική ομοιογένεια μεταξύ του υδρολογικού 

μοντέλου που εφαρμόστηκε σε σχέση με τις μετρούμενες παροχές στην κοίτη του 

ποταμού Κερασιώτη. Ειδικά, όσον αφορά τους θερινούς μήνες υπάρχει απόλυτη 

ταύτιση μεταξύ των μετρήσεων στην κοίτη του ποταμού και του υδρολογικού 

μοντέλου που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της μέσης παροχής του ποταμού. 

Εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Σεπτέμβριος όπου υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, 

που είναι όμως αμελητέα ως προς τη μηνιαία κατανομή των παροχών.  

 

Διάγραμμα 5: Παρατηρημένες παροχές σε hm
3
 θερινών μηνών και υπολογιζόμενων μέσω του 

υδρολογικού μοντέλου για τη λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

 

9. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

9.1. Οικολογική παροχή ποταμών και πηγών 

Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε ένα υδατικό σύστημα επιφέρουν συχνά 

σημαντικές και μη επιθυμητές τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά του. Η έννοια της 

οικολογικής παροχής αναπτύχθηκε προκειμένου να αποδώσει την ποιότητα και την 

ποσότητα ροής, η οποία πρέπει να διατηρείται σε ένα ποταμό προκειμένου να μην 
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επηρεάζονται συγκεκριμένα επιθυμητά οικολογικά γνωρίσματά του και να 

επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί οικολογικοί στόχοι. Τα εν λόγω γνωρίσματα μπορεί να 

αφορούν σε φυσικοχημικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού καθώς και στις 

μεταξύ τους σχέσεις. Έως σήμερα έχει αναπτυχθεί διεθνώς μεγάλο πλήθος 

μεθοδολογιών εκτίμησης της οικολογικής παροχής. Η επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου υπολογισμού της ελάχιστης οικολογικής παροχής εξαρτάται τόσο από τη 

διαθεσιμότητα όσο και από την καταλληλότητα των δεδομένων. Οι καταγεγραμμένες 

μεθοδολογίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ήτοι σε 

υδρολογικές, υδραυλικών δεικτών, προσομοίωσης ενδιαιτημάτων και ολιστικές. Ως 

επιπρόσθετη κατηγορία μπορεί να αναφερθεί ο συνδυασμός των προαναφερθεισών 

κατηγοριών ή και άλλες μέθοδοι. Οι ως άνω βασικές κατηγορίες μεθοδολογιών 

περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:  

Υδρολογικές μεθοδολογίες: Συνιστούν την πολυπληθέστερη κατηγορία 

μεθοδολογιών και οι περισσότερες εξ' αυτών παραμένουν σε ισχύ έως και σήμερα, 

είτε με την αρχική τους μορφή είτε με ορισμένες βελτιώσεις προκειμένου να μπορούν 

να εφαρμόζονται σε διαφορετικές υδρολογικές περιοχές και τύπους ποταμών. Για τον 

προσδιορισμό της οικολογικής παροχής με τη χρήση αυτών των μεθόδων 

χρησιμοποιούνται κυρίως πρωτογενή υδρολογικά δεδομένα μηνιαίων ή ημερήσιων 

παροχών. Η μέθοδος Tennant (Montana) συνιστά διεθνώς την πιο διαδεδομένη 

μέθοδο της κατηγορίας. Ο καθορισμός της οικολογικής παροχής μέσω της καμπύλης 

διάρκειας, ως η παροχή με πιθανότητα υπέρβασης για ορισμένο ποσοστό του 

χρόνου, αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη υδρολογική μέθοδο. Εκτός από τις 

παραπάνω, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται συχνά και μέθοδοι όπως η 

μέθοδος Texas, η μέθοδος βασικής παροχής διατήρησης και η μέθοδος του εύρους 

μεταβλητότητας (RVA). 

Μεθοδολογίες υδραυλικών δεικτών: Η μέθοδος της υγρής περιμέτρου αποτελεί την 

πιο διαδεδομένη μεθοδολογία της κατηγορίας. Με την εν λόγω μέθοδο θεωρείται 

πρωτίστως ότι η κατάσταση του υδατικού συστήματος συνδέεται άμεσα με το 

μέγεθος της υγρής περιμέτρου σε αβαθείς ουσιαστικά περιοχές ή άλλους κρίσιμους 

βιοτόπους, και δευτερευόντως ότι η διατήρηση τέτοιων περιοχών θα εξασφαλίσει 

επαρκή προστασία των ενδιαιτημάτων γενικότερα. Για τον καθορισμό της οικολογικής 

παροχής χρησιμοποιούνται εμπειρικές ή υδραυλικά μοντελοποιημένες σχέσεις 

μεταξύ υγρής περιμέτρου και παροχής. Στην κατηγορία των μεθοδολογιών αυτών 

εντάσσονται και άλλες μέθοδοι με περιορισμένη όμως εφαρμογή, όπως η μέθοδος R-

2 cross.  

Μεθοδολογίες προσομοίωσης ενδιαιτημάτων: Αποτελούν τις πλέον διαδεδομένες 

διεθνώς μετά τις υδρολογικές μεθοδολογίες. Πρόκειται, ουσιαστικά, για υπολογιστικά 
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μοντέλα προσομοίωσης υδραυλικών και υδρολογικών παραμέτρων, με τα οποία 

καθορίζονται οι επιθυμητές οικολογικά αποδεκτές ροές για είδη ή κοινωνίες που 

επιλέγονται ως στόχοι. Η κυριότερη μεθοδολογία της κατηγορίας αυτής είναι η IFIM 

(Instream Flow Incremental Methodology) όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και το 

μοντέλο PHABSIM (Physical Habitat Simulation).  

Ολιστικές μεθοδολογίες: Πρόκειται για τις πιο περίπλοκες από τις προαναφερθείσες 

μεθοδολογίες καθώς αξιολογούν το σύνολο του ποτάμιου οικοσυστήματος μέσω 

πολυάριθμων μετρήσεων πεδίου και προγραμμάτων παρακολούθησης. Η μέθοδος 

των Δομικών Μονάδων (Building Blocks) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

διεθνώς μεθοδολογία της κατηγορίας. Ωστόσο, τελευταία ως εξέλιξη της εν λόγω 

μεθόδου αλλά και άλλων παρομοίων έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση DRIFT 

(Downstream Response to Imposed Flow Transformations) με την οποία 

διερευνώνται οι επιπτώσεις μείωσης των ποτάμιων απορροών σε σχέση με τις 

φυσικές. 

