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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το υπό µελέτη έργο, αφορά στην εγκατάσταση ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου 

(ΜΥΗΕ) σε κατάλληλη θέση επί του ρέµατος Βαθύρρευµα, το οποίο αποτελεί κλάδο του 

Ποταµού Αχελώου Ειδικότερα, τα κύρια έργα του υπό µελέτη ΜΥΗΕ, που προτείνονται να 

κατασκευαστούν, περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 

- υδροληψία, σε υψόµετρο +871,0m, από όπου το νερό θα διοχετεύεται σε εξαµµωτή,  

- αγωγό προσαγωγής συνολικού µήκους 3.550,0m, µέσω του οποίου τα νερά θα 

οδηγούνται στο κτίριο του σταθµού παραγωγής 

- σταθµός παραγωγής (στον οποίο θα στεγάζεται ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός), σε 

υψόµετρο +791,5m, περίπου.  

Στη συνέχεια, το νερό µετά τη διέλευσή του από τη µονάδα παραγωγής, µέσω διώρυγας 

φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέµατος Βαθύρρευµα.  

 

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του έργου είναι 1,54MW. Το έργο θα συνδεθεί µε το 

υφιστάµενο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) της ∆ΕΗ µε εναέρια γραµµή µήκους περίπου 

700m. Ειδικότερα για τη σύνδεση του σταθµού µε το δίκτυο Μ.Τ. της περιοχής, τα 

αναγκαία έργα είναι τα εξής: 

- Κατασκευή νέου τµήµατος εναέριου δικτύου ΜΤ µήκους 0,5km περίπου, µε αγωγούς 

95mm2 ACSR. 

- Ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου Μ.Τ. µε αντικατάσταση αγωγών 35mm2 ACSR µε 

αγωγούς 95mm2 ACSR, µήκους 2,9km. 

- Εγκατάσταση µέσων ζεύξης και προστασίας. 

- Εγκατάσταση µετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθµού, για τη µέτρηση της 

εισερχόµενης και εξερχόµενης στα δίκτυα της ∆ΕΗ ενεργού και αέργου ενέργειας και 

ισχύος. 

 

Η πρόσβαση στη θέση υδροληψίας του ΜΥΗΕ θα εξασφαλίζεται µέσω του υφιστάµενου 

αµαξιτού χωµατόδροµου, ο οποίος δεν χρειάζεται καµία βελτίωση ή επέµβαση, µήκους 

540m περίπου. Η πρόσβαση στον προτεινόµενο χώρο εγκατάστασης του σταθµού 

παραγωγής θα εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου αµαξιτού χωµατόδροµου µήκους περί τα 

660m, ο οποίος συνδέεται µε την ασφαλτοστρωµένη Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας 

- Άρτας. 

 

Όσον αφορά την εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής, συνολικού µήκους 3.550m, 

αρχικά για τα πρώτα περίπου 1.449m ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια επί προσωρινής 
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εργοταξιακής οδοποιίας που θα διανοιχτεί για τις ανάγκες κατασκευής του αγωγού και η 

οποία µετά την τοποθέτηση του αγωγού θα αποκατασταθεί. Εν συνεχεία και για µήκος 

αγωγού περίπου 830m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωµένος σε υφιστάµενο χωµατόδροµο, 

ελάχιστου πλάτους 5m. Ο αγωγός µετά τη διέλευση κάτω από τον ασφαλτοστρωµένο 

δρόµο που οδηγεί στο Λιβαδοχώρι θα αρχίσει να βυθίζεται ούτως ώστε όταν πλησιάσει 

την κοίτη του ρέµατος Καναλιώτη η υψηλότερη διαµορφωµένη στάθµη κάλυψης του 

αγωγού µε σκυρόδεµα να ευρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο του πυθµένα της κοίτης. Για 

µήκος περίπου 1.096m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωµένος και σε ορισµένα σηµεία 

εγκιβωτισµένος εντός της ευρείας κοίτης του ρέµατος η οποία έχει πλάτος από 25m έως 

70m περίπου. Τέλος, για µήκος αγωγού περίπου 174m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωµένος 

σε υφιστάµενο χωµατόδροµο, πλάτους 5m στον οποίο δεν απαιτείται καµία διαπλάτυνση 

ή επέµβαση. 

