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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1. Γενικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου 

Η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια του νερού, είναι µια ανανεώσιμη, και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας 

που υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο δρόµο της   ανάπτυξης.   Πολυάριθμοι   υδραυλικοί   

τροχοί,   νερόµυλοι,   υδροτριβεία   και    άλλοι μηχανισμοί υδροκίνησης συνεχίζουν ακόμη και σήμερα 

να χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόοδο της τοπικής οικονομίας 

πολλών περιοχών, µε απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 

Η αξιοποίηση του µικρού υδροδυναµικού των εκατοντάδων μικρών ή μεγαλύτερων υδατορευµάτων και 

πηγών της ορεινής Ελλάδας µε την κατασκευή αποκεντρωμένων και αναπτυξιακών Μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.Υ.Η.Ε.) οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά και στην κάλυψη 

άλλων τοπικών αναγκών. 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, ως μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) ορίζονται αυτά 

με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 15 MWe. Η ονομαστική ισχύς ενός ΜΥΗΕ και η ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγει είναι ανάλογη της παροχής του νερού που περνά μέσα από τον υδροστρόβιλο 

και της υψομετρικής διαφοράς που διανύει το νερό από την υδροληψία του μέχρι την εκμετάλλευσή του. 

Στην πλειονότητά τους, τα ΜΥΗΕ συνδέονται στο τοπικό δίκτυο στη μέση τάση (20 kV), το οποίο είτε 

επεκτείνεται για να προσεγγίσει το έργο είτε αναβαθμίζεται τοπικά για να μπορεί να μεταφέρει την 

επιπλέον ισχύ. Το μήκος του δικτύου μέσης τάσης που απαιτείται συνήθως να κατασκευαστεί ή να 

αναβαθμιστεί κυμαίνεται από 1 έως και 15-20 km. 

Τα ΜΥΗΣ είναι κυρίως "συνεχούς ροής", δηλαδή δεν περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή νερού και 

επομένως δεν απαιτείται η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων, αν και όπου αυτά 

υπάρχουν ήδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα είναι επιβοηθητικά. Δεν υφίσταται κάποια 

γενική διεθνής παραδοχή γιο τον ορισμό των ΜΥΗΣ, το ανώτερο όριο των οποίων ποικίλλει μεταξύ 2,5 

και 25 ΜW σε διάφορες χώρες, αλλά γίνεται γενικώς αποδεκτή η τιμή των 10 MW, όπως συμβαίνει με 

την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μικρών Υδροηλεκτρικών (ESHA). Όποιος ορισμός και αν χρησιμοποιηθεί για 

το μέγεθος, τα ΜΥΗΣ αποτελούν μια από τις πιο ήπιες προς το περιβάλλον μορφές παραγωγής 

ενέργειας, βασιζόμενα στη χρήση μιας μη ρυπογόνου ανανεώσιμης πηγής και απαιτώντας μικρές 

επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 1,65Mw, που προτίθεται να ιδρύσει η εταιρία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ 

ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ.Ε.Π.Ε., που θα εγκατασταθεί Ρέμα Καμναίτικο, Τοπικής Κοινότητας 

Δροσοχωρίου Δήμου Πύλης.  

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκμετάλλευση της πτώσης των 24 μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος 

κοίτης του ρέματος 1695 m. Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε υψόμετρο 

809,60 m (+5μ με το τοιχίο ανάσχεσης, άρα 814,60 m), από αγωγό προσαγωγής του νερού διαμέτρου 

Φ 2400, συνολικού μήκους 1695 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του σταθμού 

παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 790 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του 

έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου θα επιστρέφει στο σύνολο του 

στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

Τα επιμέρους τμήματα του ΜΥΗΣ είναι: 

- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

- ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

- ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

- ΠΡΟΚΑΤΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ 
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Εικόνα 1:Χάρτης Χωροθέτησης έργου κλίμακα 1:5.000 σε προσαρμογή 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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Εικόνα 2:Χάρτης με την θέση του έργου – Απόσπασμα Τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ – ΦΧ «ΚΑΣΤΑΝΕΑ» κλιμ. 
1:50.000 (σε προσαρμογή) 
 

2.2. Αποστάσεις έργου 

Όσον αφορά την χωροθέτηση του έργου, αναφέρονται τα εξής: 

1) Το σύνολο του έργου βρίσκεται ΕΝΤΟΣ των ορίων προστατευόμενης περιοχής του Οικολογικού 

Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα στην περιοχή NATURA με κωδικό GR 1440002 - "ΚΕΡΚΕΤΙΟ 

ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)". Η πρώτη συλλογή στοιχείων και η ένταξη της περιοχής με κωδικό GR1440002 

και ονομασία «Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)», στο Δίκτυο NATURA 2000, έγινε τον Απρίλιο του έτους 

1995. Με το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011): «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις», εντάσσεται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και χαρακτηρίζεται ως 

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).  

2) Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

3) Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

4) Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, 

όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703-12-2008) 

Η ευρύτερη του έργου περιοχή καλύπτεται από δασικές και εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, φαίνονται στη φωτογραφική τεκμηρίωση του 

έργου.  

Τόσο το έργο υδροληψίας, όσο και ο χώρος του εργοστασίου στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη 

της ΠΕ Τρικάλων, φέρουν χαρακτήρα ΔΔ  

 

 

 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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2.3. Ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Όπως αποδεικνύεται περεταίρω, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, είναι απόλυτα 

αντιμετωπίσιμες στα όρια του χώρου εγκατάστασης και μάλιστα σε τοπικό μόνο επίπεδο, που σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι δυνατό να επιφορτίσουν το περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, εάν αναλογιστούμε τα έμμεσα οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος, από τη 

λειτουργία του, πρόκειται για έργο προστασίας. 

 

2.3.1. Φάση κατασκευής 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω της πολύ μικρής κλίμακάς και μικρής χρονικής διάρκεια τους, δεν 

δύναται να επιφέρουν επιπτώσεις στο μικρόκλιμα της περιοχής. Ωστόσο, από τη λειτουργία των 

δομικών μηχανημάτων και οχημάτων αναμένονται εκπομπές αέριων ρύπων μεταξύ των οποίων είναι 

και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και συντελεί στην 

κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το μέγεθος του έργου  και τη μικρή διάρκεια της 

κατασκευής, που εξαρτάται βέβαια από τις καιρικές συνθήκες και της συμπεριφοράς του ρέματος, 

εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 θα είναι πολύ μικρές για να επηρεάσουν τα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Απόλυτα προσωρινού χαρακτήρα της αισθητικής του τοπίου, κατά τη φάση της κατασκευής, αναμένεται 

κάποια αλλαγή της αισθητικής του τοπίου της άμεσης περιοχής του έργου. Οι χωματουργικές εργασίες, 

η κίνηση και η στάθμευση των μηχανημάτων, οι σωροί των υλικών κατασκευής επηρεάζουν το τοπίο 

με όγκους και μορφές, βέβαια ο χώρος της κοίτης έχει αρκετές τέτοιες αποθέσεις. Η μορφολογία του 

εδάφους θα υποστεί αλλαγές, μετατοπίσεις, διασπάσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, 

που πρόκειται για στερεομεταφερόμενα υλικά, αφού θα γίνουν τέτοιες εργασίες. Οι εργασίες 

περιορίζεται στην στενή ζώνη της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής και το ισοζύγιο εκσκαφών 

– επιχώσεων θα είναι ελάχιστα θετικό. Η περίσσεια των υλικών εκσκαφής θα διατεθεί σε χώρους 

πλησίον του έργου και θα συνδυαστεί, είτε με την αποκατάσταση παλαιών δανειοθαλάμων, είτε με την 

κατασκευή κάποιων έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, με τη συναίνεση των αρμόδιων 

Υπηρεσιών. Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά κατά το 

στάδιο της κατασκευής θα είναι αρνητικής κατεύθυνσης, τοπικής έκτασης και μικρής έντασης, με 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και προσωρινές.  

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Λόγω της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών αλλά και της φύσης του σχεδιαζόμενου έργου, κατά τη 

κατασκευή, σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να προκληθούν ασταθείς καταστάσεις στο έδαφος, 

καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού 

και δεν αναμένεται κανενός είδους αξιόλογη αρνητική επίδραση στην τοπική γεωλογία, εδαφολογία και 

τεκτονική της περιοχής. Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών από εκπομπές υγρών ή στερεών 

υπολειμμάτων είναι αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για 

τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι μορφολογικές 

αλλοιώσεις θα είναι πολύ περιορισμένης έκτασης, αλλά μόνιμες και αναπόφευκτες και θα έχουν ως 

αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας ασφαλής κοίτης του ρέματος βάσει των υδραυλικών 

