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ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ζημιών στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές του ΤΟΕΒ Ταυρωπού 
Καρδίτσας έκτασης 115.000 στρεμμάτων, μετά τη θεομηνία της 18ης Σεπτεμβρίου 2020». 

 
Η δίχως προηγούμενο θεομηνία που έπληξε το Νομό Καρδίτσας, επηρέασε δραματικά τον 

αστικό ιστό, την επιχειρηματικότητα και τις υποδομές, αλλά κυρίως τον πρωτογενή τομέα, που 
στηρίζει αποκλειστικά την τοπική οικονομία. Τεράστιες ήταν οι ζημιές στο φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο, που ήδη αντιμετωπίζονται με τις πρωτοβουλίες και τις διαδικασίες, που η Κυβέρνηση 
δρομολόγησε. Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό είναι η σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή των 
εγγειοβελτιωτικών υποδομών στις αγροτικές εκτάσεις περιμέτρου 160.000 στρ. 
συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Καρδίτσας, περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού (σχετ. 
1). 

Ειδικότερα, η εν λόγω αγροτική περιοχή αρδεύεται από τη λίμνη Ν. Πλαστήρα, μέσω του 
δικτύου Ταυρωπού (ανοικτό βαρυτικό δίκτυο τσιμενταυλάκων μήκους 850 χλμ), ιδιοκτησίας του 
Ελληνικού Δημοσίου, έτους κατασκευής 1965. Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας έχει την ευθύνη της 
διαχείρισης αυτού, ώστε να επιτυγχάνεται η μεταφορά του αρδευτικού νερού στο χωράφι του κάθε 
μέλους (αρδευόμενη περιοχή 115.000 στρ. που καλλιεργείται από 8.839 μέλη).  

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε, ότι μετά το φαινόμενο δεν 
καθίσταται εφικτή η άρδευση στο 50% της έκτασης του δικτύου μας. Οι ζημιές που έχει υποστεί το 
δίκτυο αφορούν την κεντρική προσαγωγό διώρυγα μεταφοράς του νερού (στο 40% του μήκους των 
28 χλμ της), το μεγαλύτερο εύρος των πρωτευουσών (70%), αρκετά χιλιόμετρα του μήκους των 
δευτερευουσών διωρύγων, αλλά και χιλιάδες προκατασκευασμένες τριτεύουσες διώρυγες 



(συνολικού μήκους 15.000 μέτρων). Πιο συγκεκριμένα, έχει γίνει αναλυτική καταγραφή όλων των 
ζημιών από τον Οργανισμό και έχει συνταχθεί τεχνική μελέτη (σχετ. 2) για την αποκατάστασή τους, 
προκειμένου να καταστεί το δίκτυο λειτουργικό και διαθέσιμο προς χρήση, κατά την έναρξη της 
επόμενης αρδευτικής περιόδου την άνοιξη. Δυστυχώς, η εν λόγω αποκατάσταση αποτελεί έργο, το 
οποίο ξεπερνά τόσο τις τεχνικές, όσο και τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού, καθώς το 
κόστος των ζημιών αυτών ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Επιπροσθέτως, είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό το περιορισμένο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την άνοιξη για το πέρας των 
εργασιών αποκατάστασης, δεδομένης και της χειμερινής περιόδου που μεσολαβεί. 

Η ανωτέρω κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στα μέλη της τοπικής κοινωνίας, 
και ιδιαίτερα στους χιλιάδες παραγωγούς μας, καθώς η μετατροπή άνω του 50% των εκτάσεων του 
δικτύου σε ξηρικές, αφενός θα επιφέρει ετήσια οικονομική απώλεια συνολικού ύψους 4.000.000€ 
στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών, αφετέρου μια μεγαλύτερη οικονομική απώλεια 
εκτιμώμενου ύψους 5.000.000€ ανά έτος στα έσοδα της τοπικής οικονομίας από τη μείωση του 
κύκλου εργασιών που θα προκύψει. Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα του πρωτογενούς τομέα της 
περιοχής, που χαρακτηρίζεται από μικρομεσαίου μεγέθους αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οριακής 
βιωσιμότητας, κύριας και αποκλειστικής απασχόλησης, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς και την 
κοινωνική διάσταση του προβλήματος αυτού.  

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη κατασκευής ενός σύγχρονου 
αρδευτικού δικτύου που θα αντικαταστήσει το ήδη πεπαλαιωμένο και κατεστραμμένο, ώστε να δοθεί 
η απαραίτητη ώθηση στην τοπική οικονομία. Ο Οργανισμός άλλωστε, τα τελευταία χρόνια ωρίμασε 
αντίστοιχη μελέτη ενός σύγχρονου κλειστού δικτύου που εκμεταλλεύεται την γεωμορφολογία της 
περιοχής (μέγιστη υψομετρική διαφορά 90μ από το σημείο εκκίνησης), οδηγεί στην εξοικονόμηση 
νερού και επιτρέπει τη χρήση μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας και μηδενικών 
ενεργειακών αναγκών. Ακόμη κι αν για διάφορους λόγους επιλεγεί η λύση της απλής και επείγουσας 
αποκατάστασης του υφιστάμενου δικτύου, αυτό θα απαιτήσει υπέρμετρη δαπάνη (σχετ. 2), που θα 
αποτελέσει μια προσωρινή και πρόχειρη επιλογή σε ένα δίκτυο που έχει ήδη ξεπεράσει τον χρόνο 
ζωής του και θα καταστεί μη λειτουργικό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ανεξαρτήτως της 
λύσης που θα υιοθετηθεί εκ των προτεινόμενων, παραμένει μετέωρο το πρόβλημα της άρδευσης 
στην ανωτέρω περιοχή την επόμενη αρδευτική περίοδο. 

Με βάση το ως άνω πλαίσιο, ζητούμε την άμεση συνδρομή σας για την εύρεση της βέλτιστης 
λύσης, ώστε να είναι εφικτή η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή και η 
διατήρηση της βιωσιμότητας της τοπικής οικονομίας. Το παράθυρο σποράς των χειμερινών 
καλλιεργειών κλείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι παραγωγοί-μέλη του δικτύου είναι 
απαραίτητο να κάνουν τον ετήσιο προγραμματισμό των καλλιεργειών τους. Επειδή ο ως άνω 
προγραμματισμός, ο οποίος στηρίζεται στο αν η παροχή του αρδευτικού νερού στην περιοχή τους, θα 
είναι δυνατή ή όχι, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ανάληψης των ανάλογων πρωτοβουλιών από 
μέρους σας, η εκκίνηση των απαραίτητων έργων, καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη σχετική 
πληροφόρηση των μελών μας. 
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