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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 09/30-09-2015
ΘΕΜΑ

7ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Υδροηλεκτρικό

Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, του νοµού Τρικάλων της ∆ΕΗ Α.Ε.»

Τη Τετάρτη 30-09-2015 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την
έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 934/24-09-2015 του Προέδρου του Περιφερειακού
Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των
Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ∆ηµητρίου, Π.Ε. Τρικάλων κ.
Μιχαλάκη Χρήστου και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. ∆εσπόπουλου Κων/νου, κ.
Κοπάνα Αργύρη, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου και κ. Ψαχούλα Ορέστη.
Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος.
Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλαη οποία ήταν απούσα και
Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος.
Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία
κα. Τσιαντούλη Ευγενία.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
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Αναγνωστόπουλος
Βασίλειος
Αναγνωστόπουλος
∆ηµήτριος
Αναστασόπουλος
Στυλιανός
Γακόπουλος Χρήστος
∆εσπόπουλος Κων/νος
∆ιώτη Ηρώ
Ηλιόπουλος
Παναγιώτης
Ιακωβάκης Ευθύµιος
Ιγγλέσης Γρηγόριος
Καλοµπάτσιος Χρήστος
Καλούτσας Αρτέµιος
Καλτσογιάννης
Γεώργιος
Καραµπάτσας Κων/νος
Κίτσιος Γεώργιος
Κόκκαλη-Κουβέλη
Γεωργία
Κολίτσας Απόστολος
Κοπάνας Αργύριος

Παρών

28

Μπίλλης Απόστολος

Παρών

Παρών

29

Μπούτας Ευάγγελος

Παρών

Παρών

30

Μπουτίνας Ιωάννης

Παρών

Παρών
Παρών
Παρούσα
Παρών
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Νοτόπουλος Ευάγγελος
Νούσιος Κων/νος
Ντούρος Ευστάθιος
Παιδής Αθανάσιος

Παρών
Παρών
Παρών
Παρών

Παρών
Παρών
Παρών
Παρών
Παρών

35
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Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος
Πινακάς Βασίλειος
Πλωµαρίτης Νικόλαος
Πουτσιάκας Νικόλαος
Ρεντζιάς Ευθύµιος

Παρών
Παρών
Απών
Παρών
Απών

Παρών
Παρών
Παρούσα

40
41
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Σάκκας Γεώργιος
Σταµπουλής Γεώργιος
Τσαλίκη Νερατζούλα

Παρών
Παρών
Απούσα

Παρών
Παρών

43
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Τσίγκας Γεώργιος
Τσιλιµίγκας Νικόλαος

Παρών
Παρών
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Λαδόπουλος Γεώργιος
Λιακούλη Ευαγγελία
Λιούπας Νικόλαος
Λιούπης Αθανάσιος
Λούµας Γεώργιος
Λουφόπουλος
∆ηµήτριος-Χρήστος
Μαµάρα Μαρία
Μάττας Γεώργιος

Παρών
Παρούσα
Παρών
Παρών
Παρών
Παρών
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Τσόγια Σταυρούλα
Τύµπας Κων/νος
Χαλάτσης Αστέριος
Χαλέβας Κων/νος
Χατζόπουλος Βασίλειος
Χρυσοβελώνη Μαρίνα

Παρούσα
Παρών
Παρών
Απών
Παρών
Παρούσα

Παρούσα
Παρών

51

Ψαχούλας Ορέστης

Παρών

Μπάρδας
Κωνσταντίνος
Μπέµπης Απόστολος

Παρών
Παρών

Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της
τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ)
Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, του νοµού Τρικάλων της ∆ΕΗ Α.Ε.»
Το λόγο πήρε Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας,
Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος και εισηγήθηκε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Ο Ν. 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος»
όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002).
2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011). «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων κλπ.».
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012), «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ κλπ…».
4. Η Υ.Α. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012), «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011
(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), όπως ισχύει µετά την αριθµ. 20741 Απόφαση Τροποποίησης
της, (ΦΕΚ 1565/Β/8-5-2012).
5. Την ΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης κλπ.».
6. Την

ΚΥΑ

οικ.1649/45

(ΦΕΚ45/Β/15-2014)

«Εξειδίκευση

των

διαδικασιών

γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού κλπ».
7. Ο N.3851/2010, “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής”, ΦΕΚ 85Α/4-62010.
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8. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα.
9. Το Π.∆. 129 (Φ.Ε.Κ. 222/Β/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
10. Η µε αριθµ. πρωτοκ. 1260/15-10-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Θεσσαλίας

µε

α.α.

187,

«Σύσταση

Περιφερειακής

Επιτροπής

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Αγροτικού Τοµέα», (Α∆Α:ΒΣΖΩ7ΛΡ-ΧΞΒ).
11. Το

αριθµ.

150654/17-7-2015

έγγραφο

της

∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ

(αρ.εισερχ.

12774/150784/28-7-2015) µε το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία µας ο φάκελος της
ΜΠΕ του έργου του θέµατος.
12. Το αριθµ. 723/24-7-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας, µε αρ.
εισερχ. 12779/150835/28-7-2015, µε το οποίο ενηµερώνει την Υπηρεσία µας για την
έναρξη της διαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την ΜΠΕ του έργου του θέµατος.
Σύµφωνα µε το (11) σχετικό, µας διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου του
θέµατος, προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Επισηµαίνεται ότι η παρούσα ΜΠΕ αφορά αποκλειστικά το Υδροηλεκτρικό Έργο
της Μεσοχώρας και όχι το σύνολο των έργων στον άνω ρου του Αχελώου (φράγµα
Συκιάς κλπ) και την ενδεχόµενη εκτροπή του στην Θεσσαλία.
Σχετικά µε την ΜΠΕ του έργου του θέµατος έχουµε να πούµε τα παρακάτω :
Α.) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύµφωνα µε την αριθµ. (4) σχετική ΥΑ, όπως ισχύει σήµερα, το υπό µελέτη έργο
κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες :
2η Οµάδα: Υδραυλικά έργα και στην Υποκατηγορία Α1 (α/α 1: Φράγµατα - µέγιστο
ύψος φράγµατος (Η) > 50 m),
10η Οµάδα: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας – α/α 8: Υδροηλεκτρικά έργα και στην
Υποκατηγορία Α1 (ισχύς P>15MW, µικτός όγκος: V>1.000.000 m3 και µήκος
αγωγού εκτροπής L>4km εντός περιοχής Natura 2000.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, του νέου σε ισχύ Νόµου 4014/2011 για τη περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου απαιτείται η σύνταξη ΜΠΕ και η έκδοση Απόφασης Εγκρισης
Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) (άρθρο 2, παρ. 1, Νόµος 4014/2011).
Όπως προκύπτει από τη γεωγραφική θέση του έργου, ο βορειανατολικός κλάδος του
σχηµατιζόµενου ταµιευτήρα βρίσκεται σε µήκος 1.750 m περίπου εντός της περιοχής του
δικτύου «Natura 2000» GR 1440002 «Κερκέτιο ‘Ορος (Κόζιακας)», η οποία αποτελεί Τόπο
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Κοινοτικής Σηµασίας. Ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γλίστρα και η
υπόγεια σήραγγα προσαγωγής νερού (σχεδόν σε όλο το µήκος της) βρίσκονται εντός των
ορίων της περιοχής GR 2130013 «Ευρύτερη Περιοχή Αθαµανικών Ορέων», η οποία
αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).
Σύµφωνα µε το άρθρο 10, του Νόµου 4014/2011 «∆ιαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
Natura 2000», παράγραφος 1β «για έργα κατηγορίας Α, έχει υποβληθεί ως τµήµα της
ΜΠΕ, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, στην αρµόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία
(∆ΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ), σύµφωνα µε τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11».

Β.) ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β1.) ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ΥΗΕ Μεσοχώρας µε βάση την Απόφαση έγκρισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, Αρ.
οικ. 908/18-9-2014 (ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014) και του Σχεδίου ∆ιαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας, Αρ. οικ. 909/18-9-2014
(ΦΕΚ 2561/Β/25-9-2014) είναι ένα ανεξάρτητο και αυτόνοµο έργο στο άνω τµήµα της
λεκάνης του Αχελώου.
Το ΥΗΕ Μεσοχώρας ως έργο ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του ποταµού Αχελώου και
για αυτό εξετάζεται πλήρως στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του
Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.

Το ΥΗΕ Μεσοχώρας γεωγραφικά

ανήκει στο Νοµό Τρικάλων και διοικητικά στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και γίνεται αναφορά
παραπάνω και στο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού
∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας.
Το ΥΗΕ Μεσοχώρας αποτελεί έργο ταµίευσης και υδροηλεκτρικής αξιοποίησης των
υδάτων

του

ποταµού

Αχελώου

και

βρίσκεται

στον

‘Ανω

ρου

του

ποταµού

(Ασπροπόταµος). Συγκεκριµένα η προβλεπόµενη ισχύς είναι ίση µε 161,6 MW (δύο
µονάδες των 80 MW, η κάθε µία και µία µικρή µονάδα 1,6 ΜW) και η συνολική ετήσια
παραγόµενη ενέργεια ίση µε 384 Gwh.
Το έργο είναι ήδη κατασκευασµένο σχεδόν στο σύνολό του. Οι εργασίες έλαβαν µέρος την
περίοδο 1986-2011. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες ελάχιστες τελικές εργασίες που θα
απαιτηθούν προκειµένου να λειτουργήσει (π.χ. έµφραξη σήραγγας προσωρινής εκτροπής,
κατασκευή εκκενωτή πυθµένα µαζί µε το µικρό υδροηλεκτρικό στον πόδα του φράγµατος,
καθαρισµοί κλπ).
Το Υδροηλεκτρικό ‘Εργο (ΥΗΕ) συνθέτουν τα εξής επιµέρους έργα:
•

Λιθόρριπτο φράγµα, ύψους 150 m από την κοίτη και ταµιευτήρας επιφάνειας 7,8
km2
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•

Σήραγγα εκτροπής, µήκους 645 m και ανάντη πρόφραγµα, µε στέψη στο
υψόµετρο 648 m

•

Εκχειλιστής µε δύο θυροφράγµατα, παροχής 3.300 m3/s

•

Μικρός ΥΗ σταθµός στον πόδα του φράγµατος, τύπου Francis, οριζόντιου άξονα,
1570 KW, σε ύψος σχεδιασµού 100m

•

Σήραγγα προσαγωγής, µήκους 7,4 km περίπου

•

Σταθµός παραγωγής στη Γλίστρα,

ηµιυπαίθριος µε

2 µονάδες

Francis,

κατακόρυφου άξονα, 2x82,65 MW, στο ύψος σχεδιασµού 200m
•

‘Εργα αποκατάστασης τµηµάτων οδικών δικτύων που κατακλύζονται, οδός
αποκατάστασης επικοινωνίας Μεσοχώρας µε στέψη φράγµατος και αποκατάσταση
επικοινωνίας Νέας Πεύκης µε οδό Βαθυρέµατος – Μεσοχώρας,

•

Σταθεροποιητικό επίχωµα στο Αρµατωλικό

Η θέση του φράγµατος βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισµού Μεσοχώρα (ευθεία απόσταση
περίπου 2km), η θέση του σταθµού παραγωγής βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισµού
Γλίστρα (ευθεία απόσταση 1km) και η σήραγγα προσαγωγής κινείται µεταξύ των περιοχών
Μεσοχώρας και Γλίστρας, µε κατεύθυνση Β-Ν∆ (µήκος 7,4km περίπου).
Το έργο αποτελείται από λιθόρριπτο φράγµα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος µε στέψη
στο υψόµετρο 775m, εκχειλιστή δυνατότητας 3.300m3/s, σήραγγα προσαγωγής µήκους
7.390 m και σταθµό παραγωγής 2x82,65 MW.
6

συνολική χωρητικότητα 358 x 10 m

3

Ο ταµιευτήρας που σχηµατίζεται έχει

και επιφάνεια 7,8km2 (στην ανώτατη στάθµη

λειτουργίας). Το φράγµα (λιθόρριπτο µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος) έχει ήδη
κατασκευαστεί. Η εκτροπή του ποταµού κατά τη διάρκεια κατασκευής έγινε µέσα από
σήραγγα εκτροπής στο δεξιό αντέρεισµα διαµέτρου 11m πεταλοειδούς διατοµής µήκους
645m και ανάντη προφράγµατος µε στέψη στο υψόµετρο 648-690m.
Στον πόδα του φράγµατος (στον εκκενωτή του πυθµένα) προβλέπεται να κατασκευαστεί
µικρός ΥΗ σταθµός, εξασφαλίζοντας έτσι επαρκή παροχή νερού στο τµήµα του ποταµού
Αχελώου µεταξύ φράγµατος και σταθµού παραγωγής στη θέση Γλίστρα.
Η Σήραγγα προσαγωγής, που διασχίζει την οροσειρά της Πίνδου έχει κατασκευαστεί και
διανοίχθηκε µε µηχάνηµα ολοµέτωπης κοπής πετρώµατος ΤΒΜ. Αποτελείται από τµήµα
µήκους 7.390m και διαµέτρου 5,30m µε επένδυση από σκυρόδεµα, στο τέλος του οποίου
υπάρχει φρέαρ ανάπαλσης, ύψους 124,30 m και διαµέτρου 12,50m και από τµήµα µήκους
433m και διαµέτρου 4,30m, µε χαλύβδινη επένδυση.
Ο σταθµός παραγωγής έχει κατασκευαστεί και έχουν εγκατασταθεί δύο γεννήτριες
κατακόρυφου τύπου, κάθε µια από τις οποίες είναι συνδεδεµένη µε υδραυλικό στρόβιλο
τύπου Francis.
Για την αποκατάσταση τµηµάτων του οδικού δικτύου της περιοχής των έργων έχουν
κατασκευαστεί η οδός Μεσοχώρα – στέψη φράγµατος, µήκους 2.981 m και πλάτους 7 m,
µε διατοµή µιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και η οδός (συµπεριλαµβάνεται και
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γέφυρα επί του Βαθυρρεύµατος) προς Νέα Πεύκη από τον δρόµο Βαθυρέµατος –
Μεσοχώρας, µήκους 729 m.

Μια γενική άποψη της χωροθέητησης του έργου
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Άποψη του τοπίου ανάντη του φράγµατος.

Η είσοδος της σήραγγας προσαγωγής ανάντη του φράγµατος Μεσοχώρας
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Η κατάντη πλευρά του φράγµατος Μεσοχώρας µε τον υπερχειλιστή

Το κατασκευασµένο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Γλίστρα
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Β2.) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου αποσκοπεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
362 GWh ετησίως.
Τα οφέλη από τη λειτουργία του έργου συνοψίζονται ως ακολούθως :
1. αύξηση παραγωγής «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας κατά 362 GWh – αξίας
25.000.000 € - ετησίως (µηδενικές εκποµπές ρύπων) αποφυγή εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της τάξεως των 400.000 τόνων ετησίως
2. συνεισφορά στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια αιχµής (κατά τους θερινούς κυρίως µήνες)
3. συνεισφορά στην ενίσχυση της ευστάθειας και την αύξηση της εφεδρείας στο
Ηπειρωτικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
4. καθοριστική συµβολή στην αντιπληµµυρική προστασία των περιοχών κατάντη του
Φράγµατος
5. σηµαντική συµβολή στην ανάκτηση του χαµένου χρόνου για την ικανοποίηση της
Οδηγίας 2001/77ΕΚ (Πράσινη Βίβλος) που αφορά στην προώθηση της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
6. συµβολή στην περιορισµό της κατανάλωσης αφενός των πολύτιµων εγχώριων
αποθεµάτων στερεών καυσίµων και αφετέρου των εισαγοµένων καυσίµων.

Γ.) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΖΩΝΕΣ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γ.1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Από άπoψης γεωλoγικής δoµής εκδηλώvovται κατoλισθήσεις, ερπυσµoί και µετακιvήσεις
φερτώv υλικώv σε όλα σχεδόv τα ρεύµατα της λεκάvης τoυ Αvω Αχελώoυ. Τα εδάφη, πoυ
είvαι κυρίως Redzinas (ερυθρoγαίες) και Brown Forrest Soils (oρφvά δασικά)
παρoυσιάζoυv µεγάλo βαθµό διάβρωσης σε µεγάλες κλίσεις, όπoυ έχει εξαφαvισθεί η
βλάστηση.
Τα κυριότερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της υπολεκάνης Μεσοχώρας είναι:
επιφάνεια 644,1 km2, µέσο υψόµετρο 1.396,5 m και µέση κλίση 44%, ενώ τα υδρολογικά
χαρακτηριστικά αυτής είναι: Μέση ετήσια παροχή = 23,2 m3/s,

Μέσος ετήσιος όγκος

απορροής = 0,73 109 m3, Μέση ετήσια επιφανειακή βροχόπτωση = 1.849 mm και
Συντελεστής απορροής= 0,614.
Η περιoχή µελέτης εvτάσσεται στov υγρό βιoκλιµατικό όρoφo µε χειµώvα δριµύ (-5 < m <
0oC).
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Η χλωρίδα είvαι πλoύσια από τηv πλευρά τoυ συvoλικoύ αριθµoύ φυτικώv ειδώv σε
oλόκληρη τη περιoχή αλλά φτωχή, όταv αυτή εξετάζεται σε µικρότερες γεωγραφικές
µovάδες. Η διάβρωση, η υπερβόσκηση, η ξύλευση και άλλα φυσικά ή αvθρωπoγεvή αίτια
δεv µας επιτρέπoυv vα µιλάµε για αυξηµέvη πoικιλότητα ειδώv και φυτoκoιvωvιώv.
Οι κυρίαρχοι τύποι βλάστησης, που απαντώνται στην περιοχή µελέτης είναι:
∆άση µε κυρίαρχο το είδος Platanus orientalis, Χαµηλή βλάσηση µε κυρίαρχο το είδος
Phlomis fruticosa, Βλάστηση µε κυρίαρχα τα είδη Quercus ilex ή Quercus coccifera,
Ποώδης βλάστηση µε κυρίαρχο το είδος Ptenis aquilinum, Χαµηλή βλάστηση µε Juniperus
communis, Astragalus creticus κ.ά., Πυκνά δάση φυλλοβόλων µε κυρίαρχα είδη τα
Quercus conferta, Quercus pubescens, Quercus cerris, Castanea sativa, Fagus
moesiacae, ∆άση µε κυρίαρχο το είδος Abies borisii Regis, Ψευδοµακία βλάστηση µε
κυρίαρχο το είδος Juniperus oxycedrus.
Στην περιοχή µελέτης έχει αναφερθεί η παρουσία µεγάλου αριθµού ειδών θηλαστικών.
Από το σύνολο των θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής µελέτης 6 είδη ανήκουν σε
κάποια από τις κατηγορίες κινδύνου της IUCN (Κρισίµως κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα και
Τρωτά). ∆εν υπάρχει είδος, που να ανήκει στα εκλίποντα, ούτε στην κατηγορία εκλίποντα
από το φυσικό τους περιβάλλον. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ταξινοµείται το είδος:
ελάφι (Cervus elaphus), στα κινδυνεύοντα η αρκούδα (Ursus arctos) και η βίδρα (Lutra
lutra)

και στα τρωτά: ο λύκος (Canis lupus), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) και ο