χαρακτηριστικών του. Συνεπώς, συνολικά, οι επιπτώσεις του έργου στο έδαφος κατά τη φάση 

κατασκευής αξιολογούνται ως μικρής έντασης, αρνητικές, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και 

αντιμετωπίσιμες σε μεγάλο βαθμό.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, 

χωρίς να εντοπίζεται σε ζώνη προστασίας. Επιπρόσθετα οι επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, 

είναι τοπικού χαρακτήρα μικρής επιφάνειας και έκτασης, καθώς η περιοχή του έργου είναι εντός της 

υφιστάμενης κοίτης. Η μικρή προσωρινή διάνοιξη δρόμου που απαιτείται για την κατασκευή της 

υδροληψίας, θα επηρεάσει βλάστηση υδρόφιλων ειδών, χαμηλής χλωριστικής αξίας και αναγκαίας 

απομάκρυνσης για την κατασκευή του έργου, αλλά σε μικρή έκταση και ελάχιστη σε απόλυτο αριθμό. 

Επίσης εντός της ευρείας κοίτης η τοποθέτηση του αγωγού, θα γίνει μετά  από προσωρινή διάνοιξη για 

τον εγκιβωτισμό του αγωγού και έπειτα θα γίνει επανεπίχωση. Στην συνέχεια ακολουθείται ο 

υφιστάμενος δρόμος, άρα καμία επιπλέον επέμβαση. Η χλωρίδα και πανίδα είναι η συνήθης της 

ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του έργου κατά την κατασκευή στη χλωρίδα και πανίδα, αφορούν 
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σε οχλήσεις από τα μηχανήματα κατασκευής στην περιοχή του έργου.  Γενικά, δραστηριότητες ή 

επεμβάσεις στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην χλωρίδα της περιοχής 

επιρροής του είναι : 

• Οι αποθέσεις της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και κατασκευής. 

• Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και ρύπανση από το εργοτάξιο. 

• Η παρόχθια ζώνη του ρέματος αποτελεί ενδιαίτημα ορνιθοπανίδας, ασπόνδυλων, αμφίβιων και 

ορισμένων ερπετών. 

Συνολικά το έργο, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή ή καταστροφή προστατευόμενων φυσικών 

περιοχών κατά τη φάση κατασκευής του. Το Έργο βρίσκεται σε δασική έκταση, τμήμα της οποίας θα 

καταληφθεί από τα προτεινόμενα έργα. Τμήμα των επιφανειών επέμβασης θα αποκατασταθεί κατά τις 

υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, εάν απαιτηθεί. Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας 

και προσωρινές μόνο κατά τη φάση κατασκευής. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Το έργο βρίσκεται εντός της φυσικής κοίτης και σε σύνολο εντός δασικής έκτασης και έτσι δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του 

έργου. Η χωροθέτηση του έργου είναι σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του 

χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την περιοχή σε Εθνικό, Τομεακό και Περιφερειακό 

επίπεδο, ενώ παρουσιάζει συμβατότητα και συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες χωρικές και 

πολεοδομικές δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο. Όσον αφορά το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον κατά 

την κατασκευή, μετά τη λήψη μέτρων, δεν αναμένονται επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους και σε ιστορικά μνημεία, δεν υπάρχουν στη περιοχή.  

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τόσο κατά την κατασκευή 

λόγω της αύξησης της απασχόλησης όσο και κατά τη λειτουργία του έργου λόγω της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής που αναμένεται να συνοδευτεί από ανάπτυξη των οικισμών. 

Καμιά επίδραση στις υποδομές της περιοχής. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  

Κατά τη φάση της κατασκευής περιορισμένη επίπτωση στην ποιότητα του αέρα της περιοχής, 

παροδικής διάρκειας και έντασης.  

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής του έργου αναμένεται πολύ μικρή και με παροδικό 

χαρακτήρα. Σχετικά με τις δονήσεις, δεν αναμένεται να δημιουργηθούν δονήσεις κατά την κατασκευή 

του έργου, καθώς λόγω της φύσης του έργου και της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών όπου θα 

εδραστεί δε προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, λόγω της φύσης του έργου δεν προβλέπονται 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Είναι βέβαιο, ότι οι εργασίες εντός της κοίτης θα επιφέρουν παροδικά προβλήματα στην ποιότητα των 

υδάτων, όπως ανακίνηση ιλύος, αλλαγή πορείας νερού κλπ, που μετά το πέρας των εργασιών είναι 