 

Τα βασικά έργα υποδοµής που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό 

µελέτη έργου είναι: 

- κατασκευή µίας υδροληψίας 

- τοποθέτηση αγωγού προσαγωγής, µήκους 3.550,0m 

- κατασκευή ενός κτιρίου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

- Ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου Μ.Τ. µήκους 2,9km 

- Εγκατάσταση µέσων ζεύξης και προστασίας. 

- Εγκατάσταση µετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθµού 

- εναέρια γραµµή ΜΤ, µήκους 700m. 

 

Η χωροθέτηση του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στο ρέµα Βαθύρρευµα 

πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη το υδάτινο δυναµικό, την τεχνική εφικτότητα, 

αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ειδικότερα, για τη χωροθέτηση τόσο της υδροληψίας, 

όσο και του ΥΗΣ εκτιµήθηκαν οι απορροές του ρέµατος Βαθύρρευµα, σε επιλεγµένη θέση, 

η τιµή της υδραυλικής πτώσης ώστε να µεγιστοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας, η 

καταλληλότητα της έκτασης, η µορφολογία της θέσης, οι τοπικές κλίσεις, η ασφάλεια των 

κατοικηµένων περιοχών, η µείωση της ακουστικής - οπτικής όχλησης, καθώς και οι 

περιορισµοί που θέτει η σχετική νοµοθεσία. Αναφορικά µε τη µεγιστοποίηση της 

παραγωγής ενέργειας, το έργο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε, λαµβανοµένης 

υπόψη της συνεχούς αποδέσµευσης οικολογικής παροχής να αξιοποιεί για την παραγωγή 

ενέργειας το µέγιστο ποσοστό του συνολικού διαθέσιµου προς αξιοποίηση µέσου ετήσιου 

όγκου απορροής της λεκάνης στη θέση της υδροληψίας. 
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Η περιοχή µελέτης χωροθετείται στη ∆.Ε. Πινδέων, του ∆ήµου Πύλης, που διοικητικά 

υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων και ειδικότερα στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. Η ∆.Ε. Πινδέων έχει πληθυσµό 917 κατοίκους (απογραφή 2011) και 

καταλαµβάνει έκταση περί τα 160.000 στρέµµατα.  

 

Ο νέος ∆ήµος Πύλης έχει πληθυσµό 14.343 κατοίκους (απογραφή 2011) και αποτελείται 

από σαράντα τρείς (43) Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.), µεταξύ άλλων και οι Τ.Κ. 

Βαθυρρεύµατος και Λιβαδοχωρίου, όπου ανήκει το υπό µελέτη έργο. Ο νέος ∆ήµος Πύλης 

διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και 

ειδικότερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού αποτελείται από πέντε (5) Περιφερειακές 

Ενότητες (Π.Ε): Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων. Ο ∆ήµος 

Πύλης αποτελείται από έξι (6) ∆ηµοτικές Ενότητες (∆.Ε): Αιθήκων, Γόµφων, Πιαλείων, 

Πινδέων και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας. 

 

Η ∆.Ε. Πινδέων στην οποία ανήκει η περιοχή του έργου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του 

Νοµού Τρικάλων και συνορεύει βόρεια µε τη ∆.Ε. Αιθήκων, ανατολικά µε τη ∆.Ε. Πύλης, 

νότια µε το Νοµό Καρδίτσας (∆.Ε. Αργιθέας) και δυτικά µε τη ∆.Ε. Νεράιδας και τη ∆.Ε. 

Μυροφύλλου. 

 

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) Βαθύρρευµα θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη 

θέση επί του οµώνυµου ρέµατος. 

 

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού 

Βαθύρρευµα βρίσκεται σε υψόµετρο +871,0m, 500m ΝΑ του οικισµού Βαθυρρεύµατος. Ο 

χώρος εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής του υπό εξέταση ΜΥΗΕ βρίσκεται σε 

υψόµετρο +791,5m, 2.400m Β∆ του οικισµού Βαθυρρεύµατος.  