Στην Ελλάδα, η έννοια της οικολογικής παροχής εμφανίστηκε ως απόρροια της ΚΥΑ 

69269/5387 (ΦΕΚ Β’ 678/25-10-1990) με την οποία τέθηκαν σε εφαρμογή οι 

διατάξεις του νόμου-πλαίσιο για το περιβάλλον 1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/16-10-1986). 

Με το Άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ. 12160 (ΦΕΚ Β’ 1552/3-8-1999) Υπουργικής 

Απόφασης ορίστηκε ως κριτήριο πρόκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ο βαθμός ενεργειακής αξιοποίησης, με σκοπό 

τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανά θέση υδατικού δυναμικού χωρίς 

επίπτωση στην οικολογική παροχή και τις ποσότητες νερού που απαιτούνται για 

άλλες χρήσεις (π.χ. ύδρευση). Η οικολογική παροχή σε αυτή την περίπτωση 

προσδιορίστηκε στο 30% της μέσης παροχής θερινών μηνών. Με την υπ’ αρ. 49828 

(ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-2008) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής 

Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 

εγκρίθηκε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων αυτού. Το Άρθρο 16 της εν λόγω Απόφασης προβλέπει ότι μέχρι να 

καθορισθούν τα κριτήρια της ελάχιστης απαιτούμενης οικολογικής παροχής ανά 

λεκάνη απορροής, ως ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή νερού που 

παραμένει στη φυσική κοίτη υδατορεύματος, αμέσως κατάντη του έργου υδροληψίας 

του υπό χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε., πρέπει να εκλαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα πιο 

κάτω μεγέθη, εκτός αν απαιτείται τεκμηριωμένα η αύξησή της λόγω των απαιτήσεων 

του κατάντη οικοσυστήματος (ύπαρξη σημαντικού οικοσυστήματος):  

• 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιουνίου − Ιουλίου – 

Αυγούστου ή  
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• 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου ή  

• 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση.  

Η κατεύθυνση αυτή, παρόλο που αφορά στην αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών 

έργων, εφαρμόζεται και σε άλλα έργα υδατικής αξιοποίησης καθώς δεν έχει θεσπιστεί 

σχετική νομοθεσία που να τα αφορά. Ως μέθοδος, μπορεί να ενταχθεί στις 

υδρολογικές μεθοδολογίες υπολογισμού, καθώς για τον υπολογισμό 

χρησιμοποιούνται υδρολογικά δεδομένα μηνιαίων παροχών. 

Μεταξύ των υδρολογικών μεθοδολογιών υπολογισμού της οικολογικής παροχής 

συγκαταλέγεται και η μέθοδος της βασικής παροχής διατήρησης (Basic Maintenance 

Flow), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ισπανία (Palau & Alcazar, 2010). Με τη 

μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η βασική παροχή που πρέπει να διατηρείται σε έναν 

ποταμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις εποχικές διακυμάνσεις προκειμένου να μην 

διαταράσσονται οι υδρολογικές συνθήκες που καθορίζουν τη δυναμική των 

ενδιαιτημάτων. 

Η έλλειψη επαρκών και επίκαιρων στοιχείων ημερήσιας απορροής στην περιοχή 

μελέτης καθιστά αβέβαιο οποιοδήποτε συμπέρασμα ως προς την καταλληλότητα της 

μεθόδου για τον προσδιορισμό της οικολογικής παροχής.  

Συμπερασματικά, δεδομένων των ελλείψεων σε μετρήσεις παροχών με 

ημερήσιο χρονικό βήμα στο υδατικό σύστημα, τα όρια που έχουν θεσπιστεί 

από το Άρθρο 16 της υπ’ αρ. 49828 (ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-2008) απόφασης, 

γίνονται γενικά αποδεκτά. 

  Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (30% 

μέσης θερινής παροχής) - περίπτωση 1 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (50% 

μηνός Σεπτεμβρίου) - περίπτωση 2 
0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 

Οικολογική παροχή σε hm3/μήνα 
(30lt/sec) - περίπτωση 3 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Πίν. 33: Οικολογικές παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι  στη θέση υδροληψίας «Καλύβια» (hm
3
). 

  Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (30% 

μέσης θερινής παροχής) - περίπτωση 1 
0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 
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Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (50% 

μηνός Σεπτεμβρίου) - περίπτωση 2 
0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

Οικολογική παροχή σε hm3/μήνα 
(30lt/sec) - περίπτωση 3 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Πίν. 34: Οικολογικές παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση υδροληψίας «Κερασιώτικο» (hm
3
). 

 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες σημειώνουμε τα εξής: 

 Για τη λεκάνη του ποταμού Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την 

τιμή 50% του μηνός Σεπτεμβρίου η οικολογική παροχή είναι σχεδόν 

τετραπλάσια της παροχής του ποταμού, τιμή που κρίνεται μη ρεαλιστική 

σύμφωνα με την υδρολογική δίαιτα της λεκάνης απορροής. Περαιτέρω, από 

τις δυο άλλες περιπτώσεις υπολογισμού της οικολογικής παροχής 

επιλέγουμε αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή, που είναι τα 30lt/sec ή 

0,078hm3/month 

 Για τη λεκάνη του ποταμού Κερασιώτη βλέπουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη 

την τιμή 50% του μηνός Σεπτεμβρίου η οικολογική παροχή τον μήνα Ιούλιο 

ξεπερνά την πραγματική παροχή του ποταμού. Περαιτέρω, από τις δυο 

άλλες περιπτώσεις υπολογισμού της οικολογικής παροχής επιλέγουμε αυτή 

με τη μεγαλύτερη τιμή, που είναι τα 30lt/sec ή 0,078hm3/month. Επιπρόσθετα 

στα πλαίσια μελέτης κατασκευής ΜΥΗΣ στη λεκάνη απορροής του π. 