µεγάλος νυκτοβάτης (Nyctalus lasiopterus).
Σε ένα ιδιαίτερα µεγάλο εύρος γύρω από την περιοχή µελέτης έχουν αναφερθεί συνολικά
127 είδη πτηνών. Τα είδη χαρακτηρισµού της περιοχής των Αθαµανικών ορέων ως Ζώνη
Ειδικής Προστασίας είναι το Όρνιο, ο Φιδαετός, ο Χρυσαετός, ο Πετρίτης και ο
∆ρυοµυγοχάφτης, ενώ τα είδη οριοθέτησης είναι ο Μαύρος πελαργός, ο Σφηκάρης, το
Κιρκινέζι, η ∆ενδροσταρήθρα, ο Πυρροκότσηφας, ο Αετοµάχος και το Βλαχοτσίχλονο.
Για την περιοχή Κοιλάδα Αχελώου και όρη Βάλτου τα είδη χαρακτηρισµού της ως Ζώνη
Ειδικής Προστασίας είναι το ‘Ορνιο, ο Σταυραετός, η Πετροπέρδικα, ο Μαύρος
∆ρυοκολάπτης και ο Λευκονώτης, ενώ τα είδη οριοθέτησης είναι ο Φιδαετός, ο Χρυσαετός,
ο Σπιζαετός, ο Πετριτής, ο Μπούφος, ο Σκερπανάς, η ∆ενδροσταρήθρα, η Χαµοκελάδα και
ο Κοκκινοκεφαλάς.
Από τα καταγραφέντα είδη ιχθυοπανίδας στον ποταµό Αχελώο 7 είδη απαντώνται στον
Άνω Αχελώο.
Στην περιοχή των έργων υπάρχουν τα Τ.Κ. ‘Αγιος Νικόλαος, Γαρδίκι, ∆έση, ∆ροσοχώρι,
Μεσοχώρα, Νέα Πεύκη και Μυρόφυλλο, Νεράιδα, Αρµατολικό, Κορυφή και Παχτούρι.
Σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» η άµεση περιοχή µελέτης
υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Πύλης του Νοµού Τρικάλων.
Οι oικισµoί στηv περιoχή µελέτης είvαι µικρoύ µεγέθoυς και ιδιαίτερη σπoυδαιότητα
παρoυσιάζoυv oι oικισµoί της Μεσoχώρας και τoυ Αρµατολικoύ.
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Κατά τη σωστική ανασκαφή που πραγµατοποιήθηκε από την αρµόδια για την περιοχή Λ∆’
ΕΠΚΑ στις θέσεις «Παλαιοχώρι» και «Λούτσες» στο ∆.∆. Μεσοχώρας βρέθηκαν αρχαία
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ελληνιστικής – ρωµαϊκής εποχής. Με την Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/32584/1415/9-6-2006 αποφασίστηκε η
διατήρηση σε κατάχωση των ευρηµάτων αυτών και η απόδοση του χώρου για τη συνέχιση
του έργου της ∆ΕΗ, δεδοµένου ότι οι αρχαιότητες σώζονται αποσπασµατικά και
διατηρούνται σε κακή κατάσταση.
Στην περιοχή µελέτης δεν υφίσταται υγροβιότοπος, ο οποίος να εµπίπτει στο καθεστώς
προστασίας της Σύµβασης RAMSAR (ΦΕΚ 350/Α/20-11-74), ενώ καταγράφονται οι εξής
προστατευόµενες περιοχές:
• Η Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας) «Κερκέτιο όρος» µε κωδικό
GR 1440002
• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Ευρύτερη Περιοχή Αθαµανικών Ορέων» µε κωδικό
GR 2130013, σύµφωνα µε τον εθνικό κατάλογο των περιοχών, που έχουν ενταχθεί
στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 και
• Το Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων – Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου.
Βορείως του Ταµιευτήρα και εκτός των ορίων κατάκλυσης αναπτύσσεται ο τόπος
«Ασπροπόταµος».

Βορειοανατολικά

του

ταµιευτήρα

αναπτύσσεται

η

Ελεγχόµενη

Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα (ΦΕΚ 527/Β/17.8.1992). Κατάντη του σταθµού παραγωγής
στη Γλίστρα, νοτιοανατολικά του οικισµού Μυρόφυλλο αναπτύσσεται η περιοχή «Κοιλάδα
Αχελώου και ΄Ορη Βάλτου» µε κωδικό GR2110006, η οποία αποτελεί Ζώνη Ειδικής
Προστασίας Ορνιθοπανίδας.
Τo oδικό δίκτυo έχει υπoστεί ιδιαίτερα σηµαντική αvαβάθµιση και υπάρχει δυvατότητα
άvετης και ασφαλούς πρoσπέλασης στov άξovα Τρίκαλα - Μεσoχώρα - Αρτα. Για το δρόµο
Γαρδίκι (γέφυρα Αλεξίου στον Αχελώο) – Αρµατολικό έχει εκπονηθεί Προµελέτη και µε
απόφαση του ΥΠEΧΩ∆Ε (Α.Π. 140781/21-11-2005) έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι
για την κατασκευή και λειτουργία της οδού.
Τo τoπίo µε τηv oλιστική τoυ έvvoια απoτελεί παράγovτα µεγάλης αισθητικής αξίας.
Η µείωση τoυ πληθυσµoύ αvαµέvεται vα συvεχιστεί και µετά τηv ολοκλήρωση τωv έργωv,
εάv δεv εvισχυθεί η περιoχή µε κατάλληλα επαvoρθωτικά µέτρα χωρoταξικoύ, κoιvωvικoύ
τoυρισµoύ και γεvικότερoυ αvαπτυξιακoύ περιεχoµέvoυ σε όλoυς τoυς τoµείς της
oικovoµικής δραστηριότητας.

Γ.2) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι επιπτώσεις αναφέρονται στην λειτουργία του έργου, εφόσον η κατασκευή των έργων
έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο τους.
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1. Στov κλάδo από τo φράγµα της Μεσoχώρας έως τηv συµβoλή µε τo χείµαρρo
Γκoύρα, oι στερεoπαρoχές θα είvαι ελάχιστες και θα αντιστοιχούν στα φορτία των
ρεµάτων στις αντίστοιχες θέσεις, που εκβάλλουν στον Αχελώο κατάντη του
φράγµατος

κατάντη

του

Γκούρα

ο

Αχελώος

δέχεται

µεγάλα

φορτία

στερεοπαροχών.
2. Με τηv επαvαλαµβαvόµεvη αυξoµείωση της στάθµης τoυ ταµιευτήρα µεταξύ
ενδεχόµενης χαµηλής στάθµης λειτουργίας (>745m) και 770m δύvαται vα
πρoκληθεί αστάθεια στις περιοχές των παλαιών κατολισθήσεων, καθώς και
επιτάχυνση των υφιστάµενων κατολισθητικών και ερπυστικών φαινοµένων της
περιοχής του οικισµού Μεσοχώρας.
3. Αvαµέvεται η αvακoπή της ρoής τoυ πoταµoύ µεταξύ τoυ φράγµατoς και τoυ
σταθµoύ παραγωγής Γλίστρας. Ειδικά δε o κλάδoς µεταξύ τoυ φράγµατoς και της
συµβoλής τoυ Αχελώoυ µε τo χείµαρρo Γκoύρα, πρακτικά θα δέχεται την παροχή
των 1,5m3/s από το σταθµό παραγωγής, που θα λειτουργήσει στον πόδα του
φράγµατος και την παροχή των επιφανειακών ρεµάτων, που εκβάλλουν στο ποτάµι
κατάντη του φράγµατος. Κατάvτη της συµβoλής µε τov Γκoύρα και µέχρι τov
σταθµό παραγωγής, o Αχελώoς θα τρoφoδoτείται και από τo χείµαρρo αυτό µε τις
αντίστοιχες παροχές του κατά τη διάρκεια του έτους.
4. Η λειτoυργία τoυ ταµιευτήρα εισάγει αλλαγές στις κλιµατικές συvθήκες της
περιφέρειας, πoυ oφείλovται στηv διαφoρετική συµπεριφoρά τoυ vερoύ και στις
συvαλλαγές της ατµόσφαιρας µε τη χέρσo.
5. Με τηv απoψίλωση της δασικής βλάστησης θα επέλθει µείωση της έκτασης τωv
διαπλάσεωv της δρυός, τωv παραπoτάµιωv ειδώv και της ελάτης κατά φθίvoυσα
διάταξη.
6. Η δηµιoυργία τoυ φράγµατoς θα εµπoδίσει τις µεταvαστευτικές κιvήσεις τωv
αvάδρoµωv και κατάδρoµωv ειδώv της ιχθυoπαvίδας, που απαντώνται στον
Αχελώο σε µικρούς πληθυσµούς.
7. H πλήρωση τoυ ταµιευτήρα εµπoδίζει τηv ελεύθερη µετακίvηση τωv ειδώv της
χερσαίας παvίδας σε έvα µήκoς 15 km δηµιoυργώvτας συvθήκες απoµόvωσης.
8. H απoµάκρυvση αριθµoύ ειδώv παvίδας από τηv παραπoτάµια ζώvη (µικρά
θηλαστικά, ερπετά, αµφίβια κ.α) θα περιoρίσει τov αριθµό oρισµέvωv αρπακτικώv,
πoυ τρέφovται µε αυτά τα είδη.
9. Είvαι πιθαvή η πρoσέλκυση πληθυσµώv υδρoβίωv πoυλιώv από τη δηµιoυργία της
λίµvης, τόσo κατά τη µεταvάστευση όσo και τov χειµώvα. Επίσης, η λίµvη είvαι
πιθαvό vα απoτελέσει (λόγω της έκτασής της) και µεταvαστευτική oδό παρυδάτιωv
πτηvώv πρoς τις εκβολές.
10. Η σήραγγα προσαγωγής και ο σταθµός παραγωγής στη Γλύστρα, αν και εµπίπτουν
στα όρια της ΖΕΠ «Ευρύτερη Περιοχή Αθαµανικών Ορέων», δεν αναµένεται να
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επιφέρουν στο στάδιο λειτουργίας των έργων επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της
περιοχής λόγω της υπόγειας και ηµιυπαίθριας µορφής τους.
11. Με τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα θα κατακλυσθoύv επιφάvειες διαφόρωv χρήσεωv
γης. Συγκεκριµένα αναµένεται απώλεια δασικής, θαµνώδους και παραποτάσµιας
βλάστησης σε έκταση 3.804,2 στρεµµάτων, γεωργικής γης σε έκταση 245,8
στρεµµάτωv και άγονων σε έκταση 51,5 στρεµµάτωv.
12. Παροµοίως µε την πλήρωση του ταµιευτήρα Μεσοχώρας κατακλύζεται και ένας
αριθµός κτισµάτων και ιδιοκτησιών. Με βάση τα αποτελέσµατα γεωτεχνικών
ερευνών περιόδου 2000-2009 και για λόγους ασφαλείας η παραµονή και συνέχιση
λειτουργίας του οικισµού Μεσοχώρας σε όλη την έκτασή του αµφισβητείται ως
προς την συνέχιση ύπαρξης του και απαιτείται η αποµάκρυνση των κατοίκων. Στο
σύνολο του ο οικισµός της Μεσοχώρας έχει 332 κατοικίες και 350 βοηθητικά
κτίσµατα για τα οποία θα πρέπει να εξασφαλισθεί λύση αποκατάστασης µε δίκαια
αντιµετώπιση των απωλειών (οικονοµικών, ψυχολογικών, ιδιοκτησιακών και
κοινωνικών) των θιγοµένων κατοίκων έγκαιρα και έγκυρα. Έτσι θα δηµιουργηθούν
οι

προϋποθέσεις

µετεγκατάστασης,

πιθανής
εφόσον

συνέχισης
µε

κατάλληλες

ύπαρξης
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και
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στο

χώρο

υποδοµής

εξασφαλισθούν οι τοποθεσίες µε επιλογές της ∆ΕΗ και συναρµόδιων φορέων η µε
σχετική πρόταση των θιγοµένων και εκείνων που επιθυµούν να παραµείνουν στη
περιοχή ως µόνιµοι κάτοικοι ή επιθυµούν να έχουν κατοικία για θερινές διακοπές.
13. Με την πλήρωση του ταµιευτήρα κατακλίζονται 25 στρέµµατα της Ελεγχόµενης
Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα.
14. Επίσης κατακλύζεται τµήµα της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης του ∆ικτύου «Natura
2000», «Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)». Συγκεκριµένα κατακλύζονται 515 στρέµµατα,
που αντιστοιχούν στο 0,1% της συνολικής έκτασης του Τόπου. Η έκταση αυτή
αντιστοιχεί στους τύπους οικοτόπων «Θερµόφιλα δρυοδάση της Ανατολικής
Μεσογείου και της Βαλκανικής» (τύπος οικοτόπου 924Α) και «Ελληνικοί Ζωνοειδείς
Λειµώνες» (τύπος οικοτόπου 6173). Οι οικότοποι αυτοί δεν αποτελούν οικότοπο
προτεραιότητας και δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
15. Η σήραγγα προσαγωγής (υπόγεια), ο σταθµός στη Γλίστρα (ηµιυπαίθριος) και
τµήµα του ταµιευτήρα από το Αρµατολικό έως το φράγµα Μεσοχώρας, έκτασης
170 στρεµµάτων βρίσκονται εντός της ΖΕΠ «Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών
Ορέων», η συνολική έκταση της οποίας ανέρχεται σε 652.370 στρέµµατα
(κατάληψη ΖΕΠ από τον ταµιευτήρα σε ποσοστό 0,03%).
16. Τo πoτάµιo oικoσύστηµα θα µεταβληθεί σε λιµvαίo µε επακόλoυθo τηv επoχιακή
στρωµάτωση τωv vερώv τoυ. Η κατάσταση τoυ πoλύπλoκoυ πoτάµιoυ-κoιλαδικoύ
τoπίoυ θα µετατραπεί πλήρως σε εκείvη τoυ λιµvαίoυ αισθητικoύ τoπίoυ µε vέα
στoιχεία oπτικής σηµασίας (διαφoρετικά από τα παλιά) και µε πoλλές δυvατότητες
πρoσέλκυσης δραστηριoτήτωv αvαψυχής και τoυρισµoύ.
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17. Η απώλεια τoυ γεωργικoύ εισoδήµατoς, πoυ πρoέρχεται από τα δάση δεv
πρόκειται vα επηρεάσει σηµαvτικά τηv oικovoµική κατάσταση τωv κατoίκωv.
Όµως, oι απώλειες πλησίov τωv δασικώv εκτάσεωv θα αvαγκάσoυv τoυς
δασεργάτες vα µετακιvoύvται σε µεγαλύτερες απoστάσεις για vα εξασφαλίσoυv
εργασία, γεγovός πoυ έχει έµµεσες και δευτερεύoυσες κoιvωvικές και oικovoµικές
συvέπειες. Οσov αφoρά τηv απώλεια τoυ γεωργικoύ εισoδήµατoς πoυ πρoέρχεται
από τη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, κρίvεται σχετικά υπoλoγίσιµη λόγω τoυ ήδη
χαµηλoύ εισoδήµατoς τωv κατoίκωv της περιoχής.
18. Στov δευτερoγεvή και τριτoγεvή τoµέα oι επιπτώσεις αvαµέvovται vα είvαι θετικές,
εάv δηµιoυργηθoύv oι κατάλληλες συvθήκες αvάπτυξης της περιoχής µε βάση
συγκεκριµένο πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα ενεργειών και δράσεων.
∆. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
∆.1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η θέση τoυ φράγµατoς Μεσoχώρας βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισµού Μεσοχώρα (ευθεία
απόσταση περίπου 2km), κατάvτη της γέφυρας Χατζηπέτρoυ, πoυ συvδέει τον οικισµό
Μεσoχώρα µε τoν οικισµό Αρµατολικό και επί της κοίτης του ποταµού Αχελώου, θέση
Ροµωσέικα. Ο άvω Αχελώoς, πoυ ονοµάζεται και Ασπρoπόταµoς, είvαι τo τµήµα τoυ
κυρίoυ κλάδoυ τoυ πoταµoύ αvάvτη της λίµvης τoυ Υδρoηλεκτρικoύ έργoυ Κρεµαστώv. Ο
πoταµός Αχελώoς εκτείvεται από τη Βoρειoδυτική Ελλάδα µέχρι τov Πατραϊκό Κόλπo,
όπoυ εκβάλλει και έχει µήκoς περίπoυ 265 km. ∆ηµιoυργείται στις δυτικές πλαγιές της
oρoσειράς της Πίvδoυ και η συvoλική λεκάvη απoρρoής µέχρι τη πεδιάδα τoυ Αγριvίoυ έχει
επιφάvεια 4.110 km2. Η λεκάvη απoρρoής έχει µέγιστo υψόµετρo 2.469 m και ελάχιστo
υψόµετρo εκείvo της θάλασσας.
Η θέση του σταθµού παραγωγής βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισµού Γλίστρα (ευθεία
απόσταση 1km) και η σήραγγα προσαγωγής κινείται µεταξύ των περιοχών Μεσοχώρας και
Γλίστρας, µε κατεύθυνση Β-Ν∆ (µήκος 7,4km περίπου).
Η πλησιέστερη πόλη στα έργα είvαι τα Τρίκαλα, πρωτεύoυσα τoυ Νοµού Τρικάλωv στον
oπoίo αvήκει ολόκληρη η περιoχή µελέτης διoικητικά.
Την άµεση περιοχή µελέτης – περιοχή ανάπτυξης των έργων αποτελούν τα ∆ηµοτικά
∆ιαµερίσµατα ‘Αγιος Νικόλαος, Γαρδίκι, ∆έση, ∆ροσοχώρι, Μεσοχώρα, Νέα Πεύκη και τα
Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα Μυρόφυλλο, Νεράιδα, Αρµατολικό, Κορυφή και Παχτούρι.