2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού Βαθύρρεµα 

βρίσκεται πλησίον της περιοχής µε το τοπωνύµιο «∆ραµπάλα» και περίπου: 

• 580m νοτιοανατολικά του οικισµού Βαθύρρεµα 

• 2.700m νότια του οικισµού Παράµερο 

• 2.700m νότιο-νοτιοανατολικά του οικισµού Λιβαδοχώρι 

• 4.100m νοτιοανατολικά του οικισµού Καψάλι 

• 4.200m ανατολικά-βορειοανατολικά του οικισµού Μοσχόφυτο 
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Ο χώρος εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής του υπό εξέταση ΜΥΗΕ βρίσκεται 

πλησίον της περιοχής µε το τοπωνύµιο «Ψηλή Τσιούµα», σε απόσταση ~ 3,00km 

βορειοδυτικά της υδροληψίας και περίπου: 

• 2.500m νοτιοανατολικά του οικισµού Βαθύρρεµα 

• 4.000m νοτιοδυτικά του οικισµού Παράµερο 

• 2.500m νοτιοδυτικά του οικισµού Λιβαδοχώρι 

• 1.5100m νοτιοανατολικά του οικισµού Καψάλι 

• 2.150m βορειοανατολικά του οικισµού Μοσχόφυτο 

 

Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόµενου έργου δεν εµπίπτει εντός προστατευόµενων 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζονται προστατευόµενες περιοχές του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura. Ειδικότερα, σε απόσταση περί τα 3,3Km 

νοτιοδυτικά εντοπίζεται η προστατευόµενη περιοχή "Ευρύτερη περιοχή Αθαµανικών 

Όρεων" (GR2130013), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή 

S.P.A.), σε απόσταση περί τα 10,5Km νότια εντοπίζεται η προστατευόµενη περιοχή 

"Κοιλάδα Αχελώου και όροι Βάλτου" (GR2110006), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.), σε απόσταση περί τα 4,0Km βόρεια εντοπίζεται η 

προστατευόµενη περιοχή "Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)" (GR1440002), η οποία έχει 

χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆. ή S.A.C.) και σε απόσταση περί τα 

13,2Km δυτικά εντοπίζεται η προστατευόµενη περιοχή "Όρη Αθαµανών - Νεράιδα" 

(GR2110002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆. ή S.A.C.) 

 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης εντοπίζονται και τα κάτωθι Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ): 

• "Βαθυρέµµατος - Παλαιοκαρυάς - Στουρναρέικων ∆ήµου Πινδαίων" (ΦΕΚ 1069/Β/13-

08-01 τροποποίηση) σε απόσταση περί τα 4,8Km νοτιοανατολικά του υπό µελέτη έργου 

• "Πολυνερίου - Μυροφύλλου ∆ήµου Πινδαίων και Κοινότητας Μυροφύλλου" (ΦΕΚ 

930/Β/19-07-01 Ίδρυση) σε απόσταση περί τα 6,4Km νοτιοδυτικά του υπό µελέτη έργου 

• "Μεσούντα - Πηγών Ελάτης" (ΦΕΚ 438/∆/12-9-2008 Τροποποίηση) σε απόσταση περί τα 

15,5Km νοτιο-νοτιοδυτικά του υπό µελέτη έργου 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Το υπό µελέτη έργο αποτελεί παρέµβαση στο περιβάλλον, τόσο στο φυσικό όσο και στο 

κοινωνικό και πολιτιστικό. Οι κυριότερες επιπτώσεις του έργου όµως, εντοπίζονται στα 

µορφολογικά και στα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
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θα µεταβληθούν σε µικρή κλίµακα εξαιτίας της κατασκευής της υδροληψίας και του 

σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, τοπικής σηµασίας επιπτώσεις θα 

υπάρχουν και στα επιφανειακά νερά του ρέµατος. 

