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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία γίνεται µια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης µιας σειράς έργων 
ταµίευσης, φραγµάτων, που θα µπορούσαν να κατασκευασθούν στην Θεσσαλία για να 
ανακουφίσουν την επείγουσα ανάγκη για νερό. Όπως φαίνεται, η αξιολόγηση των έργων που θα 
προωθηθούν πρέπει να γίνει µε αντικειµενικά κριτήρια{4} τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη την 
πολλαπλή σκοπιµότητα του έργου. Τέτοια κριτήρια θα µπορούσαν να είναι τα παρακάτω : 

• Η οικονοµικότητα της επένδυσης δηλαδή το ανοιγµένο κόστος ανά κυβικό ταµιευµένου 
ύδατος 

• Η στρατηγική θέση του ταµιευτήρα σε σχέση µε τις ανάγκες σε νερό της περιοχής και η 
συµβολή του στο υδατικό ισοζύγιο.  

• Η συµβολή του ταµιευτήρα στον έλεγχο πληµµυρών (διαθέσιµος όγκος για απόσβεση 
πληµµύρας). 

• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου (Κατάκλυση εκτάσεων, ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων, συµβολή στην καταπολέµηση πυρκαγιών κλπ). 

• Η ενεργειακή συνιστώσα (παραγωγή ενέργειας). 
Είναι τέλος σαφές ότι η επιλογή εύστοχων, µεγαλύτερων έργων είναι οικονοµοτεχνικά 
συµφέρουσα σε σχέση µε τα µικρά έργα ταµίευσης. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η έλλειψη νερού και οι συνθήκες ανοµβρίας, έχουν αναδείξει µε δραµατικό τρόπο το έλλειµµα του 
υδατικού ισοζυγίου της Θεσσαλικής λεκάνης. Ταυτόχρονα, η ανόρυξη χιλιάδων γεωτρήσεων και 
κυρίως η επέκταση των αρδεύσεων, είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στα υπόγεια αλλά και στα 
επιφανειακά νερά. Η ρύπανση του Πηνειού ποταµού σε συνδυασµό µε την µείωση της παροχής 
του, η σηµαντική πτώση της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, η υποβάθµιση της 
ποιότητας (νιτρικά κ.α.) και η υφαλµύρωση των υπόγειων νερών, αποτελούν σοβαρά και πιθανόν 
µη αναστρέψιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το πρόβληµα επηρεάζει τοµείς της οικονοµικής, 
κοινωνικής & πολιτικής λειτουργίας της Θεσσαλίας και δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο την 
αγροτική παραγωγή.  
Η πρόκληση για την Θεσσαλία κατά την νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013, είναι η 
εξασφάλιση των αναγκαίων για όλες τις χρήσεις (ύδρευση-άρδευση-βιοµηχανία) ποσοτήτων 
ύδατος από ανανεώσιµες πηγές δηλαδή µε αποθήκευση των επιφανειακών απορροών. Ο 
σχεδιασµός των δράσεων στην διαχείριση & αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες της επόµενης εικοσαετίας στους παραπάνω τοµείς, την ανάγκη 



αντιµετώπισης της ληστρικής εκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων  και της αντιπληµµυρικής 
προστασίας, ταυτόχρονα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. 
 Η προσπάθεια αυτή για να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα πρέπει προφανώς να συνδυασθεί µε 
παράλληλες βελτιωτικές παρεµβάσεις όπως η µείωση της κατανάλωσης νερού µε εκσυγχρονισµό 
των αρδευτικών δικτύων, αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και γενικά βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων.  

 
2. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
 
Το υδατικό πρόβληµα της Θεσσαλίας κάνει κάθε µέρα πιο επιτακτική την ανάγκη εκµετάλλευσης 
του συνόλου των επιφανειακών νερών µε την κατασκευή ταµιευτήρων για την συνέχιση της 
ανάπτυξης και την ανακούφιση όσο αυτό είναι δυνατό, του υπόγειου υδροφορέα µε την κατάργηση 
γεωτρήσεων.   
 