Κερασιώτη (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΑΣΡ) και της υδρολογικής 

ανάλυσης, έγινε αποδεκτή η τιμή των 30lt/sec ως οικολογική παροχή από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Έτσι η μέση εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» 

είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
3,056 0,532 0,214 0,090 0,947 

Πίν. 35: Μέσες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» 

(hm
3
). 

Αντίστοιχα η μέση εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας 

«Κερασιώτικο» είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 
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Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
1,066 0,252 0,064 0,033 0,170 

Πίν. 36: Μέσες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτικο» 

(hm
3
). 

Περαιτέρω εξετάζουμε τις περιπτώσεις των χειρότερων και καλύτερων υδρολογικών 

ετών στη χρονοσειρά του δείγματος. Έτσι για το μέσο χειρότερο υδρολογικό έτος στη 

θέση της υδροληψίας «Καλύβια» έχουμε: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε 
hm

3
/μήνα 

2,37 0,39 0,27 0,15 0,31 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
2,292 0,312 0,192 0,072 0,232 

Πίν. 37: Μέσες ελάχιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας 

«Καλύβια» (hm
3
). 

Αντίστοιχα η μέση ελάχιστη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της 

υδροληψίας «Κερασιώτικο» είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε 
hm

3
/μήνα 

0,95 0,28 0,14 0,11 0,07 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
0,877 0,198 0,058 0,033 -0,008 

Πίν. 38: Μέσες ελάχιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας 

«Κερασιώτικο» (hm
3
). 

 

Παρατηρούμε ότι για το μήνα Σεπτέμβριο η παροχή του ποταμού δεν αρκεί ούτε για 

τη διατήρηση της οικολογικής παροχής. 

Τέλος, στην περίπτωση των μέσων καλύτερων υδρολογικών ετών στη χρονοσειρά 

του δείγματος στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» έχουμε: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος μέγιστος όγκος απορροής σε 
hm

3
/μήνα 

4,34 1,37 0,27 0,18 2,89 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
4,265 1,289 0,197 0,107 2,816 

Πίν. 39: Μέσες μέγιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας 

«Καλύβια» (hm
3
). 
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Αντίστοιχα η μέση μέγιστη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της 

υδροληψίας «Κερασιώτικο» είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε 
hm

3
/μήνα 

1,44 0,52 0,14 0,12 0,71 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 
0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 

 
1,365 0,439 0,059 0,037 0,632 

Πίν. 40: Μέσες μέγιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας 

«Κερασιώτικο» (hm
3
). 

 

Όσον αφορά την υδρομάστευση της πηγής «Μάνα νερό» δεν απαιτείται η απόδοση 

οικολογικής παροχής καθότι: 

 Κατάντη της πηγής δεν υφίσταται καμιά κοίτη ρέματος αλλά το σύνολο της 

περιοχής συνίσταται από χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες. 

 Σύμφωνα με τους χάρτες ΓΥΣ κλ. 1:5.000 (φύλλα 52145 και 52157) δεν 

υφίσταται η θέση της πηγής και στην πέριξ περιοχή καμία κοίτη ρέματος. 

 Η υδρομάστευση της πηγής γίνεται από τη δεκαετία του 60 και ουδέποτε 

υπήρχε κάποιο αξιόλογο υδάτινο οικοσύστημα το οποίο να τροφοδοτούσε με 

νερό η πηγή. 

 Πριν την υδρομάστευση της πηγής για υδρευτικούς λόγους του οικισμού της 

Κερασιάς, αυτή χρησιμοποιούνταν για την άρδευση των πέριξ περιοχών 

αυτής, καθώς σε δορυφορικές εικόνες λήψης 1945 – 1960 (Δασολόγιο) το 

σύνολο της γύρω περιοχής αποτελείται από γεωργικές καλλιέργειες. 

 

10. ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

10.1. Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας αρδευτικού νερού καθορίζεται από 

το είδος της καλλιέργειας καθώς και τον τρόπο άρδευσης. Για τον προσδιορισμό της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην υπ. 

αριθμ. απόφαση Φ16/6631 (ΦΕΚ428/Β/1989) περί προσδιορισμού ανώτατων και 

κατώτατων ορίων αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην 

άρδευση. Η ποσότητα αυτή ενδέχεται να αλλάζει κατά μικρό ποσοστό σε ετήσια βάση 

λόγω μεταβολής των καλλιεργούμενων ειδών στα εξυπηρετούμενα αγροτεμάχια. 

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας για τον υπολογισμό 
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του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο υπολογίζει ποσότητα ίση με 

450m3/στρέμμα μετά την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης της ΛΑΠ Πηνειού (1η 

αναθεώρηση) (ΦΕΚ 4682/Β/2017) αλλά και την ΣΜΠΕ του υδατικού 

διαμερίσματος ΕΛ 08. 

Σε κάθε περίπτωση η τελική ποσότητα για την οποία θα χορηγηθεί άδεια χρήσης 

νερού θα καθορισθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ελάχιστη − μέγιστη) λαμβάνοντας υπόψη το οικείο 

Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμού και το Πρόγραμμα 

Μέτρων (ΛΑΠ Πηνειού) ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007 καθώς και τις κανονιστικές πράξεις επιβολής μέτρων και 

περιορισμών.  

Κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι υπάρχουν τρεις (3) υδροληψίες που αφορούν 

σε αρδευτική χρήση. Πρόκειται για μικρού ύψους φράγματα (1m) από σκυρόδεμα 

κάθετα στη διεύθυνση ροής που περιλαμβάνουν πλευρική υδροληψία μέσω 

τσιμενταύλακα. 

Τα στοιχεία των υδροληψιών κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι είναι τα κάτωθι: 

Τύπος άντλησης 
Γεωγραφικό 
μήκος (ΕΓΣΑ 

87) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (ΕΓΣΑ 

87) 
Τοπωνύμιο 

Έκταση 
ζώνης 

άρδευσης 
(στρ.) 