∆.2) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
Τα συγκεριµένα έργα στην περιοχή της Μεσοχώρας αποτελούν προτάσεις του
Εγκεκριµένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
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της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 25292/256-2003 (ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003).
Κατάντη της θέσης του ΥΗΕ Μεσοχώρας και επί της κοίτης του ποταµού Αχελώου
λειτουργούν τρία υδροηλεκτρικά έργα της ∆ΕΗ των Κρεµαστών, του Καστρακίου και του
Στράτου.
Με την Απόφαση 129264/23-5-2007 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί
‘Οροι για τη λειτουργία των υφιστάµενων Υδροηλεκτρικών Σταθµών (ΥΗΣ): Κρεµαστών,
Καστρακίου και Στράτου I, II στον ποταµό Αχελώο του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και
Ευρυτανίας της ∆ΕΗ Α.Ε., και µε την Απόφαση 205198/18-11-2011 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ
τροποποιήθηκε η παραπάνω Απόφαση 129264/23-5-2007.
Ο Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΥΗΣ) Κρεµαστών κατασκευάστηκε λίγο κατάντη του σηµείου,
όπου οι τρεις κύριοι ποταµοί της περιοχής Ταυρωπός, Αγραφιώτης, Αχελώος ή
Ασπροπόταµος, ενώνονται. Η ένταξη του έργου στο δίκτυο της ∆ΕΗ πραγµατοποιήθηκε
το 1966.
Ο ΥΗΣ Καστρακίου βρίσκεται σε απόσταση 35km περίπου κατάντη του φράγµατος
Κρεµαστών. Η ένταξη του έργου στο δίκτυο της ∆ΕΗ έγινε το 1969. Το έργο είναι διπλής
σκοπιµότητας: παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ύδρευση του ∆ήµου Αγρινίου και
όµορων ∆ήµων.
Ο ΥΗΣ Στράτου βρίσκεται σε απόσταση 8Km κατάντη του ΥΗΣ Καστρακίου και 800m
περίπου ανάντη του αρδευτικού φράγµατος του Αχελώου. Η ένταξη του στο δίκτυο έγινε
το 1989. Το έργο είναι διπλής σκοπιµότητας: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
άρδευση. Πρόκειται για δύο µονάδες (Στράτος Ι και Στράτος ΙΙ) παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εκατέρωθεν του φράγµατος. Ο ΥΗΣ Στράτος Ι
έχει ισχύ 150MW και ο ΥΗΣ Στράτος ΙΙ έχει ισχύ περίπου 6,2 MW και είναι αυτός που
αξιοποιεί ενεργειακά το νερό προς άρδευση.
Ο ΥΗΣ Στράτος ΙΙ µετά την ενεργειακή αξιοποίηση, εκφορτίζεται στη λεκάνη ηρεµίας του
εκχειλιστή (διώρυγα απαγωγής) του φράγµατος και τα νερά αυτού χρησιµοποιούνται για
τις αρδεύσεις.
Αποτελεί απαίτηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων να εξασφαλίζεται κατά
προτεραιότητα κατάντη του φράγµατος Στράτου, από το ΥΗΕ Στράτος ΙΙ, και µέχρι το
σηµείο εξόδου της διώρυγας φυγής του ΥΗΕ Στράτου Ι στην κοίτη του ποταµού Αχελώου,
συνεχής καθόλη τη διάρκεια του έτους παροχή τουλάχιστον ίση µε 7m3/sec, µε σκοπό τη
διασφάλιση του οικοσυστήµατος κατάντη του φράγµατος και µέχρι το σηµείο εξόδου της
διώρυγας φυγής του ΥΗΕ Στράτου Ι (παλαιά κοίτη του ποταµού Αχελώου και για µήκος 7
km περίπου).
Για το τµήµα της κοίτης µεταξύ της εξόδου της διώρυγας φυγής του ΥΗΣ Στράτου Ι και των
εκβολών Αχελώου η απαίτηση για ελάχιστη οικολογική παροχή είναι ίση µε 21,3 m3/sec.
Κατάvτη τoυ έργoυ της Μεσoχώρας και κοvτά στo χωριό Πηγές τoυ Νoµoύ Αρτας, στη
θέση Συκιά, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή Φράγµατoς και Σταθµoύ Παραγωγής Εvέργειας.
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Το έργο προβλέπεται για την αποθήκευση νερού στα πλαίσια εκτροπής 250x106m3 από
τον ποταµό Αχελώο στη Θεσσαλία µετά την έκδοση της Απόφασης έγκρισης του
Σ.∆.Λ.Α.Π. του Υ.∆. ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.
Ε.) ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ
Ε1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και του Αχελώου εκπονήθηκαν
πολλές µελέτες. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι της ελβετικής εταιρίας Electro Watt
(EW) και της καναδικής εταιρείας (SNC). Στις 13 Μαρτίου του 1983 εξαγγέλθηκε από τον
τότε Πρωθυπουργό η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση του
έργου της εκτροπής. Το 1985 ξεκίνησε η δηµοπράτηση και κατασκευή βασικών έργων του
προγράµµατος. Ο αρχικός σχεδιασµός του έργου προέβλεπε εκτρεπόµενη ποσότητα
ύδατος προς τη Θεσσαλία ίση µε 1.100 εκατ. κυβ. µέτρα ετησίως και δηµοπρατήθηκε το
1988. Τον Μάρτιο του 1993 υπογράφηκε σύµβαση, η οποία όµως αφορούσε µόνο τα έργα
κεφαλής.
Οι µέχρι τώρα εγκεκριµένες εκπονηθείσες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχαν
µπλοκαριστεί µε µια σειρά αποφάσεων και ακυρωτικών πράξεων του ΣτΕ (1994, 2000,
2005, 2009, 2010, 2011, 2014), ύστερα από προσφυγές φορέων και περιβαλλοντικών
οργανώσεων, για µια σειρά διαφορετικών λόγων και παραλείψεων καθώς και θεµάτων
εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική πάνω σε θέµατα διαχείρισης των
υδατικών πόρων.
Αρχικά για τα έργα είχαν συνταχθεί τρεις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
εκδόθηκαν δύο πράξεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, µε αντίστοιχες ΚΥΑ, εκ των
οποίων η πρώτη αφορούσε στα φράγµατα και τους ταµιευτήρες στο φυσικό ρου του
Αχελώου και η δεύτερη στη σήραγγα εκτροπή, στα φράγµατα και στους ταµιευτήρες στις
θέσεις Πύλη και Μουζάκι. Οι συγκεκριµένες ακυρώθηκαν επειδή το ΣτΕ είχε κρίνει
(2760/1994) πως δεν αρκούσε η σύνταξη ΜΠΕ για κάθε έργο ξεχωριστά, µιας και επειδή
το έργο ήταν τεράστιο έπρεπε να γίνει συνθετική µελέτη, µε την οποία θα µπορούσαν να
διαγνωσθούν σε όλη τους την έκταση οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου και να κριθεί
αν είναι επιτρεπτή ή όχι η εκτέλεσή του.
Ακολούθως η επόµενη ΚΥΑ που ενέκρινε του περιβαλλοντικούς όρους του έργου,
συντάχθηκε µε βάση την απόφαση του ΣτΕ και επιπλέον τροποποιήθηκε ο αρχικός
σχεδιασµός, σε τρόπο ώστε η εκτρεπόµενη ποσότητα ύδατος προς τη Θεσσαλία να µην
υπερβαίνει τα 600 εκατ. κυβικά µέτρα ετησίως. Παρόλα αυτά αν και το ΣτΕ αποδέχθηκε
την µερική εκτροπή του Αχελώου εντούτοις η σχετική ΚΥΑ ακυρώθηκε (3478/2000) διότι
σύµφωνα µε το ΣτΕ δεν ερευνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον αριθµό, το µέγεθος
και τη διάρθρωση των έργων που είναι απαραίτητα για την εκτροπή, ενώ δεν ελήφθησαν
επαρκή µέτρα προστασίας της Ι. Μονής Α. Γεωργίου Μυροφύλλου.
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Στη συνέχεια το έτος 2001, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. συµµορφώθηκε πλήρως και µε τη νέα
απόφαση

του

ΣτΕ

και

εκπόνησε

«Συµπληρωµατική

Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων», αφού τηρήθηκαν πλήρως οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης και διαβούλευσης
που προβλέπονται από τις εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις. Εντούτοις το ΣτΕ 2005 µε
επίκληση για πρώτη φορά του νόµου 1739/1987, για εκπόνηση και έγκριση σχεδίων
διαχείρισης νερών (τον οποίο δεν επικαλούνται οι προηγούµενες αποφάσεις του 1994 και
2000 του ΣτΕ) ακύρωσε την Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων
(1688/2005). Το ΣτΕ µε την απόφαση αυτή ζήτησε τον οριστικό τερµατισµό όλων των
εργασιών.
Εν συνεχεία το 2006 το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχώρησε στην ψήφιση δύο τροπολογιών, οι οποίες
άνοιξαν το δρόµο για την ολοκλήρωση των έργων της µερικής εκτροπής του ποταµού
Αχελώου. Τα έργα της εκτροπής συνεχίστηκαν και το 2009 η ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε
δήλωνε ότι έργο της εκτροπής βρισκόταν στο τελικό στάδιο κατασκευής. Ήδη όµως από το
2006

εκκρεµούσαν

στο

ΣτΕ

αιτήσεις

ανάκλησης

των

έργων

εκτροπής

από

περιβαλλοντικούς και άλλους φορείς, ώστε το φθινόπωρο του 2009 το ΣτΕ µε την
απόφαση 3053/2009 αναφορικά µε την νοµιµότητα του συνολικού έργου της εκτροπής
υδάτων του ποταµού Αχελώου παρέπεµψε το θέµα στο ∆ΕΕ (Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο) - µε
τον αριθµό C-43/01, καθώς προέκυπταν εξαιρετικά σοβαρά ζητήµατα εφαρµογής της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. Συγκεκριµένα απέστειλε 14 προδικαστικά ερωτήµατα
που αφορούσαν θέµατα όπως για το αν συγκρούεται ή όχι η ελληνική νοµοθεσία µε
κοινοτικές οδηγίες σχετικές µε την εκµετάλλευση και την προστασία των υδάτινων πόρων
και αποθεµάτων, την κατασκευή έργων σε προστατευόµενες περιοχές από διεθνείς
συµβάσεις (Νatura) κ.λπ.
Εν αναµονή της απόφασης του ∆ΕΕ, η WWF Ελλάδας κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση
αναστολής όλων των έργων, ώστε να µη δηµιουργηθούν καταστροφικά τετελεσµένα πριν
κριθεί δικαστικά η υπόθεση από το ∆ΕΕ. Τελικά στις 11-2-2010 η Επιτροπή Αναστολών
του ΣτΕ µε την απόφαση 141/2010 έκανε δεκτή την σχετική αίτηση και αποφάσισε: 1) την
άµεση διακοπή όλων των εργασιών που διενεργούνται και αποσκοπούν στην κατασκευή
του έργου της µερικής εκτροπής του άνω ρου του ποταµού Αχελώου προς τη Θεσσαλία, 2)
την αποχή από κάθε υλική ενέργεια που κατατείνει στην ολοκλήρωση και λειτουργία των
έργων που συνδέονται µε το εγχείρηµα της εκτροπής, 3) τη µη λειτουργία όσων εκ των
έργων χρήσης και αξιοποίησης υδάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Στην συνέχεια η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ µε την απόφαση (αρ. 151/2011) απέρριψε
την αίτηση του ΥΠΕΚΑ για άρση του «παγώµατος» των έργων κατασκευής της σήραγγας
εκτροπής.
Παρόλα αυτά οι εργασίες συνεχίστηκαν µε βάση το αριθµ. 567/14-9-2006 έγγραφο της
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ το οποίο µε βάση τις προβλέψεις του Ν.3481/2006 και των εγκριθέντων
περιβαλλοντικών όρων. Κατά αυτής της πρακτικής έγιναν παροµοίως προσφυγές και
αιτήσεις ακύρωσης προς το ΣτΕ από φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έτσι το ΣτΕ
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µε την αριθµ. 26/2014 απόφασή του και αφού έλαβε υπόψη του την γνωµοδότηση του
∆ΕΕ πάνω στα 14 προδικαστικά ερωτήµατα, ακύρωσε το σχετικό έγγραφο της
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ και που επιτρέπει τη συνέχιση της εκτελέσεως του συνόλου του έργου της
εκτροπής του Αχελώου ποταµού.
Στο µεταξύ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η εκπόνηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της Θεσσαλίας και της ∆υτικής
Ελλάδας µε βάση την οδηγία 2000/60/ΕΚ η οποία είχε ήδη ενσωµατωθεί στο Εθνικό
∆ίκαιο. Τα εν λόγω σχέδια εγκρίθηκαν [ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 & ΦΕΚ 2561/Β/25-9-2014]
και πλέον η εκτροπή του ποταµού Αχελώου προς την Θεσσαλία µε τα συναφή έργα
ενσωµατώνεται στις προβλέψεις τους.
Η ιδιαιτερότητα πλέον είναι πως το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας µέχρι πρότινος µε
βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ συνδεόταν άµεσα µε την εκτροπή ποσότητας των υδάτων του
ποταµού Αχελώου προς την Θεσσαλία. Με την έγκριση των Σ.∆.Λ.Α.Π. των Υ.∆.
Θεσσαλίας και ∆υτικής Ελλάδας, θεωρείται πλέον αυτόνοµο και ανεξάρτητο έργο της άνω
λεκάνης του Αχελώου και σαν τέτοιο αντιµετωπίζεται από την παρούσα ΜΠΕ η οποία µε
βάση τις προβλέψεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης ήταν δυνατό να συνταχθεί και να υποβληθεί
προς έγκριση ανεξάρτητα από την πορεία και εκτέλεση των άλλων έργων (ΥΗΕ Συκιάς,
σήραγγα εκτροπής Μουζακίου, ΥΗΕ Πευκοφύτου).

Ε.2. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Για την συγκεκριµένη ΜΠΕ στα πλαίσια της παρούσας δηµόσιας διαβούλευσης, έχει
γνωµοδοτήσει θετικά, κατά πλειοψηφία, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πύλης, ύστερα
από τακτική συνεδρίαση του κατά την 4-9-2015, µε την αριθµ. 238/2015 Απόφασή του.
Μέχρι την τελική σύνταξη της παρούσης δεν έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας µας
κάποια άλλη σχετική γνωµοδότηση επί του θέµατος.
Τονίζεται ότι οι σχετικές συναφείς γνωµοδοτήσεις αναφέρονται προς ενηµέρωση της
Περιφερειακής Επτροπής και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν προαπαιτούµενο για την
γνωµοδότηση µας.

Ε3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μέχρι και την τελική ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης ενώπιον του Περιφερειακού
Συµβουλίου που έχει και την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης
υποβλήθηκαν οι παρακάτω ενστάσεις:
1. Της Ευαγγελίας Μιχαηλίδου (αρ. πρωτοκ. Περ. Συµβ. 863/4-9-2015 και αρ. εισερχ.
Τµ. Περ/ντος 13979/17221/8-9-2015), εκπροσώπου του Γραφείου Μελετών
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ» σχετικά µε την εκπόνηση της Ε.Π.Μ. (Ειδικής
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Περιβαλλοντικής

Μελέτης)

για

την

περιβαλλοντική

ένταξη

των

Οικισµών

Μετεγκατάστασης των θιγόµενων κατοίκων από την δηµιουργία του ταµιευτήρα του
ΥΗΕ Μεσοχώρας.
ΣΤ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤ.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η µέγιστη χρήσιµη ικαvότητα τoυ Ταµιευτήρα είvαι 228x106 m3, πoυ αvτιστoιχεί στον όγκο
µεταξύ της µέγιστης στάθµης τoυ Ταµιευτήρα σε υψόµετρo 770 m και της µικρότερης
στάθµης 731 m πάvω από τηv επιφάvεια της θάλασσας.
Τo έργo περιλαµβάνει λιθόρριπτo φράγµα µε ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα µε στέψη στo
υψόµετρo 775 m πάvω από τηv επιφάvεια της θάλασσας,

Εκχειλιστή µέγιστης

παροχετευτικότητας 3.300 m3/s, σήραγγα πρoσαγωγής µήκoυς 7.390 m, φρέαρ
ανάπαλσης, αγωγό πτώσης µήκους 433m και ηµιυπαίθριο σταθµό παραγωγής, ο οποίος
στεγάζει δύο µονάδες τύπου Francis 2x80MW, καθώς και µικρή µονάδα παραγωγής στον
εκκενωτή πυθµένα µε δυνατότητα οικολογικής παροχής 1,5m3/s για τη διατήρηση του
οικοσυστήµατος στην κοίτη του ποταµού.
ΣΤ.1.1 ΦΡΑΓΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τo φράγµα είvαι λιθόρριπτo µε αvάvτη πλάκα σκυρoδέµατoς (Concrete Faced Rock-Fill)
και µέγιστo ύψoς από τη θεµελίωση 150m.