 

Μικρές επιπτώσεις αναµένονται στην ατµόσφαιρα της περιοχής κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου, ενώ κατά τη λειτουργία του δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους 

επιπτώσεις, γεγονός που καθιστά τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα µια από τις καθαρότερες 

µορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μικρές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 

θα υπάρξουν από το θόρυβο λειτουργίας των µηχανηµάτων και πάλι µόνο κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου. Τέλος, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, θα υπάρξει 

µικρή διαταραχή του υδρολογικού κύκλου στο µικροπεριβάλλον της περιοχής µε ελάχιστες 

όµως συνέπειες στο υδατικό ισοζύγιο αυτής, για το λόγο ότι οι υπολογισµοί για τη 

λειτουργία του έργου έγιναν µε εξασφαλισµένη την οικολογική παροχή για το ρέµα. 

 

Η ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων και των υγρών αποβλήτων που θα 

υπάρξουν κατά την κατασκευή του έργου, δεν θα επιτρέψουν την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση της περιοχής. Το έργο κατά τη λειτουργία του δεν δηµιουργεί υγρά απόβλητα, 

ενώ στερεά απορρίµµατα δύναται να παραχθούν από το προσωπικό, αλλά και από τυχόν 

εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των µηχανηµάτων.  

 

Κατά την κατασκευή του έργου θα επιτευχθεί ισοζύγιο εκσκαφών και επιχωµάτων, οπότε 

δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

 

Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής από την κατασκευή του έργου περιορίζονται σε 

αυτές που προέρχονται από τις εκχωµατώσεις και επιχωµατώσεις λόγω της τοποθέτησης 

του αγωγού προσαγωγής του νερού, καθώς και από την εγκατάσταση της υδροληψίας και 

του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά την πανίδα, διερευνώνται οι 

ενδεχόµενες επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα του ρέµατος. Σύµφωνα µε δηµοσίευση του 

Ελληνικού κέντρου θαλασσίων ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) – Ινστιτούτο εσωτερικών υδάτων 

(απόσπασµα της οποίας παρατίθεται κατωτέρω), τα κυρίαρχα είδη ιχθύων, στον Αχελώο 

ποταµό ανάλογα µε το υψόµετρο φαίνεται στο κατωτέρω διάγραµµα.  
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Σχήµα 1: Είδη ιχθύων στον Αχελώο ποταµό ανάλογα µε το υψόµετρο (πηγή: 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
 

Για το υψόµετρο που θα κατασκευαστεί το ΜΥΗΕ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ (> 700m), σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., συναντάται κυρίως η ζώνη της πέστροφας και η ζώνη της 

πέστροφας - µπριάνας. 

 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον που εξετάζονται αφορούν στις χρήσεις γης, 

στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον και στα 

έργα υποδοµής, ενώ εξετάζονται και πιθανοί κίνδυνοι ανώµαλων καταστάσεων. 

4. ΜΕΤΡΑ - ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Τα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων εντοπίζονται κυρίως στην αποκατάσταση 

του χώρου του εργοταξίου µετά το πέρας της κατασκευής του έργου και την επαναφορά 

του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη µορφή του, την αποφυγή απόρριψης στερεών 

και υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή και κατά τη λειτουργία του έργου, µέτρα 

αντιµετώπισης του θορύβου και µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
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Η σκοπιµότητα της επένδυσης υποστηρίζεται από τα κάτωθι πλεονεκτήµατα: 

- Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον και ένα από τα όπλα για τη 

µείωση των εκποµπών CO2 και την καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

στην Ελλάδα και διεθνώς. 

- Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ανανεώσιµη (µέσω του υδρολογικού κύκλου), 

ανεξάντλητη και εγχώρια πηγή ενέργειας και συµβάλλει στην απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιµα και την εισαγωγή ενέργειας. 

- Η αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας οδηγεί σε ένα εξισορροπηµένο ηλεκτρικό 

σύστηµα και σε µείωση των απωλειών. 

- Η επένδυση πραγµατοποιείται σε περιοχή της περιφέρειας µε χαρακτηριστικά οφέλη 

για την τοπική οικονοµία. 

 

Γενικά, το υπό µελέτη έργο κρίνεται συµβατό µε το περιβάλλον και οι όποιες επιπτώσεις 

που προκαλεί είναι µικρές και αντιστρέψιµες, ενώ η πραγµατοποίησή του έχει 

αδιαµφισβήτητες θετικές επιπτώσεις στην τοπική και εθνική οικονοµία και συµβάλλει στην 

προστασία και τη βιώσιµη εξέλιξη του περιβάλλοντος. 