Καλλιεργήσ
ιμη έκταση 

ζώνης 
άρδευσης 

(στρ.) 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

301.266,00 4.353.183,00 
Υδροληψία 
Βασιαρδάνη 

920 644 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

301.965,02 4.353.325,13 Υδροληψία Μυλιά 320 160 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

302.224,76 4.353.468,24 Υδροληψία Καλύβια 350 210 

ΣΥΝΟΛΟ 1.590 1.014 

Πιν. 41: Υδροληψίες στη λεκάνη απορροής Μ. Ποτάμι 

 

Περαιτέρω λόγω ορεινότητας της περιοχής αλλά και σχετικά υγρού κλίματος οι 

αρδεύσεις ξεκινούν μετά τις 15 Μαΐου ενώ λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου. 

Η μηνιαία κατανομή των αναγκών σε αρδευτικό νερό δίνεται θεωρώντας την 

"κλασσική" καλλιέργεια της περιοχής που αποτελείται αποκλειστικά από κηπευτικά  

με μέγιστη κατανάλωση αρδευτικού νερού ανά αρδευτική περίοδο ίση με 

680m3/στρέμμα (ΦΕΚ428/Β/1989 - χρησιμοποιείται για την μηνιαία ποσοστιαία 

κατανομή): 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,90  

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία Βασιαρδάνη 0 21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υδροληψία Μυλιά 0 5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υδροληψία Καλύβια 0 7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 
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Συνολικός μέσος απαιτούμενος όγκος 
νερού υφισταμένων υδροληψιών σε 

m
3
/μήνα 

0 34.050,12 85.561,32 97.303,44 90.256,14 31.707,78 338.878,80 

Συνολική αιτούμενη ποσότητα νερού σε 
hm

3
/αρδευτική περίοδο ή έτος 

0,339 

Πιν. 42: Κατανομή αρδευτικών ποσοτήτων υφιστάμενων υδροληψιών ποταμού Μ. Ποτάμι 

 

Ο υπολογισμός του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο του προτεινόμενου 

έργου γίνεται σε 450m3/στρέμμα ως αρχική ποσότητα και αναγωγή στις 

καλλιεργητικές συνήθειες της περιοχής, δηλ. έναρξη αρδευτικής περιόδου στις 

15 Μάιου και λήξη στις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

διαχείρισης της ΛΑΠ Πηνειού (1η αναθεώρηση), την ΣΜΠΕ του υδατικού 

διαμερίσματος αλλά και με τις έως τώρα εκδοθείσες άδειες χρήσης νερού από την 

αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω που αφορούν στις εκμεταλλεύσιμες 

ποσότητες νερού από την κοίτη του ποταμού ανά μήνα, τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό των υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του 

ποταμού Μ. Ποτάμι, οι μέσες υπολειπόμενες ποσότητες (κατάντη) από τη θέση 

της υδροληψίας «Καλύβια», που αποτελεί την τελευταία κατά μήκος της 

διεύθυνσης ροής, ανέρχονται σε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

3.056.000,00 532.000,00 2.140.000,00 90.000,00 947.000,00 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

Βασιαρδάνη 

3.034.374,48 477.659,28 2.078.201,76 32.677,56 926.862,12  -- 

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

3.029.001,68 464.158,48 2.062.848,16 18.435,96 921.858,92 --  
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Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 210στρ) 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

3.021.949,88 446.438,68 2.042.696,56 -256,14 915.292,22 --  

Πίν. 43: Μέσος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά μήκος της 

κοίτης του π. Μ. Ποτάμι (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες 

(μέσες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι στα 

συχνότερα «μέσα» υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα 

Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς πάρα πολύ μικρό ως ποσότητα. 

Περαιτέρω στις εγκαταστάσεις της υδροληψίας «Βασιαρδάνη» υπάρχουν δυο 

ρυθμιστικές δεξαμενές χωρητικότητας 270m3 (για το βόρειο κλάδο της 

υδροληψίας) και 330 m3 (για το νότιο κλάδο). Έτσι για το μήνα Αύγουστο 

δύναται μέσω της προσωρινής αποθήκευσης στις δεξαμενές να εξαλειφθεί το 

έλλειμμα των 256,14m3. 

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο χειρότερο 

υδρολογικό έτος του δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική 

παροχή παραμένει η ίδια (μέσων υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

2.292.000,00 312.000,00 192.000,00 72.000,00 232.000,00 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

Βασιαρδάνη 

2.270.374,48 257.659,28 130.201,76 14.677,56 211.862,12 --  

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 
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Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

2.265.001,68 244.158,48 114.848,16 435,96 206.858,92 --  

Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 210στρ) 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

2.257.949,88 226.438,68 94.696,56 -18.256,14 200.292,22  -- 

Πιν. 44: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά 

μήκος της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες 

(ελάχιστες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι στα 

σπανιότερα «ξηρά» υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα 

Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς αρκετό και δημιουργεί προβλήματα 

στην άρδευση της περιοχής. Έτσι για τα ξηρά υδρολογικά έτη προτείνεται η εκ 

περιτροπής λειτουργία των υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του ποταμού 

ώστε να διατηρείται πάντα η οικολογική παροχή του ποταμού. Ειδικότερα, 

προτείνεται στα ελλειμματικά υδρολογικά έτη η άρδευση με προτεραιότητα σε 

περιοχές δυναμικών καλλιεργειών (κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών 

εκτάσεων – βοσκοτόπων). 

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο καλύτερο 

υδρολογικό έτος του δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική 

παροχή παραμένει η ίδια (μέσων υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

4.264.814,13 1.289.027,33 196.784,69 106.795,09 2.815.902,05 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

4.243.188,61 1.234.686,61 134.986,45 49.472,65 2.795.764,17 --  
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Βασιαρδάνη 

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

4.237.815,81 1.221.185,81 119.632,85 35.231,05 2.790.760,97  -- 

Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 210στρ) 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

4.230.764,01 1.203.466,01 99.481,25 16.538,95 2.784.194,27 --  

Πιν. 45: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά 

μήκος της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες μέσες 

ποσότητες (μέγιστες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε 

ότι στα «υγρότερα» υδρολογικά έτη δεν υπάρχει υδατικό έλλειμμα και 

καλύπτεται πλήρως η ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των υδροληψιών. 