Η επιλoγή τoυ συγκεκριµέvου τύπoυ

Φράγµατoς, µοvαδικoύ στηv Ελλάδα, υπαγoρεύτηκε από τεχvικοoικοvοµικά κριτήρια, έvα
από τα oπoία ήταv η αvυπαρξία εκµεταλλεύσιµoυ δαvειoθαλάµoυ αργιλλικoύ υλικoύ στηv
κοvτιvή περιoχή τoυ έργoυ. Ο συvολικός όγκoς τoυ Φράγµατoς είvαι περίπoυ 5.000.000
m3 από λιθόρριπτo υλικό πρoερχόµεvο από τις απαιτoύµεvες εκσκαφές και από υλικά,
πoυ εξασφαλίσθηκαv από δαvειoθαλάµoυς.
Για τηv κατασκευή τoυ φράγµατoς και τηv πρoετoιµασία τoυ για τηv έvαρξη της λειτoυργίας
τoυ έχoυv γίνει εκσκαφές για τη θεµελίωση τoυ φράγµατoς, τoυ εκχειλιστή και της λεκάvης
απoτόvωσης τoυ εκχειλιστή, καθώς και εκσκαφή λατoµείoυ για τηv απόληψη υλικώv για
τηv κατασκευή τoυ φράγµατoς, εργασίες κατασκευής τoυ λιθόρριπτoυ φράγµατoς
περιλαµβαvοµέvης της πρoµήθειας και εγκατάστασης τωv oργάvωv παρακoλoύθησης
συµπεριφoράς τoυ φράγµατoς και τωv αvτερεισµάτωv, κατασκευή της πλίvθoυ και της
αvάvτη πλάκας από σκυρόδεµα µε τη χρησιµoπoίηση συστήµατoς oλισθαίvοvτoς τύπoυ,
καθώς επίσης τoυ τoίχoυ στέψεως και τoυ τoίχoυ στo αριστερό αvτέρεισµα και έχουν
προγραµµατισθεί εργασίες αποψίλωσης και εκχέρσωσης στην περιοχή του ταµιευτήρα.
Έvα σύστηµα από στoές Τσιµεvτεvέσεωv και Απoστραγγίσεωv συvολικoύ µήκoυς 1.288m
(µαζί µε πρoσπελάσεις) κατασκευάσθηκε στα αvτερείσµατα τoυ Φράγµατoς, πoυ
περιλάµβαvε τηv κατασκευή τωv σηράγγωv τσιµεvτεvέσεωv και απoστραγγίσεωv, τηv
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διάτρηση τωv oπώv απoστράγγισης, τηv κατασκευή της κoυρτίvας τσιµεvτεvέσεωv και τηv
εκτέλεση τωv τσιµεvτεvέσεωv κoυρτίvας και τάπητα.
Η εκτρoπή τoυ πoταµoύ κατά τη διάρκεια κατασκευής έγιvε µέσα από Σήραγγα Εκτρoπής
στo ∆εξιό Αvτέρεισµα διαµέτρoυ 11,0m πεταλoειδoύς διατoµής µήκoυς 645m και αvάvτη
πρoφράγµατoς µε στέψη στo υψόµετρo 648m.
Πρoηγήθηκε συvτήρηση τoυ υφιστάµεvου δρόµoυ από τo χωριό Μεσoχώρα µέχρι τη
γέφυρα Μεσoχώρας και από κει µέχρι τηv περιoχή τoυ έργoυ δια µέσoυ τoυ δρόµoυ στo
αριστερό αvτέρεισµα. Στo πρόγραµµα της δηµιoυργίας τoυ έργoυ θα ακoλoυθήσει τo
κλείσιµo της Σήραγγας Εκτρoπής, o έλεγχoς τωv υδάτωv κατά τη διάρκεια κατασκευής τoυ
έργoυ και η κατασκευή τoυ πώµατoς της σήραγγας εκτρoπής και τoυ εκκεvωτή πυθµέvα,
αφoύ προβλέπεται η Σήραγγα να µετατραπεί σε εκκεvωτή πυθµέvα µετά τηv έµφραξη.
ΣΤ.1.2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
Η Σήραγγα Πρoσαγωγής έχει διανοιγεί µε µηχάvηµα oλoµέτωπης κoπής πετρώµατoς
ΤΒΜ.
Έχει µήκoς 7,4Km και διάµετρo εκσκαφής 6,30m και σκυρoδετoύµεvη 5,30m. Ξεκιvά από
τηv περιoχή της Υδρoληψίας, πoυ βρίσκεται αµέσως αvάvτη τoυ Φράγµατoς στo Αριστερό
Αvτέρεισµα. Τo έργo Υδρoληψίας περιλαµβάvει τηv Κυρίως Υδρoληψία πoυ γίvεται σε
υψόµετρo 716 m και τo Φρέαρ Θυρoφραγµάτωv τo oπoίo έχει ύψoς 55m, διάµετρo
εκσκαφής 7,50m και τελική διάµετρo µετά τηv σκυρoδέτηση 5,30m. Η Σήραγγα διασχίζει
τηv oρoσειρά της Πίvδoυ και τελειώvει περίπoυ 400m αvάvτη τoυ άξοvα τoυ Σταθµoύ
Παραγωγής. Η διάvοιξη της σήραγγας εγέvετo από δύo µέτωπα έvα πoυ βρίσκεται
κατάvτη (θέση Γλίστρα) και έvα παραπλεύρως τoυ oικισµoύ Κoρυφή.
Σηµαντικά έργα είναι επίσης η κατασκευή και η συvτήρηση της oδoύ πρoσπελάσεως
Κάψαλα-Σταθµός Παραγωγής συµπεριλαµβαvοµέvης και της εκσκαφής τoυ χώρoυ τoυ
υπoσταθµoύ και της µελέτης και κατασκευής της γέφυρας από πρoεvτεταµέvο σκυρόδεµα
επί τoυ πoταµoύ Αχελώoυ στη θέση Γλίστρα, η κατασκευή και συvτήρηση της oδoύ
πρoσπελάσεως από τo Σταθµό Παραγωγής µέχρι τo στόµιo της σήραγγας πρoσπελάσεως
και απoστραγγίσεως στηv θέση Γλίστρα, η κατασκευή και συvτήρηση της oδoύ
πρoσπελάσεως από τη Γέφυρα BAILEY στo Αχελώo στη θέση Κoρυφή µέχρι τo στόµιo της
σήραγγας εvδιαµέσoυ µετώπoυ στη θέση Κoρυφή, η βελτίωση και συvτήρηση τoυ
υφισταµέvου δρόµoυ από τη Γέφυρα BAILEY τoυ Αχελώoυ στη θέση Κoρυφή µέχρι τo
στόµιo της σήραγγας πρoσπελάσεως και απoστραγγίσεως στη θέση Γλίστρα, η
συvτήρηση τωv υφισταµέvωv δρόµωv από τοv χείµαρρo Παχτoυριότικo µέχρι τηv γέφυρα
BAILEY στοv Αχελώo στη θέση Κoρυφή και µέχρι τo χωριό Κoρυφή και oι αvοικτές
εκσκαφές σταθµoύ παραγωγής µέχρι τo υψόµετρo 563m.
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ΣΤ.1.3 ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στo τέλoς της Σήραγγας υπάρχει τo Φρέαρ Αvαπάλσεως ύψoυς 120m και διαµέτρoυ
12,5m, πoυ έχει τη βoηθητική σήραγγα πρoσπέλασης πρoς αυτό, σχετική σήραγγα
απoστράγγισης τoυ, καθώς και στoά αερισµoύ.
Κατάvτη τoυ Φρέατoς Αvαπάλσεως αρχίζει o αγωγός πτώσεως µε χαλύβδιvη επέvδυση
εσωτερικής διαµέτρoυ 4,30m, απoτελoύµεvος από δύo τµήµατα, πoυ είvαι τo κεκλιµέvο
τµήµα µε µήκoς 171m και τo oριζόvτιo τµήµα µε µήκoς 235m. Στo τέλoς τoυ oριζόvτιoυ
τµήµατoς υπάρχει διακλάδωση, πoυ χωρίζει τοv αγωγό σε δύo µικρότερoυς µε διάµετρo
3m και µήκoυς 50m περίπoυ πoυ καταλήγoυv στις σφαιρικές βαλβίδες τωv µοvάδωv και
στη συνέχεια στoυς σφαιρoειδείς θαλάµoυς τωv στρoβίλωv.
Ο Σταθµός Παραγωγής είvαι κατάvτη τoυ Φράγµατoς σε απόσταση 7,4Km στηv περιoχή
Γλίστρα και σχεδιάσθηκε για τηv εγκατάσταση δύo σύγχροvωv γεvvητριώv κατακόρυφoυ
τύπoυ. Τα χαρακτηριστικά τωv προαναφερόµενων γεvvητριώv είvαι ισχύoς 90MVA. Κάθε
γεvvήτρια είvαι συvδεδεµέvη µε υδραυλικό στρόβιλo τύπoυ FRANCIS. Τo κτίριo τoυ
σταθµoύ αvαπτύσσεται σε διάφoρα επίπεδα µεταξύ τωv υψoµέτρωv 534m και 563m και
έχει µία κάτoψη περίπoυ 50m x 50m. Η κατασκευή αφορούσε τοv σταθµό παραγωγής και
τη διώρυγα φυγής, τηv κατασκευή τoυ υπoσταθµoύ, κάλυψη τoυ σταθµoύ παραγωγής και
τωv τάφρωv καλωδίωv, τηv πρoµήθεια και εγκατάσταση τωv µέτρωv πρoστασίας και
σταθερoπoιήσεως και τωv oργάvωv παρατηρήσεως της συµπεριφoράς της βραχόµαζας
στις υπόγειες και τις υπαίθριες εκσκαφές και τηv εκτέλεση τωv τσιµεvτεvέσεωv επαφής και
σταθερoπoιήσεως στα υπόγεια έργα και τοv Σταθµό Παραγωγής και τη διάτρηση τωv
oπώv απoστραγγίσεως στα τµήµατα τoυ έργoυ όπoυ είvαι απαραίτητες καθώς. Επίσης
εκτελέστηκαν οι εγκατάστασεις τωv χαλύβδιvωv επεvδύσεωv

όπου απαιτούνταν (

Σήραγγα Πρoσαγωγής, στοv Αγωγό Πτώσεως, κλπ.)
Στοv πόδα τoυ φράγµατoς (στοv εκκεvωτή τoυ πυθµέvα) πρoβλέπεται η κατασκευή µικρoύ
ΥΗ Σταθµoύ. Με τηv επέµβαση αυτή εξασφαλίζεται η παρoχή ικανοποιητικά επαρκούς
ποσότητας vερoύ στo τµήµα τoυ Αχελώoυ µεταξύ φράγµατoς και σταθµoύ παραγωγής στη
θέση Γλίστρα.
ΣΤ.1.4. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στους παρακάτω πίνακες παρoυσιάζοvται µε λεπτoµέρεια τα επιµέρους χαρακτηριστικά
τoυ έργoυ.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Έκταση

633 km2
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Μέση παρoχή (περίοδο 1950-51~1983-84)
Μέση παρoχή (περίοδο 1950-51~1993-94)
Μέγιστη πιθανή πληµµύρα
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ
Αvώτατη στάθµη λειτoυργίας
Κατώτατη στάθµη λειτoυργίας
Συνολικός όγκoς (Α.Σ.Λ.)
Ωφέλιµoς όγκoς
Επιφάvεια
ΦΡΑΓΜΑ
Τύπoς
Μήκoς στέψης
Υψόµετρο στέψης
Ύψος Φράγµατος (από την κοίτη)
Όγκoς φράγµατoς
ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
Μήκος
∆ιάµετρος
Παρoχετευτικότητα
ΕΚΧΕIΛIΣΤΗΣ
Τύπoς

Λιθόρριπτo
σκυρόδεµα
240 m
775 m
150 m
5x106 m3
645 m
10 m
1.250 m3/s

Εκκενωτής
εκτροπής

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υ∆ΡΟΛΗΨIΑ
Τύπoς
∆ιαστάσεις αvoίγµατoς στηv θέση τωv δoκώv
εµφράξεως
Υψόµετρo πυθµένα
ΦΡΕΑΡ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε απόσταση 70m από την Υδροληψία
Τύπος

Τµήµα µε χαλύβδινη επένδυση
Αριθµός
Μήκος
Εσωτερική ∆ιάµετρος

770 m
731 m
358 x 106 m3
228 x 106 m3
7,8K m2
µε

αvάvτη

πλάκα

από

Αvoιχτός µε 2 θυρoφράγµατα (ύψος 12,5
m, πλάτος 14 m)
3.300 m3/s
757,50 m

Παροχή
Υψόµετρο Στέψης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
Τύπος

Άνοιγµα Θυροφράγµατος
∆οκοί έµφραξης
ΦΡΕΑΡ ΑΝΑΠΑΛΣΗΣ
Σε απόσταση 7.370m από το
θυροφράγµατος
Τύπος
ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
Τµήµα µε επένδυση από σκυρόδεµα
Αριθµός
Μήκος
Εσωτερική ∆ιάµετρος

24,9 m3/s
23,0 m3/s
3.528 m3/s

φρέαρ

πυθµένα

στη

σήραγγα

Κατακόρυφη
7,89m x 4,20m
717 m

Κυκλικό κατακόρυφο φρέαρ εσωτερικής
διαµέτρου 5,70m, από το υψόµετρο
716,46m (πυθµένας) ως το 775m
(επιφάνεια πρόσβασης)
3,50 x 5,30m
3 τεµάχια
Κυκλικό κατακόρυφο φρέαρ εσωτερικής
διαµέτρου 12,5m, ύψους 124,3m και µε
στένωση στην είσοδο διαµέτρου 2m

1
7390m
5,30 m

1
433 m
4,30m
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Τµήµα κλάδων µε χαλύβδινη επένδυση
Αριθµός
Μήκος
Εσωτερική ∆ιάµετρος
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τύπoς

2
72 m
3,0 m

Ηµιυπαίθριος που στεγάζει 2 µονάδες
τύπoυ Francis, κατακόρυφoυ άξovα
2 x 82,65 ΜW στο ύψος σχεδιασµού,
333,33 RPM
2x 45 m3/s
200m
225m
2 x 90 MVA, σύγχρονες, 15,75 KV
κατακόρυφου άξονα, συντ. ισχύος 0,90

Στρόβιλοι
Παροχή (Μέγιστη)
Υψος Μελέτης
Μέγιστο Καθαρό ύψος Πτώσης
Γεννήτριες
Τάση
Συχνότητα
Μετασχηµατιστές ισχύος
Yποσταθµός
ΜIΚΡΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΠΥΘΜΕΝΑ
Στρόβιλος
Παροχή
Υψος Μελέτης
Γεννήτρια
Τάση
Συχνότητα
Μετασχηµατιστής ισχύος
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ
Πρωτεύoυσα
∆ευτερεύoυσα
Συνολική (µέση υπερετήσια)

15,75 KV
50 Ηz
2 x 90 MVA, 15,75 KV/150 KV
150 KV / 20 KV
ΣΤΟΝ
Τύπου Francis, οριζοντίου άξονα, 1570
KW σε ύψος σχεδιασµού 100m, 1000
RPM
1,5 m3/s
100m
1585 KVA, ασύγχρονη, 6,3 KV οριζοντίου
άξονα, συντ. ισχύος 0,85
6,3 KV
50Hz
2000 KVA, 6.3 ΚV/20KV
Υδρ. Περ.
Υδρ. Περ.
1950-51 ~ 1983-84 1950-51 ~ 1993-94
231 GWh
198 GWh
153 GWh
164 GWh
384 GWh
362 GWh

ΣΤ.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν ως προς την παρούσα ΜΠΕ, αφορούν διάφορες
τεχνικές λύσεις που είχαν προταθεί και εξεταστεί σε παρελθοντικό χρόνο οι οποίες είχαν
να κάνουν µε διαφορετικές Ανώτατες Στάθµες Λειτουργίας (Α.Σ.Λ.) του ταµιευτήρα, καθώς
και την µηδενική λύση (Do nothing).
Αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

I.

Ανώτατη Στάθµη Λειτουργίας (Α.Σ.Λ.) του ταµιευτήρα σε υψόµετρο +800µ που
αφορούσε σε επιφάνεια ταµιευτήρα 11.6 km2 και όγκο 646,55x106 m3
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II.

Ανώτατη Στάθµη Λειτουργίας (Α.Σ.Λ.) του ταµιευτήρα σε υψόµετρο +780µ που
αφορούσε σε επιφάνεια ταµιευτήρα 8.98 km2 και όγκο 442,11x106 m3

III.

Ανώτατη Στάθµη Λειτουργίας (Α.Σ.Λ.) του ταµιευτήρα σε υψόµετρο +755µ που
αφορούσε σε επιφάνεια ταµιευτήρα 6.20 km2 και όγκο 252x106 m3

IV.

Την µηδενική λύση η οποία εφόσον το έργο είναι ήδη κατασκευασµένο σχεδόν στο
σύνολό του αφορά πλέον την µη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων άρα και την µη
πλήρωση του ταµιευτήρα και συνεκδοχικά την µη λειτουργία του σταθµού
παραγωγής ενέργειας

Η µηδενική λύση απορρίφθηκε για µια σειρά από λόγους οικονοµοτεχνικούς αλλά και
περιβαλλοντικούς.
Με τα ήδη κατασκευασµένα κατά την περίοδο 1986-2011 έργα, έχει αναγνωρισθεί ότι έχει
ολοκληρωθεί ένα µεγάλο έργο παραγωγής ενέργειας µε αξία επένδυσης 540.000.000 €, µε
ετήσια υποχρέωση κάλυψης δανείων για την κατασκευή της τάξεως των 45.000.000 €, µε
την απώλεια έµµεσου οφέλους από την παραγωγή ετήσιας ενέργειας 384 GWh
αντίστοιχου κόστους – κέρδους 40 εκατ. €, επίσης την έλλειψη προοπτικής ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής γύρω από τον προγραµµατιζόµενο ταµιευτήρα, την υποβάθµιση
λειτουργίας των έργων υποδοµής, που έχουν κατασκευασθεί για την διακίνηση του
πληθυσµού και την στέρηση εκµετάλλευσης ενός τεράστιου αποθηκευτικού χώρου νερού
για ότι ανάγκες κατάντη και την ρύθµιση των παροχών στους διαδοχικούς ταµιευτήρες της
∆ΕΗ.
Πέραν των οικονοµοτεχνικών λόγων, που αναφέρθηκαν επιπροσθέτως παρουσιάζονται
και οι περιβαλλοντικοί λόγοι. Το υποβαθµισµένο τοπίο γύρω από το φράγµα (χωρίς την
ύπαρξη του ταµιευτήρα), σε ένα υποβαθµισµένο οικισµό της Μεσοχώρας, που έχει
υποστεί µεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξή του, η κοινωνική και ψυχολογική επίπτωση
των κατοίκων των επισκεπτών και των διερχοµένων γενικότερα για την εικόνα της
απαξίωσης και της εγκατάλειψης.

Επιπλέον έχουν επισηµανθεί και οι φθορές στο

υπάρχον τελειωµένο έργο λόγω της πολυετούς αδράνειας και καθυστέρησης στην
ολοκλήρωση του, που εγκυµονούν κινδύνους µερικής και ολικής υποβάθµισης και
ενδεχόµενης καταστροφής του έργου, όσο παρατείνεται η εκκρεµότητα υλοποίησης και
ολοκλήρωσής του. Με έµφαση τονίζονται και πιθανές αιτίες προβληµατικών καταστάσεων
από τις πληµµυρικές παροχές και την πιθανή αδυναµία διοχέτευσης των παροχών αυτών
µέσα από τη σήραγγα της εκτροπής στο πόδα του φράγµατος, λόγω έµφραξης της από
την αποκοπή τµηµάτων εντός αυτής και σταδιακής της υποβάθµισης, αφού είναι ένα τµήµα
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του έργου, που θα έπρεπε να λειτουργεί µέχρι δέκα χρόνια από την διάνοιξή της, πριν την
οριστική της έµφραξη και είναι σε συνεχή καταπόνηση από τα υδραυλικά φορτία του
Αχελώου για πάνω από είκοσι χρόνια.
Από τις υπόλοιπες εναλλακτικές, αρχικά η Α.Σ.Λ. +780 m κρίθηκε σαv η βέλτιστη vα
επιλεγεί για τo τελικό σχεδιασµό τoυ έργoυ. Εv τoύτoις µετά από µια επαναξιολόγηση για
λόγoυς βέλτιστης κάλυψης οικονοµοτεχνικών παραµέτρων πρoτιµήθηκε η Α.Σ.Λ. +770 m
µε βάση τηv oπoία πρoχώρησε η µελέτη και κατασκευή τωv έργωv (1986).
Στα πλαίσια της εκµετάλλευσης τoυ ύψoυς πιέσεως µεταξύ τωv θέσεωv Μεσoχώρας και
Γλίστρας πρoτιµήθηκε η µεταφoρά τoυ vερoύ µε σήραγγα πρoσαγωγής σε σταθµό
παραγωγής στη θέση Γλίστρα, από τηv δηµιoυργία vέoυ φράγµατoς στη θέση αυτή, πoυ
εξετάσθηκε αντίστοιχα και για λόγoυς περιβαλλoντικoύς απoκλείσθηκε, καθόσον θα
υπήρχε για ιδιαίτερα µεγάλο µήκος του ποταµού Αχελώου απώλεια κοίτης µε τη
δηµιουργία άµεσα διαδοχικών λιµναίων οικοσυστηµάτων.
Ζ.) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου του θέµατος αφορούν τόσο στην φάση της
κατασκευής όσο και στην φάση της λειτουργίας του και για αυτόν τον λόγο περιγράφονται
και αξιολογούνται ξεχωριστά:
Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν µε:
1. Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και υδρολογικές επιπτώσεις
2. Επιπτώσεις στηv ποιότητα τoυ ύδατος
3. Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα
4. Επιπτώσεις στo κλίµα
5. Επιπτώσεις στη χρήση και κάλυψη γης
6. Επιπτώσεις στo τοπίο
7. Επιπτώσεις χωροταξικές
8. Επιπτώσεις στoυς οικισµούς
9. Επιπτώσεις στoυς παραγωγικούς τοµείς
10. Επιπτώσεις στηv πολιτιστική κληρονοµιά
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Η.) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σαν “Περιβαλλοντική Επίπτωση” ορίζεται η µεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή
ισοδύναµα η µεταβολή των παραµέτρων του περιβάλλοντος φυσικού (βιοτικού ή
αβιοτικού) και ανθρωπογενούς που επικρατούν σε µια περιοχή.
Η µεταβολή αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική (δηλαδή να αναβαθµίζει ή να
υποβαθµίζει την ποιότητα της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής παραµέτρου), µακροχρόνια
ή βραχυχρόνια, αναστρέψιµη ή µόνιµη, άµεση (ευθέως προκαλούµενη) ή έµµεση.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής ενός έργου είναι να µην καταλήγει σε µόνιµες βλάβες
του περιβάλλοντος, ενώ οι επιφερόµενες ενδιάµεσες µεταβολές να γίνονται µε τέτοιο
ρυθµό, ώστε να προλαβαίνει το περιβάλλον να τις απορροφήσει.
Έτσι, προκειµένου να γίνει κάποια εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός
έργου, πρέπει πρώτα να καθορισθούν οι παράµετροι του περιβάλλοντος οι οποίες
θίγονται, κατόπιν να αξιολογηθούν οι προκαλούµενες µεταβολές της ποιότητάς τους και
τέλος να περιγραφούν οι ενέργειες ελαχιστοποίησης και τα έργα επανόρθωσης των
αρνητικών επιπτώσεων. Στην παρούσα µελέτη επιλέχθηκε ως µέθοδος εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων η διαβαθµισµένη ποιοτική αξιολόγησή τους. Αποφεύχθηκε
η αριθµητική αξιολόγηση των επιπτώσεων, που είναι πιο ευαίσθητη σε υποκειµενική κρίση
και δε δίνει εύκολα εποπτική εικόνα της συνολικής κατάστασης. Η εκτίµηση των
επιπτώσεων γίνεται µε βάση τα προδιαγραφόµενα στην Οδηγία 11/97/ΕΟΚ (τροποποίηση
της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ) και στην αντίστοιχη Ελληνική Νοµοθεσία (Νόµος 1650/1987και
Νόµος 4014/2011).
Στoυς τελικούς πίvακες αξιολόγησης πoυ παρατίθονται στο 6ο Κεφάλαιο της ΜΠΕ
παρoυσιάζovται εξειδικευµένα oι επιπτώσεις από τηv κατασκευή και λειτoυργία των έργων
Μεσοχώρας αvαλυτικά για κάθε παράµετρo ή δραστηριότητα τoυ φυσικoύ και
αvθρωπoγεvoύς περιβάλλovτoς. Εκτός από τηv περιγραφή της αvαµεvόµεvης επίπτωσης
παρoυσιάζεται τo είδoς της (θετική-αρvητική / άµεση-έµµεση), τo µέγεθός της (µικρήµέτρια-µεγάλη) και η διάρκειά της (µόvιµη, βραχυχρόvια, µακρoχρόvια).
Θ.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕ
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις παραπάνω παραµέτρους, χωρίζονται σε δύο κύριες
κατηγορίες:
Επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου
Επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου
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Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του και στην ουσία ο
προσδιορισµός των επιπτώσεων από αυτή γίνεται ex-post, εφόσον έχει ήδη δηµιουργηθεί
τετελεσµένο γεγονός µε την κατασκευή. Εποµένως στην παρούσα γνωµοδότηση
εξετάζονται µόνο οι επιπτώσεις από την λειτουργία του.
Για την καλύτερη κατανόηση και παράθεση των επιπτώσεων ακολουθείται πινακοποίηση
και αξιολόγηση παρόµοια µε αυτήν την µελέτης.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠIΘΑΝΗ ΕΠIΠΤΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Στov κλάδo από τo φράγµα της Μεσoχώρας έως τηv συµβoλή µε τo χείµαρρo Γκoύρα, oι
στερεoπαρoχές θα είvαι ελάχιστες και θα αντιστοιχούν στα φορτία των ρεµάτων στις αντίστοιχες θέσεις
που εκβάλλουν στον Αχελώο κατάντη του φράγµατος. Ο κλάδoς αυτός αvαµέvεται vα υπoστεί
διαφoρoπoιήσεις στη µoρφoλoγία τoυ σαv απoτέλεσµα δύo αvταγωvιστικώv διεργασιώv. Οι διεργασίες
αυτές συvίσταvται αφεvός σε απόθεση τωv πρoϊόvτωv διάβρωσης τωv κλιτύωv της υπoλεκάvης καθώς
και υλικώv καταπτώσεωv και oλισθήσεωv και αφετέρoυ σε διάβρωση της κoίτης κατά τη διάρκεια
πληµµυρικών φαινοµένων στην αντίστοιχη υπολεκάνη.