5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η χρήση της ενέργειας που προέρχεται από το νερό (υδραυλική ενέργεια) θεωρήθηκε ως το 

πιο σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη των µέσων που χρησιµοποίησε ο άνθρωπος για 

παραγωγικούς σκοπούς (άλεσµα, άντληση, πριόνισµα κ.α.). Ως την αρχή της χρήσης της 

ατµοµηχανής, στα τέλη του 18ου αιώνα, η υδραυλική ενέργεια του νερού ήταν η µόνη 

φυσική πηγή παραγωγής µηχανικής ενέργειας, µε εξαίρεση την αιολική. Με την πάροδο 

του χρόνου η χρήση της υδραυλικής ενέργειας γενικεύτηκε σε πολλούς τοµείς της 

παραγωγής. Ο ρόλος της αποδείχτηκε καθοριστικός για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

της οικονοµίας. Η εφεύρεση νέων σύνθετων µηχανισµών αύξησαν την απόδοση των 

συστηµάτων που χρησιµοποιούσαν την υδραυλική ενέργεια, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε και 

το πεδίο εφαρµογής της. Στην Ελλάδα ως τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η υδραυλική 

ενέργεια κινούσε µηχανισµούς µύλων (αλευρόµυλοι, µπαρουτόµυλοι), νεροπρίονων, 

µαντανιών, λιοτριβιών κ.α., για άλεσµα, πριόνισµα, κρούση, τριβή και σύνθλιψη, για 

παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων. Σήµερα η υδραυλική ενέργεια αξιοποιείται κυρίως 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε ορισµένες περιπτώσεις παραδοσιακών 

συστηµάτων, για την παραγωγή µηχανικής ενέργειας. 

 

Η αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη αποτελεί πλέον γεγονός. Σύµφωνα µε στοιχεία, η 

δεκαετία του 1990 ήταν η πιο ζεστή δεκαετία, από τότε που γίνονται και καταγράφονται 

ανάλογες µετρήσεις. Τα επίπεδα της παρουσίας του διοξειδίου του άνθρακα, µία από τις 
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βασικότερες αιτίες της κλιµατικής αλλαγής στην ατµόσφαιρα, έχουν αυξηθεί περισσότερο 

από 30% από τη βιοµηχανική επανάσταση και µετά. Υπολογίζεται ότι εξαιτίας αυτής της 

αύξησης, η µέση θερµοκρασία της Γης ανέβηκε κατά 0,6οC µέσα στον 20ο αιώνα. Η 

αλλαγή της θερµοκρασίας έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την τήξη των πάγων και την άνοδο 

της µέσης στάθµης της θάλασσας κατά σχεδόν 2mm/έτος, τα τελευταία 100 χρόνια. Η 

κάλυψη του χιονιού παγκοσµίως έχει µειωθεί σε ποσοστό 10% από το 1960 και οι 

οικονοµικές καταστροφές, λόγω των άστατων καιρικών φαινοµένων υπολογίζεται ότι 

δεκαπλασιάστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. Η ανησυχητική επιδείνωση των συνεπειών του 

θερµοκηπίου παγκοσµίως, καθιστά τη διεθνή κοινότητα ολοένα και πιο ευαίσθητη σχετικά 

µε το θέµα και τις αιτίες που το προκαλούν. Η προσπάθεια για τον έλεγχο του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου, σε συνδυασµό µε τις υψηλές τιµές του πετρελαίου και τη µείωση της 

προσφοράς των ορυκτών καυσίµων, καθιστούν ιδιαίτερα δηµοφιλή και ελκυστική την 

προοπτική της εξάπλωσης της χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Επίσης, είναι 

σηµαντικό ότι οι συνθήκες σήµερα ευνοούν περισσότερο από ποτέ, την έρευνα και την 

τεχνολογική εξέλιξη των µεθόδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και τις καθιστούν πιο 

ασφαλείς και ανταγωνιστικές, λαµβάνοντας υπόψη το άµεσο κόστος παραγωγής, αλλά και 

την απεξάρτηση που προσφέρουν από την εισαγωγή ορυκτών καυσίµων από ασταθείς 

περιοχές του πλανήτη. Όσον αφορά το τελευταίο, την ασφάλεια δηλαδή του ενεργειακού 

εφοδιασµού, αξίζει να αναφερθεί, ότι σήµερα στην Ευρώπη η ενέργεια είναι εισαγόµενη 

κατά 50%, ποσοστό που θα αυξηθεί έως το 2030 σε 70% αν δε ληφθούν µέτρα. 

