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ΤΕΕ / Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας 

ΤΕΕ / Μαγνησίας 

Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Η ΜΕΣΟΧΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κος ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 Από καιρό παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο υδροηλεκτρικό έργο της 

Μεσοχώρας Τρικάλων, όπου ως γνωστόν έχουν ολοκληρωθεί από το 2001 (!) 

οι εργασίες για την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος, μίας σήραγγας 

προσαγωγής μήκους 8 χλμ, που μεταφέρει το νερό στο εργοστάσιο παραγωγής 

ενέργειας στη Γλύστρα, το οποίο επίσης είναι ολοκληρωμένο και πλήρως 

εξοπλισμένο, έτοιμο να παράξει ενέργεια όταν πληρωθεί με νερό η λίμνη πίσω 

από το φράγμα. 

 Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΔΕΗ, που πριν λίγες μέρες επισκε-

φθήκαμε, η επένδυση για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στο ποσό των 511 εκ. 

ευρώ (σημερινές αξίες), ποσό που διπλασιάζεται εάν ληφθούν υπόψη αφενός οι 

απώλειες ενέργειας από όλα αυτά τα χρόνια που η Μεσοχώρα είναι παγωμένη, 

αφετέρου το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων για την κατασκευή.  Οι πιέσεις 

μάλιστα που δέχεται η ΔΕΗ είναι ακόμη μεγαλύτερες από το γεγονός ότι τα 511 

εκ. ευρώ λογιστικά θα έπρεπε να καταγράφονται στις «ζημίες» της επιχεί-

ρησης, κάτι που, εάν δεν προχωρήσει η λειτουργία του έργου, θα επιβαρύνει 

απίστευτα τους μετόχους της ΔΕΗ (κράτος και ιδιώτες). 

 Μπροστά σε αυτή την αδήριτη πραγματικότητα στα τέλη του 2014 η ΔΕΗ 

υπέβαλλε στο ΥΠΕΚΑ τον φάκελο για την τελική περιβαλλοντική αδειοδότηση 

της Μεσοχώρας (νωρίτερα δεν μπορούσε, δεδομένου ότι δεν είχε εκδοθεί η 

σχετική απόφαση του ΣτΕ, κάτι που έγινε το 2014, ούτε η πολιτεία είχε 

εφαρμόσει – ως όφειλε – την οδηγία 60/2000 με την έγκριση Σχεδίων 

Διαχείρισης για λεκάνη του Αχελώου, κάτι που έγινε το Σεπτέμβριο του 2014 

και την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση την αποδοκίμασε).   

Τελικά η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Ιανουάριος 2015) παρέλαβε το 

φάκελο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έπραξαν 



2 
 

τα δέοντα, η προβλεπόμενη διαβούλευση σε κοινό και συναρμόδιες υπηρεσίες 

ολοκληρώθηκε, το σχέδιο της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) συντάχθηκε και πλέον αναμένουμε ο αρμόδιος υπουργός κος 

Σκουρλέτης να την υπογράψει ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες λειτουργίας 

του έργου (τεχνικές εργασίες πριν από την πλήρωση της λίμνης, απαλλο-

τριώσεις, αποζημιώσεις, μετεγκατάσταση κατοίκων κλπ). 

 Επειδή οι τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο περιφερειακό 

Συμβούλιο πριν λίγους μήνες καθώς και οι δηλώσεις του αναπληρωτή 

υπουργού κου  Τσιρώνη στη Θεσσαλία μας έβαλαν σε προβληματισμό σχετικά 

με τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη Μεσοχώρα, οι φορείς της Θεσσαλίας 

ζητήσαμε και στις 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον κ. 

Σκουρλέτη (παρέστησαν Περιφερειάρχης, ΠΕΔ, Δήμαρχοι, ΤΕΕ, ΕΘΕΜ και 

αυτοδιοικητικοί παράγοντες). 