πλήρως αναστρέψιμες. Συνεπώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών νερών 

κατά την κατασκευή του έργου. Οι δυνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών 

αφορούν στα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου και τυχόν εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας 

των μηχανημάτων (λιπαντικά, γράσο και καύσιμα). Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού, θα 

τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, ενώ οι λοιπές εκπομπές κρίνονται αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν 

τα κατάλληλα μέτρα για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου. Από τη φύση του έργου και το μέγεθός 

του δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Δεν προβλέπεται άμεση χρήση υπόγειου νερού με 

άντληση, αλλά ούτε και κάποιου είδους τεχνητός εμπλουτισμός, ενώ δε θα επηρεαστεί και η ποιότητα 

των υπόγειων νερών. Κατά τη λειτουργία του έργου θα διασφαλιστεί η περιοχή μελέτης από 

πλημμυρικές παροχές καθώς και θα εξασφαλιστεί ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής και οικονομικής 

σημασίας. Συνεπώς, το έργο θα επιφέρει πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις στα νερά. 
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Πίνακας 1. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση κατασκευής 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μέτρια - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Μορφολογικά &τοποιολογικά χαρακτηριστικά Σίγουρη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Χλωρίδα, πανίδα Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος Σίγουρη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Δάση & δασικές εκτάσεις Ελάχιστη 0 Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Καμία 0      

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Καμία 0      

Πολιτιστική κληρονομιά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Καμία 0      

Ποιότητα αέρα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος , δονήσεις Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Καμία 0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 
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2.3.2. Φάση λειτουργίας 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Κατά τη φάση λειτουργίας ενός ΜΥΗΕ, δεν παράγονται αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα και δεν 

υποβαθμίζεται η ποιότητα της. Αντίθετα, λόγω της λειτουργίας του, επέρχεται μείωση των συνολικών 

ποσοτήτων αέριων ρυπαντών (CO2, NOx, σωματίδια κ.λπ.), λόγω της υποκατάστασης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από συμβατικά καύσιμα στους σταθμούς της ΔΕΗ, με ανάλογη που 

παράγεται από ΑΠΕ (ΜΥΗΕ). 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Καμία επίπτωση κατά την λειτουργία του έργου. 

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Τα προτεινόμενο έργο δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση, τόσο στο έδαφος όσο και στη γεωλογία 

και την τεκτονική της περιοχής. Η δυνατότητα στερεομεταφοράς του ρέματος είναι ελάχιστη, όπως 

επίσης το βραχώδες υπόστρωμα της κοίτης και η εν   γένει γεωλογική σύνθεση της κοίτης δεν 

δικαιολογεί σε βάθος διάβρωση. Τα έργα εντός της κοίτης θα είναι ελάχιστα και σαφώς δεν θα 

επηρεάσουν κατά την λειτουργία την φυσιογνωμία του ρέματος. 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής. Δεν θα 

παρατηρηθεί καμία αλλοίωση της σύνθεσης της βλάστησης. 

Η θέση εγκατάστασης του ΜΥΗΕ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πανίδα της περιοχής δείχνει ότι η 

επίδραση του ΜΥΗΕ στην πανίδα της περιοχής θα είναι ελάχιστη, λόγω της πολύ μικρής επιφάνειας 

μόνιμης κατάληψης του έργου. 

Σε σχέση με τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε σχέση με το σύνολο της 

προστατευόμενης περιοχής. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη 

χλωρίδας. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που να 

οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή κατά το δυνατόν όλων αρνητικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του 

έργου καθώς επίσης και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση 

αδειοδότησης του έργου. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Το έργο βρίσκεται εντός της φυσικής κοίτης και έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης και 

τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου.  

Η χωροθέτηση του έργου είναι σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του χωροταξικού 

και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την περιοχή σε Εθνικό, Τομεακό και Περιφερειακό επίπεδο, ενώ 

παρουσιάζει συμβατότητα και συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές 

δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο.  

Όσον αφορά το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον κατά την λειτουργία, μετά τη λήψη μέτρων, δεν 

αναμένονται επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε ιστορικά μνημεία, δεν 

υπάρχουν στη περιοχή.  

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κατά την λειτουργία λόγω 

της αύξησης κατά μία τουλάχιστον μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον μίας 

περιοδικής. 

