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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: "Μικρό Υδροηλεκτρικό 
Έργο ισχύος 1,54MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης, 
του Νομού Τρικάλων" ανατέθηκε από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. στη 

Μελετητική Εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε., που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο Δρ. Σπυρίδη Άνθιμο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, M.Sc., Ph.D. 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Το παρόν έργο έχει ως σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση των υδάτων του ρέματος 

Βαθύρρευμα, το οποίο εντοπίζεται στο Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων, με την 

κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 

1.540kW.  

 

Ειδικότερα, το σύνολο των έργων που προτείνεται να κατασκευαστούν περιλαμβάνει μία 

υδροληψία σε υψόμετρο περί τα +871,0m, αγωγό προσαγωγής -μήκους 3.550,0m- των 

υδάτων στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε υψόμετρο +791,5m. Στη 

συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή του από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω 

διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος Βαθύρρευμα. 

 

Πίνακας 1.1: Συγκεντρωτικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου. 
Έργο: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση «Βαθύρρευμα» 
Είδος έργου: Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 
Τοποθεσία έργου: Βαθύρρευμα ρέμα  

Θέση υδροληψίας:  
πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα», 
~ 550m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρευμα 
Θέση σταθμού παραγωγής:  
πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Ψηλή Τσιούμα»,  
~ 2,50 Km βορειοδυτικά του οικισμού Βαθύρρευμα και  
~ 3,00 Km βορειοδυτικά της θέσης υδροληψίας 

Διοικητική υπαγωγή 
έργου: 

Δημοτική Ενότητα Πινδέων 
Δήμος Πύλης 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Ισχύς Σταθμού: 1,54 MW 
Μέση ετήσια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας: 5.900.000 ΚWh 

Μήκος αγωγού 
εκτροπής: 

3.550m 

Ταμιευτήρας νερού: Όχι 
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Πίνακας 1.2: Συνοδά έργα του υπό μελέτη έργου. 
Συνοδά έργα: Βελτίωση υφιστάμενης οδού για την εγκατάσταση του 

αγωγού προσαγωγής 
Μήκος οδού: ~ 1.084m 
Πλάτος οδoύ: ~ 5,0m 

Προσωρινή εργοταξιακή οδός 
Μήκος οδού: ~ 2.516m 
Πλάτος οδoύ: ~ 5,0m 

Δίκτυο Διασύνδεσης Μ.Τ. 

Μήκος εναέριου δικτύου ~ 700,0m 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ακολούθως παραθέτεται μία συνοπτική περιγραφή του ιστορικού του έργου. Για το υπό 

μελέτη έργο, μετά τις απαραίτητες ενέργειες του κύριου του έργου, εκδόθηκε  το 2010 η 

άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1814/2010), εν συνεχεία, 

το 2011 με έγγραφο της ΔΕΣΜΥΕ εκδόθηκε η προσφορά σύνδεσης (Απόφαση αρ. πρωτ. 

7832/19-05-2011), η οποία συνοδεύεται από τη διατύπωση των όρων σύνδεσης, στην 

Απόφαση της ΔΕΗ με αρ. πρωτ. 532/29-04-2011. Επιπλέον, για το υπό μελέτη έργο 

εκδόθηκε η Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Τρικάλων, Απόφαση με αρ. πρωτ. 

488/10535/07-02-2011, καθώς και η Βεβαίωση Τελεσιδικίας αυτής με το αρ. πρωτ. 

2987/67831/22-06-2011.  

Επίσης, για το υπό μελέτη ΜΥΗΣ Βαθύρρευμα, πριν την έκδοση των ανωτέρω 

αποφάσεων και με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου, 

ελήφθησαν οι γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, που παρατίθενται κάτωθι: 

- Γνωμοδότηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα

με το αρ. πρωτ. 1930/02-07-2009 έγγραφο.

- Γνωμοδότηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.

2178/08-07-2009 έγγραφο.

- Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας,

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1258/26-05-2009 έγγραφο.

Τέλος ελήφθησαν γνωμοδοτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T.), 

σύμφωνα με το το αρ. πρωτ. 1228/23-07-2009 έγγραφο, καθώς και του ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. 

ΑΜΥΝΑΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ / ΔΥΠΟ ΤΜ. ΕΘΝ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

Φ.100.1/156547/Σ.8181/31-08-2009 έγγραφο.  
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1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ  

1.3.1. ΘΕΣΗ 
Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Πινδέων, του Δήμου 

Πύλης, του Νομού Τρικάλων. Ειδικότερα, το έργο εμπίπτει εντός της Τοπικής Κοινότητας 

(Τ.Κ.) Λιβαδοχωρίου. 

 
Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαθύρρεμα 

βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα» 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 

 

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 Δ.Ε. Πινδέων στην οποία χωροθετείται το έργο, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Νομού 

Τρικάλων. Η Δ.Ε. Πινδέων συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Αιθηκών, ανατολικά με τη Δ.Ε. 

Πύλης, νότια με το Νομό Καρδίτσας (Δ.Ε. Αργιθέας) και δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και τη 

Δ.Ε. Μυροφύλλου. Μορφολογικά η Δ.Ε. Πινδέων χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή – ορεινή. 

 

Το εξεταζόμενο ΜΥΗΕ θα αξιοποιεί μέρος των υδάτων του ρέματος Βαθύρρευμα, το 

οποίο αποτελεί κλάδο του Ποταμού Αχελώου. Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα φύλλου 

χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο κλίμακας 1:50.000, όπου εμφαίνεται η ευρύτερη 

περιοχή του έργου (Σχήμα 1.1). 
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Σχήμα 1.1: Απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο, κλίμακας 

1:50.000, όπου εμφαίνεται ο αγωγός προσαγωγής του νερού από την 
υδροληψία στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

 

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη 

θέση επί του ομώνυμου ρέματος, που αποτελεί κλάδο του Αχελώου ποταμού. 

1.3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Πινδέων, η οποία ανήκει στο 

Δήμο Πύλης, που διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων και 

ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Δ.Ε. Πινδέων έχει 917 κατοίκους (απογραφή 

2011) και καταλαμβάνει έκταση περί τα 165Km2. 

 

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-

06-2010), το οποίο ισχύει από 01-01-2011, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της 

Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος 

εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό 

πλαίσιο, ο Δήμος Πύλης έδρα την Πύλη ενώνεται με τους Δήμους Αιθήκων, Γόμφων, 

Πιαλείων, Πινδέων και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας, οι οποίοι καταργήθηκαν. 

 

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

από σαράντα τρείς (43) Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.). Ο νέος Δήμος Πύλης, διοικητικά 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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.) 

Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Σποράδων. Ο Δήμος Πύλης αποτελείται 

από επτά (7) Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.), Πύλης, Γομφών, Πιαλείων, Αιθηκών, Πινδέων, 

Μυροφύλλου και Νεράιδας. Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός της Δ.Ε. Πινδέων.  

1.3.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντεταγμένες της υδροληψίας και του 

σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ΄87) και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS ΄84). 

 

Πίνακας 1.3: Συντεταγμένες υδροληψίας, σταθμού παραγωγής και αγωγού προσαγωγής 
των υδάτων από την υδροληψία στο σταθμό παραγωγής. 

 
Ε.Γ.Σ.Α. ' 87 WGS ' 84 

Χ (m) Y (m) 
γεωγραφικό 
μήκος (λο) 

γεωγραφικό 
πλάτος (φο) 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 277690.990 4368549.287 21ο 25΄ 06,59΄΄ 39ο 26΄ 25,61΄΄ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 274989.167 4369745.987 21ο 23΄ 12,23΄΄ 39ο 27΄ 01,87΄΄ 
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

(ΑΡΧΗ) 277690.990 4368549.287 21ο 25΄ 06,59΄΄ 39ο 26΄ 25,61΄΄ 
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

(ΜΕΣΗ) 276671.064 4369847.738 21ο 24΄ 22,41΄΄ 39ο 27΄ 06,74΄΄ 
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 

(ΤΕΛΟΣ) 274989.167 4369745.987 21ο 23΄ 12,23΄΄ 39ο 27΄ 01,87΄΄ 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. ΔΙΠΑ/ οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως 

ισχύει», το προτεινόμενο έργο κατατάσσεται στην 10η Ομάδα: Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και ειδικότερα στην Υποκατηγορία Α2 που αφορά "Υδροηλεκτρικά Έργα" (Α/Α 

8) με ισχύ P<15MW, με όγκο λεκάνης κατάκλυσης στη στάθμη υπερχείλισης 

V<1.000.000m3 και μήκος αγωγού εκτροπής L ≤ 4,0km, δεδομένου ότι το υπό μελέτη έργο 

δεν έχει λεκάνη κατάκλυσης, εμπίπτει εκτός περιοχής Natura 2000 και το μήκος του 

αγωγού εκτροπής είναι περί τα 3.550m. 

 

Όσον αφορά το φράγμα υδροληψίας του υδροηλεκτρικού έργου κατατάσσεται στη 2η 
Ομάδα: Υδραυλικά Έργα στην Υποκατηγορία Α2 που αφορά "Φράγματα και 

αναβαθμούς εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους χρήσης, όπως: 

ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής 
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προστασίας, θυροφράγματα κλπ" (Α/Α1) για περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της 

υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β. Το εν λόγω φράγμα έχει ύψος Η~2,0m και 

σύμφωνα με την Υδραυλική Μελέτη η υδρολογική λεκάνη του ρέματος Βαθύρρευμα στη 

θέση της υδροληψίας έχει έκταση Ε=18,368km2 (εμβαδόν λεκάνης απορροής φράγματος). 

Επιπλέον, στο ρέμα υπάρχει ιχθυοπανίδα η οποία και προστατεύεται, σύμφωνα με 

σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΣΤ. 

Αναφορικά με τα συνοδά έργα του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, αυτά κατατάσσονται στις κάτωθι 

κατηγορίες: 

- Η γραμμή Μ.Τ. μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, μήκους 700m, από το σταθμό

παραγωγής του ΥΗΣ σε νέο υποσταθμό τάσης έως 20kV, κατατάσσονται στην 11η

Ομάδα: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών και ειδικότερα στην

Υποκατηγορία Α2 που αφορά "Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με

τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάση)" (Α/Α

10).

Σύμφωνα όμως με την παρατήρηση β) της 10ης Ομάδας των υδροηλεκτρικών έργων (Α/Α 

8), της Απόφασης Αριθ. ΔΙΠΑ/ οικ.37674/2016, τα συνοδά έργα των υδροηλεκτρικών 

έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κ.λπ.) συμπαρασύρονται από την κατάταξη 

των τελευταίων. 

Τέλος, σύμφωνα με τη Γενική Παρατήρηση (iv) στο υποσέλιδο της Ομάδας 2 της Υ.Α. 

Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674, τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος έργου εξετάζονται 

συνδυαστικά, και σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνουν επιμέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους 

στην κατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με την υψηλότερη κατάταξη (παρ. 

5 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011). Συνεπώς, το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην 

Υποκατηγορία Α2.  

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της υπ. Αρίθμ. οικ. 170225 

Απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014), με κάποια επιπλέον στοιχεία στα 

Κεφάλαια όπου απαιτούνται, βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα 4.10 της ιδίας 

Απόφασης.  

Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου δεν εμπίπτει εντός των ορίων 

προστατευόμενης περιοχής η οποία συμπεριλαμβάνεται στον "Εθνικό Κατάλογο" του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 
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1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Κύριος του έργου: ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. 

Υπεύθυνος: Παπαδάκη Φωτεινή  

Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 73 – Τ.Κ. 151 24 – Μαρούσι Αττικής 

Τηλέφωνο: 210 8053146 

E-mail papkorifi@gmail.com 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπόνησε η μελετητική εταιρεία: 

 
ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 
Διεύθυνση: Πλ. Ιπποδρομίου 7 

  546 21 Θεσσαλονίκη 

Τηλ:  2310250601-3 

Fax:  2310230428 

e-mail:  yetos@otenet.gr 

Web Site: www.yetos.gr 

 

Αρμόδια μελετήτρια είναι η κα Μενούτη Σαββίνη με ειδικότητα Γεωλόγος, η οποία είναι 

κάτοχος ισχύοντος μελετητικού πτυχίου το οποίο ανήκει στη μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ 

Α.Ε, με αριθμό μητρώου Α.Μ. 619. Στο τέλος του τεύχους επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο 

του ανωτέρω πτυχίου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση της μελετήτριας για την ισχύ και την 

έδρα του πτυχίου. 

 
 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» 
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.16 

Για την περάτωση και την άρτια εμφάνιση της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων συνεργάστηκαν οι κάτωθι επιστήμονες: 

Κουτάλου Βασιλική, Γεωλόγος, M.Sc. 

Σπυρίδης Άνθιμος, Δρ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D. 

Αυγέρος Χρήστος, Γεωλόγος, M.Sc. 

Μενούτη Σαββίνη, Γεωλόγος 

Πλούγαρλης Αναστάσιος, Γεωλόγος, M.Sc. 

Σπυρίδης Ιορδάνης, Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Εκ μέρους της Μελετητικής Εταιρίας 
-Η- 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μελετήτρια 

ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 
Γεωλόγος 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1. 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.  

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 ΔΕΗ 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 ΔΕΗ 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 Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης, που διοικητικά 

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

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

καταλαμβάνει έκταση περί τα 160.000 στρέμματα.  

 

Ο νέος Δήμος 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 Δήμος Πύλης 

διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 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 Δήμος 

Πύλης αποτελείται από έξι (6) Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε): Αιθήκων, Γόμφων, Πιαλείων, 

Πινδέων και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας. 

 

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

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

νότια με το Νομό Καρδίτσας (Δ.Ε. Αργιθέας) και δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και τη Δ.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 ΒΔ του οικισμού Βαθυρρεύματος.  

2.2. 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 «Δραμπάλα» 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 Δικτύου 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 Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. 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 Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.) 

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

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

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

• "Πολυνερίου - Μυροφύλλου Δήμου 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/Δ/12-9-2008 Τροποποίηση) σε απόσταση περί τα

15,5Km νοτιο-νοτιοδυτικά του υπό μελέτη έργου

2.3. 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 2.1: 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. 

2.4. ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 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. 

2.5. 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 2.2: 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. 

2.6. 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. 

- Διατήρηση ασφαλούς υψομετρικής διαφοράς με το υδροηλεκτρικό έργο της 

Μεσοχώρας. 

 

Μειονεκτήματα προτεινόμενης θέσης ΥΗΣ έναντι εναλλακτικής θέσης  
- Δεν 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 2.3: Εποπτικός χάρτης με ενδείξεις των κυριότερων στοιχείων της περιοχής του έργου (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

ΜΥΗΣ 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

ΚΑΖ 

ΚΑΖ 

ΚΑΖ 

GR2130013 

GR2110002 

GR2110006 

GR1440002 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο έχει ως σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση των υδάτων του ρέματος 

Βαθύρρευμα. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου 

(ΜΥΗΕ) στη Δ.Ε. Πινδέων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.540kW. Ειδικότερα, το 

σύνολο των έργων που προτείνεται να κατασκευαστούν περιλαμβάνει μία υδροληψία, σε 

υψόμετρο +871,0m, από όπου το νερό θα διοχετεύεται σε εξαμμωτή, έναν αγωγό 

προσαγωγής, συνολικού μήκους 3.550m μέσω του οποίου τα νερά θα οδηγούνται στο 

κτίριο του σταθμού παραγωγής, στο οποίο θα στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. Στη συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή του από τη μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος 

Βαθύρρευμα.  

Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται το υπό μελέτη ΜΥΗΕ στο Βαθύρρευμα, καθώς 

και τα συνοδά έργα αυτού περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια και είναι τα κάτωθι: 

- Υδροληψία (στηθαίο υδροληψίας, δεξαμενή καθίζησης φερτών, δεξαμενή φόρτισης και δίοδος

διέλευσης ιχθύων)

- Αγωγός προσαγωγής

- Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός)

- Σύνδεση με το Δίκτυο.

Για την απόληψη των υδάτων του ρέματος Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί μικρό 

υπερπηδητό φράγμα που θα έχει κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε ένα τμήμα της στέψης 

του και προστατευτικούς τοίχους για την προστασία των πρανών. Το μήκος του 

φράγματος θα είναι ίσο με 15,0m περίπου, το ύψος του περί τα 2,0m και η στέψη του σε 

υψόμετρο +873,0m, περίπου.  

Στο υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχει προβλεφτεί η κατασκευή κατάλληλης διάταξης για τη 

συγκράτηση των φερτών υλικών, προς αποφυγή εμφράξεων και φθορών στον αγωγό 

προσαγωγής και στον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό του ΜΥΗΕ. 

Προ της εισόδου του νερού στον αγωγό προσαγωγής, θα κατασκευαστεί δεξαμενή 

φόρτισης. Ο ρόλος της εν λόγω δεξαμενής είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων 

ποσοτήτων νερού κατά τη φάση της λειτουργίας του ΜΥΗΕ, διατηρώντας τον αγωγό 

προσαγωγής υπό πίεση και εξασφαλίζοντας ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας. 
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Προκειμένου σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η προστασία της ιχθυοπανίδας, στο 

υπό μελέτη ρέματα από την κατασκευή του ΜΥΗΕ έχει προβλεφθεί η κατασκευή ειδικής 

κλιμακωτής διάταξης (ιχθυόσκαλα – ιχθυοδιάδρομος) ακριβώς κατάντη του στηθαίου της 

υδροληψίας, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάβασης τυχόντων 

ιχθύων μεταξύ των τμημάτων του ρέματος ανάντη και κατάντη των εγκαταστάσεων 

υδροληψίας. Η ποσότητα της οικολογικής παροχής που πρέπει να παραμείνει στην κοίτη 

του ρέματος για τη διατήρηση του κατάντη οικοσυστήματος, υπολογίστηκε με βάση τις 

μέσες μηνιαίες απορροές του ρέματος Βαθύρρευμα στη θέση υδροληψίας και ανέρχεται 

σε 90ℓ/s. Η οικολογική παροχή των 90ℓ/s θα αποδίδεται εντός της κοίτης του ρέματος καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, αμέσως κατάντη των εγκαταστάσεων της υδροληψίας, μέσω 

του ιχθυοδιαδρόμου που θα κατασκευαστεί για να εξασφαλίζεται η ελευθεροεπικοινωνία 

των ιχθύων, και θα καταμετρείται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΜΥΗΕ με σταθερό 

τρόπο (υδρομετρητή). 

 

Όσον αφορά την εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής, συνολικού μήκους 3.550,0m 

αρχικά για τα πρώτα περίπου 1.449m ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια επί προσωρινής 

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. 

 

Ο σταθμός παραγωγής του ΜΥΗΕ θα κατασκευαστεί σε χώρο, ο οποίος βρίσκεται στην 

βόρεια όχθη του ρέματος Βαθύρρευμα, και σε απόσταση ~3,0km δυτικά - νοτιοδυτικά της 

θέσης υδροληψίας. Το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα είναι εμβαδού ~190m2 και 

ύψους περί τα 8,0m. Επιπλέον, το υψόμετρο δαπέδου του κτιρίου θα είναι +791,5m.  
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Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα βρίσκεται στο χώρο του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

- Υδροστρόβιλος 

- Ρυθμιστή στροφών 

- Δικλείδα εισόδου 

- Γεννήτρια 

- Μετασχηματιστής ανύψωσης και μετασχηματιστής βοηθητικών 

- Πίνακες ελέγχου και τροφοδοσίας 

- Πίνακες Μέσης Τάσης 

- Ηλεκτρονικό Σταθμήμετρο 

- Σύστημα γείωσης 

- Βοηθητικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

- Διώρυγα φυγής 

 

Οδοί προσπέλασης 

Για την πρόσβαση τόσο στη θέση υδροληψίας του ΜΥΗΕ, όσο και στη θέση του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων οδών, θα 

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες αμαξιτές οδοί οι οποίες δεν χρήζουν βελτίωσης. 

 

Για τις ανάγκες κατασκευής του αγωγού προσαγωγής, εντός της ευρείας κοίτης του 

ρέματος Βαθύρρευμα θα διανοιχτεί προσωρινή εργοταξιακή οδοποιία, συνολικού μήκους 

περί τα 1.449m η οποία μετά το πέρας κατασκευής του έργου θα αποκατασταθεί με 

κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης (προσθήκη φυτικής γης) και σταδιακά μέσω της φυσικής 

αποκατάστασης θα ενσωματωθεί στο τοπίο της περιοχής. 

 

Σύνδεση με το δίκτυο 

Η σύνδεση του υπό μελέτη ΜΥΗΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας θα πραγματοποιηθεί με εναέριο δίκτυο μέσης τάσης, μήκους περί τα 700m το 

οποίο θα οδεύει παράπλευρα υφιστάμενου χωματόδρομου. Το εναέριο δίκτυο μέσης 

τάσης θα συνδεθεί με το υφιστάμενο εναέριο δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ το οποίο διέρχεται από 

την ασφαλτοστρωμένη οδό (ΕΟ Άρτας - Τρικάλων). 

 

Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως 

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

δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

 

Αναφορικά με τα δάνεια υλικά, η ποσότητα της άμμου που θα απαιτηθεί για τον 

εγκιβωτισμό του αγωγού προσαγωγής, θα προμηθευτεί από νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία της περιοχής.  

 

Η έκταση του εργοταξίου θα ανέρχεται περί τα 500m2 και η θέση αυτού εμφαίνεται στο 

σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5) που επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος. 

 

Σε περίπτωση μόνιμης εργοταξιακής εγκατάστασης, πριν την έναρξη κατασκευής των 

εργασιών, θα υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, Τεχνική Περιβαλλοντική 

Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρ. 2, του άρθρου 7 του Νόμου 

4014/2011. 

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φάση κατασκευής 
Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει κατά τη θερινή περίοδο και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 

12 ημερολογιακούς μήνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πραγματοποιούνται διακοπές των 

εργασιών σε περιόδους όπου θα επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες (χειμερινή 

περίοδος). 

 

Οι εργασίες για την κατασκευή των επιμέρους έργων (υδροληψία, αγωγός, σταθμός 

παραγωγής) θα πραγματοποιούνται κατά το δυνατόν παράλληλα, ώστε να εξασφαλιστεί η 

συντομότερη δυνατή διάρκεια των κατασκευών και κατά συνέπεια των πιθανών οχλήσεων 

στην περιοχή. 

 

Όσον αφορά την κατασκευή της υδροληψίας πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

Η κατασκευή της υδροληψίας θα πραγματοποιηθεί σε θερινή περίοδο όπου συνήθως το 

ρέμα έχει τις μικρότερες παροχές. Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει σε δύο φάσεις. 

Αρχικά θα κατασκευαστεί το πρώτο μισό τμήμα της υδροληψίας και τα έργα θα 

περιοριστούν στο μισό τμήμα της κοίτης στη θέση αυτή, ενώ η μικρή παροχή του ρέματος 

θα κυλάει ανεμπόδιστα στο υπόλοιπο μισό τμήμα της κοίτης όπου δεν θα 

πραγματοποιούνται εργασίες. Στο μισό αρχικό τμήμα της υδροληψίας θα κατασκευαστεί 

ένα θυρόφραγμα, το οποίο κατά την κατασκευή του άλλου μισού τμήματος της 

υδροληψίας θα παραμένει ανοικτό έτσι ώστε η παροχή νερού να κυλάει στην κοίτη του 
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ρέματος. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών της υδροληψίας η 

τροφοδότηση της κοίτης με νερό θα είναι συνεχής. Κατά τον τρόπο που περιγράφηκε 

ανωτέρω εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συσσώρευση νερού στον χώρο της 

κατασκευής της υδροληψίας γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε δυσχερείς καταστάσεις 

κατά την κατασκευή, ενώ επιπλέον η ροή νερού στην κοίτη του ρέματος θα είναι συνεχής 

και δεν θα πραγματοποιηθεί κανενός είδους εκτροπή του νερού προς άλλη κατεύθυνση.  

Κατά την κατασκευή του έργου θα δημιουργηθεί μία (1) θέση εργοταξίου έκτασης περί τα 

500m2, εντός του οικοπέδου όπου θα χωροθετηθεί ο ΥΗΣ. Η ενδεικτική θέση του 

εργοταξίου εμφαίνεται στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5) που 

επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος. 

Φάση λειτουργίας 
Κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΕ θα γίνεται απόληψη της αξιοποιήσιμης παροχής 

υδάτων του ρέματος Βαθύρρευμα, μέσω του συστήματος υδροληψίας και εν συνεχεία 

μέσω του αγωγού προσαγωγής, το νερό θα μεταφέρεται στους υδροστρόβιλους του 

σταθμού παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποδίδεται στο 

δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ μέσω της γραμμής σύνδεσης που θα κατασκευαστεί. 

Τις ημέρες κατά τις οποίες η παροχή του ρέματος είναι χαμηλότερη από το άθροισμα της 

ελάχιστης παροχής λειτουργίας του συστήματος των στροβίλων και της οικολογικής 

παροχής, η λειτουργία του ΜΥΗΕ θα διακόπτεται. Το γεγονός αυτό θα λαμβάνει χώρα 

κυρίως κατά τους θερινούς μήνες πτωχών υδρολογικά ετών. 

Τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει πλημμυρική παροχή, αυτή θα οδηγείται στην κοίτη του 

ρέματος κατάντη της υδροληψίας μαζί με την οικολογική παροχή μέσω της διάταξης του 

ιχθυοδιαδρόμου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται η εκκένωση 

εντός της κοίτης των συσσωρευμένων ανάντη του στηθαίου της υδροληψίας φερτών 

υλικών, μέσω του ανοίγματος του χειροκίνητου θυροφράγματος ολίσθησης το οποίο 

βρίσκεται ενσωματωμένο επί του στηθαίου. 

Κατά τη λειτουργία του ΜΥΗΕ θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι των επιμέρους εγκαταστάσεων 

από το προσωπικό για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της όλης εγκατάστασης. 

Επιπρόσθετα για τον έλεγχο της εύρυθμης και εντός προδιαγραφών λειτουργίας του 
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ΜΥΗΕ θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεμετάδοσης των ενδείξεων λειτουργίας και 

τηλεχειρισμού του στροβίλου σε κατάλληλο κέντρο ελέγχου. 

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
Για τη λειτουργία ενός ΜΥΗΕ δεν απαιτείται η χρήση πρώτων υλών. 

 

Το ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα θα αξιοποιεί ενεργειακά μέρος των υδάτων του ρέματος 

Βαθύρρευμα. Ο φυσικός αυτός πόρος δεν θα εξαντλείται εξαιτίας της λειτουργίας του ΥΗΣ 

αφού το σύνολο της αξιοποιούμενης ποσότητάς του θα επαναδιοχετεύεται μετά τον 

σταθμό παραγωγής στην κοίτη του ρέματος. 

 

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου η κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα και τα 

εργοταξιακά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες θα είναι 

αμελητέα, λόγω του μικρού μεγέθους του συγκεκριμένου έργου. 

 

Η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν απαιτεί την χρήση κανενός είδους καυσίμου ή ενέργειας. 

Αντιθέτως μάλιστα, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, θα παράγει με χρήση μίας 

Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (νερό), ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα ανέρχεται κατά μέσο 

όρο ετησίως σε 5.900.000ΚWh. 

 

 

 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.36 

4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 
ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

4.1.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού 

Έργου. Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί επί του 

ομώνυμου ρέματος, παραποτάμου του Αχελώου, εντός των ορίων της Δ.Ε. Πυνδέων, του 

Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων. Σκοπός του έργου είναι η εκμετάλλευση του υδάτινου 

δυναμικού του ρέματος Βαθύρρευμα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

ανεξάρτητου συστήματος υδροληψίας - αγωγού - στροβίλου. 

 

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 

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 
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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%. 

 

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 
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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 4.1: 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), 

αποτελούν τις κύριες παραμέτρους αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και της 

οικονομικής βιωσιμότητας των ΜΥΗΕ. 
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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.α.) και 

- η δυνατότητα παρεμβολής τους σε υπάρχουσες υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.α. 

 

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. 

4.1.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Τα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία συνηγορούν στην 

υλοποίηση του υπό μελέτη έργου, είναι τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στο κεφάλαιο 

4.1.1. και τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.1.3 που ακολουθεί. 
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4.1.3. ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Η΄ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

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.  

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την αδειοδότηση ενός έργου Α.Π.Ε. απαιτούνται: 

- Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

- Προσφορά Σύνδεσης από τον Διαχειριστή

- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

- Άδεια εγκατάστασης

- Άδεια λειτουργίας

Ο κύριος του έργου έχει αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στα μικρά υδροηλεκτρικά έργα. 

Μετά από επεξεργασία των υδρολογικών δεδομένων των υδρομετρικών σταθμών της 

περιοχής και με βάση το υδρολογικό ισοζύγιο των αντίστοιχων λεκανών απορροής, 

εκτιμήθηκε το σύνολο των απορροών της λεκάνης του ρέματος Βαθύρρευμα στην 

προτεινόμενη θέση υδροληψίας του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

εκτιμώμενα υδρολογικά χαρακτηριστικά του ρέματος Βαθύρρευμα, ακολούθησε η σύνταξη 

του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην περιοχή ενδιαφέροντος.  

Η σχετική Υδρολογική Μελέτη, καθώς και η τεχνική μελέτη του προτεινόμενου 

επιχειρηματικού σχεδίου, υποβλήθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εκδόθηκε η 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.41 

υπ’ αριθμ. 1814/14-10-2010 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

επισυνάπτεται σε αντίστοιχο Παράρτημα στο τέλος του τεύχους. 

 

Για το υπό μελέτη υδροηλεκτρικό έργο, έχουν ήδη εκδοθεί τα ακόλουθα, τα οποία 

επισυνάπτονται στο τέλος του τεύχους: 

- Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την υπ’ αριθμ. 1814/2010 Απόφαση της 

ΡΑΕ. 

- Προσφορά σύνδεσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7832/19-05-2011 έγγραφο του 

ΔΕΣΜΗΕ, συνοδευόμενη από τη διατύπωση των όρων σύνδεσης που καταγράφονται 

στο αρ. πρωτ. 532/29-04-2011 έγγραφο της ΔΕΗ. 

- Πράξη Χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 488/10535/07-02-2011 έγγραφο 

του Δασαρχείου Τρικάλων. 

- Βεβαίωση Τελεσιδικίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2987/67831/22-06-2011 έγγραφο 

του Δασαρχείου Τρικάλων. 

- Γνωμοδότηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα 

με το αρ. πρωτ. 1930/02-07-2009 έγγραφο. 

- Γνωμοδότηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 

2178/08-07-2009 έγγραφο. 

- Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1258/26-05-2009 έγγραφο. 

- Γνωμοδότηση του ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ / ΔΥΠΟ ΤΜ. ΕΘΝ. 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.100.1/156547/Σ.8181/31-08-2009 

έγγραφο.  

- Γνωμοδότηση του ΕΟΤ / ΠΕΡ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με το αρ. 

πρωτ. 1228/23-07-2009 έγγραφο.  

 
Με την παρούσα μελέτη ζητείται η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.).  

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.3.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Με βάση την κατασκευή του έργου, το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 3.000.000€, πλέον 

Φ.Π.Α. Στο παραπάνω εκτιμώμενο κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος διασύνδεσης  

με το δίκτυο της ΔΕΗ, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 90.000€  περίπου. 

4.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το υπό μελέτη έργο δεν χρηματοδοτείται από κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
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4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ  
Σε απόσταση 10Km ανάντη και κατάντη των άκρων του προτεινόμενου έργου ΜΥΗΕ 

Βαθυρρεύματος, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ, υπάρχουν τα ΜΥΗΕ που καταγράφονται 

στον πίνακα που ακολουθούν και κατέχουν κατ’ ελάχιστο άδεια παραγωγής. 

 
Πίνακας 4.2: Τα ΜΥΗΕ που κατέχουν κατ’ ελάχιστο άδεια παραγωγής σε απόσταση 

10km από το υπό μελέτη ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ. 

ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΡΑΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ  ΘΕΣΗ Ισχύς 

(MW) 

ΛΑΚΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΔ-00660 ΠΙΝΔΕΩΝ ΠΥΛΗΣ ΑΡΕΝΤΑ-ΠΟΛΥΝΕΡΙ 2,30 
VENTO WATT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. ΑΔ-01866 ΠΥΛΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑ 2,02 
ΛΑΚΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΔ-00662 ΠΥΛΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 1,90 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, σε απόσταση 30km από τη θέση του υπό μελέτη ΜΥΗΕ 

και συγκεκριμένα στον Αχελώο ποταμό (το Βαθύρρεμα είναι παραπόταμος του ποταμού 

Αχελώου), βρίσκεται το φράγμα της Μεσοχώρας της Δ.Ε.Η. Το ρέμα Βαθύρρευμα μετά την 

πλήρωση του φράγματος και τη θέση σε λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου της 

Μεσοχώρας, θα εκβάλει στην τεχνική λίμνη που θα σχηματισθεί. Τα χαρακτηριστικά 

υψόμετρα του φράγματος του ΥΗΕ Μεσοχώρας είναι τα ακόλουθα: 

- Στέψη φράγματος 780m 

- Ανώτατο σημείο λειτουργίας 768m 

- Στάθμη πλημμύρας 773m 

 
Η κατασκευή επομένως του κτιρίου του ΥΗΣ Βαθυρρεύματος στο υψόμετρο +791,5m είναι 

εφικτή και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΥΗΕ Μεσοχώρας και ΜΥΗΕ 

Βαθυρρεύματος, δεδομένου ότι ο ΜΥΗΣ βρίσκεται +17m πάνω από την ανώτατη στάθμη 

πλημμύρας του φράγματος ΥΗΕ Μεσοχώρας. 

 
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10135/13-10-2014 έγγραφο του τμήματος Αλιείας, της Δ/νσης 

Αγροτικής και Οικονομικής Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βαθύρρευμα και ανάντη του υπό μελέτη 

υδροηλεκτρικού έργου (σε απόσταση περί τα 100m ανάντη της υδροληψίας), υφίσταται μονάδα 

ιχθυοτροφείου, η θέση του οποίου εμφαίνεται ενδεικτικά στο χάρτη Χρήσεων και κάλυψης 

γης (Αρ. Σχεδίου Π-6). Δεδομένου ότι το ιχθυοτροφείο χωροθετείται ανάντη του υπό μελέτη 

ΜΥΗΕ, δεν αναμένεται καμία διατάραξη της υφιστάμενης ιχθυοπανίδας της περιοχής και 

δεν υπάρχουν συνεργιστικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ανωτέρω έργων. 
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Σχήμα 4.2: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου εμφαίνονται τα πλησιέστερα MΥΗΕ, στο υπό μελέτη ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα, τα οποία 

χωροθετούνται στην ίδια λεκάνη απορροής του ποταμού Αχελώου και κατέχουν κατ’ ελάχιστο άδειας παραγωγής, καθώς και το 
Υδροηλεκτρικό Φράγμα Μεσοχώρας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

.
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στο Κεφάλαιο αυτό ερευνάται η συμβατότητα του υπό μελέτη έργου με θεσμοθετημένες 

χωρικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της περιοχής. Η χωροταξική δομή της περιοχής 

και τα βασικότερα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αυτής, όπως 

περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου 5, αποτυπώνονται στα Σχέδια Π-2 ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & Π-6 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΓΗΣ & ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ που συνοδεύουν το παρόν τεύχος. 

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

5.1.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου 

Πύλης, εκτός και σε απόσταση από οικιστικές περιοχές, όπου δεν υφίστανται εγκεκριμένα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 

Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).  

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαθύρρεμα 

βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα» 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

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
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5.1.2. ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν. 3937/2011 

Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου δεν εμπίπτει εντός των ορίων 

προστατευόμενης περιοχής η οποία συμπεριλαμβάνεται στον "Εθνικό Κατάλογο" του 

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

 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εντοπίζονται προστατευόμενες περιοχές του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 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 Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. 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 Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.) 

 

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

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

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

• "Πολυνερίου - Μυροφύλλου Δήμου 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/Δ/12-9-2008 Τροποποίηση) σε απόσταση περί τα 

15,5Km νοτιο-νοτιοδυτικά του υπό μελέτη έργου 

 

Το σύνολο των προαναφερθέντων προστατευόμενων περιοχών εμφαίνονται στο σχέδιο 

με τίτλο "Χάρτης Περιοχής Μελέτης & Τεκμηρίωσης" (Αρ. Σχεδίου Π-2).  

5.1.3. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Με τη δημοσίευση του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και συγκεκριμένα με τα άρθρα 

153-155 τέθηκε σε ισχύ ο νέος τρόπος κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών. 

Στην παρούσα φάση, σε εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, βρίσκεται σε διαδικασία κύρωσης 

το μεγαλύτερο μέρος των Δασικών Χαρτών της χώρας.  

 

Στην περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν έχει αναρτηθεί και κυρωθεί ακόμη δασικός 

χάρτης.  
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Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Νόμο 4280/2014, η εγκατάσταση των έργων 

ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις είναι επιτρεπτή, έπειτα από τη γνώμη της αρμόδιας 

δασικής υπηρεσίας (Άρθρο 53 του Νόμου 4280/2014). Επιπλέον, δεν απαιτείται εξέταση από 

την αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να διατεθούν δημόσιες εκτάσεις της 

παραγράφου α΄ και β΄ του Άρθρου 3 του Νόμου 998/1979, σε αντικατάσταση των έργων 

που εμπίπτουν σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία της έγκρισης επέμβασης 

των έργων ΑΠΕ (εδάφιο 2, της παραγράφου 3 του Άρθρου 45 του Νόμου 998/1979, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει από το Άρθρο 36 του Νόμου 4280/2014). 
 
Συνεπώς το έργο είναι συμβατό με τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που υπαγορεύονται από 

την κείμενη δασική νομοθεσία. 

 

Για το υπό μελέτη έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 488/10535/07-02-2011 Πράξη 

Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Τρικάλων, καθώς και η με αρ. πρωτ. 2987/67831/22-

06-2011 Βεβαίωση Τελεσιδικίας της ως άνω Πράξης Χαρακτηρισμού (επισυνάπτονται σε 

παράστημα στο τέλος της παρούσας, Παράρτημα Δ). Η έγκριση επέμβασης του συνόλου των 

δασικών εκτάσεων που θίγονται από την κατασκευή του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, θα 

ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που θα εκδοθεί με την 

παρούσα μελέτη.  

5.1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
Ως εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας νοούνται οι εγκαταστάσεις 

υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού κ.α. Στην περιοχή των οικισμών υφίστανται τέτοιου 

είδους εγκαταστάσεις. Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν θα 

επηρεάσει την λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων. 

5.1.5. ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η άμεση περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε καταγεγραμμένες θέσεις αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, ερευνήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις 

γης και τους όρους δόμησης στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα ερευνήθηκαν τα κάτωθι: 

• Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03-07-

2008) 

• Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15-11-2018)  
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• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (2014-2020) 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλης (2014-2019) 

• Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 

49828/2008 ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008) 

• Περιοχές του Εθνικού Συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 
(Α'60) 

• 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" (ΦΕΚ 29-12-2017). 

5.2.1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03-07-

2008), δεν γίνεται καμία αναφορά για την περιοχή μελέτης, και γενικότερα για τη Δ.Ε. 

Πινδέων. Αναφορικά με τις γενικές κατευθύνσεις για την ενέργεια, στο Άρθρο 6, παρ. Β.1, 

εδάφιο (β) του ανωτέρω Χωροταξικού, αναφέρεται ότι στον τομέα της ενέργειας 

επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με πλήρη ανάπτυξη των ΑΠΕ και 

προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίηση εγχώριων πόρων. 

Επίσης, στη παράγραφο Β.1 του εν λόγω Χωροταξικού αναφέρεται ότι ως προς τις 

υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας επιδιώκεται εκτός των άλλων η αύξηση 

του ρυθμού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή 

ενέργειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις του οικείου Ειδικού Πλαισίου. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου Β.2 του ανωτέρω 

Χωροταξικού επιβάλλεται η αξιοποίηση για παραγωγή ενέργειας των ιδιαίτερων 

πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της χώρας όπως η αξιοποίηση του δυναμικού 

της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τέλος σύμφωνα με 

το εδάφιο (δ) της παραγράφου Β.2 επιβάλλεται ριζική βελτίωση του συστήματος 

παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως εκσυγχρονισμός και 

αναβάθμιση περιβαλλοντική ή και ενεργειακή των υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών 

σταθμών ή και υδροηλεκτρικών σταθμών και δημιουργία νέων σε κατάλληλες θέσεις. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ είναι προς την κατεύθυνση του ανωτέρω 

Γενικού Πλαισίου. 

 

Με το ΦΕΚ 269/Α.Α.Π./2018 εγκρίνεται το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με 
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αυτό, καθορίζονται έξι (6) Ευρύτερες χωρικές ενότητες μία εκ των οποίων και η 6. 

"Ευρύτερη Ζώνη ΑΠΕ", η οποία επικαλύπτεται με άλλες ζώνες και έχει σύνθετο 

γεωγραφικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει μια ευρεία ζώνη αιολικού δυναμικού και 

ταυτόχρονα με δυνατότητα χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη δυτική 

Θεσσαλία, με γεωγραφική συνέχεια προς τις όμορες Περιφέρειες. Επιπλέον, στο άρθρο 

10 με τίτλο "Χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος" στην κατηγορία Ε. 

"Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)" στην ενότητα 2. "Μικρά υδροηλεκτρικά έργα 

(Μ.Υ.Η.Ε.)" αναφέρεται ότι, ως περιοχή κατάλληλη για τη χωροθέτηση Μ.Υ.Η.Ε. 

καθορίζεται η περιοχή της Πίνδου στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας, όπως εμφαίνεται στο 

σχήμα που ακολουθεί. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η περιοχή του έργου ανήκει στις 

προαναφερόμενες περιοχές και το έργο είναι συμβατό με το εν λόγω Χωροταξικό Πλαίσιο.  

Σχήμα 5.1: Απόσπασμα χάρτη Π-1 με τίτλο Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης (Πηγή 
προέλευσης: ΠΧΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας / ΦΕΚ 269/Α.Α.Π./2018). 

Σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, το 

οποίο βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης και σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού, ένας από τους άξονες προτεραιότητας (4) 

αφορά στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, η ύπαρξη υψηλού δυναμικού 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων το υψηλό 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΡΓΟΥ 
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υδροδυναμικό της Φωκίδας και της Ευρυτανίας, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 

προοπτική ανάπτυξης της περιοχής στον ενεργειακό τομέα. Με βάση τα ανωτέρω και 

προκειμένου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να καλύψει τα αναπτυξιακά της κενά 

(εξασφάλιση του 20% ή και 30% -εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν- της ενέργειας από ΑΠΕ) και 

να προωθήσει τα σχετικά πλεονεκτήματά της, ορίζει ως προτεραιότητα τον περιορισμό 

της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης 

της κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της αξιοποίησης ΑΠΕ και της 

προώθησης σχεδίων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.  

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ είναι συμβατό με τις 

κατευθύνσεις του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλης αναφέρεται ότι ο Δήμος διαθέτει 

αναξιοποίητες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , που του δίνει τη δυνατότητα δημιουργήσει 

και να αξιοποιήσει μικρά υδροηλεκτρικά έργα και να μετατραπεί σε ένα μικρό ενεργειακό 

κέντρο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά 

και της Εθνικής Πολιτικής για την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, τη διαφοροποίηση των 

ενεργειακών πηγών και την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότου. Το υπό 

μελέτη ΜΥΗΕ είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Πύλης. 

5.2.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΣΧΕΔΙΑ 

Η περιοχή μελέτης λαμβάνει χώρα, εκτός και σε μεγάλη απόσταση από οικιστικές 

περιοχές, όπου δεν υφίστανται εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια 

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).  

5.2.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για Α.Π.Ε. 
Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣΑΑ) Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 

49828/2008 ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008) και το κεφάλαιο Γ΄ αυτού έχουν τεθεί κανόνες για τη 

χωροθέτηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

ΚΥΑ 49828/2008, οι περιοχές αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΜΥΗΕ είναι οι ακόλουθες: 

- κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των 

άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/2002, 

καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν 
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καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις 

διατάξεις του ν. 3028/2002 

- περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που

καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986,

όπως ισχύει

- υγρότοποι διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ramsar)

- πυρήνες Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών

που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β΄ του παρόντος άρθρου
(άρθρο 14 της ΚΥΑ 49828/2008)

- οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως Ζώνες

Ειδικής Διατήρησης στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1)

- παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά κέντρα ή τμήματα πόλεων και

- τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που

λειτουργούν επιφανειακά

Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ δεν χωροθετείται σε καμία από τις ανωτέρω περιοχές αποκλεισμού. 

Σύμφωνα με το εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ καθορίζονται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης των ΜΥΗΕ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15, στα έργα μέσου και μεγάλου 

ύψους υδραυλικής πτώσης (Η>20m), τα οποία χωροθετούνται εντός των περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000, κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή σηράγγων ή εγκιβωτισμένων 

αγωγών εντός του εδάφους στο υδραυλικό σύστημα προσαγωγής και απαγωγής της 

παροχής, ώστε να μην υπάρχει πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επιβάλλεται η 

αξιοποίηση / χρήση των υφιστάμενων υποδομών (δρόμοι, δίκτυα κ.λπ.). Για το υπό μελέτη 

ΜΥΗΕ στο ρέμα Βαθύρρευμα οι αγωγοί θα τοποθετηθούν υπόγεια με σκοπό τη μικρότερη 

δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για τις ανάγκες προσπέλασης της υδροληψίας θα 

απαιτηθεί η διάνοιξη μικρού μήκους δρόμου (670,0m), ο οποίος μετά την τοποθέτηση του 

αγωγού θα αποκατασταθεί και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 3,0Km όπως 

ορίζεται και στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ΕΠΧΣΑΑ. 

Τα υπόλοιπα ειδικά κριτήρια χωροθέτησης των ΜΥΗΕ που αναφέρονται στο άρθρο 15 

του ΕΠΧΣΑΑ, αφορούν έργα μικρού ύψους υδραυλικής πτώσης (Η<20m), καθώς και 

ΜΥΗΕ με ονομαστική ισχύς <1MW, τα οποία δεν αφορούν το υπό μελέτη έργο.  

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ δεν υπάγονται στην περίπτωση της παραγράφου 

3δ2. του άρθρου 16 του ΕΠΧΣΑΑ − ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) που 
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χρησιμοποιούν υδατοπτώσεις υφιστάμενου τεχνικού έργου με εκτροπή υδατορεύματος και 

τα οποία είτε αξιοποιούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού από εκείνη που χρησιμοποιεί το 

κυρίως έργο, είτε αξιοποιούν ενεργειακά το νερό σε άλλο χρονικό διάστημα (π.χ. χειμερινοί 

μήνες). Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ δεν υπάγεται σε αυτή την περίπτωση. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ καθορίζονται κριτήρια για την εκτίμηση της φέρουσας 

ικανότητας υποδοχέων ΜΥΗΕ, όπως αυτά προτείνονται στο άρθρο 16 του ΕΠΧΣΑΑ για 

τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ειδικότερα, για το υπό μελέτη ΜΥΗΕ αναφέρονται τα 

κάτωθι: 

- μεταξύ της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής δεν υφίστανται άλλες χρήσεις 

νερού 

- τόσο ανάντη όσο και κατάντη του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα, δεν υφίστανται άλλα ΜΥΗΕ, σε 

απόσταση μικρότερη των 1.000m 

- όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 6, η οικολογική παροχή που θα 

παραμένει στη φυσική κοίτη του υδατορεύματος, αμέσως κατάντη της υδροληψίας, θα 

είναι ίση με το 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου, ήτοι 90ℓ/s ή 

0,090m3/s 

- καθ’ όλο το μήκος του τμήματος της φυσικής κοίτης του υδατορεύματος από το οποίο 

εκτρέπεται το νερό θα εξασφαλίζεται η ελάχιστη οικολογική παροχή 

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
Σύμφωνα με την Αποφ- 901/2017 "Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας" (ΦΕΚ 4681/Β/29-12-2017), η περιοχή μελέτης ανήκει στα όρια της Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αχελώου (EL15). Τα όρια της ΛΑΠ Αχελώου καθορίζονται από 

τις ακόλουθες οροσειρές: δυτικά: Θύαμο, Μακρύ, Βάλτος, Αθαμάνια, βορειοδυτικά: 

Λάκμος, ανατολικά: Πίνδος, Τυμφρηστός, Οξιά, Παναιτωλικό. Η ΛΑΠ Αχελώου έχει 

επιφάνεια 7531 Km2. Η ΛΑΠ περιλαμβάνει τον ποταμό Αχελώο με μήκος 220 km,και τους 

ποταμούς Αγραφιώτη, Ταυρωπό, Ίναχο και Τρικεριώτη με μήκη 33km, 52km, 35km, και 

37km αντίστοιχα καθώς και τις λίμνες: τεχνητή λίμνη Κρεμαστών, τεχνητή λίμνη 

Ταυρωπού, Λυσιμάχια, Τριχωνίδα, τεχνητή λίμνη Καστακίου, τεχνητή λίμνη Στράτου, 

Όζερος, Αμβρακία, Βουλκαρία και Σαλτίνη με έκταση 71,1km2, 23,6km2, 13km2, 96,5km2, 

26,9km2, 7,8km2, 9,4km2, 14,5km2, 9,1km2, 2km2 αντίστοιχα. 

 

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη 

Διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60ΕΚ), η οποία καθορίζει τις αρχές και προτείνει 
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μέτρα για την διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια). 

Σύμφωνα με την Οδηγία απαιτείται η εκτέλεση πολυάριθμων προπαρασκευαστικών 

εργασιών, που οδηγούν στην υιοθέτηση Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία εντάσσονται 

στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και της εφαρμογής, αναθεώρησης 

και ανανέωσής του σε έναν εξαετή κύκλο. Βάσει των ανωτέρω εκπονήθηκε και εγκρίθηκε 

το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός της Οδηγίας και κατ’ επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης 

είναι η «θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των 

μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, το οποίο να: 

- αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση

των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτημένων από αυτά χερσαίων

οικοσυστημάτων και υγροτόπων,

- προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των

διαθέσιμων υδατικών πόρων,

- προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και της βελτίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος,

- διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων,

- συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία.

Το υπό μελέτη έργο, ήτοι το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στο ρέμα Βαθύρρευμα, όπως και 

κάθε ΜΥΗΕ, αποτελεί έργο φιλικό προς το περιβάλλον και δεν δύναται να επιφέρει 

επιπτώσεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των υδάτων της περιοχής. Η 

ποσότητα του νερού που θα εισέρχεται στον αγωγό προσαγωγής, στο σημείο υδροληψίας 

θα επιστρέφει στο ρέμα κατάντη του ΥΗΣ, στη φυσική του ροή, χωρίς απώλειες. Επίσης, 

το νερό, κατά τη διέλευσή του από τους υδροστρόβιλους, δεν υφίσταται καμιά αλλοίωση 

και επομένως είναι κατάλληλο για την ίδια χρήση όπως και πριν την προσαγωγή του στον 

Υδροηλεκτρικό Σταθμό.  

Βάσει των ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο, συνάδει με τους στόχους της Οδηγίας 

2000/60ΕΚ και κατ’ επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς λόγω της φύσης του όχι 

μόνο δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό της περιοχής, αλλά είναι 

και προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια προστασίας των 

υδάτων της περιοχής. 

Από τα ποτάμια ΥΣ που καταγράφηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων, 

πλησίον της περιοχής μελέτης, εντοπίζεται ο ποταμός Αχελώος, καθώς και το ρέμα 

Βαθύρρευμα. 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.53 

 

Η ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων, τα οποία χωροθετούνται 

πλησίον της περιοχής μελέτης (π. Αχελώος & ρ. Βαθύρρευμα) χαρακτηρίζεται ως καλή τόσο 

όσον αφορά την οικολογική όσο και τη χημική κατάσταση των υδάτων.  

 

Τα εν λόγω ρέματα, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης υδάτων, δεν συμπεριλαμβάνονται 

στις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού, όπου στη λεκάνη απορροής του 

Αχελώου, ανήκουν η λίμνη Τριχωνίδα και οι τεχνητές λίμνες Ταυρωπού και Καστρακίου.   

 

Σύμφωνα με τα μέτρα που προτείνονται για την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής 

Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το μέτρο με 

κωδικό Μ04Β0402 "Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων 

περιοχών ανθρώπινης κατανάλοσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας", για 

την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις της ζώνης 

προστασίας ΙΙ των σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού για ύδρευση με εξαίρεση τα 

κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης και συνεργείων αυτοκινήτων και την 

ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι η δραστηριότητα του υπό μελέτη ΜΥΗΣ 

στο ρέμα Βαθύρρευμα, δεν αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης. Όπως προαναφέρθηκε, τα 

ΜΥΗΕ αποτελούν έργα φιλικά προς το περιβάλλον και δεν επιφέρουν επιπτώσεις τόσο 

στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα του νερού. Η ποσότητα νερού που θα εισέρχεται 

στον αγωγό προσαγωγής, στο σημείο υδροληψίας θα επιστρέφει στο ρέμα κατάντη του 

ΥΗΣ, στη φυσική του ροή, χωρίς απώλειες. Επίσης, το νερό, κατά τη διέλευσή του από 

τους υδροστρόβιλους, δεν υφίσταται καμιά αλλοίωση και επομένως είναι κατάλληλο για 

την ίδια χρήση όπως και πριν την προσαγωγή του στο Υδροηλεκτρικό Έργο. Βάσει των 

ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο, δεν χωροθετείται σε περιοχή που εντάσσεται στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος, και δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που 

καθορίζονται για τις ζώνες προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου 

ύδατος.  

 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας, καθώς αυτό συνάδει με τους στόχους του Σχεδίου που έχουν 

καθοριστεί στα πλαίσια προστασίας των υδάτων της περιοχής. Επίσης, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης δεν προτείνονται μέτρα και περιορισμοί που να 

σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο, ενώ αυτό αποτελεί έργο φιλικό προς το περιβάλλον με 
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μηδαμινές επιπτώσεις στα ύδατα της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του. Μέτρα, 

όροι, περιορισμοί και κριτήρια για τη χωροθέτηση των ΜΥΗΕ τίθενται στο Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣΑΑ) Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008), 

καθώς και στην Αποφ- 196978/2011 (ΦΕΚ 518/Α/05-04-2011) "Συμπλήρωση και 

εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης". Η συμβατότητα του υπό μελέτη ΜΥΗΕ με τις ως 

άνω Αποφάσεις εξετάζονται αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο (κεφ. 5.2.3) στην παράγραφο 

"Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για Α.Π.Ε.", και στο 

κεφάλαιο 13.2 στην παράγραφο "Συμβατότητα του έργου με την Υ.Α.- 196978/2011". 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας με έμφαση τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που έχουν οι πλημμύρες 

στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές 

δραστηριότητες και μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας (είτε με κατασκευαστικά έργα είτε 

με άλλους τρόπους), τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών 

κινδύνων πλημμύρας. Οι στόχοι αυτοί απορρέουν από τους γενικότερους στόχους, όπως 

αυτοί προβλέπονται στην οδηγία 2007/60/ΕΚ και αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες 

δράσης της Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που είναι η Πρόληψη, η Προστασία, η 

Ετοιμότητα και η Αποκατάσταση.  

 

Σύμφωνα με την Αποφ- ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων" (ΦΕΚ 2686/Β/06-07-2018), καθορίστηκαν οι κάτωθι έξι (6) Ζώνες Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας: 

• GR04RAK0001 "Δέλτα π. Μόρνου-παράκτιες περιοχές Ναυπακτίας" 

• GR04RAK0002 "Περιοχή δέλτα π. Ευήνου" 

• GR04RAK0003 "Χαμηλή ζώνη π. Αχελώου και παραλίμνιας περιοχής λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου, παραλίμνιες εκτάσεις Τριχωνίδας, Λυσιμαχίας, Οζερού, Αμβρακίας" 

• GR04RA00K04 "Παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Βουλκαρίας" 

• GR04RAK0005 "Πεδινές εκτάσεις λεκάνης ρεμάτων Αμφιλοχίας" 

• GR04RAK0006 "Παραλίμνιες εκτάσεις τ.λ. Πλαστήρα" 
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Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε καμία από τις προαναφερόμενες Ζώνες Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Στην περιοχή επομένως που χωροθετείται το έργο δεν 

υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας. Επιπλέον, το έργο λόγω της φύσης και 

του μικρού του μεγέθους δεν είναι σε θέση ούτε να προκαλέσει ούτε και να επιδεινώσει 

τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας του Υ.Δ. Στερεάς Ελλάδας. 

5.2.4. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Στην περιοχή δεν υφίστανται οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως 

επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, 

περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κ.α. 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο έχει ως σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση των υδάτων του ρέματος 

Βαθύρρευμα. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου 

(ΜΥΗΕ) στη Δ.Ε. Πινδέων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.540,0kW. Ειδικότερα, το 

σύνολο των έργων που προτείνεται να κατασκευαστούν περιλαμβάνει μία υδροληψία, σε 

υψόμετρο +871,0m, από όπου το νερό θα διοχετεύεται σε εξαμμωτή, έναν αγωγό 

προσαγωγής, συνολικού μήκους 3.550,0m, μέσω του οποίου τα νερά θα οδηγούνται στο 

κτίριο του σταθμού παραγωγής, στο οποίο θα στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός. Στη συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή του από τη μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος 

Βαθύρρευμα. 

Επίσης, αναφέρεται ότι η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδεύεται 

από υδραυλική μελέτη, η οποία αφορά στην πρόταση οριοθέτησης τμήματος του ρέματος 

Βαθύρρευμα που ευρίσκεται παραπλεύρως του ΥΗΣ ως και την εκβολή της διώρυγας 

φυγής. 

6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

6.2.1. ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 
Η εγκατάσταση της υδροληψίας του ΜΥΗΕ θα πραγματοποιηθεί στο ρέμα Βαθύρρευμα. 

Η πρόσβαση στο χώρο της υδροληψίας θα εξασφαλίζεται μέσω του υφιστάμενου 

αμαξιτού χωματόδρομου, ο οποίος δεν χρειάζεται καμία βελτίωση ή επέμβαση. Ο εν λόγο 

χωματόδρομος διασταυρώνεται με την Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας και 

έχει μήκος 540m περίπου. 

Για την απόληψη των υδάτων, θα κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό φράγμα που θα έχει 

κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε ένα τμήμα της στέψης του και προστατευτικούς τοίχους για 

την προστασία των πρανών. Το μήκος του φράγματος θα είναι ίσο με 15,0m περίπου, το 

ύψος του περί τα 2,0m και η στέψη του σε υψόμετρο +873,0m, περίπου.  