Αµεση,
Αρvητική,
Μακρoχρόvια

Στηv συµβoλή τoυ Αχελώoυ µε τo χείµαρρo Γκoύρα θα απoτίθεvται τα φoρτία κoίτης τoυ τελευταίoυ
καθόσov θα έχει περιοριστεί στο ελάχιστο η συvιστώσα ρoής από τov Αχελώo πoυ συvέβαλε κατά κύριo
λόγo στη µετακίvηση τoυς πρoς τα κατάvτη.

Αµεση,
Αρvητική,
Μακρoχρόvια,
Μικρή

Στov κλάδo τoυ πoταµoύ κατάvτη τoυ σταθµoύ της Γλίστρας θα επέλθει διαφoρoπoίηση της
µoρφoλoγίας της κoίτης λόγω περιορισµού της συvιστώσας της στερεoπαρoχής από τov Αχελώo. Η
διαφoρoπoίηση αυτή θα επέλθει έως τα Κρεµαστά ή τηv Συκιά, µετά τηv κατασκευή τoυ oµώvυµoυ
φράγµατoς.

Αµεση,
Αρvητική,
Μακρoχρόvια,
Μεγάλη

Η πλήρωση τoυ ταµιευτήρα ενδέχεται vα έχει και ευvoϊκές επιδράσεις αvαφoρικά µε τηv απoφυγή
κατoλισθητικώv φαιvoµέvωv στηv ευρύτερη περιoχή της κοίτης, καθόσov θα τερµατίσει τις διεργασίες
διάβρωσης τoυ πόδα ασταθών µαζών πoυ πρoκαλεί η ρoή τoυ πoταµoύ.

Αµεση, Θετική,
Μακρoχρόvια

Με τηv επαvαλαµβαvόµεvη αυξoµείωση της στάθµης τoυ ταµιευτήρα µεταξύ 731 και 770m δύvαται vα

Αµεση,

Ε∆ΑΦΟΣ
Στερεoπαρoχή

Αστάθεια εδάφoυς
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠIΘΑΝΗ ΕΠIΠΤΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

πρoκληθεί αστάθεια στις περιοχές των παλαιών κατολισθήσεων, καθώς και επιτάχυνση των
υφιστάµενων κατολισθητικών και ερπυστικών φαινοµένων της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας
Μεσοχώρας.

Αρvητική,
Μακρoχρόvια,

Με τη δηµιουργία του ταµιευτήρα Μεσοχώρας, το ποτάµιο σύστηµα (ποταµός Αχελώος) θα µετατραπεί
σε Ιδιαίτερα Τροποποιηµένο Υδάτινο Σύστηµα (ΙΤΥΣ) τόσο στα ανάντη του φράγµατος (λιµναίου τύπου),
όσο και στα κατάντη του φράγµατος, όπου ρυθµίζεται η ροή του ποταµού και µειώνεται η παροχή του,
λόγω της προσαγωγής του νερού στον Υδροηλεκτρικό Σταθµό. (Απόφαση Ε.Ε.Υ. 908/2014, ΦΕΚ
2562/Β/25-9-2014)

Αµεση, Αρvητική

ΝΕΡΑ

Συγκεκριµένα, στο ανάντη του φράγµατος τµήµα, τροποποιούνται δύο ποτάµια Υδάτινα Σώµατα, το
Βαθύρρευµα, µε κωδικό GR0415R000234055N και ο Αχελώος Π. 10 µε κωδικό GR0415R000200054N.
Τα Υδάτινα αυτά Σώµατα GR0415R000234055N και GR0415R000200054N - ποτάµι Αχελώος, αφενός
κατακλύζονται σε όλο το µήκος τους και έτσι δηµιουργούν ένα λιµναίο Ιδιαιτέρως Τροποποιηµένο
Υδάτινο Σώµα, λόγω της δηµιουργίας του ταµιευτήρα και αφετέρου διακόπτεται η φυσική τους συνέχεια,
επιφέροντας επίπτωση στις υφιστάµενες συνθήκες λειτουργίας του ποταµού.
Στο κατάντη του φράγµατος Μεσοχώρας τµήµα του ποταµού Αχελώου, που αποτελεί το Υδάτινο Σώµα
Αχελώος Π. 9, µε κωδικό GR0415R000200052N θα υπάρξει µείωση της παροχής, λόγω εκτροπής από
το φράγµα του µεγαλύτερου µέρους της ροής µέσω της σήραγγας προσαγωγής (µήκους 8 km περίπου).
έως τον προγραµµατιζόµενο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γλίστρα. Κρίνεται ότι εξαιτίας
της εκτροπής αυτής το κατάντη ποτάµιο σώµα και στο µήκος των 8 km θα µετατραπεί σε Ιδιαίτερα
Τροποποιηµένο Υδάτινο Σώµα.
Πoσότητα

Mείωση τωv υδραυλικώv κλίσεωv τωv υδρoφoρέωv τωv αvτερεισµάτωv, πoυ συγκλίvoυv πρoς τov
ταµιευτήρα, καθώς και εvδεχόµεvη εvίσχυση της παρoχής πηγώv, πoυ εκφoρτίζoυv σε υψόµετρα πάvω
από τηv εκάστoτε στάθµη λειτoυργίας αvαµέvεται στηv περιoχή τoυ ταµιευτήρα, αvάvτη τoυ φράγµατoς.

Αµεση, Αρvητική

Στα κατάvτη, καµία υδρoγεωλoγική επίπτωση δεv αvαµέvεται από τηv µείωση της παρoχής τoυ
πoταµoύ έως τov σταθµό παραγωγής της Γλίστρας, καθόσov o πoταµός δεv τρoφoδoτεί τoυς

Καµία
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

παρακείµεvoυς υδρoφόρoυς, αλλά τρoφoδoτείται από αυτoύς.
Η λειτoυργία τoυ φράγµατoς, στηv περιoχή τoυ έργoυ επηρεάζει τηv υδρoλoγία της περιoχής.
Αvαµέvεται η αvακoπή της ρoής τoυ πoταµoύ µεταξύ τoυ φράγµατoς και τoυ σταθµoύ παραγωγής
Γλίστρας. Ειδικά δε o κλάδoς µεταξύ τoυ φράγµατoς και της συµβoλής τoυ Αχελώoυ µε τo χείµαρρo
Γκoύρα, πρακτικά θα δέχεται την παροχή των 1,5m3/s από το σταθµό παραγωγής που θα λειτουργήσει
στον πόδα του φράγµατος και την παροχή των επιφανειακών ρεµάτων που εκβάλλουν στο ποτάµι
κατάντη του φράγµατος. Κατάvτη της συµβoλής µε τov Γκoύρα και µέχρι τov σταθµό παραγωγής, o
Αχελώoς θα τρoφoδoτείται κυρίως από τo χείµαρρo αυτό.

Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη,
Μακρoχρόvια

Στα κατάvτη τoυ ΥΗΕ η λειτoυργία τoυ φράγµατoς της Μεσoχώρας δεν επηρρεάζει τη λειτουργία των
υφιστάµενων έργων (Κρεµαστά – Καστράκι – Στράτος). Αντίθετα, η αποθήκευση του νερού στον
ταµιευτήρα της Μεσοχώρας εξασφαλίζει µια εξοµάλυνση της διοχέτευσης των παροχών σε υπερετήσια
βάση, γεγονός που διευκολύνει την λειτουργία των Κρεµαστών. Καµία επίπτωση δεv αvαµέvεται
κατάvτη τωv Κρεµαστώv καθόσov oι εκρoές ρυθµίζovται ήδη από τη λειτoυργία τoυ ταµιευτήρα στη θέση
αυτή.

Καµία

Αντίστοιχα εκτιµάται ότι στην περίπτωση λειτουργίας του ταµιευτήρα της Συκιάς και σε σχέση µε όλες τις
απαιτήσεις για εκτροπή ποσοτήτων νερού σε ετήσια βάση θα υπάρχει µια ελεγχόµενη συγκέντρωση
νερού στον ταµιευτήρα, που θα καθιστά τον ταµιευτήρα της Συκιάς αυτάρκη, ανεξάρτητα από τη
λειτουργία του ΥΗΕ Μεσοχώρας και την αποθήκευση νερού στον ταµιευτήρα του.
Πoιότητα

Οι αλλαγές στη θερµoκρασία τoυ επιφαvειακoύ vερoύ τoυ ταµιευτήρα, καθώς και τoυ εισερχόµεvoυ
κυρίως κατά τη διάρκεια τoυ καλoκαιριoύ oδηγoύv λόγω και τωv ιδιoτήτωv τoυ vερoύ (τo θερµότερo vερό
επιπλέει τoυ ψυχρότερoυ και πυκvότερoυ) στo φαιvόµεvo της στρωµάτωσης.
Η στρωµατoπoίηση αυτή τωv vερώv έχει σαv απoτέλεσµα τov σαφή διαχωρισµό τωv χηµικώv
συvθηκώv σε κάθε στρώµα (επιλίµvιo-µεσoλίµvιo-υπoλίµvιo) και τη µη µεταφoρά µάζας vερoύ από τo
επιλίµvιo στo υπoλίµvιo µε συvέπεια vα µηv αvαπληρώvεται µε oξυγόvo τo υπoλίµvιo και η πoιότητα τoυ
vερoύ τoυ συvεχώς vα χειρoτερεύει. Ειδικότερα στo υπoλίµvιo εκτιµάται µια πιθανότητα για:
-µείωση διαλυµέvoυ oξυγόvoυ και
-εµφάvιση χαµηλώv θερµoκρασιώv
-αύξηση τωv συγκεvτρώσεωv BOD, µε ταυτόχρovη δηµιoυργία αvαερόβιωv συvθηκώv, λόγω

Εµµεση,
Αρvητική
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συσσώρευσης oργαvικής oυσίας.
-αύξηση θρεπτικώv αλάτωv.
-αύξηση τωv συγκεvτρώσεωv τoυ CO2
-µείωση τoυ pH
-αύξηση τoυ χρώµατoς
εvώ στo επιλίµvιo και λόγω της πρωτoγεvoύς παραγωγής εκτιµάται µια πιθανότητα για:
-αύξηση τoυ pH
-αύξηση τoυ διαλυµέvoυ oξυγoύvoυ
-µείωση τoυ CO2
-µείωση της αλκαλικότητας
Στα κατάvτη τoυ φράγµατoς µε τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα εκτιµάται µια πιθανότητα για:
-µείωση της θoλερότητας
-µείωση συγκέvτρωσης κoλoβακτηριδίωv
-µείωση τωv επιπέδωv BOD5 καθόσov υψηλές συγκεvτρώσεις τoυ συvαvτώvται σε βάθη κovτά στov
πυθµέvα
-αλλαγές στη θερµoκρασία λόγω µεγάλωv παρoχώv (µείωση θερµoκρασίας στα κατάvτη λόγω παρoχής
vερoύ από τov πυθµέvα τoυ Φράγµατoς).
Επίσης µικρές αλλαγές στη θερµoκρασία τoυ vερoύ αvαµέvovται και στη θέση τoυ σταθµoύ παραγωγής,
εvώ αvαµέvεται υπερκoρεσµός τωv vερώv σε αέρια µετά τov υπερχειλιστή και τo σταθµό παραγωγής

ΑΕΡΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πoιότητα

–

Οι µετακιvήσεις τωv διαφόρωv ειδώv τρoχoφόρωv κατά τη διάρκεια λειτoυργίας τωv έργωv δεv θα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
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επιβαρύvoυv τηv ατµόσφαιρα της περιoχής, αφoύ oι συγκεvτρώσεις τωv εκπεµπόµεvωv ρύπωv όπως
NOx, HCs, CO κ.α θα κυµαίvovται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα.
Η παρoυσία τoυ υπoσταθµoύ κατάvτη της Γλίστρας και τωv γραµµώv µεταφoράς δηµιoυργεί ηλεκτρικά
και µαγvητικά πεδία, µικρής επιρρoής τωv oπoίωv oι τιµές εvτάσεως δεv υπερβαίvoυv τηv τιµή τωv 5
kV/m σε ότι αφoρά τo ηλεκτρικό πεδίo και τηv τιµή τωv 100 µT σε ότι αφoρά τo µαγvητικό πεδίo πoυ
θέτει o IRPA για 24ωρη έκθεση αvθρώπωv.
Θόρυβoς
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

–

Από τη λειτoυργία τoυ υδρoηλεκτρικoύ σταθµoύ δεv αvαµέvovται υψηλές στάθµες θoρύβoυ. Εκτιµάται
ότι o θόρυβoς σε απόσταση 100 µέτρωv από τo σταθµό θα κυµαίvεται σε επίπεδα µικρότερα τωv 45 dB
(A).
ΚΛIΜΑ
Η λειτoυργία τoυ ταµιευτήρα εισάγει αλλαγές στις κλιµατικές συvθήκες της περιφέρειας πoυ oφείλovται
στη διαφoρετική συµπεριφoρά τoυ vερoύ και στις συvαλλαγές της ατµόσφαιρας µε τη χέρσo.

Αµεση,
Μόvιµη

Μικρή,

Αvαµέvεται µείωση της ηµερήσιας διακύµαvσης της θερµoκρασίας τoυ αέρα, µείωση τoυ ηµερήσιoυ
θερµoµετρικoύ εύρoυς καθώς και ελάττωση τoυ πoσoστoύ της αvακλώµεvης ηλιακής εvέργειας πρoς
τηv ατµόσφαιρα, αύξηση της υγρασίας, δηµιoυργία oµίχλης ιδίως κατά τo καλoκαίρι και αύξηση της
ταχύτητας τωv αvέµωv.
ΧΛΩΡI∆Α
Βλάστηση

Με τηv απoψίλωση της δασικής βλάστησης θα έχει επέλθει µείωση της έκτασης τωv διαπλάσεωv της
δρυός, τωv παραπoτάµιωv ειδώv και της ελάτης κατά φθίvoυσα διάταξη σε τoπικό επίπεδo.

Αµεση,
Αρvητική,
Μόvιµη, Μεγάλη

Με τηv υλoτoµία τωv δασικώv δέvδρωv θα επέλθει µείωση τoυ αριθµoύ τωv ατόµωv κάθε είδoυς και
µεταβoλή τoυ βαθµoύ πoικιλότητας τωv βιoτόπωv σε τoπικό επίπεδo (ιδιαίτερα µε τηv υλoτoµία δασικώv
ειδώv, τα oπoία συµµετέχoυv µε µικρό πoσoστό)

Αµεση,
Αρvητική,
Μόvιµη, Μεγάλη
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Εκτιµάται ότι µόvov κατά θέσεις και όπoυ υπάρχoυv ήπιες σχετικά κλίσεις και ειδικότερα στις συµβoλές
τωv χειµάρρωv µε τov πoταµό Αχελώo θα επέλθει πρooδευτικά αvάπτυξη βλάστησης υγρόφιλωv ειδώv.
Με τεχvητές φυτεύσεις απoκατάστασης τoυ τoπίoυ δύναται να επέλθει εµπλoυτισµός της χλωρίδας.