Καμιά επίδραση στις υποδομές της περιοχής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, δεν θα ενισχυθεί καμία από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον ούτε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν νέες. Αντιθέτως θα μειώσει τις 

υφιστάμενες πιέσεις στο περιβάλλον γενικά (σε μεγάλη κλίμακα), αφού υποκαθιστά την καύση 

συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  
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Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου μειώνει την εκπομπή των ρύπων, αφού υποκαθιστά την καύση 

συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων και γενικότερα στον ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Επί της ουσίας, το προτεινόμενο Έργο εντάσσεται πλήρως στον 

ορισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. 

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Κατά τη φάση λειτουργίας ο εκπεμπόμενος θόρυβος θα αφορά μόνο στη λειτουργία του ΜΥΗΕ. 

Επίπεδα δηλαδή θορύβου αναμένονται από τον Η/Μ εξοπλισμό του ΜΥΗΕ. Σε κάθε περίπτωση ο 

θόρυβος αυτός δεν αναμένεται να είναι σημαντικά μεγάλος, ούτε να επηρεάσει τους κατοίκους των 

οικισμών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ο σταθμός παραγωγής θα βρίσκεται μακριά από τα 

σπίτια του οικισμού. 

Τα ΜΥΗΕ, γενικά, δεν παράγουν καμία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που θα μπορούσε να βλάψει τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Επομένως, ουσιαστικά δεν αναμένονται επιπτώσεις από τη 

λειτουργία του Έργου. 

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην νομοθεσία, η ελάχιστη διατηρητέα (περιβαλλοντική) παροχή 

κατάντη της θέσης υδροληψίας ορίζεται ως η μεγαλύτερη εκ των ακόλουθων ποσοτήτων: το τριάντα 

τοις εκατό (30%) της μέσης θερινής παροχής στη θέση, βάσει της μέσης μηνιαίας παροχής των μηνών 

Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ή το 50% της μέσης παροχής Σεπτεμβρίου, ή τέλος, τα 30 l/s ως 

απολύτως ελάχιστη επιτρεπόμενη παροχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο αυτές ποσότητες είναι 

381 και 393 l/s αντίστοιχα, συνεπώς η διατηρητέα παροχή καθορίζεται σε 393 l/s. 
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Πίνακας 2. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση λειτουργίας του έργου συνολικά 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  0      

Μορφολογικά &τοποιολογικά χαρακτηριστικά Μεγάλη - Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά  0      

Χλωρίδα, πανίδα  0      

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος  0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Ίσως 

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Μικρή + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι  

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Τεχνικές υποδομές Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Ποιότητα αέρα  0      

Θόρυβος , δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0 Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη   

Ύδατα Μεγάλη ++ Τοπική Μεσοπρόθεσμη Μόνιμη Όχι  
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Από την παρούσα ΜΠΕ προκύπτει ότι και ο σχεδιασμός του Έργου θα έχει θετικές επιπτώσεις 

σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο και πολύ μικρές δευτερεύουσες αρνητικές 

αποκλειστικά και μόνο στο τοπικό επίπεδο. Ακόμη και αυτές πρακτικά μηδενίζονται κυρίως 

λόγω της θέσης εγκατάστασης του ΜΥΗΕ που είναι σε ορεινή θέση και λόγω της μικρής 

κλίμακας του έργου.  

Αναλυτικότερα: 

• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται είναι περιορισμένες και πρακτικά 

μηδενίζονται, κυρίως λόγω της μικρής κλίμακας εργασιών και της θέσης εγκατάστασης. 

• Η υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου δεν επιφέρει καμία αξιοσημείωτη μεταβολή στο 

βαθμό επιρροής των στοιχείων του περιβάλλοντος, τόσο στην άμεση περιοχή των έργων όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή. 

• Για τη θέση εγκατάστασης του υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχουν ήδη ληφθεί  οι περισσότερες σχετικές 

γνωμοδοτήσεις και θετικές βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 

2.4. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής του προτεινόμενου ΜΥΗΕ, καθώς και κατά τη λειτουργία του, 

θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα 

μέτρα έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η ελαχιστοποίηση 

των όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης 

και αποκατάστασης περιβαλλοντικά δυσάρεστων γεγονότων. 

Πιο κάτω αναφέρονται κάποιοι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, που θεωρούμε ότι θα 

συνέβαλαν τα μέγιστα στη προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2.4.1. Φάση κατασκευής 

 Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες 

Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να 

περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως 

απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας 

βλάστησης. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των 

προϊόντων της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις 

υποδείξεις του Δασαρχείου Τρικάλων. 

