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Θέκα: ρόιηα επί ησλ ζρεδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 
ηνπ θξάγκαηνο θαη ΤΗΔ Μεζνρώξαο ζηνλ πνηακό Αρειών, ηνπ Ννκνύ Σξηθάισλ 

  

ηηο 24 Ινπιίνπ 2015 δεκνζηνπνηήζεθε ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ: 
«Τδξνειεθηξηθό Έξγν (ΤΗΔ) Μεζνρώξαο ζηνλ πνηακό Αρειών, ηνπ Ννκνύ Σξηθάισλ». 
Γεδνκέλνπ όηη ηελ επνρή εθείλε εθθξεκνύζε ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 
πδάησλ ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΔ γηα ηηο ιεθάλεο απνξξνήο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο 
πξνθεηκέλνπ λα απαιεηθζεί από ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ην έξγν ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ, 
ηεξήζακε θαιόπηζηα ζηάζε αλακνλήο θαη δελ πξνβήθακε ζε ζρνιηαζκό ηεο αλσηέξσ 
κειέηεο, ελ αλακνλή ησλ ππό έθδνζε ζρεδίσλ.  

Μνινλόηη ε αλαζεώξεζε ησλ ζρεδίσλ απηώλ παξακέλεη αθόκε εθθξεκήο θαη αβέβαηε, δηα ηνπ 
ηύπνπ πιεξνθνξεζήθακε όηη επίθεηηαη ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ ΤΗ ηεο 
Μεζνρώξαο, σο έξγνπ «αλεμάξηεηνπ», όπσο παξνπζηάδεηαη, από ηελ εθηξνπή. Καηόπηλ 
απηνύ, θαη ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ εζείο πξνρσξήζεηε ζηελ έγθξηζε ηεο ΑΔΠΟ δίρσο 
λα έρνπλ εγθξηζεί ηα αλαζεσξεκέλα ζρέδηα δηαρείξηζεο πδάησλ, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

1. Σν έξγν ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ άξδεπζε ηνπ ζεζζαιηθνύ 
θάκπνπ μεθίλεζε λα ζρεδηάδεηαη ζηα κέζα ζηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη έθηνηε ππέζηε 
αξθεηέο ξεηνξηθνύ ραξαθηήξα ηξνπνπνηήζεηο, δίρσο όκσο λα έρεη ζεκεησζεί νπνηαδήπνηε 
αιιαγή ζηηο ζέζεηο θαη ηα κεγέζε ησλ έξγσλ θεθαιήο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 
δεινύκελεο αιιαγέο.  

2. Σν πεξίπινθν θαη θαξασληθώλ δηαζηάζεσλ απηό ζρέδην εμαθνινπζνύλ λα ζπλζέηνπλ δπν 
κεγάια θξάγκαηα ζηε Μεζνρώξα θαη ηε πθηά ησλ λνκώλ Σξηθάισλ θαη Άξηαο – 
Καξδίηζαο, ύςνπο 150 θαη 145 κέηξσλ αληίζηνηρα, ε ζήξαγγα εθηξνπήο ζηε πθηά κήθνπο 
17,5 ρικ, θαη ην αλαξξπζκηζηηθό θξάγκα Μαπξνκκαηίνπ ύςνπο 25 κέηξσλ. Από ηα 
θξάγκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλαιινίσην από ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό έξγν εθηξνπήο 
ηνπ Αρειώνπ, ηα νπνία παξεκπηπηόλησο πξνβιέπεηαη λα ζπλνδεύνληαη από 
πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο, ν ΤΗ Μεζνρώξαο έρεη ήδε ζε κεγάιν βαζκό θαηαζθεπαζηεί.  

3. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο πξνέβιεπε εθηξνπή 1,2 δηζεθ. θ.κ. λεξνύ εηεζίσο. Σν 1994 
αλαθνηλώζεθε ε «κηθξή εθηξνπή» πνπ πξνέβιεπε κεηαθνξά ηεο κηζήο πνζόηεηαο λεξνύ, 
δειαδή 600 εθαη. θ.κ. εηεζίσο. Από ην 2010, αλαθέξεηαη πσο ε εθηξεπόκελε πνζόηεηα 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 250 εθαη. θ.κ. λεξνύ. Όκσο, νη δηαζηάζεηο ησλ θξαγκάησλ θαη 
ηακηεπηήξσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα έξγα Μεζνρώξαο, παξακέλνπλ αδηαθνξνπνίεηεο 
από ην αξρηθό ζρέδην ηεο «κεγάιεο εθηξνπήο». 

4. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηνλ ΤΗ ηεο Μεζνρώξαο, θξίζηκνο δελ είλαη ηόζν ν ζρεδηαζκόο 
ηνπ έξγνπ από ηε ΓΔΗ ΑΔ, αιιά ν θξαηηθόο ζρεδηαζκόο, δεδνκέλνπ όηη ε Γηνίθεζε 
εμαθνινπζεί λα εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο γηα ηνλ ζθνπό ηεο εθηξνπήο Αρειώνπ. 
Aθόκα θαη ζηα νηθνλνκηθά δύζθνια θαη πεξηνξηζηηθά γηα ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό 
ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ δηαηεξεί αλνηρηή 
ηε ΑΔ κε ηίηιν «ΔΚΣΡΟΠΗ ΑΥΔΛΩΟΤ». Κάζε ρξόλν, θαηαινγίδνληαη θνλδύιηα ζε απηόλ 
ηνλ ινγαξηαζκό, ελώ κόιηο ηνλ Φεβξνπάξην 2017, εγθξίζεθε γηα ηελ εθηξνπή ηνπ Αρειώνπ 
«έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε Φεβξνπαξίνπ» 41.409 επξώ. Δμππαθνύεηαη πσο δελ έρεη 
ζεκαζία ην ύςνο ησλ πνζώλ πνπ δαπαλώληαη θάζε κήλα ή θάζε ρξόλν γηα ηελ εθηξνπή. 



                        
 

Έρεη ζεκαζία ην γεγνλόο όηη ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη 
ελεξγόο θαη αλνηρηόο, απνδεηθλύνληαο πσο θαη ηα ζρέδηα εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ 
εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ θεληξηθή επηινγή ηνπ θξάηνπο. 

5. Δμαηξεηηθά θξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη όιεο νη απνθάζεηο ηνπ ηΔ πνπ αθνξνύλ ζπλνιηθά ηα 
έξγα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ

1
, κε ηηο νπνίεο θξίζεθε όηη ην ΤΗΔ ηεο Μεζνρώξαο 

απνηειεί ηκήκα ηεο εθηξνπήο. Σν ίδην έθαλε δεθηό θαη ε ηειεπηαία απόθαζε ηνπ ηεο 
Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ ππ’ αξηζ. 26/2014.    

6. Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη γίλεη γλσζηό θαλέλα ζρέδην γηα έξγα  απνθαηάζηαζεο ησλ 
θαηαζηξνθώλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηε πθηά θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εθεί θξάγκαηνο 
θαη ζθξάγηζεο ηεο ζήξαγγαο εθηξνπήο,  απνδεηθλύεη θαηά ηε γλώκε καο ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαζύλδεζεο ηνπ έξγνπ Μεζνρώξαο κε ηελ εθηξνπή. Αληηζέησο, δηαθαίλεηαη ζαθώο ε 
πξνζπάζεηα ηκεκαηηθήο αδεηνδόηεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εθηξνπήο, κέζα από ηε 
δήζελ αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ησλ θξαγκάησλ Μεζνρώξαο θαη πθηάο. 

7. Όπσο δέρεηαη θαη ε ίδηα ε ζρνιηαδόκελε ΜΠΔ (Παξάξηεκα Σ), ην ηζρύνλ ζρέδην 
δηαρείξηζεο πδάησλ πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηνλ ΤΗ ηεο Μεζνρώξαο σο έξγνπ 
ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ εθηξνπή. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηε ΜΠΔ, «με απόθαζη απ. οικ. 
908/18-9-2014 (ΦΔΚ 2562/Β/25-9-2014) έγκπιζηρ ηος Σσεδίος Γιασείπιζηρ ηυν Λεκανών 
Αποπποήρ Ποηαμών ηος Υδαηικού Γιαμεπίζμαηορ Γςηικήρ Σηεπεάρ Δλλάδαρ και ζσεηική 
νομοθεηική πύθμιζη, ηο ΥΗΔ Μεζοσώπαρ είναι ένα ανεξάπηηηο και αςηόνομο έπγο (ηο 
οποίο έσει ζαθώρ γπαθεί ήδη από ηο 1995  ζηη ζςνολική ΜΠΔ, (ΥΠΔΧΩΓΔ, 1998) και 
Σςμπληπυμαηική ΜΠΔ (2002) λαμβάνονηαρ ςπότη ηην μικπή εκηποπή νεπών ηος Άνυ 
Ασελώος ζηη Θεζζαλία ηυν 600 εκαη. m3), είναι ένα έπγο παπαγυγήρ ενέπγειαρ και 
ανάπηςξηρ ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ηος, ηο οποίο έσει ηο επιππόζθεηο πλεονέκηημα ηηρ 
δςναηόηηηαρ πύθμιζηρ ηηρ αποθήκεςζηρ μεγάλυν ποζοηήηυν νεπού ζηον ηαμιεςηήπα ηος 
και δύναηαι να ζςμβάλλει λειηοςπγικά και όσι δεζμεςηικά ζηην αξιοποίηζη αςηών ηυν 
ποζοηήηυν νεπού, με ππόγπαμμα λειηοςπγίαρ ηος ΥΗΔ Μεζοσώπαρ ηέηοιο, ώζηε να 
μεγιζηοποιείηαι η παπαγυγή ηηρ ενέπγειαρ ζηον ΥΗΣ Μεζοσώπαρ και να αξιοποιείηαι 
καηάνηη ηος έπγος η πςθμιζμένη παποσή ηος νεπού ζηα πλαίζια ηυν πιθανών (όποηε 
πποκύπηοςν) αναγκών πεπαιηέπυ αξιοποίηζηρ ηυν νεπών ηος Άνυ Ασελώος για 
διάθοποςρ ζκοπούρ από ηην Δλληνική Πολιηεία». 