 

Σύµφωνα µε ερευνητική εργασία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας σε συνεργασία µε τη Greenpeace, τα αποθέµατα ανανεώσιµης ενέργειας που 

είναι σήµερα τεχνικά διαθέσιµα, επαρκούν για να παραχθεί έξι φορές περισσότερη 

ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται τώρα παγκοσµίως. Η ερευνητική εργασία 

αποσκοπούσε στη δηµιουργία ενός σχεδίου - σεναρίου παραγωγής ενέργειας σε ποσοστό 

50% από ανανεώσιµες πηγές παγκοσµίως µέσα στα επόµενα πενήντα χρόνια. Σύµφωνα 

µε το "Σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης", που µετατρέπει το σηµερινό ενεργειακό 

τοπίο σταδιακά σε ένα πραγµατικά βιώσιµο ενεργειακό µοντέλο, προβλέπονται: 

- Η πλήρης κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και η σταδιακή µείωση της χρήσης 

ορυκτών καυσίµων.  

- Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα 435.000PJ/έτος (Peta Joules ανά έτος) σε 

422.000PJ/έτος. (Σηµειώνεται ότι αν δεν ληφθεί κανένα µέτρο έως το 2050, η παγκόσµια 

κατανάλωση ενέργειας θα φτάσει τα 810.000 PJ/έτος). 

- Το 70% της ηλεκτροπαραγωγής θα παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στον 

τοµέα της θέρµανσης η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών θα φτάσει το 65%. 
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Σύµφωνα µε το σενάριο της ενεργειακής επανάστασης, οι εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα θα µειωθούν από 23.000×106ton το 2003 σε 11.500×106ton το 2050. Σήµερα οι 

ανανεώσιµες πηγές καλύπτουν το 13% της παραγωγής ενέργειας παγκοσµίως, ενώ το 

80% περίπου καλύπτεται από ορυκτά καύσιµα και το υπόλοιπο 7% από πυρηνική 

ενέργεια. Το µερίδιό τους στην ηλεκτροπαραγωγή αγγίζει το 18%, ενώ το αντίστοιχο 

µερίδιο στη θέρµανση είναι περίπου 26%. 

 

 
Σχήµα 2: Εξέλιξη της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε το Σενάριο 

της "Ενεργειακής Επανάστασης". 
 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι µία ανανεώσιµη και αποκεντρωµένη πηγή ενέργειας, τα 

κύρια πλεονεκτήµατα της οποίας είναι τα εξής:  

• Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που συνεχώς ανανεώνεται (µέσω του 

υδρολογικού κύκλου), µε αποτέλεσµα να συµβάλει στον περιορισµό της εκµετάλλευσης 

µη ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων (π.χ. λιγνίτη). 

• Αποτελεί αποκεντρωµένη πηγή ενέργειας. Συµβάλλει στη γενικότερη αποκέντρωση 

του συστήµατος παραγωγής ενέργειας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης 

ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό 

αποφορτίζονται τα συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα 

µειώνεται το κόστος και οι απώλειες από τη µεταφορά της. 

• Αποτελεί εγχώρια πηγή ενέργειας, συµβάλλοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτονοµίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο. 

 

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (µέχρι 15ΜW ισχύος) αξιοποιούν τη διαφορά υδραυλικού 

φορτίου σε ένα υδατόρευµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαφορά αυτή 

εξαρτάται α) από την υψοµετρική διαφορά µεταξύ του σηµείου υδροληψίας και της θέσης 

του σταθµού παραγωγής και β) από τη διαθέσιµη παροχή. Ο υψηλός βαθµός απόδοσης 

των υδροστροβίλων που χρησιµοποιούνται στα ΜΥΗΕ (µερικές φορές υπερβαίνει το 90%) 

και η πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής των έργων αυτών (µπορεί να υπερβαίνει και τα 100 έτη), 
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αποτελούν τις κύριες παραµέτρους αποτίµησης της ενεργειακής απόδοσης και της 

οικονοµικής βιωσιµότητας των ΜΥΗΕ. 

