Το ιστορικό του έργου της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου

1925

Καλλιεργείται η ιδέα της δυνατότητας μεταφοράς νερού από τον

άνω ρου του Αχελώου

(Ασπροπόταμο), από τον καθηγητή κ. Κουτσοκώστα.
1958

Εμφανίζεται η πρόταση για την εκτροπή από την Μεσοχώρα από τον καθηγητή κ. Κουτσοκώστα.

1972

Ο υδροενεργειακός μηχανικός της ΔΕΗ Στελ. Μαγειρίας ανάμεσα σε μια σειρά προτάσεων διαφόρων
εκτροπών, συμπεριέλαβε και την εκτροπή του Αχελώου προς την Θεσσαλική πεδιάδα από την θέση
Συκιά με φράγμα στην Παλαιοκαρύα Πύλης.

1978

Ομόφωνη πρόταση τεχνικών επιστημόνων για την προώθηση της εκτροπής στο συνέδριο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) στη Λάρισα.

1979-80

Υιοθέτηση εκτροπής από την κυβέρνηση Κων. Καραμανλή. Προετοιμασία για την ανάθεση μελέτης
σκοπιμότητας από το υπουργείο συντονισμού.

1981

Ακύρωση της προκήρυξης για τη μελέτη σκοπιμότητας από τη νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.

1983-84

Επίσημη εξαγγελία της εκτροπής από τον Α. Παπανδρέου και ένταξη του έργου στο πενταετές
πρόγραμμα 1983 – 1987. Η Εκτροπή του Αχελώου περιλαμβάνεται στο Ελληνικό Μνημόνιο που
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Η Ε.Ε εκφράζει επιφυλάξεις.

1985

Έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στη Μεσοχώρα, Συκιά, Πύλη, Μουζάκι.

1986

Ίδρυση του Διυπουργικού Συντονισμού Οργανισμού Αχελώου (ΔΣΟΑ) στον οποίο συμμετέχουν το
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ), το Υπ. Γεωργίας, και το Υπουργείο Βιομηχ. Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ).

1987

Ένταξη μέρους των έργων κεφαλής (Φράγμα Μεσοχώρας, φράγμα Συκιάς, ήμισυ της σήραγγας
εκτροπής) και του αρδευτικού δικτύου στην Θεσσαλία για την άρδευση 300.000 στρεμμάτων στο
Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανατολικής και Κεντρικής Ελλάδας (ΜΟΠ/ΑΚΕ). Προκήρυξη
διεθνούς διαγωνισμού για το σύνολο των έργων κεφαλής (Φράγμα Μεσοχώρας, φράγμα και
υδροηλ/ρικός σταθμός Συκιάς, σύνολο της σήραγγας εκτροπής, υδροηλ/κός σταθμός Πευκόφυτου) και
το αρδευτικό έργο.

1988

Διημερίδα του ΤΕΕ, στην Αθήνα. Υποβολή της πρώτης

μελέτης σκοπιμότητας από την Morgan

Grenfeld.
1989

Υποβολή τελικής προσφοράς στον διεθνή διαγωνισμό, από μία μόνο εταιρεία (TAYEURO).
Το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπονεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το δέλτα του Αχελώου. Η
Ε.Ε εξαρτά τη χρηματοδότηση από την τήρηση των όρων που περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ.

1990

Η Ε.Ε εξαιρεί οριστικά τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων. Η Ελληνική Κυβέρνηση αφαιρεί το
αρδευτικό έργο των 300.000 στρεμμάτων από το αντικείμενο του διεθνούς διαγωνισμού.
Ένταξη των λοιπών έργων κεφαλής (Υδροηλεκτρικός σταθμός Συκιάς, υπόλοιπο σήραγγας εκτροπής,
υδροηλεκτρικός σταθμός Πευκόφυτου) στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ).

1991

Αξιολόγηση της οικονομικής προφοράς της TAYEURO. Υπογραφή του πρακτικού για την ανάθεση του
έργου. Η Ελληνική Κυβέρνηση εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για τα φράγματα σε Μεσοχώρα
και Συκιά.

1992

Η Ε.Ε διαπιστώνει παραβίαση των κοινοτικών κανόνων ως προς την ανάθεση του έργου.
Η Ελληνική Κυβέρνηση εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για τη σήραγγα εκτροπής και για τους
υδροηλεκτρικούς σταθμούς Πύλης και Μουζακίου.

1993

Υπογραφή της σύμβασης με την TAYEURO. Προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) με κύριο θέμα την έλλειψη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο
του έργου.

1994

Η σύμβαση ακυρώνεται ύστερα από παρέμβαση της Ε.Ε σύμφωνα με τη οποία οι όροι του διαγωνισμού
του 1987 παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Το ΣτΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 2759/1994
και διατάσσει τη διακοπή των έργων με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει συνολική μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Εξαγγελία της «μικρής εκτροπής». Υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος
«Αχελώος» στην ΕΕ για χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 1994 – 1999.

1995

1996

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το σύνολο του έργου, έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων (23271/15-12-1995) και αδειοδότηση του έργου.
Δεύτερη προσφυγή από Tayeuro (που αφορούσε την ακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση εκτέλεσης των
έργων από την Κυβέρνηση), την οποία δεν έκανε δεκτή το Σ.τ.Ε με την απόφαση του 4944/1995.
Κύρωση από την Βουλή της σύμβασης με ρωσική κοινοπραξία (ΑΤΡ) για την προμήθεια του ηλεκτρικού
και του μηχανολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκοφύτου. Προσφυγή
περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με κύριο θέμα τις
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλία. Προκήρυξη διαγωνισμού
για το φράγμα Συκιάς και τη σήραγγα εκτροπής. Ανάθεση του φράγματος Συκιάς στη μειοδότρια
κοινοπραξία. Έναρξη εργασιών στο φράγμα Συκιάς.