 

Κατά μήκος του ποταμού Κερασιώτη υπάρχει μια (1) υδροληψία που αφορά σε 

αρδευτική χρήση, μια (1) υδροληψία που αφορά σε λειτουργία μαντανιού και μια (1) 

προγραμματιζόμενη υδροληψία που αφορά σε κατασκευή ΜΥΗΣ. Όλες οι 

υδροληψίες (υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες) αποτελούνται από  μικρού ύψους 

φράγματα από σκυρόδεμα κάθετα στη διεύθυνση ροής που περιλαμβάνουν πλευρική 

υδροληψία μέσω τσιμενταύλακα ή αγωγού. 

Τα στοιχεία των υδροληψιών κατά μήκος του ποταμού Κερασιώτη είναι τα κάτωθι: 

Τύπος άντλησης 
Γεωγραφικό 
μήκος (ΕΓΣΑ 

87) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (ΕΓΣΑ 

87) 
Τοπωνύμιο 

Έκταση 
ζώνης 

άρδευσης 
(στρ.) 

Καλλιεργήσ
ιμη έκταση 

ζώνης 
άρδευσης 

(στρ.) 

Φράγμα με πλευρική 
υδροληψία 

(προγραμματιζόμενο 
έργο) 

297.413,00 4.355.327,00 Υδροληψία ΜΥΗΣ Κερασιώτη -- -- 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

298.956,95 4.356.163,87 

Υδροληψία Νεροτριβές – μαντάνια 
ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ 

Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ 
Κουτρουλιά 

-- -- 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

299.177,62 4.356.270,58 
Υδροληψία  Κερασιώτη – κοινή με 
Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας 

κληρονόμων Αντωνάκη 
620 500 

ΣΥΝΟΛΟ 620 500 

Πιν. 46: Υδροληψίες στη λεκάνη απορροής Κερασιώτη από ανάντη προς κατάντη 
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Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ΜΥΗΣ Κερασιώτη, η υδροληψία 

«Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Δασκαλάκη και 

κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά» θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέσω των 

παροχών του ποταμού, ενώ δεν επηρεάζεται η υδρολογική δίαιτα του ποταμού 

καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον της κοίτης και αμέσως μετά τη λειτουργία 

της το νερό επανέρχεται στην κοίτη του ποταμού Κερασιώτη. 

Η υδροληψία  Κερασιώτη (κοινή με Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων 

Αντωνάκη) μετά τη λειτουργία του ΜΥΗΣ Κερασιώτη δεν δύναται να λειτουργεί. Για 

αυτό το λόγο στην εγκεκριμένη μελέτη του ΜΥΗΣ έχει προβλεφθεί ακριβώς μετά την 

έξοδο του σταθμού παραγωγής ενέργειας η κατασκευή ειδικής διάταξης αγωγού 

όπου θα στέλνει το νερό στις αρδευτικές δεξαμενές Κερασιάς (πλησίον χώρου 

εκτροπής Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα). Ειδικότερα αναγράφεται επακριβώς ότι: 

«Κατάντη του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΣ Κερασιώτη και πιο συγκεκριμένα σε 

απόσταση ~ 130 m κατάντη του σημείου επαναπροσαγωγής νερού στο ρέμα, 

βρίσκεται νεροτριβή-μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη, η οποία σύμφωνα με 

το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας με Α.Π. 

2457/142938/2011/18-01-2012, δεν βρίσκεται σε λειτουργία. 

Η υδροληψία της συγκεκριμένης νεροτριβής-μαντανιού βρίσκεται σε απόσταση ~ 500 

m ανάντη του σταθμού παραγωγής του εξεταζόμενου ΜΥΗΣ και ~ 50 m κατάντη των 

δύο νεροτριβών-μαντανιών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Επομένως, η νεροτριβή-

μαντάνι, σε περίπτωση επαναλειτουργίας της, θα χρησιμοποιεί το νερό που 

αποδίδεται στο ρέμα από τις νεροτριβές-μαντάνια σε σειρά που λειτουργούν ανάντη, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε νερό για τη λειτουργία της είναι της ίδιας 

τάξης μεγέθους - 10-15 l/s (λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την ίδια χρήση με 

ίδια δυναμικότητα). 

Αρδευτικές δεξαμενές 

Σε απόσταση ~ 150 m βορειοανατολικά του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΣ 

Κερασιώτη βρίσκονται δύο αρδευτικές δεξαμενές, οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό 

μέσω κοινής υδροληψίας με της νεροτριβής-μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων 

Αντωνάκη.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

- οι δεξαμενές αυτές βρίσκονται κατάντη του σημείου επαναπροσαγωγής νερού 

στο ρέμα,  

- η τροφοδοσία τους με νερό κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΣ θα 

λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής διάταξης που θα τοποθετηθεί στη διώρυγα 

φυγής του σταθμού παραγωγής και η οποία περιγράφεται παρακάτω,  
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η τροφοδότηση με νερό και η λειτουργία των αρδευτικών δεξαμενών δεν θα 

επηρεαστεί από τη λειτουργία του ΜΥΗΣ.  

Διάταξη μεταφοράς του νερού από τη διώρυγα διαφυγής του σταθμού 

παραγωγής στη θέση διανομής του νερού με βαρυτικό τρόπο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π. 2457/142938/2011/18-01-2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα την πρώτη παρατήρηση 

που αφορά στις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, θα κατασκευαστεί 

κατάλληλη διάταξη μεταφοράς του νερού βαρυτικά από τη διώρυγα φυγής στη 

θέση διανομής του νερού για άρδευση (τροφοδοσία αρδευτικών δεξαμενών). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με την κατασκευή του παραπάνω έργου το ισοζύγιο 

της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση δεν θα 

μεταβάλλεται από τη λειτουργία του ΜΥΗΣ διότι όσο νερό θα χρησιμοποιείται 

για τη λειτουργία του ΜΥΗΣ θα είναι διαθέσιμο για την άρδευση μέσω του 

προαναφερόμενου έργου.  

 Η υψομετρική διαφορά από τη διώρυγα φυγής έως τη θέση διανομής είναι περίπου 

10m, γεγονός που επιτρέπει να οδηγείται το νερό με βαρυτικό τρόπο στο 

προαναφερόμενο σημείο. 

Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος ελαφρύς σωλήνας μήκους ~ 

150 m και διαμέτρου 50 cm, ο οποίος θα ξεκινάει από τη διώρυγα φυγής και θα 

καταλήγει στη δεξαμενή διανομής. Το έργο έχει τρία τμήματα: το πρώτο τμήμα είναι η 

κατάλληλη διάταξη, η οποία  θα κατασκευασθεί στη διώρυγα φυγής (βλέπε Σχήμα 1 

στην Ενότητα 11.2) και το νερό θα διαφεύγει κατά προτεραιότητα από τον σωλήνα, το 

δεύτερο τμήμα είναι ο αγωγός και το τρίτο τμήμα η βάνα στη θέση διανομής του νερού  

που θα ανοιγοκλείνει την παροχή. 

Η τοποθέτηση του σωλήνα θα γίνει με χειρονακτικό τρόπο και συγκεκριμένα θα 

κατασκευασθεί ένα αυλάκι βάθους 60,00 cm προκειμένου να επιχωθεί για λόγους 

προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανά δέκα μέτρα αγωγού ή πιο πυκνά (στα 

σημεία αλλαγής μεγάλης κλίσης) θα τοποθετηθούν αγκυρώσεις (μεταλλικές γωνιές) 

για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη διάνοιξη του ορύγματος δεν 

θα απαιτηθεί η κοπή δέντρων. 

Κατά το πέρασμα του αγωγού από το ρέμα, για μήκος περίπου 5,00 m, ο αγωγός  θα 

εγκιβωτιστεί με μπετόν για να προστατευθεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό με 

τη διάταξη που θα κατασκευασθεί στη διώρυγα φυγής (βλέπε Σχήμα 1) θα φεύγει 

κατά προτεραιότητα από το σωλήνα εφόσον έχει ανοιχτεί η βάνα στη θέση διανομής 

του νερού.  

Κατά τις περιόδους όπου ο ΜΥΗΣ δεν θα λειτουργεί, η τροφοδοσία των δεξαμενών θα 

λαμβάνει χώρα όπως συμβαίνει στην υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή μέσω του 
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υδραύλακα τροφοδοσίας τους από το ρέμα – κοινή υδροληψία με τη νεροτριβή-

μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη.» 

Έτσι στη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε τη λειτουργία του έργου έως την 

κατασκευή της ΜΥΗΣ Κερασιώτη (μετά την κατασκευή της η τροφοδοσία σε 

αρδευτικό νερό θα γίνεται κατάντη της μονάδας παραγωγής ενέργειας) και οι 

ποσότητες νερού των νεροτριβών – μαντανιών ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ 

Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά επανέρχονται πλήρως στην κοίτη 

του ποταμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω που αφορούν στις εκμεταλλεύσιμες 

ποσότητες νερού από την κοίτη του ποταμού Κερασιώτη ανά μήνα, τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό των υδροληψιών κατά μήκος της 

κοίτης του ποταμού, οι μέσες υπολειπόμενες ποσότητες (κατάντη) από τη 

θέση της υδροληψίας «Κερασιώτη» (αποτελεί τη μοναδική ουσιαστικά κατά 

μήκος της διεύθυνσης ροής υδροληψία), ανέρχονται σε: 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό 
απαίτησης σε νερό 

(%) 
0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη 
παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 1.066.000,00 252.000,00 640.000,00 33.000,00 170.000,00   

Ποσότητα νερού 
ανά στρέμμα 

κηπευτικών (m
3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 
Κερασιώτη 

(καθαρή 
αρδεύσιμη 

επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη 
ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 
Κερασιώτη 

--  1.049.210,00 209.810,00 592.020,00 -11.505,00 154.365,00   

Πίν. 47: Μέσος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της κοίτης 

του π. Κερασιώτη (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες 

(μέσες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη βλέπουμε ότι στα 

συχνότερα «μέσα» υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα 

Αύγουστο της τάξης του 25% των υδατικών αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα 

αυτό είναι σαφώς αρκετό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της 

περιοχής. Έτσι, για τα μέσα υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική 

άρδευση αλλά και η προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών 



 85 

καλλιεργειών (κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – 

βοσκοτόπων).   

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο χειρότερο 

υδρολογικό έτος του δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική 

παροχή παραμένει η ίδια (μέσων υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό 
απαίτησης σε νερό 

(%) 
0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη 
παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 877.000,00 198.000,00 580.000,00 33.000,00 0,00   

Ποσότητα νερού 
ανά στρέμμα 

κηπευτικών (m
3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 
Κερασιώτη 

(καθαρή 
αρδεύσιμη 

επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη 
ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 
Κερασιώτη 

--  860.210,00 155.810,00 532.020,00 -11.505,00 -15.635,00   

Πίν. 48: Ελάχιστος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της 

κοίτης του π. Κερασιώτη (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες 

(ελάχιστες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη, βλέπουμε ότι στα 

σπανιότερα «ξηρά» υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα 

Αύγουστο της τάξης του 25% των υδατικών αναγκών του μήνα και έλλειμμα 

της τάξης του 100% για το μήνα Σεπτέμβριο. Όπως είχαμε προαναφέρει στα 

ξηρά υδρολογικά έτη οι παροχές του ποταμού δεν δύναται να καλύψουν ούτε 

την οικολογική παροχή του ποταμού (30lt/sec). Έτσι, για τα ξηρά υδρολογικά 

έτη προτείνεται η ελλειμματική άρδευση το μήνα Αύγουστο ενώ το Σεπτέμβριο 

οι καλλιέργειες μετατρέπονται σε ξηρικές. Περαιτέρω στα ξηρά υδρολογικά έτη 

να απαγορεύεται η άρδευση άλλων καλλιεργειών πλην των κηπευτικών και 

μόνο με μέθοδο στάγδην. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες 

πηγές υδροληψίας (π.χ. από τη λίμνη Πλαστήρα για γειτνιάζουσες περιοχές ή 

από περίσσεια υδρευτικής χρήσης – υπερχείλιση δεξαμενών) ώστε να 

καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 

αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση κηπευτικών. 
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Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο καλύτερο 

