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1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΠΧΣ&ΑΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 

 

1.1 Γενικά 

 

 Η επί μακρό χρονικό διάστημα απουσία γενικού χωροταξικού σχεδιασμού 

αποτέλεσε τροχοπέδη για την άμεση διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Την 1
η
 Φεβρουαρίου 2007 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ παρουσίασε σχέδιο ΚΥΑ για το 

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», εφεξής αποκαλούμενο ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ. Η 

κατάρτιση του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού της  

Ελλάδος και υλοποίηση των διατάξεων του Ν.2742/1999. 

  

 Στόχος του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ είναι να συνδράμει αποφασιστικά στην 

εναρμόνιση της χώρας τόσο με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ (για την προαγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας) όσο και με το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

 

 Συγκεκριμένα, οι εθνικού στόχοι για την Ελλάδα είναι: α) το ποσοστό 

συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει 

να ανέλθει σε 20,1% μέχρι το 2010 και σε 29% μέχρι το 2020 και β) για την 

περίοδο 2008-2012 η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 

συγκρατηθεί στο +25% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990.  

 

 Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 09,03,2007 αποφάσισε τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον κατά 20% 

τουλάχιστον, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, έως το 2020. 

  

 Παρόλο που τα ισχύοντα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 

αντιμετωπίζουν θετικά και προωθούν τις ΑΠΕ, το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ 

συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής 

περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και μέσα από μια σειρά 

κριτηρίων και διαδικασιών επιτρέπει τον έλεγχο συμβατότητας του εκάστοτε 

έργου ΑΠΕ με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  

 Έπειτα από μακρά δημόσια διαβούλευση το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ κυρώθηκε 

με την ΚΥΑ Αριθμ. 49828/ΦΕΚ 2464 Β/03,12,2008. Στις παραγράφους που 

ακολουθούν γίνεται ενδελεχής διερεύνηση της συμβατότητας του ΜΥΗΕ με όλες 

τις διατάξεις του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ. Τονίζεται εξ’ αρχής ότι το υπό 

μελέτη έργο ικανοποιεί με μεγάλη ασφάλεια όλα τα κριτήρια του ΕΠΧΣ&ΑΑ για 

τις ΑΠΕ.  

 

 

1.2  Περιοχές 

Αποκλεισμού των Μ.Υ.Η.Ε. 

 

 Στο άρθρο 14 του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ αναφέρεται ότι πρέπει να 

αποκλείεται η χωροθέτηση των Μ.Υ.Η.Ε. εντός των ακολούθως περιοχών:  

 

α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του 

άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών 
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ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 

του ν.1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. 

 

β. Των περιοχών 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. 

 

γ. Των Υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). 

 

δ. Των πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της φύσης 

και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της 

προηγούμενης περιπτώσεως 1.β΄. 

 

ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν 

ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την 

απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 

της 21.9.2006, σ.1). 

 

στ. Των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών κέντρων ή τμημάτων 

πόλεων. 

 

ζ. Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και 

εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. 

 

η. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς 

χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. και 

για όσο χρόνο ισχύουν.  

 

 

1.3  Περιοχές Αποκλεισμού των συνοδών έργων των Μ.Υ.Η.Ε. 

 

Στο άρθρο 14  παράγραφος 2 του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ για τη χωροθέτηση 

των συνοδών έργων των  Μ.Υ.Η.Ε. ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι 

κατευθύνσεις  του άρθρου 6, παράγραφος 2 της παραπάνω ΚΥΑ. 

Σύμφωνα με αυτή τα δίκτυα πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

απαγορεύονται να χωροθετούνται εντός των συγκεκριμένων περιοχών:  

 

α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του 

άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς 

και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν 

καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.1892/1991 ή 

καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. 

 

β. Των περιοχών 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. 

 

γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). 

 

δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της 

φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της 

περιπτώσεως β΄ του παρόντος άρθρου. 
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ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν 

ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την 

απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1). 

 

θ. Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

ι. Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και 

εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. 
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1.4 Εξακρίβωση της Χωροθέτησης του Μ.Υ.Η.Ε. εκτός των Περιοχών 

Αποκλεισμού 

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί τεκμηριώνεται με σαφήνεια η μη χωροθέτηση 

του Μ.Υ.Η.Ε. στις περιοχές αποκλεισμού τόσο για το ίδιο το έργο όσο και 

των συνοδών αυτού δηλ, των δικτύων πρόσβασης και μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

α. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΠΠΕ/ΑΡΧ[Β1/Φ32/35979/897/23-6-

198 (ΦΕΚ 406/Β/ 9-7-1981) χαρακτηρίστηκε το πέτρινο γιοφύρι που βρίσκεται 

στα ανατολικά του χωριού Δροσάτου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο γιατί 

είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα θολωτής κατασκευής από αργιλιθοδομή στην 

περιοχή. 