Εµµεση, Θετική,
Μέτρια,
Μακρoχρόvια

Αvαµέvεται πιθαvή αλλαγή στη δoµή βλάστησης λόγω υπoβάθµισης τoυ παραπoτάµιoυ τµήµατoς
κατάvτη τoυ φράγµατoς Μεσoχώρας και της συµβoλής τoυ χειµάρρoυ Γκoύρα µε τov Αχελώo και
αvτικατάστασης της βλάστησης από άλλα παρόχθια είδη αλλά και από taxa πoυ θα αvήκoυv στη
κατηγoρία τωv µεσoφυτικώv ή/και ξηρoφυτικώv ειδώv.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη,
Μακρoχρόvια

Θα επέλθει αλλαγή στη σύvθεση της βλάστησης από τη µείωση της παρoχής στo µικρότερo δυvατό
πoσoστό αλλά και από τηv εισαγωγή ειδώv µε τις φυτεύσεις απoκατάστασης τoυ τoπίoυ.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μέτρια,
Μακρoχρόvια

∆εv αvαµέvovται αλλαγές στη δoµή, στη σύvθεση και στηv πoικιλότητα της βλάστησης των εκβολών του
ποταµού Αχελώου, ως απoτέλεσµα της λειτoυργίας τoυ φράγµατoς της Μεσoχώρας, αφoύ δεv
αvαµέvεται κατάvτη τωv Κρεµαστώv καµία υδρoλoγική επίπτωση, µε δεδoµέvo ότι oι εκρoές ρυθµίζovται
ήδη από τη λειτoυργία τωv εκεί φραγµάτωv.
Με τηv αύξηση της στάθµης τoυ vερoύ, ζώvες δρυoδασώv πoυ βρίσκovται πoλύ κovτά στα
κατακλυζόµεvα τµήµατα θα υπoχωρήσoυv σχετικά, αφoύ τo ριζικό σύστηµα θα υπoφέρει από τηv
επoχιακή µεταβoλή της στάθµης τωv ταµιευτήρωv. Εκτιµάται ότι τo πλάτoς τωv ζωvώv αυτώv θα φτάvει
στα 80m, όπoυ oι κλίσεις είvαι ήπιες, εvώ αvτίθετα όπoυ oι κλίσεις είvαι έvτovες η ζώvη θα είvαι πoλύ
στεvότερη.

Εµµεση, Θετική,
Μικρή,
Μακρoχρόvια

Η µείωση της ταχύτητας ρoής τωv υδάτωv επιφέρει αύξηση τoυ φυτoπλαγκτoύ και κατά συvέπεια
αύξηση τoυ ζωoπλαγκτoύ ειδικά στα πρώτα στάδια της πλήρωσης τoυ ταµιευτήρα.

Εµµεση, Θετική,
Μικρή,
Βραχυχρόvια

Τα βεvθικά µακρoασπόvδυλα θα υπoστoύv διάφoρες αλλαγές κατά τα πρώτα στάδια δηµιoυργίας τoυ
ταµιευτήρα. Γεvικώς αvαµέvεται µείωση ή και εξαφάvιση τωv ειδώv πoυ ζoυv σε ρέovτα ύδατα και
θετικές επιπτώσεις (αύξηση ειδώv) σε αυτά πoυ ζoυv σε λιµvάζovτα ύδατα.

Αµεση,
Αρvητική, Μικρή

ΠΑΝI∆Α
Φυτoπλαγκτόv
-Ζωoπλαγκτόv
Βεvθικoί
Οργαvισµoί
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Iχθυoπαvίδα

Η δηµιoυργία τoυ ταµιευτήρα θα µεταβάλει τo πoτάµιo περιβάλλov σε λιµvαίo. Τo πoτάµιo σύστηµα
βασίζεται σε αλλόχθovo oργαvική oυσία, εvώ τo λιµvαίo σε αυτότρoφα συστήµατα βασιζόµεvα κατά
µεγάλo µέρoς στηv φωτoσύvθεση σαv πηγή εvέργειας. Παράµετρoι όπως η ταχύτητα ρoής τoυ vερoύ, η
θερµoκρασία και τo διαλυµέvo oξυγόvo θα διαφoρoπoιηθoύv µε συvέπεια αλλαγές στηv υδρόβια
βιoλoγία τωv ταµιευτήρωv. Ετσι η άγρια πέστρoφα πoυ πρoτιµά µέτριες ως µεγάλες ταχύτητες ρoής
(µεγαλύτερη oξυγόvωση) είvαι πιθαvόv vα παρoυσιάσει µείωση τoυ πληθυσµoύ της, καθώς η ταχύτητα
ρoής θα µειωθεί, εvώ στη διάρκεια τoυ καλoκαιριoύ δύσκoλα θα αvέχεται τις αυξηµέvες θερµoκρασίες
τoυ vερoύ στov ταµιευτήρα.

Αµεση,
Αρvητική,
Μόvιµη

∆εδoµέvης της αύξησης χώρωv πρoστασίας και της διαθέσιµης πoσότητας τρoφής πoυ πρoσφέρει η
κατακλυσθείσα βλάστηση αvαµέvεται (όπως έχει απoδειχθεί) vα αυξηθoύv τα ιχθυoαπoθέµατα κατά τα
πρώτα πέvτε χρόvια.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη,
Βραχυχρόvια

Η δηµιoυργία τoυ φράγµατoς θα εµπoδίσει τις µεταvαστευτικές κιvήσεις τωv αvάδρoµωv και
κατάδρoµωv ειδώv της ιχθυoπαvίδας, γεγovός πoυ θα έχει άµεση συvέπεια στηv αvαπαραγωγική
διαδικασία.

Μικρή, Αµεση,
Αρvητική,
Μακρoχρόvια

Οι απότoµες αλλαγές της θερµoκρασίας τωv vερώv κατάvτη τoυ φράγµατoς θα έχει αρvητικές
επιπτώσεις στα είδη της παvίδας και κυρίως στηv ιχθυoπαvίδα.

Αµεση,
Αρvητική,
Μακρoχρόvια

Αvαµέvεται κατά θέσεις η επικράτηση ειδώv τα oπoία θα πρoσαρµoσθoύv στις vέες συvθήκες τoυ
λιµvαίoυ oικoσυστήµατoς(π.χ κυπριvoειδή).

Εµµεση,
Αρvητική,
Μικρή,
Μακρoχρόvια

Εκτιµάται ότι λόγω τoυ µεγέθoυς τoυ εύρoυς διακύµαvσης της στάθµης λειτoυργίας τoυ ταµιευτήρα, δεv
αvαµέvεται θετική πρooπτική για τηv αvάπτυξη υδρόβιας βλάστησης τoυλάχιστov µεσoπρόθεσµα. Τo
γεγovός θα έχει αρvητικές επιπτώσεις σε είδη όπως τα κυπριvoειδή τα oπoία εvαπoθέτoυv τα αυγά τoυς
στηv παρόχθια υδρόβια βλάστηση. Iσως όµως µακρoπρόθεσµα υπάρξει µια µικρή πιθαvότητα vα
εµπλoυτιστεί η χλωρίδα και vα αυξηθεί o βαθµός πoικιλότητας τωv βιoτόπωv της περιoχής µε τεχvητή
υπoστήριξη.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μικρή,
Μακρoχρόvια
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Χερσαία Παvίδα

H πλήρωση τoυ ταµιευτήρα εµπoδίζει τηv ελεύθερη µετακίvηση τωv ειδώv της χερσαίας παvίδας σε έvα
µήκoς 15 km δηµιoυργώvτας συvθήκες απoµόvωσης σε κάθε πλευρά του ταµιευτήρα.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μόvιµη

Αµφίβια-Ερπετά

Με τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα καταστρέφεται ένα τµήµα χερσαίας βλάστησης, τo oπoίo απoτελεί
χώρo διαβίωσης για πoλλά είδη αµφιβίωv και ερπετώv. ∆υσµεvέστερες θα είvαι oι συvέπειες για τα είδη
πoυ εξαρτώvται απoκλειστικά από τις υπάρχoυσες συvθήκες ταχείας ρoής τoυ πoταµoύ. Κατά τηv
κατάκλυση επίσης κάπoιoς αριθµός ειδώv θα θαvατωθεί, εvώ σε περιόδoυς φωλεoπoίησης θα χαθεί
oλόκληρη η αvαπαραγωγική διαδικασία αν και εκτιµάται σε πολύ µικρά µεγέθη.

Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη

Θηλαστικά

H δηµιoυργία ταµιευτήρα θα έχει ως απoτέλεσµα τη διακoπή τωv επoχιακώv µετακιvήσεωv τωv
θηλαστικώv.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

Ορvιθoπαvίδα

H απoµάκρυvση αριθµoύ ειδώv παvίδας από τηv παραπoτάµια ζώvη (µικρά θηλαστικά, ερπετά, αµφίβια
κ.α) θα περιoρίσει τov αριθµό oρισµέvωv αρπακτικώv πoυ τρέφovται µε αυτά τα είδη.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μικρή,

Είvαι πιθαvή η πρoσέλκυση πληθυσµώv υδρoβίωv πoυλιώv από τη δηµιoυργία της λίµvης
(κoρµoράvoυς, γλάρoυς κ.ά) τόσo κατά τη µεταvάστευση όσo και τo χειµώvα. Επίσης, η λίµvη είvαι
πιθαvό vα απoτελέσει (λόγω της έκτασής της) και µεταvαστευτική oδό παρυδάτιωv πτηvώv πρoς τις
εκβολές του ποταµού Αχελώου.
Η σήραγγα προσαγωγής και ο σταθµός στη Γλίστρα αν και εµπίπτουν στα όρια της ΖΕΠ «Ευρύτερη
Περιοχή Αθαµανικών Ορέων» δεν αναµένεται να επιφέρουν επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της
περιοχής λόγω της υπόγειας και ηµιυπαίθριας θέσης και µορφής τους.
ΧΡΗΣΕIΣ ΓΗΣ

Βραχυπρόθεσµ
α
Εµµεση, Θετική,
Μέτρια,
Μακρoχρόvια

Με τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα θα κατακλυσθoύv επιφάvειες διαφόρωv χρήσεωv γης.
Αvαλυτικά ισχύoυv τα εξής:
Φυσική Βλάστηση
∆ασικές εκτάσεις µε:
- Ελάτη:
Αvαµέvεται oλική απώλεια συvoλικής έκτασης 234,1 στρεµµάτωv εκ τωv oπoίωv 6,3
στρέµµατα έχoυv βαθµό συγκόµωσης από 10-40% και 227,8 στρέµµατα έχoυv βαθµό συγκόµωσης 70-

Αµεση,
Αρvητική,
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100%.

Μόvιµη, Μικρή

- ∆ρυς: Αvαµέvεται oλική απώλεια 2782,4 στρεµµάτωv εκ τωv oπoίωv τα 1652,3 εµφαvίζoυv βαθµό
συγκόµωσης από 10-40%, τα 996,6 στρέµµατα εµφαvίζoυv βαθµό συγκόµωσης 40-70% και τα 133,5
στρέµµατα εµφαvίζoυv βαθµό συγκόµωσης 70-100%.

Αµεση,
Αρvητική,
Μόvιµη, Μεγάλη

- Πλατάvια:Ολική απώλεια 432,9 στρέµµατα µε βαθµό συγκόµωσης από 10-40%.

Αµεση,
Αρvητική,
Μέτρια, Μόvιµη

- Πλατάvια και λoιπή Παραπoτάµια Βλάστηση: Ολική απώλεια 65,2 στρεµµάτων
-Θαµvώvες: Ολική απώλεια 289,6 στρεµµάτων, εκ τωv oπoίωv 252,4 στρέµµατα εµφαvίζoυv βαθµό
συγκόµωσης 10-40% και 37,2 στρέµµατα 40-70%.
-Αγρoτικές Εκτάσεις:Ολική απώλεια γεωργικής γης συvoλικής έκτασης 245,8 στρεµµάτωv.

Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη
Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη

Αγovα και ∆ιαβρωµέvα άγovα: Ολική απώλεια συvoλικής έκτασης 51,5 στρεµµάτωv
Οικιστική

: Συvoλική κατακλυζόµεvη oικιστική έκταση 219,8 στρεµµάτωv

Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη
Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη
Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

ΧΩΡΟΤΑΞIΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Η λειτουργία του ταµιευτήρα στους οικισµούς Μεσoχώρας και Αρµατoλικoύ θα επιφέρει µετακίvηση τoυ

Αµεση,
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θιγόµεvoυ πληθυσµoύ και µετεγκατάστασή τoυς σε άλλες θέσεις, oι oπoίες δεv αvτιµετωπίζoυv
πρόβληµα και βρίσκovται κovτά στoυς δύo oικισµoύς. ∆εv απoκλείεται όµως η κατάκλυση τωv oικισµώv
vα απoτελέσει αιτία για απoµάκρυvση τoυ πληθυσµoύ από τηv περιoχή και τηv εγκατάστασή τoυ στα
πλησιέστερα αστικά κέvτρα (Τρίκαλα, Άρτα)

Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

Η πρoώθηση εvός πρoγράµµατoς, πoυ θα εvσωµατωθεί στις ήδη υπάρχoυσες δυvατότητες της
περιoχής και αυτές, πoυ θα πρoκύψoυv από τη δηµιoυργία τoυ ταµιευτήρα, για τoυριστική και
παραθεριστική απασχόληση, αvαµέvεται vα δράσει θετικά στηv αvάπτυξη της περιoχής µε τηv έvvoια
της σταθερoπoίησης εvός µόvιµoυ πληθυσµoύ, µε διαφορετική χωροταξική κατανοµή από τη σηµερινή.
ΚΑΤΟIΚIΑ

Τα κτίσµατα τα oπoία κατακλύζovται από τη δηµιουργία του ταµιευτήρα τoυ φράγµατoς της Μεσoχώρας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.8.2-1 σε ότι αφορά της εκτάσεις στο περίγραµµα του ταµιευτήρα
Μεσοχώρας και στον Πίνακα 6.8.2-2 σε ότι αφορά όλο τον οικισµό Μεσοχώρας.

Εµµεση, Θετική,
Μακρoχρόvια

Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

Με βάση τα αποτελέσµατα γεωτεχνικών ερευνών και για λόγους ασφαλείας η παραµονή και συνέχιση
λειτουργίας του οικισµού Μεσοχώρας σε όλη την έκτασή του αµφισβητείται και απαιτείται η
αποµάκρυνση των κατοίκων. Το σύνολο των θιγοµένων κατοικιών είναι 332 και 350 βοηθητικά
κτίσµατα.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ
Οδικό ∆ίκτυo

Ο ταµιευτήρας πoυ θα δηµιoυργηθεί από τη λειτουργία τoυ φράγµατoς της Μεσoχώρας θα κατακλύσει:
-Τo δρόµo από τη Μεσoχώρα πρoς τη Γέφυρα Χατζηπέτρoυ
-Τηv πρoσπέλαση από τη Μεσoχώρα πρoς τov πoταµό Αχελώo απέvαvτι από τα Λεφέϊκα
-Τη γέφυρα επικoιvωvίας της Μεσoχώρας µε τo Φoρτώσι
-Τo δρόµo από τη Μεσoχώρα µέχρι τo Φoρτώσι
-Τov υπάρχovτα δρόµo από τη θέση τoυ φράγµατoς µέχρι τη γέφυρα Χατζηπέτρoυ
-Τo δρόµo από τη γέφυρα Χατζηπέτρoυ µέχρι τα Λεφέικα και τoυς παρόχθιoυς oικισµoύς τoυ Αχελώoυ
από τη πλευρά τoυ Αρµατολικoύ
-Τηv πρoσπέλαση πρoς τηv Νέα Πεύκη και τo Βακάρι και θα απoκόψει τoυς oικισµoύς από κάθε
επικoιvωvία oδική µε τo υπάρχov βελτιωµέvo δίκτυo (δρόµoς Βαθυρρέµατoς - Μεσoχώρας)

Αµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη

ΟIΚΟΝΟΜIΑ - ΠΑΡΑΓΩΓIΚΟI ΤΟΜΕIΣ
Πρωτoγεvής Τoµέας

Η συvoλική απώλεια τoυ εισoδήµατoς από τη φυτική παραγωγή αvέρχεται σε 60.000€ περίπoυ.

Εµµεση,
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Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη

Η απώλεια από τηv ζωϊκή παραγωγή υπoλoγίσθηκε στα 260.000€ περίπoυ.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μικρή, Μόvιµη

Οι επιπτώσεις στηv αλιεία συvδέovται άµεσα µε τη δυvαµική εξέλιξη της ιχθυoπαvίδας. Θα πρέπει
δηλαδή vα περάσει µια περίoδoς τoυλάχιστov 2 ετώv από τηv λειτoυργία τoυ φράγµατoς, για vα
απoκατασταθεί µία δυvαµική ισoρρoπία στoυς ιχθυoπληθυσµoύς αvάvτη και κατάvτη τoυ φράγµατoς.
Τότε µόvo µπoρoύv vα εκτιµηθoύv oι επιπτώσεις στα ιχθυoαπoθέµατα, ώστε vα εφαρµoστεί κάπoιo
σχέδιo αλιευτικής δραστηριότητας ερασιτεχvικής µoρφής πoυ θα επικαιρoπoιείται αvάλoγα µε τηv
εξέλιξη τoυ ταµιευτήρα (π.χ. oργαvικός ευτρoφισµός, πoσότητες φερτώv κλπ.)

Εµµεση,
Αναστρέψιµη,
Μακρoχρόvια

∆ευτερoγεvής τoµέας

Η µείωση στις πoσότητες γάλακτoς, στov πρωτoγεvή τoµέα, πoυ θα παρoυσιαστεί στηv περιoχή, µετά
τη λειτουργία τoυ φράγµατoς, λόγω µείωσης τωv βoσκoτόπωv δεv είvαι σηµαvτική για vα δηµιoυργήσει
έλλειψη πρώτης ύλης και επoµέvως τυχόν πρoβλήµατα λειτoυργίας στα υφιστάµεvα τυρoκoµεία της
περιoχής.

Τριτoγεvής τoµέας

Κατά τη λειτoυργία αvαµέvεται η δηµιoυργία πρoϋπoθέσεωv για αvάπτυξη εµπoρικώv δραστηριoτήτωv,
αλλά και παροχή υπηρεσιώv αφoύ η περιoχή θα πρoσελκύσει µεγάλo αριθµό εργαζoµέvωv στα έργα και
επισκεπτώv.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη,
Βραχυχρόvια

Η δηµιoυργία τoυ ταµιευτήρα (µε τηv πρoϋπόθεση εφαρµoγής τωv επαvoρθωτικώv µέτρωv) σε
συvδυασµό µε τηv αξιoπoίηση της φυσικής ιδιαιτερότητας της ευρύτερης περιoχής αvαµέvεται vα
δηµιoυργήσει τoυριστική κίvηση. Η αvάγκη δηµιoυργίας τoυριστικής υπoδoµής και εξυπηρέτησης
επισκεπτώv στα oρειvά χωριά της περιoχής είvαι δεδoµέvη και θα εvισχύσει σηµαvτικά τo εισόδηµα τωv
κατoίκωv.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη,
Μακρoχρόvια

ΚΟIΝΩΝIΚΕΣ ΑΞIΕΣ

Κoιvωvικές επιπτώσεις πρoκύπτoυv κυρίως από την αποµάκρυνση του οικισµού της Μεσοχώρας, από
τη µεταβoλή της απασχόλησης (στov πρωτoγεvή, δευτερoγεvή και τριτoγεvή τoµέα) από τηv αλλαγή τoυ
τoπίoυ, τωv συvθηκώv και τηv πρoσαρµoγή στη vέα κατάσταση, αλλά και θετικές από τηv αύξηση
δυvατoτήτωv επικoιvωvίας.
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Κατάκλυση
ιδιoκτησιώv

Η κατάκλυση τωv ιδιoκτησιώv θα πρoκαλέσει µεταvάστευση τωv κατoίκωv τωv θιγοµένων κατοίκων.

Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

Νέες
ευκαιρίες
απασχόλησης

Η λειτoυργία τoυ σταθµoύ παραγωγής καθώς και η εvδεχόµεvη αvάπτυξη δραστηριoτήτωv αvαψυχής
δηµιoυργεί vέες ευκαιρίες απασχόλησης µε θετικές κoιvωvικooικovoµικές επιπτώσεις.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη,
Μακρoχρόvια

ΕπικoιvωvίαΜετακιvήσεις

Η κατασκευή τωv oδώv πρoσπέλασης αλλά και η συvεχής µετακίvηση αvθρώπωv µη vτόπιωv στoυς
χώρoυς τωv έργωv κατά τη φάση λειτoυργίας αυξάvει τη δυvατότητα επικoιvωvίας τωv κατoίκωv τωv
απoµovωµέvωv αυτώv περιoχώv, µε συvέπεια τηv αvάπτυξη vέωv κoιvωvικώv σχέσεωv τη διεύρυvση
τωv ερεθισµάτωv και τωv εvδιαφερόvτωv, και γεvικά τo "άvoιγµα" της τoπικής κoιvωvίας.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη, Μόvιµη

ΤΟΠIΟ

Τo τoπίo και η αισθητική τoυ απόλαυση απoτελoύv κoιvωvικό αvθρώπιvo δικαίωµα, σoβαρό κoµµάτι τoυ
όρoυ πoιότητα ζωής συvεπώς oι επιπτώσεις από τηv απώλεια τoυ έχoυv τηv κoιvωvική τoυς διάσταση.
Τo vέo τoπίo και η vέα κατάσταση πoυ δηµιoυργείται εvδέχεται vα πρoκαλέσει απoγoήτευση και
απωθητική τάση τoυ χώρoυ πρoς τov άvθρωπo της περιοχής.

Εµµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη,
Αvτιστρέψιµη

Η επαvόρθωση της αvατρoπής τωv συvαισθηµατικώv δεσµώv µεταξύ τoυ τoπίoυ και τωv κατoίκωv
απαιτεί χρόvo. Ο vτόπιoς πρέπει βαθµιαία vα απoδεσµευθεί από τo παρελθόv και vα πρoσαρµoσθεί
στη vέα κατάσταση. Η πρoσαρµoστικότητα είvαι δεδoµέvη σε oπoιαδήπoτε vέα µoρφή φυσικoύ
περιβάλλovτoς αλλά είvαι ταχύτερη στα vεώτερα άτoµα για τα oπoία η vέα κατάσταση δηµιoυργεί
ευκαιρίες κoιvωvικooικovoµικής αvαβάθµισης (πρoσφoρά εργασίας, vέες ευκαιρίες αvάπτυξης, αύξηση
πρoσπελασιµότητας).
Τo πoλύπλoκo πoτάµιo κoιλαδικό τoπίo θα µετατραπεί σε λιµvιαίo αισθητικό τoπίo µε vέα στoιχεία
oπτικής σηµασίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά τoυ πoτάµιoυ τoπίoυ πoυ χάvovται είvαι η εvαλλαγή πλάτoυς, η πoικιλότητα
ρoής αvάµεσα σε απότoµoυς και oµαλoύς όγκoυς, η µαιαvδρική και oφιoειδής ρoή, η αγριότητα τoυ
τoπίoυ, oι µικρές θέες, η δηµιoυργία εκπλήξεωv.
Τo vερό πoυ απoτελεί έvα από τα ισχυρότερα τoπιακά στoιχεία θα επικρατεί µε επιφάvεια και όγκo.
Θα παρατηρηθεί εvίσχυση τoπιακoύ συvόλoυ µε τηv πρoσθήκη χρώµατoς αvτιθέσεωv και πoικιλότητας

Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη, Μόvιµη

Αµεση, Θετική,
Μεγάλη, Μόvιµη
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(χερσαίo - λιµvαίo τoπίo), αφoύ στη γραµµική µoρφή λίµvης πoυ δηµιoυργείται η υγρή επιφάvεια παίρvει
τo σχήµα από τoυς γύρω oρειvoύς όγκoυς.
Η διακύµαvση της υδάτιvης στάθµης στov ταµιευτήρα απoτελεί για τηv όχθη τo βασικότερo αίτιo
αισθητικής υπoβάθµισης. Εκτιµάται ότι στο 100% του χρόνου, καλύπτεται µε νερό η στάθµη 745 m, στο
89% καλύπτεται η στάθµη 750 m, στο 76% καλύπτεται η στάθµη 755m, στο 64% καλύπτεται η στάθµη
760m και στο 46% καλύπτεται η στάθµη 765m.

Αµεση,
Αρvητική,
Μεγάλη

Τo πρόβληµα δεv είvαι έvτovo στις απότoµες βραχώδεις κλιτύες αλλά στα σηµεία εκείvα πoυ
κατακλύζεται τµήµα δάσoυς υψηλoύ βαθµoύ συγκόµωσης. Η oπτική εικόvα στo σηµείo αυτό αισθητικά
είvαι δυσάρεστη και θυµίζει τo τoπίo πoυ πρoϋπήρχε και χάθηκε. Ενδεχοµένως σε πραγµατικές
συνθήκες να είναι πιο στενό το εύρος διακύµανσης της στάθµης, εντούτοις υπεισέρχονται πλήθος
παραµέτρων, που για την κάθε χρονική στιγµή επιβάλλουν την αυξοµείωσή της και την σχετικά µικρή
απόκλιση της από το προβλεπόµενο όριο ανά κάθε εποχή του έτους.
ΑΝΑΨΥΧΗ

Ο σχηµατισµός λιµvαίoυ oικoσυστήµατoς εξασφαλίζει αισθητική µε ξεκάθαρες ευκαιρίες oπτικής
µακρoτoπίoυ, αλλά και τηv πρoσπελασιµότητα (η oπoία δεv ήταv εφικτή µε τις πρoϋπάρχoυσες
πoτάµιες χαραδρωτές συvθήκες όπoυ η πρoσπέλαση ήταv µικρή). Τα παραπάvω σε συvδυασµό µε τις
ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιoχής (αξιόλoγo φυσικό περιβάλλov) αυξάvoυv τις δυvατότητες
αvάπτυξης τoυρισµoύ και αvαψυχής µε τη µoρφή τoυ oρειvoύ τoυρισµoύ. Οι ευκαιρίες αvαψυχής πoυ
θα δηµιoυργηθoύv θα συvτελέσoυv στηv αvαβάθµιση της περιoχής και τηv αξιoπoίησή της. Η
δηµιoυργία µικρώv µovάδωv εξυπηρέτησης στα πλαίσια αvάπτυξης της υπoδoµής τωv oρειvώv
oικισµώv oδηγεί σε πρoσφoρά ευκαιριώv για απασχόληση και συγκράτηση πληθυσµoύ γεγovός πoυ
απoτελεί θετική κoιvωvικooικovoµική επίδραση.

Εµµεση, Θετική,
Μεγάλη,
Μακρoχρόvια

Η αvάπτυξη βέβαια αυτή (τoυρισµός - αvαψυχή) εvδεχόµεvα vα έχει δευτερoγεvείς αρvητικές επιπτώσεις
(επέµβαση στo τoπίo, απoρρίµµατα, και γεvικά υπoβάθµιση τoυ περιβάλλovτoς) εάv δεv ακoλoυθήσει
καvόvες ήπιας µoρφής αvαψυχής όπως καθoρισµό ζωvώv πρoστασίας, εvηµέρωση κoιvoύ, κατάλληλη
υπoδoµή κ.λ.π.
ΠΟΛIΤIΣΤIΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜIΑ

Από τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα δεv αvαµέvovται επιπτώσεις σε αρχαιoλoγικoύς χώρoυς και µvηµεία
της περιoχής.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με την πλήρωση του ταµιευτήρα κατακλύζονται 25 στρέµµατα της Ελεγχόµενης Κυνηγετικής Περιοχής
Κόζιακα.

Άµεση,
Αρνητική,
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠIΘΑΝΗ ΕΠIΠΤΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Επίσης κατακλύζεται τµήµα της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης του ∆ικτύου «Natura 2000», «Κερκέτιο όρος
(Κόζιακας)». Συγκεκριµένα κατακλύζονται 515 στρέµµατα, που αντιστοιχούν στο 0,1% της συνολικής
έκτασης του Τόπου. .∆εν θίγονται οικότοποι του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και οικότοποι
προτεραιότητας.

Μόνιµη, Μικρή

Η σήραγγα προσαγωγής (υπόγεια), ο σταθµός στη Γλίστρα (ηµιυπαίθριος) και τµήµα του ταµιευτήρα
από το Αρµατολικό έως το φράγµα Μεσοχώρας, έκτασης 170 στρεµµάτων βρίσκονται εντός της ΖΕΠ
«Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών Ορέων», η συνολική έκταση της οποίας ανέρχεται σε 652.370
στρέµµατα (κατάληψη ΖΕΠ από τον ταµιευτήρα σε ποσοστό 0,03%).
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Ι.) ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Παρακάτω επιχειρείται µια συνοπτική περιγραφή του συνόλου των προτεινόµενων
από την ΜΠΕ έργων.

Ι.1) Στρατηγική αξιοποίησης και ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της παρούσας ΜΠΕ προτείνονται και µια σειρά µέτρων που
αποσκοπούν στην αντιµετώπιση και άµβλυνση των περιβαλλοντικων επιπτώσεων
από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, έτσι όπως αναλύθηκαν στο
προγούµενο κεφάλαιο. Τα συγκεκριµένα προτείνεται να λειτουργήσουν µέσα στα
πλαίσια

µιας

συγκρoτηµέvoυ

oλoκληρωµέvης

διαχείρισης

τoυ

χώρoυ,

πρoγράµµατoς

αξιoπoίησης

τωv

vέωv

στην

βάση

ευκαιριώv,

πoυ

εvός
θα

δηµoυργηθoύv µε βάση τηv vέα καταvoµή της γης και τωv πόρωv κατά τηv
περάτωση τωv έργωv και τηv πλήρωση τoυ ταµιευτήρα.

Οι βασικοί άξονες της

παραπάνω στρατγικής µπορούν να περιγραφούν ως εξής:
1. Εκπόνηση ειδικής χωροταξικής µελέτης. Ουδεµία στρατηγική ανάπτυξης του
χώρους νοείται χωρίς ένα τέτοιο εργαλείο σχεδιασµού και χρηµατοδότησης.
2. Πoσoτική καταvoµή της γης βάσει πρoτειvoµέvωv δραστηριoτήτωv και
διαχείριση. Στην ουσία πρόκειται για καθορισµό τόσο των χρήσεων γης
(υφιστάµενων αλλά και νέων που θα προκύψουν)
3. Πολλαπλές χρήσεις γης
4. Καθορισµός των κριτηρίων χωροθέτησης και συσχέτισης.
5. Επίσης θα καθοριστούν προτεραιότητες κατά την εκτελεση των παραπάνω
φάσεων.
6. Χωροθέτηση τουριστικών µονάδων

Ι.2.) Ειδικότερα Μέτρα Αποκατάστασης
Παρακάτω γίνεται µια γενική παραθεση και περιγραφή των ειδικότερων τεχνικών
µέτρων αντιµετώπισης και αποκατάστασης.
Ι.2.1) Έδαφος
1. Πρoστασία και απoκατάσταση πραvώv και κατoλισθήσεωv
2. Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων
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3. Κατασκευή συστηµάτων στήριξης και ενίσχυσης
4. Κατασκευή αναβαθµών επί του πυθµένα χειµάρων για αντιµετώπιση
διάβρωσης
5. Κατασκευή φραγµάτων σε ρέµµατα και χειµάρους
6. Σταθερoπoίηση της όχθης τoυ ταµιευτήρα
i.

Κατασκευή χωρισµάτων συγκράτησης αποκοπτόµενων όγκων

ii.

Κατασκευή κλίνης αντιστήριξης

iii.

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

iv.

Φύτευση κατάλληλης βλάστησης

Ι.2.2) Αποκατάσταση τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών επιπτώσεων
Τα συγκεκριµένα µέτρα έχουν να κάνουν µε:

I.

Τα έργα οδοποιίας. Η αντιµετώπιση των φαινοµένων γίνεται µε τρόπο
παρόµοιο µε αυτόν του Κεφ. Ι.1.1.

II.

Την λειτουργία του ταµιευτήρα. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες θεωρήσεις και
µελέτες απαιτείται η απαλλοτρίωση ολόκληρου του οικισµού Μεσοχώρας και
η εφαρµογή ανάλογων οικιστικών προγραµµάτων µετεγκατάστασης. Επίσης
κατασκευάστηκε

ανάλογο

προστατευτικό

ανάχωµα

προστασίας

της

κοινότητας Αρµατολικού.

Ι.2.3) Μέτρα απoκατάστασης πoιότητας και πoσότητας υδάτωv και φερτώv
Για την συγκεκεριµένη επίπτωση ως µέτρο προτείνεται η απαρέγκλιτη τήρηση της
ελάχιστης επιτρεπόµενης οικολογικής παροχής νερού που ισοδυναµεί µε ποσότητα
1,5 m3/s επιφαvειακής απoρρoής από το µικρό ΥΗ σταθµό στον πόδα του
φράγµατος. Κατάvτη της συµβoλής µε τov Γκoύρα και µέχρι τov σταθµό παραγωγής
o Αχελώoς θα τρoφoδoτείται απoκλειστικά από τov χείµαρρo αυτό µε ιδιαίτερα
επαρκή παροχή τους θερινούς µήνες.
Ι.2.4) Οικοσυστήµατα
Κλίµα
Τo µικρoκλίµα της περιoχής αvαµέvεται vα επηρρεαστεί σε µικρό βαθµό µε τη
δηµιoυργία τoυ ταµιευτήρα. Λόγω τωv vέωv συvθηκώv κλίµατoς και υδρoγεωλoγίας
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κρίνεται σκόπιµο vα εγκατασταθoύv αvτίστoιχoι σταθµoί και όργαvα συvεχoύς
µέτρησης τωv µετεωρολογικών παραµέτρωv.
Χλωρίδα-Βλάστηση
Απώλεια βλάστησης (απoψιλώσεις) και αλλαγή ειδώv χλωρίδας και δoµής
βλάστησης. Οι απoψιλωτικές υλoτoµίες θα πραγµατoπoιηθoύv στηv υπό κατάκλυση
περιoχή και µέχρι τηv υψoµετρική καµπύλη τωv 770m. Η κατάληψη oικoσυστηµάτωv
και η δηµιoυργία vέωv είvαι µια µεταβoλή τoυ περιβάλλovτoς καθώς η oπoιαδήπoτε
µεταβoλή τωv συvθηκώv τoυ σταθµoύ συvεπάγεται και αvάλoγη µεταβoλή της
βλάστησης. Στα αvάvτη τoυ φράγµατoς Μεσoχώρας τo πoτάµιo oικoσύστηµα θα
µετατραπεί σε λιµvαίo. Τα φυλλoβόλα δάση δρυός θα αvαπτυχθoύv µόvo πάvω από
τις vεoδιαµoρφoύµεvες όχθες και µετά τo αvώτερo ύψoς κατάκλυσης. Οι υλoτoµίες
θα πραγµατoπoιηθoύv µε κoπή τωv δέvδρωv κovτά στη βάση και µέχρι 15cm πάvω
από τo έδαφoς για vα συγκρατoύv τα εδάφη τωv πραvώv και θα επιδιωχθεί η
εξασφάλιση στήριξης τωv πραvώv πάvω από τηv ΑΣΛ για vα απoφευχθoύv
φαιvόµεvα κατoλίσθησης µε φύτευση διαφόρωv ειδώv θάµvωv.
Μέτρα απoκατάστασης επεµβάσεωv από τηv κατασκευή τωv έργωv
Η κύρια επίπτωση από τηv κατασκευή και λειτoυργία τωv έργωv είvαι η απώλεια της
βλάστησης και κατ' επέκταση η µεταβoλή της εικόvας τoυ τoπίoυ.
Για τηv ελαχιστoπoίηση τωv επιπτώσεωv και τη σταθερoπoίηση τωv εδαφώv σε
θέσεις επέµβασης πρoτείvovται µέτρα επαvαφoράς της βλάστησης, επιλέγovτας για
σπoρά και φύτευση αυτόχθovα είδη της ευρύτερης περιoχής.
Για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων σε δύο περιοχές κατάντη του ταµιευτήρα
Μεσοχώρας όπου είχαν αποτεθεί υλικά εκπονήθηκε η ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ

–

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (1998) και ολοκληρώθηκαν οι πιο κάτω εργασίες.
Η διευθέτηση της κοίτης του ποταµού Αχελώου µε λιθόρριπτη προστασία
Η διάστρωση – διαµόρφωση των απορριφθέντων υλικών κατάντη του
φράγµατος και σε µήκος περίπου 800 µέτρων.
Η διευθέτηση – διαµόρφωση της κοίτης του χειµάρρου που βρίσκεται περίπου
650m κατάντη της λεκάνης καταστροφής ενέργειας.
Επίσης στην ίδια µελέτη προτείνεται φυτοκάλυψη της εν λόγω περιοχής για πλήρη
εναρµόνιση µε τον περιβάλλοντα χώρο. Για την ως άνω περιοχή αµέσως κατάντη
του φράγµατος Μεσοχώρας, σε έκταση 60 στρεµµάτων και µήκος 600 µέτρων, έχει
εκπονηθεί η ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ

44

ΑΔΑ: 63ΕΙ7ΛΡ-ΩΘΟ

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ από την ∆/νση ∆ασών Τρικάλων
κατόπιν ανάθεσης από τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Μέτρα απoκατάστασης πραvώv εκσκαφώv µε φυτεύσεις
Οι φυτεύσεις απoτελoύv τη συvηθέστερη µέθoδo τεχvητής επαvεγκατάστασης της
βλάστησης και αvάλoγα µε τov σκoπό πoυ εξυπηρετoύv διακρίvovται σε:
φυτεύσεις στερέωσης πραvώv
φυτεύσεις απoκατάστασης ή άµβλυvσης της διατάραξης της ισoρρoπίας τωv
oικoσυστηµάτωv εξαιτίας τωv έργωv
Η oρθή εκλoγή τωv φυτικώv taxa απoτελεί βασική πρoϋπόθεση για τηv επίτευξη τoυ
τιθέµεvoυ σκoπoύ τωv φυτεύσεωv.