 Οι ζώνες κατάληψης που θα πραγματοποιηθούν για τον αγωγό προσαγωγής νερού του 

έργου, μετά το πέρας της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα 

αποκαθίσταται. Η κατασκευή του αγωγού προσαγωγής δεν θα συνοδευτεί με νέα οδοποιία, 

αλλά με προσωρινή πρόσβαση, που θα αποκατασταθεί απόλυτα με τον εγκιβωτισμό του 

αγωγού. Λεπτομέρειες αναπτύσσονται στο κεφάλαιο περιγραφής του έργου. 

 Οι εργασίες του αγωγού προσαγωγής του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνονται 

τμηματικά, με σκοπό τον περιορισμό της όχλησης. 

 Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 

του διασκορπισμού των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα 

 Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου (κύριο έργο και συνοδό) θα περιοριστούν στις 

απολύτως αναγκαίες. Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε οι 

εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις 

απολύτως αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και 

αποψιλώσεις. 

 Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή 

επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως τυχόν φθορές 

που θα προκληθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

 Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής 

ησυχίας και σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), 

οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 
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 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν 

είτε από τις εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου, μέσω του 

θρυμματισμού των πρωτογενών εκβραχισμών, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα 

λατομεία της περιοχής. 

 Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων πέραν 

της ζώνης κατάληψης του έργου. 

 Μετά από συνεννόηση με το Δασαρχείο Τρικάλων και ενδεχομένως του τοπικού Δήμου, 

τα ενδεχόμενα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα διατεθούν 

για την αποκατάσταση τυχόν ανενεργών λατομείων και διαταραχθέντων χώρων, για την 

κάλυψη αναγκών σε υλικά άλλων εγκεκριμένων έργων της περιοχής, στην αποκατάσταση 

χώρων απορριμμάτων κλπ 

 Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.  

 Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.  

 Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WC κλπ) να 

τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα 

αστικά λύματα κατά τη φάση κατασκευής του Έργου.  

 Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα 

επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων 

καυσίμων και λιπαντικών, σε επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά 

υλικά θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

 Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών 

υλικών, μήπως έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει αυξημένα ποσά 

υγρασίας (π.χ. από διαρροή νερού), οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή 

αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.  

 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο (γ) της παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά 

επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του προσωρινά 

ηχοπετάσματα.  

 Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες διατάξεις.  

 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο 

αποκλεισμός τους με κατάλληλα μέσα.  

 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λιπαντικά 

έλαια, κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους 

να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής 

καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς και η αποθήκευση 

απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.  

 Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε 

κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να 

παρουσιάσει διαρροή, θα προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τις 

τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.  

 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ.).  

 Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της ποσότητας νερού που 

χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτροπαραγωγή να αποδίδεται στο ρέμα Καμναίτικο, χωρίς 

αλλοίωση της ποιότητας του. Η απόδοση του νερού μετά το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού 
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να γίνεται ομαλά και η ταχύτητα ροής του να διατηρείται σε επίπεδο που δεν επηρεάζει την 

κοίτη του ρέματος.  

 Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται τα γύρω 

πρανή από καταπτώσεις και άλλα γεωτεχνικά προβλήματα.  

 Η κατασκευή του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού θα περιοριστεί στην απαραίτητη 

για το σκοπό έκταση. Για τη θέση του σταθμού παραγωγής θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται σε τυχόν γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις, αστάθεια πρανών, κλπ)  

 Θα αποφευχθεί ο φωτισμός της κοίτης του ρέματος στη θέση υδροληψίας, ενώ στη θέση 

του σταθμού παραγωγής θα περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο.  

 Σχετικά με τον θόρυβο ο κύριος του έργου θα συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες 

διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε η 

στάθμη θορύβου που οφείλεται στην λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) 

μετρούμενη στο όριο του γηπέδου, όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του Π.Δ. 1180/81. 

 

2.4.2. Φάση λειτουργίας 

 Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση 

στην περιοχή του Έργου για τη συνέχιση της πρότερης χρήση του. Ωστόσο, θα πρέπει να 

εμποδίζεται η προσέγγιση από μη ειδικούς σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν 

εγκυμονούν κινδύνους. 