 

Η υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/61702/2029/3-1-2002 

χαρακτήρισε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου 

νότια του Δροσάτου με περιβάλλοντα χώρο προστασίας 50,00 μ γύρω του 

επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής του 18
ου
 αιώνα.  

 

 Στην  Εικόνα Α.1 βλέπουμε απόσπασμα από το Χάρτη ΕΚΧΑ σε κλίμακα 

1:500Ο, όπου είναι σημειωμένο το νότιο τμήμα του Μ.Υ.Η.Ε  ( σημείο Α ), Ο 

Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου (σημείο Β) και το πέτρινο γιοφύρι (σημείο Γ). Το 

νότιο τμήμα του Μ.Υ.Η.Ε απέχει από το πέτρινο γεφύρι περίπου  708,64 μ, 

και επομένως δεν το επηρεάζει η χωροθετηση του. 

 

 
Εικόνα Α.1: Απόσπασμα  αεροφωτογραφίας της ευρύτερης περιοχής του Δροσάτου όπου 

αποτυπώνονται το νότιο τμήμα του έργου και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. 

 

 Στην Εικόνα Α.2 βλέπουμε απόσπασμα από το Χάρτη ΕΚΧΑ σε κλίμακα 

1:500Ο, όπου φαίνεται το πολύγωνο του Μ.Υ.Η.Ε. με τα σημεία 1 (υδροληψία) 

& 2 (σταθμός παραγωγής) το βόρειο και το νότιο τμήμα  του έργου 

αντίστοιχα, το περίγραμμα του Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου στο σημείο 3 και 

το περίγραμμα του περιβάλλοντα χώρου προστασίας των 50,00μ. Είναι 

προφανές ότι όχι μόνο δεν εισέρχεται το Μ.Υ.Η.Ε στον περιβάλλοντα χώρο 

προστασίας του μνημείου αλλά απέχει από αυτόν περίπου 31,82 μ.  Από τα 
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παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η κατασκευή του Μ.Υ.Η.Ε δεν επηρεάζει τα 

ευρήματα, ούτε βρίσκεται εντός οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών  

 

 

 

 
Εικόνα Α.2: Απόσπασμα  αεροφωτογραφίας της ευρύτερης περιοχής του Δροσάτου όπου 

αποτυπώνονται το πολύγωνο του έργου και το περίγραμμα του Ι.Ν. του Αγ. Αθανασίου 

και της ζώνης προστασίας του περιβάλλοντας χώρου. του  
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  β. Φυσικές περιοχές με οικολογικό ενδιαφέρον αναγνωριζονται στη 

χώρα μας και τιθενται σε καθεστώς προστασίας ασπό το 1937 . Ο 

χαρακτηρισμός των εν λόγω περιοχών ως προστατευμένες γίνεται με βάση είτε 

την ισχύουσα νομοθεσία είτε με βάση Διεθνής ή Ευρωπαικές πρωτοβουλίες και 

συνθήκές με αλληλοκάλυψη σε πολλλές περιπ΄τωσεις του εθνικού και των 

διεθνων και ευρωπαικών συνθηκών προστασίας. 

 

Σύμφωνα με το Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200Α//27-8-1998) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν.86/1969 Δασικός Κώδιξ» ιδρύονται τα καταφύγια 

άγριας ζωής.  

 

Όπως παρατηρούμε κα στην Εικόνα Β.1 η περιοχή κατασκευής του έργου 

δεν είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής (το σήμείο Α είναι το 

σημέιο υδροληψίας του έργου) και απέχει από την κοντινότερο καταφύγιο 

άγριας ζώης απόσταση περίπου 2610,00 μ. 

 

 

Εικόνα Β.1: Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται τα καταφύγια άγριας 

ζωής. 

 

  

Στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης συγκαταλέγονται το δίκτυο 

οικοτόποων που θεσπίστηκε το 1985 με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Corine 

«Συντονισμός Πληροφοριών για το Περιβάλλον» με σκοπό να υποδείξει την 

προσεκτική διαχείριση τους  και την αποφυγή δραστηριοτήτων που δεν 

συνάδουν με την ιδιαιτερότητα τους. 