 

Τα ΜΥΗΕ παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα τα κυριότερα των οποίων είναι: 

• η δυνατότητα άµεσης σύνδεσης – απόζευξης στο δίκτυο ή η αυτόνοµη λειτουργία 

τους, 

• η αξιοπιστία τους, 

• η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας χωρίς διακυµάνσεις, 

• η άριστη διαχρονική συµπεριφορά τους, 

• η µεγάλη διάρκεια ζωής, 

• ο προβλέψιµος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων, που οφείλεται στο 

πολύ χαµηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην ανυπαρξία κόστους 

πρώτης ύλης, 

• η φιλικότητα προς το περιβάλλον λόγω των µηδενικών εκποµπών ρύπων, 

• η ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων αναγκών που σχετίζονται µε τη χρήση του 

νερού (ύδρευση, άρδευση, αναψυχή, κ.λπ.) και 

• η δυνατότητα παρεµβολής τους σε υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

 

Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. (έτος 2010) στα πλαίσια της 

ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια, όπου 

τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. οι στόχοι για τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη 

διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την Εξοικονόµηση 

πρωτογενούς ενέργειας, υιοθετήθηκε από τα Κράτη Μέλη ένα ευρύ νοµοθετικό "πακέτο". 

Εκεί συµπεριλαµβάνεται και η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από Α.Π.Ε. που θέτει το νοµικά δεσµευτικό στόχο 20% για συµµετοχή των 

Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας µέχρι το 2020, ενώ για την Ελλάδα ο 

αντίστοιχος στόχος προσδιορίζεται στο 18%. Με το Ν. 3851/2010 αυξήθηκε ο εθνικός 

στόχος συµµετοχής των Α.Π.Ε. - στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 20%, 

ο οποίος εξειδικεύεται σε 40% συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε 

ανάγκες θέρµανσης – ψύξης και 10% στις µεταφορές. 

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Κατά τη διαδικασία επιλογής της οριστικής τεχνικής λύσης του ΜΥΗΕ διερευνήθηκαν 

εναλλακτικές λύσεις που αφορούν στη θέση της υδροληψίας, στη θέση του σταθµού 

παραγωγής, στην κατασκευή του αγωγού προσαγωγής, ενώ τελευταία εξετάστηκε και η 

µηδενική λύση, δηλαδή η µη κατασκευή του έργου. 
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Θέση υδροληψίας 

Η προτεινόµενη θέση υδροληψίας του υπό µελέτη έργου βρίσκεται σε υψόµετρο +871,0m. 

Ως εναλλακτική λύση, διερευνήθηκε η δυνατότητα αλλαγής της θέσης υδροληψίας και 

κατάντη της προτεινόµενης θέσης.  

 

Η τοποθέτηση της υδροληψίας κατάντη της προτεινόµενης θέσης, θα µείωνε το µήκος του 

αγωγού προσαγωγής, αλλά θα µείωνε και την υψοµετρική διαφορά µεταξύ της 

υδροληψίας και του σταθµού παραγωγής, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου απορρίφθηκε ως εναλλακτική λύση. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως κατάντη της προτεινόµενης θέσης θα απαιτούνταν η διάνοιξη νέας οδού 

για την πρόσβαση στην υδροληψία, γεγονός που θα προκαλούσε αύξηση του κόστους 

επένδυσης. 

 

Πλεονεκτήµατα προτεινόµενης θέσης υδροληψίας έναντι εναλλακτικής θέσης  

- Μεγαλύτερη υψοµετρική διαφορά µεταξύ υδροληψίας και σταθµού παραγωγής, µε 

αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη υδραυλική ενέργεια και κατ’ επέκταση την αύξηση της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Για την πρόσβαση στη θέση υδροληψίας υφίσταται αµαξιτός χωµατόδροµος, ο 

οποίος δεν χρειάζεται καµία βελτίωση ή επέµβαση. 