2.1 Υπάρχοντα έργα ταµίευσης 

Στην περιοχή έχουν κατασκευασθεί µέχρι σήµερα  13 εξωποτάµιες λιµνοδεξαµενές, 85 φράγµατα  
και  60 πρόχειρα φράγµατα σε συλλεκτήρες ή ποταµούς {5},{3}. Αποθηκεύουν κάθε χρόνο 
περίπου 320x106m3 νερού, που χρησιµοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών, για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, για αντιπληµµυρική προστασία, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος 
(ενίσχυση παροχής ποταµών – υπόγειων υδροφορέων), για ύδρευση και για κτηνοτροφικούς 
σκοπούς. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται ο Ταυρωπός και το Σµόκοβο, φράγµατα µε συνολικό 
ωφέλιµο όγκο ταµίευσης περίπου 500x106m3 στα οποία όµως οι ετήσιες εισροές είναι σηµαντικά 
µικρότερες. Η ποσότητα αυτή θα αυξηθεί σηµαντικά µε έργα που ήδη κατασκευάζονται (κυρίως µε 
τον ταµιευτήρα Κάρλας). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο ρυθµός ολοκλήρωσης των ταµιευτήρων ανά 10ετία 
µέχρι το 2008, µε σηµαντικότερους αυτούς του Ταυρωπού και του Σµοκόβου που ολοκληρώθηκαν 
το 1962 και 2002 αντίστοιχα. Μία σειρά µικρότερων έργων µε συνολικό όγκο ταµίευσης 25x106m3  
επίσης κατασκευάσθηκε κατά την αντίστοιχη περίοδο. 
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Σχήµα 1: Ταµιευτήρες Θεσσαλίας ανά 10ετία (Κατασκευασθέντα έργα) 
 

 



 

2.2 Νέα φράγµατα προς υλοποίηση 

Εκτός από τα παραπάνω έργα, υπάρχουν αρκετές µελέτες (µε καλό βαθµό ωριµότητας) για έργα  
ταµίευσης νερού που µπορούν σχετικά εύκολα να υλοποιηθούν και να αµβλύνουν το πρόβληµα για 
την επόµενη 10ετία. Σ’ αυτά συµπεριλαµβάνονται  ο ταµιευτήρας Κάρλας, τα φράγµατα 
Αγιονεριου, Παλαιοδερλί στον Ενιπέα, Πύλης, Μουζακίου, Νεοχωρίτη, Παλαιοµονάστηρου στον 
Ελασσονίτικο, και µια σειρά µικρότερων έργων.  

 Όγκος ταµίευσης 
106m3

Κάρλα   135 
Μουζάκι 130 
Παλαιοδερλί Ενιπέα              90 
Πύλη              44 
Νεοχωρίτη              36 
Παλαιοµονάστηρο Ελασσόνας              35 
Κεφαλόβρυσο              25 
Αγιονέρι              15 
∆ελέρια                4 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ                        ~500x106m3

 
Πίνακας 1. Ταµιευτήρες Θεσσαλίας (Προτεινόµενα έργα) 
 
 
Στον Πίνακα εµφανίζονται οι ωφέλιµοι όγκοι ταµίευσης των έργων όπως προσδιορίζονται στις 
µέχρι σήµερα υπάρχουσες προκαταρκτικές µελέτες η προµελέτες που έχουν συνταχθεί από 
διάφορους φορείς. Σε κάποια έργα έχει γίνει µια προσπάθεια προσέγγισης των ποσοτήτων νερού 
προς ταµίευση προσαρµοσµένη σε εξορθολογισµένα, σύγχρονα στοιχεία απορροών.  
Όπως φαίνεται, η µέγιστη συνολική ποσότητα ταµίευσης, εάν κατασκευασθούν όλα τα νέα έργα, 
θα ανέλθει σε 900 έως 1000 x106m3.  Αυτή η ποσότητα είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση 
των λήψεων από γεωτρήσεις, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου 
{5},{6}.   
 