Το φράγμα θα φέρει παραπλεύρως του χειροκίνητο θυρόφραγμα ολίσθησης, διαστάσεων 

0,80×0,80m για την εκκένωση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό του. 
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Τα έργα για την απόληψη περιλαμβάνουν τις κεκλιμένες εσχάρες του φράγματος και 

εξαμμωτή, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος στην είσοδό του με θυρόφραγμα 

απομόνωσης. Στο τέλος του εξαμμωτή θα υπάρχουν θυροφράγματα για την εκκένωση και 

τον καθαρισμό του.  

 

Ο εξαμμωτής έχει διαστάσεις 30,00x3,50m και είναι κατασκευασμένος από σκυρόδεμα. Η 

δεξαμενή φόρτισης έχει διαστάσεις 3,00x6,00m και είναι επίσης κατασκευασμένη από 

σκυρόδεμα. Οι διαστάσεις του εξαμμωτή και της δεξαμενής φόρτισης δίνονται στο Σχέδιο 

Π-8 "Γενική Διάταξη Υδροληψίας – Διάταξη Διέλευσης Ιχθύων".  

 

Οι εσχάρες θα αποτελούνται από χαλύβδινα ελάσματα προτύπων διατομών που θα 

ενώνονται μεταξύ τους και θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα. Τα θυροφράγματα θα είναι 

χαλύβδινα, ολισθαίνοντα, εφοδιασμένα με χειροκίνητο μηχανισμό. 

 

Το νερό από τον εξαμμωτή θα οδηγείται με υπερχείλιση στη δεξαμενή φόρτισης και μέσω 

του αγωγού προσαγωγής θα οδηγείται στους στροβίλους που θα βρίσκονται στο κτίριο 

του σταθμού παραγωγής. 

 

Τα πλαϊνά τοιχία προστασίας των πρανών στο φράγμα, θα είναι σε υψόμετρο μεγαλύτερο 

από την αναμενόμενη στάθμη πλημμύρας και έτσι κατά τις πλημμύρες όλη η επιπλέον 

ποσότητα νερού θα διέρχεται πάνω από το φράγμα. 

 
Στη θέση του φράγματος θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της κοίτης από σαθρά υλικά 

και θα δημιουργηθεί η υποδομή θεμελίωσης. Στη δεξαμενή φόρτισης θα εγκατασταθεί 

ηλεκτρονικό σταθμήμετρο για την αυτόματη λειτουργία των μονάδων που θα δίνει σήμα 

στο σύστημα ελέγχου του ΥΗΣ. Η σύνδεση του σταθμημέτρου με τον ΥΗΣ θα γίνει με 

θωρακισμένο καλώδιο που θα οδεύει κατά μήκος του αγωγού προσαγωγής. 

 

Η γενική διάταξη της υδροληψίας εμφαίνεται στα σχέδια με τίτλο "Οριζοντιογραφία 

Υδροληψίας" (Αρ. Σχεδίου Π-7) και "Γενική Διάταξη Υδροληψίας – Διάταξη Διέλευσης 

Ιχθύων" (Αρ. Σχεδίου Π-8). 

6.2.2. ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 
Λόγω της ύπαρξης ιχθυοπανίδας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4529/03-07-2009 έγγραφο 

της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Τρικάλων (επισυνάπτεται σε αντίστοιχο 

Παράρτημα στο τέλος του τεύχους, Παράρτημα ΣΤ) προβλέπεται η ενσωμάτωση στο φράγμα 

της υδροληψίας κατάλληλου έργου διόδου ιχθύων. Η δίοδος ιχθύων θα αποτελείται από 
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συνεχόμενες δεξαμενές που θα σχηματίζουν κλίμακα και θα επικοινωνούν μεταξύ τους με 

θυρίδες και υπερχειλιστές. Από τη δίοδο των ιχθύων θα διέρχεται επί μονίμου βάσεως η 

οικολογική παροχή και με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη δίοδος των 

ιχθύων. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα υψομετρικά στοιχεία της διόδου διέλευσης των ιχθύων: 

- Υψόμετρο κατωφλίου του ανάντη άκρου της διόδου: 872,40m

- Υψόμετρο κατωφλίου του κατάντη άκρου της διόδου: 870,64m

- Υψόμετρο της βαθιάς γραμμής του ρέματος στο σημείο που συμβάλλει σε αυτήν η

απορροή της διόδου των ιχθύων: 870,20m 

6.2.2.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΩΝ 
Η διαστασιολόγηση της διόδου των ιχθύων εξαρτάται από τα είδη των ιχθύων που 

υπάρχουν στο υπόψη ρέμα. 

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.  

Σχήμα 6.1: Είδη ιχθύων στον Αχελώο ποταμό ανάλογα με το υψόμετρο (πηγή: 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.59 

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

με τον πίνακα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που ακολουθεί, συναντάται κυρίως η ζώνη της πέστροφας 

και η ζώνη της πέστροφας - μπριάνας. Οι εν λόγω ιχθείς φαίνονται και στις φωτογραφίες 

που παρατίθενται παρακάτω. 

 

 
Σχήμα 6.2: Αβιοτικά χαρακτηριστικά βιοτικών τύπων Πέστροφας, Πέστροφας – 

Μπριάνας και Ορεινών Κυπρινοειδών (πηγή: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
 

 
Φωτ. 6.1: Πέστροφα Αχελώου. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της Πέστροφας Αχελώου είναι: 

Μήκος = 10 – 25cm  

 

 

 
Φωτ. 6.2: Μπριάνα. 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μπριάνα είναι: 

Μήκος = 10 – 25cm  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΔΟΥ ΙΧΘΥΩΝ 
Για την κατασκευή του ιχθυοδιαδρόμου (fishway ή fishladder) θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν τα χαρακτηριστικά των ψαριών που θα τον χρησιμοποιούν για τις 

μετακινήσεις τους, προκειμένου η δίοδος να είναι κατάλληλη και αποτελεσματική (Larinier 

2008). Τα είδη της Πέστροφας και της Μπριάνας του ρέματος βαθύρρευμα, μπορούν να 

αντεπεξέλθουν με σχετική ευκολία, σε σχέση με άλλα είδη, στην αλλοίωση της φυσικής 

κοίτης και να μετακινούνται επιτυχώς διαμέσου της τεχνητής διόδου (Ovidio & Philippart 

2002). Η σωματική τους κατασκευή και ο τύπος κολύμβησής τους, βοηθάει στην 

κολύμβηση ενάντια σε ισχυρή ροή και στην υπερπήδηση εμποδίων (Schilt 2007). 

 

Η ικανότητα επιτυχούς υπερπήδησης εμποδίων στα ποτάμια εξαρτάται από το είδος, το 

μέγεθος του ψαριού, τα χαρακτηριστικά (ύψος, κλίση) του εμποδίου, το βάθος του ποταμού 

και τη ροή του νερού (Monk et al. 1989, Santos et al. 2006). Οι πέστροφες, όπως και τα 

περισσότερα είδη της οικογένειας Salmonidae, στην οποία και ανήκει, έχουν την ικανότητα 

να ξεπερνούν πηδώντας έξω από το νερό κάθετα εμπόδια ύψους 1m και κολυμπώντας 

πλάγια εμπόδια 3-4m με κλίση 50% και 20m με κλίση 30% (Ovidio & Philippart 2002). Για 

την υπερπήδηση κάθετων εμποδίων παίζει σημαντικό ρόλο το βάθος πριν το εμπόδιο. 

Είναι απαραίτητο το βάθος αυτό να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το μήκος του ψαριού 
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(δηλαδή μία πέστροφα 16cm χρειάζεται βάθος τουλάχιστον 32cm πριν το εμπόδιο), έτσι ώστε το 

ψάρι να μπορεί να "πάρει φόρα" (Ovidio & Philippart 2002). Για κεκλιμένα εμπόδια, που 

ξεπερνιούνται κολυμπώντας, το καθοριστικό κριτήριο είναι το βάθος του νερού πάνω από 

την κεκλιμένη επιφάνεια σε σχέση με το ύψος του ψαριού. Απαιτείται το βάθος πάνω από 

το εμπόδιο να είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του ψαριού (Ovidio & Philippart 2002), 

ιδανικά λίγο μεγαλύτερο. 

 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι τύποι διόδων ιχθύων, όπως φαίνεται στα 

σχήματα που ακολουθούν, ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε έργου. 

 

 
Σχήμα 6.3: Διάφοροι τύποι ιχθυοδιάδρόμων: 1a-c) Pool passes: Διαδοχικές δεξαμενές, 

1d) Eel passes: Δίοδοι χελιού, 2a-c). Slot passes: Κάθετες διατάξεις με στενά 
ανοίγματα 3a-b), Denil passes: Πέρασμα αντίστροφης ροής. 

 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.62 

Από τους τύπους αυτούς, λόγω του αναγλύφου της περιοχής της υδροληψίας, επιλέχθηκε 

ο συμβατικός τύπος με διαδοχικές δεξαμενές που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

θυρίδων και υπερχειλιστών (1b). Ο τύπος αυτός κατασκευάζεται σε διάφορες διατάξεις 

όπως φαίνεται και στα κατωτέρω σχήματα. Για το εν λόγω ΜΥΗΕ επιλέγεται ο τύπος που 

περιλαμβάνει στον σχεδιασμό του και καμπύλες. 

 

 
Σχήμα 6.4: Συμβατικός τύπος ιχθυοδιαδρόμου με διαδοχικές δεξαμενές, όπου 

εμφαίνεται και η κατά μήκος τομή αυτού. 
 

 
Σχήμα 6.5: Κατόψεις συμβατικού τύπου ιχθυοδιαδρόμου με διαδοχικές δεξαμενές (α. 

κυρτός τύπος, β. ευθύγραμμος τύπος & γ. αναδιπλούμενος τύπος). 
 

Η κατασκευή των διαδοχικών δεξαμενών με αυξανόμενο ύψος (pool and weir) που 

επιτρέπει στα ψάρια ή να πηδούν από τη μια δεξαμενή στην άλλη ή να περνάνε από κάτω 

από την κάθε δεξαμενή για να πάνε στην επόμενη δεξαμενή, είναι ο καταλληλότερος 

τύπος ιχθυοδιαδρόμου για την περίπτωση του εξεταζόμενου υδατoρεύματος. Ο 

ιχθυοδιάδρομος με τις δεξαμενές έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ως δίοδος για 

ποταμόδρομα είδη, συμπεριλαμβανομένων ειδών πέστροφας του γένους Salmo (Larinier 
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2002a, b, c, Santos et al. 2006), και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι, οι πέστροφες έχουν 

την ικανότητα να κολυμπούν ανοδικά πάνω σε κεκλιμένες επιφάνειες (όπου κεκλιμένη 

επιφάνεια είναι ο πυθμένας της κάθε επιμέρους δεξαμενής) αρκεί το βάθος του νερού να είναι 

μεγαλύτερο από το ύψος σώματος του ψαριού. 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
H διαστασιολόγηση του ιχθυοδιαδρόμου έγινε με πρόγραμμα υδραυλικών υπολογισμών 

σε Η/Υ, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής δεδομένα: 

• Την παροχή διατήρησης του οικοσυστήματος (οικολογική παροχή) που αναφέρεται σε 

κεφάλαιο που ακολουθεί και είναι ίση με 90ℓ/s 

• Ζητούμενη διαφορά ύψους κατακόρυφου τοίχου δεξαμενής, πάνω από την επιφάνεια 

του ύδατος της κάθε δεξαμενής, Dh= 16cm. 

• Το ύψος του φράγματος περίπου 2,6m  

• Μήκος δεξαμενής = 1,20 m. 

• Εν γένει οι διαστάσεις και η διαφορά μεταξύ δεξαμενών που συνιστώνται στον πίνακα 

6.1  (Wasserkraft-alangen J. Giesecke, E. Mosonyi & Fish passes DVWK). 

 

Πίνακας 6.1: Προτεινόμενες διαστάσεις δεξαμενών.  

 

Τα βασικά μεγέθη του ιχθυοδιαδρόμου που προέκυψαν από τους παραπάνω 

υπολογισμούς είναι τα ακόλουθα: 

• Διαστάσεις θυρίδων: 0,25×0,25cm 

• Διαστάσεις υπερχειλιστών: 0,2×0,2cm 

• Μήκος δεξαμενής: 1,2m 

• Πλάτος δεξαμενής: 1,0m. 

• Βάθος νερού: 0,6m. 

• Διερχόμενη παροχή: Qθυρίδας+Qυπερχειλιστή = 70+30 =100 lt/sec 

• Μέση ταχύτητα νερού: 0,15m/sec 

• Αρ. Δεξαμενών: 16 

Είδος 
ιχθύος 

Διαστάσεις δεξαμενών 
(m) 

Διαστάσεις θυρίδων 
(m) 

Διαστάσεις 
υπερχειλιστών 

(m) 
Διερχόμενη 

παροχή 
ιχθυοδιαδρόμου 

(m3/s) 

Μέγιστη διαφορά 
ύψους μεταξύ δύο 

διαδοχικών 
δεξαμενών 

Δh (m) μήκος πλάτος βάθος 
νερού πλάτος ύψος πλάτος ύψος 

Οξύρρυγχος 5-6 2,5-3 1,5-2,0 1,5 1 - - 2,5 0,20 
Σολομός, 
θαλάσσια 
πέστροφα  

2,5-3 1,6-2 0,8-1,0 0,4-0,5 0,3-0,4 0,3 0,3 0,2-0,5 0,20 

Θύμαλλος, 
κυπρινοειδή 1,4-2 1,0-1,5 0,6-0,8 0,25-0,35 0,25-0,35 0,25 0,25 0,08-0,02 0,20 

Ζώνη 
πέστροφας >1,0 >0,8 >0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05-0,1 0,20 
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• Επαγόμενο ύψος υπερχειλιστή που πληρούται από ύδωρ = 0,60m.

Σημειώνεται ότι η ταχύτητα πλεύσης του είδους Μπριάνα εκτιμάται περίπου 0,75m/sec, 

αλλά δύναται να ξεπεράσει και τα 2m/sec, καθώς εξαρτάται από την ηλικία του ψαριού 

(ενήλικας, ιχθύδιο) και την κατηγορία της ταχύτητας πλεύσης (burst, prolonged). Η ταχύτητα 

πλεύσης του είδους Πέστροφα κυμαίνεται από 0,92-3,26 m/sec και εξαρτάται από τους 

ανωτέρω παράγοντες (ηλικία ψαριού και κατηγορία πλεύσης). Βάσει των ανωτέρω με την 

κατασκευή της διόδου διέλευσης ιχθύων, επιτυγχάνεται ταχύτητα νερού εντός της διόδου 

περίπου 0,15m/sec. Συνεπώς, εξασφαλίζεται άνετα η ελεύθερη επικοινωνία των ιχθύων 

ανάντη και κατάντη της υπό μελέτης υδροληψίας. 

Σύμφωνα επίσης με βιβλιογραφικές αναφορές η Μπριάνα αποτελεί βαθύβιο ψάρι και 

συνήθως απαντάται στο 0,25 - 0,27m στη στήλη νερού, ενώ το εύρος βάθους μπορεί να 

κυμαίνεται από 0 - 10m. Η Πέστροφα, συνήθως απαντάται στο 0,48 - 1,12m στη στήλη 

νερού. Δυνάμει των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι το βάθος ροής του νερού, εντός της 

διόδου διέλευσης ιχθύων (0,60m) επαρκεί για την εξασφάλιση της διαβίωσης των ειδών, 

καθ’ όλο το μήκος του. 

Στο παρόν τεύχος επισυνάπτονται τα σχέδια με τίτλο "Γενική Διάταξη Υδροληψίας – 

Διάταξη Διέλευσης Ιχθύων" (Αρ. Σχεδίου Π-8) και " Διάταξη Διέλευσης Ιχθύων" (Αρ. Σχεδίου 

Π-9), όπου εμφαίνεται ο σχεδιασμός της υδροληψίας και της διόδου διέλευσης ιχθύων. 

6.2.3. ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
Η προσαγωγή του νερού θα γίνει με αγωγό συνολικού μήκους περί τα 3.550m. Για τα 

πρώτα περίπου 1.449m ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια επί προσωρινής 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 περίπου 830m, ο 

αγωγός θα οδεύσει επιχωμένος σε υφιστάμενο χωματόδρομο, ελάχιστου πλάτους 5m και 

δεν απαιτείται καμία διαπλάτυνση ή επέμβαση της υφιστάμενης οδοποιίας. 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 περίπου 

174m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωμένος σε υφιστάμενο χωματόδρομο, πλάτους 5m στον 

οποίο δεν απαιτείται καμία διαπλάτυνση ή επέμβαση. 
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Ο αγωγός θα αποτελείται από αγωγούς από GRP, συνολικού μήκους 3.550m. Η 

διάμετρος του αγωγού θα είναι Ø1500 και Ø1400 σε ίσα μήκη. 

 

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε όρυγμα και θα επιχωθεί με ψηφίδες που θα συμπυκνωθούν 

ανά 0,30m. Στα σημεία που ο αγωγός αλλάζει όδευση ή κλίση, θα αγκυρωθεί με σώματα 

αγκύρωσης από σκυρόδεμα. 

 

Για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του αγωγού λαμβάνεται επίσης υπόψη η 

αύξηση της πίεσης λόγω υδραυλικού πλήγματος από το κλείσιμο των πτερυγίων του 

στροβίλου τύπου ''Francis'', καθώς ο στρόβιλος ''Pelton'', επειδή έχει εκτροπείς των 

δεσμών του νερού μπορεί να κλείσει τα ακροφύσια σε πολύ μεγάλους χρόνους χωρίς 

πρόβλημα. 

 

Η υπερπίεση που αναπτύσσεται στην περίπτωση απότομου κλεισίματος δηλ. σε χρόνο 

μικρότερο από 15,5 sec χωρίς πρόβλεψη αντιπληγματικής προστασίας είναι 47,33m που 

αντιστοιχεί στο 56,34% του διατιθεμένου ύψους.  

 

Αυξάνοντας το χρόνο κλεισίματος των πτερυγίων του Francis σε 30 περίπου δευτ. η 

υπερπίεση είναι 21,30 μ. ή 25,35% του γεωδαιτικού ύψους. Παράλληλα για την μείωση 

της υπερτάχυνσης οι στρόβιλοι θα είναι εφοδιασμένοι με σφονδύλους αδρανείας. 

 

Δεδομένου ότι η κλάση πίεσης του αγωγού είναι 16atm υπάρχει πλήρης ασφάλεια κατά 

την λειτουργία του ΥΗΣ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.  

6.2.4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Στην παρούσα παράγραφο, αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για τους υφιστάμενους και 

υπό διάνοιξη δρόμους (μήκος, πλάτος, είδος), οι οποίες έχουν αποτυπωθεί και στο Σχέδιο 

με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου 4), κλίμακα 1:5.000.  

 

Για την πρόσβαση στην υδροληψία, υπάρχει υφιστάμενος αμαξιτός χωματόδρομος, ο 

οποίος δεν χρειάζεται καμία βελτίωση ή επέμβαση, όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω 

σχέδιο. Ο χωματόδρομος αυτός ξεκινάει από την ασφαλτοστρωμένη Εθνική Οδό 

Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας. 

 

Τμήμα Α-Β: Στο τμήμα Α-Β και για μήκος περίπου 174m, ο αγωγός θα οδεύσει 

επιχωμένος σε υφιστάμενο χωματόδρομο, πλάτους 5m. 
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Στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5), αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα 

η πορεία όδευσης του αγωγού προσαγωγής. Συγκεκριμένα, έχει αποτυπωθεί με πράσινο 

χρώμα ο υφιστάμενος χωματόδρομος από το Καψάλιο, μέχρι την Εθνική Οδό Τρικάλων – 

Μεσοχώρας – Άρτας. Η Εθνική Οδός Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας αποτυπώνεται με 

γκρι χρώμα. Δεν υπάρχει επαρχιακός δρόμος που να συνδέει την Αγία Τριάδα με τον 

οικισμό Καψάλιο. 

Επίσης, αναφέρεται ότι οι υφιστάμενοι δρόμοι στους οποίους θα τοποθετηθεί ο αγωγός 

προσαγωγής δεν απαιτείται να διαπλατυνθούν λόγω της ανωτέρω εγκατάστασης του 

αγωγού, επειδή το πλάτος αυτών των υφιστάμενων χωματόδρομων υπερβαίνει ή είναι ίσο 

με 5m. 

Στους υφιστάμενους δρόμους πρόσβασης στην υδροληψία (χωματόδρομος που ξεκινάει από 

την Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας πλησίον του οικισμού Βαθυρέματος) και στον 

ΥΗΣ (χωματόδρομος διερχόμενος από το Καψάλιο) δεν θα απαιτηθούν επεμβάσεις.  

Τμήμα Β-Γ: Στο τμήμα Β-Γ και 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.  

Στα σχήματα 6.6 και 6.7 παρουσιάζονται οι διατομές 4 και 5, όπου φαίνεται ο τρόπος 

εγκατάστασης του αγωγού σε σχέση με την κοίτη του ρέματος.  
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Σχήμα 6.6: Διατομή, τμήμα Β-Γ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 6.7: Διατομή, Τμήμα Β-Γ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

Τμήμα Γ-Δ: Στο τμήμα Β-Γ και για μήκος περίπου 830m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωμένος 

σε υφιστάμενο χωματόδρομο, ελάχιστου πλάτους 5m και δεν απαιτείται καμία 

διαπλάτυνση ή επέμβαση της υφιστάμενης οδοποιίας. 

 

Στα σχήματα που ακολουθούν (Σχήμα 6.8 & 6.9) απεικονίζονται ενδεικτικές τομές 2 και 3, 

όπου φαίνεται ο τρόπος εγκατάστασης του αγωγού στον υφιστάμενο χωματόδρομο και η 

θέση του αγωγού και του υφιστάμενου χωματόδρομου σε σχέση με την κοίτη του ρέματος.  

 

 
Σχήμα 6.8: Σχηματική Τομή, τμήμα Αγωγού Γ-Δ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 6.9: Σχηματική Τομή, τμήμα Αγωγού Γ-Δ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

Τομή του αγωγού προσαγωγής με το ρέμα Καναλιώτη: Στη Φωτ. 6.1 που ακολουθεί, 

απεικονίζεται η τομή του αγωγού προσαγωγής (κόκκινο χρώμα) με το ρέμα Καναλιώτη. 

Επισημαίνεται ότι ο αγωγός προσαγωγής δεν τέμνει το ρέμα Βαθύρεμα. Τα ανωτέρω 

εμφαίνονται στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5) κλίμακας 1:5.000 και η 

θέση συμβολής του αγωγού με το ρέμα Καναλιώτη χωροθετείται αμέσως κατάντη του 

σημείου Δ. 

 

Ο αγωγός μετά τη διέλευση κάτω από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (μπλε χρώμα της 

φωτογραφίας) 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. 

 

Η κροκάλα που θα αφαιρεθεί κατά την τοποθέτηση του αγωγού θα επαναδιαστρωθεί (θα 

αποθηκευτεί σε όμορο σημείο) και δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες. Η τελική 

στάθμη θα είναι η αρχική γι’ αυτό θα ληφθούν οι στάθμες πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν στην περίοδο με την λιγότερη ποσότητα νερού (π.χ. Ιούλιο - 

Αύγουστο). 

 

Στο σχήμα 6.10 που ακολουθεί, παρουσιάζεται σχηματική τομή διέλευσης του αγωγού 

κάθετα στο ρέμα Καναλιώτη, ο οποίος θα είναι εγκιβωτισμένος με οπλισμένο σκυρόδεμα 

C20/25.  
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Σχήμα 6.10: Σχηματική Τομή, τμήμα Αγωγού Γ-Δ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Φωτ. 6.3: Γενική άποψη της περιοχής όδευσης του αγωγού προσαγωγής (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 
 

άσφαλτος 

Ι. Ναός Αγ. Τριάδας 

αγωγός 

Υφιστάμενη οδός 
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Τμήμα Δ-Ε: Ξεκινώντας από την υδροληψία, για την εγκατάσταση του αγωγού 

προσαγωγής, θα διανοιχθεί προσωρινή οδοποιία (Τμήμα Δ-Ε) για μήκος 1.449m, όπως 

φαίνεται στη σχηματική τομή 1 (Σχήμα 6.11), η οποία μετά την τοποθέτηση του αγωγού θα 

αποκατασταθεί. Επίσης στο Σχήμα 6.11 απεικονίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και η 

απόσταση της προσωρινής οδοποιίας και του αγωγού σε σχέση με την κοίτη του ρέματος 

Δ-Ε.  

 

Στο τμήμα Δ-Ε το έδαφος είναι βραχώδες, οπότε κατά τη διάνοιξη της προσωρινής 

οδοποιίας δεν θα υπάρχουν καταπτώσεις.   

 

Τέλος, η κοίτη του ρέματος στο τμήμα Δ-Ε είναι οριοθετημένη λόγω του βραχώδους 

εδάφους με πλάτος 5m έως 10m. 

 

Ο αγωγός θα οδεύσει επιχωμένος στο δεξιό πρανές της προσωρινής οδοποιίας. 

 

 
 

Σχήμα 6.11: Σχηματική Τομή 1, τμήμα αγωγού Δ-Ε (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

6.2.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Για το ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος έχει εκδοθεί η προσφορά σύνδεσης. (αρ. πρωτ. 7832/19-05-

2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ) συνοδευόμενη από τη διατύπωση των όρων σύνδεσης της 

ΔΕΗ (αρ. πρωτ. 532/29-04-2011 έγγραφο της ΔΕΗ). 

 

Το μικρό υδροηλεκτρικό έργο θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) 

της ΔΕΗ. Στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5) φαίνεται με πορτοκαλί 

χρώμα η σύνδεση του υπό μελέτη ΜΥΗΕ με το δίκτυο της ΔΕΗ. 
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Ειδικότερα, το νέο προς κατασκευή δίκτυο διασύνδεσης θα γίνει με εναέρια γραμμή Μέσης 

Τάσης, η οποία θα ξεκινήσει από τον ΥΗΣ και θα οδεύσει για μήκος περίπου 700m στον 

υφιστάμενο χωματόδρομο (πράσινο χρώμα) που συνδέει τον ΥΗΣ με την υφιστάμενη 

ασφαλτοστρωμένη (γκρι χρώμα) Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας. 

 

Στο σημείο ένωσης του χωματόδρομου με την ασφαλτοστρωμένη οδό, θα γίνει σύνδεση 

του νέου δικτύου με το υφιστάμενο εναέριο δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ το οποίο διέρχεται από 

την ασφαλτοστρωμένη οδό.  

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διατύπωση των όρων σύνδεσης της ΔΕΗ, για τη σύνδεση του 

σταθμού με το δίκτυο ΜΤ 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 ΜΤ 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 ΔΕΗ ενεργού και αέργου ενέργειας και 

ισχύος. 

 

Σημειώνεται ότι οι στύλοι από τον ΥΗΣ έως το σημείο ένωσης με την υφιστάμενη γραμμή 

ΜΤ της ΔΕΗ θα τοποθετηθούν στο πλάι του υφιστάμενου χωματόδρομου και συνεπώς 

δεν θα απαιτηθεί καμία αποψίλωση.  

6.3. ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

6.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ο σταθμός παραγωγής του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο περί τα 

+791,5m, σε απόσταση περί τα 2.400m ΒΔ του οικισμού Βαθύρρευμα.  

 

Η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής θα εξασφαλίζεται από 

υφιστάμενο αμαξιτό χωματόδρομο μήκους περί τα 660m, ο οποίος συνδέεται με την 

ασφαλτοστρωμένη Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται περιγραφή των επιμέρους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του 

σταθμού παραγωγής. 

 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.73 

Κτίριο σταθμού παραγωγής 
Το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα είναι διαστάσεων 19,00m×10,00m περίπου 

(εμβαδού ~190m2) και ύψους περί τα 8,0m. 

 

Το κτίριο θα είναι μονώροφο και θα είναι κατασκευασμένο κυρίως από σκυρόδεμα. Η 

σκεπή του θα αποτελείται από δίρριχτη κεκλιμένη πλάκα, η οποία θα επικαλύπτεται με 

κεραμίδια.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο περιβάλλον χώρος του κτιρίου θα αποκατασταθεί, 

προκειμένου να επανενταχθεί στο φυσικό τοπίο της περιοχής. 

 

Το κτίριο θα φωτίζεται με τεχνητό φωτισμό, ενώ επιπλέον θα διαθέτει εξωτερικά 

προστατευόμενα παράθυρα για το φυσικό φωτισμό του.  

 

Τα παράθυρα και οι πόρτες των εξωτερικών χώρων του κτιρίου θα είναι κατασκευασμένα 

από σύγχρονα υλικά τα οποία θα πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές για την 

ενεργειακή απόδοσή τους. 

 

Η επικάλυψη του δαπέδου στο εσωτερικό του κτιρίου θα είναι βιομηχανικού τύπου, ενώ 

θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η παρουσία υδάτων στο δάπεδο λόγω 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

 

Σε ειδικά διαμορφωμένο μέρος του δαπέδου του κτιρίου, θα εδραστούν οι στρόβιλοι, ενώ 

ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα εδρασθεί πάνω στο δάπεδο. Για τη στερέωση του 

εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθούν αγκύρια και σκυρόδεμα δευτέρου σταδίου. 

 

Η είσοδος στον ΥΗΣ προβλέπεται με μεταλλική συρόμενη πόρτα πλάτους 3,0m, απ' όπου 

θα περάσει ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου. Επίσης, το κτίριο θα έχει 

εξωτερικά προστατευόμενα παράθυρα για το φυσικό φωτισμό του. 

 

Οι μετασχηματιστές θα τοποθετηθούν υπαιθρίως, παράπλευρα του κτιρίου του ΥΗΣ, σε 

ιδιαίτερο χώρο που θα είναι περιφραγμένος για λόγους ασφαλείας. Κάτω από το χώρο 

των μετασχηματιστών θα υπάρχει σκάμμα με σκύρα, όπου θα συλλέγονται τα έλαια, σε 

περίπτωση αστοχίας αυτού. 
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Στον ΥΗΣ θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τον πίνακα MΤ, τους πίνακες αυτοματισμού 

τροφοδοσίας και ελέγχου, την αποθήκη, το γραφείο και χώρος υγιεινής. Το μόνιμο 

προσωπικό του ΥΗΣ θα αποτελείται από ένα έως δύο άτομα. 

Στα σκαριφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται ενδεικτική κάτοψη και ενδεικτική τομή 

του σταθμού παραγωγής και τα αντίστοιχα σχέδια συνοδεύουν το τεύχος της μελέτης 

υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.  
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Σκαρίφημα 6.1: Ενδεικτική κάτοψη σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος. 
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Σκαρίφημα 6.2: Ενδεικτική τομή σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος. 
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Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη, η οποία αφορά στην πρόταση τμηματικής 
οριοθέτησης του ρέματος Βαθύρρευμα στην περιοχή υλοποίησης των έργων, 
δηλαδή τόσο στην περιοχή των εγκαταστάσεων του ΜΥΗΣ όσο και στην περιοχή 
της υδροληψίας. 
 

Σύμφωνα με την ανωτέρω υδραυλική μελέτη με τίτλο "Φάκελος Οριοθέτησης Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Έργου Ισχύος 1,54MW στη Θέση "Βαθύρρευμα" της Δ.Ε. Πινδέων του 

Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων", στη θέση του ΥΗΣ οι γραμμές πλημμύρας σε 

ορισμένες διατομές υπερβαίνουν τις οχθιογραμμές του ρέματος, συνεπώς, για την 

προστασία των εγκαταστάσεων του ΥΗΣ, προτείνεται η κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο 

σκυρόδεμα σε συνδυασμό με τη διώρυγα εξόδου (ή διώρυγα φυγής) από το σταθμό.  

 

Το προτεινόμενο τοιχίο, βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της περιφραγμένης έκτασης όπου 

θα κατασκευαστεί ο ΥΗΣ εκτός των τελευταίων 5,0m κατάντη της κατασκευής, όπου το 

τοιχίο προσαρμόζεται στον υφιστάμενο πτερυγότοιχο της γέφυρας τύπου «Belley». 

 

Στα σκαριφήματα που ακολουθούν δίνονται οι τυπικές διατομές του τοιχίου και της 

διώρυγας εξόδου από το σταθμό.  

 

Για την κατασκευή προτείνεται κατ’ ελάχιστο η χρήση σκυροδέματος C30/37 με οπλισμό 

B500C. Οι δύο (2) παρειές του τοιχίου επαλείφονται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Το 

πέδιλο θα εδράζεται σε άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 10cm, υπό του 

οποίου κατασκευάζεται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό λατομείου, πολύ καλά 

συμπυκνωμένο, σε πάχος 0,5m τουλάχιστον. Η επίχωση αριστερά και δεξιά του τοιχίου 

θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, πολύ 

καλά συμπυκνωμένα. O διαχωρισμός των υλικών επίχωσης θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση γεωυφάσματος. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές διατομές εφαρμογής του 

τοιχίου για ύψος 2,0 και 1,5m.  
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Σκαρίφημα 6.3: Τυπική διατομή εφαρμογής τοιχίου ύψους 2,0m (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

Σκαρίφημα 6.4: Τυπική διατομή εφαρμογής τοιχίου ύψους 1,5m (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

Για την κατασκευή της διώρυγας εξόδου προτείνεται επίσης κατ’ ελάχιστο η χρήση 

σκυροδέματος C30/37 με οπλισμό B500C. Οι εξωτερικές παρειές των δύο (2) τοιχίων που 

αποτελούν την διώρυγα επαλείφονται με διπλή ασφαλτική επάλειψη. Ο πυθμένας της 

διώρυγας θα αποτελείται από δύο (2) πλάκες πάχους 0,5m με ενδιάμεσο αρμό, οι οποίες 

εδράζονται σε άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 10cm και σε εξυγιαντική 

στρώση από θραυστό υλικό λατομείου, πολύ καλά συμπυκνωμένο, σε πάχος 0,5m 

τουλάχιστον. Η επίχωση αριστερά και δεξιά των τοιχίων θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής, απαλλαγμένα από οργανικές ουσίες, πολύ καλά συμπυκνωμένα. O 

διαχωρισμός των υλικών επίχωσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση γεωυφάσματος. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές διατομές εφαρμογής της διώρυγας εξόδου.  
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Σκαρίφημα 6.5: Τυπική διατομή διώρυγας εξόδου – Ανάντη (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 
Σκαρίφημα 6.6: Τυπική διατομή διώρυγας εξόδου – Κατάντη (το σχήμα είναι άνευ 

κλίμακας). 
 

Σημειώνεται ότι η διώρυγα εξόδου (ή φυγής) θα είναι ανοιχτής ορθογωνικής διατομής, 

μήκους περί τα 38m (εκτός του κτιρίου του ΥΗΣ). Στο σημείο εξόδου από το σταθμό 

παραγωγής θα έχει πλάτος 6m και ύψος 1m ενώ στο σημείο συμβολής με το ρέμα θα έχει 

πλάτος 2m και ύψος 1m. Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων (4) εγκάρσιων 

χαλινών κατά μήκος της κατασκευής και η διαμόρφωση της εξόδου με θραυστά υλικά 

λατομείου. 

6.3.2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Στην παρούσα παράγραφο, αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για τους υφιστάμενους και 

υπό διάνοιξη δρόμους (μήκος, πλάτος, είδος), οι οποίες έχουν αποτυπωθεί και στο Σχέδιο 

με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5), κλίμακα 1:5.000.  

 

Για την πρόσβαση τόσο στην υδροληψία όσο και στον σταθμό παραγωγής, υπάρχουν 

υφιστάμενοι αμαξιτοί χωματόδρομοι, οι οποίοι δεν χρήζουν βελτίωσης ή επέμβασης, 

όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω σχέδιο. Ο χωματόδρομος για την πρόσβαση στην 

υδροληψία άρχεται από την ασφαλτοστρωμένη Εθνική Οδό Τρικάλων – Μεσοχώρας – 

Άρτας και έχει μήκος περί τα 660m, ενώ ο χωματόδρομος για την πρόσβαση στον σταθμό 

παραγωγής άρχεται από την ανωτέρω Εθνική Οδό και το μήκος του είναι περί τα 700m. 
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6.3.3. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του δεν δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας νέων 

χώρων στάθμευσης. Τα οχήματα τα οποία θα προσεγγίζουν το χώρο του ΥΗΣ δύναται να 

σταθμεύσουν εντός του οικοπέδου του ΥΗΣ, πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

6.3.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα βρίσκεται στο χώρο του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφεται στη συνέχεια. 

Υδροστόβιλοι 
Στο σταθμό παραγωγής του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα θα εγκατασταθούν δύο μονάδες μία με 

στρόβιλο τύπου ''Francis'' οριζόντιου άξονα και μια με στρόβιλο τύπου "Pelton" με 

κατακόρυφο άξονα, διαφορετικής ισχύος η καθεμιά  

Α. Στρόβιλος ‘’Francis’’ 
Το στροφείο του στροβίλου θα στερεωθεί πάνω στον άξονα της γεννήτριας σε πρόβολο. 

Το όλο περιστρεφόμενο μέρος της μονάδας (στροφείο και ρότορας γεννήτριας) θα στηρίζεται 

στα έδρανα της γεννήτριας. 

Τα ρυθμιστικά πτερύγια καθώς και το στροφείο του στροβίλου θα είναι ολόσωμα χυτά, και 

θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 13/4. 

Στην είσοδο του στροβίλου θα υπάρχει δικλείδα ασφαλείας τύπου ''πεταλούδας'' 

εφοδιασμένη με δικλείδα παράκαμψης για την πλήρωση του στροβίλου πριν την εκκίνηση, 

καθώς και την απομόνωση του για συντήρηση. 

Τα ρυθμιστικά πτερύγια του στροβίλου για την κίνηση τους θα έχουν υδραυλικό κύλινδρο 

(servomotor) απλής ενέργειας που θα λειτουργούν με το λάδι, υπό πίεση, του ρυθμιστή 

στροφών, για το άνοιγμα και θα κλείνουν με αντίβαρο. Ο σπειροειδής θάλαμος του 

στροβίλου θα στερεωθεί στο δάπεδο του ΥΗΣ με αγκύρια και σκυρόδεμα 2ου σταδίου. 

Πίνακας 6.2: Τα κύρια χαρακτηριστικά του στροβίλου. 
Νο 1 

- Τύπος Francis  οριζ. άξονα 
- Γεωδαιτικό ύψος 84,0 m 
- Καθαρό ύψος πτώσης (στην μεγ.παροχή) 82,11 m 
- Μέγιστη παροχή 1,47 m3/sec 
- Ταχύτητα περιστροφής 1.000 r.p.m
- Ισχύς 1085 KW 
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Β. Στρόβιλος ‘’Pelton’’ 
Ο στρόβιλος τύπου ''Pelton'' θα είναι κατακόρυφου άξονα, με τέσσερα ακροφύσια και 

εκτροπέα της δέσμης του νερού. Το στροφείο του στροβίλου θα στερεωθεί πάνω στον 

άξονα της γεννήτριας. Το όλο περιστρεφόμενο μέρος της μονάδας (στροφείο και ρότορας 

γεννήτριας) θα στηρίζεται στο κάτω έδρανο της γεννήτριας που θα φέρει όλες τις αξονικές 

δυνάμεις. Ολα τα φορτία θα μεταβιβάζονται στο κάλυμμα του στροβίλου και από εκεί στο 

σκυρόδεμα του ΥΗΣ. 

 

Τα ακροφύσια καθώς και το στροφείο του στροβίλου θα είναι ολόσωμα χυτά από 

ανοξείδωτο χάλυβα 13/4. 

 

Προ του στροβίλου θα υπάρχει δικλείδα ασφαλείας εφοδιασμένη με δικλείδα παράκαμψης 

για την προπλήρωση του στροβίλου πριν την εκκίνηση, καθώς και την απομόνωση του 

για συντήρηση. 

 

Για την εκκένωση του στροβίλου και του αγωγού προσαγωγής θα υπάρχουν αντίστοιχες 

δικλείδες, που θα οδηγούν το νερό στην διώρυγα φυγής. 

 

Πίνακας 6.3: Τα κύρια χαρακτηριστικά του στροβίλου. 
  Νο 2 
- Τύπος Pelton κατ. άξονα 
- Γεωδαιτικό ύψος 84,0 m 
- Καθαρό ύψος πτώσης (στην μεγ.παροχή) 82,15  m 
- Μέγιστη παροχή 0,63 m3/sec 
- Ταχύτητα περιστροφής 600 r.p.m 
- Ισχύς 455 KW 
- Αριθμός ακροφυσίων 4 ή 5  

Ρυθμιστές στροφών 
Το υδραυλικό μέρος των ρυθμιστών στροφών θα αποτελείται από μονάδα πίεσης ελαίου 

που θα τροφοδοτεί τους υδραυλικούς κυλίνδρους των ρυθμιστικών πτερυγίων καθώς και 

του υδραυλικού κυλίνδρου των δικλείδων εισόδου. 

 

Η κάθε μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με συγκρότημα αντλίας - κινητήρα υψηλής πίεσης, 

χειροκίνητη αντλία, συρταρωτές δικλείδες τροφοδοσίας των υδραυλικών κυλίνδρων, 

φίλτρα, δικλείδες ανακουφιστικές και αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενες στραγγαλιστικές, 

αισθητήριο στάθμης ελαίου, πιεζοστάτες, τα κατάλληλα όργανα πίεσης και θερμοκρασίας, 

δοχείο αζώτου-λαδιού, δικλείδες πλήρωσης και εκκένωσης, κλπ.  
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Το ηλεκτρονικό μέρος των ρυθμιστών στροφών θα αποτελείται από ηλεκτρονικές κάρτες 

εισόδου-εξόδου, επεξεργασίας, 19’’, που θα εγκατασταθούν στον αντίστοιχο πίνακα 

ελέγχου της μονάδας. Στον κάθε ρυθμιστή στροφών θα καταλήγουν όλα τα σήματα 

λειτουργίας και θα δίνονται από αυτόν οι κατάλληλες εντολές για την αυτόματη λειτουργία 

της αντίστοιχης μονάδας. 

Εκτός από την αυτόματη λειτουργία θα υπάρχει και δυνατότητα για χειροκίνητη λειτουργία, 

απαραίτητη κατά τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία της μονάδας. 

Δικλείδες εισόδου 
Οι δικλείδες εισόδου (ασφαλείας) θα είναι τύπου πεταλούδας διαμέτρου DN 700 PN 16 και 

DN 450 PN 16 για τους στροβίλους των μονάδων Νο1 και Νο 2 αντίστοιχα και θα 

λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους. Οι υδραυλικοί μηχανισμοί θα ανοίγουν με το λάδι 

υπό πίεση του αντίστοιχου ρυθμιστή στροφών, και θα κλείνουν με αντίβαρο.  

Κατάντη της κάθε δικλείδας θα υπάρχει σύνδεσμος αποσυναρμολόγησης. Η κάθε δικλείδα 

θα έχει φλάντζες για την σύνδεση της ανάντη με τον αγωγό προσαγωγής και κατάντη με 

τον σύνδεσμο αποσυναρμολόγησης. 

Τέλος, οι δικλείδες θα φέρουν πέλμα για την ακύρωση τους στο σκυρόδεμα του δαπέδου 

του ΥΗΣ. 

Γεννήτριες 
Οι γεννήτριες θα είναι σύγχρονες, τριφασικές, αερόψυκτες οριζοντίου άξονα και θα 

συνδέονται κατευθείαν στο στροφείο του στροβίλου. Η γεννήτρια της μονάδας με στρόβιλο 

Francis θα στερεωθεί στο δάπεδο του ΥΗΣ με αγκύρια και σκυρόδεμα 2ου σταδίου, ενώ η 

μονάδα με τον στρόβιλο τύπου Pelton πάνω στο κάλυμμα του στροβίλου. Ο άξονας της 

γεννήτριας θα είναι εφοδιασμένος με έδρανα κύλισης λιπαινόμενα με γράσο. 

Η κάθε γεννήτρια θα είναι εφοδιασμένη με ανιχνευτές θερμοκρασίας (PT 100), στα έδρανα 

και στα τυλίγματα του στάτη της για την προστασία της έναντη υπερθέρμανσης. 

Η κάθε γεννήτρια θα έχει γειωμένο κόμβο με υψηλής τιμής αντίσταση και θα είναι 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς IEC 34 και VDE 0530 και θα είναι εφοδιασμένη με 

διέγερση περιστρεφόμενων διόδων χωρίς ψύκτρες, αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) 

καθώς και με ρυθμιστή διόρθωσης του συντελεστού ισχύος. 
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Πίνακας 6.4: Τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε γεννήτριας. 
  Νο 1 Νο 2  
- Τάση λειτουργίας 0,6  0,6 KV 
- Συχνότητα 50 50 Ηz 
- Ταχύτητα περιστροφής 1.000  600 r.p.m 
- Ισχύς 1.150  500 KVA 
- συντ. ισχύος (cosφ) 0,9 0,9  
- Βαθμός προστασίας IP 23 IP 23  
- Μέγιστη θερμοκρασία αέρα περιβ. 40  40  C 
- Κλάση μόνωσης  F F  
- Τρόπος σύνδεσης κόμβου Αστέρας Αστέρας  
- Υψόμετρο εγκατάστασης μέχρι 1000 μέχρι 1000 μ. 
- Περιοχή  ρύθμισης τάσης 10 10 % 
-  Ακρίβεια ρύθμισης 1 1 % 

Μετασχηματιστής Ανύψωσης και Μ/Σ Βοηθητικών 
Οι μονάδες θα έχουν κοινό μετασχηματιστή ανύψωση ο οποίος θα είναι αερόψυκτος, 

τριφασικός ελαίου. Ο Μ/Σ θα φέρει τροχούς κύλισης και θα εγκατασταθούν σε ειδικά 

διαμορφωμένο μέρος στο εξωτερικό του ΥΗΣ. Το δοχείο του Μ/Σ θα έχει φίλτρο 

αφύγρανσης, δικλείδα εκκένωσης και πλήρωσης και θα στηρίζεται πάνω σε 

σιδηροτροχιές. Για την τροφοδότηση των βοηθητικών, όταν δεν λειτουργεί οι μονάδες θα 

εγκατασταθεί βοηθητικός Μ/Σ ισχύος 50 KVA σε σύνδεση Dyn11. 

 

Οι Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς IEC 67. 

 

Πίνακας 6.5: Τα κύρια χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή. 
 - Τύπος  εξωτερικού χώρου 
- Τάση λειτουργίας 0,6 / 20 ΚV 
- Ισχύς 1.700 KVA 
- Αλλαγή τάσης  εκτός λειτουργίας  

± 2Χ2,5 % 
- Τρόπος ψύξης ΟΝΑΝ 
- Σύνδεση Dyn1 

 

Για την προστασία του ο κάθε Μ/Σ ανύψωσης θα φέρει ηλεκτρονόμο ''Boucholz'' 

θερμόμετρο με ηλεκτρικές επαφές κ.α. 

Πίνακες ελέγχου και τροφοδοσίας 
Στους πίνακες ελέγχου θα εγκατασταθεί το σύστημα αυτοματισμού και ρύθμισης της 

ισχύος των μονάδων, οι προστασίες κάθε γεννήτριας, καθώς και η τροφοδότηση των 

βοηθητικών των μονάδων.  

Πίνακες Μέσης Τάσης 
Οι πίνακες Μ.Τ. θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό IEC 298 και θα συνδέουν την 

πλευρά Μ.Τ. των Μ/Σ ανύψωσης, καθώς επίσης και του Μ/Σ τροφοδοσίας των 

βοηθητικών με το δίκτυο της ΔΕΗ. 
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Ηλεκτρονικά σταθμήμετρα  
Για την λειτουργία των μονάδων θα εγκατασταθεί στον εξαμμωτή της κύριας υδροληψίας, 

ηλεκτρονικό σταθμήμετρο λήψης πίεσης που θα συνδέεται με τον ρυθμιστή στροφών της 

μονάδας. Το αισθητήριο του σταθμημέτρου θα τοποθετηθεί μέσα σε σωλήνα από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Πίνακας 6.6: Τα κύρια χαρακτηριστικά του σταθμημέτρου. 
- Τύπος σταθμημέτρου Ηλεκτρονικό πιεζο -ηλεκτρικού τύπου 
- Τάση τροφοδοσίας 24 V  D.C 
- Ακρίβεια μέτρησης 1 cm 
- Έξοδος 4…20 mA 
- Βαθμός προστασίας  IP 64 

Σύστημα γείωσης 
Το σύστημα γείωσης θα αποτελείται από πλέγμα θεμελιακής γείωσης με χάλκινους 

γυμνούς αγωγούς διατομής 50 mm2 και ηλεκτρόδια γείωσης. Κάθε ηλεκτρική συσκευή και 

κάθε πίνακας, θα συνδεθεί με το δίκτυο γείωσης.  

 

Η αντίσταση του εδάφους θα μετρηθεί μετά τις εκσκαφές. Σε περίπτωση που η αντίσταση 

γείωσης είναι μικρότερη από 1 Ω, θα συνδεθούν στο πλέγμα όλα τα μεταλλικά μέρη του 

εξοπλισμού καθώς και ο ουδέτερος του Μ/Σ των βοηθητικών. Σε περίπτωση που η 

αντίσταση γείωσης είναι μέχρι 10 Ω στο πλέγμα θα συνδεθούν μόνο τα μεταλλικά μέρη και 

ο ουδέτερος του Μ/Σ θα γειωθεί ανεξάρτητα.  

Βοηθητικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
Στον σταθμό παραγωγής θα εγκατασταθούν τα εξής βοηθητικά συστήματα: 

• Γερανογέφυρα χειροκίνητη για την εγκατάσταση και συντήρηση του Εξοπλισμού, 

ανυψωτικής ικανότητας 10 τόννων. Η γερανογέφυρα θα είναι σύμφωνα με τους 

κανονισμούς FEM κατηγορίας 1AM  

• το σύστημα φωτισμού 

• το σύστημα ρευματοδοτών 

• το σύστημα αλεξικεραυνικής  προστασίας 

 

Για την πυροπροστασία του σταθμού παραγωγής θα εγκατασταθούν πυροφραγμοί 

καλωδίων ανιχνευτές καπνού και φορητοί πυροσβεστήρες. 

Διώρυγα φυγής 
Η διώρυγα φυγής του νερού θα επιστρέφει το νερό στην κοίτη του ρέματος μετά την 

ενεργειακή αξιοποίηση από τον ΜΥΗΣ. Η διώρυγα φυγής θα είναι ανοιχτής ορθογωνικής 

διατομής, μήκους περί τα 38m (εκτός του κτιρίου του ΥΗΣ). Στο σημείο εξόδου από το 
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σταθμό παραγωγής θα έχει πλάτος 6m και ύψος 1m ενώ στο στημείο συμβολής με το 

ρέμα θα έχει πλάτος 2m και ύψος 1m. Η κλίση της διώρυγας φυγής θα είναι περίπου 2%. 

Στο σημείο επιστροφής του νερού προς αποφυγή διαβρώσεως της κοίτης και προς 

αποφυγή καθιζήσεων, τμήμα της πλημμυρικής κοίτης του ρέματος διαστρώνεται με 

συρματοκιβώτια. Η έκταση της διαμορφούμενης κοίτης με συρματοκιβώτια θα είναι 4×4= 

16m2. 

6.3.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΟ  

Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του, δεν καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις και δεν 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις υφιστάμενες χρήσεις γης. Έκταση θα καταληφθεί από 

την εγκατάσταση στη θέση της υδροληψίας, η οποία όμως θα είναι ιδιαίτερα μικρή, λόγω 

του μεγέθους του έργου και της απουσίας ταμιευτήρα, στην περίπτωση του οποίου θα 

μπορούσαν να κατακλυστούν με νερό μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Όσον αφορά τον 

αγωγό προσαγωγής του νερού, αυτός θα είναι υπόγειος και η όδευσή του θα 

πραγματοποιηθεί επί υφιστάμενων οδών και επί προσωρινής οδοποιίας. Όπως 

αναφέρθηκε και αναλυτικά ανωτέρω, η πρόσβαση τόσο στην υδροληψία όσο και στον 

σταθμό παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες αμαξιτές οδοί οι οποίες δεν 

χρήζουν βελτίωσης. Για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

θα καταληφθεί έκταση ίση με το εμβαδόν του κτιρίου, περί τα ~190m2. Επιπλέον, ο 

περιφραγμένος και στεγασμένος χώρος παραπλεύρως του κτιρίου όπου θα τοποθετηθούν 

οι μετασχηματιστές καταλαμβάνει έκταση περί τα 26m2. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι εκτάσεις που θα καταλάβει κάθε επί μέρους έργο 

του υπό μελέτη ΜΥΗΕ στο Βαθύρρευμα: 

• Υδροληψία: 1.312,77m2 

• Προσωρινή οδός (επί της οποίας θα τοποθετηθεί και τμήμα του αγωγού προσαγωγής): 

12.580,00m2 

• Αγωγός προσαγωγής (τμήμα του επί υφιστάμενης οδοποιίας) 2.600m2  

• Γήπεδο χωροθέτησης ΥΗΣ: 4.166,77m2 

 

Βάσει των ανωτέρω, η συνολική έκταση που εκτιμάται ότι θα καταληφθεί από το υπό 

μελέτη έργο, είναι της τάξης των 20.659,54m2.  

Για το υπό μελέτη έργο έχουν εκδοθεί  

- η με αρ. πρωτ. 488/10535/07-02-2011 Πράξη Χαρακτηρισμού,  
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- η Βεβαίωση Τελεσιδικίας αυτής με το αρ. πρωτ. 2987/67831/22-06-2011 της ως άνω 

Πράξης Χαρακτηρισμού.  

 

Η έγκριση επέμβασης του συνόλου των δασικών εκτάσεων που θίγονται από την 

κατασκευή του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, θα ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων που θα εκδοθεί με την παρούσα μελέτη.  

6.4. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

6.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει κατά τη θερινή περίοδο και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 

18 ημερολογιακούς μήνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πραγματοποιούνται διακοπές των 

εργασιών σε περιόδους όπου θα επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες (χειμερινή 

περίοδος). 

 

Οι εργασίες για την κατασκευή των επιμέρους έργων (υδροληψία, αγωγός, σταθμός 

παραγωγής) θα πραγματοποιούνται κατά το δυνατόν παράλληλα, ώστε να εξασφαλιστεί η 

συντομότερη δυνατή διάρκεια των κατασκευών και κατά συνέπεια των πιθανών οχλήσεων 

στην περιοχή. 

 

Οι κύριες φάσεις κατασκευής και η διάρκειά τους εμφαίνονται στο χρονοδιάγραμμα που 

ακολουθεί στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.7).  

 

Πίνακας 6.7: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
α/α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Λήψη άδειας εγκατάστασης & 
λοιπών αδειών                   

2 Μελέτες εφαρμογής, τοπ/κές και 
γεωτεχνικές μελέτες                   

3 Εγκατάσταση εργοταξίου                   
4 Παραγγελία εξοπλισμού                   
5 Κατασκευή εξοπλισμού                   
6 Προσπελάσεις θέσεων έργου                   
7 Κατασκευή υδροληψιών                     
8 Εγκατάσταση αγωγών προσαγωγής                   
9 Κατασκευή κτιρίου ΥΗΣ                    
10 Εγκατάσταση Εξοπλισμού                   
11 Δοκιμές και θέση σε λειτουργία                   
 

Οι εργασίες για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής του νερού αφορούν στην 

εκσκαφή, στην τοποθέτηση του αγωγού και στην επίχωση των σκαμμάτων. Οι εργασίες 
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αυτές θα εκτελεστούν στο επιφανειακό τμήμα του εδάφους, με συνέπεια να προκληθεί 

πολύ μικρή μεταβολή των χαρακτηριστικών του εδάφους, αποκλειστικά στην περιοχή 

εκτέλεσης των εργασιών.  

 

Σε παράλληλο χρόνο με την εκσκαφή για την τοποθέτηση του αγωγού ξεκινούν και οι 

εργασίες κατασκευής της υδροληψίας και του εξαμμωτή, όπου περιλαμβάνουν τη 

διαμόρφωση της περιοχής γύρω από την όχθη και την κατασκευή του μικρού 

υπερπηδητού φράγματος από σκυρόδεμα και την κατασκευή του εξαμμωτή σε θέση 

παραπλεύρως της υδροληψίας.  

 

Οι οικοδομικές εργασίες ολοκληρώνονται με την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού, 

ο οποίος τοποθετείται σε οικόπεδο εμβαδού 4.167m2. Το εμβαδό του Σταθμού είναι 

190m2 και η κατασκευή του περιλαμβάνει μία τυπική εκσκαφή για τη θεμελίωση του 

κτιρίου, οικοδομικές εργασίες με την κατασκευή του σκελετού του από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, εσωτερική τοιχοποιία με μπατική οπτοπλινθοδομή και κουφώματα 

αλουμινίου.  

 

Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών εξοπλίζεται ο σταθμός με τον απαραίτητο 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και γίνονται οι κατάλληλες δοκιμές για την ομαλή 

λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού. 

 

Κατά την κατασκευή του έργου θα δημιουργηθεί μία (1) θέση εργοταξίου έκτασης περί τα 

500m2, εντός του οικοπέδου όπου θα χωροθετηθεί ο ΥΗΣ. Η θέση του εργοταξίου 

εμφαίνεται στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. Σχεδίου Π-5) που επισυνάπτεται στο 

παρόν τεύχος.  

6.4.2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Παράλληλα με την κατασκευή των επιμέρους έργων (υδροληψία, αγωγός, σταθμός 

παραγωγής) θα πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της προσωρινής οδού, μήκους 2.516m, για τις 

ανάγκες τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής, καθώς και η κατασκευή των έργων 

ηλεκτρικής διασύνδεσης.  

6.4.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα απαιτηθούν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, όπως 

δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι. 

 

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

δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 
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Επίσης, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, δεν θα απαιτηθούν προσωρινοί 

αποθεσιοθάλαμοι. Τα υλικά εκσκαφής που θα προκύπτουν από την κατασκευή έκαστου 

επιμέρους έργου, θα τοποθετούνται παραπλεύρως αυτού και θα επαναχρησιμοποιούνται 

για τις ανάγκες επίχωσης. Ειδικότερα, για τη διάνοιξη του προσωρινού δρόμου και την 

τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, το έργο θα κατασκευαστεί τμηματικά. Τα υλικά θα 

τοποθετούνται παραπλεύρως του τμήματος που κατασκευάζεται και δεν θα παραμένουν 

εκεί περισσότερο από 1-2 ημέρες, καθώς θα επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

επίχωσης του προσωρινού δρόμου, αλλά και για την πλήρωση των σκαμμάτων του 

αγωγού προσαγωγής. Ομοίως, για τις ανάγκες κατασκευής τόσο της υδροληψίας όσο και 

του σταθμού παραγωγής, τα υλικά εκσκαφής θα τοποθετηθούν παραπλεύρως του χώρου 

εκσκαφής, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για 

επανεπίχωση. 