  

 Βόρεια της περιοχής μελέτης υπάρχει βιότοπος στο όρος Καράβα 

(κωδικός ΑΒ3080007), στην επικράτεια των κοινοτήτων Πετροχωρίου, Δροσάτου 

& Βλασίου, συνολικής έκτασης 2,765 Ηa και συνολικής περιμέτρου 27km. Το 

βουνό φιλοξένει αξιόλογα ασπόνδυλα είδη, αρκετά από τα οποία είναι 

ενδημικά και κάποια απειλούμενα όπως το είδος Ορωπόδισμα  το Καράβιο 

(Oropodisma karavica). 
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 Όπως παρατηρούμε κα στην Εικόνα Β.2 το σημείο Α, το βόρειο τμήμα του 

έργου (υδροληψία) είναι χαρακτηρισμένo κατά Corine ως μικτό δάσος, δεν 

επηρεάζει το βιότοπο και απέχει από αυτόν απόσταση περίπου 708,64μ.. 

 

 
 

Εικόνα Β.2: Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται οι οικότοποι κατά 

Corine. 

 

 γ. Το Μ.Υ.Η.Ε θα κατασκευαστεί  βορειοδυτικά της κοινότητας  

Δροσάτου, και θα εκμεταλλευτεί την πηγή Γκούρα, που καταλήγει στον ποταμό 

Πετριλίωτη.  

  

 Σύμφωνα με τις προστατευόμενες περιοχές του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31-

3-2011), για τις προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές και περιφερειακό 

επίπεδο και συγκεκριμένα για τους υγροτόπους διεθνής σημασίας Ραμσάρ, η 

περιοχή κατασκευής του Μ.Υ.Η.Ε δεν εντάσσεται μέσα σε αυτές. 

 

 δ. Σύμφωνα με το Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2011), για τους 

Εθνικούς Δρυμούς, των διατηρητέων μνημείων της φύσης και τα αισθητικών 

δασών (Ν.Δ. 966/71) η περιοχή κατασκευής του Μ.Υ.Η.Ε. δεν ανήκει μέσα σε 

αυτές. 

 

 ε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Δίκτυο «Natura 2000» αποτελεί ένα 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους 

οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ)» (Special Protection Areas (SPA)) και τους «Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance (SCI)) ή όπως 

μετονομάστηκαν αργότερα «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special 

Protection Areas (SPA)) 

( Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60Α/31-3-2011)).  
 
 Το Μ.Υ.Η.Ε. δεν κατασκευάζεται σε περιοχή προστασίας «Natura 2000» 

και απέχει από την κοντινότερη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ απόσταση 
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περίπου 3420,00μ και από την κοντινότερη Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) 

3620,00 μ. 

 

Εικόνα E.1:Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται περιοχές Natura 2000 

 

 
Εικόνα E.2:Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται οι Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) σύμφωνα με τη Natura 2000 
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Εικόνα E.3:Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης (ΖΕΠ ή ΤΚΣ/SPAή SCI) σύμφωνα με τη Natura 2000 

 

  

 

 

στ. Το Μ.Υ.Η.Ε θα κατασκευαστεί  βορειοδυτικά της κοινότητας  

Δροσάτου, το οποίο σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, Πολεοδομικών 

Εφαρμογών & Περιβάλλοντος είναι οικισμός προϋφιστάμενος του 1923. Η 

περιοχή κατασκευής του ΜΥΗΕ δεν είναι χαρακτηρισμένη  ως παραδοσιακός 

οικισμός. 

 

ζ. Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών της Γενικής Γραμματείας 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΠΕ, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης και 

αρχειοθέτησης των γεωχωρικών δεδομένων της, δημιούργησε την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.latomet.gr/lp_adranon, στην οποία καταγράφονται, 

ταξινομούνται και απεικονίζονται ψηφιακά οι   Λατομικές Περιοχές Αδρανών 

Υλικών της χώρας, με βάση την υφιστάμενη τους κατάσταση (Ενεργοποιημένη, 

Αποχαρακτηρισμένη κλπ).  

 

Η καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου 

Μεταλλευτικών Περιοχών της χώρας, όπως αυτές έχουν προκύψει σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.Δ. 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α/12.11.1964, διορθ. 

ημαρτημένων ΦΕΚ 31/Α/25.02.1965), είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στον 

σύνδεσμο: www.latomet.gr/excluded_areas. 

 

Όπως φαίνεται παρακάτω στην περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν 

υφίσταντο λατομικές περιοχές ή μεταλλευτικές και εξορυκτικές ζώνες που 

λειτουργούν επιφανειακά. 

 

http://www.latomet.gr/lp_adranon
http://www.latomet.gr/excluded_areas
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Εικόνα Z.1:Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται οι λατομικές περιοχές 

ή μεταλλευτικές και εξορυκτικές ζώνες που λειτουργούν επιφανειακά. 