1997

Ανάθεση της σήραγγας εκτροπής στη μειοδότρια κοινοπραξία & έναρξη εργασιών.

1998-99

Συνέχιση εργασιών με τεχνικά προβλήματα και περιορισμένη χρηματοδότηση.

2000

Το ΣτΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 3478/2000 και διατάσσει τη διακοπή των έργων με το
σκεπτικό ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την διάσωση του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Μυρόφυλλο
Τρικάλων. Διακοπή των εργασιών στις δύο εργολαβίες.

2001

Διάλυση της εργολαβίας του φράγματος Συκιάς. Σύνταξη μελέτης για την διάσωση του ναού του Αγίου
Γεωργίου. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την άστοχη και «ύποπτη» ένταξη της
κοιλάδας του Αχελώου στο πρόγραμμα NATURA 2000 και την οδηγία SPΑ για την προστασία της
ορνιθοπανίδας.

2002

Παράδοση της μελέτης για την διάσωση του ναού του Αγίου Γεωργίου. Έναρξη διαδικασιών από το
ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση της νέας μελέτης (ΜΠΕ) και υπογραφή της ΚΥΑ αριθμ. 131957/19-3-2003
με τους νέους περιβαλλοντικούς όρους.

2003

Επανέναρξη εργασιών στη σήραγγα εκτροπής. Νέα προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το φράγμα Συκιάς (5-112003), 1η αναβολή του διαγωνισμού για το φράγμα Συκιάς για 14-1-2004.

2004

2η αναβολή του διαγωνισμού για το φράγμα Συκιάς για 31-3-2004 & 3η για 2005. Εκδίκαση (4-062004) της νέας προσφυγής των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

2005

Διενέργεια διαγωνισμού για το φράγμα Συκιάς (Φεβρουάριος), ανάθεση στη μειοδότρια κοινοπραξία &
υπογραφή από το ΥΠΕΧΩΔΕ της σύμβασης για το φράγμα Συκιάς (Μάιος 2005). Το ΣτΕ εκδίδει την
ακυρωτική απόφαση αριθμ. 1688./3-6-2005 με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο διαχείρισης
υδατικών πόρων.

2006

Νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, με τις οποίες τροποποιούνται άρθρα
του Ν. 3199/2003, ενσωματώνεται και εγκρίνεται το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των
ποταμών Αχελώου & Πηνειού και επέρχεται πλήρης συμμόρφωση με την απόφαση της ολομέλειας του
Σ.τ.Ε. 1688/2005 και με τις κατευθύνσεις της οδηγίας - πλαίσιο του 2000 της Ε.Ε. Ψήφιση του Ν.
3481/2006 από την ολομέλεια της Βουλής.

2007

Επανέναρξη των εργασιών στη σήραγγα εκτροπής και στο φράγμα Συκιάς. Νέα προσφυγή (4 η)
περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία εκδικάζεται τον Ιούνιο
2007. Το ΣτΕ με την απόφαση 999/2007, αποφασίζει να υποβάλλει «προδικαστικό ερώτημα» στο
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). Οι εργασίες στα έργα συνεχίζονται.

2008

Επαρκής χρηματοδότηση των έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Χωρίς προβλήματα η συνέχιση των εργασιών
στη σήραγγα εκτροπής, με τεχνικά προβλήματα οι εργασίες στο φράγμα Συκιάς. Οι συνολικές δαπάνες
για όλα τα έργα στον Αχελώο (εκτός της Μεσοχώρας), από την έναρξη μέχρι 31/12/2008, ανέρχονται
στο ποσό των 288.000.000 €.

2009

Συνέχιση των εργασιών στο φράγμα Συκιάς & ολοκλήρωση των εργασιών διάτρησης στη σήραγγα
εκτροπής μήκους 17.504 μέτρων (τον Απρίλιο του 2009).
Δημοπράτηση των εργασιών επένδυσης της σήραγγας. Υποβολή από το ΣτΕ (απόφαση 3053/2-112009) «προδικαστικών ερωτημάτων» στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.). Νέα
προσφυγή της WWF

ΕΛΛΑΣ (ασφαλιστικά μέτρα) κατά της συνέχισης των εργασιών από

περιβαλλοντική οργάνωση, στην επιτροπή αναστολών του ΣτΕ.
2010

Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ. κάνει δεκτή την προσφυγή της WWF ΕΛΛΑΣ (ασφαλιστικά μέτρα)
& επιβάλλει την διακοπή της συνέχισης των εργασιών στον Αχελώο (Φράγμα Συκιάς & επένδυση της
σήραγγας).

2011

Συνέχιση των εργασιών προστασίας - επένδυσης της σήραγγας.

2012

Έκδοση στις 11/9/2012 της απόφασης (υπόθεση C-43/10), του Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Δ.Ε.Κ.).

2013

Εκδίκαση στο ΣτΕ (11/1/2013) της προσφυγής (4η) περιβαλλοντικών οργανώσεων.

2014

Το ΣτΕ εκδίδει την ακυρωτική απόφαση αριθμ. 26/2014 . Έγκριση (ΦΕΚ Β 2561 & 2652/25-9-2014) των
Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας- Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Υποβολή (24/11/2014) νέας προσφυγής – από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τοπικούς φορείς
Αιτωλοακαρνανίας και οικολογικές οργανώσεις - κατά των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων υδατικών
διαμερισμάτων Θεσσαλίας- Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά της ολοκλήρωσης των έργων Αχελώου.

2015

Εκδίκαση στο ΣτΕ (4/3/2015) της νέας προσφυγής (5η).