3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
 
Η µελέτη και κατασκευή ενός Φράγµατος και Ταµιευτήρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο έργο αφού 
εκτός των τεχνικών ζητηµάτων της κατασκευής των έργων ανακύπτουν και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπισθούν. Εξίσου πολυδιάστατο  όµως είναι και το 
προκύπτον όφελος της επένδυσης, αφού αφορά άµεσα ή έµµεσα πολλούς τοµείς της οικονοµίας 
της περιοχής αλλά παρέχει και πλήθος αναπτυξιακών δυνατοτήτων. 
Οι παράµετροι που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση ενός ταµιευτήρα είναι : 

1) Το Συνολικό Κόστος Κ. του έργου 
2) Η οξύτητα του προβλήµατος στην συγκεκριµένη περιοχή 
3) Ο ωφέλιµος όγκος του ταµιευτήρα Vωφ καθώς και ο µέσος ετήσιος όγκος απορροών Vετ. 
4) Η ενεργειακή συνιστώσα 
5) Η συµβολή του έργου στον έλεγχο πληµµυρών 
6) Η περιβαλλοντική διάσταση συνυφασµένη µε την ανάπτυξη της περιοχής 

 



 
 
3.1 Ανοιγµένο κόστος 
 
Όταν προγραµµατίζονται νέα φράγµατα προς υλοποίηση, είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέγονται 
έργα µε καλύτερα χαρακτηριστικά, µικρότερου κόστους ανά µονάδα αποθηκευµένου ύδατος, µε 
τον µεγαλύτερο δυνατό όγκο ταµιευτήρα. Το Κόστος Έργου συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω 
δαπάνες : 

• των απαραίτητων Μελετών 
• κατασκευής του Φράγµατος και του Εκχειλιστή µε τα συναφή έργα (υδροληψίες, 

εκτροπή, κλπ) 
• των  απαραίτητων  δικτύων έως τον χρήστη 
• απαλλοτριώσεις και αποκαταστάσεις οδικών δικτύων 
• γενικά κάθε απαραίτητη δαπάνη για την ολοκλήρωση του έργου 

 
Για να προσδιορισθεί η πραγµατική ωφελιµότητα του έργου, είναι απαραίτητο να υπολογισθεί το 
Μοναδιαίο Κόστος ανά m3 αποταµιευµένου ύδατος  
 
         Κ 
µ = ------ 
       Vωφ. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη το µοναδιαίο κόστος των έργων, όπως αυτό εκτιµήθηκε από τις υπάρχουσες 
προµελέτες-προκαταρκτικές εκθέσεις για τα νέα έργα και από στοιχεία των υπηρεσιών για τα ήδη 
κατασκευασµένα, µπορεί να γίνει κατ’ αρχήν µία κατάταξη µε την οποία θα ξεχωρίζουν τα πιο 
οικονοµικά έργα (µεγάλου όγκου ταµίευσης για µικρό σχετικό κόστος). Έτσι οδηγούµαστε στο 
Σχήµα 1 στο οποίο είναι δυνατόν να προσδιορισθούν για τα σηµαντικότερα Θεσσαλικά έργα τρείς 
γενικές κατηγορίες : 

• Αυτών που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 1 και 2 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο 
ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µεγάλα-µεσαία φράγµατα 
στους κύριους παραπόταµους του Πηνειού που θα µπορούσαν να κατασκευασθούν στους 
κλάδους:  Ενιπέα, Πορταικού, Πάµισου, Νεοχωρίτικου, Ελασσονίτικου. Πρόκειται για τα 
πλέον οικονοµικά έργα. Από τα φράγµατα αυτά έχει υλοποιηθεί το Σµόκοβο. 

• Αυτών που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 5 και 10 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο 
ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µεσαία-µικρά φράγµατα που 
έχουν κατασκευασθεί στο Λιβάδι Ελασσόνας, στο Παναγιώτικο Αφετών και το υπό 
κατασκευή Μαυροµάτι στην περιοχή Σούρπης. Πρόκειται για λιγότερο οικονοµικά έργα 
που στην αξιολόγησή τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρήση του νερού για ύδρευση 
στις περιοχές του Πηλίου και της Σούρπης. 