υδρολογικό έτος του δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική 

παροχή παραμένει η ίδια (μέσων υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό 
απαίτησης σε νερό 

(%) 
0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη 
παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 1.365.000,00 439.000,00 590.000,00 37.000,00 2.816.000,00   

Ποσότητα νερού 
ανά στρέμμα 

κηπευτικών (m
3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 
Κερασιώτη 

(καθαρή 
αρδεύσιμη 

επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη 
ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 
Κερασιώτη 

--  1.348.210,00 396.810,00 542.020,00 -7.505,00 2.800.365,00   

Πίν. 49: Μέγιστος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της 

κοίτης του π. Κερασιώτη (σε m
3/

month). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες 

(μέγιστες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη, βλέπουμε ότι στα 

«υγρότερα» υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της 

τάξης του 17% των υδατικών αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς 

σημαντικό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της περιοχής. Έτσι, για 

τα υγρότερα υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική άρδευση αλλά και η 

προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών καλλιεργειών (κηπευτικά και 

όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων).   

10.2. Υπόγεια υδάτινα σώματα 

Οι απολήψεις από υπόγεια νερά της περιοχής περιορίζονται στη χρήση της πηγής 

«Μάνα Νερό» του υπόγειου υδατικού συστήματος Ωλονού – Πίνδου (EL0400130) για 

την κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου στον οικισμό της Κερασιάς. Η άρδευση 

αφορά σε καλλιέργεια κηπευτικών σε μικρούς κήπους εντός του οικιστικού υποδοχέα. 

Η καθαρή επιφάνεια άρδευσης, σύμφωνα και με την υδραυλική μελέτη, ανέρχεται σε 

περίπου 50στρ. Η παροχή της πηγής διατηρείται σταθερή το θέρος μεταξύ 4 και 5 

m3/hr. Έτσι στη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε υπόψη μια μέση τιμή 4,5  

m3/hr. 
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Ο υπολογισμός του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο του προτεινόμενου 

υποέργου του κλειστού δικτύου της Κερασιάς υπολογίζεται σε 450m3/στρέμμα ως 

αρχική ποσότητα και αναγωγή στις καλλιεργητικές συνήθειες της περιοχής, 

δηλ. έναρξη αρδευτικής περιόδου στις 15 Μάιου και λήξη στις 15 Σεπτεμβρίου,  

σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης της ΛΑΠ Πηνειού (1η αναθεώρηση), 

την ΣΜΠΕ του υδατικού διαμερίσματος αλλά και με τις έως τώρα εκδοθείσες άδειες 

χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.  

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό 
απαίτησης σε νερό 

(%) 
0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη 
παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 3.348,00 3.240,00 3.348,00 3.348,00 3.240,00   

Ποσότητα νερού 
ανά στρέμμα 

κηπευτικών (m
3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Δίκτυο Κερασιάς 
(καθαρή 

αρδεύσιμη 
επιφάνεια 50στρ) 

-- 1.679,00 4.219,00 4.798,00 4.450,50 1.563,50 16.710,00 

Ισοζύγιο --  1.669,00 -979,00 -1.450,00 -1.102,50 1.676,50   

Πίν. 50: Ισοζύγιο νερού κλειστού δικτύου οικισμού Κερασιάς (σε m
3
/month) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό υδατικό ισοζύγιο του κλειστού 

αρδευτικού δικτύου (m3/μήνα), βλέπουμε ότι υπάρχει υδατικό έλλειμμα στους 

μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με μεγαλύτερο αυτό του Ιουλίου της τάξης 

του 43% των υδατικών αναγκών του μήνα, ακολουθεί του Αυγούστου με 

ποσοστό 33% και τέλος του Ιουνίου με 30%. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς 

σημαντικό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση των κήπων του 

οικισμού. Έτσι, προτείνεται η ενίσχυση του δικτύου από το δίκτυο πόσιμου 

νερού και ειδικότερα της υπερχείλισης των υδρευτικών δεξαμενών που 

βρίσκονται σε απόσταση 48m νοτιοδυτικά της δεξαμενής του προτεινόμενου 

αρδευτικού δικτύου (όταν υπάρχει διαθέσιμη υπερχείλιση τους θερινούς 

μήνες). Περαιτέρω, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο κατασκευής 

«Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα» που προβλέπει την πλήρη απεξάρτηση 

του οικισμού της Κερασιάς από υδρομαστεύσεις πηγών και την ύδρευση από 

τα υφιστάμενα διυλιστήρια νερού του Δήμου στα Καλύβια Πεζούλας 

(υδροληψία από τη λίμνη Πλαστήρα). Έτσι δύναται μελλοντικά και το σύνολο 

των πηγών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της Κερασιάς να 
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ενσωματωθούν στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο και να συνεισφέρουν στο 

μηδενισμό του υδατικού ελλείμματος.  

Η παροχή των υφιστάμενων πηγών ύδρευσης του οικισμού της Κερασιάς 

(μετρήσεις στη δεξαμενή τον Αύγουστο του 2003 και 2004) από την πηγή «Κρι» 

ανερχόταν σε μέση τιμή 230m3/day ή 9,58m3/hr. 

Το υδατικό έλλειμμα του μηνός Ιουνίου ανέρχεται σε 1,36 m3/hr, του μηνός 

Ιουλίου σε 2,01 m3/hr και του μηνός Αυγούστου σε 1,53 m3/hr και προτείνεται 

να καλύπτεται από την υπερχείλιση της υδρευτικής δεξαμενής, εφόσον πρώτα 

πάντα καλύπτεται η υδρευτική ανάγκη του οικισμού. 

 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν εκτενώς στα κεφάλαια της παρούσης 

μελέτης συνοψίζουμε ότι: 

 Τα μελετώμενα επιφανειακά υδάτινα σώματα παρουσιάζουν καθαρά 

χειμμαρικό χαρακτήρα με θερινές παροχές που σχεδόν προέρχονται 

αποκλειστικά από πηγαίες παροχές εντός της λεκάνης απορροής. 