Σε κάθε περίπτωση, τα πλεονάζοντα υλικά θα αποθέτονται προσωρινά πλησίον της 

περιοχής εκσκαφής για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια τα υλικά αυτά θα 

φορτώνονται και θα μεταφέρονται στις καθορισμένες περιοχές για τελική χρήση το 

συντομότερο δυνατό. Θα αποφεύγεται η επί μακρό χρονικό διάστημα απόθεση αδρανών 

υλικών στους χώρους εργασιών. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς 

υλικών θα συντονίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται αποθέματα. Σε 

περίπτωση δε απόλυτου ανάγκης, τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να διαβρέχονται ώστε 

να μη δημιουργούνται αιωρήματα. 

Το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του σταθμού παραγωγής, έκτασης 

περί τα 700m2, και η θέση αυτού εμφαίνεται στο σχέδιο με τίτλο "Οριζοντιογραφία" (Αρ. 

Σχεδίου Π-5) που επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος. 

6.4.4. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά αναγκαία υλικά κατασκευής, για τα κύρια μέρη του 

ΜΥΗΕ, τα οποία θα προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντες ελληνικές εταιρείες: 

Υδροληψία 

• Σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C12/15 και C25/30

• Σίδηρος οπλισμός κατηγορίας B500c

• Ξυλότυπος

• Λιθόδεμα

• Μεταλλικές κατασκευές (εσχάρα υδροληψίας, κιγκλίδωμα ασφαλείας, θυροφράγματα κ.λπ.)
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Αγωγός προσαγωγής 

• Αγωγοί τύπου GRP 

Σταθμός παραγωγής 

• Κτιριακό 

• Η/Μ εξοπλισμός 

6.4.5. ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Κατά τη φάση της κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, δεν θα παραχθούν 

υγρά απόβλητα, δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί επί τόπου καμία εργασία 

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα) που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου. Κατά συνέπεια δεν θα παραχθούν στο 

εργοτάξιο απόβλητα ορυκτέλαια λίπανσης, καθώς και απόβλητα υδραυλικά υγρά. Ωστόσο 

για τη περίπτωση τυχόν διαρροής ορυκτελαίων, οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα σύστημα συλλογής και αποκομιδής τους, ώστε η διαχείρισή τους να 

είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004). 

 

Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου, θα 

εγκατασταθούν στο χώρο του εργοταξίου χημικές τουαλέτες. 

6.4.6. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Η΄ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Η΄ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Κατά τη φάση της κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαθύρρευμα θα 

πραγματοποιηθεί σειρά χωματουργικών εργασιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν: 

• διαμόρφωση του χώρου υδροληψίας 

• εκσκαφή του ορύγματος εντός του οποίου θα επιχωθεί ο αγωγός προσαγωγής, σε μία 

στενή λωρίδα μήκους 3.550m, μέσου πλάτους ~1,7m και μέσου βάθους ~2,35m 

• διάνοιξη προσωρινού δρόμου ~2.516m και πλάτους ~ 5,0m, για τις ανάγκες 

τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής  

• διαμόρφωση του τμήματος του γηπέδου του σταθμού παραγωγής, όπου θα 

πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του κτιρίου του σταθμού παραγωγής 

• εκσκαφές προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες θεμελίωσης του σταθμού 

παραγωγής. 

 

Κατωτέρω παρατίθεται μια προσεγγιστική εκτίμηση της ποσότητας των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφής από:  

- την εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής και  

- την διάνοιξη προσωρινής οδοποιίας (Τμήμα Α-Β). 
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Τα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή του έργου υπολογίζονται κατωτέρω: 

- Περίσσεια προϊόντων εκσκαφής του χάνδακος λόγω εγκατάστασης ολόκληρου του 

αγωγού προσαγωγής.  

Μήκος χάνδακος και συνεπώς μήκος αγωγού 3.550m με διατομή Ø1500 (d1) για τα 

πρώτα 1.775m και Ø1400 (d2) για τα επόμενα 1.775m. Επομένως, τα προϊόντα 

εκσκαφής θα είναι: 

(π × d1
2/4) × 1.775m = (π × 1,52/4) × 1.775m = 3.136,68m3 

και  

(π × d2
2/4) × 1425m = (π × 1,42/4) × 1.775m=2.732,40m3  

Άρα το σύνολο των προϊόντων εκσκαφής από την τοποθέτηση του αγωγού θα είναι: 

3.136,68m3 + 2.732,40m3 = 5.869,08m3 

 

- Περίσσεια προϊόντων εκσκαφής λόγω διάνοιξης προσωρινής οδοποιίας (Τμήμα ΑΒ,): 

Βάσει της ενδεικτικής τομής 1 που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.6, τα προϊόντα 

εκσκαφής από διάνοιξη της προσωρινής οδοποιίας είναι: 

3,1m2 × 2.516m = 7.799,60m3 

 

Επομένως, τα συνολικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα είναι: 

5.869,08m3 + 7.799,60m3 = 13.668.68m3 

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα 

τοποθετηθούν: 

- Για τη διάστρωση του οικοπέδου του ΥΗΣ, περίπου 4.000m3 (ήτοι 4.000m2 × 1m = 

4.000m3) 
- Για τη διαμόρφωση του χώρου της Υδροληψίας, περίπου 300m3 

- Για την αποκατάσταση της προσωρινής οδού, περίπου 5.368,68m3 

- Για την επίχωση του αγωγού προσαγωγής, περίπου 4.000m3. 

 

Βάσει των ανωτέρω, κατά την κατασκευή του έργου θα επιτευχθεί ισοζύγιο εκσκαφών και 

επιχωμάτων, οπότε δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

 

Κατά τη φάση κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, τα στερεά απόβλητα 

προκύπτουν κυρίως σαν απορρίμματα των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων. 

Αναφέρονται ενδεικτικά άχρηστα μηχανήματα και διάφορα άχρηστα ανταλλακτικά τους 

(ελαστικά, άδεια δοχεία ορυκτελαίων κ.λπ.) και τα απορρίμματα των εργαζομένων.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται κατ’ εκτίμηση τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, η 

κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και περιγραφή του τρόπου διαχείρισης και διάθεσης [εργασίες 

διάθεσης (D) και εργασίες αξιοποίησης (R)]. 

 

Πίνακας 6.8: Απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΚΑΤΑ ΕΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Αναμεμιγμένα 
δημοτικά 
απόβλητα 

3kg/day 20 03 01 D1 - 

Ελαστικά -1 16 01 03 - R5 
Άχρηστα 
μηχανήματα 

- 16 01 06 - R4 

Άδεια δοχεία 
ορυκτελαίων 

- 15 01 04 - R4 

6.4.7. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

Κατά τη φάση της κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαθύρρευμα και των 

συνοδών του έργων θα υπάρξει δημιουργία σκόνης, όπως εξάλλου είναι φυσικό λόγω των 

διαφόρων χωματουργικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για τις ανάγκες κατασκευής 

του έργου. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η έκταση του φαινομένου θα είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη, αφενός λόγω της μικρής κλίμακας των εργασιών που θα 

πραγματοποιηθούν και αφετέρου λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που θα 

απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής (κατά μέγιστο 18 μήνες) σε συνδυασμό με 

τον αποσπασματικό χαρακτήρα των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα ενώ η μέγιστη 

ημερολογιακή διάρκεια του έργου θα ανέρχεται στους 18 μήνες, η συνολική διάρκεια των 

αμιγώς κατασκευαστικών εργασιών θα είναι σημαντικά μικρότερη, λόγω του ότι οι 

εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, δεδομένου ότι κατά μεγάλα χρονικά 

διαστήματα (π.χ. χειμερινή περίοδος) θα διακόπτονται εξαιτίας των δυσμενών καιρικών 

συνθηκών. 

 

Επιπλέον, κατά τη φάση της κατασκευής θα υπάρξουν εκπομπές αέριων ρύπων από τον 

μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες: 

• οχήματα μεταφοράς προσωπικού, οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού 

• εργοταξιακά οχήματα / μηχανήματα  

• οχήματα μεταφοράς του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του ΜΥΗΕ. 

 

                                                           
1 Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ποσότητα καθώς πρόκειται για απόβλητα τα οποία ίσως να προκύψουν κατά 
την εκτέλεση του έργου 
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Οι εκπομπές αυτές θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, αφενός λόγω του μικρού αριθμού 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του συγκεκριμένου 

έργου και αφετέρου λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της φάσης κατασκευής σε 

συνδυασμό με τον αποσπασματικό χαρακτήρα των εργασιών που θα λάβουν χώρα. 

6.4.8. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου και των συνοδών του 

έργων θα υπάρξει, όπως εξάλλου είναι φυσικό, μία σχετική αύξηση της υπάρχουσας 

στάθμης θορύβου λόγω αφενός της διέλευσης των μηχανημάτων του εργοταξίου και 

αφετέρου των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα. Η αύξηση αυτή όμως θα 

είναι προσωρινή και θα διαρκέσει κατά μέγιστο 18 μήνες, που είναι και η συνολική χρονική 

διάρκεια της φάσης κατασκευής (πρακτικά θα διαρκέσει 17 μήνες που είναι η συνολική 

ημερολογιακή διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών συν 1 μήνα κατά τον οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι δοκιμές των μηχανημάτων του ΜΥΗΕ καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία 

του). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου θα 

είναι αποσπασματική και θα εξαρτάται από την πορεία των πραγματοποιούμενων 

εργασιών.  

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές στάθμες θορύβου κατά την 

διάρκεια των κατασκευών, λόγω του ότι η περιοχή του έργου βρίσκεται σε σημαντική 

απόσταση από τους πλησιέστερους οικισμούς. 

6.4.9. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

από την κατασκευή και λειτουργία του. 

6.5. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.5.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΕ θα γίνεται απόληψη της αξιοποιήσιμης παροχής 

υδάτων του ρέματος Βαθύρρευμα, μέσω του συστήματος υδροληψίας και εν συνεχεία 

μέσω του αγωγού προσαγωγής, το νερό θα μεταφέρεται στους υδροστρόβιλους του 

σταθμού παραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα αποδίδεται στο 

δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ, μέσω της γραμμής σύνδεσης που θα κατασκευαστεί. 

Τις ημέρες κατά τις οποίες η παροχή του ρέματος είναι χαμηλότερη από το άθροισμα της 

ελάχιστης παροχής λειτουργίας του συστήματος των στροβίλων και της οικολογικής 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.93 

παροχής, η λειτουργία του ΜΥΗΕ θα διακόπτεται. Το γεγονός αυτό θα λαμβάνει χώρα 

κυρίως κατά τους θερινούς μήνες πτωχών υδρολογικά ετών. 

 

Τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει πλημμυρική παροχή, αυτή θα οδηγείται στην κοίτη του 

ρέματος κατάντη της υδροληψίας μαζί με την οικολογική παροχή, μέσω της διάταξης του 

ιχθυοδιαδρόμου. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται η εκκένωση 

εντός της κοίτης των συσσωρευμένων, ανάντη του στηθαίου της υδροληψίας, φερτών 

υλικών, μέσω του ανοίγματος του χειροκίνητου θυροφράγματος ολίσθησης. 

 

Κατά τη λειτουργία του ΜΥΗΕ θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι των επιμέρους εγκαταστάσεων 

από το προσωπικό για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της όλης εγκατάστασης. 

Επιπρόσθετα για τον έλεγχο της εύρυθμης και εντός προδιαγραφών λειτουργίας του 

ΜΥΗΕ θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεμετάδοσης των ενδείξεων λειτουργίας και 

τηλεχειρισμού του στροβίλου σε κατάλληλο κέντρο ελέγχου. 

6.5.2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κύρια πρώτη ύλη ενός υδροηλεκτρικού σταθμού είναι το νερό, καθώς η υδραυλική 

ενέργεια προέρχεται από τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού σε κινητική, με 

εκμετάλλευση της ροής νερού σε υδραυλικό αγωγό με φυσική κλίση, με στόχο την αύξηση 

του υδραυλικού ύψους και επομένως της κινητικής ενέργειας και εν συνεχεία τη 

μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική 

πραγματοποιείται μέσω της κίνησης του νερού από υψηλότερες περιοχές (υψηλότερο 

υδραυλικό φορτίο) προς χαμηλότερες περιοχές (χαμηλότερο υδραυλικό φορτίο). Ο φυσικός 

αυτός πόρος δεν θα εξαντλείται εξαιτίας της λειτουργίας του ΜΥΗΕ αφού το σύνολο της 

αξιοποιούμενης ποσότητάς του θα επαναδιοχετεύεται μετά τον σταθμό παραγωγής στην 

κοίτη του ρέματος. 

 

Όσον αφορά την εκτίμηση των ποσοτήτων αιχμής επισημαίνονται τα κάτωθι: 

Από την Υδρολογική μελέτη, υπολογίστηκε ότι η παροχή αιχμής στη θέση υδροληψίας 

είναι ίση με Qpeak=22,52m3/s. Για την λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού, ως παροχή 

αιχμής λαμβάνεται η μέγιστη παροχή λειτουργίας του ΥΗΣ, η οποία ισούται με 2,1m3/s.  
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Η παραγόμενη ενέργεια των υδατοπτώσεων αξιοποιείται μέσω των υδραυλικών έργων και 

παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Από τη λειτουργία του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, θα παράγεται 

ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα ανέρχεται κατά μέσο όρο ετησίως σε 5.900.000ΚWh. 

Οι ανάγκες σε νερό κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, περιορίζονται στην κατανάλωση 

πόσιμου νερού από το προσωπικό του ΥΗΣ, καθώς και στις ανάγκες για πότισμα και 

καθαριότητα. Οι ανάγκες του προσωπικού σε νερό θα καλύπτονται από εταιρεία 

εμφιάλωσης νερού, ενώ οι ανάγκες σε πότισμα και καθαριότητα του χώρου, θα 

καλύπτονται από πλαστική κατάλληλου όγκου δεξαμενή. 

6.5.3. ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Κατά την λειτουργία του εξεταζόμενου ΜΥΗΕ δεν θα προκύπτουν υγρά απόβλητα από 

οιαδήποτε παραγωγική λειτουργία του ΜΥΗΕ.  

Απόβλητα όπως: 

• εξαντλημένα ορυκτέλαια λίπανσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΜΥΗΕ

• εξαντλημένα έλαια των μετασχηματιστών

• τυχούσα διαρροή ελαίων από τους μετασχηματιστές,

θα ληφθεί μέριμνα ώστε μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους και την αντικατάσταση τους

να συλλέγονται σε στεγανά μεταλλικά δοχεία και να μεταφέρονται προς τελική διαχείριση

σε αδειοδοτημένη επιχείρηση της περιοχής.

Κατά τη φάση λειτουργία του ΜΥΗΕ τα υγρά απόβλητα αφορούν και τα αστικά λύματα του 

προσωπικού, που θα αποτελείται (όχι σε μόνιμη βάση) από 1 έως 2 άτομα. Για τις ανάγκες 

του προσωπικού στο χώρο του ΥΗΣ θα εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες. 

6.5.4. ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΕ τα βασικότερα στερεά απόβλητα που παράγονται 

αφορούν τα κάτωθι: 

- Απόβλητα οικιακού τύπου

- Στερεά απόβλητα προς ανακύκλωση (πλαστικά μπουκάλια, χάρτες και γυάλινες

συσκευασίες κ.λπ.)

- Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται κατ’ εκτίμηση τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, η 

κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και η περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και διάθεσης 

[εργασίες διάθεσης (D) και εργασίες αξιοποίησης (R)]. 
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Πίνακας 6.9: Στερεά απόβλητα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΚΑΤΑ ΕΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Αναμεμιγμένα 
δημοτικά 
απόβλητα 

0,5kg/day2 20 03 01 D1 - 

Χαρτιά και 
χαρτόνι 

0,3kg/day 20 01 01 - R5 

Γυαλιά 0,2kg/day 20 01 02 - R5 
Πλαστικά 0,33kg/day 20 01 39 - R5 
Μέταλλα 0,4kg/day 20 01 40 - R4 
ΑΗΗΕ 50kg/yr 20 01 36 - R5 

6.5.5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ 

Κατά τη λειτουργία του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου δεν θα εκπέμπεται οιοσδήποτε 

αέριος ρύπος. Η παραγωγή σκόνης κατά τη χρήση των χωμάτινων οδών πρόσβασης στις 

εγκαταστάσεις του ΜΥΗΕ και οι εκπομπές αέριων ρύπων από τη μετακίνηση των 

οχημάτων θα είναι αμελητέες, λόγω του ότι η εξεταζόμενη οδοποιία θα χρησιμοποιείται σε 

αραιά χρονικά διαστήματα κατά τους περιοδικούς ελέγχους / εργασίες συντήρησης του 

ΜΥΗΕ.  

 
Όπως είναι γνωστό, πρώτη ύλη στην παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά συστήματα 

είναι μόνο η κινητική ενέργεια του νερού (δηλαδή ένας φυσικός ανανεώσιμος ενεργειακός 

πόρος) και για αυτό η εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του 

ΜΥΗΕ είναι μηδενική. Συνεπώς, η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν προκαλεί οιαδήποτε 

ρύπανση ή ποιοτική υποβάθμιση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της εγγύς και ευρύτερης 

περιοχής, αλλά αντίθετα έχει ευνοϊκές επιδράσεις μέσω της παραγωγής μίας καθαρής 

μορφής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον ουσιαστικά υποκαθιστά την συμβατική 

ηλεκτροπαραγωγή με χρήση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, πετρέλαιο). Επιπλέον, συμβάλλει 

στην απεξάρτηση της χώρας από την εισαγωγή καυσίμων και συνεισφέρει στον ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. 

 
Συγκεκριμένα, η λειτουργία του εξεταζόμενου ΜΥΗΕ θα οδηγήσει στη μείωση: 

• της καύσης συμβατικών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, μαζούτ, πετρέλαιο ντίζελ κ.λπ.) για 

ηλεκτροπαραγωγή  

• των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  

• των εκπομπών σημαντικών ποσοτήτων λοιπών αέριων ρύπων (όπως διοξείδιο του 

θείου, οξείδια του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια, κ.λπ.), η ακριβής ποσότητα των οποίων 

εξαρτάται άμεσα από τα υποκαθιστώμενα ορυκτά καύσιμα. 

                                                           
2 kg/day: Οι ποσότητες είναι οι μέγιστες ημερήσιες στην περίπτωση πλήρης λειτουργίας της μονάδας. 
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Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει προκύψει ότι οι εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου (CO2, CH4 και Ν2Ο) προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της 

παραγωγής ενέργειας. Το CO2 προκύπτει κατά 81% από την παραγωγή ενέργειας, κατά 

17% από την καταστροφή των δασών και το 5% από την τσιμεντοβιομηχανία, ενώ τα 

ποσοστά των CH4 και Ν2Ο που προκύπτουν από την παραγωγή ενέργειας είναι 26% και 

10%, αντίστοιχα. 

 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται διαγραμματικά οι εκπομπές CO2 σε συνάρτηση 

με το είδος του καυσίμου, την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης και τη μέθοδο 

παραγωγής. 

 

 
 

Σχήμα 6.12: Εκπομπές CO2 σε μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως 
καύσιμα λιγνίτη, λιθάνθρακα και πετρέλαιο.  

 
Σχήμα 6.13: Εκπομπές CO2 σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως συνάρτηση 

του είδους του καυσίμου και της μεθόδου παραγωγής – Ενεργειακή 
απόδοση. 
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Βάσει των παραπάνω διαγραμμάτων, για την παραγωγή 1ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας με 

την καύση λιγνίτη σε μονάδα με ενεργειακή απόδοση 37% προκύπτουν εκπομπές 1,174tn 

CO2. Επομένως, η λειτουργία του εξεταζόμενου ΜΥΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα ανέρχεται σε 9.250ΜWh, θα οδηγεί στην ετήσια 

μείωση των εκπομπών CO2 από συμβατικούς λιγνιτικούς ηλεκτροπαραγωγικούς 

σταθμούς (ΑΗΣ) κατά 10.860 tn3. 

 

Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η λειτουργία του εξεταζόμενου ΜΥΗΕ δεν θα οδηγήσει 

σε ποιοτική υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, αλλά αντιθέτως θα έχει 

θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο. 

6.5.6. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά με τη λειτουργία του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Βαθύρρευμα 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ανώτερο όριο για την εκπομπή 

θορύβου από εγκαταστάσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, θεωρείται ως ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό για την εξεταζόμενη περίπτωση το όριο των 50dBA, το οποίο θέτει το 

Προεδρικό Διάταγμα 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α06-10-81) για εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 

περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, μετρούμενου επί του ορίου της περίφραξης του 

κτιρίου, στο οποίο βρίσκεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί κατά την λειτουργία του ΜΥΗΣ θα προκαλείται 

κάποιος σχετικός θόρυβος από τους υδροστροβίλους του σταθμού παραγωγής, τα 

επίπεδα των οποίων όμως αναμένεται ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλά λόγω του μεγέθους 

των συγκεκριμένων στροβίλων. Οι ανεμιστήρες που θα χρησιμοποιηθούν για την ψύξη 

των γεννητριών καθώς και ο μετασχηματιστής (Μ/Σ) του ΜΥΗΣ θα δημιουργούν έναν 

χαμηλής στάθμης θόρυβο. Παρόλα τα χαμηλά επίπεδα του παραγόμενου θορύβου από 

τις ανωτέρω πηγές και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος αυτός δεν θα 

μεταδίδεται εκτός του κτιρίου του σταθμού παραγωγής, έχει προβλεφθεί η λήψη των 

σχετικών προληπτικών μέτρων. Ειδικότερα, το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα διαθέτει 

αφενός μόνωση με κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά και αφετέρου τοιχώματα κατάλληλου 

πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ηχομόνωσή του. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η 

συστηματική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η εντός των προδιαγραφών λειτουργία του. 

 

                                                           
3 Παραγωγή Ενέργειας από συμβατικά ορυκτά καύσιμα, Κ.Γ. Τσακαλάκης (ΕΜΠ, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών) 
και Ι. Ε. Ιωακείμ (ΔΕΗ, Κλάδος Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς), Ιανουάριος 2005 
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Κατά τη λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν θα υπάρξει αύξηση της υφιστάμενης στάθμης θορύβου 

στην περιοχή, εξαιτίας της χρησιμοποίησης του οδικού δικτύου πρόσβασης στον χώρο 

της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιείται σε 

τακτική βάση από 1-2 εργαζόμενους, ενώ οι περιοδικοί έλεγχοι / εργασίες συντήρησης του 

ΜΥΗΕ θα πραγματοποιούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα. 

 

Κατά συνέπεια και βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική 

αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου στην περιοχή του έργου εξαιτίας της 

λειτουργίας του ΜΥΗΕ Καρυώτικο και κατ' επέκταση δεν θα δημιουργηθεί οιαδήποτε 

σχετική όχληση. 

6.5.7. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

από τη λειτουργία του. 

6.5.8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
Η ποσότητα της οικολογικής παροχής που πρέπει να παραμείνει στην κοίτη του ρέματος 

για τη διατήρηση του κατάντη οικοσυστήματος, υπολογίστηκε με βάση τις μέσες μηνιαίες 

απορροές του ρέματος Βαθύρρευμα στη θέση υδροληψίας. Οι απορροές αυτές 

εκτιμήθηκαν στα πλαίσια της υδρολογικής μελέτης του έργου και παρουσιάζονται στον 

πίνακα 6.10. 

 

Πίνακας 6.10: Παροχές ρέματος Βαθύρρευμα (m3/s). 
Υδρολογικό 

έτος ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 
1979- 80 0,15 1,36 1,14 1,94 1,07 0,72 1,19 2,22 0,91 0,29 0,11 0,09 
1980- 81 0,68 1,43 2,94 0,83 1,90 2,59 2,13 1,37 0,46 0,18 0,08 0,08 
1981- 82 0,29 0,29 4,14 1,15 1,01 0,94 2,34 1,20 0,49 0,21 0,15 0,19 
1982- 83 0,42 1,18 2,95 0,60 1,31 1,18 1,17 0,57 0,58 0,34 0,13 0,11 
1983- 84 0,16 0,87 1,18 2,49 1,30 1,10 1,87 2,14 0,64 0,21 0,15 0,13 
1984- 85 0,13 0,64 0,27 1,45 1,35 0,97 1,88 1,56 0,45 0,19 0,09 0,08 
1985- 86 0,08 1,91 0,87 1,46 2,49 2,18 1,65 1,04 0,57 0,25 0,13 0,11 
1986- 87 0,13 0,25 0,60 2,69 1,32 1,36 1,91 1,45 0,69 0,23 0,12 0,09 
1987- 88 0,66 1,92 1,54 0,75 0,98 1,11 1,25 0,69 0,23 0,13 0,08 0,07 
1988- 89 0,08 0,96 1,66 0,25 1,04 1,99 1,00 0,97 0,34 0,25 0,23 0,09 

Μέση τιμή μήνα 0,28 1,08 1,73 1,36 1,38 1,42 1,64 1,32 0,54 0,23 0,13 0,10 
 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ2464/Β/3-12-2008) “Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού”, η οικολογική παροχή 

ορίζεται ως η μέγιστη παροχή εκ των τριών κατωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων: 

1) το 30% της μέσης παροχής των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου  

2) το 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου  

3) τουλάχιστον 30ℓ/s 

 

Βάσει του πίνακα 6.10 και των τριών περιπτώσεων υπολογισμού της οικολογικής 

παροχής που προαναφέρθηκαν, η οικολογική παροχή στο ρέμα Βαθύρρευμα 

υπολογίζεται: 

• 90ℓ/s ή 0,090m3/s 

• 50ℓ/s ή 0,050m3/s 

• 30ℓ/s ή 0,030m3/s 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικολογική παροχή του ρέματος ανέρχεται σε 90ℓ/s που είναι 

η ελάχιστη παροχή που πρέπει να αφήνεται στην κοίτη ενός ρέματος για την κατάντη 

διατήρηση του οικοσυστήματος. 

 

Δεν απαιτείται προσαύξηση της υπολογιζόμενης τιμής της οικολογικής παροχής, διότι στα 

1.600m περίπου κατάντη της υδροληψίας εισρέει το ρέμα Καναλιώτης με μέση ετήσια 

παροχή περί τα 600l/s. Λόγω της εισροής του παραπάνω ρέματος παραμένει αρκούντως 

μεγάλη παροχή και κατά τους θερινούς μήνες, για την απρόσκοπτη επιβίωση της όποιας 

υδρόβιας πανίδας. 

 

Επίσης, η οικολογική παροχή (90l/s) είναι αρκούντως μεγάλη γιατί μέχρι τη συμβολή με 

τον ρέμα Καναλιώτη είναι βραχώδη τα εδάφη με συνέπεια την ισχνή κοκκομετρία και το 

ισχνό πάχος της στρώσης φερτών και έτσι εξασφαλίζεται η αρκούντως μεγάλη 

επιφανειακή ροή για την επιβίωση της όποιας υδρόβιας πανίδας. 

 

Μετά τη συμβολή με το ρέμα Καναλιώτη, υπάρχει υψηλή κοκκομετρία και υψηλό πάχος 

στρώσης φερτών. Όμως, η συμβολή του ρέματος Καναλιώτη με πολύ μεγάλη μέση ετήσια 

παροχή που υπερβαίνει τα 600l/s, αθροιζόμενη με την οικολογική παροχή των 90l/s 

εξασφαλίζει μια παροχή μεγαλύτερη από 700l/s, η οποία είναι αρκετά μεγάλη επιφανειακή 

ροή (παρά την κοκκομετρία) για την επιβίωση της υδρόβιας πανίδας.  

ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται δύο (2) σενάρια λειτουργίας του ΜΥΗΕ προκειμένου να 

διερευνηθούν οι διαθέσιμες παροχές, οι προς εκμετάλλευση παροχές (παροχές εισροής 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.100 

στην υδροληψία) και οι παροχές υπερχείλισης ανά μήνα λειτουργίας κατά το μέσο και ξηρό 

έτος. 

Μέσο υδρολογικό έτος 
Στον πίνακα 6.11 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες παροχές του ρέματος στη θέση 

υδροληψίας, οι εισροές στην υδροληψία, οι παροχές υπερχείλισης και η οικολογική 

παροχή για το μέσο υδρολογικό έτος. 

 

Σημειώνεται ότι ως παροχή εισροής στην υδροληψία λαμβάνεται η μέγιστη παροχή 

λειτουργίας του ΥΗΣ, η οποία ισούται με 2,1m3/s, ενώ όταν είναι μικρότερη από την 

ελάχιστη λειτουργία του ΥΗΣ (ίση με 0,060m3/s) η ποσότητα αυτή υπερχειλίζει, επειδή και οι 

δύο στρόβιλοι του ΥΗΣ παύουν να λειτουργούν με αποτέλεσμα να αυξάνεται η οικολογική 

παροχή. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 6.11), παρουσιάζεται το σενάριο λειτουργίας του 

σταθμού κατά το μέσο υδρολογικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες παροχές του 

ρέματος Βαθυρρεύματος (Πίνακας 6.10) και τη μέγιστη και την ελάχιστη παροχή 

λειτουργίας του ΥΗΣ που είναι 2,1m3/s και 0,060m3/s, αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 6.11: Παροχές σχεδιασμού ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος – Μέσο υδρολογικό έτος. 
Μήνας Μέση 

μηνιαία 
παροχή 
ρέματος 

Οικολογική 
παροχή 

Παροχή εισροής 
στην υδροληψία 

- Παροχή 
σχεδιασμού 

Παροχή 
υπερχείλισης 

Παροχή 
υπερχείλισης 

αμέσως 
κατάντη της 
υδροληψίας 

  m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 
Ιανουάριος 1,36 0,090 1,27 0,000 0,090 
Φεβρουάριος 1,38 0,090 1,29 0,000 0,090 
Μάρτιος 1,42 0,090 1,33 0,000 0,090 
Απρίλιος 1,64 0,090 1,55 0,000 0,090 
Μάιος 1,32 0,090 1,23 0,000 0,090 
Ιούνιος 0,54 0,090 0,45 0,000 0,090 
Ιούλιος 0,23 0,090 0,14 0,000 0,090 
Αύγουστος 0,13 0,090 0,00 0,040 0,13 
Σεπτέμβριος 0,10 0,090 0,00 0,010 0,10 
Οκτώβριος 0,28 0,090 0,19 0,000 0,090 
Νοέμβριος 1,08 0,090 0,99 0,000 0,090 
Δεκέμβριος 1,73 0,090 1,64 0,000 0,090 

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, η οικολογική παροχή εξασφαλίζεται για κάθε μήνα του 

υδρολογικού έτους, ενώ κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η διαθέσιμη προς 

εκμετάλλευση παροχή είναι μικρότερη της ελάχιστης παροχής λειτουργίας του ΥΗΣ 

(0,060m3/s), με αποτέλεσμα την μη λειτουργία του ΜΥΗΕ και συνεπώς την υπερχείλιση του 
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ύδατος από την υδροληψία του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατάντη της υδροληψίας 

εισέρχονται και άλλα ρέματα στο ρέμα Βαθύρρευμα, οπότε αυξάνουν σημαντικά την 

οικολογική παροχή. 

Ξηρό υδρολογικό έτος 
Για την εκτίμηση των παροχών του ρέματος κατά τη διάρκεια ενός ξηρού έτους, 

χρησιμοποιήθηκαν οι τελικές επιφανειακές ετήσιες βροχοπτώσεις της λεκάνης απορροής 

του Βαθυρρεύματος στη θέση του προτεινόμενου ΥΗΣ, όπως αυτές εκτιμήθηκαν στα 

πλαίσια της υδρολογικής μελέτης του έργου. 

 

Πίνακας 6.12: Βροχομετρικά στοιχεία στη θέση του προτεινόμενου ΥΗΣ. 
Υδρ. Έτος Ύψος βροχής σε (mm) 

1970-71 2.012 
1971-72 2.363 
1972-73 2.137 
1973-74 2.464 
1974-75 1.609 
1975-76 1.559 
1976-77 1.854 
1977-78 2.140 
1978-79 2.670 
1979-80 2.449 
1980-81 2.847 
1981-82 2.235 
1982-83 2.214 
1983-84 2.062 
1984-85 1.574 
1985-86 2.734 
1986-87 2.101 
1987-88 1.877 
1988-89 1.965 
1989-90 1.295 
1990-91 2.071 
1991-92 1.257 
1992-93 1.492 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2.043 
 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο μέσος υπερετήσιος υετός, για τα υδρολογικά 

έτη 1970-71 έως 1992-93, ανέρχεται σε ΗAVER=2.043mm. Αντίστοιχα ο μέγιστος 

υπερετήσιος υετός έχει τιμή ΗMAX=2.847mm και ο ελάχιστος ΗMIN=1.257mm.  

 

Για την εκτίμηση των μηνιαίων παροχών του ρέματος κατά τη διάρκεια ενός ξηρού έτους, 

χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του μέσου και του ελάχιστου υπερετήσιου υετού (ΗAVER και 

ΗMIN). Ειδικότερα, από το λόγο ΗMΙΝ/ΗAVER υπολογίζεται τιμή ίση με 0,615 και επομένως 

εκτιμάται ότι η ετήσια βροχόπτωση υπολείπεται της μέσης κατά 38,5% σε περίπτωση 

ξηρού υδρολογικού έτους.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 6.13), παρουσιάζεται το σενάριο λειτουργίας του 

σταθμού κατά το ξηρό υδρολογικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη και την ελάχιστη 

παροχή λειτουργίας του στροβίλου του έργου που είναι 2,1m3/s και 0,060m3/s, αντίστοιχα. 

Πίνακας 6.13: Παροχές σχεδιασμού ΜΥΗΕ Βαθυρρεύματος – Ξηρό υδρολογικό έτος. 
Μήνας Μηνιαία 

παροχή 
ρέματος 

Οικολογική 
παροχή 

Παροχή 
εισροής στην 
υδροληψία - 

Παροχή 
σχεδιασμού 

Παροχή 
υπερχείλισης 

Παροχή 
υπερχείλισης 

αμέσως κατάντη 
της υδροληψίας 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 
Ιανουάριος 0,836 0,090 0,746 0,000 0,090 
Φεβρουάριος 0,849 0,090 0,759 0,000 0,090 
Μάρτιος 0,873 0,090 0,783 0,000 0,090 
Απρίλιος 1,009 0,090 0,919 0,000 0,090 
Μάιος 0,812 0,090 0,722 0,000 0,090 
Ιούνιος 0,332 0,090 0,242 0,000 0,090 
Ιούλιος 0,141 0,090 0,000 0,051 0,141 
Αύγουστος 0,080 0,080 0,000 0,000 0,080 
Σεπτέμβριος 0,062 0,062 0,000 0,000 0,062 
Οκτώβριος 0,172 0,090 0,082 0,000 0,090 
Νοέμβριος 0,664 0,090 0,574 0,000 0,090 
Δεκέμβριος 1,064 0,090 0,974 0,000 0,090 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, η οικολογική παροχή δεν εξασφαλίζεται για τους μήνες 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο του υδρολογικού έτους, ενώ κατά τον μήνα Ιούλιο, η διαθέσιμη 

προς εκμετάλλευση παροχή είναι μικρότερη της ελάχιστης παροχής λειτουργίας του ΥΗΣ 

(0,060m3/s), με αποτέλεσμα την υπερχείλιση ύδατος από την υδροληψία του έργου. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι κατάντη της υδροληψίας εισέρχονται και άλλα ρέματα στο ρέμα 

Βαθύρρευμα, οπότε αυξάνουν σημαντικά την οικολογική παροχή. 

6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Μετά το πέρας του χρόνου ζωής του υπό μελέτη ΜΥΗΕ και την οριστική παύση 

λειτουργίας και προκειμένου: 

- να ενταχθούν οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΜΥΗΕ ομαλά στο φυσικό τοπίο της

περιοχής και

- να αποτραπεί η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης του φυσικού

περιβάλλοντος της περιοχής, εξαιτίας υλικών ή εξοπλισμού του ΜΥΗΕ, τα οποία θα

παραμείνουν στην περιοχή,

θα υπάρξει μέριμνα από τον κύριο του έργου, ώστε να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα: 

- Στο χώρο της υδροληψίας θα απομακρυνθεί το σύνολο του εγκατεστημένου

εξοπλισμού και θα κατεδαφιστεί το στηθαίο, ώστε να επανέλθει η φυσική ροή του

ρέματος. Ο απομακρυνόμενος εξοπλισμός θα διαχειριστεί κατάλληλα (μεταπώληση ως

μεταχειρισμένος εξοπλισμός, είτε πώληση για ανακύκλωση μετάλλων), ενώ τα μπάζα
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(αδρανή απόβλητα) που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του στηθαίου θα 

οδηγηθούν σε κατάλληλους χώρους υποδομής, όπου θα αξιοποιηθούν μέσω της 

εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(Αποφ. 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ 1312/24-08-2010). 

- Ο αγωγός προσαγωγής νερού θα σφραγιστεί, ώστε αφενός να μην διέρχεται νερό από 

αυτόν και αφετέρου να αποφευχθεί η είσοδος και η πιθανή παγίδευση ζώων εντός 

αυτού και θα παραμείνει εντός του ορύγματος στο οποίο έχει επιχωθεί.  

- Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΜΥΗΕ θα απομακρυνθεί από το 

σταθμό παραγωγής και ακολούθως θα διαχειριστεί κατάλληλα (μεταπώληση ως 

μεταχειρισμένος εξοπλισμός, είτε πώληση για ανακύκλωση μετάλλων). 

6.7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ΜΥΗΕ θα τοποθετηθούν πίνακες 

τροφοδοσίας και ελέγχου. Στους πίνακες ελέγχου, θα εγκατασταθεί το σύστημα 

αυτοματισμού και ρύθμισης της ισχύος της μονάδας, οι προστασίες της γεννήτριας, καθώς 

και η τροφοδότηση των βοηθητικών της μονάδας, ενώ για την ασφαλή λειτουργία του ΥΗΣ 

το σύστημα αυτοματισμού θα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα, που θα προέρχεται από 

ανορθωτή και συσσωρευτή. 

 

Στην πρόσοψη των πινάκων θα υπάρχουν όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογικοί 

διακόπτες και κομβία πίεσης για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας. 

Για την προστασία της μονάδας και της εγκατάστασης θα εγκατασταθούν Η/Ν προστασίας 

που θα επενεργούν στον αυτόματο διακόπτη της μονάδας και της εγκατάστασης, 

αντίστοιχα. Ακόμη, για την πυροπροστασία του ΥΗΣ θα εγκατασταθούν πυροφραγμοί 

καλωδίων, ανιχνευτές καπνού και φορητοί πυροσβεστήρες. Έτσι, θα δίνεται και η 

δυνατότητα διενέργειας ορισμένων απαραίτητων ενεργειών, για την αντιμετώπιση 

περιπτώσεων αστοχίας ή δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 
Επιπλέον, ο πίνακας Μ.Τ. που θα εγκατασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο στο κτίριο του ΥΗΣ, θα 

προστατεύεται από αλεξικέραυνα Μ.Τ. που θα βρίσκονται στο πεδίο εξόδου προς το 

δίκτυο. Έχει προβλεφθεί επίσης, η δυνατότητα συνεχούς τηλεπικοινωνίας, για την 

επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας του ΜΥΗΕ, για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών 

και για τη δυνατότητα επέμβασης για την άμεση άρση οποιωνδήποτε τυχών λειτουργικών 

δυσχερειών του σταθμού. 

6.8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Η τμηματική οριοθέτηση πραγματοποιείται επί του ρέματος Βαθύρρευμα στο τμήμα 

υλοποίησης των έργων, δηλαδή τόσο στην περιοχή των κτηριακών εγκαταστάσεων του 
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ΜΥΗΣ όσο και στην περιοχή της υδροληψίας. Το μήκος οριοθέτησης είναι περί τα 239m 

στην περιοχή της υδροληψίας και περί τα 273m στην περιοχή του σταθμού. Η πρόταση 

οριοθέτησης συντάσσεται σύμφωνα με το Ν. 4258/2014 με τίτλο «Διαδικασία οριοθέτησης 

και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το ΦΕΚ428/Β/15-02-2017 με τίτλο «Τεχνικές 

προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της 

διαδικασίας οριοθέτησης». Επειδή η υδρολογική λεκάνη του ρέματος Βαθύρρευμα στο 

υπό μελέτη τμήμα του σταθμού ΜΥΗΣ αλλά και στη θέση της υδροληψίας, έχει έκταση 

που υπερβαίνει τα 10km2 (A=51,282km2 στο ΜΥΗΣ και A=18,368km2 στην υδροληψία) η 

πλημμυρική παροχή υπολογίστηκε μέσω πλημμυρογραφήματος από το Συνθετικό 

Μοναδιαίο Υδρογράφημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4 και 2.5 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). 

6.8.1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 
Η υπό μελέτη λεκάνη απορροής στη θέση του σταθμού ΜΥΗΣ Λ1, εμπεριέχεται στο χάρτη 

γενικής χρήσεως της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000, φύλλο 

χάρτη «Μυρόφυλλον». Ο υδροκρίτης της λεκάνης διέρχεται από τις κορυφές Ψηλή 

Τσιούμα, Κορυφή, Τούρλα, Κατούνα, Ξηροβούνι, Σπανουλάκι, Πυργάκι, Αυγό, Γρίβα, 

Λάπατα, Όρνιο, Κέδρο, Σταυρός και Λιθαρομάντρι. Τμήμα (υπολεκάνη) της συνολικής 

λεκάνης απορροής του ρέματος Βαθυρρεύματος αποτελεί η λεκάνη απορροής του ιδίου 

ρέματος με έξοδο στη θέση της υδροληψίας (λεκάνη Λ2), η οποία βρίσκεται περί τα 3,7km 

ανάντη της εξόδου της λεκάνης απορροής στη θέση του ΜΥΗΣ. 

 

Η συνολική λεκάνης απορροής με έξοδο στη θέση του ΜΥΗΣ Λ1 καταλαμβάνει συνολική 

έκταση περίπου 51,282km2, με την υπολεκάνη του ρέματος «Βαθυρρεύματος» που έχει 

έξοδο στη θέση υδροληψίας Λ2 να αποτελεί το 36% περίπου αυτής (έκταση λεκάνης Λ2 

18,368km2).  
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Σχήμα 6.14: Απόσπασμα χάρτη γενικής χρήσεως της Γ.Υ.Σ., φύλλο χάρτη, 

«Μυρόφυλλον, κλίμακας 1:50.000. Με πράσινο χρώμα διακρίνεται το τμήμα 
εκείνο της συνολικής λεκάνης απορροής (χρώμα μωβ λεκάνη Λ1), που 
αποτελεί την υδρολογική λεκάνη με έξοδο στη θέση υδροληψίας (λεκάνη Λ2). 
Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το υδρογραφικό δίκτυο (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

 

Η περιοχή των έργων υδροληψίας και του ΜΥΗΣ σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της 

χώρας βάσει του Προγράμματος Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), ανήκει στο Δήμο 

Πύλης, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Τρικάλων της 

Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Έδρα του Δήμου Πύλης είναι η Πύλη. 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΜΥΗΣ 
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Σημειώνεται ότι, μικρό τμήμα των λεκανών απορροής Λ1 και Λ2 ανήκει στο Δήμο 

Αργιθέας. 

(α) (β) 

Σχήμα 6.15: Θέση της υδρολογικών λεκανών του έργου (α) στον ελληνικό χώρο και (β) σε 
επίπεδο Δήμου. Διακρίνονται, με μωβ χρώμα λεκάνη απορροής στο σταθμό 
Λ1 και με πράσινο η λεκάνη απορροής στην υδροληψία Λ2 (το σχήμα είναι 
άνευ κλίμακας). 
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Σχήμα 6.16: Ψευδέγχρωμη δορυφορική απεικόνιση της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Με 

χρώμα μωβ απεικονίζεται η λεκάνη απορροής του ρέματος «Βαθύρρευμα» 
στη θέση του ΜΥΗΣ, ενώ με πράσινο χρώμα διακρίνεται η λεκάνη απορροής 
στη θέση της υδροληψίας. Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το υδρογραφικό 
δίκτυο. Διακρίνονται επίσης, οι θέσεις της υδροληψίας και του ΜΥΗΣ (Πηγή: 
Google Earth, το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Αναφορικά με το όριο πεδινής και ορεινής ζώνης, κατόπιν επικοινωνίας της ομάδας 

μελέτης με το δασαρχείο Τρικάλων, παραχωρήθηκε απόφαση καθορισμού πεδινής και 

ορεινής κοίτης των χειμάρρων και ποταμών του Νομού Τρικάλων (έγγραφο με αρ.πρωτ. 

16/1118, 16/6/1983), η οποία διακρίνεται σε Παράρτημα του παρόντος (Παράρτημα Ζ). Από 

την ανωτέρω απόφαση προκύπτει ότι, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη. 
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6.8.2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Ο κρίσιμος χρόνος συρροής των υδάτων μέχρι την εξεταζόμενη διατομή του 

υδατορρεύματος, υπολογίζεται με τη μέθοδο Giandotti (ΠΔ 696/74 (ΦΕΚ-301/Α/8-10-74)). 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο χρόνος συρροής των υδάτων δίνεται από τη σχέση: 

hH 8,0
L 5,1A 4t c

−

+
=  (6.1) 

 

όπου: 

tc: ο χρόνος συρροής ή χρόνος συγκέντρωσης εκφρασμένος σε h, 

Α: η οριζόντια προβολή της λεκάνης απορροής σε km2, 

L: το μήκος μέγιστης διαδρομής της φυσικής κοίτης σε km, 

h: το υψόμετρο πυθμένα της φυσικής κοίτης του υδατορρεύματος στη διατομή 

ελέγχου σε m και 

Η: το μέσο υψόμετρο της λεκάνης απορροής σε m. 

 

Τα στοιχεία που χρειάζονται για την εφαρμογή της μεθόδου Giandotti προέκυψαν από 

ψηφιακή επεξεργασία – αναπαραγωγή των λεκανών απορροής. Ως υπόβαθρο 

χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), κλίμακας 

1:50.000, φύλλο χάρτη «Μυρόφυλλον».  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, δίνονται συγκεντρωτικά γεωμετρικά – υδρολογικά 

στοιχεία έκαστης λεκάνης απορροής. 

 

Πίνακας 6.14: Γεωμετρικά – υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής Λ1.  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ1 

Εμβαδόν υδρολογικής λεκάνης (km2)  51,282 
Υψόμετρο εξόδου υδρολογικής λεκάνης (m) +786,35 
Μέσο υψόμετρο υδρολογικής λεκάνης (m)  +1.307,06 
Μέγιστο υψόμετρο μέγιστης διαδρομής ροής  (m) +2.148,00 
Μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (km)  10,229 
Μέση κατά μήκος κλίση μέγιστης διαδρομής ροής (m/m) 0,130 

 

Αντικαθιστώντας τα ανωτέρω στοιχεία στον τύπο του Giandotti, προκύπτει o χρόνος 

συρροής ομβρίων υδάτων για τη λεκάνη απορροής Λ1: 

tc=2,410 hr. 
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Πίνακας 6.15: Γεωμετρικά – υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής Λ2.  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ Λ2 

Εμβαδόν υδρολογικής λεκάνης (km2)  18,368 
Υψόμετρο εξόδου υδρολογικής λεκάνης (m) +873,52 
Μέσο υψόμετρο υδρολογικής λεκάνης (m)  +1.296,69 
Μέγιστο υψόμετρο μέγιστης διαδρομής ροής  (m) +1.781,00 
Μήκος μέγιστης διαδρομής ροής (km)  6,492 
Μέση κατά μήκος κλίση μέγιστης διαδρομής ροής (m/m) 0,135 

 

Αντικαθιστώντας τα ανωτέρω στοιχεία στον τύπο του Giandotti, προκύπτει o χρόνος 

συρροής ομβρίων υδάτων για τη λεκάνη απορροής Λ2: 

tc=1,633 hr. 

 

H μέση κλίση της λεκάνης απορροής υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης: 

A
hh

i minmax −
=  (6.2) 

 

όπου: 

i:  μέση κλίση υδρολογικής λεκάνης 

hmax: μέγιστο υψόμετρο λεκάνης απορροής (km) 

hmin: ελάχιστο υψόμετρο λεκάνης απορροής (km) 

A: εμβαδόν λεκάνης (km2) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη λεκάνη Λ1 ισχύουν: hmax=2,148km, hmin=0,786km και 

Α=51,282km2, με αντικατάσταση στην εξίσωση (6.2) προκύπτει i=0,190m/m. Αντίστοιχα 

για την υπολεκάνη στη θέση υδροληψίας Λ2 ισχύουν: hmax=1,781km, hmin=0,874km και 

Α=18,368km2 και με αντικατάσταση στην εξίσωση (6.2) προκύπτει i=0,212m/m. 

6.8.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΥΗΣ 

6.8.3.1. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 
Το μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) αποτελεί μια εύχρηστη μέθοδο ανάλυσης των 

πλημμυρικών παροχών ενός υδατορέματος. Βάσει αυτού, περιγράφεται η σχέση μεταξύ 

του περισσεύματος της βροχόπτωσης και της παροχής ενός υδατορέματος. Κατά καιρούς, 

έχουν προταθεί διάφοροι τύποι μοναδιαίων υδρογραφημάτων, όπως αυτά του Snyder, της 

Soil Conservation Service (SCS) νυν Natural Resources Conservation Service (NRCS) 

κ.α., Μεταξύ αυτών, το υδρογράφημα της NRCS (USDA, 1957), τυγχάνει ευρύτατης 

αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα. 
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Το μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίζεται από ένα συνθετικό αδιάστατο 

υδρογράφημα στο οποίο, η παροχή εκφράζεται ως ο λόγος της παροχής ως προς την 

παροχή αιχμής Qpeak και ο χρόνος, ως λόγος του χρόνου ως προς το χρόνο Τpeak 

εμφάνισης της παροχής αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Με δεδομένα α) την 

παροχή αιχμής και β) το χρόνο καθυστέρησης, για συγκεκριμένη διάρκεια περισσεύματος 

βροχόπτωσης, το μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) για μια δεδομένη λεκάνη μπορεί να 

εκτιμηθεί, μέσω πολλαπλασιασμού των τετμημένων και τεταγμένων του συνθετικού 

αδιάστατου υδρογραφήματος με τις τιμές Qpeak και Τpeak. 

 

Οι συντεταγμένες του συνθετικού αδιάστατου υδρογραφήματος της NRCS παρέχονται 

στον Πίνακα 6.16 (NRCS, 2007) και η γραφική του παράσταση απεικονίζεται στο Σχήμα 

6.17: 

 

Πίνακας 6.16: Τιμές του αδιάστατου μοναδιαίου υδρογραφήματος της NRCS (NRCS, 
2007). 

Αδιάστατος 
χρόνος, td 

Αδιάστατη 
παροχή, qd 

Αδιάστατος 
χρόνος, td 

Αδιάστατη 
παροχή, qd 

(1) (2) (1) (2) 

0,0 0,000 1,7 0,460 

0,1 0,030 1,8 0,390 

0,2 0,100 1,9 0,330 
0,3 0,190 2,0 0,280 

0,4 0,310 2,2 0,207 

0,5 0,470 2,4 0,147 
0,6 0,660 2,6 0,107 

0,7 0,820 2,8 0,077 

0,8 0,930 3,0 0,055 
0,9 0,990 3,2 0,040 

1,0 1,000 3,4 0,029 

1,1 0,990 3,6 0,021 
1,2 0,930 3,8 0,015 

1,3 0,860 4,0 0,011 

1,4 0,780 4,5 0,005 
1,5 0,680 5,0 0,000 

1,6 0,560 ∞ 0,000 
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d

 
Σχήμα 6.17: Το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS, η παροχή αιχμής της απορροής για μοναδιαία 

απορροϊκή βροχόπτωση (απορροϊκή βροχόπτωση 1cm) είναι: 

 

peak
peak t

A08,2Q =  (6.3) 

 
όπου: 

Qpeak: η παροχή αιχμής του ΜΥΓ, (m3/s) 

A: η επιφάνεια της λεκάνης απορροής, (km2) 

tpeak: ο χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής, (h) 

 

Ο χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής (σε ώρες) υπολογίζεται από τη σχέση: 

2
t

tt 0
Lagpeak +=  (6.4) 

 

όπου: 

tLag: ο χρόνος καθυστέρησης, (h). 

t0: η διάρκεια του περισσεύματος βροχόπτωσης (απορροϊκής βροχής), που είναι  

 ταυτόσημη με τη διάρκεια του μοναδιαίου υδρογραφήματος, (h). 

 

Ο χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται από τον τύπο της NRCS: 

50,07,0

7,0
8,0

Lag Y*CN*1410
)CN*86,222540(Lt −

=  (6.5) 
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όπου: 

tLag: o χρόνος καθυστέρησης του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, (h). 

Y: η μέση κλίση της λεκάνης %. 

L: το μέγιστο μήκος διαδρομής, ήτοι από την έξοδο της λεκάνης μέχρι το πιο 

απομακρυσμένο υδραυλικά σημείο της λεκάνης απορροής, (m) 

CN: απορροϊκός συντελεστής. 

 

6.8.3.2. ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Για την εξαγωγή του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας σχεδιασμού λήφθηκε υπόψη το 

τεύχος με τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016. Σύμφωνα με 

αυτό, οι όμβριες καμπύλες που καταρτίστηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης σχεδιασμού, για επιλεγμένη διάρκεια και 

περίοδο επαναφοράς, σε οποιαδήποτε θέση ή λεκάνη απορροής της χώρας. Στο 

Παράτημα Ι του ανωτέρω παρουσιάζονται Χάρτες με τη θέση των βροχομετρικών 

σταθμών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση των όμβριων καμπυλών. Στο 

Παράρτημα ΙΙ δίνονται σε Πίνακες οι εκτιμημένες παράμετροι των ομβρίων καμπυλών σε 

κάθε βροχομετρικό σταθμό. Στο Κεφάλαιο 7 και στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζεται 

αναλυτικά η μεθοδολογία κατάρτισης των όμβριων καμπυλών. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του Κεφαλαίου 7 αρχικά επιλέγονται οι βροχομετρικοί σταθμοί που 

βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής ή πλησίον αυτής. Στην παρούσα μελέτη, εντός 

της υδρολογικής λεκάνης δεν εντοπίζονται βροχομετρικοί σταθμοί. Πλησίον αυτής είναι οι 

σταθμοί Αργιθέα, Μεσοχώρα, Περτούλι και Πολυνέρι. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται 

οι θέσεις των σταθμών ως προς το κέντρο βάρους της λεκάνης απορροής. 
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Σχήμα 6.18: Θέσεις σταθμών πλησίον της υδρολογικής λεκάνης Λ1 (μπλε χρώμα). Με 

σημειακό κυκλικό εικονίδιο κόκκινου χρώματος απεικονίζεται το κέντρο 
βάρους της λεκάνης. Αναγράφονται οι αποστάσεις των σταθμών από το 
κέντρο βάρους σε km (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Η γενική μορφή της όμβριας καμπύλης είναι η εξής: 

( ) ( )
η

κ









θ
+

ψ′−Τ⋅λ′
=

d1
T,di  

(6.6) 

όπου:  
i: η ένταση της κρίσιμης βροχόπτωσης σε mm/hr 

Τ: η περίοδος επαναφοράς 

d: η διάρκεια της κρίσιμης βροχόπτωσης (hr) 

κ, λ΄, ψ΄, θ, η: στοιχεία για έκαστο σταθμό 

8,79km 

11,55km 

15,45km 

7,64km 
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Τα στοιχείων των σταθμών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6.17: Στοιχεία σταθμών – (Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας – 
Παράρτημα ΙΙ). 

΄Ονομα κ λ΄ ψ΄ θ η 
Αργιθέα 0,036 378,2 0,875 0,334 0,627 
Μεσοχώρα 0,036 408,0 0,853 0,334 0,627 
Περτούλι 0,036 348,8 0,866 0,334 0,627 
Πολυνέρι 0,123 128,7 0,497 0,334 0,627 

Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής θα γίνει για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Εφαρμόζοντας την όμβρια καμπύλη της εξίσωσης 1.11 για Τ= 50 

έτη και διάρκεια d ίση με το χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης ήτοι tc=2,490hr για έκαστο 

από τους σταθμούς του Πίνακα 6.13 προκύπτουν οι ακόλουθες σημειακές εντάσεις. 

Πίνακας 6.18: Σημειακές εντάσεις σταθμών. 
΄Ονομα Ένταση (mm/hr) 
Αργιθέα 27,897 
Μεσοχώρα 32,492 
Περτούλι 26,567 
Πολυνέρι 38,525 

Εφόσον έχουν υπολογιστεί οι σημειακές εντάσεις των σταθμών πρέπει αυτές να 

ολοκληρωθούν – αναχθούν στην επιφάνεια της λεκάνης. Επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η 

μέθοδος των τετραγωνικά σταθμισμένων αντίστροφων αποστάσεων. Για το σκοπό αυτό 

χρειάζεται να υπολογιστεί η θέση του κεντροειδούς (κέντρο βάρους) της υδρολογικής 

λεκάνης (Σχήμα 6.18). Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι αποστάσεις έκαστου επιλεγμένου 

σταθμού από το κέντρο βάρους της λεκάνης. Για κάθε ένα σταθμό i, υπολογίζεται το 

βάρος του από την εξίσωση: 

∑
=

= n

1i
2

i

2

d
1

d
1

w (6.7) 

όπου: 
w: το βάρος έκαστου σταθμού 

d: η απόσταση του σταθμού από το κέντρο βάρους της λεκάνης 

n: το πλήθος των σταθμών 
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Εφόσον υπολογιστεί το βάρος έκαστου σταθμού, στη συνέχεια αυτό πολλαπλασιάζεται με 

την τιμή της σημειακής έντασης κάθε σταθμού. Το άθροισμα των ανωτέρω (για το σύνολο 

των σταθμών) δίνουν την ανηγμένη τιμή της έντασης στη λεκάνη. 

 

Πίνακας 6.19: Βάρος σταθμών και ανηγμένη εντάση. 

΄Ονομα 

Απόσταση 
σταθμού d 

(km) 

1/d2 
 

(km-2) Βάρος w 
Ένταση (mm/hr) 

(Πινάκας 1.8) 

Σταθμισμένη 
ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 15,447 0,004 0,100 27,897 2,799 
Μεσοχώρα 8,792 0,013 0,310 32,492 10,064 
Περτούλι 11,546 0,008 0,180 26,567 4,772 
Πολυνέρι 7,639 0,017 0,410 38,525 15,807 
 Σύνολο 0,042  Σύνολο 33,442 
 

Η ένταση της λεκάνης που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα απομειώνεται με τη 

χρήση συντελεστή (φ) επιφανειακής απομείωσης (areal reduction factor). Στο τεύχος με 

τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016) προτείνεται η εφαρμογή της σχέσης 
(Κουτσογιάννης Σχεδιασμός αστικών δικτύων αποχέτευσης, Αθήνα 2011). 