• Των έργων που το µοναδιαίο κόστος τους είναι µεταξύ 10 και 20 Ευρώ ανά κυβ. µέτρο 
ταµιευµένου ύδατος. Στα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται τα µικρά αλλά και µεσαία 
φράγµατα που υλοποιούνται περιφερειακά, για συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες, µε όγκους 
ταµίευσης κάτω από 1.5 x 106 m3 

 
 
 



 
 Σχήµα 2. Μοναδιαίο κόστος νερού ταµιευτήρων Θεσσαλίας   
 
Όπως φαίνεται στο σχήµα 2, είναι σαφώς οικονοµικότερη λύση η επιλογή µεγαλύτερων 
ταµιευτήρων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα έργα αναβάθµισης και εµπλουτισµού των 
υπαρχουσών υποδοµών όπως είναι το φράγµα Νικ. Πλαστήρα: Πράγµατι, το έργο εµπλουτισµού 
του ταµιευτήρα Ταυρωπού µε εκτροπή του ρέµατος Κερασιώτη πρόσθεσε στη λίµνη 7,5 x106m3 µε 
µοναδιαίο κόστος της τάξεως του 0,7Ευρώ/κυβικό ενώ το προγραµµατιζόµενο έργο εκτροπής 
µέρους του Άσπρου στον ταµιευτήρα Ταυρωπού θα έχει κόστος της τάξεως του 
1,5Ευρώ/κυβικό{1} 
  
3.2 Συµβολή του έργου στην αντιµετώπιση πληµµυρών 
 
Η κατασκευή ταµιευτήρων συνδέεται  άµεσα και µε την αντιπληµµυρική προστασία, αφού 
συγκρατούνται και αποθηκεύονται οι επιφανειακές απορροές, κυρίως οι πληµµυρικές. Εδώ πρέπει 
να διευκρινίσουµε ότι οι µεγάλοι ταµιευτήρες (πχ Σµόκοβο) ουσιαστικά µηδενίζουν την 
πιθανότητα πληµµύρας στα κατάντη, κάτι που δεν ισχύει για τα µικρότερα έργα. 
Επιχειρείται παρακάτω µια κατάταξη των έργων ανάλογα µε τον ωφέλιµο όγκο του ταµιευτήρα, 
υποθέτοντας ότι ο διατιθέµενος όγκος για απόσβεση πληµµύρας είναι γενικά ανάλογος του 
µεγέθους της λίµνης. Στην κατάταξη που έχει γίνει σε µια σχετική κλίµακα από το 0 έως το 5, έχει 
ληφθεί υπόψη η ύπαρξη, η µη, κατοικηµένων περιοχών κατάντη.  
 

  
Εικόνα 1: Φράγµα Σµοκόβου                                       Εικόνα 2: Φράγµα Παναγιώτικο 



 
 
Σχήµα 3 Ποιοτική κατάταξη αντιπληµµυρικής συµβολής των ταµιευτήρων 
 
 
3.3 Η ενεργειακή συνιστώσα 
 
Τα νερά που συγκρατούνται στους ταµιευτήρες αποτελούν πηγή παραγωγής ενέργειας η οποία 
γίνεται σηµαντική και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη στα µεγάλα φράγµατα. Παρότι οι σηµερινές 
ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης συχνά επισκιάζουν την σηµασία της παραγωγής ενέργειας, στην 
πραγµατικότητα η αξία της αυξάνεται γιατί προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιµες πηγές 
χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και το όποιο όφελος προστίθεται σε αυτό της ύδρευσης και 
άρδευσης. 
Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια εκτίµηση της ενέργειας κατ’ έτος που µπορούν να µας δώσουν 
µερικά από τα φράγµατα. Φαίνεται ότι εκτός από την  µεγάλη παραγωγή του Ταυρωπού, µπορεί να 
παραχθεί ενέργεια και από άλλα έργα µε σηµαντικότερη την συνεισφορά του Σµοκόβου.  
 
 

 
 
Σχήµα 4  : Μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας νέων ταµιευτήρων Θεσσαλίας   



3.5 Περιβάλλον 
 
Η περιβαλλοντική διάσταση και η κοινωνική αποδοχή  κάθε έργου είναι πολύ σηµαντικές 
παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να κοστολογούνται από τα αρχικά σταδία του 
σχεδιασµού. Πράγµατι η εµπειρία έχει δείξει ότι πολλά είναι τα εµπόδια που συναντώνται κατά 
την υλοποίηση αλλά και την λειτουργία του φράγµατος και του ταµιευτήρα εάν δεν υπάρχει ευρεία 
κοινωνική αποδοχή. 
Για την κατάταξη των έργων από πλευράς επιπτώσεων στο περιβάλλον έγινε προσπάθεια να 
προσεγγισθούν οι επιπτώσεις του έργου στους τοµείς: 

• Κατάκλυση υπαρχουσών υποδοµών, κατοικιών , οδικών δικτύων, αγροτικής γης υψηλής 
αξίας. 