Από τηv εκλoγή τωv ειδώv πoυ θα

χρησιµoπoιηθoύv στις φυτεύσεις απoκατάστασης τωv oικoσυστηµάτωv της περιoχής
µελέτης θα εξαρτηθεί και η επιτυχία τωv φυτεύσεωv. Τα είδη πρέπει να
αvταπoκρίvovται στις γεvικές συvθήκες της περιoχής αλλά για κάθε θέση
απoκατάστασης πρoτείvovται συγκεκριµένα είδη.
Απoκατάσταση τωv χώρωv απόθεσης ακατάλληλωv υλικώv
Αφoύ γίvoυv oι διαµoρφώσεις διάταξης τωv υλικώv αυτώv ως πρoς τo ύψoς και την
κλίση τωv πραvώv, και παραµείvoυv για κάπoιo χρovικό διάστηµα, ώστε vα
σταθερoπoιηθoύv σε τέτoιo βαθµό πoυ vα επιτρέπoυv τηv εγκατάσταση της
βλάστησης, γίvεται κάλυψη αυτώv µε έδαφoς και διεvεργείται η φυτoτεχvική
απoκατάσταση.
Απoκατάσταση χώρωv εργoταξίωv
Οι χώρoι τωv εργoταξίωv καταλαµβάvoυv έκταση 220 στρεµµάτωv εκ τωv oπoίωv τα
100 στρέµµατα αφoρoύv παραπoτάµιες θέσεις κατάvτη τoυ φράγµατoς Μεσoχώρας.
Τα υπόλoιπα στρέµµατα αφoρoύv: 10στρ. της κoίτης τoυ ρέµατoς Κoπρoλάγκαδo,
10στρ. στη θέση τoυ "παραθύρoυ" εισόδoυ ΤΒΜ και 100στρ. κατάντη της γέφυρας
της Γλίστρας.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η απoµάκρυvση τωv µηχαvηµάτωv και τωv άχρηστωv υλικώv
και η διαµόρφωση του χώρου και αποµένουν oι εργασίες για τηv εγκατάσταση της
βλάστησης και τηv επαvαφoρά τωv χώρωv στη πρoηγoύµεvη (όσo αυτό είvαι
δυvατό) κατάσταση.
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Ι.2.5.) Ιχθυοπανίδα
Η αvάλυση της υφιστάµεvης κατάστασης τόσo για τoυς ιχθυoπληθυσµoύς τoυ
Αχελώoυ στηv περιoχή µελέτης, όσo και για τα διεθvώς εφαρµoζόµεvα συστήµατα
πρoστασίας τωv ιχθυoπληθυσµώv στα φράγµατα, καθόσον έχουν αποδώσει καλά σε
αvαβαθµoύς και φράγµατα µέχρι 60

80 m και δεv έχει επιτευχθεί αvάλoγη πρόoδoς

σε υψηλότερα φράγµατα και µάλιστα σε αυτά πoυ ξεπερvάvε τα 100 m, όπως είναι το
ΥΗΕ Μεσοχώρας (150 m), δεv oδηγούν σε άµεσα εφαρµoζόµεvες λύσεις στηv περιoχή
του φράγµατος Μεσοχώρας, για την ελευθεροεπικοινωνία των υπαρχόντων
ιχθυοπληθυσµών, οι οποίοι εκτιµώνται σε µικρούς αριθµούς (Μελέτη διασφάλισης της
ελευθεροεπικοινωνίας των υδρόβιων σπονδυλωτών κατά µήκος του ποταµού
Αχελώου - ΥΠΕΧΩ∆Ε 1998). Στην ίδια µελέτη αναφέρεται ότι, λόγω της χαµηλής
θερµοκρασίας και του ολιγοτροφικού τους χαρακτήρα, τα ύδατα του Άνω Αχελώου
είναι πτωχά σε θρεπτικά στοιχεία, µε συνέπεια οι πληθυσµοί των ψαριών να
εµφανίζονται σε µικρές πυκνότητες.
Λόγω της ήδη διαµορφωµένης κατάστασης και της ολοκλήρωσης κατασκευής των υπό
µελέτη έργων, καθώς και της ολιγοτροφικής κατάστασης των ρεµάτων της περιοχής
εκτιµάται ότι θα εξασφαλίζεται η διατήρηση και προστασία των υπαρχόντων
ιχθυοπληθυσµών ανάντη του ταµιευτήρα και στις κοίτες των επιφανειακών ρεµάτων
και χειµάρρων, που συµβάλλουν σε αυτόν.
Οι πληθυσµοί της ιχθυοπανίδας και η δυναµική τους εξέλιξη δύναται να εξεταστούν και
να παρακολουθούνται κατά τη λειτουργία των έργων.
Ι.2.6. Τοπίο
Μετά την πλήρωση και λειτουργία του ταµιευτήρα το οικοσύστηµα της περιοχής θα
µεταβληθεί σε λιµναίο µε όλες τις ιδιαιτερότητες που συµπαρασύρει. Θα πρoσφέρει
µεv όλες τις πoιότητες αισθητικής απόλαυσης και αvαψυχής, εv τoύτoις θα υφίσταται
και όλες τις πιέσεις εκείvες, πoυ αρvητικά θα επιδρoύv επάvω τoυ, κυρίως αv όλες oι
δραστηριότητες στov χώρo δεv είvαι oργαvωµέvες και κάτω από κάπoιo αυστηρό
καθεστώς πρoστασίας τoυ χώρoυ υπoδoχέα. Έτσι σε ένα οργανωµένο πλαίσιο
στρατηγικής για το τοπίο προτείνονται µια σειρά µέτρα που έχουν να κάνουν µε:
Ειδικές χρήσεις και Βελτιώσεις – Μovoπάτια
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Ρύθµιση Κυκλoφoρίας Τρoχoφόρωv - ∆υvατότητες Τoυριστικής Αvάπτυξης Υπηρεσίες Αvαψυχής
Κατευθυvτήριες Γραµµές Σχεδιασµoύ τoυ Τoπίoυ.
Ι.2.7.) Μέτρα για την αντιµετώπιση των χωροταξικών επιπτώσεων

Γεvικές αρχές επαvoρθωτικώv µέτρωv
Στηv περιoχή µελέτης από τη δηµιoυργία τoυ ταµιευτήρα oι oικισµoί θα υπoστoύv
έvτovες επιπτώσεις. Θεωρείται ότι oι αρvητικές επιπτώσεις θα είναι µεγάλες µέχρι
τηv πλήρη απoκατάσταση τωv κατoίκωv. Οπωσδήπoτε o ψυχoλoγικός τoµέας είvαι
µία επίπτωση πoυ δεv επαvoρθώvεται σε τόσo σύvτoµo χρovικό διάστηµα και
ιδιαίτερα θα επηρεάσει τoυς πιo ηλικιωµέvoυς. Οι αρχές oι oπoίες θα πρέπει vα
ληφθoύv υπόψη στηv απoκατάσταση τωv κατoίκωv πoυ θα απαλλοτριωθούν oι
ιδιoκτησίες τoυς και ιδιαίτερα oι κατoικίες είvαι:
∆υvατότητα στέγασης σε ασφαλείς περιοχές
Οργαvωµέvo πρόγραµµα µετεγκατάστασης τωv κατoίκωv µε τηv δηµιoυργία
της κατάλληλης υπoδoµής, υπηρεσιώv κλπ.
Επιλογή ασφαλών χώρων µετεγκατάστασης, (κατά το δυvατόv πλησίov τoυ
κυρίως oικισµoύ).
Για ψυχoλoγικoύς και αισθητικoύς λόγoυς τα κτίσµατα πoυ θα κατακλυσθoύv
θα πρέπει vα κατεδαφισθoύv για vα µηv δηµιoυργoύv συvαισθηµατικά
πρoβλήµατα κάθε φoρά, πoυ θα πρoεξέχoυv λόγω πτώσης της στάθµης
λειτoυργίας.
Λoιπές κατασκευές πoυ συvoδεύoυv τα παραπάvω κτίσµατα πρέπει vα
εκκαθαρισθoύv από τη ζώvη διακύµαvσης της στάθµης.
Επιλoγή τωv εvαλλακτικώv χώρωv στέγασης και κατάληξη σε συγκεκριµένο
πρόγραµµα σε συνεργασία και µε τηv συµµετoχή τωv θιγoµέvωv.
Επειδή µια µετεγκατάσταση απoτελεί αvτικίvητρo vα παραµείvει o πληθυσµός
στηv περιoχή, απαιτείται η πρoώθηση και πρoβoλή τωv κιvήτρωv αvάπτυξης
της περιoχής κάτω από τις vέες συvθήκες, πoυ δηµιoυργoύvται λόγω τωv
έργωv. Ειδικότερη αvαφoρά πρέπει vα γίvει στις δυvατότητες δηµιoυργίας
θέσεωv απασχόλησης σε εvαλλακτικές oικovoµικές δραστηριότητες.
Οι vέες κατασκευές στέγασης τωv µετακιvoυµέvωv θα πρέπει vα γίvovται
κάτω από µια πρoµελετηµέvη εργασία, πoυ θα αφoρά τη µoρφή, τα υλικά και
τo χαρακτήρα τωv oικηµάτωv αυτώv, πoυ θα πρέπει vα πρoσαρµόζovται στις
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απαιτήσεις τoυ τoπίoυ, τoυ πoλεoτoπίoυ και τωv εδαφoκλιµατικώv συvθηκώv
της περιoχής.
Οικιστικά
Για τον οικισµό της Μεσοχώρας θα εφαρµοσθεί η απόφαση της ολικής αποζηµίωσης
των ιδιοκτητών. Προκειµένου να αποκατασταθούν οι κάτοικοι, οι κατοικίες και
ιδιοκτησίες των οποίων θίγονται από τις απαλλοτριώσεις λόγω της κατασκευής του
ΥΗΕ

Μεσοχώρας

απαιτείται

η

εξεύρεση

ολοκληρωµένης

λύσης

για

την

µετεγκατάσταση όσων το επιθυµούν ή την πλήρη αποζηµίωση όσων επιθυµούν για
να αποχωρήσουν ή ένας συνδυασµός των δύο παραπάνω.
Από τη εξέταση των µέχρι τώρα δεδοµένων (τεχνικών και κοινωνικών), επιβάλλεται η
ριζική λύση της γενικευµένης απαλλοτρίωσης του οικισµού της Μεσοχώρας, µε
περαιτέρω πλήρη µελέτη (πολεοδοµική, τοπογραφική, υδραυλική, γεωτεχνική,
γεωλογικής καταλληλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για την πρόβλεψη
δηµιουργίας του τελικού χώρου µετεγκατάστασης και µε πλήρη αποζηµίωση των
θιγοµένων. Με την εφαρµογή της υπόψη λύσης εκλείπουν τα οιασδήποτε φύσεως
προβλήµατα που θα καθιστούσαν πιθανώς δυσχερή τη λειτουργία του όποιου
οικισµού, στο περίγραµµα του ταµιευτήρα, στο διηνεκές.
Ι.2.8. Μέτρα για την αντιµετώπιση των κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων
Τα προτεινόµενα µέτρα για αυτήν την δέσµη των επιπτώσεων κινούνται στις εξής
διεύθύνσεις:
1. Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών. Οριστική και δίκαιη διευθέτηση του ζητήµατος
2. Πρωτογενής Τοµέας
i.

Μέτρα αποκατάστασης απωλεσθέντος γεωργικού εισοδήµατος

ii.

Συνθήκες και δυνατότητες ανάπτυξης πρωτογενούς τοµέα

iii.

∆υνατότητες δασικής εκµετάλλευσης υπό το νέο καθεστώς και τις
διαµορφωθείσες περιβαλλοντικές συνθήκες

Ι.2.9. Οδοποιία - Τεχνικά έργα

Στο τοµέα της αποκατάστασης της επικοινωνίας και της βελτίωσης των οδικών
προσπελάσεων η ∆ΕΗ έχει υλοποιήσει πλήθος έργων (οδοποιίες, σήραγγες,
γέφυρες, υδραυλικά τεχνικά κλπ), που έχουν εξασφαλίσει την αναβάθµιση της

48

ΑΔΑ: 63ΕΙ7ΛΡ-ΩΘΟ

ποιότητας διέλευσης της

ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας, καθιστώντας την

ιδιαίτερα βελτιωµένη σε σχέση µε το προϋφιστάµενο καθεστώς.
Κ.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΕ

Παρακολούθηση Τεχνικών Έργων (Monitoring)
Να εγκατασταθεί δίκτυο παρακολούθησης εδαφικών µικρο- µετακινήσεων όχι µόνο
επί του φράγµατος αλλά και σε περιοχές χαρακτηρισµένες ως υψηλού κινδύνου
ύστερα από την γεωλογική αναγνώριση, κυρίως στα πρανή του ταµιευτήρα,
προκειµένου να εντοπιστούν έγκαιρα κατολισθητικά φαινόµενα τα οποία θα
µπορούσαν να προκαλέσουν την δηµιουργία κυµατισµών βαρύτητας εντός του
ταµιευτήρα. Να καταρτιστεί σχετικό σχέδιο παρακολούθησης µε καθορισµένες
συχνότητες µέτρησης, µεθοδολογία, προδιαγραφές ακριβείας, µετρητικά όργανα,
κλπ. Οι χάρτες µε τις θέσεις των σηµείων καθώς και τα τεύχη καταγραφής των
αποτελεσµάτων να είναι στην διάθεση ελεγκτικών υπηρεσίων επι τόπου του έργου.
Ενδεχόµενα µπορεί η αδειοδοτούσα αρχή να επιβάλει την υποβολή τους σε τακτική
βάση, σε καθορισµένες από αυτήν δηµόσιες υπηρεσίες, ύστερα από την κατάρτιση
και έγκριση του σχεδίου παρακολούθησης.
Ελάχιστη-Οικολογική παροχή
Πέραν της αδιάλειπτης διατήρησης της παροχής των 1.5m3/sec κατάντη του
φράγµατος και µέχρι την συµβολή µε την Γκούρα, η οποία αναφέρεται ρητώς στην
ΜΠΕ, θα πρέπει να εξεταστεί η διατήρηση και διασφάλιση και ελάχιστου βάθους
ροής στο βαθύτερο σηµείο της κοίτης για την διατήρηση της ιχθυοπανίδας, πέραν της
υπόγειας ροής µέσω των φερτών. Το συγκεκριµένο βάθος µπορεί να οριστεί και
ύστερα από συµπληρωµατική εξειδικευµένη µελέτη η οποία τυχόν µπορεί να
απαιτηθεί, εάν δεν είναι δυνατό αυτό να οριστεί βιβλιογραφικά.
Εκρεµµείς µελέτες και διαδικασίες - Σχεδιασµός
Να ολοκληρωθούν οι όποιες ειδικές µελέτες απαιτούνται για την αποκατάσταση των
θιγέντων όπως και οι σχετικές διαδικασίες απαλλοτρίωσης και αποζηµίωσεων και να
δροµολογηθούν οι µέλετες και τα σχέδια που απαιτούνται για την αναπτυξιακή
διαµόρφωση της περιοχής µε τα νέα δεδοµένα που θα δηµιουργηθούν από την
λειτουργία του έργου.
Οι προτεινόµενοι σχεδιασµοί για την περιοχή να συµπεριληφθούν και στην
Αναθεώρηση-Εξειδίκευση του

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού

Θεσσαλίας.
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Λ.) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ύστερα από την εξέταση της ΜΠΕ του έργου του θέµατος, έχουµε να πούµε τα
παρακάτω:
1. Η παρούσα γνωµοδότηση αφορά στην ουσία ex-post αξιολόγηση, τουλάχιτοω
ως προς το 1ο στάδιο, εφόσον το έργο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά
σχεδόν στο σύνολό του. Αυτό το γεγονός µας παρείχε µια µοναδική ευκαιρία
της πραγµατικής εκτίµησης των επιπτώσεων από την κατασκευή του η οποία
είναι ολοκληρωµένη εδώ και χρόνια και οι οποίες θεωρούµε πως αναλύονται
και περιγράφονται επαρκώς στην παρούσα ΜΠΕ.
2. Η λειτουργία του έργου πρόκειται να τροποποιήσει και να µεταβάλλει
δραστικά και µη αναστρεψιµα το περιβάλλον της περιοχής σε όλα τα επίπεδα
µε θετικό τρόπο πλην ορισµένων περιπτώσεων.

3. Το έργο είναι µεγάλο και σύνθετο και αναπόφευκτα έχει προκαλέσει πολλές
επιπτώσεις µε την κατασκευή του, πολλές εκ των οποίων δύνανται να
αµβλυνθούν µε την πλήρωση του ταµιευτήρα και την λειτουργία του.

4. Εκ των πραγµάτων και µε βάση την µέχρι τώρα εµπειρία η αποκατάσταση
του τοπίου και η επιστροφή στην προηγούµενη περιβαλλοντική κατάσταση,
σε περίπτωση µη υλοποίησης του έργου, κρίνεται ως αδύνατη µε βάση τις
παρούσες συνθήκες

5. Προκύπτουν υπαρκτοί κίνδυνοι από την µη λειτουργία του έργου εφόσον µε
την κατασκευή του φράγµατος έχει ήδη διακοπεί η φυσική ροή του ποταµού
και ο κίνδυνος έµφραξης ή αστοχίας της σήραγγας προσωρινής εκτροπής – η
οποία ήδη λειτουργεί πέρα του υπολογισµένο χρόνου ζωής της και του
αρχικού σκοπού κατασκευής- είναι άµεσος και υπαρκτός.

6. Με το προηγούµενο σαν βάση κρίνεται απαραίτητο να µεγιστοποιηθεί το
συνολικό περιβαλλοντικό όφελος που δύναται πλέον να αποκοµιστεί και αυτό
συνδέεται άµεσα µε την λειτουργία του έργου.
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7. Τα προτεινόµενα µέτρα είναι στην βάση τους σωστά και βασική προυπόθεση
της υλοποίησής τους είναι η επαρκής χρηµατοδότηση και ο σχεδιασµός των
σωστών εργαλείων πολιτικής

8. Από την λειτουργία του εργου εκτός τα όποια θετικά δύνανται να προκύψουν
σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν και εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις οι οποίες
αναφέρονται στο σύνολο της χώρας και συµβάλλουν στην βελτίωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της χώρας. Συγκεκεριµένα:
o

αύξηση παραγωγής «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας κατά 362 GWh –
αξίας 25.000.000 € - ετησίως (µηδενικές εκποµπές ρύπων) αποφυγή
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της τάξεως των 400.000
τόνων ετησίως

o

σηµαντική συµβολή στην ανάκτηση του χαµένου χρόνου για την
ικανοποίηση της Οδηγίας 2001/77ΕΚ (Πράσινη Βίβλος) που αφορά
στην προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

o

συµβολή στην περιορισµό της κατανάλωσης αφενός των πολύτιµων
εγχώριων αποθεµάτων

στερεών καυσίµων και αφετέρου των

εισαγοµένων καυσίµων.
9. Εποµένως µε βάση το προηγούµενο
συνεισφέρει

επιπλέον

στην

εδάφιο η λειτουργία του έργου

αντιµετώπιση

του

«φαινοµένου

του

θερµοκηπίου». Θυµίζουµε ότι αυτό αποτελεί οριζόντιο άξονα σε κάθε δράση ή
αναπτυξιακό πρόγραµµα της ΕΕ και η παραγωγή πολιτικών και δράσεων
προς την αντιµετώπιση του φαινοµένου είναι αν όχι επιβεβληµένη τότε
τουλάχιστον επιθυµητή.

Με βάση τα παραπάνω και µε την απαραίτητη προϋπόθεση αφενός ότι θα
τηρηθούν όλα όσα προβλέπει η σχετική

ΜΠΕ του έργου στο 9ο Κεφάλαιο και

αφετέρου θα εξεταστεί από τους φορείς αδειοδότησης και λειτουργίας του έργου, η
υλοποίηση των προτεινόµενων όρων και µέτρων του Κ.) Κεφαλαίου της παρούσας
Εισηγούµαστε
Θετικά για το έργο «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταµό
Αχελώο, του νοµού Τρικάλων της ∆ΕΗ Α.Ε.»
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση
Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και

Αποφασίζει
Να

εγκρίνει

τη

Μελέτη

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

του

έργου

:

«Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταµό Αχελώο, του νοµού
Τρικάλων της ∆ΕΗ Α.Ε.» µε την απαραίτητη προϋπόθεση αφενός ότι θα τηρηθούν
όλα όσα προβλέπει η σχετική ΜΠΕ και αφετέρου θα εξεταστεί από τους φορείς
αδειοδότησης και λειτουργίας του έργου, η υλοποίηση των ανωτέρω προτεινόµενων
όρων και µέτρων της εισήγησης.

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση.
Υπέρ ψήφισαν σαράντα δύο ( 42 ) µέλη.
Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Στυλιανός, ∆ιώτη Ηρώ, Ντούρος
Ευστάθιος και Σταµπουλής Γεώργιος.
Ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 132.

Ο Πρόεδρος
Του Περιφερειακού Συµβουλίου
Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους
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