 








 ⋅
−=φ

−

25.0,
d
A048.01max 35.0

Aln01.036.0
 (6.8) 

 

όπου: 

Α: η έκταση της λεκάνης (km2) 

d: η διάρκεια της κρίσιμης βροχόπτωσης (hr)  

 

Για A=51,282km2 και d=2,410hr προκύπτει φ=0,875. 

 

Επομένως, η τελική τιμή της έντασης είναι i=33,442×0,875=29,27mm/hr. Εφόσον ο 

χρόνος συγκέντρωσης της υπό μελέτη λεκάνης είναι ίσος με tc=2,410hr ορίσθηκε διάρκεια 

υποθετικού βροχομετρικού επεισοδίου ίση με 3h. Επομένως, το συνολικό υποθετικό 

κρίσιμο ύψος βροχόπτωσης είναι ίσο με P = 29,27 mm/h × 3h = 87,81mm. 

6.8.3.4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ NRCS 
Σύμφωνα με την NRCS, η χρονική κατανομή των συμβάντων βροχόπτωσης με διάρκεια 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μπορεί να αναπαρασταθεί από τη γραφική παράσταση του 

σχήματος 6.19 (NRCS, 1986). Έκαστη εκ των τεσσάρων (4) καμπυλών (Ι, ΙA, ΙΙ και ΙΙΙ) 
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αντιπροσωπεύει τη χρονική κατανομή του ύψους μίας 24ωρης βροχόπτωσης σε μία από 

τις τέσσερις (4) γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υποδιαιρέθηκαν οι Η.Π.Α. (Σχήμα 6.20). 

 

 
Σχήμα 6.19: Χρονική κατανομή του ύψους κατακρημνισμάτων 24ωρων συμβάντων 

βροχόπτωσης σε έκαστη εκ των τεσσάρων (4) γεωγραφικών περιοχών των 
Η.Π.Α. κατά NRCS. 

 

 
Σχήμα 6.20: Γεωγραφικά όρια των τεσσάρων (Ι, ΙA, ΙΙ και ΙΙΙ) χρονικών κατανομών του 

ύψους 24ωρης βροχόπτωσης κατά NRCS (NRCS, 1986). 
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Εκ των τεσσάρων (4) χρονικών κατανομών, ο Τύπος ΙΑ αντιστοιχεί σε λιγότερο έντονες 

καταιγίδες σε αντίθεση με τον τύπο II ο οποίος αντιστοιχεί σε καταιγίδες μεγάλης έντασης. 

Από κλιματικής απόψεως, οι κατανομές Τύπου Ι και ΙA απαντώνται στις παραθαλάσσιες 

περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού (π.χ. Καλιφόρνια), όπου επικρατούν οι υγροί χειμώνες και 

τα ξηρά καλοκαίρια. Ο Τύπος ΙΙΙ αντικατοπτρίζει τις συνθήκες του Κόλπου του Μεξικού 

αλλά και των ακτών του Ατλαντικού όπου παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις. Τέλος, η 

κατανομή Τύπου ΙΙ αναπαριστά τις συνθήκες των υπολοίπων περιοχών των Η.Π.Α. 

 

Η γραφική απεικόνιση των Τύπων κατανομών του σχήματος 6.19 δυσχεραίνει τη χρήση 

τους, καθώς απαιτούνται αρχικά διαδικασία ψηφιοποίησης και στη συνέχεια παρεμβολής 

οι οποίες, αφενός είναι χρονοβόρες αφετέρου μπορεί να εισάγουν σφάλματα. Για το λόγο 

αυτό, και για τη διευκόλυνση των μελετητών, στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται 

πινακοποιημένες τιμές των καμπυλών, όπως αυτή του σχήματος 6.21 (Prakash, 2004). 

 

Τονίζεται πως, παρά το γεγονός πως οι συγκεκριμένοι Τύποι κατανομών έχουν 

τυποποιηθεί για 24ωρη διάρκεια βροχόπτωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

διαφορετικής διάρκειας καταιγίδες κατόπιν αδιαστατοποίησης της στήλης του χρόνου 

διάρκειας και στη συνέχεια αναγωγής της στην επιθυμητή διάρκεια βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 6.21: Αριθμητικές τιμές των κατανομών των Τύπων Ι, ΙA, II και ΙΙΙ της NRCS 

(Prakash, 2004). 
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Για την εφαρμογή της μεθόδου NRCS, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ορθή επιλογή ενός 

εκ των τεσσάρων Τύπων χρονικής κατανομής του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας 

σχεδιασμού. Όπως είναι γνωστό, το κλίμα της Ελλάδας είναι μεσογειακού τύπου, ήτοι 

διακρίνεται από ζεστά, ξηρά καλοκαίρια τα οποία ακολουθούνται από ψυχρούς και υγρούς 

χειμώνες. Κλιματικές συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές του μεσογειακού κλίματος 

παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές της υφηλίου όπως, αυτές περί τον 40ο παράλληλο 

του Βορείου Ημισφαιρίου αλλά και τον 40ο παράλληλο του Νοτίου Ημισφαιρίου (Σχήμα 

6.22). 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

Σχήμα 6.22: Περιοχές της υφηλίου που χαρακτηρίζονται από κλιματικές συνθήκες 
μεσογειακού τύπου (πηγές: α) www.wikipedia.org, β) DiCastri et al., 1981). 
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Όπως είναι εμφανές, κλίμα ανάλογο με αυτό της χώρας μας παρατηρείται σε περιοχές 

των ΗΠΑ (Καλιφόρνια), της Ν. Αφρικής, της Χιλής και της Ν. Αυστραλίας (Buckley, et al., 

2008). Συνεπώς, χρονικές κατανομές βροχόπτωσης που προσομοιάζουν καλύτερα στις 

κλιματικές συνθήκες της χώρας μας είναι αυτές των Τύπων Ι και ΙΑ, οι οποίες ισχύουν για 

την Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στο ομβροθερμικό διάγραμμα που παρατίθεται στο 

Σχήμα 6.23 διακρίνεται ότι, στην περιοχή της Καλιφόρνια (κυκλικό εικονίδιο ερυθρού 

χρώματος) η μηνιαία κατανομή της βροχόπτωσης στο έτος, συνάδει με αντίστοιχες 

κατανομές στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι, τα μηνιαία ύψη 

βροχόπτωσης τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζουν πτωτική τάση, ενώ τους 

χειμερινούς μήνες ανοδική τάση. 

Σχήμα 6.23: Ομβροθερμικά διαγράμματα σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ (Ward and 
Timble, 2004). Με κυκλικό εικονίδιο ερυθρού χρώματος σημαίνεται η θέση της 
Πολιτείας της Καλιφόρνια. 

6.8.4.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χρησιμοποιείται η μέθοδος της NRCS, για τον 

υπολογισμό του ύψους περισσεύματος της βροχόπτωσης με τη βοήθεια τριών 

μεταβλητών: του ύψους βροχόπτωσης, της αρχικής κατάστασης υγρασίας του εδάφους 

και του υδρολογικού συστήματος εδάφους - εδαφοκάλυψης. Η μέθοδος της NRCS μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του περισσεύματος της βροχής ή την εκτίμηση της 

συνολικής άμεσης απορροής που προήλθε από βροχή συγκεκριμένης διάρκειας. 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, εκτιμάται ότι, οι αρχικές απώλειες (συγκράτησης σε 

μικροκοιλότητες του εδάφους και εξάτμισης) είναι 20% των συνολικών απωλειών (S), δηλαδή 
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της διαφοράς μεταξύ συνολικού ύψους βροχόπτωσης (P) και συνολικού ύψους 

απορροϊκής βροχόπτωσης (Q) το οποίο δίνεται από τις σχέσεις (σε mm νερού): 

 

( )
( )S8,0P

S2,0P4,25Q
2

+
−

=  όταν Ρ >0,2S (6.9) 

 

και 

0Q =  όταν Ρ <0,2S (6.10) 
 

Η δυνητική αποθηκευτικότητα S μπορεί να εκφραστεί (σε mm νερού) συναρτήσει ενός 

παράγοντα CN σύμφωνα με τη σχέση: 

254
CN

25400S −=  (6.11) 

 

όπου: 

 

CN: ο απορροϊκός συντελεστής (Curve Number) που αντιπροσωπεύει τη συνδυασμένη 

επίδραση του εδάφους, του τρόπου χρήσης και διαχείρισης αυτού, των 

καλλιεργητικών συνθηκών και της προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης. 

 

Εισάγοντας την εξίσωση (6.11) στην εξίσωση (6.9) προκύπτει η σχέση μεταξύ συνολικού 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης Q και απορροϊκού συντελεστή CN (σε mm νερού): 

 









+







 −









−







 +

=

8008
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2002
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PCN4,25
Q

2

 (6.12) 

 

Βάσει της μεθόδου του απορροϊκού συντελεστή, η τιμή αυτού εξαρτάται και από την 

πρότερη υγρασιακή κατάσταση του εδάφους η οποία, επιδρά σημαντικά τόσο στον όγκο 

όσο και στο ρυθμό απορροής. Η NRCS ανέπτυξε τους κάτωθι τρεις (3) τύπους πρότερης 

υγρασιακής κατάστασης βάσει της συνολικής βροχόπτωσης των προηγούμενων πέντε (5) 

ημερών (Πίνακας 6.16): 

 

Τύπος Ι: ξηρά εδάφη των οποίων η υγρασία βρίσκεται υψηλότερα από το σημείο 

μόνιμης μάρανσης. 

Τύπος ΙΙ: μέση υγρασιακή κατάσταση 
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Τύπος ΙΙΙ: το έδαφος έχει δεχθεί ισχυρή βροχόπτωση ή χαμηλή βροχόπτωση και χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

 

Πίνακας 6.20: Εποχιακά όρια συνολικής βροχόπτωσης για τους τρεις (3) τύπους 
πρότερης υγρασιακής κατάστασης (Ponce, 1994). 

Πρότερη 
υγρασιακή 
κατάσταση 

Περιγραφή 

Συνολική βροχόπτωση 
προηγουμένων πέντε (5) 

ημερών (mm) 
Χειμερινή 
περίοδος 

Βλαστική 
περίοδος 

Ι (ξηρή) 

Βέλτιστη κατάσταση της υδρολογικής λεκάνης κατά 
την οποία το έδαφος είναι ξηρό (όχι σε επίπεδο 
σημείου μόνιμης μάρανσης) και έχει διενεργηθεί 

ικανοποιητική άρωση 

<13 <36 

ΙΙ (μέση) Μέση περίπτωση ετησίων πλημμυρών 13-28 36-53 

ΙΙΙ (υγρή) 

Συνθήκη κατά την οποία, ισχυρή βροχόπτωση (ή 
ελαφρά βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες) 

έχουν επικρατήσει κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες 
πριν από την καταιγίδα σχεδιασμού 

>28 >53 

 

Κατόπιν συσχετίσεων μεταξύ των τιμών CNI, CNII και CNIII, προέκυψαν οι κάτωθι σχέσεις 

(Ponce, 1994): 

II

II
I CN013,03,2

CNCN
−

=  (6.13) 

 

και 

II

II
III CN0057,043,0

CNCN
+

=  (6.14) 

 

με την τιμή CNII να προκύπτει από τον Πίνακα 6.16 στον οποίο, πέραν της πρότερης 

υγρασιακής κατάστασης, η τιμή του απορροϊκού συντελεστή εξαρτάται και από τη 

διηθητικότητα του εδάφους. Βάσει αυτής, τα εδάφη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

Κατηγορία Α: Εδάφη με υψηλή βασική διηθητικότητα (>7,62mm/h) και υψηλή 

διαπερατότητα (π.χ. αμμώδη, πηλοαμμώδη ή αμμοπηλώδη εδάφη). 

Κατηγορία Β: Εδάφη με μέτρια βασική διηθητικότητα (3,81-7,62mm/h) και διαπερατότητα 

(π.χ. ιλυοπηλώδη ή πηλώδη εδάφη). 

Κατηγορία C: Εδάφη με μικρή βασική διηθητικότητα (1,27-3,81mm/h) και διαπερατότητα 
(π.χ. αμμοαργιλοπηλώδη εδάφη) 

Κατηγορία D: Εδάφη με πολύ μικρή βασική διηθητικότητα (<1,27mm/h) και διαπερατότητα. 
(π.χ. αργιλοπηλώδη, ιλυοαργιλοπηλώδη, αμμοαργιλώδη, ιλυοπηλώδη, πηλώδη 

εδάφη ή εδάφη με παρουσία υψηλής υπόγειας στάθμης ή με αδιαπέρατο στρώμα) 
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Ο συνδυασμός διηθητικότητας εδάφους και χρήσης γης μπορεί να εκφρασθεί με τον 

απορροϊκό συντελεστή CNΙΙ που προκύπτει για τον Τύπο II της αρχικής υγρασίας από τον 

Πίνακα 6.21. 

 

Πίνακας 6.21: Απορροϊκός συντελεστής CNΙΙ (πηγή: ΟΜΟΕ-ΑΣΥΕΟ, 2002) 

Χρήση γης 
Υδρολογική κατηγορία 

εδάφους 
Α Β C D 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις         
Χωρίς έργα συντήρησης (π.χ. διαμόρφωση εδάφους σε ισοϋψείς) 72 81 88 91 
Με έργα συντήρησης 62 71 78 81 

Ορεινοί βοσκότοποι       
Κακή κατάσταση 68 79 86 89 
Καλή κατάσταση 39 61 74 80 

Λιβαδικές εκτάσεις       
Καλή κατάσταση 30 58 71 78 

Δασικές εκτάσεις       
Αραιή συστάδα 45 66 77 83 
Πυκνή συστάδα 25 55 70 77 

Ελεύθερες εκτάσεις, γήπεδο γκολφ, πάρκα       
Καλή κατάσταση, κάλυψη με γρασίδι στο 75% της έκτασης 39 61 74 80 
Μέτρια κατάσταση, κάλυψη με γρασίδι στο 50% της περιοχής 49 69 79 84 

Εμπορικές περιοχές  (85% αδιαπέρατες) 89 92 94 95 
Βιομηχανικές περιοχές  (72% αδιαπέρατες) 81 88 91 93 
Οικιστικές περιοχές       

 Μέσο μέγεθος  Ποσοστό αδιαπέρατης       
 Οικοπέδου επιφάνειας       
 < 500 65 77 85 90 92 
 1000 40 61 75 83 87 
 1500 30 57 72 81 86 
 2000 25 54 70 80 85 
 4000 20 51 68 79 84 

Χώροι πάρκινγκ, στέγες, κ. λ. π. 98 98 98 98 
Δρόμοι       

με οδόστρωμα και αγωγούς ομβρίων 98 98 98 98 
χαλικόστρωτοι 76 85 89 91 
χωματόδρομοι 72 82 87 89 

Αστικές συνθήκες       
Γυμνό έδαφος 77 86 91 94 
Κήποι ή θάμνοι 72 81 88 91 
Μεγάλη κάλυψη με πράσινο (>75% της διαπερατής περιοχής) 39 61 74 80 
Μέτρια κάλυψη πρασίνου (50-75% της διαπερατής περιοχής) 49 69 79 84 
Μικρή κάλυψη πρασίνου (<50% της διαπερατής περιοχής) 68 79 86 89 
Άλση 36 60 73 79 

 

Οι χρήσεις γης της λεκάνης λήφθηκαν από το πρόγραμμα Corine Land Cover 2012 (Σχήμα 

6.24) και εν συνεχεία αντιστοιχίστηκαν στις χρήσεις γης του Πίνακα 6.21 και υπολογίστηκε 
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σύνθετος συντελεστής απορροής CN. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των 

χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

 
Σχήμα 6.24: Χάρτης χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ1 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα Corine Land Cover 2012. 
 

Πίνακας 6.22: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία Α 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης - 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 49 

311 Δάσος πλατύφυλλων 1.040,30 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

312 Δάσος κωνοφόρων 7.639,16 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

313 Μικτό δάσος 5.641,96 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

321 Φυσικοί βοσκότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 
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Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία Α 
Πίνακας 6.21 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 64.148,49 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 255.587,91 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις - 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι - Γυμνό Έδαφος 77 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση - 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

Πίνακας 6.23: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία Β 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 1.045.028,99 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 69 

311 Δάσος πλατύφυλλων 6.725.423,58 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

312 Δάσος κωνοφόρων 1.797.866,86 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

313 Μικτό δάσος 8.284.348,24 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 2.739.846,08 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 2.053.540,55 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 1.907.182,20 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 12.442.829,19 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 446.635,82 Γυμνό Έδαφος 86 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 406.491,32 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας C στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Πίνακας 6.24: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας C στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία C 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 261.713,43 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 79 

311 Δάσος πλατύφυλλων 2.226.386,70 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

312 Δάσος κωνοφόρων 665.743,07 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

313 Μικτό δάσος 4.074.931,39 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 713.001,06 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 586.485,29 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 381.541,72 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 3.895.873,63 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

332 Απογυμνωμένοι βράχοι 129.559,47 Γυμνό Έδαφος 91 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 163.698,31 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των πινάκων 6.22, 6.23 και 6.14 υπολογίστηκε σύνθετος 

συντελεστής απορροής για τη λεκάνη ίσος με CNII=65,86. Εφαρμόζοντας την εξίσωση 

1.19 για τον υπολογισμό του CNIII προκύπτει μέσος απορροϊκός συντελεστής CNIII=81,78. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται εξισώσεις που συνδέουν τον απορροϊκό συντελεστή CN με την 

κλίση της λεκάνης (Huang, M., G. Jacgues, Z. Wang, and G. Monique, 2006. “A modification to 

the soil conservation service curve number method for steep slopes in the Loess Plateau of China” 

Hydrological processes 20(3), pp. 579-589). Οι εξισώσεις αυτές εμπεριέχουν τη μέση κλίση 

της λεκάνης απορροής. Η μέση κλίση της λεκάνης έχει υπολογιστεί ίση με i=0,190. 

 

28,6686,65*
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3
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Η τελική επιλεγμένη τιμή του CN είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των CNslopeA και CNslopeB 

ήτοι: 
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CN=(CNslopeA+ CNslopeB)/2=(66,28+70,41)/2=68,34≈68,5 

 

Συνεπώς, το ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης (excess rainfall) υπολογίζεται (εξίσωση 6.12): 

 

mm92,22
8008

4,25
81,875,685,68

2002
4,25
81,875,684,25

8008
4,25

PCNCN

2002
4,25

PCN4,25
Q

22

=









+






 −









−






 +

=









+






 −









−






 +

=

 

6.8.3.5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ NRCS  
ΤΥΠΟΥ I 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, οι χρονικές κατανομές βροχόπτωσης 

κατά NRCS που προσομοιάζουν καλύτερα στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, είναι 

αυτές των Τύπων Ι και ΙΑ, αμφότερες οι οποίες ισχύουν για την Πολιτεία της Καλιφόρνια 

των ΗΠΑ. Στην παρούσα μελέτη, για την κατανομή της βροχόπτωσης, επιλέχθηκε ο 

Τύπος Ι. Χρησιμοποιώντας τις τιμές του σχήματος 6.21, το συνολικό ύψος των 86,40mm 

της καταιγίδας σχεδιασμού, με 3ωρη διάρκεια και Τ=50 έτη, κατανέμεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.20 και απεικονίζεται στο Σχήμα 6.25. Οι τιμές του ωριαίου 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 6.25 και 

απεικονίζονται στο Σχήμα 6.26. 

 

Πίνακας 6.25: Ωριαία κατανομή του συνολικού ύψους της επιλεχθείσας καταιγίδας 
σχεδιασμού, με τη μέθοδο NRCS Τύπου Ι. 

Χρονικό 
διάστημα 

βροχόπτωσης 
Ωριαίο ύψος 

βροχόπτωσης 
Αθροιστικό ύψος 
βροχόπτωσης, Ρ 

Αθροιστική 
απορροϊκή 

βροχόπτωση, Q 

Ωριαία 
απορροϊκή 

βροχόπτωση 

(h) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 17,04 17,04 0,36 0,36 

2 56,02 73,06 14,83 14,47 

3 14,75 87,81 22,92 8,08 
ΣΥΝΟΛΟ 87,81   22,92 
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Σχήμα 6.25: Κατανομή του συνολικού ύψους της καταιγίδας σχεδιασμού (87,81mm). 

0,36

14,47

8,08

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

Α
π

ορ
ρο

ϊκ
ή 

βρ
οχ

όπ
τω

ση
 (m

m
)

t (h)

Σχήμα 6.26: Κατανομή του συνολικού ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης (22,92mm). 

6.8.3.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ο υπολογισμός της πλημμυρικής αιχμής σχεδιασμού απαιτεί τον υπολογισμό του 

μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥΓ) της λεκάνης απορροής. Για τον υπολογισμό του ΜΥΓ 

θα χρησιμοποιηθεί το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 
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Εφαρμόζοντας στην εξίσωση 6.5 όπου CN=68,5, Y=19,0%, και L=10,229km υπολογίζεται 

χρόνος καθυστέρησης ίσος με tLag=1,68hr. Πρόκειται να υπολογιστεί το μοναδιαίο 

υδρογράφημα διάρκειας μιας ώρας (1hr). Επομένως, t0=1,00hr. Με αντικατάσταση στην 

εξίσωση 6.14 υπολογίζεται χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής tpeak=2,18hr. 

Ακολούθως η παροχή αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος προκύπτει από την 

εξίσωση 6.3 και είναι ίση με Qpeak=48,95m3/s. 

 

Χρησιμοποιώντας το συνθετικό αδιάστατο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίστηκε το 

μοναδιαίο (ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης 1cm – 10mm) υδρογράφημα της λεκάνης 

απορροής διάρκειας 1h, το οποίο εμφαίνεται στο Σχήμα 6.27. Η αιχμή του ΜΥΓ–1h είναι 

ίση με 48,95m3/s και εμφανίζεται 2,18h μετά την έναρξη της μοναδιαίας βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 6.27: Το ΜΥΓ-1h της λεκάνης του ρέματος Βαθυρρεύματος στη θέση του ΜΥΗΣ, 

λεκάνη Λ1, σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS. Με τις ερυθρού χρώματος 
κουκκίδες διακρίνονται τα υπολογισμένα σημεία του ΜΥΓ. 

6.8.3.7. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική και όπως προαναφέρθηκε, για την προσέγγιση 

του πλημμυρογραφήματος, μελετήθηκε θεωρητικό συμβάν καταιγίδας διάρκειας τριών (3) 

ωρών. Το συμβάν αυτό θεωρήθηκε πως αποτελείται από τρία (3) επιμέρους συνεχόμενα 
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συμβάντα βροχόπτωσης ίσης διάρκειας (1h). Το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων 

συμβάντος καταιγίδας των αυτών υπολογίστηκε ίσο με P=87,81mm. 

 

Για την ολοκλήρωση και τη σύνθεση του πλημμυρογραφήματος κρίνεται σκόπιμο να 

συμπεριληφθεί η τιμή της βασικής απορροής η οποία είναι η συνήθης – κανονική παροχή 

του ποταμού που προέρχεται από το νερό που κινείται υπογείως και συμβάλλει στην κοίτη 

του υδατορέματος. Θεωρώντας ότι τυχόν πλημμυρικά συμβάντα είναι πιθανότερο να 

προκύψουν κατά το υγρό χειμερινό εξάμηνο, η εκτίμηση της βασικής απορροής του 

ρέματος δέον όπως αναφέρεται στο αυτό χρονικό διάστημα. Η διακύμανση της μέσης 

μηνιαίας βασικής απορροής του ρέματος «Βαθυρρεύματος» στη θέση του σταθμού κατά 

το χειμερινό εξάμηνο (όπως προκύπτει εκ των υδρολογικών δεδομένων που συνοδεύουν τη 

ΜΠΕ) παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.26. 

 

Πίνακας 6.26: Μέση παροχή του ρέματος «Βαθυρρεύματος» στη θέση του σταθμού κατά 
το χειμερινό εξάμηνο 

Μήνας Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 
Παροχή 0,28m3/s 1,08m3/s 1,73m3/s 1,36m3/s 1,38m3/s 1,42m3/s 
 

Δεδομένου ότι, μεταξύ των παροχών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και των παροχών του 

διαστήματος Δεκεμβρίου-Μαρτίου υπάρχει διαφοροποίηση τάξης μεγέθους, η εκτίμηση 

της βασικής απορροής του ρέματος, κατά τη χειμερινή περίοδο, είναι ορθότερη εάν 

προκύψει από τη μέση τιμή των παροχών του τετραμήνου Δεκεμβρίου-Μαρτίου. Βάσει 

αυτής της θεώρησης προκύπτει πως, η βασική απορροή στη θέση του σταθμού ανέρχεται 

στα 1,47m3/s.  

 

Πολλαπλασιάζοντας το ΜΥΓ–1h με το ωριαίο ύψος της απορροϊκής βροχόπτωσης και 

μετέπειτα προσθέτοντας α) τρεις (3) φορές τα ανωτέρω ΜΥΓ–1h μετατοπισμένα χρονικά 

κατά μία (1) ώρα και, β) την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βασικής απορροής του 

χειμερινού εξαμήνου (ίση με 1,47m3/s), προκύπτει το ζητούμενο υδρογράφημα πλημμύρας 

που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.33. Εκ των υπολογισμών προκύπτει πως, η πλημμυρική 

αιχμή ανέρχεται στα 102,77m3/s και αναμένεται περί τις 3 ώρες και 36 λεπτά μετά την 

έναρξη της καταιγίδας σχεδιασμού. 
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Σχήμα 6.28: Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το πλημμυρογράφημα της λεκάνης απορροής 
του Βαθυρρεύματος στη θέση του ΜΥΗΣ και με κόκκινο χρώμα τα επιμέρους 
μετατοπισμένα ΜΥΓ–1h πολλαπλασιασμένα με το ωριαίο ύψος της 
απορροϊκής βροχόπτωσης από τη σύνθεση των οποίων προκύπτει το 
πλημμυρογράφημα. 

6.8.4. ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ 

Η μεταφορά των υλών κατά τις απορροϊκές βροχοπτώσεις θεωρείται συνεχής και 

πραγματοποιείται είτε ως αιωρομεταφορά είτε ως στερεομεταφορά, η ένταση της οποίας 

στη μονάδα του χρόνου χαρακτηρίζεται ως στερεοπαροχή. 

 

Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου 

των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 6.15. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της πραγματικής μέγιστης στερεοπαροχής 

του ρέματος. 
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όπου: 

maxG50: η στερεοπαροχή του ρέματος (m3/s) 

maxQ50:  η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3/s) για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, 

η οποία υπολογίστηκε στην ενότητα 1.6.7 (maxQ50=102,77m3/s). 

Pn:  Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 έως 25% 

(Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 

m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μέσης χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 

2001). 

Υn:  το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού φορτίου. 

Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). Για την παρούσα 

λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

 

Με την εφαρμογή των ανωτέρω στην εξίσωση (6.15), υπολογίζεται η στερεοπαροχή στην 

έξοδο της λεκάνης. Από τους υπολογισμούς προέκυψε maxG50= 16,31m3/s. 

 

Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 102,77+16,31 = 119,08m3/s . 

 

Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της οριοθέτησης 

του Βαθυρρεύματος στη θέση του σταθμού είναι ίση με Q=119,08m3/s. 

6.8.5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ 
Η πρόταση οριοθέτησης του ρέματος στη θέση του ΜΥΗΣ πραγματοποιείται για συνολικό 

μήκος περί τα 273m. Σημειώνεται ότι, η περιοχή του σταθμού (όριο γηπέδου) καταλαμβάνει 

επί της κοίτης του Βαθυρρεύματος περί τα 70m. Η υδραυλική προσομοίωση και η 

οριοθέτηση όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε για συνολικό μήκος περί τα 273m, 

ικανοποιώντας τις απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και συγκεκριμένα στην 

παράγραφο 6α των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Για την προσομοίωση του ρέματος εφαρμόστηκαν συνολικά είκοσι 

τρεις (23) διατομές. Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε χορηγήθηκε από 

την εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. 
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Κατά τη διάρκεια της υδραυλικής προσομοίωσης χωρίς την κατασκευή του ΜΥΗΣ 

προέκυψε ότι, οι γραμμές πλημμύρας του ρέματος σε πολλές διατομές και ειδικά στην 

περιοχή του γηπέδου χωροθέτησης του ΜΥΗΣ υπερβαίνουν τις οχθιογραμμές αυτού. Το 

γεγονός αυτό παρατηρείται πιο έντονα στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά της ροής του 

ρέματος και οφείλεται στην ήπια μορφολογία του εδάφους (πλάτωμα) στην ανωτέρω 

περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες οριογραμμές του 

Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή του σταθμού ακολουθούν όπου είναι εφικτό τις 

οχθιογραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης (φρύδι πρανούς ρέματος) και ταυτίζονται με 

τις φυσικές όχθες του ρέματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 

1 και 1.1 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). 

Στις περιπτώσεις όπου η οχθιογραμμή κατακλύζεται από τη γραμμή πλημμύρας, τότε η 

προτεινόμενη οριογραμμή ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και βρίσκεται σε 

απόσταση από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος. Επιπλέον, αναφέρεται ότι, οι 

προτεινόμενες οριογραμμές περικλείουν την υφιστάμενη γέφυρα που ευρίσκεται μεταξύ 

των διατομών Δ9 και Δ8. Η δεξιά οριογραμμή αποτελείται από είκοσι τρεις (23) κορυφές 

ενώ η αριστερή από δεκαεπτά (17). Στο σχήμα που ακολουθεί, δίνεται απόσπασμα της 

οριζοντιογραφίας οριοθέτησης του ρέματος χωρίς την κατασκευή του ΜΥΗΣ. Στους 

πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των κορυφών των 

προτεινόμενων οριογραμμών του Βαθυρρεύματος για το υπό μελέτη τμήμα χωρίς την 

κατασκευή του ΜΥΗΣ. Σημειώνεται ότι, οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.  

 

 
Σχήμα 6.29: Σχέδιο πρότασης οριοθέτησης Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή του 

ΜΥΗΣ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
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Πίνακας 6.27: Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή του ΜΥΗΣ σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή του MΥΗΣ 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO23 275.015,63 4.369.757,98 795,06 
ΔO22 275.002,08 4.369.758,86 794,99 
ΔO21 274.990,97 4.369.764,87 795,16 
ΔO20 274.956,67 4.369.765,52 794,08 
ΔO19 274.931,29 4.369.773,90 793,09 
ΔO18 274.912,94 4.369.774,38 792,09 
ΔO17 274.907,33 4.369.765,98 790,69 
ΔO16 274.905,37 4.369.760,42 790,71 
ΔO15 274.897,55 4.369.747,12 790,66 
ΔO14 274.886,55 4.369.758,59 791,28 
ΔO13 274.887,48 4.369.759,50 791,15 
ΔO12 274.888,15 4.369.762,89 791,19 
ΔO11 274.884,63 4.369.765,46 791,17 
ΔO10 274.878,62 4.369.767,60 791,06 
ΔO9 274.866,54 4.369.764,03 792,26 
ΔO8 274.856,15 4.369.763,30 793,53 
ΔO7 274.845,93 4.369.754,82 795,30 
ΔO6 274.844,34 4.369.752,26 795,77 
ΔO5 274.836,88 4.369.748,45 796,82 
ΔO4 274.827,55 4.369.746,87 797,82 
ΔO3 274.821,32 4.369.749,80 798,40 
ΔO2 274.806,13 4.369.752,66 800,59 
ΔO1 274.797,32 4.369.753,82 801,32 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 

Πίνακας 6.28: Συντεταγμένες κορυφών αριστερής προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή του ΜΥΗΣ σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
αριστερής οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή του MΥΗΣ 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών αριστερής οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΑO17 275.062,21 4.369.744,73 795,09 
ΑO16 275.052,48 4.369.717,99 795,11 
ΑO15 275.045,90 4.369.706,76 795,09 
ΑO14 275.025,01 4.369.702,27 795,12 
ΑO13 275.004,23 4.369.702,05 795,09 
ΑO12 274.990,83 4.369.695,73 795,09 
ΑO11 274.964,97 4.369.694,48 795,09 
ΑO10 274.939,79 4.369.702,53 795,09 
ΑO9 274.922,36 4.369.703,71 795,09 
ΑO8 274.913,57 4.369.712,07 795,05 
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Προτεινόμενες πολυγωνικές 
αριστερής οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή του MΥΗΣ 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών αριστερής οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΑO7 274.903,09 4.369.707,82 795,09 
ΑO6 274.885,53 4.369.721,72 790,63 
ΑO5 274.865,41 4.369.728,71 789,47 
ΑO4 274.857,22 4.369.709,15 789,09 
ΑO3 274.854,62 4.369.705,03 789,09 
ΑO2 274.853,28 4.369.700,93 788,10 
ΑO1 274.845,64 4.369.698,09 788,09 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 

 

Κατά τη διάρκεια της υδραυλικής προσομοίωσης με την κατασκευή του ΜΥΗΣ και για την 

προστασία αυτού, προτείνεται τοιχίο καθώς και διώρυγα διαφυγής. Κατά την υδραυλική 

προσομοίωση οι γραμμές πλημμύρας σε ορισμένες διατομές υπερβαίνουν τις 

οχθιογραμμές αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες οριογραμμές 

του Βαθυρρεύματος με την κατασκευή του σταθμού ακολουθούν όπου είναι εφικτό τις 

οχθιογραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης (φρύδι πρανούς ρέματος) και ταυτίζονται με 

τις φυσικές όχθες του ρέματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 

1 και 1.1 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). 

Στις περιπτώσεις όπου η οχθιογραμμή κατακλύζεται από τη γραμμή πλημμύρας, τότε η 

προτεινόμενη οριογραμμή ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους και βρίσκεται σε 

απόσταση από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος. Στην περιοχή του ΜΥΗΣ όπου 

προτείνεται διώρυγα διαφυγής και τοιχίο στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά ροής του 

ρέματος, η οριογραμμή ακολουθεί το ανωτέρω τοιχίο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι, οι 

προτεινόμενες οριογραμμές περικλείουν την υφιστάμενη γέφυρα η οποία εντοπίζεται 

μεταξύ των διατομών Δ9 και Δ8. Η δεξιά οριογραμμή αποτελείται από είκοσι τέσσερις (24) 

κορυφές ενώ η αριστερή από δεκαεπτά (17). Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται 

απόσπασμα της οριζοντιογραφίας οριοθέτησης του ρέματος με την κατασκευή του ΜΥΗΣ. 

Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των κορυφών των 

προτεινόμενων οριογραμμών του Βαθυρρεύματος για το υπό μελέτη τμήμα με την 

κατασκευή του ΜΥΗΣ. Σημειώνεται ότι, οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.  
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Σχήμα 6.30: Σχέδιο πρότασης οριοθέτησης Βαθυρρεύματος με την κατασκευή του ΜΥΗΣ 
(το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

Πίνακας 6.29: Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος με την κατασκευή του ΜΥΗΣ σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή του MΥΗΣ 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO24 275.015,63 4.369.757,98 795,06 
ΔO23 275.002,08 4.369.758,86 794,99 
ΔO22 274.993,09 4.369.760,44 792,75 
ΔO21 274.985,97 4.369.740,19 792,50 
ΔO20 274.973,05 4.369.733,66 792,00 
ΔO19 274.958,78 4.369.733,03 792,00 
ΔO18 274.945,98 4.369.738,15 792,00 
ΔO17 274.941,03 4.369.740,13 792,00 
ΔO16 274.926,28 4.369.746,02 791,00 
ΔO15 274.897,55 4.369.747,12 790,66 
ΔO14 274.886,55 4.369.758,59 791,28 
ΔO13 274.887,48 4.369.759,50 791,15 
ΔO12 274.888,15 4.369.762,89 791,19 
ΔO11 274.884,63 4.369.765,46 791,17 
ΔO10 274.878,62 4.369.767,60 791,06 
ΔO9 274.866,54 4.369.764,03 792,26 
ΔO8 274.856,15 4.369.763,30 793,53 
ΔO7 274.845,93 4.369.754,82 795,30 
ΔO6 274.844,34 4.369.752,26 795,77 
ΔO5 274.836,88 4.369.748,45 796,82 
ΔO4 274.827,55 4.369.746,87 797,82 
ΔO3 274.821,32 4.369.749,80 798,40 
ΔO2 274.806,13 4.369.752,66 800,59 
ΔO1 274.797,32 4.369.753,82 801,32 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.137 

Πίνακας 6.30: Συντεταγμένες κορυφών αριστερής προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος με την κατασκευή του ΜΥΗΣ σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
αριστερής οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή του MΥΗΣ 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών αριστερής οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΑO17 275.062,21 4.369.744,73 795,09 
ΑO16 275.052,48 4.369.717,99 795,11 
ΑO15 275.045,90 4.369.706,76 795,09 
ΑO14 275.025,01 4.369.702,27 795,12 
ΑO13 275.004,23 4.369.702,05 795,09 
ΑO12 274.990,83 4.369.695,73 795,09 
ΑO11 274.964,97 4.369.694,48 795,09 
ΑO10 274.939,79 4.369.702,53 795,09 
ΑO9 274.922,36 4.369.703,71 795,09 
ΑO8 274.913,57 4.369.712,07 795,05 
ΑO7 274.903,09 4.369.707,82 795,09 
ΑO6 274.885,53 4.369.721,72 790,63 
ΑO5 274.865,41 4.369.728,71 789,47 
ΑO4 274.857,22 4.369.709,15 789,09 
ΑO3 274.854,62 4.369.705,03 789,09 
ΑO2 274.853,28 4.369.700,93 788,10 
ΑO1 274.845,64 4.369.698,09 788,09 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 

6.8.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

6.8.6.1. ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Για την εξαγωγή του ύψους βροχόπτωσης της καταιγίδας σχεδιασμού λήφθηκε υπόψη το 

τεύχος με τίτλο «Κατάρτιση Ομβρίων Καμπυλών σε Επίπεδο Χώρας» του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Μάιος 2016 όπως 

προαναφέρθηκε. Πλησίον της λεκάνης απορροής είναι οι σταθμοί Γραμμένη Οξυά, 

Αράχωβα και Γρηγόριο. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις των σταθμών ως 

προς το κέντρο βάρους της λεκάνης απορροής. 
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Σχήμα 6.31: Θέσεις σταθμών πλησίον της υδρολογικής λεκάνης (μπλε χρώμα). Με 

σημειακό κυκλικό εικονίδιο κόκκινου χρώματος απεικονίζεται το κέντρο 
βάρους της λεκάνης. Αναγράφονται οι αποστάσεις των σταθμών από το 
κέντρο βάρους σε km (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Ο υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής θα γίνει για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Εφαρμόζοντας την όμβρια καμπύλη της εξίσωσης 6.6 για Τ= 50 

έτη και διάρκεια d ίση με το χρόνο συγκέντρωσης της λεκάνης ήτοι tc=1,633hr για έκαστο 

από τους σταθμούς προκύπτουν οι ακόλουθες σημειακές εντάσεις. 

 

11,06km 

14,18km 

12,78km 

6,64km 
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Πίνακας 6.31: Σημειακές εντάσεις σταθμών. 
΄Ονομα Ένταση (mm/hr) 
Αργιθέα 34,365 
Μεσοχώρα 40,025 
Περτούλι 32,726 
Πολυνέρι 47,457 

 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως για τη λεκάνη στη θέση 

της υδροληψίας συντάσσεται ο κάτωθι πίνακας με τη σταθμισμένη ένταση κάθε σταθμού. 

 

Πίνακας 6.32: Βάρος σταθμών και ανηγμένη εντάση. 

΄Ονομα 

Απόσταση 
σταθμού d 

(km) 

1/d2 
 

(km-2) Βάρος w 
Ένταση (mm/hr) 
(Πινάκας 1.17) 

Σταθμισμένη 
ένταση (mm/hr) 

Αργιθέα 12,776 0,006 0,146 33,639 5,016 
Μεσοχώρα 11,062 0,008 0,195 39,180 7,792 
Περτούλι 14,175 0,005 0,119 32,035 3,880 
Πολυνέρι 6,637 0,023 0,541 46,455 25,665 
 Σύνολο 0,042  Σύνολο 42,353 
 

Ο συντελεστής απομείωσης υπολογίστηκε από την εξίσωση 6.8. Για A=18,37km2 και 

d=1,633hr προκύπτει φ=0,894. 

 

Επομένως, η τελική τιμή της έντασης είναι i=42,353×0,894=37,87mm/hr. Εφόσον ο 

χρόνος συγκέντρωσης της υπό μελέτη λεκάνης είναι ίσος με tc=1,633hr ορίσθηκε διάρκεια 

υποθετικού βροχομετρικού επεισοδίου ίση με 2h. Επομένως, το συνολικό υποθετικό 

κρίσιμο ύψος βροχόπτωσης είναι ίσο με P = 37,87 mm/h × 2h = 75,74mm. 

6.8.6.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Οι χρήσεις γης της λεκάνης λήφθηκαν από το πρόγραμμα Corine Land Cover 2012 (Σχήμα 

6.32) και εν συνεχεία αντιστοιχίστηκαν στις χρήσεις γης του Πίνακα 6.16 και υπολογίστηκε 

σύνθετος συντελεστής απορροής CN. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των 

χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Σχήμα 6.32: Χάρτης χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ2 σύμφωνα με το 

πρόγραμμα Corine Land Cover 2012. 
 

Πίνακας 6.33: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Α στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία Α 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης - 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 49 

311 Δάσος πλατύφυλλων - 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

313 Μικτό δάσος - 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 25 

321 Φυσικοί βοσκότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

322 Θάμνοι και χερσότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 68 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 44.342,78 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 140.822,76 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση - 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 45 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 
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Πίνακας 6.34: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας Β στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία Β 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 101.743,37 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 69 

311 Δάσος πλατύφυλλων 6.273.343,03 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

313 Μικτό δάσος 2.759.358,98 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 55 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 723.927,98 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

322 Θάμνοι και χερσότοποι 481.048,75 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 79 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 278.839,64 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 3.082.220,27 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 34.544,56 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 66 

 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της κατηγορίας 

διηθητικότητας C στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής. 

 

Πίνακας 6.35: Κατανομή χρήσεων γης της κατηγορίας διηθητικότητας C στην υπό μελέτη 
λεκάνη απορροής. 

Κατηγορία 
Corine Χρήσεις γης Corine 

Έκταση 
(m2) 

Χρήσεις γης 
Πίνακας 6.21 

CNII 
κατηγορία C 
Πίνακας 6.21 

243 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για 
γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης 4.929,25 

Αστικές συνθήκες 
μέτρια κάλυψη 

πρασίνου 79 

311 Δάσος πλατύφυλλων 2.104.119,97 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

313 Μικτό δάσος 1.626.688,67 
Δασικές εκτάσεις 
πυκνή συστάδα 70 

321 Φυσικοί βοσκότοποι 267.602,15 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

322 Θάμνοι και χερσότοποι - 
Ορεινοί βοσκότοποι 
σε κακή κατάσταση 86 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 163.047,31 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

324 
Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις 
εκτάσεις 280.910,58 

Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 

333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 533,56 
Δασικές εκτάσεις 
αραιή συστάδα 77 
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Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των πινάκων 6.33, 6.34 και 6.35 υπολογίστηκε σύνθετος 

συντελεστής απορροής για τη λεκάνη ίσος με CNII=62,62. Εφαρμόζοντας την εξίσωση 

6.14 για τον υπολογισμό του CNIII προκύπτει μέσος απορροϊκός συντελεστής CNIII=79,58. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται εξισώσεις που συνδέουν τον απορροϊκό συντελεστή CN με την 

κλίση της λεκάνης (Huang, M., G. Jacgues, Z. Wang, and G. Monique, 2006. “A modification to 

the soil conservation service curve number method for steep slopes in the Loess Plateau of China” 

Hydrological processes 20(3), pp. 579-589). Η μέση κλίση της λεκάνης έχει υπολογιστεί ίση με 

i=0,212. 
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Η τελική επιλεγμένη τιμή του CN είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των CNslopeA και CNslopeB 

ήτοι: 

  

CN=(CNslopeA+ CNslopeB)/2=(63,08+67,67)/2=65,38≈65,50 

 

Συνεπώς, το ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης (excess rainfall) υπολογίζεται (εξίσωση 6.13): 
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6.8.6.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ NRCS ΤΥΠΟΥ 
I 

Χρησιμοποιώντας τις τιμές του σχήματος 6.21, το συνολικό ύψος των 75,74mm της 

καταιγίδας σχεδιασμού, με 2 ώρες διάρκεια και Τ=50 έτη, κατανέμεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.36 και απεικονίζεται στο Σχήμα 6.33. Οι τιμές του ωριαίου 

ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 6.36 και 

απεικονίζονται στο Σχήμα 6.34. 
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Πίνακας 6.36: Ωριαία κατανομή του συνολικού ύψους της επιλεχθείσας καταιγίδας 
σχεδιασμού, με τη μέθοδο NRCS Τύπου Ι. 

Χρονικό 
διάστημα 

βροχόπτωσης 
Ωριαίο ύψος 

βροχόπτωσης 
Αθροιστικό ύψος 
βροχόπτωσης, Ρ 

Αθροιστική 
απορροϊκή 

βροχόπτωση, Q 

Ωριαία 
απορροϊκή 

βροχόπτωση 

(h) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 51,81 51,81 3,95 3,95 

2 23,93 75,74 13,13 9,18 
ΣΥΝΟΛΟ 75,74   13,13 
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Σχήμα 6.33: Κατανομή του συνολικού ύψους της καταιγίδας σχεδιασμού (75,74mm). 
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Σχήμα 6.34: Κατανομή του συνολικού ύψους απορροϊκής βροχόπτωσης (13,13mm). 
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6.8.6.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 
Ο υπολογισμός της πλημμυρικής αιχμής σχεδιασμού απαιτεί τον υπολογισμό του 

μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥΓ) της λεκάνης απορροής. Για τον υπολογισμό του ΜΥΓ 

θα χρησιμοποιηθεί το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της NRCS. 

 

Εφαρμόζοντας στην εξίσωση 6.5 όπου CN=65,5, Y=21,2%, και L=6,492km υπολογίζεται 

χρόνος καθυστέρησης ίσος με tLag=1,20hr. Πρόκειται να υπολογιστεί το μοναδιαίο 

υδρογράφημα διάρκειας μιας ώρας (1hr). Επομένως, t0=1,00hr. Με αντικατάσταση στην 

εξίσωση 6.14 υπολογίζεται χρόνος εμφάνισης της παροχής αιχμής tpeak=1,70hr. 

Ακολούθως η παροχή αιχμής του μοναδιαίου υδρογραφήματος προκύπτει από την 

εξίσωση 6.3 και είναι ίση με Qpeak=22,52m3/s. 

 

Χρησιμοποιώντας το συνθετικό αδιάστατο υδρογράφημα της NRCS, υπολογίστηκε το 

μοναδιαίο (ύψος απορροϊκής βροχόπτωσης 1cm – 10mm) υδρογράφημα της λεκάνης 

απορροής διάρκειας 1h, το οποίο εμφαίνεται στο Σχήμα 6.34. Η αιχμή του ΜΥΓ–1h είναι 

ίση με 22,52m3/s και εμφανίζεται 1,70h μετά την έναρξη της μοναδιαίας βροχόπτωσης. 
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Σχήμα 6.35: Το ΜΥΓ-1h της λεκάνης του ρέματος Βαθυρρεύματος στη θέση της 

υδροληψίας, λεκάνη Λ2, σύμφωνα με τη μέθοδο της NRCS. Με τις ερυθρού 
χρώματος κουκκίδες διακρίνονται τα υπολογισμένα σημεία του ΜΥΓ. 
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6.8.6.5. ΠΛΗΜΜΥΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική, και όπως προαναφέρθηκε, για την προσέγγιση 

του πλημμυρογραφήματος, μελετήθηκε θεωρητικό συμβάν καταιγίδας διάρκειας δύο (2) 

ωρών. Το συνολικό ύψος των κατακρημνισμάτων συμβάντος καταιγίδας των αυτών 

υπολογίστηκε ίσο με P=75,74mm. 

 

Πολλαπλασιάζοντας το ΜΥΓ–1h με το ωριαίο ύψος της απορροϊκής βροχόπτωσης και 

μετέπειτα προσθέτοντας α) δύο (2) φορές τα ανωτέρω ΜΥΓ–1h μετατοπισμένα χρονικά 

κατά μία (1) ώρα και, β) την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας βασικής απορροής του 

χειμερινού εξαμήνου (ίση με 0,53m3/s όπως προέκυψε αναλογικά ως προς την έκταση, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική απορροή στη θέση του σταθμού λήφθηκε ίση με 1,47m3/s), 

προκύπτει το ζητούμενο υδρογράφημα πλημμύρας που παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.36. 

Εκ των υπολογισμών προκύπτει πως, η πλημμυρική αιχμή ανέρχεται στα 27,07m3/s και 

αναμένεται περί τις 2 ώρες και 24 λεπτά μετά την έναρξη της καταιγίδας σχεδιασμού. 
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Σχήμα 6.36: Με μπλε χρώμα απεικονίζεται το πλημμυρογράφημα της λεκάνης απορροής 

του Βαθυρρεύματος στη θέση της υδροληψίας και με κόκκινο χρώμα τα 
επιμέρους μετατοπισμένα ΜΥΓ–1h πολλαπλασιασμένα με το ωριαίο ύψος 
της απορροϊκής βροχόπτωσης από τη σύνθεση των οποίων προκύπτει το 
πλημμυρογράφημα. 
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6.8.7. ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου 

των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 6.15 όπου για τη λεκάνη 

της υδροληψίας ισχύουν τα κάτωθι:  

maxQ50: η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3/s) για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, 

(maxQ50=27,07m3/s). 

Pn: Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 έως 25% 

(Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 

m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μεσαίας χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 

2001). 

Υn: το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού φορτίου. 

Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). Για την παρούσα 

λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

Με την εφαρμογή των στην εξίσωση (6.15), υπολογίζεται η στερεοπαροχή στην έξοδο της 

λεκάνης ίση με maxG50= 4,30m3/s. 

Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 27,07+4,30 = 31,37m3/s. 

Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της οριοθέτησης 

του Βαθυρρεύματος στη θέση της υδροληψίας είναι ίση με Q=31,37m3/s. 

6.8.8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 
Η πρόταση οριοθέτησης του ρέματος στη θέση της υδροληψίας πραγματοποιείται για 

συνολικό μήκος περί τα 239m. Σημειώνεται ότι, η περιοχή της υδροληψίας καταλαμβάνει 

επί της κοίτης του Βαθυρρεύματος περί τα 20m. Η υδραυλική προσομοίωση και η 

οριοθέτηση όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε για συνολικό μήκος περί τα 239m, 

ικανοποιώντας τις απαιτήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και συγκεκριμένα στην 

παράγραφο 6α των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου οριοθέτησης 

(ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Για την προσομοίωση του ρέματος εφαρμόστηκαν συνολικά 
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δεκατέσσερις (14) διατομές. Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε 

χορηγήθηκε από την εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. 

 

Κατά τη διάρκεια της υδραυλικής προσομοίωσης χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας 

προέκυψε ότι, οι γραμμές πλημμύρας του ρέματος ως επί το πλείστον δεν υπερβαίνουν 

τις οχθιογραμμές αυτού με αποτέλεσμα, κατά μήκος του ρέματος να μην παρατηρούνται 

φαινόμενα ανεπάρκειας διόδευσης της πλημμυρικής παροχής. Εξαίρεση αποτελούν οι 

διατομές Δ1 και Δ10 όπου η αριστερή κατά τη φορά ροής του ρέματος, γραμμή 

πλημμύρας υπερβαίνει την όχθη του ρέματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι 

προτεινόμενες οριογραμμές του Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας 

ακολουθούν τις οχθιογραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης (φρύδι πρανούς ρέματος), 

και ταυτίζονται με τις φυσικές όχθες του ρέματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 1.1 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου 

οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Στις περιπτώσεις όπου η οχθιογραμμή κατακλύζεται 

από τη γραμμή πλημμύρας, τότε η προτεινόμενη οριογραμμή ακολουθεί τη μορφολογία 

του εδάφους και βρίσκεται σε απόσταση 2m από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι, οι προτεινόμενες οριογραμμές περικλείουν την υφιστάμενη 

γέφυρα που ευρίσκεται μεταξύ των διατομών Δ9 και Δ8. Η δεξιά οριογραμμή αποτελείται 

από είκοσι τρεις (23) κορυφές ενώ η αριστερή από δεκαεννιά (19). Στο σχήμα που 

ακολουθεί, δίνεται απόσπασμα της οριζοντιογραφίας οριοθέτησης του ρέματος χωρίς την 

κατασκευή της υδροληψίας. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι συντεταγμένες (Χ, 

Υ, Ζ) των κορυφών των προτεινόμενων οριογραμμών του Βαθυρρεύματος για το υπό 

μελέτη τμήμα χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας. Σημειώνεται ότι, οι συντεταγμένες 

αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.  
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Σχήμα 6.37: Σχέδιο πρότασης οριοθέτησης Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή της 

υδροληψίας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 

Πίνακας 6.37: Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO23 277.753,69 4.368.364,34 884,22 
ΔO22 277.752,40 4.368.368,53 884,10 
ΔO21 277.747,76 4.368.379,84 883,80 
ΔO20 277.745,30 4.368.392,02 883,51 
ΔO19 277.736,58 4.368.415,00 883,48 
ΔO18 277.733,20 4.368.418,81 882,93 
ΔO17 277.729,23 4.368.424,84 882,51 
ΔO16 277.727,38 4.368.447,44 881,04 
ΔO15 277.730,76 4.368.460,37 880,97 
ΔO14 277.732,93 4.368.469,57 880,61 
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Προτεινόμενες πολυγωνικές 
δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO13 277.734,95 4.368.485,11 879,30 
ΔO12 277.736,44 4.368.487,97 879,64 
ΔO11 277.736,03 4.368.493,57 880,58 
ΔO10 277.735,14 4.368.502,81 881,58 
ΔO9 277.732,05 4.368.507,52 882,18 
ΔO8 277.726,55 4.368.512,83 882,60 
ΔO7 277.721,31 4.368.515,88 883,30 
ΔO6 277.717,10 4.368.519,48 883,63 
ΔO5 277.711,13 4.368.524,43 882,67 
ΔO4 277.704,83 4.368.536,49 882,10 
ΔO3 277.692,29 4.368.549,68 877,36 
ΔO2 277.686,81 4.368.570,35 877,18 
ΔO1 277.684,67 4.368.575,71 876,88 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 

 

Πίνακας 6.38: Συντεταγμένες κορυφών αριστερής προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος χωρίς την κατασκευή της υδροληψίας σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
αριστερής οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της 

υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών αριστερής οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΑO19 277.733,76 4.368.358,40 884,43 
ΑO18 277.721,68 4.368.386,93 882,41 
ΑO17 277.714,57 4.368.399,80 883,64 
ΑO16 277.708,54 4.368.416,75 883,79 
ΑO15 277.706,03 4.368.450,49 881,25 
ΑO14 277.708,71 4.368.460,70 880,97 
ΑO13 277.710,70 4.368.471,57 879,92 
ΑO12 277.710,91 4.368.478,29 879,78 
ΑO11 277.706,54 4.368.480,44 879,81 
ΑO10 277.702,05 4.368.485,50 880,27 
ΑO9 277.691,41 4.368.499,65 882,02 
ΑO8 277.682,87 4.368.510,52 883,50 
ΑO7 277.681,21 4.368.514,44 883,80 
ΑO6 277.672,35 4.368.523,30 884,92 
ΑO5 277.665,76 4.368.533,08 886,20 
ΑO4 277.660,65 4.368.542,30 886,68 
ΑO3 277.657,96 4.368.552,42 887,25 
ΑO2 277.654,35 4.368.561,65 887,86 
ΑO1 277.651,87 4.368.566,29 887,85 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 
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Κατά τη διάρκεια της υδραυλικής προσομοίωσης με την κατασκευή της υδροληψίας 

προέκυψε ότι, οι γραμμές πλημμύρας του ρέματος ως επί το πλείστον δεν υπερβαίνουν 

τις οχθιογραμμές αυτού με αποτέλεσμα, κατά μήκος του ρέματος να μην παρατηρούνται 

φαινόμενα ανεπάρκειας διόδευσης της πλημμυρικής παροχής. Εξαίρεση αποτελούν οι 

διατομές Δ1 και Δ10 όπου η αριστερή κατά τη φορά ροής του ρέματος, γραμμή 

πλημμύρας υπερβαίνει την όχθη του ρέματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι 

προτεινόμενες οριογραμμές του Βαθυρρεύματος με την κατασκευή της υδροληψίας 

ακολουθούν τις οχθιογραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης (φρύδι πρανούς ρέματος), 

και ταυτίζονται με τις φυσικές όχθες του ρέματος (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 1.1 των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης φακέλου 

οριοθέτησης (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017). Στις περιπτώσεις όπου η οχθιογραμμή κατακλύζεται 

από τη γραμμή πλημμύρας, τότε η προτεινόμενη οριογραμμή ακολουθεί τη μορφολογία 

του εδάφους και βρίσκεται σε απόσταση 2m από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος. 

Επιπλέον, οι οριογραμμές περικλείουν το έργο της υδροληψίας. Παράλληλα, αναφέρεται 

ότι, οι προτεινόμενες οριογραμμές περικλείουν την υφιστάμενη γέφυρα που εντοπίζεται 

μεταξύ των διατομών Δ9 και Δ8. Η δεξιά οριογραμμή αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 

κορυφές ενώ η αριστερή από δεκαεννιά (19). Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται 

απόσπασμα της οριζοντιογραφίας οριοθέτησης του ρέματος με την κατασκευή της 

υδροληψίας. Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των 

κορυφών των προτεινόμενων οριογραμμών του Βαθυρρεύματος για το υπό μελέτη τμήμα 

με την κατασκευή της υδροληψίας. Σημειώνεται ότι, οι συντεταγμένες αναφέρονται στο 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.  