• Απώλεια εκτάσεων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας (πχ Natura 2000)  
• Αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε την δηµιουργία νέου βιοτόπου 
• Ευκαιρίες για αναπτυξιακές δραστηριότητες 

 
Ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι ίσως ο πιο δύσκολα υπολογίσιµος αφού οι αλλαγές που 
προκαλούνται από την κατασκευή ενός µεγάλου ταµιευτήρα είναι σύνθετες. Στην κατάταξη πρέπει 
να ληφθούν υπ’ όψη τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις ενός έργου. Το πρόβληµα 
γίνεται δυσκολότερο γιατί ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις είναι άµεσες, οι θετικές έπονται. Εδώ 
πρέπει να τονίσουµε ότι ακόµη και οι άµεσα ορατές επιπτώσεις συνήθως γίνονται αντιληπτές σε 
άλλες περιοχές και όχι στις παραλίµνιες ενώ ένας παράγοντας θετικός για έναν επηρεαζόµενο από 
το έργο µπορεί να είναι την ίδια στιγµή αρνητικός για κάποιον άλλο. 
Στην κατάταξη που επιχειρούµε θεωρούµε αρνητικές παραµέτρους την κατάκλιση  κατοικιών, 
υποδοµών και τις τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον (οικοσυστήµατα, κλπ), σαν δε θετικές 
συνέπειες την αναβάθµιση του περιβάλλοντος και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής  λόγω 
της επέµβασης και πέραν των άµεσων αποδόσεων. Η βαθµολόγηση σε κάθε περίπτωση γίνεται από 
0 έως 5. 
 

Αρνητικές επιπτώσεις Θετικές επιπτώσεις 

Ταµιευτήρες 
Στους 
κατοίκους 

Στις 
υποδοµές

Στο 
Οικοσύστηµα

Στο 
περιβάλλον

Στην 
ανάπτυξη 

Τελικός 
Συντελεστής 

Σµόκοβο  -1 0 -1 +2 +4 +4 
Πύλη  -2      - 2 -2   0 +4 -2 
Μουζάκι  -2      - 5 -1 +2 +4 0 
Νεοχωρίτης   0      - 1 -1 +3 +4 +5 
Ενιππέας  -2 0 -1 +3 +4 +4 
Παλαιοµ/στηρο   0 0 -2 +2 +5 +5 
Αγιονέρι   0       -1 -1 +2 +3 +3 
Λιβάδι   0      - 2 -1 +3 +2 +2 
∆ελέρια   0 0 -1 +3 +1 +3 
Λογγά   0 0 -2 +3 +2 +3 
Παναγιώτικο   0 0 -2 +2 +2 +2 

 
Πίνακας 2. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ταµιευτήρων Θεσσαλίας 
 
Στον πίνακα φαίνεται ότι έργα σε ηµιορεινές, υποβαθµισµένες περιοχές όπως του Ενιπέα, 
Παλαιοµονάστηρου, Νεοχωρίτικου κλπ αναβαθµίζουν ουσιαστικά το περιβάλλον, ενώ πιο προσεκτικά 



πρέπει να εκτιµηθούν οι συνέπειες των έργων Πύλης, Μουζακίου που θα κατασκευασθούν σε περιοχές µε 
δόµηση και υψηλότερη περιβαλλοντική αξία. 
 