 

Μειονεκτήµατα προτεινόµενης θέσης υδροληψίας έναντι εναλλακτικής θέσης  

- Τοποθέτηση µεγαλύτερου µήκους αγωγού προσαγωγής, γεγονός που επιβαρύνει το 

κατασκευαστικό κόστος του έργου. 

Θέση υδροηλεκτρικού σταθµού παραγωγής 

Η εγκατάσταση του σταθµού παραγωγής κατάντη της προτεινόµενης θέσης θα 

προκαλέσει αύξηση του κόστους επένδυσης, λόγω αύξησης του µήκους του αγωγού 

προσαγωγής και των εργασιών που απαιτούνται για την εγκατάστασή του. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως κατάντη της προτεινόµενης θέσης, η κλίση του ανάγλυφου είναι πιο ήπια 

µε αποτέλεσµα το όφελος από την αύξηση της διαθέσιµης υδραυλικής ενέργειας, λόγω 

αύξησης της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ υδροληψίας και σταθµού παραγωγής, να είναι 

ουσιαστικά ασήµαντο. Επίσης, η εγκατάσταση του σταθµού παραγωγής κατάντη της 

προτεινόµενης θέσης θα είχε ως συνέπεια τη µείωση της απόστασης µεταξύ του σταθµού 

παραγωγής και του οικισµού Καψάλιο, καθώς και της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ του 

υπό µελέτη υδροηλεκτρικού έργου και αυτού της Μεσοχώρας.  
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Πλεονεκτήµατα προτεινόµενης θέσης ΥΗΣ έναντι εναλλακτικής θέσης  

- Τοποθέτηση µικρότερου µήκους αγωγού προσαγωγής, γεγονός που δεν επιβαρύνει 

το κατασκευαστικό κόστος του έργου. 

- Μεγαλύτερη απόσταση µεταξύ του οικισµού Καψάλιο και της θέσης του σταθµού 

παραγωγής. 

- ∆ιατήρηση ασφαλούς υψοµετρικής διαφοράς µε το υδροηλεκτρικό έργο της 

Μεσοχώρας. 

 

Μειονεκτήµατα προτεινόµενης θέσης ΥΗΣ έναντι εναλλακτικής θέσης  

- ∆εν υφίστανται µειονεκτήµατα της προτεινόµενης θέσης έναντι της εναλλακτικής 

θέσης 2. 

Μηδενική λύση 

Εξετάζοντας το ενδεχόµενο της µηδενικής λύσης, δηλαδή της µη πραγµατοποίησης του 

έργου, προκύπτει ότι αυτή δεν συνάδει µε την ανάπτυξη της περιοχής, ούτε και µε τη 

δέσµευση της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την προώθηση 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και τη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου.  

 

Η πραγµατοποίηση του έργου θα έχει µια σειρά από θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα, θα συµβάλλει στην ενεργειακή 

ανεξαρτητοποίησή της και στην αποκέντρωση, γενικότερα, του ενεργειακού συστήµατος, 

παρέχοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Θα συµβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, δηµιουργώντας 

νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου, ενώ δεν θα επιβαρύνει 

το περιβάλλον µε ρύπους ή απόβλητα. Ακόµη, θα συντελέσει στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και στον περιορισµό της εκροής συναλλάγµατος από την εθνική οικονοµία, για 

την εξασφάλιση των απαιτούµενων καυσίµων και κυρίως του πετρελαίου. Η κατασκευή 

του υπό µελέτη έργου θα αποτελέσει επίσης κίνητρο και για άλλες τέτοιου είδους 

επενδύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Θα συµβάλλει εποµένως στη βιώσιµη ανάπτυξη 

της περιοχής χωρίς καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και µε φανερά οφέλη για το 

κοινωνικό σύνολο. Όλα τα προαναφερθέντα συνηγορούν στην πραγµατοποίηση του 

έργου και στην απόρριψη της µηδενικής λύσης. 
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Σχήµα 3: Εποπτικός χάρτης µε ενδείξεις των κυριότερων στοιχείων της περιοχής του έργου (το σχήµα είναι άνευ κλίµακας). 
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