Αθήνα, 9/1/2017
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθούν τα έργα στη Μεσοχώρα;»
Κύριε Υπουργέ,
Στην Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο τα υδροηλεκτρικά έργα θεωρούνται ΑΠΕ και ενθαρρύνεται η
κατασκευή τους. Στη χώρα μας, οι ιδεοληψίες, ίσως και κάποια συμφέροντα οδηγούν σε καθυστερήσεις με
πολλαπλά αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φράγμα της
Μεσοχώρας. Πρόκειται για έργο σχεδόν ολοκληρωμένο εδώ και 15 χρόνια που δεν προχωρούσε λόγω της
σύνδεσής του με την εκτροπή του Αχελώου και των σχετικών προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μετά την έκδοση της απόφασης 26/2014 του ΣτΕ, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαδικασιών,
θεωρώντας ότι το έργο είναι ανεξάρτητο από την εκτροπή Αχελώου, και μετά τη θέσπιση Σχεδίων
Διαχείρισης για τις λεκάνες (ΛΑΠ) Πηνειού και Αχελώου (σε συμμόρφωση της νομοθεσίας με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000), εκκρεμούσε μόνο η υπογραφή της απόφασης για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 441/18-05-2016 απάντησή του τότε αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος κ.
Σκουρλέτη σε ερώτηση του υπογράφοντος σχετικά με τα έργα στην λεκάνη του Αχελώου, δεν αναφερόταν
πότε θα προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΕ) στη
Μεσοχώρα Τρικάλων, παρά μόνο ότι «Για την ολοκλήρωση και λειτουργία του φράγματος της
Μεσοχώρας, παρόλο που το έργο δεν σχετίζεται πια με την εκτροπή του Αχελώου, είναι απαραίτητη η
επικαιροποίηση και η βελτίωση τη ΜΠΕ». Μάλιστα, στις 29 Ιουλίου ανατέθηκε από τον προκάτοχό σας σε
γεωλόγο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης σχετικά με την
ευστάθεια του οικισμού της Μεσοχώρας. Έτσι, άλλος ένας χρόνος προστέθηκε στους πολλούς από το 2001
που το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, άλλα 25-30 εκατ. ευρώ χάθηκαν από την αξία της ετήσιας
ενέργειας που θα παρήγαγε το έργο, εάν είχε λειτουργήσει, ενώ οι κίνδυνοι ανυπολόγιστων καταστροφών
από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή παραμένουν στο ακέραιο. Όλα αυτά, τη στιγμή που για το
φράγμα της Μεσοχώρας ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Τσιρώνης, το Νοέμβριο του 2015 στη Λάρισα
δήλωσε «το φράγµα (σ.σ. Μεσοχώρας), από ότι συζητάµε και µε τον αρµόδιο υπουργό κ. Σκουρλέτη,
νοµίζουµε πως δεν έχει κάποιο πρόβληµα περιβαλλοντικό».
Επειδή έργα για τα οποία έχουν δαπανηθεί χρήματα της ΔΕΗ και των ελλήνων φορολογουμένων και θα
έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για την περιοχή, δεν πρέπει να χαθούν,
Ερωτάσθε:
1) Έχουν οριστικοποιηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο της Μεσοχώρας; Εάν ναι, πότε
προτίθεστε να υπογράψετε την σχετική απόφαση αρμοδιότητός σας; Υπάρχει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα;;
2) Τι προβλέπει η γεωτεχνική μελέτη σχετικά με την ευστάθεια του οικισμού της Μεσοχώρας;
Απαιτούνται νέα έργα; Εάν ναι, ποιο είναι το κόστος, ποιος θα το επιβαρυνθεί και πόσος
χρόνος θα απαιτηθεί; Έχει γίνει η αναγκαία διαβούλευση με τον Δήμο Πύλης και τους
κατοίκους που αναμένουν την απαλλοτρίωση των σπιτιών τους; Ενόψει και της εκδίκασης
προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ την 1η Φεβρουαρίου κατά των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, ποια
είναι η θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας;
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