8. Σν ζρέδην δηαρείξηζεο πδάησλ πνπ εγθξίζεθε κε ην ΦΔΚ Β’ 2562/2014 πξνβιέπεη πσο θαη 
ην θξάγκα ηεο πθηάο κπνξεί λα απηνλνκεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη «εθηόο ζρεδίνπ 

εθηξνπήο».
2
 Βιέπνπκε ινηπόλ ζαθώο ζε εμέιημε έλα ζρέδην ηκεκαηηθήο νινθιήξσζεο ηνπ 

θαξασληθνύ ζρεδίνπ εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ, αιιά κε ηε ζήξαγγα εθηξνπήο αλνηθηή θαη ηα 
θξάγκαηα λα δηαηεξνύλ ηα κεγέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 
ζπλδεζνύλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέξε ηεο εθηξνπήο. εκεησηένλ όηη ην σο άλσ ζρέδην 
δηαρείξηζεο έρνπλ πξνζβάιεη ζην ηΔ κε αίηεζε αθπξώζεσο νη πεξηβαιινληηθέο 
νξγαλώζεηο WWF Διιάο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο 
ηεο Φύζεο, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ θαη Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS. 
Η εθδίθαζε ηεο σο άλσ αίηεζεο αθύξσζεο εθθξεκεί έσο θαη ζήκεξα. 

9. Σα δεηήκαηα ησλ επηπηώζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο ηεο Μεζνρώξαο ζην θπζηθό 
θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηα έρνπκε αλαπηύμεη δηεμνδηθά ζηηο 
αηηήζεηο αθπξώζεσο πνπ αζθήζακε ζην παξειζόλ θαη έρνπλ γίλεη δεθηέο από ην 
πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. Σα ελ ιόγσ δεηήκαηα πνπ δελ ζεσξνύκε πσο ρξήδνπλ 
επαλάιεςεο ζην παξόλ έγγξαθν, παξακέλνπλ δπζηπρώο αλνηρηά θαη αλεπίιπηα.  

                                                
1 Οι μέσπι ζήμεπα αποθάζειρ ακύπυζηρ ή αναζηολήρ ηυν έπγυν εκηποπήρ ηος Ασελώος είναι οι: Ολομ. 26/2014, Αναζη. 
151/2011, Αναζη. 141/2010, Ολομ. 1688/2005, Ολομ. 3478/2000, Δ’ 2759 και 2760/1994. Η εκηποπή απαζσόληζε και ηο 
Γικαζηήπιο ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ πος εξέδυζε ηην απόθαζη ηηρ 11ηρ Σεπηεμβπίος 2012, Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη 
Αιηυλοακαπνανίαρ κ.λπ. καηά Υποςπγού Πεπιβάλλονηορ, Χυποηαξίαρ και Γημοζίυν Έπγυν και λοιπών (Υπόθεζη C-43/10). 
2 Σςγκεκπιμένα, ηο «Σσέδιο Γιασείπιζηρ ηυν Λεκανών Αποπποήρ Ποηαμών ηος Υδαηικού Γιαμεπίζμαηορ Γςηικήρ Δλλάδαρ» 
(απ. οικ. 908, ΦΔΚ Β’ 2562/2014) αναθέπει πυρ: «Να σημειυθεί ότι το υπάγμα τηρ Σςκιάρ έσει αξιολογηθεί υρ ππορ την 
ευαπμογή τος Άπθπος 4.7 και υρ αςτόνομο ενεπγειακό έπγο συπίρ να λαμβάνεται ςπότη μεταυοπά νεπού ππορ τη λεκάνη 
Πηνειού και υρ μέπορ ενόρ σςνόλος έπγυν μεταυοπάρ ποσότηταρ νεπό από τον Ασελώο ππορ την λεκάνη τος Πηνειού». 



                        
 
10. Αλ θαη πνιινί ηζρπξίδνληαη όηη ην ΤΗΔ ηεο Μεζνρώξαο είλαη έηνηκν θαη ζε αλακνλή 

ιεηηνπξγίαο, γλσξίδεηε όηη ηνύην δελ είλαη αθξηβέο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από 
ηελ «Δπηθαηξνπνηεκέλε δαπάλε έξγσλ Αρειώνπ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012, θαηά 
ηελ νπνία ην θόζηνο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ Μεζνρώξαο αλέξρεηαη ζε 140 εθαη. επξώ

3
.  

  

Οη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, 
 
Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS 
Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ  
Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο 
Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 
WWF Διιάο  

                                                
3 Η μελέηη είναι διαθέζιμη ζηην ιζηοζελίδα http://www.ypethe.gr/archive/perissoteres-plirofories-fragma-mesohoras (ηελεςηαία 
επίζκετη 13.03.2017) 