 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.151 

 
Σχήμα 6.38: Σχέδιο πρότασης οριοθέτησης Βαθυρρεύματος με την κατασκευή της 

υδροληψίας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 
 
Πίνακας 6.39: Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς προτεινόμενης οριογραμμής του 

Βαθυρρεύματος με την κατασκευή της υδροληψίας σε ΕΓΣΑ ‘87. 
Προτεινόμενες πολυγωνικές 

δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO25 277.753,69 4.368.364,34 884,22 
ΔO24 277.752,40 4.368.368,53 884,10 
ΔO23 277.747,76 4.368.379,84 883,80 
ΔO22 277.745,30 4.368.392,02 883,51 
ΔO21 277.736,58 4.368.415,00 883,48 
ΔO20 277.733,20 4.368.418,81 882,93 
ΔO19 277.729,23 4.368.424,84 882,51 
ΔO18 277.727,38 4.368.447,44 881,04 
ΔO17 277.730,76 4.368.460,37 880,97 
ΔO16 277.732,93 4.368.469,57 880,61 
ΔO15 277.734,95 4.368.485,11 879,30 
ΔO14 277.736,44 4.368.487,97 879,64 
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Προτεινόμενες πολυγωνικές 
δεξιάς οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών δεξιάς οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΔO13 277.736,03 4.368.493,57 880,58 
ΔO12 277.735,14 4.368.502,81 881,58 
ΔO11 277.732,05 4.368.507,52 882,18 
ΔO10 277.726,55 4.368.512,83 882,60 
ΔO9 277.721,31 4.368.515,88 883,30 
ΔO8 277.717,10 4.368.519,48 883,63 
ΔO7 277.711,13 4.368.524,43 882,67 
ΔO6 277.704,83 4.368.536,49 882,10 
ΔO5 277.704,47 4.368.543,05 882,29 
ΔO4 277.700,56 4.368.550,09 882,07 
ΔO3 277.688,37 4.368.559,62 876,80 
ΔO2 277.686,81 4.368.570,35 877,18 
ΔO1 277.684,67 4.368.575,71 876,88 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 

Πίνακας 6.40: Συντεταγμένες κορυφών αριστερής προτεινόμενης οριογραμμής του 
Βαθυρρεύματος με την κατασκευή της υδροληψίας σε ΕΓΣΑ ‘87. 

Προτεινόμενες πολυγωνικές 
αριστερής οριογραμμής Βαθυρρεύματος στην περιοχή της 

υδροληψίας 

Κορυφή 

Συντεταγμένες κορυφών αριστερής οριογραμμής 
ρέματος σε ΕΓΣΑ '87 

Χ Υ Z 
ΑO19 277.733,76 4.368.358,40 884,43 
ΑO18 277.721,68 4.368.386,93 882,41 
ΑO17 277.714,57 4.368.399,80 883,64 
ΑO16 277.708,54 4.368.416,75 883,79 
ΑO15 277.706,03 4.368.450,49 881,25 
ΑO14 277.708,71 4.368.460,70 880,97 
ΑO13 277.710,70 4.368.471,57 879,92 
ΑO12 277.710,91 4.368.478,29 879,78 
ΑO11 277.706,54 4.368.480,44 879,81 
ΑO10 277.702,05 4.368.485,50 880,27 
ΑO9 277.691,41 4.368.499,65 882,02 
ΑO8 277.682,87 4.368.510,52 883,50 
ΑO7 277.681,21 4.368.514,44 883,80 
ΑO6 277.672,35 4.368.523,30 884,92 
ΑO5 277.665,76 4.368.533,08 886,20 
ΑO4 277.660,65 4.368.542,30 886,68 
ΑO3 277.657,96 4.368.552,42 887,25 
ΑO2 277.654,35 4.368.561,65 887,86 
ΑO1 277.651,87 4.368.566,29 887,85 

Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ '87) 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, επί του 

ρέματος Βαθύρρευμα, παραπόταμου του Αχελώου. Το έργο χωροθετείται εντός των 

ορίων του Δήμου Πυνδέων του Ν. Τρικάλων. Κύριος σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση 

της υδραυλικής ενέργειας του ρέματος Βαθύρρευμα, για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το νερό που θα συλλέγεται σε ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό 

υδροληψία θα τροφοδοτεί τον υδροηλεκτρικό σταθμό μέσω αγωγού προσαγωγής, ενώ 

στη συνέχεια μέσω διώρυγας φυγής θα επιστρέφει στην κοίτη του ρέματος.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διερευνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις, ως προς την 

τεχνολογία του έργου, ως προς το μέγεθος του έργου και ως προς τη θέση αυτού. Η 

επιλογή των τεχνικών παραμέτρων όσον αφορά την κατασκευή του υδροηλεκτρικού 

σταθμού, όπως η θέση της υδροληψίας και η θέση του σταθμού παραγωγής και η 

τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, έγινε με κριτήρια α) τη μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος, β) τη μεγιστοποίηση του οικονομικού 

οφέλους και γ) τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ο βέλτιστος 

συνδυασμός των κριτηρίων αυτών, πρωτίστως αυτού που αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος, αποτέλεσε ασφαλή μέθοδο για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής 

λύσης για κάθε τεχνική παράμετρο του έργου. Κατά τη διαδικασία επιλογής της οριστικής 

τεχνικής λύσης και αναφορικά με τη θέση του έργου διερευνήθηκαν εναλλακτικές λύσεις 

που αφορούν στη θέση της υδροληψίας, στη θέση του σταθμού παραγωγής, αλλά και 

στην κατασκευή του αγωγού προσαγωγής, ενώ επίσης εξετάστηκε και η μηδενική λύση, 

δηλαδή η μη κατασκευή του έργου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εναλλακτικές τεχνικές 

λύσεις, όπως διερευνήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης.  

7.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης δεν κατέστη δυνατή η εξέταση εναλλακτικών 

λύσεων ως προς τη χρήση διαφορετικής τεχνολογίας Α.Π.Ε. Η κατασκευή του 

υδροηλεκτρικού έργου αποτελεί μονοσήμαντη λύση, δεδομένου ότι η χωροθέτηση αυτού 

πραγματοποιείται σε υδατόρεμα. Στην εν λόγω περιοχή δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 

οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας Α.Π.Ε., παρά μόνο η εκμετάλλευση και η μετατροπή της 

κινητικής ενέργειας του νερού σε ηλεκτρική ενέργεια.  
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7.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης εξετάστηκαν πιθανές εναλλακτικές λύσεις ως 

προς το μέγεθος του έργου. Δεδομένης της μέσης μηνιαίας παροχής του ρέματος 

Βαθύρρευμα, η οποία ανέρχεται σε 0,934m3/s καθώς και της υψομετρικής διαφοράς 

υδροληψίας και σταθμού παραγωγής, επιλέχθηκε η κατασκευή μονάδας ονομαστικής 

ισχύος 1,54MW, με γνώμονα την εκμετάλλευση της μέγιστης δυνατής παροχής, ώστε να 

αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομικής πλευράς λύση, ενώ ταυτόχρονα 

να εξασφαλίζεται και η απαιτούμενη οικολογική παροχή του ρέματος, για τη διατήρηση του 

κατάντη της υδροληψίας οικοσυστήματος. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αποφ- Δ6/Φ1/οικ.12160 (ΦΕΚ 1552/Β/03-08-1999) "Διαδικασία 

επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών 

υδροηλεκτρικών έργων με τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού της Χώρας" 

και με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανά θέση δυναμικού για παραγωγή 

ενέργειας χωρίς επίπτωση στην οικολογική παροχή και των ποσοτήτων νερού για 

υδρευτικούς, αρδευτικού και συναφείς σκοπούς, ως κριτήριο πρόκρισης των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής, ορίζεται ο λόγος του 

πραγματοποιούμενου ύψους ενεργειακής αξιοποίησης σε όγκο νερού ανά έτος προς το 

μέγιστο διαθέσιμο υδατικό δυναμικό σε όγκο νερού ανά έτος, εκφραζόμενος επί τοις 

εκατό. Ο λόγος αυτός καλείται Βαθμός Ενεργειακής Αξιοποίησης (Β.Ε.Α.). Για την 

κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων στα οποία ο Β.Ε.Α. υπολείπεται του 75%, δεν 

εκδίδεται άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Για το υπό μελέτη ΜΥΗΕ 

Βαθύρρευμα, όπως αυτό προτείνεται με την παρούσα ΜΠΕ, επιτυγχάνεται Β.Ε.Α. >75%. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Βαθμός Ενεργειακής Εκμετάλλευσης του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα, 

υπολογίστηκε σε 90,6%. 

Κατά την εξέταση της εναλλακτικής λύσης, ώστε στο ρέμα Βαθύρρευμα να εγκατασταθεί 

μονάδα ονομαστικής ισχύος μικρότερη από 1,54MW, αυτό δεν θα ήταν σύννομο με την 

κείμενη νομοθεσία, σκοπός της οποίας αποτελεί η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής 

αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών της Χώρας, με σκοπό την αντικατάσταση ενέργειας 

από εισαγόμενες πηγές. Με τυχόν μείωση της ονομαστικής ισχύος του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, 

δεν θα επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος Βαθμός Ενεργειακής Αξιοποίησης, ο οποίος για τα 

ΜΥΗΕ είναι τουλάχιστον 75%. Για το λόγο αυτό τυχόν μείωση της εγκατεστημένης ισχύος 

του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, απορρίπτεται ως εναλλακτική λύση. 
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Η τυχόν επιλογή κατασκευής ΜΥΗΕ μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος, δεν θα εξασφάλιζε 

την οικολογική παροχή του ρέματος, στο οποίο διαβιούν και ήδη ιχθυοπανίδας και ως εκ 

τούτου δεν θα εξασφαλίζονταν η διατήρηση του κατάντη της υδροληψίας οικοσυστήματος. 

Επομένως, η τυχόν αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του υπό μελέτη ΜΥΗΕ, 

απορρίπτεται ως εναλλακτική λύση. 

7.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.4.1. ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 
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 (Σχήμα 7.1).  

 

Η τοποθέτηση της υδροληψίας κατάντη της προτεινόμενης θέσης (Σχήμα 7.1 - εναλλακτική 

θέση 1), 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. 

 

 

 
Σχήμα 7.1: Απόσπασμα χάρτη, όπου εμφαίνονται η προτεινόμενη θέση υδροληψίας με 

μαύρο κύκλο και η εναλλακτική θέση υδροληψίας με μαζέντα κύκλο (το σχήμα 
είναι άνευ κλίμακας). 

 

Προτεινόμενη θέση 
υδροληψίας 

 

Εναλλακτική θέση 
υδροληψίας 

Προτεινόμενη θέση ΥΗΣ 
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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. 

7.4.2. ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Κύριος σκοπός του έργου είναι η μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της υδραυλικής 

ενέργειας με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση στο περιβάλλον. Η επιλογή της θέσης 

εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής είναι καθοριστική για την ικανοποίηση του 

σκοπού αυτού. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα εγκατάστασης του ΥΗΣ 

κατάντη της προτεινόμενης θέσης. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εναλλακτικών 

λύσεων αποτέλεσαν: α) η μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού του 

ρέματος Βαθύρρευμα, β) η ύπαρξη δασικών οδών, γ) η μορφολογία της περιοχής, δ) η 

ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για την εγκατάσταση του εργοταξίου κατά την κατασκευή του 

έργου και ε) ο βαθμός κάλυψης του εδάφους από βλάστηση, ώστε να περιοριστεί στο 

ελάχιστο η καταστροφή της χλωρίδας.  

 

Η εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής κατάντη της προτεινόμενης θέσης (Σχήμα 7.2 – 

εναλλακτική θέση) 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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Σχήμα 7.2: Απόσπασμα χάρτη, όπου εμφαίνονται η προτεινόμενη και η εναλλακτικές 

θέση, όσον αφορά την τοποθέτηση του υδροηλεκτρικού σταθμού 
παραγωγής (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).  

 
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. 

- Διατήρηση ασφαλούς υψομετρικής διαφοράς με το υδροηλεκτρικό έργο της 

Μεσοχώρας. 

 

Μειονεκτήματα προτεινόμενης θέσης ΥΗΣ έναντι εναλλακτικής θέσης  
- Δεν υφίστανται μειονεκτήματα της προτεινόμενης θέσης έναντι της εναλλακτικής 

θέσης 2. 

7.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Κατασκευή αγωγού προσαγωγής  
Κατά την εκπόνηση της μελέτης διερευνήθηκαν οι δυνατές τεχνικές λύσεις που αφορούν 

στην τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής. Οι τεχνικές λύσεις σχετίζονται με τη χάραξη 

της διαδρομής όπου θα τοποθετηθεί ο αγωγός και με το αν θα τοποθετηθεί υπόγεια ή 

υπέργεια. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών λύσεων 

Προτεινόμενη θέση ΥΗΣ 

Εναλλακτική θέση ΥΗΣ  

Προτεινόμενη θέση 
υδροληψίας 
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αποτέλεσαν: α) η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων που θα επηρεάσουν το φυσικό 

περιβάλλον, β) η άρτια και ασφαλής κατασκευή του έργου και γ) το κόστος κατασκευής 

που συνήθως επηρεάζεται από το μέγεθος και τις τεχνικές δυσκολίες του έργου. 

Η προσαγωγή του νερού θα γίνει με αγωγό, του οποίου η χάραξη της διαδρομής θα 

οδεύσει, αρχικά παραπλεύρως του ρέματος και εν συνεχεία θα διέλθει κάτω από 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Έπειτα, θα αρχίσει να βυθίζεται ούτως ώστε όταν πλησιάσει 

την κοίτη του ρέματος (Καναλιώτης ρ.), η υψηλότερη διαμορφωμένη στάθμη κάλυψης του 

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

συνεχεία, επιχωμένος και σε ορισμένα σημεία εγκιβωτισμένος θα οδεύσει, παραπλεύρως 

του ρέματος, ενώ τέλος θα οδεύσει επιχωμένος σε υφιστάμενο χωματόδρομο. 

Όσον αφορά την τοποθέτηση του αγωγού υπέργεια παρουσιάζει το προφανές 

πλεονέκτημα της μείωσης του κόστους εγκατάστασης. Ωστόσο η υιοθέτηση της λύσης 

αυτής παρουσιάζει μειονεκτήματα όπως: α) ο αγωγός θα είναι εκτεθειμένος στα διάφορα 

καιρικά φαινόμενα, στις κλιματολογικές μεταβολές, στις τυχαίες ριπές όπλων κυνηγών και 

γενικά σε οποιαδήποτε φθορά, ενώ απαιτούνται και ειδικά τεχνικά για την ασφαλή 

τοποθέτησή του και β) ο υπέργειος αγωγός αποτελεί οπτική όχληση για το φυσικό 

περιβάλλον, ενώ δύναται να παρεμποδίσει τη μετακίνηση της πανίδας της περιοχής. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους απορρίφθηκε η υπέργεια τοποθέτηση του αγωγού 

προσαγωγής και επιλέχθηκε η υπόγεια τοποθέτησή του. 

Κατασκευή έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης  
Αναφορικά με τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε απόσταση περί τα 700m, μέσω 

υφιστάμενου χωματόδρομου που συνδέει τον ΥΗΣ με την Εθνική Οδό Τρικάλων – 

Μεσοχώρας – Άρτας, υφίσταται εναέριο δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, με το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση του υπό μελέτη ΜΥΗΕ με το δίκτυο της ΔΕΗ.  

Όπως γίνεται κατανοητό, δεν δύναται να εξεταστεί εναλλακτική λύση των έργων 

ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς στην ευρύτερη περιοχή δεν υφίσταται εναλλακτική 

γραμμή ΜΤ της ΔΕΗ στην οποία να μπορεί να διασυνδεθεί το υπό μελέτη έργο.  

7.6. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
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.  
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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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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στη Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης, του Νομού 

Τρικάλων. Ο Νομός Τρικάλων βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και είναι ένας από 

τους τέσσερις Νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Συνορεύει βόρεια με το Ν. 

Γρεβενών, ανατολικά με το Ν. Λάρισας, νότια με το Ν. Καρδίτσας, Δυτικά με το N. 

Ιωαννίνων και νοτιοδυτικά με το Ν. Άρτας.  

 

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

του Νομού Τρικάλων και συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Αιθήκων, ανατολικά με τη Δ.Ε. 

Πύλης, νότια με το Νομό Καρδίτσας (Δ.Ε. Αργιθέας) και δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και 

τη Δ.Ε. Μυροφύλλου. 

 

 
Σχήμα 8.1: Διοικητικά όρια Ν. Τρικάλων και των Δ.Ε. αυτού. 
 

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

του Νομού Τρικάλων και συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Αιθήκων, ανατολικά με τη Δ.Ε. 

Πύλης, νότια με το Νομό Καρδίτσας (Δ.Ε. Αργιθέας) και δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και 

τη Δ.Ε. Μυροφύλλου. 

 

Η περιοχή μελέτης του υπό μελέτη έργου, ορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην Απόφαση 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ως εξής: 

Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ 
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- Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, 0,5km από τον 

άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης. 

- Για σημειακά και εμβαδικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, 1,0km 

από τον άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η περιοχή μελέτης για το ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα ορίζεται ως το 

σύνολο της παρακάτω έκτασης, εμβαδού περί τα 4km2, όπως αυτή εμφαίνεται στο 

απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (google earth), που παρατίθεται κάτωθι. 

 

 
Σχήμα 8.2: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (google earth), όπου με κόκκινο 

εμφαίνεται το περίγραμμα της περιοχής μελέτης (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το κλίμα του Ν. Τρικάλων είναι ηπειρωτικό, με δριμύ κρύο το χειμώνα και εξαιρετικά 

ζεστό καλοκαίρι, εξαιτίας των βουνών που περικλείουν την περιοχή, τα οποία 

εμποδίζουν την άμεση επίδραση της θάλασσας.  

 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στη συνέχεια έχουν ληφθεί από το μετεωρολογικό 

σταθμό Περτουλίου Τρικάλων, του οποίου η υψομετρική θέση είναι +1170,00m και 

είναι ο πλησιέστερος στην περιοχή μελέτης. Από το 2008, ο μετεωρολογικός 

σταθμός του Περτουλίου Τρικάλων τελεί υπό την ιδιοκτησία του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών. Με βάση τα διαθέσιμα κλιματολογικά δεδομένα από το 
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Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τα έτη 2008 έως σήμερα (έτος 2019), ο μέσος 

υπερετήσιος υετός ανέρχεται στα 1419,46mm και παρουσιάζει υψηλότερες τιμές κατά 

τους φθινοπωρινούς-χειμερινούς μήνες.  

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σε ραβδόγραμμα τα μέσα μηνιαία ύψη 

βροχής του μετεωρολογικού σταθμού του Περτουλίου για το χρονικό διάστημα που 

προαναφέρθηκε. Ο μέσος υπερετήσιος υετός ανέρχεται στα 1419,46mm, έχοντας τις 

μεγαλύτερες τιμές του κατά το τέλος του φθινοπώρου και το χειμώνα. Υγρότερος 

μήνας εμφανίζεται ο Νοέμβριος, με μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης 199,13mm, 

ενώ ο μήνας με τη μικρότερη βροχόπτωση είναι ο Αύγουστος με μέσο μηνιαίο ύψος 

βροχόπτωσης 34,66mm.  

 

 
Σχήμα 8.3: Μέσα μηνιαία ύψη βροχής του μετεωρολογικού σταθμού Περτουλίου 

Τρικάλων. 
 
Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 8.2), παρουσιάζονται σε ραβδόγραμμα οι μέσες 

μηνιαίες θερμοκρασίες του μετεωρολογικού σταθμού Περτουλίου για το χρονικό 

διάστημα 2008 έως σήμερα. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της περιοχής είναι 13,6οC 

και παίρνει τη μέση ελάχιστη τιμή της το μήνα Ιανουάριο (περί τους 0,6οC) και τη μέση 

μέγιστη τον Αύγουστο (περί τους 19,55). 
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Σχήμα 8.4: Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες του μετεωρολογικού σταθμού Περτουλίου 

Τρικάλων. 

Ομβροθερμικό Διάγραμμα 
Οι Gaussen και Bagnouls δημιούργησαν ένα διάγραμμα, που καλείται 

"Ομβροθερμικό Διάγραμμα", στο οποίο απεικονίζεται, μήνα προς μήνα, η πορεία της 

μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. 

Το διάγραμμα αυτό έχει στην τετμημένη του μήνες του έτους και στις τεταγμένες 

(δύο), στη μία τις μηνιαίες βροχοπτώσεις Ρ σε mm και στην άλλη τις μέσες μηνιαίες 

θερμοκρασίες Τ σε oC σε κλίμακα διπλάσια των βροχοπτώσεων. 

 

Με την ένωση των σημείων των μηνιαίων βροχοπτώσεων προκύπτει η καμπύλη 

βροχόπτωσης, ενώ με την ένωση των σημείων των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών 

προκύπτει η καμπύλη των θερμοκρασιών. Τα δύο σημεία τομής των καμπυλών 

δείχνουν το χρονικό σημείο όπου Ρ = 2Τ. Όταν η καμπύλη των βροχοπτώσεων 

διέρχεται κάτω από την καμπύλη των θερμοκρασιών τότε έχουμε Ρ < 2Τ. Η 

επιφάνεια που περικλείεται από τις δυο αυτές καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων των 

τομών (Ρ=2Τ) δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Αυτό 

δικαιολογείται, γιατί αν θεωρηθούν οι βροχοπτώσεις στο υδατικό ισοζύγιο ως κέρδος, 

τότε οι θερμοκρασίες εμμέσως εκφράζουν τις απώλειες από την εξάτμιση και τη 

διαπνοή. Όσο υψηλότερες είναι οι θερμοκρασίες, τόσο υψηλότερες είναι οι υδατικές 

απώλειες από την εξάτμιση και τη διαπνοή. 
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Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα που 

δημιουργήθηκε από την επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων του σταθμού 

Περτουλίου Τρικάλων, ο οποίος έχει υψόμετρο +1170,00m. 

 

 
Σχήμα 8.5: Ομβροθερμικό διάγραμμα του μετεωρολογικού σταθμού Περτουλίου 

Τρικάλων. 
 

Εξετάζοντας το ομβροθερμικό διάγραμμα του σχήματος 8.5 διαπιστώνεται έλλειμμα 

νερού (ξηρή περίοδος) στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής στο χρονικό διάστημα από 

τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ενώ στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα 

διαπιστώνεται περίσσεια νερού (υγρή περίοδος). 

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο Νομός Τρικάλων, ο οποίος καταλαμβάνει έκταση 3.367km2, είναι ο πιο ορεινός 

Νομός της Θεσσαλίας και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής λεκάνης 

του Θεσσαλικού βαθυπέδου (συνεχίζεται στο Ν. Καρδίτσας), το οποίο περικλείεται 

ανατολικά, βόρεια και δυτικά από βουνά. Το 66% περίπου της έκτασης του Νομού 

είναι ορεινό, το 14% ημιορεινό και το 20% πεδινό.  

 

Το ανάγλυφο του Ν. Τρικάλων διαμορφώνουν οι ορεινοί όγκοι που τον περιβάλλουν 

από τρεις πλευρές. Στα ανατολικά υψώνεται ο Τίτανος (+693m) και τα όρη του 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.165 

Ζάρκου, που τον χωρίζουν από το Ν. Λάρισας. Βορειότερα οι δυο Νομοί χωρίζονται 

από τα Αντιχάσια όρη με ψηλότερες κορυφές την Οξυά (+1.416m) και τα Μετερίζια 

(+1.381m). Βόρεια, στα σύνορα με το Ν. Γρεβενών, βρίσκονται τα Χάσια (ψηλότερες 

κορυφές το Κράτσοβο +1.554m και το Ορθοβούνι +1.106m). Στα δυτικά ο Νομός κλείνεται 

από τον ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου, που καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του. 

Συγκεκριμένα, στα σύνορα με το Ν. Ιωαννίνων υψώνονται οι κορυφές Άσπρα Λιθάρια 

(+1.823m) και Κατάρα (+1.705m). Νοτιότερα βρίσκονται τα βουνά Λάκμος (Περιστέρι 

+2.295m), Τζουμέρκα (+2.429m) και δυτικότερα στο εσωτερικό του Νομού οι κορυφές 

Κέδρος (+1.796m), Σκλίβα (+2.007m), Κουρούνα (+1.998m), Χατζή (2.038m), Τριγγία 

(+2.204m), Νεράιδα (+2.067m), Αβγό (2.148m), Λουπάτα (+2.066m) και Κόζιακας 

(+1.901m).  

 

Στο Ν. Τρικάλων υπάρχει επίσης αναπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο. Τα μεγαλύτερα 

υδάτινα ρεύματα που τον διαρρέουν είναι ο Αχελώος και ο Πηνειός, οι οποίοι 

πηγάζουν από το ΒΔ άκρο του Νομού, από τις βόρειες πλαγιές του Λάκμου. 

Σημαντικοί είναι ακόμη οι παραπόταμοι του Πηνειού (Μαλακασιώτικος, Μουργκάνης, 

Ληθαίος, Παλαιοχωρίτης, Αγιαμονιώτης, Νεοχωρίτικος, Πορταϊκός) και οι παραπόταμοι του 

Αχελώου (Καμναΐτικος, Βαθύρρευμα). 

 

Χαρακτηριστικό τοπιολογικό στοιχείο του Νομού αποτελούν οι γιγάντιοι βράχοι των 

Μετεώρων, που δεσπόζουν επιβλητικά μεταξύ των βουνών Κόζιακα και Αντιχασίων 

και έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Βαθυρρεύματος του 

Δήμου Πύλης, όπου βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ν. Τρικάλων και μορφολογικά 

χαρακτηρίζεται ως ορεινός-ημιορεινός, με έντονο χαρακτηριστικό την κάλυψη από 

δάση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας. Το υπό μελέτη έργο θα 

κατασκευαστεί σε θέση επί του ρέματος Βαθύρρευμα, πλησίον των οικισμών 

Βαθύρρευμα, Αγ. Τριάδα και Καψάλιο, εντός των ορίων της Δ.Ε. Πινδέων. 

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου θα κατασκευαστεί υδροληψία σε 

υψόμετρο +871,0m και με αγωγό προσαγωγής, συνολικού μήκους 3.550,0m, το νερό 

θα οδηγείται στο κτίριο του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής, σε υψόμετρο περί 

τα +791,5m. 
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8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γεωλογικά - Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης τοποθετείται στον ευρύτερο χώρο της ζώνης 

Ωλονού-Πίνδου. Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες Ζώνες και 

από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορμό της ηπειρωτικής 

Ελλάδας στα βουνά Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδούσια και μετά στην 

Πελοπόννησο, στα βουνά Παναχαϊκό και Ωλονό. Τμήματα αυτής βρίσκονται και στα 

νησιά Κρήτη και Ρόδο ακολουθώντας την Α-Δ κάμψη του Διναρικού τόξου. 

 
Στη ζώνη Ωλονού-Πίνδου δεν έχει βρεθεί προαλπικό υπόβαθρο. Γενικά τα πρώτα 

αλπικά ιζήματα σε όλη την έκταση της ζώνης είναι δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου 

Τριαδικού. Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι με 

παρεμβολές κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. Σε 

όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού παρατηρείται συνεχής απόθεση ιζημάτων βαθιάς 

θάλασσας με κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες, πελαγικούς 

ασβεστόλιθους και ιάσπιδες που συνιστούν τη γνωστή στην Ελληνική βιβλιογραφία 

«σχιστοκερατολιθική διάπλαση».  

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τη ζώνη Ωλονού-Πίνδου στρωματογραφικά, μπορούν να 

διακριθούν σε αυτήν έξι (6) διαφορετικοί σχηματισμοί: 

- Δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου Τριαδικού. Στους σχηματισμούς αυτούς κατά 

περιοχές έχουν παρατηρηθεί κλαστικές ιζηματογενείς σειρές που αποτελούνται 

κυρίως από ψαμμίτες με ασβεστολιθικές παρεμβολές. 

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Τριαδικού με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. 

- Απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας όπως ραδιολαρίτες, κερατόλιθοι, άργιλοι, 

ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες, Ιουρασικής ηλικίας, που 

συνιστούν τη γνωστή «σχιστοκερατολιθική διάπλαση». Η διάπλαση αυτή προς τα 

πάνω εξελίσσεται σε μια σειρά ρυθμικών εναλλαγών από πηλίτες, ψαμμίτες, 

μάργες, μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και λατυποπαγείς 

ασβεστόλιθους, ηλικίας Κάτω Κρητιδικού, γνωστής στη βιβλιογραφία ως «πρώτος 

φλύσχης της Πίνδου».  

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι, ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού. 

- Μεταβατικά ιζήματα προς φλύσχη, η απόθεση των οποίων αρχίζει από τα τέλη 

Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο) έως το Παλαιόκαινο.  

- Φλύσχης (δεύτερος φλύσχης της Πίνδου), η απόθεση του οποίου αρχίζει από το 

Παλαιόκανο και συνεχίζεται μέχρι το Άνω Ηώκαινο-Κάτω Ολιγόκαινο.  
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Σχήμα 8.6: Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, 

Sm:Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, [Pe: Ζώνη 
Παιονίας, Pa: Ζώνη Πάικου, Al: Ζώνη Αλμωπίας] = Ζώνη Αξιού, Pl: 
Πελαγονική ζώνη, Ac: Αττικο-Κυκλαδική ζώνη, Sp: Υποπελαγονική 
ζώνη, Pk: Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη 
Γαβρόβου-Τρίπολης, I: Ιόνιος ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, 
Au: Ενότητα «Ταλέα όρη - πλακώδεις ασβεστόλιθοι» πιθανόν της Ιονίου 
ζώνης. (Κατά Mountrakis et al. 1983). 

 

Οι σχηματισμοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με το 

απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη, φύλλο Μυρόφυλλο, του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 

1:50.000 (Σχήμα 8.7), αναφέρονται στη συνέχεια από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους: 

 

- Αλλουβιακές αποθέσεις (al), του Ολοκαίνου. 

- Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (H.sc), του Ολόκαινου. 

- Φλύσχης (fo), ηλικίας Παλαιόκαινο - Ηώκαινο. 

- Στρώματα μετάβασης από ασβεστόλιθους σε φλύσχη (Κ9.Pc), ηλικίας Μέσο 

Μαιστρίχτιο - Κατώτερο Παλαιόκαινο. 

- Ανωκρητιδικοί Ασβεστόλιθοι (K7-9.k), ηλικίας Τουρώνιο - Μέσο Μαιστρίχτιο. 
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- Πρώτος φλύσχης και ερυθρές μάργες με ακτινόζωα (K1-7.fl), ηλικίας Βαλανζίνιο -

Τουρώνιο.

- Ασβεστόλιθοι με καλπιονέλλες (J11-K1.k), ηλικίας Άνω Τιθώνιο - Βαλανζίνιο.

- Κερατόλιθοι (Jm-s.h), ηλικίας Δογγέριο Τιθώνιο.

- Ασβεστόλιθοι και κερατόλιθοι (Ts-Ji.k,h), ηλικίας Άνω Τριαδικό - Λιάσιο.

- Ασβεστόλιθοι (Τsk), ηλικίας Ανώτερο Τριαδικό.

- Κλαστικός σχηματισμός (Tm-s.fl), ηλικίας Μέσω - Άνω Τριαδικό.

Σχήμα 8.7: Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη, κλίμακας 1:50.000, Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο 
Μυρόφυλλο, όπου εμφαίνεται η όδευση του αγωγού μεταφοράς του 
νερού από την υδροληψία στο Σταθμό Παραγωγής (το σχήμα είναι άνευ 
κλίμακας). 

Στην άμεση περιοχή επέμβασης, το γεωλογικό υπόβαθρο δομείται από εναλλαγές 

αλλουβίων, ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων, ασβεστόλιθων με καλπιονέλλες, 

κερατόλιθων, ασβεστόλιθων με κερατόλιθους και το σχηματισμό του πρώτου φλύσχη 

με ερυθρές μάργες και ακτινόζωα.  

Τα εδάφη της περιοχής του έργου προέρχονται κυρίως από την αποσάθρωση των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων και του φλύσχη. Οι ασβεστόλιθοι θεωρούνται 

υδροπερατοί σχηματισμοί και παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες. Η 

υδροπερατότητα των ασβεστόλιθων οφείλεται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής 

που έχουν υποστεί. Ειδικά στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς που υπόκεινται σε 

καρστικοποίηση, το σύστημα των διακλάσεων διευρύνεται, δημιουργούνται αγωγοί 

και καρστικά έγκοιλα, τα οποία αυξάνουν πολύ τη διαπερατότητα του πετρώματος. Οι 

ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν συντελεστή διαπερατότητας k=10-2-10-5m/s. Στους 

αργιλλούχους σχηματισμούς, όπως είναι ο φλύσχης, τα δίκτυα ρωγμώσεων δεν 
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έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς επουλώνονται ταχύτατα και πλήρως. Ο 

φλύσχης μπορεί να χαρακτηριστεί από ημιπερατός έως πρακτικά αδιαπέρατος 

σχηματισμός και παρουσιάζει μικρό συντελεστή διαπερατότητας k=10-6-10-8 m/s. 

Τεκτονικά χαρακτηριστικά 
Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάμεσα στα 

υβώματα Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως 

στη βιβλιογραφία αναφέρεται σαν το «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του 

Μεσοζωικού. 

 

Τα στρώματα της ζώνης αναδύθηκαν με την τελική φάση πτυχώσεων που ήταν η 

Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύμφωνα με άλλους ερευνητές η Πυρηναϊκή 

φάση στο Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε 

η πτύχωση, ήταν η μοναδική φάση που έπληξε τη ζώνη. Με τη φάση αυτή έγινε η 

προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης Ωλονού-Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και 

ταυτόχρονα η λεπίωση των στρωμάτων της. Η ζώνη δηλαδή της Πίνδου αποτελεί ένα 

τεκτονικό κάλυμμα που έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου-

Τριπόλεως.  

 

Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης δημιουργήθηκε σε όλη την έκταση της ζώνης 

μεγάλος αριθμός εγκάρσιων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, τα οποία διακόπτουν 

την επιμήκη συνέχεια των λεπίων. Πάνω στα στρώματα της ζώνης Πίνδου βρίσκονται 

επωθημένες οφειολιθικές μάζες, οι οποίες πιθανότατα προέρχονται από το δυτικό 

ωκεάνιο χώρο της Υποπελαγονικής και επωθήθηκαν πάνω στο φλύσχη της Πίνδου 

κατά τη διάρκεια της τελικής Τριτογενούς πτύχωσης, μετά φυσικά τη λήξη της 

ιζηματογένεσης του φλύσχη. 

 
Η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν παρουσιάζει γενικά έντονη σεισμική 

δραστηριότητα. Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας που 

περιέχεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) και την απόφαση 

Δ17α/115/9ΦΝ.275/03 τροποποίησης του ΕΑΚ 2000, η περιοχής μελέτης ανήκει στη 

ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ, που είναι αυτή με τη μεσαία σεισμική 

δραστηριότητα για τον Ελληνικό χώρο. 
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8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής συντίθεται από κλιματικούς-μικροκλιματικούς, 

βλαστητικούς, εδαφολογικούς, γεωλογικούς, βιολογικούς και αισθητικούς τύπους, οι 

οποίοι συνδυαζόμενοι κάθε φορά δημιουργούν ένα σύνολο, το οικοσύστημα. Η 

μελέτη-ανάλυση του φυσικού αυτού περιβάλλοντος μιας περιοχής συμβάλει στην 

αξιολόγηση των φυσικών πόρων της περιοχής, τόσο στην παραγωγή τους όσο και 

στην ικανότητά τους να δεχθούν ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνει αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και ένα 

περιβάλλον με υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία, καθώς και ιδιαίτερο 

φυσικό κάλλος. Ένας μακρύς κατάλογος, θεσμοθετημένων και μη περιοχών 

προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων φυσικού 

κάλλους (Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων, Όλυμπος, Κοιλάδα Τεμπών, Αμπελάκια, Πήλιο, 

Σκιάθος, Σκόπελος, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Ασπροπόταμος, Πίνδος, Περτούλι κλπ.) 
επιβεβαιώνει τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή και την ταυτότητα της 

περιοχής, τονίζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες αξιοποίησης, καθώς και τις 

αυξημένες ευθύνες προστασίας αυτού. 

 

Ο Νομός Τρικάλων αποτελεί τον πιο ορεινό Νομό της Θεσσαλίας και περιλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της δυτικής λεκάνης του Θεσσαλικού πεδίου. Το ανάγλυφο του 

μορφοποιούν ορεινοί όγκοι που τον περιβάλλουν από τρεις πλευρές. Ο ήπιος 

χαρακτήρας των ανθρώπινων παρεμβάσεων έχει διατηρήσει το φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής του Νομού με αξιόλογους οικότοπους ιδιαίτερου κάλλους. Ειδικότερα 

στα μεγαλύτερα υψόμετρα των Χασίων και της Πίνδου, καθώς και στα άφθονα νερά 

του Αχελώου και των γύρω ποταμών αναπτύσσονται αλπικά τοπία όπου 

παρατηρείται ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση. Οι παραποτάμιες περιοχές 

καταλαμβάνονται από πυκνούς βιότοπους πλατάνων, ενώ η ευρύτερη περιοχή 

καταλαμβάνεται από ορεινά δάση με κυρίαρχα είδη το πεύκο, τη βελανιδιά, την οξιά, 

το σφένδαμο και το φράξο. Σημαντικοί οικότοποι του Νομού αποτελούν τα λιβάδια 

στο Περτούλι και τα ξέφωτα του Αχελώου.  

 

Ο Νομός Τρικάλων χαρακτηρίζεται γενικά από ανταγωνιστικές συνθήκες 

περιβάλλοντος με διεθνή κριτήρια, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες 

περαιτέρω βελτίωσης. Στα προβλήματα του περιβάλλοντος, παρουσιάζεται η ανάγκη 

αντιμετώπισης της επιβάρυνσης των φυσικών οικοσυστημάτων (υδατικών κυρίως αλλά 
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και χερσαίων) από την υπερβολική χρήση αγροχημικών (ευτροφισμός, μόλυνση, μείωση 

πανίδας κ.α.), καθώς και η ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων και της αντιμετώπισης του προβλήματος των αποβλήτων (και των άλλων 

οχλήσεων) από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων. 

 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Πινδέων και η περιοχή 

χαρακτηρίζεται μορφολογικά, ορεινή έως ημιορεινή με έντονη φυτοκάλυψη.  

Χλωρίδα – Πανίδα 
Η χλωριδική σύνθεση της ευρύτερης περιοχής μελέτης συνέχεται στα όρια κάλυψης 

των υποζωνών Quercion confertae (ξηρόφιλα φυλλοβόλα δάση) και Ostryo Carpinion 

της Παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης Quercetalia pubescentis (λοφώδης, 

υποορεινή), σύμφωνα με την ταξινόμηση των φυτοκοινωνικών μονάδων κατά Braun – 

Blanquet (Σχήμα 8.8). 
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Σχήμα 8.8: Φυτοκοινωνικός χάρτης της Ελλάδας κατά Σ. Ντάφη (ταξινόμηση 

μονάδων σύμφωνα με το σύστημα Braun – Blanquet). 
 

Η υποζώνη Quercion confertae συναντάται σε υψόμετρα από +700m έως +1.000m 

και περιγράφεται ως υποηπειρωτική ζώνη των φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Στη ζώνη 

αυτή διακρίνονται τρεις αυξητικοί χώροι, του Cuercetum confertae, του Tilio-

Castanetum και του Quercetum montanum. 

 

Η φυτοκάλυψη της ζώνης αυτής καταλαμβάνεται από μικτά δάση φυλλοβόλων 

πλατύφυλλων με κυριότερα δασοπονικά είδη τα ακόλουθα είδη δρυός: Quercus 

conferta (πλατύφυλλη δρυς), Quercus sessiliflora (απόδισκος δρυς), Quercus 

pubescens (χνοώδης δρυς), Quercus macedonica (μακεδονική δρυς) και Quercus cerris 

(ευθύφλοια δρύς). Μερικά από τα χαρακτηριστικά είδη της υποζώνης αυτής είναι 
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επίσης τα: Tilia tomentosa (φλαμουριά), Cornus sanguinea (αγριοκρανιά), Ulmus 

campestris (φτελιά πεδινή), Ostrya carpinifolia (όστρια), ενώ στις υγρότερες και 

γονιμότερες περιοχές απαντάται το είδος Castanea sativa (καστανιά). Ακόμη, στη 

χλωριδική σύνθεση της ζώνης αυτής απαντώνται και μερικά είδη με περιορισμένη 

εξάπλωση όπως το Acer platanoides (σφενδάμι πλατανοειδές), Fagus moesiaca 

(μοισιακή οξιά), Sorbus torminalis (σορβιά), Castanea και Celtis australis (μελικοκκιά). 

 

Όσον αφορά την υποζώνη Ostryo Carpinion οι φυτοκοινωνικές διαπλάσεις που 

καταγράφονται στην περιοχή μελέτης ανήκουν σε δύο αυξητικούς χώρους 

βλάστησης, τα όρια των οποίων δεν είναι σαφή. Ειδικότερα η χλωρίδα της περιοχής 

διακρίνεται στους αυξητικούς χώρους του Coccifero - Carpinetum και του Carpinetum 

orientalis. 

 

Ο αυξητικός χώρος του Coccifero - Carpinetum καταλαμβάνει θέσεις που 

αντιστοιχούν σε υπερθαλάσσιο ύψος έως και +1.000,0m, εμφανιζόμενο και στον 

υποόροφο μικτών συστάδων Abies (ελάτης) και Pinus nigra (μαύρης πεύκης). Η 

φυτοκάλυψη του αυξητικού χώρου καταλαμβάνεται κυρίως από μεγάλη έκταση 

πρινώνων (μακκί), που αντικατάστησε προϋπάρχοντα δάση Quercus pubescens 

(χνοώδης δρύς) και Quercus conferta (πλατύφυλλος δρύς).  

 

Ο αυξητικός χώρος του Carpinetum orientalis εξαπλώνεται στις βόρειες εκθέσεις 

λοφώδων περιοχών και στις παρυφές ψηλών όρων, όπου αντικαθιστά εκτάσεις 

κατάληψης του Coccifero – Carpinetum ή και συνέχεται με αυτό. Κυρίαρχο 

δασοπονικό είδος στη σύνθεσή του προαναφερόμενου χώρου αποτελεί το Carpinus 

orientalis (γαύρος ανατολικός). Ακόμη, στη χλωριδική σύνθεση απαντώνται και μικτά 

δάση με Fraxinus ornus (φράξος, όρνος), Pistacia terebinthus (κοκορεβιθία), Ligustrum 

vulgare (λιγούστρο), Rhus coriaria (ρούδι), Cotinus coggyria (κότινος, χρυσόξυλο), 

Quercus pubescens (χνοώδης δρύς), Quercus conferta (πλατύφυλλη δρύς), Acer 

monspessulanum (σφενδάμι) και Sorbus torminalis (σορβιά). 

 

Οι δασοσκεπείς εκτάσεις διακόπτονται από καταλήψεις εδαφών με ποώδη σύνθεση. 

Απαντώνται διαπλάσεις των ειδών Anthyllis vulneraria (ανθυλλίς), Aethionema 

saxatile (αιτιόνημα), Asperula aristata (ασπερούλα), Campanula spatulata 

(καμπανούλα), Centaurea parilica (κενταυραία), Dactyloriza sambucina (ορχιδέα), 

Dianthus diflorus (δίανθος), Gentiana lutea (γεντιανή), Hypericum rochelli (υπέρικο), 

Inula viscosa (ίνουλα), Peucedanum officinale (πευκέδανο), Rosa arvensis 
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(δασοτριανταφυλλιά), Thymus (θυμάρι), Valeriana Montana (βαλεριάνα), Festuca 

Koritnicensis (φεστούκα) κ.α.  

 

Οι τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων που εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης είναι 

"Ελληνικά δάση φυλλοβόλων δρυών (Quercion frainetto)", που εμφανίζονται σε 

γεωλογικό υπόστρωμα φλύσχη σε όλες τις εκθέσεις σε μέτριες έως κατά θέσεις 

ισχυρές κλίσεις σε υψόμετρο από +300m έως +900m και "Δάση πλατάνου της 

ανατολής (Platanion orientalis)", που εμφανίζονται σε αλλουβιακές αποθέσεις ήπιων 

έως μηδενικών κλίσεων σε υψόμετρο από +200m έως +900m και ιδιαίτερα σε 

κοιλώματα ή επίπεδα τμήματα κατά μήκος των ρεμάτων και ποταμών της περιοχής. 

 

Ειδικότερα, η φυτοκάλυψη στη Δ.Ε. Πινδέων είναι πλούσια και κυριαρχείται από  

βελανιδιές, κουμαριές, δασική φτέρη, αλλά και χιλιάδες καρποφόρα δέντρα ήμερα και 

άγρια, όπως καρυδιές, κερασιές φουντουκιές (λεπτοκαρυές), κορομηλιές, μηλιές, 

κρανιές, αγριαχλαδιές (γκορτσιές) κ.λπ. Κατά μήκος των ρεμάτων και των ποταμών 

της περιοχής εμφανίζεται τυπική παραποτάμια ή ρεματική βλάστηση, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφόρων υδροχαρών φυτών αζωνικών 

διαπλάσεων. 

Πανίδα 
Το Κερκέτιο όρος είναι περιοχή με καλά διατηρημένους φυσικούς οικότοπους, από 

τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι τα δάση ελάτης και δρυός, καθώς και οι 

βραχώδεις οικότοποι, που αποτελούν ενδιαιτήματα ενδημικών ή απειλούμενων και 

σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας κυρίως της ορνιθοπανίδας και της 

πανίδας των θηλαστικών. Το βουνό έχει σημαντικούς πληθυσμούς αρπακτικών, 

κυρίως γύπες. Οι πληθυσμοί των θηλαστικών που απαντούν είναι κατά ένα μέρος 

αποτέλεσμα της διαχείρισης της περιοχής ως Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή. Τα 

ζώα εκτρέφονται και προστατεύονται από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές (π.χ. 

κυνήγι). Τρία είδη που αποτελούν θηράματα έχουν εισαχθεί και εκτρέφονται στην 

περιοχή: ένα είδος ελαφιού (Dama dama), ένα είδος φασιανού (Phasianus colchicus) και 

ένα είδος πέρδικας.  

 

Τα θηλαστικά που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι τα Rupicarpa 

rupicarpa balcanica (αγριόγιδο) και Ursus arctos (αρκούδα), ενώ όσον αφορά τα 

ερπετά συναντώνται τα είδη: Testudo hermanni (κοινή χελώνα), Testudo marginata 

(κρασπεδοχελώνα), Testudo graeca (ελληνική χελώνα) και Elaphe situla (σπιτόφιδο). 
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Το είδος Rupicarpa rupicarpa balcanica συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας και θεωρείται ως σπάνιο είδος. Ακόμη, 

συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης (1979), η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 1335/1983. Με τη σύμβαση αυτή προωθείται η 

συνεργασία των Ευρωπαϊκών κρατών στη διατήρηση και προστασία της χλωρίδας 

και πανίδας των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ και στην προστασία των μεταναστευτικών 

ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.  

 

Το είδος Ursus arctos αναφέρεται ως κινδυνεύον στο Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Συμπεριλαμβάνεται ακόμη στο 

Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης για το 

Διεθνές Εμπόριο Άγριων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας που απειλούνται με 

εξαφάνιση (CITES, 1973), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2055/1992.  

 

Τα είδη Testudo hermanni, Testudo marginata, Testudo graeca συμπεριλαμβάνονται 

στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης (1979), του Ν. 1335/1983 και 

προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 "Περί προστασίας της 

αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και καθορισμού μέτρων προστασίας 

συντονισμού και ελέγχου της έρευνας επ’ αυτών". 

 

Στην περιοχή του Καταφυγίου Άγριας Ζωής "Βαθύρρευμα Παλαιοκαρυάς 

(Στουρναρέικων)" πλησίον της περιοχή μελέτης διαβιούν τα ακόλουθα είδη: Lepus 

europeus (λαγός), Scolopax rusticola (μπεκάτσα), Turdus merulla (κότσυφας), Corrulus 

glantorius (κίσσα) και Alectoris graeca (ορεινή πέρδικα). 

 

Στην άμεση περιοχή μελέτης συναντώνται λαγοί, πέρδικες, λύκοι, αλεπούδες και 

κουνάβια, καθώς και διάφορα τρωκτικά όπως οι βερβέρες.  

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 
Το οικοσύστημα της περιοχής του έργου (Ρέμα Βαθύρρευμα) και της ευρύτερης 

περιοχής, παρουσιάζουν σημαντική οικολογική σπουδαιότητα επειδή προσφέρονται 

στην πανίδα βιότοποι υψηλής αξίας. Το ρέμα χαρακτηρίζεται από καθαρά, 

τρεχούμενα νερά, ενώ το υπόστρωμα του είναι χαλικώδες. Το παρόχθιο 

οικοσύστημα, το οποίο αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του ρέματος είναι 

τμηματικά, πλούσιο σε βλάστηση. Στην περιοχή μελέτης και παράλληλα προς τις 

όχθες, η βλάστηση συνίσταται από ποώδη φυτά, αγρωστώδη και θαμνώδη είδη. Σε 

κάποιες θέσεις υπάρχουν διάσπαρτα παραποτάμια είδη αλλά και κωνοφόρα δέντρα. 
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Με βάση:  

1. τις παρατηρήσεις πεδίου στο ρέμα Βαθύρρευμα και στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου 

2. την ενημέρωση από τοπικούς αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο Μουζακίου και Τμήμα 

Αλιείας της Ν.Α. Τρικάλων) σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν για παρελθόντα 

έτη στο εν λόγω ρέμα 

3. τη συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων 

• καταρτίσθηκε ο κατάλογος των ειδών της ιχθυοπανίδας που απαντώνται στην 

περιοχή μελέτης 

• προσδιορίστηκαν οι μετακινήσεις των ειδών ανά τις εποχές, καθώς και οι 

περιοχές προτίμησης για αναπαραγωγή και φώλιασμα 

• προσδιορίστηκαν οι συνθήκες εκείνες που εξασφαλίζουν την 

ελευθεροεπικοινωνία των ιχθυοπληθυσμών  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα είδη της ιχθυοπανίδας που έχουν 

καταγραφεί στο ποτάμιο σύστημα της περιοχής του έργου και της ευρύτερης 

περιοχής, χωρίς να είναι πλήρης. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός για τη σημασία 

αυτού του ενδιαιτήματος για τα σπάνια και προστατευόμενα είδη.  
 

Πίνακας 8.1: Ιχθυοπανίδα του Ρέματος Βαθύρρευμα και καθεστώς προστασίας. 

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΚΟΙΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΑΙΤΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Κόκκινο Βιβλίο Οδηγία 
92/43 

1 Salmonidae Salmo trutta Πέστροφα (+)R/V/E  

2 Cyprinidae Barbus 
peloponnesius Μπριάνα (+)IcV V 

Υπόμνημα: 
1) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-5-1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Αριθ. L 206/7/1992): 
V: Παράρτημα V 

2) Καρανδεινός Μ., (επιμ.), 1982. Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλοζώων 
της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ορνιθολογική Εταιρεία: 
Ε: Κινδυνεύοντα είδη 
V: Τρωτά είδη 
R: Σπάνια είδη 
IcV: Απειλούμενο τοπικά Τρωτό 
(+): Είδος με ευρύτερη εξάπλωση, υποείδη ενδημικά 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι απαιτήσεις των ειδών ιχθυοπανίδας σε 

οικοτόπους. 
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Πίνακας 8.2: Απαιτήσεις των ειδών ιχθυοπανίδας σε οικοτόπους. 
Αναπαραγωγή 

Είδος ψαριού Ζώνη 
ποταμού 

Ταχύτητα 
Ροής Βιότοπος Εποχή Υπόστρωμα 

Salmo trutta 1.2.3*,4* Ταχεία-
Μέτρια 

Ανοικτό 
νερό-

Χαλικώδης 
Χειμώνας Χαλίκια 

Barbus spp. 3,2 Μέτρια-Αργή Χαλικώδης Καλοκαίρι Χαλίκια 
 

Στον ανωτέρω πίνακα οι αριθμοί της ζώνης των ποταμών, εκφράζοντας την κάτωθι 

σειρά προτεραιότητας: 

1. Ζώνη της πέστροφας, υψηλής ροής 

2. Ζώνη του Thymallus, μέσης-υψηλής ροής 

3. Ζώνη του Barbus, χαμηλής ροής 

4. Ζώνη της λεστιάς, εκβολών 

*κατά τη μετανάστευση 

 

Είδος: Πέστροφα των ρεμάτων, Salmo trutta spp. 
Αποτελεί είδος της Οικογένειας Salmonidae. Τα είδη της οικογένειας Salmonidae 

είναι σαρκοφάγα και η ωοτοκία τους λαμβάνει χώρα το χειμώνα. Όλη η οικογένεια 

σχετίζεται με υδάτινους βιοτόπους δροσερούς, διαυγείς, πλούσιους σε οξυγόνο 

(πλησίον του σημείου κορεσμού) και με χαλικώδη πυθμένα.  

 

Τα είδος που ευδοκιμεί στην ευρύτερη περιοχή είναι το Salmo trutta spp. Το σώμα 

του μοιάζει με τορπίλλη. Ο χρωματισμός της πέστροφας εξαρτάται πολύ από τον 

τόπο που ζει έτσι ώστε να προστατεύεται από τους εχθρούς της. Τα λιπώδες 

πτερύγιο φέρει στην άκρη του μια κόκκινη κηλίδα που αποτελεί ένα από τα 

μακροσκοπικά διαγνωστικά γνωρίσματα για το είδος αυτό. Το μέγεθος το οποίο 

επιτυγχάνεται στα μικρά ρέματα είναι 15-20cm μήκος, με σύνηθες βάρος 200-300g, 

ενώ μπορεί να φτάσει τα 50cm μήκος και βάρος 1-1,5kg. Τη συνολική ανάπτυξη της 

πέστροφας επηρεάζουν πάρα πολύ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Μεγάλη 

επίδραση ασκεί η θερμοκρασία του νερού, η αλκαλικότητα και το pH. Στα’ αλκαλικά 

νερά με pH μεγαλύτερο του 7,5 πετυχαίνει μεγαλύτερο μέγεθος και αναπαράγεται 

νωρίτερα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε όξινα νερά με pH μικρότερο του 6,5.  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές: Όσον αφορά το είδος Άγρια Πέστροφα και σύμφωνα με 

βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφονται οι κάτωθι λατινικές ονομασίες του είδους, 

σε συγγενικά τάξα, ταξινομημένα παλιότερα με το ίδιο όνομα: Salmo trutta fario, 

Salmo trutta macedonicus και Salmo macrostigma. Αποτελεί ιθαγενές είδος και 

απαντάται στη δυτική Πελοπόννησο (σύστημα Αλφειού, Ερύμανθος, Λάδονας), στη 
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δυτική Ελλάδα (Μόρνος, Εύηνος, Αχελώος, Άραχθος, Λούρος, Καλαμάς και Αώος), στη 

Μακεδονία [Αλιάκμονας, παραπόταμος Βενέτικος, Τριπόταμος Βέροιας, σύστημα Αξιού, 

παραπόταμος Εχέδωρος στη Φλώρινα, Δροσοπηγή, Αχλάδα, Ακρίτας και στο ρέμα Αγίου 

Γερμανού Πρεσπών, Στρυμόνας (Άγγιστρο) και Νέστος, στη Θράκη, σύστημα Έβρου 

(σπανίως στον παραπόταμο Άρδα)]. Ορισμένα υποείδη (pelagonicus, peristericus και 

macadonicus) είναι ενδημικά στη βόρεια Ελλάδα.  

 

Βιότοπος: Η ορεινή πέστροφα ζει μόνιμα σχεδόν στα τρεχούμενα νερά. Απαντά 

στους χειμάρρους των βουνών μέχρι πολύ μεγάλα ύψη, σε καθαρά, κρύα και πολύ 

οξυγονωμένα νερά. Υποφέρει πολύ από τις μολύνσεις και τη ρύπανση του νερού. Η 

πέστροφα είναι ψάρι το οποίο χρησιμοποιεί την απόκρυψη σε μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτό 

προτιμά τους τρεχούμενους υδάτινους όγκους με πετρώδη πυθμένα, άφθονη 

παρόχθια βλάστηση και την ύπαρξη ομαλής και ταχείας ροής, τις οποίες βρίσκει 

συνήθως στα ορεινά και ημιορεινά ρέματα. Σε περίπτωση που παρενοχληθεί, 

αποσύρεται στους χώρους απόκρυψης, τους οποίους εγκαταλείπει με αργό ρυθμό. 

Γι’ αυτό δεν ευδοκιμεί πολύ σε ελεγχόμενα νερά.  

 

Βιολογία: Οι πέστροφες αυτού του είδους έχουν την συνήθεια να τινάζονται έξω από 

το νερό, πηδώντας σε αρκετό ύψος, το οποίο εξαρτάται από το μήκος του ψαριού 

(όσο μεγάλο είναι το ψάρι τόσος μεγαλύτερο είναι το ύψος). Κάμπτουν το σώμα τους 

όπως το τόξο και τινάζονται με μεγάλη ταχύτητα. Είναι είδος αναρριχητικό με 

δυνατότητα ανάδρομης κίνησης. Συχνά κολυμπά με το κεφάλι αντίθετα στη ροή για 

καλύτερη αντίσταση και για να βλέπει την τροφή που παρασύρεται από τα κινούμενα 

νερά. Είναι καθαρά σαρκοφάγο είδος και η τροφή της αποτελείται από διάφορα είδη 

μικρών και μεγάλων καρκινοειδών, προνύμφες, νύμφες και ώριμα έντομα, καθώς και 

μικρά ιχθύδια. Τρέφεται πάντα από οργανισμούς τους οποίους βλέπει να κινούνται 

και ποτέ δε συλλαμβάνει ακίνητους οργανισμούς. Το διαιτολόγιο της αλλάζει καθώς 

το ψάρι μεγαλώνει. Συνήθως τρέφεται νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Το 

ποσό της τροφής εξαρτάται από την θερμοκρασία του νερού. Όσο ανεβαίνει η 

θερμοκρασία τόσο πιο κινητικό γίνεται, η χώνευση της τροφής πραγματοποιείται με 

ταχύτερους ρυθμούς και συλλαμβάνει μεγαλύτερα ποσά τροφής. 