 Από την πλευρά μας θέσαμε :  

1) Το θέμα του ανεξάρτητου ΥΗ έργου της Μεσοχώρας και  

2) Το θέμα των Σχεδίων Διαχείρισης ερωτώντας τον κο Υπουργό τι θα πράξει 

κατά την εκδίκαση στο ΣτΕ (24/2/16) της προσφυγής εναντίον της Απόφασης 

του Υπουργείου του.   

Οι απαντήσεις του κ. Υπουργού και στα δύο θέματα ήταν ασαφείς έως 

απογοητευτικές. Συγκεκριμένα : 

- Για τη Μεσοχώρα δήλωσε ότι έκανε συναντήσεις με τη ΔΕΗ και τους 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαδικασίες είναι δρομολογημένες, η κυβέρνηση 

επέλεξε να την προχωρήσει αλλά θέλει να ξαναδεί τις μελέτες ώστε η 

διαδικασία να είναι υποδειγματική και να μην μείνει ο κόσμος (κάτοικοι 

Μεσοχώρας) σε κοντέινερ. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία μόνιμης κοινής 

επιτροπής με τη ΔΕΗ για τον συντονισμό ενεργειών. 

Εξηγήσαμε στον κο Υπουργό ότι εφόσον συμφωνεί με την λειτουργία του ΥΗΕ 

Μεσοχώρας – θέση κατ’ αρχήν θετική – δεν έχει παρά να υπογράψει άμεσα την 

ΑΕΠΟ .  Του εξηγήσαμε επίσης ότι οι μελέτες έχουν από το 2015 αξιολογηθεί 

από τις υπηρεσίες του, κρίθηκαν πλήρεις και γι’ αυτό αποστάλθηκαν για 

διαβούλευση, η οποία επίσης ολοκληρώθηκε με θετικές γνώμες από όλες τις 

πλευρές.  Απομένει λοιπόν η ΑΕΠΟ και όσο αυτό δεν γίνεται το έργο 
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βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.  Με άλλα λόγια το έργο υπάρχει και η ανάγκη 

συντονισμού έχει νόημα μόνο εφόσον υπογραφεί η ΑΕΠΟ.  Επάνω στο επίμονο 

αυτό αίτημά μας ο κ. Υπουργός δεν απάντησε καθόλου, επιτείνοντας τις 

αμφιβολίες μας για τις πραγματικές του προθέσεις.  Τέλος επισημάναμε ότι η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΔΕΝ έχει δημοκρατική νομιμοποίηση για την 

ακύρωση της Μεσοχώρας αλλά και των άλλων έργων επί του Άνω Αχελώου, 

προκαλώντας τον κ. Υπουργό να στείλει το όλο θέμα στην Εθνική Αντιπρο-

σωπεία.  Δεν απάντησε. 

- Σε ότι αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης ο κος Σκουρλέτης φαίνεται ότι έχει 

αποφασίσει να «σιγοντάρει» την προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης 

των Σ.Δ. που είχε υπογράψει ο προκάτοχος του το 2014.  Κάποιος από 

τους συνεργάτες του ψέλλισε κάτι για Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,  

αλλά όταν ρωτήθηκαν συγκεκριμένα αν συμφωνούν ή όχι με την ακύρωση 

των εγκεκριμένων Σ.Δ. δεν απάντησε κανείς.  Όπως μάλιστα προκύπτει 

εκ των υστέρων και από την δήλωση του Κ. Σκουρλέτη * (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