 

η. Σύμφωνα με το Α1 στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ για το Δήμο Αργιθέας στη 

περιοχή του Δροσάτου και την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν στο σημείο 

κατασκευής του έργου περιοχές ή ζώνες   που υπάγονται σήμερα σε ειδικό 

καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση 

Μ.ΥΗ.Ε. και για όσο χρόνο ισχύουν. 

 

θ. Το έργο θα κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή οπότε και καλύπτεται ο 

περιορισμός της μη χωροθέτησης του σε ακτές κολύμβησης που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών 

κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

 

 

 

1.3 Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης ΜΥΗΕ 

 

1. Το ΜΥΗΕ Δροσάτου είναι έργο μεγάλου ύψους υδραυλικής πτώσης καθώς 
αυτή υπολογίζεται σε 130μ. Όπως εξακριβώθηκε παραπάνω, δεν 

χωροθετείται σε περιοχή ΦΥΣΗ 2000. Λόγο του μικρού του μεγέθους δεν 

απαιτούνται νέες διανοίξεις δρόμων. Ο αγωγός πτώσης σχεδιάζεται να 

είναι επιφανειακός, εναρμονισμένος όμως με τη τοπογραφία της 

περιοχής εγκατάστασης. 

 

2. Το βασικό συνοδό έργο είναι ο αγωγός πίεσης, ο οποίος έχει μήκος 
400μ και δεν υπερβαίνει το όριο των 3,0χλμ σύμφωνα με το Αρ.15, Παρ 

3. Ο σταθμός παραγωγής και δεν απέχει από τη κοίτη και δεν 

προσβάλετε παραποτάμια βλάστηση ή γεωλογικοί σχηματισμοί. 

 

3. Η ισχύς του έργου είναι 0,2MWνέα γραμμή διασύνδεσης Μέσης Τάσης έχει 
μήκος 550μ και θα είναι υπόγεια σε όλο το μήκος της, ακλουθώντας το 
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δασικό δρόμο από τη Μονή του Αγ. Αθανασίου προς τον οικισμό, 

πληρώντας τα κριτήρια του Αρ.15, Παρ 4. 

 

 
Εικόνα 5.1:Απόσπασμα  ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται οι οδεύσεις των 

αγωγών και των γραμμών διασύνδεσης 
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1.4 Κριτήρια φέρουσας ικανότητας ΜΥΗΕ 

 

Α. Στον εν λόγο υποδοχέα δεν υφίσταται άλλο ΜΥΗΕ. Η υδροληψία ύδρευσης 

και άρδευσης του οικισμού βρίσκεται ανάντη της υδροληψίας του ΜΥΗΕ, 

ικανοποιώντας τα κριτήρια του  ΚΥΑ 3044/2008Αρ16, Παρ. 2, 3.α και 3.γ. 

Β. Η ελάχιστη οικολογική παροχή Αρ16, Παρ.3.ε υπολογίζεται στο κατώτατο 

όριο των 30λιτ./δευτ.. Τα άλλα δύο κριτήρια,30% της μέσης παροχής των 

θερινών μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστουκαι50% της μέσης παροχής του μηνός 

Σεπτεμβρίου είναι ισοδύναμα με αφού το 30% της θερινής παροχής είναι 

29lt/s και το 50% της παροχής του Σεπτεμβρίου 30 lt/s. 

Τα στοιχεία των παροχών όπως παρουσιάζονται στο γράφημα Β1 και τον πίνακα 

Π1 είναι τα στοιχεία της υδρολογικής και ενεργειακής μελέτης, βασισμένα 

σε επιτόπου μετρήσεις κατά τη περίοδο Μάρτιος 2013- Απρίλιος 2016. 

 

 

Γράφημα 6.1:Διάγραμμα ελάχιστης οικολογικής παροχής με βάση τις μετρήσεις της 

υδρολογικής και ενεργειακής μελέτης 
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 Αποτέλεσμα του κριτηρίου της ελάχιστης οικολογικής παροχής είναι η 

διαμόρφωση της χρησιμοποιούμενης παροχής όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Μήνας Παροχή(lt/s) Χρησιμοποιούμενη 

Παροχή(lt/s) 

1 266 236 

2 274 244 

3 259 229 

4 260 230 

5 272 242 

6 140 110 

7 93 63 

8 59 29 

9 60 30 

10 144 114 

11 209 179 

12 280 250 

 

                 Πίνακας 6.1: Πίνακας παροχών με βάση τις μετρήσεις της 

υδρολογικής και ενεργειακής μελέτης 
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