4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Με τις επιµέρους κατατάξεις που επιχειρήθηκαν παραπάνω έγινε µια προσπάθεια να 
προσεγγισθούν οι αποδόσεις των σχεδιαζόµενων νέων έργων, απαραίτητων για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος λειψυδρίας στη Θεσσαλία.  
Επιχειρήθηκε επίσης µια σύνθεση των παραµέτρων για τα διάφορα έργα έτσι ώστε να αποτυπωθεί 
σε ένα συντελεστή (λσυν) η πολλαπλή ωφελιµότητα των. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µια 
µεταβλητή που απεικονίζει το άθροισµα των επιµέρους επιρροών των διαφόρων παραγόντων. Για 
κάθε µία παράµετρο χρησιµοποιήθηκε ένας όρος που απεικονίζει την ανοιγµένη στη µονάδα τιµή 
της παραµέτρου. Το πλέον αποδοτικό έργο, σε κάποια επιµέρους παράµετρο,  µε τον τρόπο αυτό 
βαθµολογήθηκε µε 1. 
Η συνολική κατάταξη έγινε αθροίζοντας τις επιµέρους παραµέτρους, πολλαπλασιασµένες µε ένα 
συντελεστή σχετικής επιρροής της καθεµίας (0,3 ή 0,2) έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσµα να 
είναι ίσο µε την µονάδα για το «ιδανικό» έργο, αυτό δηλαδή που έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
σε όλους τους τοµείς. 
Η παράµετρος του µοναδιαίου κόστους επιλέχθηκε να έχει την µεγαλύτερη σχετική βαρύτητα. 
Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η συνολική, συνδυασµένη κατάταξη για κάθε έργο, σύµφωνα µε τον 
τύπο: 
 
       λσυν=0.3*1/µ+0.2*λενεργ.+0.2*λαντ.+0.2*λπερ. 

 

 
 
 
Σχήµα 5  : Συνολική αξιολόγηση µερικών Θεσσαλικών έργων 
 
Όπως φαίνεται, µεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητα των µεγάλων-µεσαίων φραγµάτων που 
σχεδιάζονται σε περιοχές µε οξυµένο πρόβληµα (Ενιπέας, Νεοχωρίτικο, Ελασσονίτικος) για τα 
οποία δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές ενστάσεις. 
 
Σηµαντική επίσης παράµετρος κατά την επιλογή των αποδοτικότερων έργων είναι και η εκτίµηση 
της διάρκειας ζωής ενός ταµιευτήρα, που στην περίπτωση των µικρών φραγµάτων καθιστά την 
επένδυση αντιοικονοµική λόγω περιορισµένου βάθους χρόνου χρήσης (προσχώσεις ταµιευτήρων). 



5.ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα µεγάλου Έργου πολλαπλού σκοπού, που ήδη µετράει πενήντα χρόνια 
ζωής αποτελεί το Φράγµα του Ταυρωπού µε την λίµνη Πλαστήρα, το οποίο µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε σαν οδηγό για την µέση ετήσια συνολική απόδοση. Λόγω της εµπλοκής 
πολλών φορέων στην διαχείριση του έργου τα στοιχεία είναι προσεγγιστικά (πιο σωστά αφορούν 
διαφορετικές χρονιές) και λαµβάνουµε σαν µέσο ετήσιο όγκο νερού τα 140 · 106 m3. 
H µέση ετήσια ωφελιµότητα του έργου µπορεί να προσδιορισθεί (προσεγγιστικά) σαν άθροισµα 
των παρακάτω παραγόντων : 
 

• Ενέργεια 
       Με όγκο νερού 140 ·106 m3 και ύψος πτώσης 575m το Υδροηλεκτρικό              εργοστάσιο 
παράγει περίπου 210 ·106 Kwh το χρόνο που αποδίδουν περίπου 20 · 106 €. 
• Ύδρευση 
        Παρέχει περίπου 15 · 106 m3 ετησίως για ύδρευση αστικών και ηµιαστικών περιoχών 
• Άρδευση 
       Αρδεύονται πάνω από 200.000 στρέµµατα 
• Συµβολή στην οικονοµική – κοινωνική ανάπτυξη της παραλίµνιας περιοχής. 
       Η µετατροπή µιας φτωχής ορεινής περιοχής σε σύγχρονο παραθεριστικό ορεινό θέρετρο 
έγινε µε καταλύτη τη λίµνη Πλαστήρα και σηµαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα. 
Σήµερα στην περιοχή της λίµνης Πλαστήρα λειτουργούν πολλά καταλύµατα µε πάνω από 
5000 κλίνες και τα έσοδα που έρχονται στην περιοχή ξεπερνούν τα 50 · 106 €. 