5/2/2016), είναι προφανές ότι με την εκπόνηση των νέων Σ.Δ. που έχουν 

ήδη προκηρύξει, προτίθενται να «βγάλουν» εκτός την μεταφορά νερών 

από Αχελώο προς τον Πηνειό. Έτσι εξηγείται και το πάθος που επέδειξε 

ο κ. Σκουρλέτης αναφέροντας ότι «η εκτροπή Αχελώου είναι ένα έργο 

πεθαμένο» και «εξήγγειλε» μάλιστα την καθαίρεση του ημιτελούς φράγμα-

τος Συκιάς. Βέβαια όταν του επισημάναμε την προφανή σύγχυση στους 

κόλπους της κυβέρνησης δεδομένου ότι πριν λίγες ημέρες ο κ. Σπίρτζης , 

αρμόδιος για τη Συκιά, εξήγγειλε τη συνέχισή της, ο κ. Σκουρλέτης 

περιορίστηκε να μας πει ότι παρανοήσαμε τις δηλώσεις του κ. Σπίρτζη και 

ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον κ. Σπίρτζη. Οι ιδεοληψίες και το 

αλαλούμ σε όλη τους την μεγαλοπρέπεια. 

Μετά από όλα τα παραπάνω οι φορείς που εκπροσωπούμε είναι αποφασισμένοι 

να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους : 

 Α. Για την απόκρουση της προσπάθειας μιας κατευθυνόμενης μειοψη-

φίας να ακυρώσει στο ΣτΕ (24/2) τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης. Τα 

Σχέδια Διαχείρισης ως ένα θεσμικό επίτευγμα θα πρέπει να περιφρουρηθεί 

ως τέτοιο και να μην γίνει αντικείμενο κομματικών επιδιώξεων. 

 Β. Για την υπογραφή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΗΕ 

Μεσοχώρας-Γλύστρας, ώστε η ΔΕΗ να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες 
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για την λειτουργία τους, μη αφήνοντας στον κ. Υπουργό περιθώρια κωλυ-

σιεργίας.  

Σε ότι αφορά στην μεταφορά νερών από τον Αχελώο θα επανεξετάσουμε την 

όλη κατάσταση και θα επιδιώξουμε να ξεκαθαριστεί - μέσα από τους 

ανεύθυνους λεονταρισμούς και τις αντικρουόμενες θέσεις των υπουργών - τι 

τελικά επιδιώκει η κυβέρνηση και θα κινηθούμε αναλόγως.  Έως τότε θα 

συνεχίσουμε να προβάλλουμε την απαίτησή μας για την συντήρηση των εγκατα-

λελειμμένων έργων (Συκιά και Σήραγγα Πευκοφύτου) και την λήψη μέτρων 

ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις (απώλειες ανθρώπινων 

ζωών, ζημίες υποδομών και καταστροφές) από πλημμύρες σαν αυτές του 

περασμένου έτους. 

(Για την ιστορία στην συνάντηση με τον κ. Σκουρλέτη συμμετείχαν : Κ. Αγοραστός–

Περιφερειάρχης, Γ. Κωτσός-Πρόεδρος ΠΕΔ, Δ. Παπαστεργίου-Δήμαρχος 

Τρικκαίων, Φ. Αλεξάκος-Δήμαρχος Καρδίτσας, κ. Σκάρλος -Δήμαρχος Σοφάδων, κ. 

Μαράβας - Δήμαρχος Πύλης, Β. Αναγνωστόπουλος-Πρ. Νομάρχης Καρδίτσας, οι 

αυτοδιοικητικοί κ.κ. Β. Κατσίβελος, Παντέρας, Κουφογάζος, Κ. Κοτρώνης, Καπράνας, 

ο πρόεδρος ΤΕΕ ΚΔΘ κ. Τσιώνας, ο Πρόεδρος ΕΘΕΜ κ. Γ. Καλλές και το μέλος της 

ΕθΕΜ κ. Τ. Μπαρμπούτης). 

 

6 Φεβρουαρίου 2016 

 

Βασίλης Τσιώνας – Πρόεδρος ΤΕΕ/Κ-Δ Θεσσαλίας, 

Νάνσυ Καπούλα - Πρόεδρος ΤΕΕ/Μαγνησίας 

Γιάννης Καλλές – Πρόεδρος  Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ) 

 

* Δημοσίευμα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» : 

http://www.kathimerini.gr/848138/article/epikairothta/ellada/den-8a-ginei-h-ektroph-toy-

axelwoy 