 

Αναπαραγωγή: Τα θηλυκά είναι έτοιμα για αναπαραγωγή το 3ο έτος της ηλικίας τους, 

ενώ τα αρσενικά από το 2ο έτος. Αν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει είναι άριστες 

ωριμάζουν ένα χρόνο νωρίτερα. Η περίοδος αναπαραγωγής εκτείνεται από τον 

Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και πολλές φορές τον 

Φεβρουάριο αν οι θερμοκρασίες του νερού παραμένουν καλές. Η μετακίνηση των 
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πεστρόφων για τις θέσεις αναπαραγωγής αρχίζει Αύγουστο με Σεπτέμβριο, με τις 

πρώτες αλλαγές των καλοκαιρινών καιρικών συνθηκών. Πρώτο φτάνει στις θέσεις 

αναπαραγωγής το θηλυκό και έπειτα το αρσενικό. Το θηλυκό αποθέτει τα αυγά σε 

κοιλότητες που σχηματίζει μέσα στον πετρώδη πυθμένα των ρεμάτων. Κάθε 

κοιλότητα που σχηματίζεται έχει βάθος 20-25cm και πλάτος 30-50cm όπου αποθέτει 

100-500 αυγά σε καθεμιά απ’ αυτές. Ο αριθμός των αυγών κυμαίνεται μεταξύ 2.500-

3.500 για κάθε Kg σωματικού βάρους. Μετά την ωοτοκία το αρσενικό που βρίσκεται 

εκεί κοντά, αποθέτει αμέσως το σπερματικό υγρό και το θηλυκό τα σκεπάζει με 

βότσαλα. Η εναπόθεση των αυγών και η έκκριση του σπερματικού υγρού γίνονται 

σχεδόν πάντα την νύκτα. Στα ανάντη των κοιλοτήτων αυτών αφήνει μια μεγάλη 

πέτρα (anchor) έτσι ώστε το νερό περνώντας πάνω από αυτή να παρασέρνει τα 

λεπτόκοκκα υλικά και να παραμένουν τα χοντρόκοκκα, διότι τ’ αυγά της πέστροφας 

υποφέρουν πάρα πολύ από τα λεπτόκοκκα υλικά. Τ’ αυγά απαιτούν μέχρι την 

εκκόλαψή τους 420 θερμομετρικές εκκολαπτικές μονάδες με άριστες θερμοκρασίες 

νερού 5-8o C. Η επώαση διαρκεί περίπου 45 ημέρες. Τα ατελή ιχθύδια παραμένουν 

4-6 εβδομάδες μεταξύ των βότσαλων. Μετά την απορρόφηση του λεκιθικού σάκκου 

τα ιχθύδια αναδύονται από τις πέτρες και το καθένα χρειάζεται περίπου 0,4m2 έκταση 

τόσο για κατοικία όσο και για τις τροφικές του δραστηριότητες, την οποία 

υπερασπίζεται από άλλα άτομα. Σε ένα μήνα ο γόνος έχει πάρει σταδιακά την μορφή 

και τα χαρακτηριστικά του ενήλικου. Τα ψάρια ενός έτους φτάνουν τα 5-15cm μήκος 

και βάρος 5-50g. Στο τέλος του δεύτερου έτους διπλασιάζουν το μήκος τους (20cm) 

και το βάρος τους φτάνει τα 150g.  

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η ταχύτητα πλεύσης του είδους άγρια πέστροφα (Salmpo 

trutta sp.) κυμαίνεται από 0,92-3,26 m/sec και εξαρτάται από την ηλικία του ψαριού 

(ενήλικας, ιχθύδιο) και την κατηγορία της ταχύτητας πλεύσης (burst, prolonged). Ανήκει 

στα βενθοπελαγικών και βενθικών ειδών, και απαντώνται στον πυθμένα των 

ποταμών και των ρεμάτων, όπου και αναπαράγονται σε αβαθείς πετρώδεις θέσεις. 

 

Μπριάνα, Barbus peloponnesius 
Αποτελεί είδος της οικογένειας Cyprinidae. Τα είδη της οικογένειας αυτής αποτελούν 

την κυριότερη ομάδα της ιχθυοπανίδας των γλυκών νερών. Κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου παρουσιάζουν γεννητικό διμορφισμό.  

 
Η μπριάνα έχει σώμα επίμηκες. Φέρει δύο ζεύγη μυστάκων. Το μέγιστο μήκος που 

πετυχαίνει το είδος αυτό είναι 35-40cm με μέσο 25cm και βάρος 150-250g.  
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Βιβλιογραφικές αναφορές: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το ΠΔ 67/1981 

(ΦΕΚ 23/Α/30-1-1981), προστατεύονται υποείδη του είδους Barbus sp. και 

συγκεκριμένα τα είδη: Barbus capito albanicus, Barbus plebejus euboicus 

(πειρόψαρο) και Barbus plebejus cholorematicus (βιργιάνα). Έπειτα από βιβλιογραφική 

διερεύνηση των αναφορών για τόπους διαβίωσης των ανωτέρω υποειδών 

καταγράφηκαν τα κάτωθι: 

- Το είδος Barbus plebejus euboicus (πειρόψαρο) αποτελεί ιθαγενές, ενδημικό είδος, 

που διαβιεί στην Εύβοια (ρέμα Μανιώτικο) ("Οδηγία 92/43 ΕΟΚ, Το έργο Οικοτόπων 

στην Ελλάδα, Δίκτυο Φύση 2000", Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας). 

- Το είδος Barbus plebejus cholorematicus (βιργιάνα) αποτελεί ιθαγενές, ενδημικό 

είδος, που διαβιεί σε ένα μικρό ποταμό της Θεσσαλίας (Χολόρεμα) ("Οδηγία 92/43 

ΕΟΚ, Το έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα, Δίκτυο Φύση 2000", Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας). 

 

Βιότοπος: Είναι είδος που ζει σε τρεχούμενα νερά με μέτρια ταχύτητα ροής, τόσο των 

ποταμών όσο και των ρεμάτων και μπορεί να φτάσει μέχρι τη ζώνη της πέστροφας. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα εισέρχεται στα βαθύτερα μέρη των ποταμών και των 

ρεμάτων, σε κρύπτες των οχθών και κάτω από πέτρες, όπου περνά ένα είδος 

χειμέριας νάρκης. Προτιμά πολύ τις όχθες όταν υπάρχει βλάστηση ή ρίζες δένδρων.  

 

Βιολογία: Δεν είναι μεταναστευτικό είδος. Το διαιτολόγιό της αποτελείται από 

διάφορα μικρά ασπόνδυλα και φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς. 

 

Αναπαραγωγή: Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αυτού είναι Μάιο-Ιούλιο και 

ωοτοκεί σε ρηχούς πετρώδεις πυθμένες. Γεννητικά ωριμάζει τον 2ο χρόνο της ηλικίας 

του. Τα αρσενικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο αναπτύσσουν άσπρα φυμάτια 

στην κεφαλή και την ραχιαία περιοχή. Ο αριθμός των αυγών κυμαίνεται από 115.000 

μέχρι 125.000 ανά Kg σωματικού βάρους. Τα αυγά κατά την ωοτοκία είτε 

προσκολλώνται στις πέτρες του πυθμένα ή εισέρχονται μεταξύ αυτών και 

εκκολάπτονται μετά από 10-15 ημέρες σε θερμοκρασία νερού 15-18οC.  

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η ταχύτητα πλεύσης του είδους Μπριάνα (Barbus sp.) 

εκτιμάται περίπου 0,75m/sec, αλλά δύναται να ξεπεράσει και τα 2m/sec, καθώς 

εξαρτάται από την ηλικία του ψαριού (ενήλικας, ιχθύδιο) και την κατηγορία της 

ταχύτητας πλεύσης (burst, prolonged). Ανήκει στα βενθοπελαγικών και βενθικών 

ειδών, και απαντώνται στον πυθμένα των ποταμών και των ρεμάτων, όπου και 

αναπαράγονται σε αβαθείς πετρώδεις θέσεις. 
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8.5.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η περιοχή εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου δεν εμπίπτει εντός 

προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 

(οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 

 

Πλησιέστερα στην περιοχή του έργου εντοπίζονται οι προστατευόμενες περιοχές 

"Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)" (GR1440002) και Όρη Αθαμανών (Νεράϊδα)" (GR2110002), 

οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.), όπως 

χαρακτηρίστηκαν οι περιοχές που περιέχονταν στο κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής 

Σημασίας (Τ.Κ.Σ. ή S.C.I.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 5 του Ν. 

3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 

Διατάξεις". Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επίσης, οι προστατευόμενες περιοχές 

"Κοιλάδα Αχελώου και όροι Βάλτου" (GR2110006) και "Ευρύτερη περιοχή 

Αθαμανικών Όρεων" (GR2130013) που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.). 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται και άλλες προστατευόμενες περιοχές, 

στις οποίες όμως δεν εμπίπτει το υπό μελέτη έργο. Πλησιέστερα στην περιοχή του 

έργου και σε απόσταση περί τα 2,5km νοτιοανατολικά αυτής εντοπίζεται το 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Βαθύρεμα - Παλαιοκαρυάς (Στουρναραίικων)" (ΦΕΚ 176/12-3-

97, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1069/13-8-01), προς τα νοτιοδυτικά και σε 

απόσταση περί τα 4,5km, εντοπίζεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Πολυνερίου - 

Μυροφύλλου" (ΦΕΚ 930/Β/19-07-01) και προς τα νοτιοδυτικά και σε απόσταση περί τα 

10Km εντοπίζεται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Μεσούντας" (Απ.Περ.Διοικ. 5449/09-08-

1995). 

 

Όλες οι προαναφερόμενες προστατευόμενες περιοχές αποτυπώνονται στο Χάρτη 

Περιοχής Μελέτης Και Τεκμηρίωσης (Αρ. Σχεδίου Π-2), που επισυνάπτεται στο παρόν 

τεύχος. 

 

Τονίζεται ότι το έργο είναι μικρής κλίμακας και δεν δύναται να μεταβάλλει ή να 

αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση της περιοχής επέμβασης σε βαθμό που να επιφέρει 

μη αντιστρέψιμες αλλαγές, τόσο στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον όσο και στο άμεσο 

υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Στη μελέτη του παρόντος έργου έχει προβλεφθεί η 

ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των οικοσυστημάτων και των τόπων διαβίωσης των 

υπό προστασία ειδών της περιοχής. 
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Η επιλογή της θέσης υδροληψίας και του ΥΗΣ, καθώς και η όδευση του αγωγού 

προσαγωγής έγινε με γνώμονα την ομαλή συνέχεια και ροή του ρέματος 

Βαθύρρευμα, τη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των έργων στο φυσικό περιβάλλον και 

την ελάχιστη δυνατή όχλησή του. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή 

επέμβασης χωροθετείται πλησίον κατοικημένης περιοχής στην οποία υφίστανται 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως γεωργικο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες και 

νερόμυλοι, γεγονός που καταδεικνύει ότι η περιοχή δέχεται ανθρώπινες επεμβάσεις. 

Συνολικά, το όλο έργο αντιμετωπίζεται με γνώμονα την ομαλή ενσωμάτωσή του στο 

υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. 

8.5.3. ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τη 488/10535 7/2/2011 ΑΔΑ 4ΑΛΞΟΡ10-7 πράξη χαρακτηρισμού του 

Δασάρχη Τρικάλων η περιοχή μελέτης συνορεύει γύρωθεν ως εξής: 

Βόρεια: Με δάσος και δασικές εκτάσεις 

Νότια: Με δάσος και δασικές εκτάσεις 

Ανατολικά: Με δάσος και δασικές εκτάσεις 

Δυτικά : Με δάσος και δασικές εκτάσεις 

Για τις ανάγκες της περιγραφής η έκταση χωρίζεται στα εξής 3 τμήματα: 

Τμήμα 1: παρουσιάζεται ως διάκενο δασικής έκτασης με αλλουβιακές αποθέσεις και 

μεμονομένα άτομα πλατάνου σε ποσοστά 10% περίπου 

Τμήμα 2: καλύπτεται από δασική βλάστηση αποτελούμενη από άτομα πλατάνου σε 

ποσοστό 60% περίπου, ως παρόχθια βλάστηση ένθεν και ένθεν του χειμάρρου 

Τμήμα 3: ως ζώνη κατάληψης του αγωγού πλάτους 5μ. και 2μ. καλύπτεται κατά 

τόπους με δασική βλάστηση θαμνώδους μορφής σε ποσοστό 20% περίπου, πλησίον 

και κατά μήκος του ρέματος. 

8.5.4. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές τόσο στην άμεση περιοχή 

επέμβασης, όσο και στην ευρύτερη, όπως θαλάσσιες εκτάσεις, ή εκτάσεις ξηράς ή 

εσωτερικών υδάτων. 
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8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωμορφολογίας του Νομού είναι οι μεγάλοι ορεινοί 

όγκοι, η έντονη κάλυψη από παραγωγικά δάση και οι μεγάλες εκτάσεις βοσκότοπων. 

Όσον αφορά τις χρήσεις γης οι βοσκότοποι εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν το 42%, τα 

δάση το 30%, η γεωργική γη το 20% και οι λοιπές εκτάσεις 8%. 

 

Ο Νομός Τρικάλων σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover 2000, 

καταλαμβάνει έκταση 3.386.100 στρέμματα, από τα οποία οι μεταβατικές δασώδεις – 

θαμνώδεις εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 486.520 στρέμματα, οι φυσικοί 

βοσκότοποι 470.780 στρέμματα, η μόνιμα αρδευόμενη γη 411.420 στρέμματα, τα 

δάση πλατυφύλλων 407.400 στρέμματα, τα δάση κωνοφόρων 385.220 στρέμματα, η 

σκληροφυλλική βλάστηση 333.220 στρέμματα, η γη που καλύπτεται κυρίως από τη 

γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 228.630 στρέμματα, η μη 

αρδεύσιμη αρόσιμη 213.310 στρέμματα, τα μικτά δάση 126.420 στρέμματα, οι θάμνοι 

και χερσότοποι 104.130 στρέμματα, τα λιβάδια 55.820 στρέμματα, η διακεκομμένη 

αστική οικοδόμηση 40.170 στρέμματα, οι εκτάσεις με αραιή βλάστηση 38.740 

στρέμματα, τα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 34.320 στρέμματα, οι παραλίες-

αμμόλοφοι-αμμουδιές 21.050 στρέμματα και οι άλλες χρήσεις γης 28.950 στρέμματα. 
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Σχήμα 8.9: Κατανομή των εκτάσεων του Νομού Τρικάλων (σε εκτάρια 

(1ha=10στρέμματα)) [Πηγή: Corine Land Cover 2000]. 
 

Πίνακας 8.3: Επεξήγηση των κωδικών του υπομνήματος του σχήματος 8.9 [Πηγή: 
Corine Land Cover 2000]. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
324 Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 
321 Φυσικοί βοσκότοποι 
212 Μόνιμα αρδευόμενη γη 
311 Δάσος πλατυφύλλων 
312 Δάσος κωνοφόρων 
323 Σκληροφυλλική βλάστηση 

243 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 
φυσικής βλάστησης 

211 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 
313 Μικτό δάσος 
322 Θάμνοι και χερσότοποι 
231 Λιβάδια 
112 Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 
333 Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 
242 Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 
331 Παραλίες αμμόλοφοι αμμουδιές 

 

Η Δ.Ε. Πινδέων όπου λαμβάνει χώρα το υπό μελέτη έργο, είναι κυρίως ορεινή. Στη 

Δ.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας έτους 1999-

2000 κατά Περιφέρειες, Νομούς, Δήμους, Κοινότητες και Γεωγραφικά Διαμερίσματα, 

το σύνολο των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων ανέρχεται σε 2.574,2 στρέμματα, από τα 

οποία 1.894,3 στρέμματα διακρίνονται σε μικτές γεωργικές και κτηνοτροφικές 
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εκτάσεις, 668,9 σε αμιγώς γεωργικές και μόλις 11 στρέμματα σε αμιγώς 

κτηνοτροφικές εκτάσεις. 

8.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το υπό μελέτη έργο λόγο της φύσης του, αλλά και της θέσης του δεν σχετίζεται με τη 

διάρθρωση και λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

8.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Ο Ν. Τρικάλων κατοικείται από τα πανάρχαια χρόνια. Παλαιολιθικά δείγματα 

κατοίκησης έχουν διαπιστωθεί στο σπήλαιο της Θεόπετρας (Δ.Ε. Βασιλικής), όπου 

βρέθηκαν εργαλεία Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής (33000 - 8000 π.Χ.). Το σπήλαιο 

συνέχισε να κατοικείται ως το τέλος της Νεολιθικής Εποχής με αρχές Χαλκοκρατίας 

(2800 π.Χ.) οπότε εγκαταλείφθηκε.  

 

Νεολιθικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί κοντά στο χωριό Μεγάλο Κεφαλόβρυσο, 9km 

ΒΔ από τα Τρίκαλα. Στον Εξάλοφο (Δ. Καλλιλένδρου) και στην Αγρελιά (Δ. 

Παλαιοκάστρου) ανακαλύφθηκαν μυκηναϊκοί τάφοι (1600-1100 π.Χ.), στη Φήκη (Δ. 

Πιαλείων) και στον Πρίνο (Δ. Κόζιακα) πρωτογεωμετρικοί τάφοι (1100-900 π.Χ.), ενώ 

στην πλατιά μαγούλα Ζάρκου βρέθηκε πήλινο πρόπλασμα σπιτιού με ειδώλια, 

προσφορά σε θεμελίωση κατοικίας (Νεότερης Νεολιθικής Εποχής, 5η χιλιετία π.Χ.). Η 

πρωτεύουσα του Νομού, τα Τρίκαλα, συνδέεται με θεότητες της ιατρικής, όπως η 

νύμφη Τρίκκη, προστάτιδα της υγείας και της ιατρικής, που έδωσε το όνομά της στην 

πόλη. Βασιλιάς της Τρίκκης ήταν ο φημισμένος γιατρός Ασκληπιός, ο οποίος 

συνέλεγε τα θεραπευτικά βότανα του στο όρος Κερκέτιο (Κόζιακας). Το Ασκληπιείο 

της αρχαίας Τρίκκης ήταν από τα αρχαιότερα και τα ερείπια του σώζονται στο κέντρο 

της πόλης των Τρικάλων. 

 

Στη Δ.Ε. Πινδέων ανήκει ο ιστορικός οικισμός των Στουρναραίικων, πατρίδα του 

οπλαρχηγού του Ασπροποτάμου Νικολάου Στουρνάρη, ο οποίος σκοτώθηκε στην 

έξοδο του Μεσολογγίου (το σπίτι του σώζεται ακόμη στο χωριό). Στη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου τα Στουρναραίικα έγιναν Αρχηγείο του Ε.Α.Μ. Ε.Λ.Α.Σ. - εδώ 

μάλιστα κατέλυε ο Άρης Βελουχιώτης, τον οποίο άνθρωποι του χωριού ακολούθησαν 

μέχρι την τελευταία του στιγμή. Στο χωριό ασκούνται ακόμη μερικά από τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα: του μυλωνά (υπάρχουν και δύο νερόμυλοι σε λειτουργία), 

του ξυλουργού, του λιθοξόου και του κυρατζή (αγωγιάτη), ενώ το όργωμα γίνεται 

ακόμη με ζώα και σβάρνες. Οι κάτοικοι του χωριού πανηγυρίζουν στις 20 Ιουλίου 

(Προφήτη - Ηλία), το Δεκαπενταύγουστο, στις 26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής) και 29 
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Αυγούστου (Αποκεφαλισμού του Προδρόμου), με εκδηλώσεις που συνοδεύουν τις 

θρησκευτικές (λαϊκό γλέντι, καζανιές). 

 

Στην περιοχή της Μεσοχώρας, σε αρκετές τοποθεσίες υπάρχουν σημαντικά 

ευρήματα που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη (Λούτσες, ερείπια Παλαιοχωρίου), αλλά 

μαρτυρούν κατοίκηση αιώνων. Στην περιοχή του παραπόταμου Συμνιώτη λειτουργεί 

νερόμυλος, ενώ άλλες βρύσες του χωριού είναι το Βλαχο - Τάτσι, του Μπαρούτα, 

Παπαγιάννη και Μαυρογιώργη. Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σπίτια 

του Νικολάου Ευαγγελίδη και το Σακκαίικο στο Παλαιοχώρι, καθώς και η εκκλησία 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1886), με σκαλιστό τέμπλο. 

 

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται καταγεγραμμένες θέσεις αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
Το δομημένο περιβάλλον αντιπροσωπεύουν οι οικισμοί της περιοχής μελέτης. Ο Ν. 

Τρικάλων συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσμού της χώρας, με φυσική μείωση 

πληθυσμού 1,9%. Ο Νομός έχει πληθυσμό 131.085 κατοίκους (απογραφή 2011) και 

έκταση 3.389km2. Στη συνέχεια, στον πίνακα 8.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του 

πληθυσμού στο Ν. Τρικάλων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

 

Πίνακας 8.4: Εξέλιξη του πληθυσμού του Ν. Τρικάλων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 1961 1971 1981 1991 2001 2011 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 689.927 659.913 695.654 734.846 754.593 732.762 
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 142.781 133.416 134.207 138.743 138.047 131.085 

 

Ο Νομός Τρικάλων ύστερα από μια σημαντική μείωση του πληθυσμού στη δεκαετία 

61-71 αρχίζει να επανακτά έδαφος, αφού ο πληθυσμός του παρουσιάζει στη 

συνεχώς σταθερή αύξηση. Η πτώση μεταξύ 61-71 οφείλεται στη μετανάστευση προς 

τις χώρες τη Δυτικής Ευρώπης. Στην 10ετία 71-81 σημειώνεται μία σταθεροποίηση, 

ενώ διαμορφώνεται τάση επιστροφής, τόσο των εργαζομένων από το εξωτερικό, όσο 

και από το εσωτερικό της χώρας. Τέλος κατά την τελευταία δεκαετία 2001-2011, ο 

Νομός Τρικάλων παρουσίασε μείωση του πληθυσμού του κατά 5%. 

 

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται, όπως προαναφέρθηκε, στη Δ.Ε. Πινδέων, του 

Δήμου Πύλης, του Ν. Τρικάλων. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), το οποίο ισχύει από 01-01-

2011, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα 

όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι 

αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, ο Δήμος Πύλης με 

έδρα την Πύλη ενώνεται με τους Δήμους Αιθήκων, Γόμφων, Πιαλείων, Πινδέων και 

τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας, οι οποίοι καταργούνται. 

 

Η Δ.Ε. Πινδέων έχει πληθυσμό 917 κατοίκους (απογραφή 2011) και καταλαμβάνει 

έκταση περί τα 160.000 στρέμματα. Η Δ.Ε. Πινδέων αποτελείται από τις Τοπικές 

Κοινότητες Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου (μετά των οικισμών Βαλκάνο, Ζωγραφαίικα και 

Παναγιωταίικα), Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας (μετά των οικισμών Μεσοχώρα, Εξοχή και 

Σπίτια), Μοσχοφύτου (μετά των οικισμών Μοσχόφυτο, Λεπτοκαρυά, Ορεινή και 

Πλατανάκια), Νέας Πεύκης, Παραμέρου, Πολυνερίου (μετά των οικισμών Πολυνέρι και 

Παναγία) και Στουρναραιίκων (μετά των οικισμών Στουρναραίικα, Άγιος Κωνσταντίνος, 

Ισιώματα, Καλλιθέα, Καρυές, Καστανέα, Παλαιοχώρι και Ψάρρο). 
 

Οι πληθυσμοί των Τ.Κ της Δ.Ε. Πινδέων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 

εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 8.5: Οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Πινδέων με τους πληθυσμούς τους. 

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ 24 
ΒΑΛΚΑΝΟΥ  38 
ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 5 
ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 143 
ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ 27 
ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ 23 
ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ 0 
ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 89 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙΙΚΩΝ  568 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 917 

8.7.2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Σχετικά με τη δομή του παραγωγικού συστήματος του Ν. Τρικάλων, πρέπει να 

σημειωθεί ότι στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τη γεωργία, 

αναφέρεται ότι καλλιεργούνται περί τα 670.000 στρέμματα (20% της συνολικής έκτασης) 

με σημαντική παραγωγή σε δυναμικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καπνός, 

οπωροκηπευτικά, σιτάρι, αραβόσιτος κλπ. 
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Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας έτους 1999-

2000 κατά Περιφέρειες, Νομούς, Δήμους, Κοινότητες και Γεωγραφικά Διαμερίσματα 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για το Ν. Τρικάλων που αφορούν τις 

εκμεταλλεύσεις και τον αριθμό των ζώων κατά είδος. Στο Ν. Τρικάλων αριθμούνται 

713 εκμεταλλεύσεις με 24.126 βοοειδή, 3.878 εκμεταλλεύσεις με 248.727 πρόβατα, 

2.848 εκμεταλλεύσεις με 121.506 αίγες, 1.784 εκμεταλλεύσεις με 72.273 χοίρους, 

945 εκμεταλλεύσεις με 1.302 ίππους, 557 εκμεταλλεύσεις με 15.066 κουνέλια, 

10.334 εκμεταλλεύσεις με 536.171 πουλερικά και 212 εκμεταλλεύσεις με 13.340 

κυψέλες. Τα κύρια κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα 
(τροφοδοτεί τα τρία μεγάλα εργοστάσια γάλακτος του Νομού και καλύπτει τις ανάγκες σε 

εσωτερική κατανάλωση, ενώ εξάγει σημαντικές ποσότητες σε τυρί διαφόρων τύπων- κυρίως 

φέτα, κασέρι και γιαούρτι), το κρέας (περί τους 20.000 τόνους) και άλλα ζωοκομικά 

προϊόντα.  

 

Τα δάση, που καλύπτουν το 30% περίπου του Νομού και είναι κυρίως ελάτης, δρυός 

και οξυάς, αποτελούν σημαντική πηγή παραγωγής πρώτης ύλης (ετήσια παραγωγή 

150.000 τόνοι ξυλείας) αλλά και απασχόλησης για τους κατοίκους των ορεινών 

περιοχών.  

 

Σχετικά με την αλιεία, αξίζει να αναφερθεί ότι στον Ασπροπόταμο διαβιεί εκλεκτής 

ποιότητας πέστροφα. Στην περιοχή λειτουργεί μονάδα παραγωγής γόνου του 

Δασαρχείου Καλαμπάκας, ενώ υπάρχει σεβαστός αριθμός ερασιτεχνικών αλιέων 

που ασχολούνται με την αλιεία της πέστροφας.  

 

Πίνακας 8.6: Γεωργική γη, καλλιέργειες κατά κατηγορίες και αγρανάπαυση του 
Νομού Τρικάλων (Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα-ΕΣΥΕ, 1999/2000). 

 στρέμματα 
Συνολική γεωργική γη 600.163,4 
Ετήσιες καλλιέργειες 468.047,1 
Δενδρώδεις καλλιέργειες  19.347,4 
Αμπέλια και σταφιδάμπελα  5.098,4 
Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι  89.725,9 
Αγραναπαύσεις  15.017,6 
Λαχανόκηποι  2.709,5 
Φυτώρια καρποφόρων δέντρων και 
πολυετών φυτών 

 217,5 

Βιομηχανία – Βιοτεχνία  
Λόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, οι περισσότερες μονάδες μεταποίησης 

σχετίζονται με τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα (μάλλινα, βαμβακερά, τυροκομικά, 

αλλαντικά, προϊόντα ξύλου).  
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Η λειτουργία σημαντικού αριθμού αλευροβιομηχανιών, τυροκομείων, δύο (2) 

μεγάλων εργοστασίων ξυλείας του Δασαρχείου Καλαμπάκας και της Ε.Α.Σ. (Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισμών) Καλαμπάκας, πολλών μικρών πριστηρίων, δύο μονάδων 

μίξης ζωοτροφών, πολλών μικρών βιοτεχνιών και η ιδιαίτερα αναπτυγμένη οικοτεχνία 

αποτελούν μεταποιητικές δραστηριότητες. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η 

κατασκευή παραδοσιακών υφαντών και λοιπών ειδών χειροτεχνίας, είτε υπό μορφή 

οικοτεχνίας είτε υπό μορφή μικρών βιοτεχνιών οικογενειακής μορφής.  

 

Αναφέρεται ότι στο Νομό λειτουργούν περίπου 50 βιομηχανίες, πάνω από 2.200 

βιοτεχνίες και 2.760 επαγγελματικές και εμπορικές επιχειρήσεις.  

 

Στην περιοχή μελέτης ο δευτερογενής τομέας είναι σχετικά περιορισμένος, όπως 

εμφαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες, και σχετίζεται κυρίως με τη λειτουργία 

κυλινδρόμυλων, επιχειρήσεων επεξεργασίας δασικών προϊόντων, μονάδων 

παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, χοιροτροφικών μονάδων, την παραγωγή 

σκυροδέματος και ασβεστοπολτού, βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, την παραγωγή 

μάλλινων ειδών, τη λειτουργία και δραστηριότητα δασικών συνεταιρισμών και την 

παρασκευή ζωοτροφών. 

8.7.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Στη Δ.Ε. Πινδέων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2001), ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε 359 άτομα και αντιπροσωπεύει το 17% περίπου 

του συνολικού πληθυσμού της Δ.Ε. Σε επίπεδο Νομού, ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός αντιπροσωπεύει το 38% του συνολικού πληθυσμού. Στον πίνακα 6.7 

που ακολουθεί παρουσιάζεται η οικονομική δραστηριότητα της Δ.Ε. Πινδέων, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001. 

 

Πίνακας 8.7: Οικονομική δραστηριότητα του πληθυσμού της Δ.Ε. Πινδέων 
(Απογραφή 2011). 

Τ.Κ. Δ.Ε. 
Πινδέων  

Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός 

Σύνολο 

Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας  

Άλλος 
κλάδος Σύνολο 

Στουρναραίικων                                                                                                       252 223 112 53 57 1 29 
Βαθυρρεύματος                                                                                                        13 13 9 4 0 0 0 
Βαλκάνου                                                                                                             10 9 4 3 2 0 1 
Λιβαδοχωρίου                                                                                                         16 15 6 7 2 0 1 
Μεσοχώρας                                                                                                            41 36 6 15 15 0 5 
Μοσχοφύτου                                                                                                           12 9 4 1 4 0 3 
Νέας Πεύκης                                                                                                          6 6 1 1 4 0 0 
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Τ.Κ. Δ.Ε. 
Πινδέων  

Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός 

Σύνολο 

Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Σύνολο Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας  

Άλλος 
κλάδος Σύνολο 

Παραμέρου                                                                                                            2 2 2 0 0 0 0 
Πολυνερίου                                                                                                           7 6 0 6 0 0 1 
Σύνολο 359 319 144 90 84 1 40 

 

Η σχετικά μικρής κλίμακας βιομηχανική παραγωγή και ο έντονος δασικός και 

γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής μελέτης προσδιορίζουν το 

χαρακτήρα της απασχόλησης. Στα αστικά κέντρα όμως του Νομού (Τρίκαλα, 

Καλαμπάκα) και στις έδρες των Δ.Ε. το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ασχολείται με 

την παροχή υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομικά 

κλπ) και αρκετά σημαντικό ποσοστό απασχολείται στις βιομηχανίες της περιοχής, 

τόσο μέσα και γύρω από τους οικισμούς, όσο και κατά μήκος των οδικών αξόνων 

Τρικάλων-Καλαμπάκας, Τρικάλων-Λάρισας, Τρικάλων-Καρδίτσας και Τρικάλων-

Πύλης. 

 

Ειδικότερα, στον άξονα Καλαμπάκας - Μετεώρων - Πύλης και των γύρω οικισμών, 

λόγω των ποικίλων δραστηριοτήτων, η απασχόληση καλύπτει και τους τρεις τομείς 

της οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού, 

κυρίως στην Καλαμπάκα και στο Καστράκι, λόγω των Μετεώρων. Στην περιοχή του 

Ασπροποτάμου, λόγω της δασικής κάλυψης της περιοχής, οι κάτοικοι 

απασχολούνται με την υλοτομία, την κτηνοτροφία αλλά και τον τουρισμό, 

συμπληρωματικά δε και με τη γεωργία. Στο σύμπλεγμα Χασίων-Αντιχασίων, η 

δραστηριότητα του ενεργού πληθυσμού επικεντρώνεται στους τομείς της γεωργίας 

και της κτηνοτροφίας. Στην υπόλοιπη πεδινή περιοχή οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως 

με τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Στις πόλεις και τους μεγαλύτερους 

οικισμούς το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών 

(εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομές κλπ) και αρκετά σημαντικό 

ποσοστό εργαζομένων στις βιομηχανίες της περιοχής.  

 

Στους πλησιέστερους στο υπό μελέτη έργο οικισμούς, οι κάτοικοι απασχολούνται 

κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία και την υλοτομία. 
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8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο Νομός Τρικάλων μαζί με το Νομό Καρδίτσας καταλαμβάνουν τη δυτική πλευρά του 

Θεσσαλικού διαμερίσματος και χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή υστέρηση σε 

σχέση με το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας που αποτελεί πόλο ανάπτυξης εθνικού 

επιπέδου. Όσον αφορά το Ν. Τρικάλων, κύριος λόγος αυτής της αναπτυξιακής 

υστέρησης είναι ο χαμηλός δείκτης προσβασιμότητας του Νομού, παρά το γεγονός 

ότι διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. Αντίθετα, 

από το Ανατολικό τμήμα διέρχεται ο κύριος αναπτυξιακός άξονας (ΠΑΘΕ). 

 

Παρά την κεντροβαρή του θέση στην επικράτεια της χώρας, ο Νομός Τρικάλων 

βιώνει μια ιδιότυπη οδική απομόνωση, όχι μόνο από τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά 

και από αυτά των όμορων νομών (Λάρισας - Καρδίτσας - Ιωαννίνων - Άρτας - 

Γρεβενών), που οφείλεται στην ανεπάρκεια του οδικού δικτύου, το μεγαλύτερο τμήμα 

του οποίου βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν προ 40 ετών. Στη χάραξη 

των κύριων υφιστάμενων οδικών δικτύων (ΠΑΘΕ-Εγνατία) ο Νομός θεωρήθηκε 

"έκκεντρος", επειδή η σύνδεση με τη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος-Δυτ. Μακεδονία) είναι 

ανεπαρκής. Η ολοκλήρωση της σύνδεσης Τρικάλων-Λάρισας με χρηματοδότηση από 

το Γ΄ ΠΕΠ αμβλύνει κάπως αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Σε ότι αφορά στο 

νομαρχιακό και επαρχιακό δίκτυο, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο 

προηγούμενο ΚΠΣ, υπολείπεται αρκετά ακόμη για να στηρίξει ασφαλείς και γρήγορες 

εσωτερικές μετακινήσεις - μεταφορές αλλά και την προσπάθεια ανάπτυξης του 

τουρισμού στο ορεινό τμήμα του νομού. 

 

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

λειτουργούν τα εξής τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών: 

Α) Αθηνών - Θεσσαλονίκης 

Β) Λάρισας - Βόλου 

Γ) Παλαιοφάρσαλα – Καρδίτσα – Καλαμπάκα. 

 

Στην περιοχή μελέτης δεν υφίστανται υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων 

μεταφορών. Εντός της περιοχής μελέτης διέρχεται μόνο πλήθος δασικών δρόμων. 

8.8.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών. 
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8.8.3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Οι τοπικές κοινότητες και οι οικισμοί του Δήμου καλύπτονται επαρκώς από τα δίκτυα 

της Δ.Ε.Η. (μέσης και χαμηλής τάσης) και του Ο.Τ.Ε.  

 
Ευρυζωνικά δίκτυα δεν καλύπτουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ολόκληρο τον 

Δήμο. Η εγκατάσταση των δικτύων έχει ξεκινήσει καλύπτοντας ήδη ένα μεγάλο τμήμα 

και ολοκληρώνεται και στην υπόλοιπη περιοχή.  

 
Όσον αφορά τα ενεργειακά δίκτυα, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας διέρχεται ο 

κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου κι έχουν προχωρήσει σημαντικά οι υποδομές στα 

δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης στη Λάρισα και το Βόλο.  

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.9.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
Η περιοχή μελέτης, αναπτύσσεται εντός δασικών εκτάσεων, μακριά από αστικά 

κέντρα και οικισμούς και δεν υφίστανται πηγές ρύπανσης.  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, οι κύριες εστίες ρύπανσης είναι οι κάτωθι: 

- Λύματα οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων 

- Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

- Αυτοκίνητα 

8.9.2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Στην περιοχή μελέτης δεν πραγματοποιείται εκτεταμένη εκμετάλλευση οποιουδήποτε 

φυσικού πόρου.  

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

8.10.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης δεν είναι επιβαρημένο, καθώς 

δεν υφίστανται στην περιοχή βιομηχανικές δραστηριότητες τέτοιες που να 

προκαλούν σημαντικές εκπομπές αέριων ρύπων. Η έλλειψη βαριάς βιομηχανίας και 

η ύπαρξη κυρίως μικρών οικισμών και ελάχιστων αστικών κέντρων σε συνδυασμό με 

την παρουσία των δασωμένων ορεινών όγκων συντελούν στη διατήρηση της καλής 

κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 
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8.10.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εκτιμάται ότι η ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης βρίσκεται γενικά σε καλή 

κατάσταση. 

8.10.3. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
Δεν αναμένονται ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές ως προς την εκπομπή αέριων 

ρύπων και την ποιότητα του αέρα γενικότερα στην άμεση περιοχή μελέτης. 

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

8.11.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 
Η΄ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι κατά βάση ορεινή, με ελάχιστους μικρούς 

οικισμούς και δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές ακουστικής ρύπανσης. Ως κύριες 

πηγές θορύβου στην περιοχή θεωρούνται οι κάτωθι: 

- η κυκλοφορία των οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο των οικισμών και στο 

επαρχιακό δίκτυο και 

- οι συνήθεις λειτουργίες των οικισμών. 

- οι οχλούσες εγκαταστάσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες). 

8.11.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η τοπική και υπεραστική κυκλοφορία της περιοχής αποτελεί πηγή χαμηλών 

εκπομπών θορύβου. Μικρή συμμετοχή στην επιβάρυνση του ακουστικού 

περιβάλλοντος έχουν και οι συνήθεις θόρυβοι των οικισμών της περιοχής, καθώς 

πρόκειται ως επί το πλείστον για μικρούς οικισμούς με λίγους κατοίκους. Οι μικρές 

βιομηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής έχουν ουσιαστικά αμελητέα συνεισφορά στον 

περιβαλλοντικό θόρυβο, λόγω του μικρού μεγέθους, τους είδους αυτών και της 

εποχιακής πολλές φορές λειτουργίας τους. Σημειακά μόνο μπορεί να αυξάνονται τα 

επίπεδα του θορύβου από τέτοιου είδους οχλούσες εγκαταστάσεις. 

8.11.3. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
Δεν αναμένονται μεταβολές ως προς την εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου ή 

δονήσεων. 
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8.12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

8.12.1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 

Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υφίστανται παρά μόνο σημειακά, 

όπου υπάρχει εγκαταστημένο δίκτυο της Δ.Ε.Η και δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Τέλος, 

δονήσεις δεν υφίστανται στην περιοχή του έργου. 

8.13. ΥΔΑΤΑ 

8.13.1. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Σύμφωνα με την Αποφ- 901/2017 "Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας" (ΦΕΚ 29-12-2017), η περιοχή μελέτη ανήκει όρια της Λεκάνης 

Απορροής Αχελώου (ΛΑΠ Αχελώου). Τα όρια της ΛΑΠ Αχελώου καθορίζονται από τις 

ακόλουθες οροσειρές: Δυτικά: Θύαμο, Μακρύ, Βάλτος, Αθαμάνια, βορειοδυτικά: 

Λάκμος, Ανατολικά: Πίνδος, Τυμφρηστός, Οξιά, Παναιτωλικό. Η ΛΑΠ Αχελώου έχει 

επιφάνεια 7.531km. Η ΛΑΠ περιλαμβάνει τον ποταμό Αχελώο με μήκος 220 km,και 

τους ποταμούς Αγραφιώτη, Ταυρωπό, Ίναχο και Τρικεριώτη με μήκη 33km, 52km, 

35km, και 37km αντίστοιχα καθώς και τις λίμνες: τεχνητή λίμνη Κρεμαστών, τεχνητή 

λίμνη Ταυρωπού, Λυσιμάχια, Τριχωνίδα, τεχνητή λίμνη Καστακίου, τεχνητή λίμνη 

Στράτου, Όζερος, Αμβρακία, Βουλκαρία και Σαλτίνη με έκταση 71,1km2, 23,6km2, 

13km2, 96,5km2, 26,9km2, 7,8km2, 9,4km2, 14,5km2, 9,1km2, 2km2 αντίστοιχα.  

Στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας διακρίθηκαν 120 συνολικά 

υδάτινα σώματα (ΥΣ) και ειδικότερα: 

- 95 ποτάμια ΥΣ με συνολικό μήκος περίπου 1.002,35km

- 12 λιμναία ΥΣ με συνολική επιφάνεια 292,32km2

- 4 μεταβατικά ΥΣ με συνολική επιφάνεια 270,01km2

- 9 παράκτια ΥΣ με συνολική επιφάνεια 2.183,51km2.

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη 

Διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60ΕΚ), η οποία καθορίζει τις αρχές και προτείνει 

μέτρα για την διατήρηση και προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια). 

Σύμφωνα με την Οδηγία απαιτείται η εκτέλεση πολυάριθμων προπαρασκευαστικών 

εργασιών, που οδηγούν στην υιοθέτηση Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία 

εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και της εφαρμογής, 

αναθεώρησης και ανανέωσής του σε έναν εξαετή κύκλο. Βάσει των ανωτέρω 
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εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Σκοπός της Οδηγίας και κατ’ 

επέκταση του σχεδίου διαχείρισης είναι η «θέσπιση πλαισίου για την προστασία των 

εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, 

το οποίο να: 

- αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την 

κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτημένων από αυτά 

χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων, 

- προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των 

διαθέσιμων υδατικών πόρων, 

- προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και της βελτίωση του υδάτινου 

περιβάλλοντος, 

- διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων, 

- συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία. 

 

Το υπό μελέτη έργο, ήτοι το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στο ρέμα Βαθύρρευμα, 

όπως και κάθε ΜΥΗΕ, αποτελεί έργο φιλικό προς το περιβάλλον και δεν δύναται να 

επιφέρει επιπτώσεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των υδάτων της 

περιοχής. Η ποσότητα του νερού που θα εισέρχεται στον αγωγό προσαγωγής, στο 

σημείο υδροληψίας θα επιστρέφει στο ρέμα κατάντη του ΥΗΣ, στη φυσική του ροή, 

χωρίς απώλειες. Επίσης, το νερό, κατά τη διέλευση του από τους υδροστρόβιλους, 

δεν υφίσταται καμιά αλλοίωση και επομένως είναι κατάλληλο για την ίδια χρήση 

όπως και πριν την προσαγωγή του στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό.  

 

Βάσει των ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο, συνάδει με τους στόχους της Οδηγίας 

2000/60ΕΚ και κατ’ επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς λόγω της 

φύσης του όχι μόνο δεν δύναται να επιφέρει επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό της 

περιοχής, αλλά είναι και προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν καθοριστεί στα 

πλαίσια προστασίας των υδάτων της περιοχής. 

8.13.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ 
Από τα ποτάμια ΥΣ που καταγράφηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης 

Υδάτων, πλησίον της περιοχής μελέτης, εντοπίζεται ο ποταμός Αχελώος καθώς και 

το ρέμα Βαθύρρευμα. 
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Η ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων, τα οποία 

χωροθετούνται πλησίον της περιοχής μελέτης (π. Αχελώος και ρέμα Βαθύρρευμα) 

χαρακτηρίζεται ως καλή τόσο όσον αφορά την οικολογική όσο και τη χημική 

κατάσταση των υδάτων.  

 

Τα εν λόγω υδάτινα σώματα, όπως και το ρέμα Βαθύρρευμα, επί του οποίου 

προτείνεται να κατασκευαστεί ο υπό μελέτη ΜΥΗΣ, σύμφωνα με το σχέδιο 

διαχείρισης υδάτων, δεν συμπεριλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές 

πόσιμου νερού, οι οποίες είναι η λίμνη Τριχωνίδα και οι τεχνητές λίμνες Ταυρωπού 

και Καστρακίου, για τη Λεκάνη Απορροής Αχελώου. 

 

Σύμφωνα με τα μέτρα που προτείνονται για την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής 

Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το μέτρο με 

κωδικό WD04B130 "Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος και καθορισμός θεσμικού πλαισίου 

προστασίας", για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται οι 

απαγορεύσεις της ζώνης προστασίας ΙΙ των σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού για 

ύδρευση με εξαίρεση τα κοιμητήρια, τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης και 

συνεργείων αυτοκινήτων και την ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με 

το μέτρο με κωδικό WD04B120 "Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για 

άντληση πόσιμού ύδατος", η ζώνη προστασίας ΙΙ προστατεύει το πόσιμο νερό από 

μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50 ημερών), και από ρύπανση που 

προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω 

γειτνίασης με την υδροληψία. Στη ζώνη αυτή απαγορεύονται δραστηριότητες υψηλής 

ρυπαντικής επικινδυνότητας όπως (ενδεικτικά) εντατικές αγροτικές καλλιέργειες με 

χρήση φυτοφαρμάκων – αγροχημικών, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές – 

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, χώροι επεξεργασίας ή μεταφόρτωσης υγρών ή στερεών 

αποβλήτων, συνεργεία αυτοκινήτων, ανάπτυξη λατομικών ή μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων, κοιμητήρια και γενικά οποιαδήποτε αντίστοιχη δραστηριότητα που 

μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή ρύπανσης, ίση ή μεγαλύτερη από τις 

παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι η δραστηριότητα του υπό μελέτη 

ΜΥΗΣ στο Βαθύρρευμα, δεν αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης, ίση ή μεγαλύτερη 

από τι ανωτέρω αναφερόμενες. Όπως προαναφέρθηκε, τα ΜΥΗΕ αποτελούν έργα 

φιλικά προς το περιβάλλον και δεν επιφέρουν επιπτώσεις τόσο στην ποσότητα όσο 

και στην ποιότητα του νερού. Η ποσότητα νερού που θα εισέρχεται στον αγωγό 
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προσαγωγής, στο σημείο υδροληψίας θα επιστρέφει στο ρέμα κατάντη του ΥΗΣ, στη 

φυσική του ροή, χωρίς απώλειες. Επίσης, το νερό, κατά τη διέλευση του από τους 

υδροστρόβιλους, δεν υφίσταται καμιά αλλοίωση και επομένως είναι κατάλληλο για 

την ίδια χρήση όπως και πριν την προσαγωγή του στο Υδροηλεκτρικό Έργο. Βάσει 

των ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο, αν και χωροθετείται σε περιοχή που εντάσσεται 

στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος, δεν εμπίπτει στις 

απαγορεύσεις που καθορίζονται για τις ζώνες προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας 

για άντληση πόσιμου ύδατος.  

8.13.3. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 
Αναφορικά με τα υπόγεια ύδατα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το καρστικό 

υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) "Σύστημα Ωλονού- Πίνδου" (EL0400130). Στο 

σύστημα αυτό που αναπτύσσονται Τριαδικοί- Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι (ζώνη Πίνδου) 

συναντώνται επιμέρους μικρές υδρογεωλογικές ενότητες, οι οποίες εκφορτίζονται 

μέσω πηγών σε διαφορετικά υψόμετρα. Οι πηγές αυτές καλύπτουν τοπικές ανάγκες 

ύδρευσης και άρδευσης. Οι υδροφορίες αυτές αναπτύσσονται στον μανδύα 

αποσάθρωσης του φλύσχη, εντός των κροκαλοπαγών και ψαμμιτών και στις ζώνες 

κερματισμού.  

 

Το ΥΥΣ "Σύστημα Ωλονού- Πίνδου", καταλαμβάνει έκταση 3913,6 km2 και δέχεται 

μέση ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 1450×106m3/έτος. Οι μέσες απολήψεις 

υπόγειου νερού εκτιμώνται της τάξης των 35×106m3/έτος. Οι μικρές απολήψεις από 

το σύστημα αυτό (είτε μέσω πηγών είτε μέσω γεωτρήσεων) δεν μπορούν ουσιαστικά να 

επηρεάσουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα. Η ποσοτική 

κατάσταση του ΥΥΣ EL0400130 χαρακτηρίζεται ως καλή, δεδομένου ότι δεν 

προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης αυτού. 

 

Επίσης, στα όρια του υπόγειου υδατικού συστήματος EL0400130, δεν έχουν 

επισημανθεί ιδιαίτερα προβλήματα διάχυτων ή σημειακών πηγών και δεν έχουν 

διαγνωστεί τάσεις ρύπανσης, πέραν της υφαλμύρανσης στη νότια απόληξη του 

συστήματος, οπότε και η χημική κατάσταση αυτού χαρακτηρίζεται ως καλή. 

 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα "Σύστημα Ωλονού- Πίνδου" (EL0400130) δεν εμπίπτει σε 

περιοχή προστασίας πόσιμου νερού. 

 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με το 

Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
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Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς αυτό συνάδει με τους στόχους του Σχεδίου που 

έχουν καθοριστεί στα πλαίσια προστασίας των υδάτων της περιοχής. Επίσης, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης δεν προτείνονται μέτρα και 

περιορισμοί που να σχετίζονται με το υπό μελέτη έργο, ενώ αποτελεί έργο φιλικό 

προς το περιβάλλον με μηδαμινές επιπτώσεις στα ύδατα της περιοχής, κατά τη φάση 

λειτουργίας αυτού. Μέτρα, όροι, περιορισμοί και κριτήρια για τη χωροθέτηση των 

ΜΥΗΕ τίθενται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣΑΑ) Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 

49828/2008 ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008), καθώς και στην Αποφ- 196978/2011 (ΦΕΚ 

518/Α/05-04-2011) "Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών 

των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που 

προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης". Η συμβατότητα του υπό μελέτη ΜΥΗΕ με τις ως άνω Αποφάσεις 

εξετάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο (κεφ. 5.2.3) στην παράγραφο "Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για Α.Π.Ε.".  

8.13.4. ΕΡΕΥΝΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ 

Έρευνα Φερτών Υλών και Στερεοπαροχής στη Θέση του ΜΗΥΣ 
Η μεταφορά των υλών κατά τις απορροϊκές βροχοπτώσεις θεωρείται συνεχής και 

πραγματοποιείται είτε ως αιωρομεταφορά είτε ως στερεομεταφορά, η ένταση της 

οποίας στη μονάδα του χρόνου χαρακτηρίζεται ως στερεοπαροχή. 

 

Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της 

μεθόδου των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 6.15. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της πραγματικής μέγιστης 

στερεοπαροχής του ρέματος. 

 

5050 maxQ
Pn)Yn(100

mPnmaxG
−
⋅

=  (8.1) 

 

όπου: 

maxG50: η στερεοπαροχή του ρέματος (m3/s) 

maxQ50:  η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3/s) για περίοδο επαναφοράς 50 

ετών, η οποία υπολογίστηκε στην ενότητα 1.6.7 (maxQ50=102,77m3/s). 

Pn:  Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 

έως 25% (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 
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m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μέσης χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 

1», 2001). 

Υn:  το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού 

φορτίου. Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). 

Για την παρούσα λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

 

Με την εφαρμογή των ανωτέρω στην εξίσωση (8.1), υπολογίζεται η στερεοπαροχή 

στην έξοδο της λεκάνης. Από τους υπολογισμούς προέκυψε maxG50= 16,31m3/s. 

 

Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 102,77+16,31 = 119,08m3/s . 

 

Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της 

οριοθέτησης του Βαθυρρεύματος στη θέση του σταθμού είναι ίση με Q=119,08m3/s. 

Έρευνα Φερτών Υλών και Στερεοπαροχής στη Θέση της Υδροληψίας 
Η εκτίμηση της μέγιστης στερεοπαροχής για περίοδο επαναφοράς ίση με αυτή της 

υδρολογικής διερεύνησης (ήτοι Τ=50 έτη) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της 

μεθόδου των Stiny-Herheulidze, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 6.15 όπου 

για τη λεκάνη της υδροληψίας ισχύουν τα κάτωθι:  

 

maxQ50:  η μέγιστη υδατοπαροχή του ρέματος (m3/s) για περίοδο επαναφοράς 50 

ετών, (maxQ50=27,07m3/s). 

Pn:  Το επί τοις εκατό βάρος των υλικών ανάλογα με την κλίση. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη ελήφθη τιμή 25 που αντιστοιχεί σε κλίση λεκάνης 16 

έως 25% (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 1», 2001). 

m: ο βαθμός χειμαρρικότητας της λεκάνης απορροής που ελήφθη για λεκάνη 

μεσαίας χειμαρρικότητας ίσος με 1,0 (Κωτούλας, «Ορεινή Υδρονομική Τόμος 

1», 2001). 

Υn:  το βάρος ενός κυβικού μέτρου σε τόνους μεταφερόμενου σταθερού 

φορτίου. Λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 (άμμος) και 2,6 (κροκάλες γρανιτών). Για 

την παρούσα λεκάνη επιλέχθηκε η τιμή 2,1. 

 

Με την εφαρμογή των στην εξίσωση (8.1), υπολογίζεται η στερεοπαροχή στην έξοδο 

της λεκάνης ίση με maxG50= 4,30m3/s. 
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Αντίστοιχα, η μέγιστη υδατοστερεοπαροχή, προκύπτει ως το άθροισμα της μέγιστης 

υδατοπαροχής και της μέγιστης στερεοπαροχής. Ισχύει επομένως:  

max(Q50+G50) = 27,07+4,30 = 31,37m3/s. 

 
Επομένως, η παροχή για την υδραυλική προσομοίωση και τη διαδικασία της 

οριοθέτησης του Βαθυρρεύματος στη θέση της υδροληψίας είναι ίση με 

Q=31,37m3/s. 

 
Τα ανωτέρω, παρουσιάζονται και στο κεφάλαιο 6.8 της παρούσας, καθώς και 

αναλυτικότερα στην Υδραυλική μελέτη με τίτλο "Φάκελος Οριοθέτησης Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Έργου Ισχύος 1,54MW στη Θέση "Βαθύρρευμα" της Δ.Ε. Πινδέων 

του Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων" που συνοδεύει την παρούσα. 

8.14. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως και της διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών φυσικών πόρων γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή, στο 

βαθμό που το περιβάλλον δέχεται σταθερά τις συνέπειες (θετικές και αρνητικές) του 

σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης. 

 

Η γνώση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των τάσεων εξέλιξης αυτού είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια προστασίας και ορθολογικής διαχείρισής 

του. Στη συνέχεια επιχειρείται μία εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης των διαφόρων 

παραμέτρων του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τη μηδενική λύση, δηλαδή της 

πιθανής εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς την υπό εξέταση παρέμβαση (μικρό 

υδροηλεκτρικό έργο).  

 

Όσον αφορά την εξέλιξη των κλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου 

αυτά δεν αναμένεται να επηρεαστούν και να μεταβληθούν, καθώς το έργο δεν 

περιλαμβάνει επεμβάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τέτοιου είδους 

χαρακτηριστικά. 

 

Όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αυτά εξαρτώνται από τις 

υδρογεωλογικές και κλιματολογκές συνθήκες, καθώς και από τα γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά των πετρωμάτων. Τα πετρώματα που δομούν την περιοχή μελέτης 

είναι κυρίως η μαργο - πηλιτική ακολουθία και η ψαμμιτο - πηλιτική ακολουθία, ενώ 

σε πολύ μικρό ποσοστό το έργο διέρχεται και από το σχηματισμό των πυριτικών 

σχιστολίθων και ασβεστολίθων. Η μαργο - πηλιτική και η ψαμμιτο - πηλιτική 
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ακολουθία δεν θεωρούνται γενικά σταθερά πετρώματα και δύναται να προκαλέσουν 

ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή κατολισθήσεις, αλλά καθώς η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από μέτρια έως πυκνή φυτοκάλυψη εμποδίζεται γενικά η διάβρωσή 

τους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περιοχή χαρακτηρίζεται από μέσο δυναμικό 

διάβρωσης. Ωστόσο, η φύση και το είδος του υπό μελέτη έργου δεν αναμένεται να 

προκαλέσουν μεταβολή στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής. 

 

Όσον αφορά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν υπάρχουν δραστηριότητες στην 

περιοχή που να συντελούν στη δυσμενή εξέλιξη της ποιότητας της ατμόσφαιρας, η 

οποία γενικά κρίνεται πολύ καλή. 

 

Σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον και σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, 

το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και ειδικότερα στην περιοχή μελέτης τόσο το 

επιφανειακά όσο και τα υπόγεια νερά, παρουσιάζουν καλή ποσοτική και ποιοτική 

κατάσταση.  

 

Όσον αφορά το βιοτικό περιβάλλον, δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή αυτού, 

καθώς δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά οι παράγοντες που ρυθμίζουν την 

οικολογική ισορροπία της περιοχής. Η ποσότητα της οικολογικής παροχής που θα 

παραμείνει στην κοίτη του ρέματος για τη διατήρηση του κατάντη οικοσυστήματος, 

υπολογίστηκε με βάση τις μέσες μηνιαίες απορροές του ρέματος Βαθύρρευμα στη 

θέση υδροληψίας και ανέρχεται σε 90ℓ/s. 

 
Όσον αφορά την εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος, η εν δυνάμει κατάσταση 

αυτού εξαρτάται από τα στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη του κοινωνικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος και της δόμησης. Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται 

τάση συρρίκνωσης των μικρών οικισμών, η οποία γίνεται προσπάθεια από τους 

δήμους να ανατραπεί. Γενικά δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στο οικιστικό 

περιβάλλον. Οι όποιες μεταβολές εκτιμούνται θετικές και αφορούν την επέκταση 

οικισμών της περιοχής και αναπλάσεις τμημάτων τους, που γίνονται με γνώμονα τη 

διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη 

των οικισμών, την προσέλκυση τουρισμού και ταυτόχρονα την παροχή κινήτρων 

παραμονής στους κατοίκους που διαβιούν σε αυτούς.  

 

Συμπερασματικά, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου 

εκτιμάται ότι διατηρείται σε κατάσταση ισορροπίας και δεν αναμένονται αρνητικές 

μεταβολές κατά την εξέλιξη αυτού στο ορατό προσεχές μέλλον. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή 

ισοδύναμα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος που επικρατούν σε μια 

περιοχή. 

 

Οι μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών μιας περιοχής, που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της κατασκευής και λειτουργίας ενός έργου, μπορεί να είναι θετικές ή 

αρνητικές (δηλαδή να αναβαθμίζουν ή να υποβαθμίζουν τα χαρακτηριστικά μιας 

συγκεκριμένης περιβαλλοντικής παραμέτρου), αντιστρέψιμες ή μη και άμεσες ή έμμεσες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα έργο αποδεκτό ως προς τις 

επιπτώσεις του στο περιβάλλον είναι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις να 

μην έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα, οι επιφερόμενες ενδιάμεσες 

μεταβολές – επεμβάσεις να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται εφικτή η 

αποκατάστασή του. 

 

Για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου απαιτείται: α) ο 

ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων του περιβάλλοντος της ευρύτερης 

περιοχής, όπου πρόκειται να γίνει η κατασκευή του έργου, β) η γνώση όλων των 

σταδίων κατασκευής του έργου, καθώς και των τεχνικών μεθόδων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή τους και γ) η γνώση των συνθηκών λειτουργίας, 

μετά το πέρας κατασκευής του έργου, καθώς και οι ενδεχόμενες μελλοντικές 

τροποποιήσεις αυτού. Τα παραπάνω αποτελούν τα απαραίτητα προκαταρτικά 

στάδια, ώστε: α) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός των προκαλούμενων 

περιβαλλοντικών μεταβολών και να γίνει η αξιολόγησή τους, β) να προσδιοριστούν 

και να περιγραφούν, με ακρίβεια, οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης των αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία κατασκευής του έργου και γ) να 

προσδιοριστούν και να περιγραφούν, με ακρίβεια, οι απαραίτητες επεμβάσεις – έργα, 

ώστε να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά το πέρας κατασκευής του 

έργου και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος στο μέλλον. 