 
Συνοψίζοντας µπορούµε, χωρίς να αυθαιρετούµε, να κατανείµουµε σε ποσοστά το όφελος του 
συγκεκριµένου ταµιευτήρα ως εξής : 
 
Ύδρευση ………………………………………………………………………..………………. 15% 
Άρδευση …………………………………………………………………………..……………. 35% 
Ενέργεια – αντιπληµµυρική προστασία ……………………………………………..…………. 20% 
Συνεισφορά από την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής ………………………………...…… 30% 
 
Λόγω της αξίας του έργου που ενώ σχεδιάστηκε ως υδροηλεκτρικό, λειτουργεί ως πολλαπλής 
σκοπιµότητας, οι λύσεις αναβάθµισής του µε εµπλουτισµό της λίµνης (ήδη λειτουργεί το έργο 
Κερασιώτη) είναι πολύ δελεαστικές και επιτυγχάνουν καλές αποδόσεις. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η άποψη ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί το υδατικό έλλειµµα της Θεσσαλίας µε µικρά «φθηνά» 
φράγµατα δεν είναι ακριβής. Τα µικρά φράγµατα γίνονται σε ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, δεν 
συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες νερού και δεν αποτελούν συνήθως την οικονοµικότερη 
επιλογή. Στην πραγµατικότητα οι σηµερινές ανάγκες σε νερό της Θεσσαλίας δεν καλύπτονται 
πλήρως ούτε και µε τους σχετικά µεγάλους ταµιευτήρες.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµόδιων υπηρεσιών και από υπάρχουσες προκαταρκτικές εκθέσεις,  
το επικαιροποιηµένο κόστος ανά m3 νερού (στο οποίο περιλαµβάνεται µόνο η δαπάνη για το 
φράγµα & τον υπερχειλιστή), δεν ξεπερνά τα 2€/m3 για τα µεγάλα έργα (Σµόκοβο, Παλαιοδερλί, 
Αγιονέρι, κ.α.),  ενώ για µικρά φράγµατα (Παναγιώτικο, Λιβάδι) φθάνει τα 6,0 – 8,0 € /m3.  
Στο άρθρο επιχειρήθηκε µια συνθετική κατάταξη της απόδοσης µερικών σχεδιαζόµενων έργων  
πολλαπλής ωφελιµότητας. Είναι σαφές ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα µεγάλα η και 
µεσαία φράγµατα που θα κατασκευαστούν σε προβληµατικές περιοχές και µπορούν να 



λειτουργήσουν αναβαθµιστικά ως προς το περιβάλλον ενώ θα συµβάλλουν σηµαντικά και στην 
αντιπληµµυρική προστασία των περιοχών. 
Τέτοια έργα είναι το Παλαιοδερλι, το Νεοχωρίτικο, τα έργα στον Ελασσονίτικο, ενώ ιδιαίτερη αξία 
έχουν οι λύσεις που αναβαθµίζουν τα υπάρχοντα έργα υψηλής απόδοσης (Εµπλουτισµός 
Ταυρωπού). 
Για τα έργα στην ∆υτική Θεσσαλία, Φράγµατα Πύλης και Μουζακίου, θα πρέπει να γίνει σοβαρή 
προσπάθεια εκτίµησης των περιβαλλοντικών συνεπειών από τα πρώτα στάδια της µελέτης ώστε να 
ληφθούν υπόψη και έγκαιρα να κοστολογηθούν. 
 Τέλος, είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί φορέας (κεντρικού ή και περιφερειακού χαρακτήρα, σε 
περιοχές όπου υπάρχει αντικείµενο όπως η Θεσσαλία) παρακολούθησης & συντήρησης των 
φραγµάτων που παραδίδονται για χρήση σε φορείς που δεν έχουν την τεχνογνωσία ούτε και τις 
δυνατότητες.  
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ABSTRACT 
A method for comparative evaluation of new dam projects planned in order to mitigate the water 
shortage in Thessaly, area of central Greece, is presented in the paper. For this, it is important to 
take into account the multipurpose operation of the dams. 
A number of criteria is used for the ranking such as: 

• The cost of the investment per m3 of stored volume 

• The consequence of the reservoir in the fields of flood control and energy production 

• Environmental issues. 

It is finally advisable to give priority in larger projects planned in areas of lesser environmental 
value. 
 


