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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων   

                                   

ΚΟΙΝ.: 

1. Βουλευτή κ. Χαρακόπουλο Μάξιμο 

2. Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη  

3. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά» 

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 576/26-11-2021 Αναφορά
           

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μάξιμο 

Χαρακόπουλο, σας γνωστοποιούμε ότι η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της Χώρας αποτελεί 

αντικείμενο των θεσμοθετημένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) όλων των Υδατικών 

Διαμερισμάτων της. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συναφών κοινοτικών 

Οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας, έχει καταρτίσει τα ΣΔΛΑΠ και τις Αναθεωρήσεις αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το 

ΣΔΛΑΠ του Υ.Δ. Θεσσαλίας. Με το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε ένα Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και 

υπόγεια Υδατικά Συστήματα. Επισημαίνουμε ότι έχει ξεκινήσει η κατάρτιση της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, κατά την οποία  θα 

εξεταστούν όλα τα δυνατά σενάρια εντός του πλαισίου, το οποίο ορίζεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, τις αποφάσεις των 

δικαστηρίων, τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της Χώρας και τα δεδομένα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σημειώνουμε ότι η 

υλοποίηση των επιμέρους τεχνικών έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων που περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ δεν αποτελεί 

αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.    

Ως προς το ζήτημα της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας, σας ενημερώνουμε 

ότι μετά την ακύρωση από το ΣτΕ της με α.π. οικ.34701/4-8-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 

έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της εταιρείας ΔΕΗ 

Α.Ε., στις 28-4-2021 υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του έργου, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη τα ζητήματα που ετέθησαν στην Απόφαση του ΣτΕ. Εν συνεχεία τηρήθηκε και 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του 

έργου, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή του. 

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το με α.π. 221861/22-10-2021 έγγραφο 

της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας το οποίο λάβαμε με αφορμή την κατάθεση σχετικής Αναφοράς. 

  Ο Υπουργός 

   Κωνσταντίνος Σκρέκας

Επισυνάπτεται: Tο με α.π. 221861/22-10-2021 έγγραφο της Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

                                                                                                                                               

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 23

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 24
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