 

Οι παράμετροι του περιβάλλοντος που εξετάζονται αφορούν στα κλιματολογικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, στα 

γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, στο φυσικό περιβάλλον και 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι κοινωνικοοικονομικές 
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επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές, στην ποιότητα του αέρα, οι 

επιπτώσεις από το θόρυβο, στα ύδατα, καθώς και επιπτώσεις σχετικές με 

ηλετκρομαγνητικά πεδία.  

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στη 

Δ.Ε. Πινδέων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.540,0kW. Η υδροληψία θα 

κατασκευαστεί σε υψόμετρο 871,0m επί του ρέματος Βαθύρρευμα. Το νερό μέσω 

του εξαμμωτή και της δεξαμενής φόρτισης, θα διοχετεύεται μέσω συστήματος 

προσαγωγής συνολικού μήκους 3.550,0m, στο κτίριο του Υδροηλεκτρικού Σταθμού 

παραγωγής, σε υψόμετρο περί τα +791,5m. Στη συνέχεια, το νερό μετά τη διέλευσή 

του από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, μέσω διώρυγας φυγής, θα επανέρχεται στην 

κοίτη του ρέματος. 

 

Όπως κάθε τεχνικό έργο, ένα μικρό ΥΗΕ αποτελεί μία παρέμβαση στο περιβάλλον, 

τόσο στο φυσικό, όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό. Οι μικροί υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί στην Ελλάδα αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές 

αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρουσιάζουν σημαντικά 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση των συμβατικών μορφών 

ενέργειας (λιγνίτης, πετρέλαιο κ.α.), ενώ αποτελούν, μαζί με τις άλλες μορφές 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συστατικά στοιχεία μιας νέας αναπτυξιακής 

πολιτικής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.  

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το κλίμα μιας περιοχής αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες παραμέτρους του 

περιβάλλοντος αφού τόσο η ευδοκίμηση των ειδών της χλωρίδας όσο και η 

ενδιαίτηση των ειδών της πανίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Οι 

κυριότερες κλιματικές παράμετροι αφορούν στη θερμοκρασία του αέρα και των 

μεταβολών της (θερμομετρικό εύρος, ημερήσια διακύμανση, κ.α.), στην υγρασία του 

αέρα, στα κατακρημνίσματα (ύψος, ετήσια διακύμανση, συχνότητα βροχόπτωσης, κ.α.), 

στην ηλιακή ακτινοβολία (άμεση, διάχυτη και ανακλώμενη) και στους ανέμους 

(διεύθυνση, ταχύτητα, κ.α.). Η κατασκευή ΜΥΗΕ, λόγω του μικρού μεγέθους των 

εγκαταστάσεων που απαιτούνται, δεν μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο κλίμα της 

ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο απαραίτητη θεωρείται η διερεύνηση των επιπτώσεων 

του έργου στο μικροκλίμα της περιοχής μελέτης. 
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Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν συνήθως διαταράξεις ή αλλαγές στο 

μικροκλίμα μιας περιοχής είναι: 

- Η παραγωγή θερμότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη 

θερμοκρασία του αέρα και στις κινήσεις του. 

- Οι εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα, από τις οποίες ενδέχεται να προκληθούν 

μεταβολές στην υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα, καθώς και στην κίνηση των 

αέριων μαζών. 

- Η μεταβολή των χαρακτηριστικών των εδαφικών και υδάτινων επιφανειών που 

έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ανακλώμενης ακτινοβολίας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μεταβολές στα κλιματικά χαρακτηριστικά μπορούν να 

προκύψουν μόνο στις περιπτώσεις που από τις δραστηριότητες του υπό εξέταση 

έργου αναμένονται σημαντικές εκπομπές ύλης (π.χ. υδρατμοί, σκόνες κ.α..), ενέργειας 

(κυρίως σε μορφή θερμότητας όπως τα καυσαέρια από κινητήρες εσωτερικής καύσης), 

καθώς και στις περιπτώσεις σοβαρών μεταβολών στο ανάγλυφο, που επηρεάζουν 

τις κινήσεις των αέριων μαζών ή την ανακλαστικότητα των επιφανειών (αποψιλώσεις, 

δημιουργία μεγάλης έκτασης ασφαλτοτάπητα, αποξήρανση υδάτινων επιφανειών ή 

δημιουργία ταμιευτήρων). 

 

Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ δεν θα επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής μελέτης, αφού 

δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ταμιευτήρας και από τις δραστηριότητες του υπό 

μελέτη έργου δεν θα επηρεαστεί κανένας από τους ανωτέρω παράγοντες, οι οποίοι 

δύναται να επηρεάσουν τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Για την απόληψη 

των νερών του ρέματος Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό στηθαίο 

με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες στην στέψη του και προστατευτικούς τοίχους για την 

προστασία των πρανών. 

 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού για 

παραγωγή ενέργειας έχει έμμεσα θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς 

αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μηδενικές παραγωγές θερμοκηπιακών 

αερίων. Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί το περιβαλλοντικό κέρδος από την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς για κάθε κιλοβάτ το οποίο 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, μειώνεται η ανάγκη για ρυπογόνα παραγωγή 

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, η κατασκευή του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα 

θα έχει θετικές μακροπρόθεσμα συνέπειες στο κλίμα, μέσω της επιβράδυνσης της 

διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής, για την οποία κύριος υπεύθυνος είναι οι 

εκπομπές αερίων των θερμοκηπίου, με βασικότερο το διοξείδιο του άνθρακα. 
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9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά το σχεδιασμό του παρόντος έργου εξετάζεται το ευρύτερο οπτικό τοπίο, για να 

εκτιμηθεί η ευαισθησία του στις επικείμενες αλλαγές. "Οπτικό τοπίο" είναι το τοπίο, 

που εξαιτίας της άμεσης εποπτείας του από θέσεις που χρησιμοποιούνται έντονα 

από τους ανθρώπους, είναι ευαίσθητο στην παρατήρηση και στην κριτική από 

μεγάλη μερίδα του κοινού. Με την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του 

τοπίου, υπολογίζεται η Οπτική Απορροφητική Ικανότητα αυτού (Ο.Α.Ι.), βάσει της 

οποίας καθορίζεται το μέγεθος του σχεδιαζόμενου έργου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδρασή του στην οπτική ακεραιότητα της περιοχής. Με τον όρο Οπτική 

Απορροφητική Ικανότητα του τοπίου (Ο.Α.Ι.) ορίζεται η σχετική, φυσική ικανότητα 

(χωρητικότητα) ενός τοπίου να δέχεται οργανωμένες δραστηριότητες ανάπτυξης ή 

διαχείρισης και ακόμη, να διατηρεί τον οπτικό χαρακτήρα του και την ακεραιότητα της 

ποιότητας της θέας του. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα 

του τοπίου να απορροφά τις τροποποιήσεις είναι α) η κλίση του εδάφους, β) η 

βλάστηση (δυναμικό αναγέννησης και μικροκλιματικοί παράγοντες), γ) το έδαφος 

(γονιμότητα εδάφους, πιθανότητα διάβρωσης), δ) οι χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των 

εδαφών και ε) η ποικιλότητα του τοπίου, που εκφράζεται από την πυκνότητα και 

ποικιλότητα της βλάστησης, την ποικιλότητα του ανάγλυφου και των σχηματισμών 

νερού και από τις χαρακτηριστικές ορατές μορφές. Με τη χρήση των παραγόντων 

αυτών, έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα εκτίμησης της Ο.Α.Ι., για κάθε τοπίο που 

εκφράζεται από τη σχέση 9.1: 

Ο.Α.Ι. = Κ (Δ + ΑΒ + ΑΧ +Π) (9.1) 

όπου: 

Κ = κλίση εδάφους 

Δ = διάβρωση εδάφους 

ΑΒ = δυναμικό αναγέννησης βλάστησης 

ΑΧ = αντίθεση χρώματος εδάφους 

Π = ποικιλότητα του τοπίου 

 
Η βαθμολόγηση του κάθε παράγοντα εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 9.1), 

όπου ο μεγαλύτερος βαθμός σημαίνει και την υψηλότερη Ο.Α.Ι. 
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Πίνακας 9.1: Βαθμολόγηση παραγόντων εκτίμησης Ο.Α.Ι. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΑΘΜΟΣ 

(Κ) Κλίση (κυρίαρχος και 
καθοριστικός παράγοντας) 

0-5% κλίση 5 
6-15% κλίση 4 
16-30% κλίση 3 
31-60% κλίση 2 
>60% κλίση 1 

(Δ) Διάβρωση εδάφους 
Χαμηλό δυναμικό διάβρωσης 3 
Μέσο δυναμικό διάβρωσης 2 
Υψηλό δυναμικό διάβρωσης 1 

(ΑΒ) Δυναμικό 
αναγέννησης βλάστησης 
(καλυπτική ικανότητα) 

Υψηλό δυναμικό αναγέννησης 3 
Μέσο δυναμικό αναγέννησης 2 
Χαμηλό δυναμικό αναγέννησης 1 

(ΑΧ) Αντίθεση χρώματος 
εδάφους 

Μικρή αντίθεση 3 
Μέση αντίθεση 2 
Μεγάλη αντίθεση 1 

(Π) Ποικιλότητα τοπίου – 
Χρήσεις γης  

Μεγάλη ποικιλότητα βλάστησης, 
ανάγλυφου, υδάτινων μαζών 

3 

Μέση ποικιλότητα 2 
Μικρή ποικιλότητα ή καθόλου 1 

Από τον πίνακα 9.1 συμπεραίνεται ότι οι τιμές της Ο.Α.Ι. ποικίλουν από 4 

[1Χ(1+1+1+1)] έως 60 [5Χ(3+3+3+3)], με αποτέλεσμα η Ο.Α.Ι. να εκτιμάται ως 

ακολούθως: 

Πίνακας 9.2: Εκτίμηση Οπτικής Απορροφητικής Ικανότητας. 
Πολύ Χαμηλή 4-15

Χαμηλή 16-27
Μέση 28-40
Υψηλή 41-50

Πολύ Υψηλή 51-60

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (Πίνακες 9.1 και 9.2) εκτιμάται η Ο.Α.Ι. του τοπίου 

της ευρύτερης περιοχής όπου θα κατασκευαστεί το έργο. Η περιοχή αυτή 

παρουσιάζει μέση κλίση εδάφους 6-15% (Κ=4) και μέσο δυναμικό διάβρωσης (Δ=2). 

Το υπό εξέταση τοπίο έχει υψηλό δυναμικό αναγέννησης (ΑΒ=3), μέση χρωματική 

αντίθεση (ΑΧ=2) και έχει μέση ποικιλότητα τοπίου (Π=2). Σύμφωνα με τις τιμές των 

παραμέτρων και τη σχέση 9.1, εκτιμάται η Ο.Α.Ι. της ευρύτερης περιοχής ως μέση (4 

Χ (2+3+2+2)= 36). 

Από την κατασκευή και λειτουργία ενός ΜΥΗΕ δύναται να δημιουργηθούν κάποιες 

αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

λόγω των κάτωθι: 

- Της αλλαγής και τομής του τοπίου, όπου από φυσικό τοπίου μετατρέπεται σε

κάποια σημεία του σε ανθρωπογενές.

- Της μειωμένης ροής του νερού στα κατάντη της υδροληψίας.
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- Της αποψίλωσης βλάστησης για την εγκατάσταση του υπόγειου αγωγού 

προσαγωγής. 

- Της αλλαγής στο ανάγλυφο και στην οπτική εικόνα του τοπίου από την 

κατασκευή των έργων υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής. 

- Της δημιουργίας αλλοιώσεων της φυσιογνωμίας του τοπίου, που θα προκληθούν 

από τις κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες ωστόσο θα είναι προσωρινές και 

αναστρέψιμες. 

 

Στο εν λόγω ΜΥΗΕ, οι αλλαγές στο τοπίο της περιοχής από τις ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις είναι σημειακές και αφορούν κυρίως στην περιοχή της υδροληψίας και 

της έδρασης του ΜΥΗΣ. Αναφορικά με την υδροληψία, αυτή αφορά σε σημειακή, 

μικρή μεταβολή που δεν δύναται να μεταβάλλει το τοπίο της άμεσης περιοχής 

επέμβασης. Επιπλέον, η χωροθέτηση του ΜΥΗΕ έγινε έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να 

φαίνονται με όσο γίνεται με πιο καλαίσθητο τρόπο από διάφορες θέσεις. Το κτίριο 

του υδροηλεκτρικού σταθμού θα καταλαμβάνει έκταση περίπου 190m2, όπου θα 

εγκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι. Όπως όμως έχει προαναφερθεί για την 

απομείωση οποιονδήποτε οπτικών οχλήσεων στην περιοχής του ΜΥΗΣ, έχει 

καταβληθεί προσπάθεια αυτό να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής από τη πιθανότητα μειωμένης 

ροής κατάντη της υδροληψίας, αυτές κρίνονται από ασήμαντες ως ανεπαίσθητες. Σε 

κάθε περίπτωση στο ρέμα θα ρέει η οικολογική παροχή, η οποία και υπολογίστηκε 

βάση των κείμενων διατάξεων και αφήνοντας έτσι την κατάλληλη ποσότητα ύδατος 

που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής. Συνεπώς, 

δεν αναμένονται επιπτώσεις στα κατάντη της υδροληψίας ενδιαιτήματα και στους 

κατάντη βιοτόπους.  

 

Αναφορικά με δυνητικές επιπτώσεις από την αποψίλωση της βλάστησης από την 

εγκατάσταση του υπόγειου αγωγού προσαγωγής, αυτές δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν τα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, 

αφού δεν προβλέπονται εκτεταμένες εκσκαφές, ενώ όπου κριθούν απαραίτητες να 

γίνουν, θα είναι μικρού βάθους. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην εκσκαφή, στην 

τοποθέτηση και στην επαναπλήρωση των σκαμμάτων με τα υλικά εκσκαφής. 

Επιπλέον, προβλέπεται αποκατάσταση της εργοταξιακής οδού με φυτική γη κατά τη 

διάρκεια των εργασιών και αναμένεται ενσωμάτωση της περιοχής μέσω της φυσικής 

αναβλάστησης στο τοπίο της περιοχής. 
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Αναφορικά με τις αλλαγές στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης από την κατασκευή της υδροληψίας, από την κατασκευή του 

κτιρίου, όπου θα βρίσκεται ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τη 

διάνοιξη της προσωρινής εργοταξιακής οδού που θα διανοιχτεί για τη τοποθέτηση 

του αγωγού προσαγωγή, αναμένεται να μεταβληθούν σε μικρή κλίμακα. Για την 

πρόσβαση στη θέση του ΥΗΣ, θα χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χωμάτινοι δρόμοι της 

περιοχής, ενώ για την πρόσβαση στο κτίριο του ΥΗΣ θα διανοιχτεί εντός του 

γηπέδου νέα οδός (τρακτερόδρομος), μήκους περί τα 62m. Για την εγκατάσταση του 

ΜΥΗΕ λήφθηκαν υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια σε συνδυασμό με τους ενεργειακούς 

παράγοντες του βέλτιστου υδάτινου δυναμικού και της χαμηλής τοπικής κλίσης του 

εδάφους, αλλά και την οπτική καλαισθησία. 

 

Για τη χωροθέτηση του σταθμού παραγωγής θα γίνουν μικροεπεμβάσεις 

διαμόρφωσης των κλίσεων του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία της 

περιοχής, με σκοπό την αρμονική ένταξη της κατασκευής στο φυσικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά τις εργασίες για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής του νερού, 

αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα μορφολογικά και τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, αφού δεν προβλέπονται εκτεταμένες 

εκσκαφές, ενώ όπου κριθούν απαραίτητες να γίνουν, θα είναι μικρού βάθους. Οι 

εργασίες αυτές αφορούν στην εκσκαφή, στην τοποθέτηση και στην επαναπλήρωση 

των σκαμμάτων με τα υλικά εκσκαφής. Οι επεμβάσεις αυτές θα γίνουν στο 

επιφανειακό τμήμα του εδάφους και δεν αναμένεται να αλλάξει η φυσιογνωμία της 

περιοχής. Μπορεί μόνο να προκληθούν προσωρινές αλλαγές, μικρής κλίμακας, από 

εργασίες ισοπέδωσης και διαμόρφωσης της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο 

αγωγός προσαγωγής. Επίσης, όπως έχει προαναφερθεί, η Ο.Α.Ι. του τοπίου 

εκτιμάται ως μέση και ως εκ τούτου κρίνεται ικανοποιητική για να δεχτεί ήπιες 

επεμβάσεις και δραστηριότητες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα οπτικά του 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα της θέας του. 

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου οπτική όχληση θα προκληθεί από την 

εγκατάσταση του εργοταξίου, καθώς και από τις εργασίες κατασκευής. Ωστόσο, η 

όχληση αυτή θα είναι προσωρινή και δεν θα αντιστρέψει μόνιμα την οπτική εικόνα 

του τοπίου. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος του εργοταξίου θα αποκατασταθεί 

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

οπότε δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

 

Για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, δεν θα απαιτηθούν προσωρινοί 

αποθεσιοθάλαμοι. Τα υλικά εκσκαφής που θα προκύπτουν από την κατασκευή 

έκαστου επιμέρους έργου, θα τοποθετούνται παραπλεύρως αυτού και θα 

επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες επίχωσης. Ειδικότερα, για τη διάνοιξη του 

εργοταξιακού δρόμου και την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, το έργο θα 

κατασκευαστεί τμηματικά. Τα υλικά θα τοποθετούνται παραπλεύρως του τμήματος 

που κατασκευάζεται και δεν θα παραμένουν εκεί περισσότερο από 1-2 ημέρες, 

καθώς θα επαναχρησιμοποιούνται για τις ανάγκες επίχωσης του εργοταξιακού 

δρόμου, αλλά και για την πλήρωση των σκαμμάτων του αγωγού προσαγωγής. 

Ομοίως, για τις ανάγκες κατασκευής τόσο της υδροληψίας όσο και του σταθμού 

παραγωγής, τα υλικά εκσκαφής θα τοποθετηθούν παραπλεύρως του χώρου 

εκσκαφής, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να χρησιμοποιηθούν 

για επανεπίχωση. 

 

Σε περίπτωση μόνιμης εργοταξιακής εγκατάστασης, πριν την έναρξη κατασκευής των 

εργασιών, θα υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, Τεχνική Περιβαλλοντική 

Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.), σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρ. 2, του άρθρου 7 του 

Νόμου 4014/2011, με σκοπό την έγκριση της εργοταξιακής εγκατάστασης, 

συμπεριλαμβανομένου και του σπαστήρα. 

 

Όσον αφορά τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης περιλαμβάνουν την κατασκευή 

υπόγειας και εναέριας γραμμής μεταφοράς Μέσης Τάσης. Πρόκειται για απλό έργο, 

το οποίο δεν απαιτεί σημαντικές χωματουργικές επεμβάσεις και επομένως, δεν 

δημιουργούν αξιόλογες επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. 

 

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν παρουσιάζουν καμία ανησυχία για αύξηση της 

διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό και δεν προκαλούν αλλαγές στη 

δημιουργία λάσπης.  

 

Σημειώνεται ότι οι όποιες αλλαγές πραγματοποιηθούν στην περιοχή του έργου θα 

γίνουν με γνώμονα την προστασία του τοπίου, σύμφωνα και με το Ν.3827/2010 

"Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου" (ΦΕΚ30/Α/25-2-2010). 
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9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η επίδραση της κατασκευής του ΜΥΗΕ στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος Βαθύρρευμα, σχετίζεται τόσο με τις εργασίες που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου όσο και με τη λειτουργία του.  

 

Με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου αναμένονται μικρού μεγέθους μεταβολές 

στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατά τις εργασίες διάνοιξης του 

ορύγματος για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, κατά την κατασκευή του 

κτιρίου του ΜΥΗΕ και της υδροληψίας. Αντίθετα, δεν αναμένεται καμία μεταβολή 

σχετικά με την εδαφολογική σύσταση ή τα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 

αφού το μέγεθος του έργου εν γένει και ειδικότερα της υδροληψίας είναι τόσο μικρό 

που δεν μπορεί να επιφέρει τέτοιου είδους αλλαγές. 

 

Ο κίνδυνος λόγω διάβρωσης του εδάφους από τη διάνοιξη του ορύγματος 

τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής και από τη διάνοιξη του προσωρινού δρόμου 

είναι μικρός λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του αγωγού και του μικρού πλάτους 

προσωρινού δρόμου που θα διανοιχτεί για τις ανάγκες του έργου. Ωστόσο, υπάρχει 

το ενδεχόμενο, κατά τη φάση κατασκευής, τα υλικά από τις εργασίες να 

παρασυρθούν στο παρακείμενο ρέμα στην περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή 

πλημμύρας κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Τέλος, από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού, λόγω του μικρού μεγέθους 

του και της απουσίας ταμιευτήρα, δεν δύναται να προκληθούν προβλήματα 

αστάθειας του εδάφους, κατολισθήσεις ή οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα. Τα 

προβλήματα αυτά εμφανίζονται συνήθως εξαιτίας των μεγάλων μεταβολών στη 

στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, που παρατηρείται στις περιπτώσεις 

κατασκευής μεγάλων φραγμάτων, δημιουργίας μεγάλης έκτασης υδατοσυλλογών, 

αλλά και στις περιπτώσεις μακροχρόνιας και εντατικής άντλησης υπόγειου νερού. 

 

Με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως είναι η υδραυλική ενέργεια, δεν καταναλώνονται μη ανανεώσιμοι 

φυσικοί πόροι, όπως ορυκτά καύσιμα. Για την εξόρυξη και εκμετάλλευση των 

ορυκτών καυσίμων απαιτούνται εκσκαφές και επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, οι 

οποίες αλλοιώνουν σημαντικά τα μορφολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής επέμβασης. 
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9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Βασικά κριτήρια καθορισμού της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν τα 

ακόλουθα: 

- Η διατήρηση αναλλοίωτης της έκτασης των δασών και των δασικών εκτάσεων. 

- Η προστασία της φύσης και του τοπίου, της βιολογικής ποικιλομορφίας, καθώς 

και των σπάνιων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. 

- Η αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης διαταραχής, η οποία είναι δυνατό να 

επηρεάσει την οικολογική ισορροπία και να προκαλέσει υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

- Η διατήρηση της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος τόσο στην απλή μορφή 

της ως αειφορία των καρπώσεων, όσο και επεκτεινόμενη στις λειτουργίες και 

υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Χλωρίδα – Πανίδα 
Η αξιολόγηση των συνεπειών της κατασκευής και λειτουργίας του έργου στη 

χλωρίδα, την πανίδα και το οικοσύστημα της περιοχής συνίσταται α) στην αποτίμηση 

των άμεσων μεταβολών που θα προκληθούν στους φυτικούς και ζωικούς 

οργανισμούς που ενδημούν στην περιοχή (μεταβολές στον πληθυσμό, αναπαραγωγή, 

κ.α.) και β) στην αποτίμηση των μεταβολών που θα προκληθούν στις χωρικές 

ενότητες που αποτελούν τα ενδιαιτήματα των οργανισμών αυτών (κάλυψη εδάφους, 

μεταβολές στην ποσότητα και ποιότητα των φυσικών πόρων, κ.α.). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές προστασίας και διατήρησης της αυτοφυούς χλωρίδας 

και άγριας πανίδας (Ν.1650/1986), ελέγχονται όλες οι επιπτώσεις του υπό μελέτη 

έργου στην πανίδα και τους βιότοπούς της. Αξιολογούνται οι συνθήκες και τα 

φαινόμενα που θα επηρεάσουν γενικά τη βλάστηση και την πανίδα και ειδικά τα 

συγκεκριμένα είδη φυτών και ζώων που ενδημούν, κυρίως αυτά που ρυθμίζουν την 

οικολογική ισορροπία. 

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες που δύναται να επηρεάσουν 

αρνητικά την χλωρίδα της περιοχής είναι: 

- η καταστροφή των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση τροφής, 

ανάπαυσης και αναπαραγωγής των ειδών, 

- η σκόνη και 

- ο θόρυβος. 
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Τα ενδιαιτήματα με δενδρώδη βλάστηση, που θίγονται από την κατασκευή του 

έργου, είναι περιορισμένα, καθώς δεν θα υπάρξει μεγάλη κατάληψη φυσικού χώρου. 

Κατά την κατασκευή του έργου, δεν θα γίνει αποψίλωση εκτάσεων και δεν πρόκειται 

να περιοριστεί ο υπάρχων ζωτικός χώρος της χλωρίδας και της πανίδας της 

περιοχής.  

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες καταστροφής των οικοσυστημάτων -που 

αποτελούν ταυτόχρονα και φυσικά ενδιαιτήματα- κατά την κατασκευή τεχνικών 

έργων, είναι οι αποψιλώσεις. 

Κατά την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, τόσο για την κατασκευή της 

υδροληψίας, όσο και για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού, οι 

αποψιλώσεις θα περιοριστούν μόνο στο χώρο του οικοπέδου του ΥΗΣ και της 

υδροληψίας, με αποτέλεσμα να μην περιοριστεί ο υπάρχων ζωτικός χώρος για τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο εγκατάστασης 

της υδροληψίας θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση περιορισμένου αριθμού θάμνων 

μικρού αριθμού νεαρών πλατανιών και ιτιών, καθώς και θάμνων αείφυλλων 

πλατύφυλλων, ενώ στον χώρο του σταθμού παραγωγής πιθανόν να αποψιλωθεί 

περιορισμένος αριθμός θάμνων αείφυλλων πλατύφυλλων που βρίσκονται ακριβώς 

επί των συγκεκριμένων θέσεων εγκατάστασης. Αναφορικά με τα έργα για την 

τοποθέτηση του αγωγού και για την διάνοιξη της εργοταξιακής οδού, αυτά δεν θα 

επηρεάσουν σημαντικά τη χλωρίδα της περιοχής, δεδομένου ότι οι επεμβάσεις θα 

πραγματοποιηθούν εκτός της ευρείας κοίτης του ρέματος και σε ζώνη πλάτους περί 

τα 5m. Παρόλα αυτά και όπου απαιτηθεί θα πραγματοποιηθεί η αποψίλωση 

περιορισμένου αριθμού θάμνων αείφυλλων πλατύφυλλων, νεαρών ελάτων και 

πλατανιών, καθώς και μικρός αριθμός ιτιών που βρίσκονται ακριβώς επί της ζώνης 

όδευσης του αγωγού. Κατάληψη χώρου θα υπάρξει από την εγκατάσταση του 

εργοταξίου, η οποία όμως θα είναι προσωρινή και όσο το δυνατόν μικρότερη. 

Ακόμη, η πρόσβαση στους χώρους εγκατάστασης της υδροληψίας και του σταθμού 

παραγωγής θα εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η 

φυτοκάλυψη της περιοχής είναι έντονη, στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχούν τα 

αειθαλή κωνοφόρα δάση, τα οποία απαντώνται μέχρι και τα όρια της υδρολογικής 

λεκάνης του ρέματος Βαθύρρευμα. Οι επιπτώσεις από την κατασκευή θα 

περιοριστούν στην κοπή των δασικών ειδών, που θα βρίσκονται στη ζώνη 

κατάληψης των έργων. Η διατάραξη του χλωριδικού ιστού θα είναι σημειακή και θα 
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εντοπίζεται στην περιοχή κατάληψης της οδού. Σημειώνεται ότι ο ξυλώδης όγκος που 

θα αποληφθεί θεωρείται ως προϊόν έκτακτης κάρπωσης και πριν την έναρξη των 

εργασιών κατασκευής, θα αιτηθεί ο εργολήπτης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την 

έκδοση της απαραίτητης Απόφασης Έκτακτης Κάρπωσης. Τονίζεται ότι η υλοτομία 

θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο υλοτόμων, με πιστοποιημένα μηχανήματα 

κοπής δέντρων και θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας για την κοπή 

των δασικών ειδών (απολύμανση των μηχανημάτων με κατάλληλα υλικά κ.α.). Τέλος, από 

τη διάνοιξη της μόνιμης οδού πρόσβασης (τρακτερόδρομου) στο κτίριο του ΥΗΣ, 

μήκους 62m, δεν θα προκληθεί οιαδήποτε αλλαγή στην ποικιλία ειδών χλωρίδας ή 

στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών της περιοχής του έργου. 

 

Πηγές θορύβου κατά τη φάση κατασκευής του έργου αποτελούν η λειτουργία του 

εργοταξίου και η μεταφορά υλικών από φορτηγά. Η αύξηση, επίσης των 

ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα είναι 

μικρή και δεν κρίνεται ικανή να προκαλέσει μεταβολές στην ανάπτυξη και την 

παραγωγή των φυτών και των ζώων. Αλλαγή στη σύνθεση της φυσικής βλάστησης 

στην περιοχή δεν προβλέπεται ούτε κατά την κατασκευή, αλλά ούτε και κατά τη 

λειτουργία του έργου. 

 

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη φυσιολογία της χλωρίδας είναι δυνατό να 

επιφέρουν τα λάδια και τα πετρέλαια από τα μηχανήματα κατασκευής των έργων, 

ειδικά όταν τα υλικά αυτά υφίστανται σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Επισημαίνονται 

ακόμη πιθανές επιπτώσεις στη βλάστηση από ανεξέλεγκτη διάθεση σκουπιδιών κατά 

την κατασκευή και από την εγκατάλειψη υλικών των μηχανημάτων κ.α. μετά την 

περάτωση του έργου, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά. Η 

συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνει σε συγκεκριμένο χώρο του εργοταξίου, με 

ειδικές λεκάνες συλλογής των ελαίων - πετρελαίων που θα μεταφέρονται σε 

κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους. Για όλα τα παραπάνω ευθύνεται ο 

εργοταξιάρχης που επιβλέπει την κατασκευή του έργου και ο οποίος πρέπει να 

μεριμνήσει σχετικά ώστε να μην παρουσιαστούν τέτοια φαινόμενα. 

 

Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν στη σωστή 

λειτουργία της εργοταξιακής εγκατάστασης, στην απομάκρυνση των απορριμμάτων 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων 

αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί η απόρριψη οποιωνδήποτε μη - 

βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 
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Όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, οι εργασίες εκχέρσωσης και αποψίλωσης 

φυτεμένων εκτάσεων κρίνονται περιορισμένες. Παρόλα αυτά προτείνεται η λήψη των 

ακόλουθων μέτρων προστασίας: 

- Αποφυγή άσκοπων εκχωματισμών, που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην

επέκταση της ζώνης κατάληψης και στον περιορισμό του ζωτικού χώρου της

χλωρίδας.

- Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης υλικών εκσκαφής.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, τα στοιχεία που δύναται να επηρεάσουν την 

πανίδα της περιοχής είναι: 

- η σκόνη και

- ο θόρυβος.

Η σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια, που θα προκληθούν από τις εργασίες 

κατασκευής, θα επηρεάσουν τη διατροφή κυρίως των φυτοφάγων ειδών, καθώς 

επικάθονται στην επιφάνεια των φυτών και τα οποία καθίστανται μη ελκυστικά για 

τροφή. Όσον αφορά την επίδραση του θορύβου στην πανίδα, αυτή εκτιμάται πως θα 

κυμανθεί σε ευρεία όρια, από ασήμαντη έως μεγάλη, ανάλογα με την ένταση και τη 

διάρκεια του θορύβου, το είδος της πανίδας, την απόσταση από την πηγή θορύβου, 

το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το είδος κ.α. Ο θόρυβος κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής του έργου, αναμένεται να αποτελέσει βραχυχρόνια όχληση για 

την πανίδα της περιοχής επέμβασης. Επιπτώσεις αναμένονται κυρίως για διάφορα 

ερπετά, μικρά θηλαστικά, μικρά πουλιά και μικροοργανισμούς. Επειδή όμως τα ζώα 

σε αντίθεση με τα φυτά έχουν το πλεονέκτημα της κίνησης, μπορούν να αποφεύγουν 

περιοχές με αυξημένη όχληση. Για το λόγο αυτό είναι πιθανό να παρατηρηθεί μια 

"τοπική" μετακίνηση κάποιων ειδών γύρω από την περιοχή κατασκευής του έργου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι η κατασκευή και η λειτουργία του 

έργου δεν δύναται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της υπό 

μελέτη περιοχής. Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης της πανίδας της περιοχής 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προστασίας: 

- Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για την

αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας.

- Όσον αφορά τη διατήρηση της οικολογικής παροχής, σημειώνεται ότι θα

αφήνεται στο ρέμα καθόλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και μετά, η

οικολογική παροχή (της τάξεως των 0,090m3/s) και συνεπώς εκτιμάται ότι δεν θα

διαταραχτεί η οικολογική ισορροπία της περιοχής επέμβασης.
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- Για της ανάγκες ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας θα κατασκευαστεί 

ιχθυοδιάδρομος – ειδική κλιμακωτή διάταξη κατάντη του στηθιαίου της 

υδροληψίας που θα δίνει τη δυνατότητα της αμφίδρομης μετάβασης των ιχθύων 

μεταξύ των τμημάτων του ρέματος που τυχόν βρίσκονται ανάντη και κατάντη των 

εγκαταστάσεων της υδροληψίας. 

- Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην παραμένει 

ημιτελές, αλλά κάθε τμήμα του να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

- Η όχληση των ειδών της πανίδας από τη σκόνη δύναται να μειωθεί με τη συνεχή 

διαβροχή των δρόμων μετακίνησης των οχημάτων εντός του εργοταξίου και του 

χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών 

κατασκευής του έργου και την κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς κοκκωδών 

υλικών. 

 

Τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον κατά 

την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών είναι η προστασία της ιχθυοπανίδας. 

Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Τρικάλων (αρ. πρωτ. 

4529/03-07-2009) η παρουσία μεγάλου πληθυσμού ποταμόδρομων ειδών της ζώνης 

πέστροφας και πέστροφας – μπριάνας στο ρέμα Βαθύρρευμα, επιβάλλει τη 

δημιουργία ιχθυοδιαδρόμου στην περιοχή της υδροληψίας, η οποία αν και αρκετά 

ψηλά σε σχέση με τη συμβολή του ρέματος με τον ποταμό Αχελώο, θα εξυπηρετήσει 

το σημαντικό αριθμό ατόμων πέστροφας που παρατηρήθηκε σε εκείνο το τμήμα του 

ρέματος. Για το λόγο αυτό στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η ενσωμάτωση στο 

φράγμα της υδροληψίας κατάλληλου έργου διόδου ιχθύων. Η συγκεκριμένη δίοδος 

ιχθύων είναι απαραίτητη για την ελεύθερη κίνηση των ψαριών προς τα ανάντη, αφού 

είναι γνωστό ότι στην περίπτωση ορεινής υδροληψίας δεν υπάρχει πρόβλημα για την 

κίνηση των ιχθύων προς τα κατάντη, καθώς αυτά παρασύρονται από τη ροή που 

υπερχειλίζει, ενώ εμποδίζονται από τις εσχάρες που υπάρχουν να εισχωρήσουν στη 

διάταξη της προσαγωγής του νερού.  

9.5.1. ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ρέματος είναι η παροχή των φερτών υλών ή 

στερεοπαροχή, που είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης του εδάφους. Το φαινόμενο 

της διάβρωσης του εδάφους, της μεταφοράς των υλικών της διάβρωσης και της 

απόθεσης των υλικών αυτών στα όρια των υδάτινων ροών ή σε ταμιευτήρες, 

αποτελεί μία φυσική διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς εδαφολογικούς και 

βιοκλιματικούς παράγοντες και από τα υδραυλικά χαρακτηριστικά κάθε ρέματος ή 

ποταμού. Η υδροληψία που προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια του 
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προτεινόμενου ΜΥΗΕ, παρεμβάλλεται ουσιαστικά στην πορεία αυτής της 

διαδικασίας, μεταβάλλοντας την παροχή των φερτών υλών του ρέματος. 

 

Η λειτουργία της υδροληψίας δεν επηρεάζει την παροχή των φερτών υλών ανάντη 

της υδροληψίας, αλλά ούτε και κατάντη αυτής. Η μόνη μεταβολή που παρατηρείται 

αφορά στην αρχική συσσώρευση υλικών ανάντη της υδροληψίας. Εφόσον ο χώρος 

αυτός γεμίσει, όλα τα επόμενα φερτά ακολουθούν την ίδια ακριβώς πορεία που 

ακολουθούσαν και πριν την κατασκευή της υδροληψίας. Η αρχική συσσώρευση των 

φερτών υλών στην υδροληψία εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες των υλικών 

αυτών, τη μορφολογία της περιοχής και από τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του 

ρέματος ανάντη της υδροληψίας. Σημαντική θεωρείται επίσης η επίδραση έντονων 

βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών φαινομένων. 

 

Η υδροληψία κατά τη λειτουργία της θα συγκρατεί ένα μέρος μόνο της παροχής του 

ρέματος, αυτό που είναι απαραίτητο για την πλήρωση του αγωγού προσαγωγής και 

τη λειτουργία του σταθμού παραγωγής. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

υδροληψίας, το μέρος αυτό της παροχής υπερχειλίζει από την υδροληψία και 

οδηγείται σε μικρού μήκους δεξαμενή καθίζησης φερτών υλών και στη συνέχεια στον 

αγωγό προσαγωγής. Το υπόλοιπο μέρος της παροχής ανάντη της υδροληψίας 

συνεχίζει να διέρχεται από αυτήν, μεταφέροντας ταυτόχρονα και ένα μέρος των 

φερτών υλών. Συνεπώς η υδροληψία συσσωρεύει ένα μέρος μόνο των φερτών υλών 

που προέρχονται από τα ανάντη, ενώ το υπόλοιπο, μαζί με το μέρος της παροχής 

που προσπερνά την υδροληψία (οικολογική παροχή=0,090m3/s) συνεχίζει την πορεία 

του στην κοίτη του ρέματος. 

 

Τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται στον εξαμμωτή της υδροληψίας, αφού πρώτα 

διέρθουν από αυτήν, συντελούν στη μείωση του ωφέλιμου όγκου του και για το λόγο 

αυτό απαιτείται η απομάκρυνσή τους. Η απομάκρυνση γίνεται με το περιοδικό 

άνοιγμα του θυροφράγματος του εξαμμωτή που οδηγεί τα συσσωρευθέντα φερτά 

υλικά στην κοίτη του ρέματος κατάντη της υδροληψίας, με τη βοήθεια της ροής του 

ρέματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα φερτά υλικά δεν απομακρύνονται από την 

κοίτη του ρέματος. Ουσιαστικά κατά τη λειτουργία της υδροληψίας του ΜΥΗΕ, 

μεταβάλλεται η χωρική και χρονική κατανομή των φερτών υλών κατάντη αυτής και 

όχι το συνολικό ισοζύγιό τους για το τμήμα αυτό του ρέματος. Με την πάροδο του 

χρόνου (και εντός χρονικού διαστήματος ορισμένων μηνών) παρατηρείται συσσώρευση 

φερτών υλών αμέσως ανάντη της υδροληψίας. Το μέγεθος της συσσώρευσης 

εξαρτάται από την ικανότητα της παροχής του ρέματος να μεταφέρει τα υλικά αυτά, 
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το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την πλήρωση της περιοχής ανάντη της υδροληψίας με 

φερτά υλικά. Τα επόμενα φερτά θα διέρχονται υπερπηδώντας την υδροληψία και θα 

συνεχίζουν την πορεία τους προς τα κατάντη. 

 

Μηδενική θεωρείται και η μεταβολή του ισοζυγίου των φερτών υλών αμέσως κατάντη 

του σταθμού παραγωγής. Μέρος της παροχής του ρέματος προέρχεται από τα 

ανάντη και συνεπώς υπάρχει μεταφορά φερτών υλών από τη φυσική κοίτη του 

ρέματος.  

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια αυξημένης παροχής ή πλημμυρικών φαινομένων, η 

παροχή του ρέματος, θα λειτουργεί όσον αφορά τη στερεοπαροχή, όπως και πριν 

την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου, εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις που τυχόν 

αυτό έχει επιφέρει. Ουσιαστικά οι περίοδοι αυτοί της αυξημένης παροχής αποτελούν 

διαστήματα κατά τα οποία ομαλοποιείται η φυσική ροή και η μεταφορά των φερτών 

υλών. 

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΡΘΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Το υπό εξέταση έργο αναμένεται να επιφέρει μικρή αλλαγή στις υφιστάμενες χρήσεις 

γης, λόγω της φύσης του, καθώς αφορά σε κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού. 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.3.4. η έκταση κατάληψης του υπό 

μελέτη έργου, ανέρχεται σε 20.659,54m2. Πέραν του χώρου που θα καταληφθεί από 

το εργοτάξιο και η οποία θα είναι προσωρινή, θα καταληφθεί μικρή έκταση από την 

εγκατάσταση στη θέση της υδροληψίας. Όσον αφορά την τοποθέτηση του αγωγού 

προσαγωγής του νερού, η όδευσή του, όπως προαναφέρθηκε, θα πραγματοποιηθεί 

κυρίως επί υφιστάμενης μόνιμης οδοποιίας και επί εργοταξιακής οδοποιίας. Για την 

εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα καταληφθεί έκταση 

ίση με το εμβαδόν του κτιρίου, περί τα 190m2.  

 

Όσον αφορά την περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδροληψία, δεν αναμένεται 

οποιαδήποτε αλλαγή στις χρήσεις γης, λόγω του μεγέθους του έργου και της 

απουσίας ταμιευτήρα, στην περίπτωση του οποίου θα μπορούσαν να κατακλυστούν 

με νερό μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Τέλος, αναφέρεται ότι από τη λειτουργία του 

έργου δεν θα επηρεαστεί καμία ανθρωπογενής δραστηριότητα κατάντη του 

υδροηλεκτρικού έργου, καθώς η παροχή του ρέματος θα παραμείνει σταθερή, με το 

νερό να επιστρέφει στη φυσική κοίτη του ρέματος, μετά τη διέλευσή του από το 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» 
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.218 

σταθμό παραγωγής. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης η περιοχή παραμένει 

ελεύθερη για τη συνέχιση των προϋπαρχόντων δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν θα υπάρχει κάλυψη γης, καθώς 

για το δίκτυο θα είναι εναέριο, ενώ το μήκος αυτού θα είναι της τάξης των 700m. 

9.6.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το υπό μελέτη έργου, λόγω της φύση του και της μεγάλης απόστασης από 

κατοικημένες περιοχές (πλησιέστερος οικισμός Βαθύρρευμα περί τα 2,5km από την θέση 

του ΥΗΣ), δεν σχετίζεται με επιπτώσεις στη διάρθρωση και σε λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στην ηλεκτρική σύνδεση του ΜΥΗΕ, οι γραμμές μεταφοράς Μέσης 

Τάσης, θα διέρχονται μακριά από οικισμούς και κατ’ επέκταση, δεν αλλοιώνουν το 

δομημένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.  

9.6.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε κάποια ζώνη προστασίας αρχαιολογικών, 

πολιτιστικών και ιστορικών χώρων. Επιπλέον, στην περιοχή επέμβασης δεν 

υπάρχουν ορατά ίχνη μνημείων ή αρχαιοτήτων. Ωστόσο, κατά την κατασκευή του 

έργου, εφόσον βρεθεί κάποιο αρχαιολογικό ίχνος, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η 

αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία και θα γνωμοδοτήσει σχετικά. Στην 

περίπτωση αυτή, η διαδικασία κατασκευής του έργου θα πειθαρχήσει στις οδηγίες 

της. 

Επίσης, για το υπό μελέτη ΜΥΗΣ Βαθύρρευμα, πριν την έκδοση των ανωτέρω 

αποφάσεων και με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου, 

ελήφθησαν οι γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, που παρατίθενται κάτωθι: 

- Γνωμοδότηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1930/02-07-2009 έγγραφο.

- Γνωμοδότηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το αρ.

πρωτ. 2178/08-07-2009 έγγραφο.

- Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Θεσσαλίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1258/26-05-2009 έγγραφο.

Τα ανωτέρω επισυνάπτονται σε αντίστοιχο παράρτημα στο τέλος της παρούσας 

(Παράρτημα ΣΤ). 
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9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού τουρισμού και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η υδραυλική ενέργεια ενισχύει τον τουρισμό, καθώς αποτελεί 

μία μέθοδο που δεν είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη και αποτελεί πόλο έλξης 

για επισκέπτες με περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές ανησυχίες.  

 

Συμβάλλει επίσης στην τοπική ανάπτυξη τόσο με την αύξηση της απασχόλησης 

κυρίως κατά την κατασκευή του έργου όσο και με την οικονομική και κοινωνική 

αναζωογόνηση της περιοχής, αποτελώντας πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την 

προώθηση ανάλογων επενδύσεων.  

 

Λόγω της φύσης του, το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση ή 

μείωση στην πληθυσμιακή πυκνότητα των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με 

αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τους. Το 

έργο δεν θα προκαλέσει μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες κατοικίας. Προσωρινή 

αύξηση του πληθυσμού των οικισμών της περιοχής, ίσως παρατηρηθεί κατά τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου, η οποία θα οφείλεται στο εργατικό δυναμικό που θα 

απασχοληθεί. Το προσωπικό θα προέρχεται είτε από άτομα των οικισμών της 

περιοχής είτε εκτός αυτών, με μέριμνα του εργολάβου – ανάδοχου του έργου. 

Θετικές επιπτώσεις από το έργο και οφέλη από την κατασκευή του 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το υπό μελέτη έργο δεν θα προκαλέσει μη 

αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η πραγματοποίησή του θεωρείται 

σημαντική, καθώς θα συνεισφέρει:  

• στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, 

• στη σταθεροποίηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των 

υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου, 

• στην ενεργειακή ανεξαρτησία και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε 

εθνικό επίπεδο,  

• στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης 

των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας 

έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά 

ενέργειας, 

• στη δυνατότητα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα 

χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), 

• στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
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• στον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος από την εθνική οικονομία, προς

εξασφάλιση των απαιτούμενων καυσίμων και κυρίως του πετρελαίου.

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Όσον αφορά τα έργα υποδομής, το υπό μελέτη έργο θα δημιουργήσει την ανάγκη 

επέκτασης του δικτύου της Δ.Ε.Η., με σκοπό τη μεταφορά της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η σύνδεση του υπό 

μελέτη ΜΥΗΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα 

πραγματοποιηθεί με εναέριο δίκτυο μέσης τάσης, μήκους περί τα 700m, το οποίο θα 

οδεύει παράπλευρα υφιστάμενου οδικού δικτύου και θα μεταφέρει την ισχύ του ΥΗΣ 

σε νέο υποσταθμό 20/150kV, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο γήπεδο σε 

απόσταση περί τα 4,0km δυτικά του υπό μελέτη ΜΥΗΕ. 

Η λειτουργία του υπό μελέτη έργου και κυρίως οι γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής 

ενέργειας θα αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκλησης πυρκαγιάς από τυχόν 

βραχυκύκλωμα. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των κατασκευών και τους κινδύνους που ενδέχεται να 

προκληθούν από τη λειτουργία του σταθμού, το προτεινόμενο έργο κρίνεται απόλυτα 

ασφαλές για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αυτό οφείλεται στην απουσία 

ταμιευτήρα, καθώς τα μεγαλύτερα προβλήματα στις περιπτώσεις των 

υδροηλεκτρικών σταθμών προέρχονται από τις αστοχίες των φραγμάτων. 

Όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα, τόσο κατά τη φάση κατασκευής του έργου όσο 

και κατά τη φάση λειτουργίας, αυτά είναι συνήθως τυχαία περιστατικά, των οποίων η 

συχνότητα και η κατηγορία στην οποία εντάσσονται (θανατηφόρα, σοβαρά και ελαφρά) 

εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως τη φύση του έργου και κυρίως τα μέτρα 

ασφαλείας. Τις περισσότερες φορές, η εκτίμηση του κινδύνου των εργατικών 

ατυχημάτων γίνεται βάσει στατιστικών στοιχείων από υδροηλεκτρικά έργα που έχουν 

ήδη κατασκευασθεί. 

Ο κίνδυνος των εργατικών ατυχημάτων, κατά τη φάση κατασκευής και κατά τη φάση 

λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού έργου, δεν είναι μεγαλύτερος των άλλων τεχνικών 

έργων (οδών, γεφυρών κ.α.). 
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Στα κεφάλαια που ακολουθούν προτείνονται μέτρα για την ασφάλεια των 

εργαζομένων και την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Για την προσπέλαση του έργου θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι αμαξωτοί οδοί 

Ειδικότερα, για την πρόσβαση τόσο στην υδροληψία όσο και στον σταθμό 

παραγωγής, υπάρχουν υφιστάμενοι αμαξιτοί χωματόδρομοι, οι οποίοι δεν χρήζουν 

βελτίωσης ή επέμβασης, όπως απεικονίζεται στο ανωτέρω σχέδιο. Ο χωματόδρομος 

για την πρόσβαση στην υδροληψία άρχεται από την ασφαλτοστρωμένη Εθνική Οδό 

Τρικάλων – Μεσοχώρας – Άρτας και έχει μήκος περί τα 660m, ενώ ο χωματόδρομος 

για την πρόσβαση στον σταθμό παραγωγής άρχεται από την ανωτέρω Εθνική Οδό 

και το μήκος του είναι περί τα 700m.  

 

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 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 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 περίπου 174m, ο αγωγός θα οδεύσει επιχωμένος σε υφιστάμενο 

χωματόδρομο, πλάτους 5m στον οποίο δεν απαιτείται καμία διαπλάτυνση ή 

επέμβαση. 
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9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η φύση του έργου δεν σχετίζεται με ενίσχυση των υφιστάμενων ανθρωπογενών 

πιέσεων στο περιβάλλον, ενώ δεν θα δημιουργηθούν νέες πιέσεις στο περιβάλλον 

από τη λειτουργία του υπό μελέτη ΜΥΗΕ. 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αναμένεται να προκληθούν δυσμενείς 

επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί και θα 

λειτουργήσει το εργοτάξιο. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν στους αέριους ρύπους που 

θα παραχθούν τόσο από την κίνηση των οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών από 

και προς το εργοτάξιο, όσο και από τις εργασίες κατασκευής, όπου χρησιμοποιούνται 

κατά κανόνα μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, κυρίως πετρελαίου. 

Ωστόσο, αν και τα προϊόντα της καύσης του πετρελαίου (ΝΟx, αιθάλη, 

υδρογονάνθρακες, CO, SO2 και αλδεΰδες) αναμένεται να επιβαρύνουν το ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον της περιοχής, είναι φανερό πως η συνολική επιβάρυνση θα είναι 

εξαιρετικά μικρή, λόγω του μικρού μεγέθους του έργου και της γρήγορης 

αποπεράτωσής του. Συνεπώς, η επιβάρυνση αυτή δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, 

ενώ δεν θα προκαλέσει μη αντιστρεπτές μεταβολές, αφού η φυσική βλάστηση της 

περιοχής, μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και την αναπνοής, μπορεί να 

απορροφήσει μεγάλες ποσότητες αέριων ρύπων.  

Μία ακόμη επίπτωση από τη λειτουργία του εργοταξίου είναι η δημιουργία σκόνης 

από τις εκσκαφές, τις εκφορτώσεις και τις αποθέσεις των υλικών κατασκευής. Η 

ποσότητα της σκόνης που θα παραχθεί εξαρτάται κυρίως από την έκταση της 

περιοχής όπου πρόκειται να γίνουν οι εκσκαφές, από τον όγκο και το είδος των 

υλικών που θα προκύψουν από αυτές, τον τρόπο εκσκαφής και τέλος, από τις 

κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή, κατά το χρονικό 

διάστημα κατασκευής του έργου. Επιπλέον, είναι πιθανό να δημιουργηθούν 

επιτόπου κάποιες δυσάρεστες οσμές από την καύση του πετρελαίου, για την κίνηση 

και τη λειτουργία των μηχανημάτων. 

Οι προαναφερόμενες επιπτώσεις δεν θεωρούνται ικανές να υποβαθμίσουν την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του έργου, γιατί θα είναι προσωρινές και 

αντιστρέψιμες. Επιπλέον, η περιοχή του έργου περιβάλλεται από δέντρα, τα οποία 

λειτουργούν προστατευτικά κατά των οσμών και ατμοσφαιρικών ρύπων, αλλά ακόμη 

και του θορύβου. Η οποιαδήποτε όχληση δεν αναμένεται να επηρεάσει τους 
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κατοίκους των πλησιέστερων οικισμών και ιδιαίτερα των κατοίκων του οικισμού 

Βαθύρρευμα, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον χώρο που αναμένεται 

να εκτελεστούν τα υπό μελέτη έργα. 

 

Η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν θα προκαλέσει την έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων. Η 

κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις 

αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί έναν από τους τρόπους 

αντιμετώπισης της ολοένα αυξανόμενης παραγωγής αερίων ρύπων, πρωτίστως 

CO2, που αποτελεί την σημαντικότερη αιτία για την εμφάνιση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου. Όπως είναι γνωστό, οι αέριοι ρύποι παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 

από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται 

συμβατικές πηγές ενέργειας (ορυκτά καύσιμα).  

 

Με το άρθρο 1 του Ν. 3851/2010, καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για 

τη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το έτος 

2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ). Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος 

για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην 

ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 

40% μέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 

χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το 

Δεκέμβριο του 1997 στη σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 

του κλίματος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του 

ποσοστού αύξησης κατά το έτος 2010 του CO2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το έτος βάση 1990».  

 

Η συμβολή των ΜΥΗΕ στους ανωτέρω στόχους είναι η μηδενική παραγωγή CO2. 

Πέρα όμως από αυτό, η παραγωγή ενέργειας από ΜΥΗΕ αποτρέπει και άλλες 

επιβλαβείς εκπομπές, οι οποίες γίνονται από φυσικά καύσιμα και συμβάλλουν στη 

δημιουργία αιθαλομίχλης, όξινης βροχής και αιωρούμενων σωματιδίων που 

βλάπτουν το αναπνευστικό σύστημα. Έτσι, ενώ η σύνθεση του φυσικού αερίου δεν 

παράγει εκπομπές διοξειδίων του θείου, παράγει σημαντικές ποσότητες οξειδίων του 

αζώτου και σωματιδίων όπως και το 40% των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν 

από το κάρβουνο. 

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η΄ ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον 

από το θόρυβο λειτουργίας των μηχανημάτων του εργοταξίου. Επισημαίνεται ότι το 
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σύνολο των εργασιών θα διεξαχθεί μακριά από κατοικημένες περιοχές και επομένως 

δεν αναμένονται ακουστικές οχλήσεις για τους κατοίκους των οικισμών της ευρύτερης 

περιοχής. Ωστόσο, προτείνεται να τηρούνται οι προδιαγραφές σωστής λειτουργίας 

των μηχανημάτων, να χρησιμοποιούνται μηχανήματα ελαττωμένης ηχορύπανσης, 

καλά συντηρημένα και να τηρούνται οι επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος 

βάσει της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 

(ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007). Οι επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος των βασικών 

μηχανημάτων, που μπορεί να λειτουργήσουν σε ένα εργοτάξιο και οι οποίες θα 

πρέπει να τηρηθούν, εμφαίνονται στον πίνακα 9.3. 

 

Πίνακας 9.3: Επιτρεπόμενες στάθμες ακουστικής ισχύος των βασικών 
μηχανημάτων ενός εργοταξίου (Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. . 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007)). 

Κατά τη φάση Ι από 03/01/2002 Κατά τη φάση ΙΙ από 03/01/2006

108 105(2)

109 106(2)

P > 70 89+11lgP(2) 86+11lgP(2)

106 103(2)

P > 55 87+11lgP 84+11lgP(2)

104 101(2)(3)

P > 55 85+11lgP 82+11lgP(2)(3)

96 93
Ρ>15 83+11lgP 80+11lgP

107 105
15 < m < 30 94+11lgm 92+11lgm(2)

m  ≥ 30 96+11lgm 94+11lgm
Πυργογερανοί 98+lgP 96+lgP

97+lgPel 95+lgPel
98+lgPel 96+lgPel

10 > Pel 97+lgPel 95+lgPel
99 97

P > 15 97+2lgP 95+2lgP
96 94(2)

100 98
100 98(2)

L > 120 105 103(2)

(3) Σε ότι αφορά τους μονοκινητήριους κινητούς γερανούς, τα μεγέθη της φάσης Ι εξακολουθούν να ισχύουν εώς την 3η Ιανουαρίου 2008. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης ΙΙ.

Αεροσυμπιεστές

Χορτοκοπτικές μηχανές, μηχανές ξακρίσματος 
χλοοτάπητα/ μηχανές ξακρίσματος παρυφών 
χλοοτάπητα

Τύπος εξοπλισμού

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς P σε kW 
Ηλεκτρική ισχύς Pel(1) σε kW                              
Μάζα Μηχανήματος m σε kg                                               

Πλάτος κοπής L σε cm
Μηχανήματα συμπίεσης (δονούμενοι 
οδοστρωτήρες, δονητικές πλάκες, δονούμενοι 
κριοί)

Επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος LwA σε dB/1 pW

Εκσκαφείς, αναβατώρια για δομικά υλικά, 
βαρούλκα δομικών κατασκευών, μοτοσκαπτικές 

(1) Pel για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης: συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης πολλαπλασιαζόμενο με την συμβατική τάση  υπό φορτίο για τη χαμηλότερη τιμή 
του συντελεστή απόδοσης που παρέχει ο κατασκευαστής. Pel για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη: κύρια ενέργεια σύμφωνα με το εδάφιο 13.3.2 του ISO 8528-1:1993.
(2) Τα μεγέθη για τη φάση ΙΙ είναι απλώς ενδεικτικά. Τα οριστικά μεγέθη θα εξαρτηθούν από την τροποποίηση της οδηγίας 2005/88/ΕΚ. Ελλείψει τροποποίησης, τα 
μεγέθη της φάσης Ι εξακολουθούν να ισχύουν ως την 3η Ιανουαρίου 2008. Μετά την εν λόγω ημερομηνία, ισχύουν τα μεγέθη της φάσης ΙΙ.