 Στην κοίτη του Μ. Ποτάμι, στα συχνότερα «μέσα» υδρολογικά έτη 

υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι 

σαφώς πάρα πολύ μικρό ως ποσότητα. Περαιτέρω στις εγκαταστάσεις 

της υδροληψίας «Βασιαρδάνη» υπάρχουν δυο ρυθμιστικές δεξαμενές 

χωρητικότητας 270m3 (για το βόρειο κλάδο της υδροληψίας) και 330 m3 

(για το νότιο κλάδο). Έτσι για το μήνα Αύγουστο δύναται μέσω της 

προσωρινής αποθήκευσης στις δεξαμενές να εξαλειφθεί το έλλειμμα 

των 256,14m3. 

 Στην κοίτη του Μ. Ποτάμι στα σπανιότερα «ξηρά» υδρολογικά έτη 

υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι 

σαφώς αρκετό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της περιοχής. 

Έτσι για τα ξηρά υδρολογικά έτη προτείνεται η εκ περιτροπής 

λειτουργία των υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του ποταμού ώστε 

να διατηρείται πάντα η οικολογική παροχή του ποταμού. Ειδικότερα, 

προτείνεται στα ελλειμματικά υδρολογικά έτη η άρδευση με 

προτεραιότητα σε περιοχές δυναμικών καλλιεργειών (κηπευτικά και όχι 

άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων). 
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 Στην κοίτη του Μ. Ποτάμι στα «υγρότερα» υδρολογικά έτη δεν υπάρχει 

υδατικό έλλειμμα και καλύπτεται πλήρως η ταυτόχρονη λειτουργία του 

συνόλου των υδροληψιών. 

 Στην κοίτη του π. Κερασιώτη στα συχνότερα «μέσα» υδρολογικά έτη 

υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 25% των 

υδατικών αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς αρκετό και 

δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της περιοχής. Έτσι, για τα μέσα 

υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική άρδευση αλλά και η 

προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών καλλιεργειών 

(κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων).   

 Στην κοίτη του π. Κερασιώτη στα σπανιότερα «ξηρά» υδρολογικά έτη 

υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 25% των 

υδατικών αναγκών του μήνα και έλλειμμα της τάξης του 100% για το 

μήνα Σεπτέμβριο. Όπως έχει προαναφερθεί, στα ξηρά υδρολογικά έτη 

οι παροχές του ποταμού δεν δύναται να καλύψουν ούτε την οικολογική 

παροχή του ποταμού (30lt/sec). Έτσι, για τα ξηρά υδρολογικά έτη 

προτείνεται η ελλειμματική άρδευση το μήνα Αύγουστο, ενώ το 

Σεπτέμβριο οι καλλιέργειες μετατρέπονται σε ξηρικές. Περαιτέρω, στα 

ξηρά υδρολογικά έτη να απαγορεύεται η άρδευση άλλων καλλιεργειών 

πλην των κηπευτικών και μόνο με μέθοδο στάγδην. Εναλλακτικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές υδροληψίας (π.χ. από τη 

λίμνη Πλαστήρα για γειτνιάζουσες περιοχές ή από περίσσεια 

υδρευτικής χρήσης – υπερχείλιση δεξαμενών) ώστε να καλυφθούν οι 

αρδευτικές ανάγκες των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και 

αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση κηπευτικών. 

 Στην κοίτη του π. Κερασιώτη στα «υγρότερα» υδρολογικά έτη υπάρχει 

υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 17% των υδατικών 

αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς σημαντικό και 

δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της περιοχής. Έτσι, για τα 

υγρότερα υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική άρδευση αλλά και 

η προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών καλλιεργειών 

(κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων).   

 Όσον αφορά το υδατικό ισοζύγιο του κλειστού αρδευτικού δικτύου 

(m3/μήνα) του οικισμού Κερασιάς βλέπουμε ότι υπάρχει υδατικό 

έλλειμμα στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με μεγαλύτερο αυτό 

του Ιουλίου της τάξης του 43% των υδατικών αναγκών του μήνα, 
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ακολούθως του Αυγούστου με ποσοστό 33% και τέλος του Ιουνίου με 

30%. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς σημαντικό και δημιουργεί 

προβλήματα στην άρδευση των κήπων του οικισμού. Έτσι, προτείνεται 

η ενίσχυση του δικτύου από το δίκτυο πόσιμου νερού και ειδικότερα 

της υπερχείλισης των υδρευτικών δεξαμενών που βρίσκονται σε 

απόσταση 48m νοτιοδυτικά της δεξαμενής του προτεινόμενου 

αρδευτικού δικτύου (όταν υπάρχει διαθέσιμη υπερχείλιση τους θερινούς 

μήνες). Περαιτέρω, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο 

κατασκευής «Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα» που προβλέπει την 

πλήρη απεξάρτηση του οικισμού της Κερασιάς από υδρομαστεύσεις 

πηγών και την ύδρευση από τα υφιστάμενα διυλιστήρια νερού του 

Δήμου στα Καλύβια Πεζούλας (υδροληψία από τη λίμνη Πλαστήρα). 

Έτσι, δύναται μελλοντικά και το σύνολο των πηγών που 

χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της Κερασιάς να ενσωματωθούν 

στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο και να συνεισφέρουν στο μηδενισμό του 

υδατικού ελλείμματος. Η παροχή των υφιστάμενων πηγών ύδρευσης 

του οικισμού της Κερασιάς (μετρήσεις στη δεξαμενή τον Αύγουστο του 

2003 και 2004) από την πηγή «Κρι» ανερχόταν σε μέση τιμή 230m3/day ή 

9,58m3/hr. Το υδατικό έλλειμμα του μηνός Ιουνίου ανέρχεται σε 1,36 

m3/hr, του μηνός Ιουλίου σε 2,01 m3/hr και του μηνός Αυγούστου σε 1,53 

m3/hr και προτείνεται να καλύπτεται από την υπερχείλιση της 

υδρευτικής δεξαμενής, εφόσον πρώτα πάντα καλύπτεται η υδρευτική 

ανάγκη του οικισμού. 

 Προτείνεται κατασκευή κλειστού αρδευτικού υπό πίεση για τις 

υδροληψίες κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι.  

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν τυχόν παράνομες απολήψεις νερού από τις κοίτες των 

ποταμών που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε.  
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