Ερπυστριοφόροι προωθητές, ερπυστριοφόροι 
φορτωτές, ερπυστριοφόροι εκσκαφείς - φορτωτές
Τροχοφόροι προωθητές γαιών, τροχοφόροι 
φορτωτές, τροχοφόροι εκσκαφείς - φορτωτές, 
ανατρεπόμενα οχήματα, ισοπεδωτές, συμπιεστές 
τύπου φορτωτή για χώρους υγειονομικής ταφής 
απορριμάτων, αντισταθμιζόμενα ανυψωτικά 
οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κινητοί 
γερανοί, μηχανήματα συμπύκνωσης (μη δονητικοί 
οδοστρωτήρες), διαστρωτήρες οδοποιίας 

   

Χειροκατευθυνόμενες συσκευές θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφύρες

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συγκόλλησης και 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος

8P ≤

70P8 ≤<

55P ≤

55P ≤

15P ≤

15m ≤

2Pel ≤
10Pel2 ≤<

15P ≤

50L ≤
70L50 ≤<
120L70 ≤<

 
 

Όσον αφορά το θόρυβο από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού και την 

επίπτωση του θορύβου στους εργαζόμενους που θα βρίσκονται στο χώρο του 

υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 

38/Α/18-3-1991). Ο θόρυβος προέρχεται από τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, με κυριότερες πηγές θορύβου τους υδροστρόβιλους, τις γεννήτριες και 

το σύστημα εξαερισμού τους και τους μετασχηματιστές.  
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Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιμάται και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετράται ώστε 

να εντοπιστεί ο χώρος όπου οι εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα. 

Η εκτίμηση και η μέτρηση του θορύβου προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται 

σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, υπό την ευθύνη του εργοδότη. Οι 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι και τα όργανα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις 

υφιστάμενες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του μετρούμενου 

θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης, τους παράγοντες του περιβάλλοντος και τα 

χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης. Γενικά, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από 

την ηχοέκθεση πρέπει να μειώνονται στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, λαμβάνοντας 

υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου του θορύβου, κυρίως 

στην πηγή. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 85/1991, όταν η ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός 

εργαζόμενου υπερβαίνει τα 90dB(Α), πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικά 

ακοοπροστατευτικά μέσα (π.χ. ωτοασπίδες), ενώ όταν η ανωτέρω ηχοέκθεση υπερβεί 

τα 85dB(Α), πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων ατομικά 

ακοοπροστατευτικά μέσα.  

 

Ο υπολογισμός του θορύβου Lx (σε dBA) σε απόσταση x από την πηγή του θορύβου 

έντασης Lw (δηλ. τον ΥΗΣ) υπολογίζεται εφαρμόζοντας το ημισφαιρικό μοντέλο 

διάδοσης του θορύβου, σύμφωνα με το οποίο ισχύει η σχέση 9.2 : 

xl o g2 0LL 1 0wx −=  (9.2) 

 

Η σχέση 9.2 αντιστοιχεί στη δυσμενή περίπτωση, κατά την οποία δεν ισχύουν 

πρόσθετοι λόγοι απορρόφησης του θορύβου, όπως η υψηλή βλάστηση. Το επίπεδο 

θορύβου L(dBA), σε μία εξεταζόμενη θέση, θα είναι το άθροισμα του προϋπάρχοντος 

επιπέδου θορύβου Lb(dBA) και του εκπεμπόμενου από τον ΥΗΣ και εκφράζεται με τη 

σχέση 9.3: 

)1 01 0(l o g1 0L 1 0/L1 0/L
1 0

bx +=  (9.3) 

Σε μία ερημική ορεινή περιοχή η στάθμη του προϋπάρχοντος θορύβου λαμβάνεται 

ίση με Lb=30dBA. Από την εφαρμογή της εξίσωσης 9.3 και θεωρώντας ένταση ήχου 

90,0dBA, στην πηγή του θορύβου (ΥΗΣ), διαπιστώνεται ότι σε απόσταση 20m από 

την πηγή ο θόρυβος αυτός μειώνεται σε 64,0dBA, ενώ σε απόσταση 100m από την 

πηγή, ο θόρυβος φτάνει τα 50,0dBA. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που αποτελεί την κύρια πηγή θορύβου, θα είναι 
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τοποθετημένος εντός του κτιρίου, ότι το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα διαθέτει 

αφενός μόνωση με κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά και αφετέρου τοιχώματα 

κατάλληλου πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ηχομόνωση του, η στάθμη 

του θορύβου, στις παραπάνω αποστάσεις, αναμένεται να εμφανιστεί σε πολύ 

χαμηλότερα έως αμελητέα επίπεδα. 

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΠΕΔΙΑ 

Από τη λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικές με 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

Αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων των 

έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης ενός ΜΥΗΕ, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

- Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δεν δημιουργούνται μόνο πέριξ των γραμμών

μεταφοράς (υψηλή & υπερυψηλή τάση) και διανομής (μέση και χαμηλή τάση)

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ύπαρξή τους στον περιβάλλοντα χώρο είναι

συνυφασμένη με την ίδια τη χρήση του ηλεκτρισμού. Έτσι, γύρω από

οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εσωτερικές

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές) αναπτύσσεται ηλεκτρικό και

μαγνητικό πεδίο, τα μεγέθη των οποίων εξαρτώνται για δεδομένη θέση από την

ένταση του ρεύματος.

- Δεδομένου ότι η ένταση των πεδίων αυτών εξασθενεί σημαντικά, όσο αυξάνεται

η απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί (είναι αντιστρόφως ανάλογη με το

τετράγωνο της απόστασης πηγής-δέκτη), σε πολλές περιπτώσεις η χρήση οικιακών

ηλεκτρικών συσκευών συνεπάγεται έκθεση σε τιμές μαγνητικού πεδίου

(μαγνητικής επαγωγής) υψηλότερες από εκείνες που θα μπορούσαν να προέλθουν

από παρακείμενες ηλεκτρικές γραμμές, αφού σε όλες τις δυνατές θέσεις

παραμονής των ανθρώπων μεσολαβούν σημαντικές αποστάσεις ασφαλείας.

- Λόγω της εξαιρετικά χαμηλής συχνότητάς τους (50 Ηz), τα πεδία αυτά

μεταφέρουν πολύ μικρή ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, που δεν είναι ικανή

να προκαλέσει βλαπτικά θερμικά ή γενετικά φαινόμενα στους ζώντες

οργανισμούς. Επειδή η ένταση αυτών των πεδίων φθίνει γρήγορα, με την

απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί, η τυχόν οπτική επαφή με

ηλεκτρικές γραμμές δεν συνεπάγεται αυτομάτως και επιβάρυνση από ηλεκτρικό

ή μαγνητικό πεδίο.

- Από το σύνολο τόσο των επιδημιολογικών μελετών, όσο και των εργαστηριακών

ερευνών που έχουν γίνει στην Ελλάδα και διεθνώς, δεν συνάγεται καμία σχέση
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αιτίου – αποτελέσματος μεταξύ της έκθεσης των ανθρώπων στα πεδία αυτά και 

πιθανών βλαβών στην υγεία, ούτε έχει εξακριβωθεί κάποιος μηχανισμός 

βιολογικής επίδρασης στον ανθρώπινο οργανισμό. 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και συγκεκριμένα κατά την κατασκευή της 

υδροληψίας, την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής του νερού, την κατασκευή 

του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις 

στην ποσότητα και την ποιότητα του επιφανειακού και του υπόγειου νερού της 

περιοχής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αγωγός αρχικά για τα πρώτα περίπου 

1.449m ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια επί προσωρινής 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 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 περίπου 174m, ο αγωγός θα οδεύσει 

επιχωμένος σε υφιστάμενο χωματόδρομο, πλάτους 5m στον οποίο δεν απαιτείται 

καμία διαπλάτυνση ή επέμβαση. 

 

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως κατά τη φάση κατασκευής της 

υδροληψίας και τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής, είναι το ενδεχόμενο 

διαρροής πετρελαιοειδών, λιπαντικών ή άλλων ουσιών στην κοίτη του ρέματος. Η 

αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής, ως αποτέλεσμα της χρήσης των μηχανημάτων ή 

ως συνέπεια ατυχήματος, είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος της περιοχής.  

 

Κατά τη φάση λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού, θα υπάρξει διαταραχή του 

υδρολογικού κύκλου στο μικροπεριβάλλον της περιοχής, αλλά δεδομένου ότι οι 

υπολογισμοί για τη λειτουργία του έργου έγιναν με εξασφαλισμένη την οικολογική 

παροχή για το ρέμα, η διαταραχή του υδρολογικού κύκλου θα έχει ελάχιστες 

συνέπειες στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής. Άλλωστε, η ποσότητα του νερού που 

θα εισέρχεται στον αγωγό προσαγωγής, στο σημείο υδροληψίας, θα επιστρέφει στο 
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ρέμα κατάντη του ΥΗΣ, στη φυσική του ροή, χωρίς απώλειες. Από τη λειτουργία του 

έργου, θα μειωθεί η παροχή του ρέματος κατάντη της υδροληψίας, μόνο όμως για 

ένα μικρό τμήμα αυτού, αφού το νερό μετά τη διέλευσή του από το σταθμό 

παραγωγής θα επανέλθει στη φυσική του ροή. 

Αναφέρεται ότι μεταξύ της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, υπάρχουν κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου -όπως εμφαίνεται και στα 

επισυναπτόμενα σχέδια της παρούσας- οι οποίοι συμβάλουν στο ρέμα Βαθύρρευμα 

και θα ενισχύουν την οικολογική παροχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. Οι 

παροχές των συμβαλλόμενων αυτών ρεμάτων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, απαιτείται προσοχή για την αποφυγή 

ενδεχόμενης διαρροής λιπαντικών από τους μετασχηματιστές, ως συνέπεια 

ατυχήματος. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι 1 στους 10.000 μετασχηματιστές τυγχάνει να 

έχει διαρροή λαδιών κατά τη λειτουργία του. Παρ’ όλα αυτά, για τη συλλογή των 

υγρών αυτών, στη βάση των μετασχηματιστών θα κατασκευαστούν ειδικοί θάλαμοι 

συλλογής (ελαιολεκάνες), ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα εναπόθεσης των 

υλικών αυτών στο έδαφος.  

Από τη φύση του έργου εκτιμάται ότι δεν θα αλλοιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του νερού του ρέματος και δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στην θερμοκρασία του 

ύδατος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το νερό, κατά τη διέλευση του από τους 

υδροστρόβιλους, δεν υφίσταται καμιά αλλοίωση και επομένως είναι κατάλληλο για 

την ίδια χρήση όπως και πριν την προσαγωγή του στο Υδροηλεκτρικό Έργο. 

Η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει τα υπόγεια νερά, αφού δεν 

πρόκειται να προκληθεί καμία μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών στην 

περιοχή κατασκευής του έργου. Όπως έχει προαναφερθεί, θα κατασκευαστεί 

υδροληψία και όχι ταμιευτήρας, που θα μπορούσε να επιφέρει μεταβολή στη στάθμη 

του υπόγειου υδροφορέα. Έχει παρατηρηθεί, στα υδροηλεκτρικά έργα που 

λειτουργούν με ταμιευτήρα νερού, πως μεταβάλλεται χρονικά η στάθμη του 

ταμιευτήρα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του ωφέλιμου όγκου του, που προκαλείται 

από τη συνεχή συσσώρευση φερτών υλών στον πυθμένα του. Η συγκέντρωση του 

νερού στον ταμιευτήρα και η συνεχής άνοδος της στάθμης του επιφέρει μεταβολή 

στην κλίση του πιεζομετρικού φορτίου μεταξύ του ταμιευτήρα και του υπόγειου 

υδροφορέα, με αποτέλεσμα τον ολοένα αυξανόμενο εμπλουτισμό του και την αύξηση 

της στάθμης του, όταν οι εδαφικές συνθήκες το επιτρέπουν.  
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Σχετικά με την περίπτωση αστοχίας του έργου, αν για οποιοδήποτε λόγο το έργο 

σταματήσει να λειτουργεί, τότε δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον 

της περιοχής, καθώς το νερό θα επανέλθει στην αρχική του κοίτη και θα ρέει πλέον 

αναξιοποίητο. 

 

Το προτεινόμενο έργο της εγκατάστασης μικρού ΥΗΣ θα αξιοποιεί το υδατικό 

δυναμικό στη συγκεκριμένη περιοχή, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες προστασίας και διατήρησης 

του περιβάλλοντος, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των υποδομών της 

περιοχής. 

9.14. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Οι επιπτώσεις του έργου στον περιβάλλοντα χώρο συνοψίζονται παρακάτω. Δίνεται 

το μέγεθος (0=Καμία επίπτωση, 1=Μικρή, 2= Μέτρια, 3= Μεγάλη), ο χαρακτηρισμός των 

επιπτώσεων σε άμεσες – έμμεσες (ΑΜ/ΕΜ), θετικές – αρνητικές (ΘΕ/ΑΡ) και 

αντιστρέψιμες – μη αντιστρέψιμες (ΑΝ/ΜΑ) καθώς και η πιθανότητα να συμβεί η 

επίπτωση (0=Καμία πιθανότητα, 1=Μικρή, 2= Μέτρια, 3= Μεγάλη). 

 
 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα Χαρακτηρισμός Μέγεθος Πιθανότητα 

Φυσικό περιβάλλον       
Ατμόσφαιρα ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 2 ΚΑΜΙΑ - 3 

Επιφανειακά νερά ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ 2 2 ΚΑΜΙΑ - 3 
Υπόγεια νερά ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 

Μορφολογία – Έδαφος ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ 2 2 ΚΑΜΙΑ - 3 
Τοπίο ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ 2 2 ΚΑΜΙΑ - 3 

Οικοσυστήματα 
(Χλωρίδα – Πανίδα) ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ 2 3 ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ 1 1 
Ανθρωπογενές 

περιβάλλον       

Θόρυβος ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 2 ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ - 3 
Ατυχήματα ΕΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 1 ΚΑΜΙΑ - 3 

Αρχαιολογικοί χώροι ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 
Χρήσεις / Κάλυψη γης ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 3 ΑΜ-ΑΡ-ΜΑ 1 3 
Δίκτυο Αποχέτευσης ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 

Δίκτυο Ύδρευσης ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 
Δίκτυο ΔΕΗ / ΟΤΕ ΚΑΜΙΑ - 3 ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ 3 3 
Δίκτυα Μεταφορών ΑΜ-ΑΡ-ΑΝ 1 2 ΚΑΜΙΑ - 3 
Πρωτογενής τομέας ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 

Δευτερογενής τομέας ΚΑΜΙΑ - 3 ΚΑΜΙΑ - 3 
Τριτογενής τομέας ΚΑΜΙΑ - 3 ΑΜ-ΘΕ-ΜΑ 1 2 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως 

περιγράφηκαν εκτεταμένα στο προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 9), αναφέρονται στις 

επιπτώσεις στα μη βιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και 

στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών με σκοπό την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων, τα οποία 

έχουν σαν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την 

αποκατάσταση, τη διατήρηση και βελτίωσή του. 

Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία εκείνα και οι παράγοντες του 

περιβάλλοντος που επηρεάζονται από την κατασκευή και τη λειτουργία του 

προτεινόμενου έργου και τα οποία είναι τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, η χλωρίδα 

και η πανίδα, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το υδάτινο, το ακουστικό και το 

ανθρωπογενές περιβάλλον και προτείνονται ανάλογα για την κάθε περίπτωση μέτρα 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων. 

10.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ, όπως προαναφέρθηκε, δεν θα επηρεάσει το μικροκλίμα της 

περιοχής μελέτης, αφού δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ταμιευτήρας. Για την 

απόληψη των νερών του ρέματος Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό 

στηθαίο με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες στην στέψη του. Βάσει των ανωτέρω δεν 

προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων στα κλιματικά 

και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι η εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού για 

παραγωγή ενέργειας έχει έμμεσα θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς 

αποτελεί μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με μηδενικές παραγωγές θερμοκηπιακών 

αερίων. Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί το περιβαλλοντικό κέρδος από την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, καθώς για κάθε κιλοβάτ το οποίο παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές, μειώνεται η ανάγκη για ρυπογόνα παράγωγη ενέργειας 

από ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, η κατασκευή του ΜΥΗΕ Βαθύρρευμα θα έχει 

θετικές μακροπρόθεσμα συνέπειες στο κλίμα, μέσω της επιβράδυνσης της 
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διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής, για την οποία κύριος υπεύθυνος είναι οι 

εκπομπές αερίων των θερμοκηπίου, με βασικότερο το διοξείδιο του άνθρακα. 

10.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι εργασίες για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής του νερού αφορούν στην 

εκσκαφή, στην τοποθέτηση του αγωγού και στην επίχωση των σκαμμάτων. Οι 

εργασίες αυτές, θα εκτελεστούν στο επιφανειακό τμήμα του εδάφους, με συνέπεια να 

προκληθεί πολύ μικρή μεταβολή των χαρακτηριστικών του εδάφους, αποκλειστικά 

στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.  

 

Για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, κρίνεται σημαντική η 

τεχνικογεωλογική αναγνώριση της διαδρομής, ώστε να αποφευχθούν περιοχές 

κατολισθήσεων ή καταπτώσεων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Εκτιμάται ότι σε μικρό χρονικό διάστημα, η φυσική επαναφορά της χλωρίδας θα έχει 

ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, σε τέτοιο βαθμό που θα 

προσφέρει σημαντική προστασία στα πρανή από φαινόμενα διάβρωσης. Όσον 

αφορά τα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, αυτά 

αναμένεται να μεταβληθούν, σε μικρή κλίμακα, από την κατασκευή της υδροληψίας 

και από την κατασκευή του κτιρίου, εμβαδού περί τα 190m2, όπου θα εγκατασταθεί 

το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Μικρές αλλαγές στα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά θα 

προκληθούν και από τις εργασίες τοποθέτησης του αγωγού προσαγωγής, ο οποίος 

όμως σημειώνεται ότι θα είναι υπόγειος. Οι αλλαγές αυτές θα προκληθούν από την 

απόθεση των υλικών εκσκαφής παραπλεύρως του χώρου εργασίας, η οποία όμως 

θα είναι προσωρινή, καθώς το σύνολο των υλικών θα χρησιμοποιηθεί για τις 

απαραίτητες επιχώσεις. Η εργασία των επιχώσεων θα είναι η αμέσως επόμενη των 

εκσκαφών, ώστε η διάρκεια της δυσμενούς αυτής επίπτωσης να είναι η ελάχιστη 

δυνατή. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ο.Α.Ι. του τοπίου εκτιμάται μέση και ως εκ τούτου κρίνεται 

ικανοποιητική η δυνατότητά του να δεχτεί επεμβάσεις.  

 

Υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν μικρές μορφολογικές μεταβολές κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, από τη λειτουργία του εργοταξίου. Για την όσο το δυνατό 

μικρότερη επιβάρυνση του τοπίου, αλλά και για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιμο η θέση του εργοταξίου να επιλεγεί έτσι, ώστε να 

τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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- να μη βρίσκεται σε σημείο που να εμποδίζει την επιφανειακή ροή των υδάτων,

χείμαρρους, ρέματα κ.α.,

- να απέχει τουλάχιστον 250m από οικισμούς και

- να καταλαμβάνει την απόλυτα αναγκαία έκταση, προς αποφυγή άσκοπης

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Κατά την κατασκευή του έργου, προκύπτουν στερεά απόβλητα, κυρίως από την 

εγκατάλειψη υπολειμμάτων οικοδομικών εργασιών και υλικών συσκευασίας στις 

θέσεις εκτέλεσης των έργων, καθώς και από τα απορρίμματα που δημιουργούν οι 

εργαζόμενοι. Πολλές φορές παρατηρείται και η εγκατάλειψη πεπαλαιωμένων 

μηχανημάτων ή εξαρτημάτων, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί αυστηρά. 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, ολόκληρη η περιοχή 

εγκατάστασης του εργοταξίου θα πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως. Κατά τις 

διαδικασίες αποκατάστασης θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα υλικά, εργαλεία, 

μηχανήματα κ.α. και ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε η περιοχή 

επέμβασης να ενσωματωθεί αρμονικά στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι ως 

αποκατάσταση δεν νοείται πάντοτε η επαναφορά στην προ της επέμβασης 

κατάσταση, αλλά πολύ συχνά η αποκατάσταση του τοπίου συνίσταται στην εκτέλεση 

εργασιών διαμορφώσεων και ισοπεδώσεων, ώστε η περιοχή να αποδοθεί για χρήση 

και ταυτόχρονα να έχει αποδεκτή όψη, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. 

Επίσης, η εξασφάλισης της ροής της οικολογικής παροχής κατάντη της υδροληψίας 

του ΜΥΗΕ, καθώς και η ύπαρξη πολλών συμβαλλόμενων κλάδων μεταξύ 

υδροληψίας και σταθμού παραγωγής, διασφαλίζει την προστασία του φυσικού 

οικοσυστήματος και του παρόχθιου τοπίου της περιοχής. 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής από τη πιθανότητα μειωμένης 

ροής κατάντη της υδροληψίας, αυτές όπως έχει προαναφερθεί στο Κεφάλαιο 9.3 της 

παρούσας, αυτές κρίνονται από ασήμαντες ως ανεπαίσθητες. Σε κάθε περίπτωση 

στο ρέμα θα ρέει η οικολογική παροχή, η οποία και υπολογίστηκε βάση των κείμενων 

διατάξεων και αφήνοντας έτσι την κατάλληλη ποσότητα ύδατος που είναι απαραίτητη 

για τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής. Συνεπώς, δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στα κατάντη της υδροληψίας ενδιαιτήματα και στους κατάντη βιοτόπους.  

Η εργοταξιακή οδός που θα διαμορφωθεί και επί της οποίας θα τοποθετηθεί και ο 

αγωγός προσαγωγής, έχει σχεδιαστεί σε έδαφος με χαμηλές κατά το δυνατό κλίσεις. 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χωματουργικές τομές και τα πρανή 
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επιχώσεων που θα δημιουργούνται να είναι όσο το δυνατό περιορισμένα, ενώ 

ταυτόχρονα περιορίζονται και οι απότομοι ελιγμοί και ως εκ τούτου περιορίζεται και η 

οπτική – αισθητική επίπτωση των έργων. 

 

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

οπότε δεν θα προκύψει περίσσεια εκσκαφών. 

 

Αναφορικά με την προσωρινή απόθεση των πλεοναζόντων υλικών, κατά την 

κατασκευή του έργου, θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους εντός του εύρους 

κατάληψης του έργου, πλησίον της περιοχής εκσκαφής και στη συνέχεια τα υλικά 

αυτά θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται στις καθορισμένες περιοχές για τελική 

χρήση το συντομότερο δυνατό. Θα αποφεύγεται η επί μακρό χρονικό διάστημα 

απόθεση αδρανών υλικών στους χώρους εργασιών. Οι εργασίες εκσκαφών, 

κατασκευών και μεταφοράς υλικών θα συντονίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην 

δημιουργούνται αποθέματα. Σε περίπτωση δε απόλυτου ανάγκης, τα αποθέματα 

αυτά θα πρέπει να διαβρέχονται ώστε να μη δημιουργούνται αιωρήματα. 

10.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου αναμένονται μικρού μεγέθους μεταβολές 

στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατά τις εργασίες διάνοιξης του 

ορύγματος για την τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής, κατά την κατασκευή του 

κτιρίου του ΜΥΗΕ και της υδροληψίας. Αντίθετα, δεν αναμένεται καμία μεταβολή 

σχετικά με την εδαφολογική σύσταση ή τα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής, 

αφού το μέγεθος του έργου εν γένει και ειδικότερα της υδροληψίας είναι τόσο μικρό 

που δεν μπορεί να επιφέρει τέτοιου είδους αλλαγές. Οι εν λόγω επιπτώσεις δεν 

χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

 

Τέλος, από τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού, λόγω του μικρού μεγέθους 

του, δεν δύναται να προκληθούν προβλήματα αστάθειας του εδάφους, κατολισθήσεις 

ή οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται συνήθως 

εξαιτίας των μεγάλων μεταβολών στη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 

που παρατηρείται στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων φραγμάτων, δημιουργίας 

μεγάλης έκτασης υδατοσυλλογών, αλλά και στις περιπτώσεις μακροχρόνιας και 

εντατικής άντλησης υπόγειου νερού. 
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10.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χλωρίδα - Πανίδα 
Για τη διασφάλιση της ισορροπίας του περιβάλλοντος, στην περιοχή κατασκευής του 

έργου, κρίνεται σκόπιμη η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας. 

Τα μέτρα αντιμετώπισης κατά την κατασκευή του έργου αφορούν στη σωστή 

λειτουργία της εργοταξιακής εγκατάστασης, στην απομάκρυνση των απορριμμάτων 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων 

αυτών. Ακόμη, συστήνεται η πλύση των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδό τους 

από τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις, η συλλογή του νερού που θα προκύψει από τις 

εργασίες αυτές, η αφαίρεση της λάσπης και η επαναχρησιμοποίηση του νερού, όπου 

αυτό είναι δυνατό. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθεί η απόρριψη οποιωνδήποτε 

μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. 

Όσον αφορά τη χλωρίδα της περιοχής, οι εργασίες εκχέρσωσης και αποψίλωσης 

φυτεμένων εκτάσεων θα περιοριστούν στις ελάχιστες απαιτούμενες. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προστασίας: 

- Αποφυγή άσκοπων εκχωματισμών, που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην

επέκταση της ζώνης κατάληψης και στον περιορισμό του ζωτικού χώρου της

χλωρίδας.

- Αποφυγή ανεξέλεγκτης απόρριψης υλικών εκσκαφής.

Από την κατασκευή του έργου αναμένεται μικρή σχετικά κατάληψη έκτασης που θα 

περιοριστεί στη θέση της υδροληψίας, στην εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και στην τοποθέτηση του αγωγού προσαγωγής συνολικού 

μήκους 3.550,0m. Αναφέρεται ότι εφόσον από την κατασκευή του έργου απαιτηθεί η 

κοπή δέντρων, μετά το πέρας της κατασκευής, η περιοχή θα αποκατασταθεί 

πλήρως. Η αποκατάσταση εκτός της αναπλήρωσης των κομμένων δέντρων θα 

περιλαμβάνει καθαρισμό της περιοχής από απορρίμματα, αδρανή υλικά κ.α.  

Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Τρικάλων έχει εντοπιστεί η 

παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fibriata f. Sp. Platani walter,ο 

οποίος προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, ασθένεια 

που είναι πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, και προκαλεί τη νέκρωση των 

δέντρων και εξαπλώνεται εύκολα με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον 

άνθρωπο με τη μεταφορά ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων 
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εργαλείων, κλαδεύσεων καθώς επίσης διαδίδεται σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή 

τη συνένωση των ριζών. Για την προληπτική αποφυγή μετάδοσης της ασθένειας 

στην περιοχή συστήνεται όλα τα μηχανήματα εκσκαφής και μεταφοράς, που θα 

χρησιμοποιηθούν στις εργασίες εκρίζωσης και απομάκρυνσης των δένδρων της 

περιοχής να καθαρίζονται με επιμέλεια με νερό υπό πίεση και με τη χρησιμοποίηση 

απολυμαντικών ουσιών. Δύο από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, για την 

απολύμανση των χώρων, των υπολειμμάτων υλοτομίας, αλλά και των μηχανημάτων 

είναι η ortho-phenylphenol και το quaternary ammonium. Ειδικότερα, πριν από τη 

μετακίνηση του συνεργείου, όλα τα εργαλεία υλοτομίας (τσεκούρια, πριόνια, λάμες 

αλυσσοπρίονων κ.α.) συστήνεται να απολυμαίνονται, με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά, 

χρόνο >30min, σε ένα διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 1% (20% χλωρίνης) ή 

φορμόλης 5% ή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (πράσινο οινόπνευμα) 50% 

(EPPO/CABI 1997, Panconesi 1999). 

 

Όσον αφορά την πανίδα, προτείνεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων προστασίας 

της: 

- Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για την 

αποφυγή παρατεταμένης όχλησης της πανίδας. 

- Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου, αυτό να μην παραμένει 

ημιτελές, αλλά κάθε τμήμα του να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

- Η όχληση των ειδών της πανίδας από τη σκόνη δύναται να μειωθεί με τη συνεχή 

διαβροχή των δρόμων μετακίνησης των οχημάτων και του χώρου λειτουργίας 

των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου και την 

κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς κοκκωδών υλικών. 

- Για το τμήμα επέμβασης του υπό μελέτη ρέματος θα ληφθεί μέριμνα διατήρησης 

στην κοίτη μίας ελάχιστης παροχής, ίσης με 90ℓ/sec, στη θέση υδροληψίας . 

 

Όσον αφορά την ιχθυοπανίδα του ρέματος, όπως έχει αναφερθεί, θα κατασκευαστεί 

ειδική κλιμακωτή διάταξης (ιχθυόσκαλα – ιχθυοδιάδρομος) σε συνέχεια του στηθαίου 

της υδροληψίας, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάβασης 

τυχόντων ιχθύων μεταξύ των τμημάτων του ρέματος ανάντη και κατάντη των 

εγκαταστάσεων υδροληψίας. 

10.4.1. ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, η στερεοπαροχή του ρέματος δύναται να 

επηρεαστεί, λόγω της μεταβολής της χωρικής κυρίως κατανομής των φερτών υλών 

κατάντη της υδροληψίας. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στην κατασκευή της 
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υδροληψίας, η οποία θα προκαλέσει τη μερική διακοπή της παροχής των φερτών 

υλών. Με την πάροδο του χρόνου (και εντός χρονικού διαστήματος ορισμένων μηνών) θα 

παρατηρηθεί συσσώρευση φερτών υλών αμέσως ανάντη της υδροληψίας. Το 

μέγεθος της συσσώρευσης εξαρτάται από την ικανότητα της παροχής του ρέματος 

να μεταφέρει τα υλικά αυτά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την πλήρωση της μικρής 

λίμνης ανάντη της υδροληψίας με φερτά υλικά. Τα επόμενα φερτά θα διέρχονται 

υπερπηδώντας την υδροληψία και θα συνεχίζουν την πορεία τους προς τα κατάντη. 

Τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται στον εξαμμωτή της υδροληψίας αφού πρώτα 

διέρθουν από αυτή, συντελούν στη μείωση του ωφέλιμου όγκου του και για το λόγο 

αυτό απαιτείται η απομάκρυνσή τους. Η απομάκρυνση γίνεται με το περιοδικό 

άνοιγμα του θυροφράγματος του εξαμμωτή που οδηγεί τα συσσωρευθέντα φερτά 

υλικά στην κοίτη του ρέματος κατάντη της υδροληψίας, με τη βοήθεια της ροής του 

ρέματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα υπάρξει μείωση της στερεοπαροχής του 

ρέματος. 

10.5. ΑΝΡΘΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.5.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Το υπό εξέταση έργο αναμένεται να επιφέρει μικρή αλλαγή στις υφιστάμενες χρήσεις 

γης, λόγω της φύσης του, καθώς αφορά σε κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού. 

Όσον αφορά την περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η υδροληψία, δεν αναμένεται 

οποιαδήποτε αλλαγή στις χρήσεις γης, λόγω του μεγέθους του έργου και της 

απουσίας ταμιευτήρα, στην περίπτωση του οποίου θα μπορούσαν να κατακλυστούν 

μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Τέλος, αναφέρεται ότι από τη λειτουργία του έργου 

δεν θα επηρεαστεί καμία ανθρωπογενής δραστηριότητα κατάντη του υδροηλεκτρικού 

έργου, καθώς η παροχή του ρέματος, θα παραμείνει σχεδόν σταθερή, αφού το νερό, 

μετά τη διέλευσή του από το σταθμό παραγωγής, θα επιστρέφει στη φυσική του 

κοίτη. 

10.5.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το υπό μελέτη έργου, λόγω της φύση του και της μεγάλης απόστασης από 

κατοικημένες περιοχές (πλησιέστερος οικισμός Αρτοτίνα περί τα 3,2km), δεν σχετίζεται με 

επιπτώσεις στη διάρθρωση και σε λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

10.5.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στο ιστορικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Η περιοχή μελέτης δεν ανήκει σε κάποια ζώνη 
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προστασίας αρχαιολογικών, πολιτιστικών και ιστορικών χώρων. Επιπλέον, στην 

περιοχή της επέμβασης δεν υπάρχουν ορατά ίχνη μνημείων ή αρχαιοτήτων. Ωστόσο, 

κατά την κατασκευή του έργου, εφόσον βρεθεί κάποιο αρχαιολογικό ίχνος, θα πρέπει 

να ειδοποιηθεί άμεσα η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία και θα 

γνωμοδοτήσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1 του Νόμου 3028/2000 "Για την προστασία των 

Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς", να διακοπούν αμέσως οι 

εργασίες και να συνεχιστούν μόνο μετά από απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών. 

 

Επίσης, για το υπό μελέτη ΜΥΗΣ Βαθύρρευμα, πριν την έκδοση των ανωτέρω 

αποφάσεων και με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου, 

ελήφθησαν οι γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, που παρατίθενται κάτωθι: 

- Γνωμοδότηση της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1930/02-07-2009 έγγραφο. 

- Γνωμοδότηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το αρ. 

πρωτ. 2178/08-07-2009 έγγραφο. 

- Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Θεσσαλίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1258/26-05-2009 έγγραφο. 

10.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού τουρισμού και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η υδραυλική ενέργεια ενισχύει τον τουρισμό, καθώς αποτελεί 

μία μέθοδο που δεν είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη και αποτελεί πόλο έλξης 

για επισκέπτες με περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές ανησυχίες. Συμβάλλει επίσης 

στην τοπική ανάπτυξη τόσο με την αύξηση της απασχόλησης κυρίως κατά την 

κατασκευή του έργου όσο και με την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της 

περιοχής, αποτελώντας πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων 

επενδύσεων.  

10.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Όσον αφορά τα έργα υποδομής, το υπό μελέτη έργο θα δημιουργήσει την ανάγκη 

επέκτασης του δικτύου της Δ.Ε.Η., με σκοπό τη μεταφορά της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η λειτουργία του υπό 

μελέτη έργου και κυρίως οι γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας θα 

αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκλησης πυρκαγιάς από τυχόν βραχυκύκλωμα. Ο 

κίνδυνος αυτός είναι ο ίδιος με αυτόν που υπάρχει σε όλα τα υφιστάμενα δίκτυα της 

Δ.Ε.Η. και για το λόγο αυτό θα ληφθούν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στις 
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περιπτώσεις αυτές. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως στην επιμελή συντήρηση του 

δικτύου, στη συστηματική αποψίλωση και το συνεχή καθαρισμό της βλάστησης 

εκατέρωθεν του δικτύου της Δ.Ε.Η. 

Όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα, τόσο κατά τη φάση κατασκευής του έργου όσο 

και κατά τη φάση λειτουργίας, αυτά είναι συνήθως τυχαία περιστατικά, των οποίων η 

συχνότητα και η κατηγορία στην οποία εντάσσονται (θανατηφόρα, σοβαρά και ελαφρά) 

εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως τη φύση του έργου και κυρίως τα μέτρα 

ασφαλείας. Τις περισσότερες φορές, η εκτίμηση του κινδύνου των εργατικών 

ατυχημάτων γίνεται βάσει στατιστικών στοιχείων από υδροηλεκτρικά έργα που έχουν 

ήδη κατασκευασθεί. 

Ο κίνδυνος των εργατικών ατυχημάτων, κατά τη φάση κατασκευής και κατά τη φάση 

λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού έργου, δεν είναι μεγαλύτερος των άλλων τεχνικών 

έργων (οδών, γεφυρών κ.α.). 

Για την περαιτέρω ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, προτείνονται τα ακόλουθα: 

- Σήμανση του χώρου εργασιών με κατάλληλες πινακίδες για ενημέρωση των

διερχομένων πεζών και οχημάτων.

- Λήψη απλών μέτρων πυρασφάλειας.

- Περίφραξη μεταφερθέντων ογκωδών υλικών και κατά περίπτωση οχημάτων και

μηχανημάτων.

Επίσης, πέρα από το κράνος και τα κατάλληλα υποδήματα και στολές (εάν απαιτείται), 

θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εργαζόμενους και να 

λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας: 

- Κατά την κίνηση πεζών, μηχανημάτων και οχημάτων στο στάδιο των εκσκαφών,

καθώς και κατά τη μεταφορά των υλικών για τις επιχώσεις.

- Κατά την κίνηση διερχομένων πεζών και οχημάτων, με την περίφραξη του χώρου

εργασίας και τη σήμανσή του με πινακίδες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και άλλες

σχετικές διατάξεις.

- Κατά τις εργασίες καθαρισμού του πυθμένα των τάφρων από πλεονάζοντα

προϊόντα εκσκαφής, τη διαμόρφωσή του, την καταβίβαση σωλήνων ή άλλων

υλικών, τη σκυρόδετησή τους κ.λπ.. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να

εγκαταλείπονται αντικείμενα ή εργαλεία στα χείλη των τάφρων, που θα

μπορούσαν να πέσουν μέσα σε αυτές.
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- Κατά τη χρήση χημικών ουσιών, όταν απαιτούνται, με τη χρήση κατάλληλης 

προσωπίδας και την επιμελή απομάκρυνσή τους μετά το τέλος των εργασιών. 

- Κατά τις εργασίες σταθεροποίησης των πρανών των τάφρων. 

10.8. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Οι κύριες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής του έργου αφορούν στους 

αέριους ρύπους που θα παραχθούν από τα μηχανήματα κατασκευής, ως προϊόντα 

καύσης του πετρελαίου και στην παραγωγή σκόνης, ως προϊόν εκσκαφής.  

 

Η ποσότητα των αέριων ρύπων θεωρείται αμελητέα, δεδομένου της περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας λειτουργίας των μηχανημάτων. Όσον αφορά την αποφυγή 

δημιουργίας σκόνης, προτείνεται η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ως προς 

τα μέτρα προστασίας από τη σκόνη. 

 

Όσον αφορά την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, από την κίνηση των εργοταξιακών 

οχημάτων, προτείνονται τα ακόλουθα: 

- Διαβροχή των εκχωμάτων και ύγρανση των διαδρόμων κίνησης των 

μηχανημάτων. 

- Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις χωμάτινες επιφάνειες. 

- Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες προς τα πάνω και όχι 

προς το έδαφος. 

- Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης να διατηρούνται καθαρά και υγρά. 

 

Γενικότερα μέτρα ορθής λειτουργίας του εργοταξίου, για τον περιορισμό της σκόνης, 

αποτελούν τα ακόλουθα: 

- Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά 

υλικά οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα. 

- Απαραίτητη είναι η διαβροχή του εδάφους κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων 

και εναποθέσεων άμμου και χαλικιών, καθώς και το πλύσιμο των τροχών όλων 

των οχημάτων που εξέρχονται από το χώρο εργασιών, ώστε να ελαττωθεί η 

σκόνη που εκπέμπεται. Τα οχήματα που φεύγουν από το πεδίο εργασιών 

πρέπει να είναι καθαρά. 

- Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές θα 

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. 
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Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου και γενικότερα των υδροηλεκτρικών σταθμών, 

δεν εκπέμπονται αέριοι ρύποι, όπως συμβαίνει με τη χρήση των συμβατικών 

καυσίμων. Επομένως, το υπό μελέτη έργο δεν θα συμβάλει στην εκπομπή 

οποιουδήποτε αέριου ρύπου και για το λόγο αυτό δεν προτείνονται μέτρα 

αντιμετώπισης. 

10.9. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αναμένεται αύξηση του θορύβου στην 

περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, η οποία θα προκληθεί κυρίως από τη λειτουργία 

του εργοταξίου. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών θα διεξαχθεί εκτός 

κατοικημένης περιοχής και επομένως δεν αναμένονται σημαντικές οχλήσεις για τους 

κατοίκους των οικισμών της ευρύτερης περιοχής. Η διέλευση γεμάτων φορτηγών 

που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες του έργου, μέσα από τους οικισμούς, θα 

πρέπει να αποφεύγεται. Εφόσον αυτό είναι αναπόφευκτο, η διέλευση των φορτηγών 

θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας και σε κάθε περίπτωση, εφόσον 

μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.α.), οι καρότσες των φορτηγών θα 

είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. Προτείνεται να τηρούνται οι προδιαγραφές 

σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων εκσκαφής και οι επιτρεπόμενες στάθμες 

ακουστικής ισχύος, βάσει της Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003. όπως τροποποιήθηκε από 

την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007). Προτείνεται επίσης, ως μέτρο μείωσης του 

θορύβου, η χρήση μηχανημάτων ελαττωμένης ηχορύπανσης, καλά συντηρημένων, 

ώστε να μην επιβαρυνθεί το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

Σχετικά με το θόρυβο, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, αυτός προέρχεται από τη 

λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, με κυριότερες πηγές θορύβου τους 

υδροστρόβιλους, τις γεννήτριες και το σύστημα εξαερισμού τους, καθώς και τους 

μετασχηματιστές. Ωστόσο, όπως υπολογίστηκε στο κεφάλαιο 9, θεωρώντας ένταση 

ήχου 90,0dB(A), στην πηγή του θορύβου (ΥΗΣ), διαπιστώνεται ότι σε απόσταση 20m 

από την πηγή ο θόρυβος αυτός μειώνεται σε 64,0dB(A), ενώ σε απόσταση 100m 

από την πηγή, ο θόρυβος φτάνει τα 50,0dB(A). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που αποτελεί την κύρια πηγή θορύβου, θα είναι 

τοποθετημένος εντός του κτιρίου, ότι το κτίριο του σταθμού παραγωγής θα διαθέτει 

αφενός μόνωση με κατάλληλα ηχομονωτικά υλικά και αφετέρου τοιχώματα 

κατάλληλου πάχους, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ηχομόνωση του, η στάθμη 

του θορύβου, στις παραπάνω αποστάσεις, αναμένεται να εμφανιστεί σε πολύ 

χαμηλότερα έως αμελητέα επίπεδα. 
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10.10. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 9, από τη λειτουργία του υπό μελέτη ΜΥΗΕ δεν 

αναμένονται επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης σχετίζονται με την ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων, όπως και γύρω από κάθε ηλεκτροφόρο στοιχείο. Η ένταση του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αναπτύσσεται στις περιοχές είναι αμελητέα, φθίνει 

αρκετά με την απόσταση και δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα αντιμετώπισης.  

10.11. ΥΔΑΤΑ 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην 

ποσότητα και ποιότητα του επιφανειακού και του υπόγειου νερού της περιοχής. Αυτό 

που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, κυρίως κατά τη φάση κατασκευής της 

υδροληψίας, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εντός της κοίτης του ρέματος, 

είναι η αποφυγή ενδεχόμενης διαρροής πετρελαιοειδών, λιπαντικών ή άλλων 

παρεμφερών ουσιών, ως συνέπεια ατυχήματος των χρησιμοποιούμενων 

μηχανημάτων ή λόγω κακής χρήσης τους, γεγονός το οποίο δύναται να επηρεάσει 

αρνητικά το τοπικό υδάτινο περιβάλλον. 

 

Κατά τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού δεν θα υπάρξει διαταραχή του 

υδρολογικού κύκλου. Οι υπολογισμοί για τη λειτουργία του έργου έγιναν με 

εξασφαλισμένη την οικολογική παροχή του ρέματος. Αναφέρεται ότι μεταξύ της 

υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν κλάδοι του 

υδρογραφικού δικτύου, οι οποίοι συμβάλουν στο ρέμα Βαθύρρευμα και θα ενισχύουν 

την οικολογική παροχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.  

 
Η συνολική ποσότητα του νερού από τον αγωγό προσαγωγής, θα κατευθύνεται στον 

υδροστρόβιλο και από εκεί θα επιστρέφει στη φυσική κοίτη του ρέματος Βαθύρρευμα, 

χωρίς απώλειες. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα είναι η μικρή μείωση της 

παροχής του ρέματος κατάντη του σταθμού, η οποία όμως αναμένεται να επιφέρει 

αμελητέες συνέπειες στο οικοσύστημα του ρέματος και ως εκ τούτου δεν προτείνεται 

καμία ενέργεια για την αντιμετώπισή της. 

 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποφυγή 

οποιασδήποτε διαρροής πετρελαιοειδών, λιπαντικών κ.α., ως συνέπεια ατυχήματος 

ή κατά τη συντήρηση των μηχανημάτων του υδροηλεκτρικού σταθμού. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αποφευχθεί η επαφή του νερού με τα 

χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία 
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των υδροστροβίλων και της γεννήτριας, ώστε να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα του 

νερού που θα επανέλθει στη φυσική κοίτη του ρέματος κατάντη του ΥΗΣ. 

10.12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Ή 
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ΜΥΗΕ θα τοποθετηθούν πίνακες 

τροφοδοσίας και ελέγχου. Στους πίνακες ελέγχου, θα εγκατασταθεί το σύστημα 

αυτοματισμού και ρύθμισης της ισχύος της μονάδας, οι προστασίες της γεννήτριας, 

καθώς και η τροφοδότηση των βοηθητικών της μονάδας, ενώ για την ασφαλή 

λειτουργία του ΥΗΣ το σύστημα αυτοματισμού θα τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα 

24V, που θα προέρχεται από ανορθωτή και συσσωρευτή. 

Στην πρόσοψη των πινάκων θα υπάρχουν όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογικοί 

διακόπτες και κομβία πίεσης για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της 

μονάδας. Για την προστασία της μονάδας και της εγκατάστασης θα εγκατασταθούν 

Η/Ν προστασίας που θα επενεργούν στον αυτόματο διακόπτη της μονάδας και της 

εγκατάστασης, αντίστοιχα. Ακόμη, για την πυροπροστασία του ΥΗΣ θα 

εγκατασταθούν πυροφραγμοί καλωδίων, ανιχνευτές καπνού και φορητοί 

πυροσβεστήρες. Έτσι, θα δίνεται και η δυνατότητα διενέργειας ορισμένων 

απαραίτητων ενεργειών, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αστοχίας ή 

δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

Επιπλέον, ο πίνακας Μ.Τ. που θα εγκατασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο στο κτίριο του 

ΥΗΣ, θα προστατεύεται από αλεξικέραυνα Μ.Τ. που θα βρίσκονται στο πεδίο εξόδου 

προς το δίκτυο. Έχει προβλεφθεί επίσης, η δυνατότητα συνεχούς τηλεπικοινωνίας, 

για την επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας του ΜΥΗΕ, για τη λήψη των απαραίτητων 

πληροφοριών και για τη δυνατότητα επέμβασης για την άμεση άρση οποιωνδήποτε 

τυχών λειτουργικών δυσχερειών του σταθμού. 

Εκ μέρους της Μελετητικής Εταιρίας 
-Η- 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μελετήτρια 

ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 
Γεωλόγος 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

Λόγω της φύσης του, το υπό μελέτη έργο, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα 

κεφάλαια δεν παρουσιάζει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής. Παρ' όλα αυτά για την αυστηρή τήρηση και 

παρακολούθηση της οικολογικής παροχής του ΜΥΗΕ, με σκοπό τη διασφάλιση των 

κατάντη της υδροληψίας οικοσυστημάτων, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλης 

διάταξης κατάντη της υδροληψίας για τη μέτρηση της οικολογικής παροχής. 

 

Ειδικότερα, στην οπή από την οποία θα διέρχεται η οικολογική παροχή προς τη 

ιχθυόσκαλα, θα τοποθετηθεί τηλεμετρικός αυτόματος ψηφιακός σταθμηγράφος, με 

σκοπό την παρακολούθηση της οικολογικής παροχής που θα αφήνεται στο ρέμα. Η 

διάταξη θα αποτελείται από δύο (2) μονάδες, ήτοι τη μονάδα τηλεμετρίας - 

καταγραφικού και τον αισθητήρα στάθμης νερού. Ο προγραμματισμός της μονάδας 

τηλεμετρίας θα μπορεί να γίνεται είτε από μακριά μέσω διαδικτύου, είτε με SMS, είτε 

με καλωδιακή σύνδεση με φορητό υπολογιστή. Η μονάδα θα φέρει ηλιακό συλλέκτη, 

αλλά και χωρίς αυτόν ο σταθμός θα μπορεί να λειτουργεί για 20 και πλέον μέρες. Σε 

περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το σύστημα η μονάδα τηλεμετρίας θα δύναται 

να καταγράφει τις μετρήσεις σε εσωτερική μνήμη. Η μνήμη θα επαρκεί για 2 περίπου 

χρόνια με ωριαίο ρυθμό καταγραφής. Σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις του 

αυτόματου καταγραφικού οργάνου, θα είναι διαθέσιμες στα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα όποτε αυτό ζητηθεί. 

 

Ο έλεγχος των φερτών υλικών στον εξαμμωτή θα πραγματοποιείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα και θα εκκενώνεται, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο, μέσω 

χειροκίνητων θυροφραγμάτων εξόδου φερτών υλικών. Τα φερτά υλικά θα 

επιστρέφουν εξ ολοκλήρου πίσω στην κοίτη του ρέματος Βαθύρρευμα, 

εξασφαλίζοντας το απαραίτητο ισοζύγιο στερεοπαροχής. Συνεπώς, δεν απαιτείται 

πρόσθετη περιβαλλοντική διαχείριση των φερτών υλικών.  

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τη μέτρηση της εκτρεπόμενης παροχής και της 

υπερχειλίζουσας απορροής, θα τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη στην είσοδο της 

εσχάρας υδροληψίας. 

 

 



ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ»  
ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

[ARV318C.doc] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.244 

12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ΜΥΗΕ, στο ρέμα Βαθύρρευμα. Για την 

αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών περιβαλλοντικών καταστάσεων προτείνονται τα 

ακόλουθα κωδικοποιημένα μέτρα, όροι και περιορισμοί πρόληψης ή αντιμετώπισης 

αυτών: 

- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που προέρχεται από τις εκσκαφές, εφόσον 

είναι κατάλληλο για την κατασκευή επιχωμάτων και σκαμμάτων. 

- Για κάθε είδους εκσκαφή να χρησιμοποιηθούν διατρητικά μηχανήματα με φίλτρα 

συγκράτησης σκόνης. 

- Η μεταφορά των υλικών να γίνεται με φορτηγά, όπως προβλέπεται από την 

Ελληνική Νομοθεσία και όχι με υπερπλήρωση των φορτηγών. 

- Κατά τη μεταφορά αδρανών υλικών τα πήγματα των οχημάτων μεταφοράς να 

είναι καλυμμένα. 

- Σε περίπτωση δημιουργίας σωρών υλικών στο χώρο της κατασκευής του ΥΗΣ 

να ακολουθείται κατάλληλη διαβροχή των σωρών.  

- Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται από το χώρο του έργου. Η διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

- Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών ορυκτελαίων επί του εδάφους. 

- Απαγορεύεται το μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος.  

- Απαγορεύεται κάθε μορφής ρύπανση από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, 

καύσιμα κ.α. κατά τη φάση κατασκευής του έργου.  

- Τα προς χρήση και προς απόσυρση λιπαντικά έλαια να φυλάσσονται σε κλειστά 

δοχεία, σε στεγασμένο χώρο με στεγανό δάπεδο. Για οποιαδήποτε διάταξη στην 

οποία χρησιμοποιούνται λιπαντικά έλαια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα συλλογής τυχών διαρροών τους σε κατάλληλη δεξαμενή. 

- Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, θα ληφθούν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, με την 

αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του 

περιβάλλοντος χερσαίου χώρου.  

- Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα πρέπει να απομακρυνθεί μετά το 

πέρας της κατασκευής και ο χώρος του εργοταξίου να αποκατασταθεί. 

- Οι διάφορες εκσκαφές δεν θα πρέπει να παραμείνουν ακάλυπτες για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. 
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- Οι αποθέσεις υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό 

ύψος. Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4m. 

- Θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 

υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

- Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των 

μηχανημάτων των συνεργείων κ.α. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. 

- Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να χορηγηθούν όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

- Οι εγκαταστάσεις θα προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής 

και οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον θα είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες.  

- Το κτίριο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι εναρμονισμένο 

με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.  

- Θα εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα και θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό 

του έργου οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος.  

- Όλα τα μηχανήματα εκσκαφής και μεταφοράς, που θα χρησιμοποιηθούν στις 

εργασίες εκρίζωσης και απομάκρυνσης των δένδρων της περιοχής να 

καθαρίζονται με επιμέλεια με νερό υπό πίεση και με τη χρησιμοποίηση 

απολυμαντικών ουσιών. 

- Ο ή οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν τις Εφορείες 

Αρχαιοτήτων γραπτά, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξη των 

εργασιών. 

- Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι την 

ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και τη λήψη της απόφασης κατά το Νόμο 

σχετικά με την τύχη τους, η οποία θα κοινοποιείται με έγγραφο στους 

ενδιαφερόμενους, ενώ η δαπάνη της ανασκαφής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του έργου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 8,9,10 και 37 του Ν. 3028/2002. 

- Ο μηχανικός ή ο εργολάβος που θα επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών είναι 

υπεύθυνοι για την ενημέρωση των Εφορειών Αρχαιοτήτων σε περίπτωση 

τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων, καθ’ όλο το διάστημα των εργασιών, αποφεύγοντας 

κάθε καταστροφή ή και μετακίνηση τους χωρίς την άδεια των ανωτέρω 

υπηρεσιών. 

- Τέλος, για το θόρυβο κατά την κατασκευή, αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

όρια που καθορίζει η νομοθεσία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 το ανώτερο 

επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εγκαταστάσεις 
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έχει καθοριστεί στα 50dB(A) για αστική περιοχή ή στα 65dB(A) για βιομηχανική 

περιοχή, μετρούμενο επί του ορίου των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, για το 

θόρυβο τον προερχόμενο από εργοτάξια, αερόσφυρες κ.α., ισχύει και η σχετική 

νομοθεσία: Υπ. Απόφαση 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9-9-86 περί "Προσδιορισμού 

της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ", Υπ. 

Απόφαση 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18-10-88 περί "Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την 

οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου" και η 

Κ.Υ.Α. 37393/2028 ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003 "Μέτρα και όροι για τις εκπομπές 

θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους" 

όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007). 
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11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας".
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- Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014) "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις".

- Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις".

- Αποφ- 908/2014 (ΦΕΚ 25-09-2014) "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας".

- Απόφαση Αριθ. ΔΙΠΑ/ οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) "Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει".

- Απόφαση Αριθ. οικ. 140055/2017 (ΦΕΚ428/Β/15-02-2017) "Τεχνικές προδιαγραφές
σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή
της διαδικασίας οριοθέτησης".

- Απόφαση 901/2017 (ΦΕΚ 29-12-2017) "Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας".

- Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β/06-07-2018) "Έγκριση του
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων".

ΧΑΡΤΕΣ 
- Γ.Υ.Σ., απόσπασμα φύλλου χάρτη κλίμακας 1:400.000, Φύλλο Θεσσαλία - Στερεά

Ελλάδα
- Γ.Υ.Σ., απόσπασμα φύλλου χάρτη κλίμακας 1:50.000, Φύλλο Μυρόφυλλο
- Γ.Υ.Σ., απόσπασμα φύλλου χάρτη κλίμακας 1:50.000, Φύλλο Καστανέα
- Ι.Γ.Μ.Ε., απόσπασμα γεωλογικού χάρτη κλίμακας 1:50.000, Φύλλο Μυρόφυλλο



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Φωτ. 1: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 
 

 
Φωτ. 2: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 
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Φωτ. 3: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 

Φωτ. 4: Άποψη της περιοχής, στη θέση κατασκευής του προτεινόμενου ΥΗΣ. 
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Φωτ. 5: Άποψη της περιοχής, στη θέση κατασκευής του προτεινόμενου ΥΗΣ και της 

θέσης απόθεσης πλεοναζόντων υλικών. 
 

 
Φωτ. 6: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής, 

παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου. Με κόκκινη γραμμή εμφαίνεται η 
όδευση του αγωγού. 

ΘΕΣΗ ΥΗΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 7: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, εντός της 
ευρείας κοίτης του ρέματος.  

Φωτ. 8: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, εντός της 
ευρείας κοίτης του ρέματος. 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 9: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, εντός της 

ευρείας κοίτης του ρέματος. 
 

 
Φωτ. 10: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, εντός της 

ευρείας κοίτης του ρέματος. 
 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 11: Γενική άποψη της περιοχής όδευσης του αγωγού προσαγωγής, στη συμβολή 

του με το ρέμα Καναλιώτη. 
 

 
Φωτ. 12: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, 

παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου.  
 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΔΟΣ 
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 13: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής, 

παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου. 
 

 
Φωτ. 14: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέλθει ο αγωγός προσαγωγής 

παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου.  
 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 15: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής 
παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου. 

Φωτ. 16: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής 
παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου. 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΚΟΙΤΗ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 17: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής, 

παραπλεύρως υφιστάμενου χωματόδρομου.  
 

 
Φωτ. 18: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής, 

παραπλεύρως του προσωρινού δρόμου που θα διανοιχτεί για τις ανάγκες του 
έργου.  

ΑΓΩΓΟΣ 

ΚΟΙΤΗ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 19: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής, 
παραπλεύρως του προσωρινού δρόμου που θα διανοιχτεί για τις ανάγκες του 
έργου. 

Φωτ. 20: Άποψη της περιοχής, απ’ όπου θα διέρχεται ο αγωγός προσαγωγής, 
παραπλεύρως του προσωρινού δρόμου που θα διανοιχτεί για τις ανάγκες του 
έργου. 

ΑΓΩΓΟΣ 

ΑΓΩΓΟΣ 
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Φωτ. 21: Οδός πρόσβασης στη θέση υδροληψίας 
 

 
Φωτ. 22: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας. 
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Φωτ. 23: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας. 

 
Φωτ. 24: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή της υδροληψίας. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΣΜΗΕ 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ  

ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ  

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 27 

 

 

 

 
 



(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ο – Η Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επώνυµο: ΚΟΥΤΑΛΟΥ 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΑΛΟΣ 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΟΥ 

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:  5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1968 

Τόπος Γέννησης: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ – Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας: ΑΚ 327206 Τηλ: 2310250601-3 

Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οδός: Ι. ΜΙΧΑΗΛ Αριθ: 13 ΤΚ: 54621 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): 2310230428 ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail): yetos@otenet.gr 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, ως νόµιµος διαχειριστής της µελετητικής εταιρίας ΥΕΤΟΣ Α.Ε. δηλώνω ότι: 

Η µελετητική εταιρία ΥΕΤΟΣ είναι κάτοχος ισχύοντος µελετητικού πτυχίου γραφείου µελετών µε Α.Μ. 619, στην κατηγορία και 
τάξη 27∆, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται, µε έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Ιπποδροµίου 7, T.K. 54621, τηλέφωνα 
2310250601-3, fax 2310230428 και e-mail: yetos@otenet.gr. 
Η µελετήτρια Μενούτη Σαββίνη, που υπογράφει τη µελέτη, έχει ενταγµένο το πτυχίο της στην εταιρεία ΥΕΤΟΣ ως µισθωτή. 

Ηµεροµηνία:  29/11/2019 

Η ∆ηλούσα 
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