 Υποχρεωτικά και χωρίς καμιά παρερμηνεία, η οικολογική παροχή πως υπολογίστηκε 

στην υδρολογική μελέτη και η οποία θα είναι της τάξης των 393 l/s, θα ρέει πάντα σε όλη την 

κοίτη του ρέματος. 

 Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

να  γίνεται από νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και 

μεταφοράς και είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και 

την Εγκύκλιο 110441/3231/2004 σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος.  

 Η έκταση των έργων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα αντιμετώπισης από κάθε κίνδυνο 

πυρκαγιάς, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά 

και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε 

παρακείμενες δασικές περιοχές.  

 Θα υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε η περιοχή εγκατάστασης θα καθαρίζεται από κουφάρια 

ζώων για την αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα αρπακτικά.  

 Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή 

εγκατάσταση και θα ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική ένταξη τους 

στο περιβάλλον.  

 Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή μέσης τάσης της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της και να ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και 

εκτάσεις με αραιή βλάστηση.  

 Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων νερού, 

εδάφους, κλίματος, χλωρίδας και πανίδας ανάντη και κατάντη του ΜΥΗΕ στα πλαίσια ενός 

προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου (monitoring) για την καλύτερη 

λειτουργία του έργου και τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται 

 

2.5. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση των νερών 

του ρέματος Καμναίτικου και η αποκλειστική της πώληση προς τη Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε., σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.  
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Στόχος είναι η εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου του νερού, κατά τρόπο που 

συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των 

υδάτινων πόρων, λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει ιδιαίτερη 

σημασία, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για την εθνική οικονομία. Τα οφέλη από την 

κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι πολλαπλά.  

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την οικονομική διάσταση που 

βεβαίως θα έχει για τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής, λόγω των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, τόσο κατά το στάδιο 

της υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία του. 

Επίσης, η συγκεκριμένη επένδυση θα συμβάλει, εκτός των άλλων, στην προσπάθεια ενίσχυσης 

του συστήματος παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 

δίκτυο της χώρας. Συγκεκριμένα, το έργο θα συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ και στην κάλυψη ενός μέρους εκ του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της 

ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης.  

Είναι αυτονόητο πως η εν λόγω επένδυση θα συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 

της χώρας μας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της σε ΑΠΕ. Στο σημείο 

αυτό, πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερη σημασία της επένδυσης αναφορικά με την 

προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στη χώρα μας. Η μονάδα θα λειτουργεί καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους, συνεισφέροντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στην 

αποφυγή black-out και στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής (δεδομένου 

ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή). Στη δημιουργία άμεσων εσόδων για 

τον ΟΤΑ από τη λειτουργία του ΜΥΗΕ. Πρόκειται για πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, που θα 

συμβάλλει σαφώς στη βελτίωση των τοπικών δημοσιονομικών δεδομένων, και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που θα αναβαθμίζουν και το 

επίπεδο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της περιοχής, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

Θα υπάρξουν δηλ. σοβαρότατα αντισταθμιστικά οφέλη από την αξιοποίηση του υδρολογικού 

δυναμικού της περιοχής. 

 

2.6. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

Στα πλαίσια της υφιστάμενης αδειοδότησης του έργου, είχαν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις και 

εν τέλει επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα με σφαιρικό σχεδιασμό. 

1. Αρχικά είχε εντοπιστεί η εναλλακτική λύση 1, όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.10 

Χάρτης εναλλακτικών λύσεων. Ουσιαστικά η υδροληψία ήταν κατάντη της ένωσης του ρέματος 

του Αγίου Νικολάου με το Καμναίτικο. Μετά από την απαραίτητη σε μήκος πορεία του αγωγού, 

είχε ευρεθεί και η επιφάνεια για το εργοστάσιο παραγωγής, ικανοποιώντας τις σταθερές 

παροχής και υψομετρικής διαφοράς. Μετά από τον έλεγχο συνέργειας με άλλες παρόμοιες 

δράσεις, αποκαλύφθηκε ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, περί 

αποστάσεων μεταξύ συναφών έργων, οπότε απορρίφθηκε. 

2. Η εναλλακτική λύση 2, όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.10, η υδροληψία εντοπίζεται 

κατάντη της γέφυρας μπέλευ που οδηγεί στον οικισμό του Δροσοχωρίου και κινείται εντός της 

ευρείας κοίτης του Καμναίτικου, που σε θέσεις υπερβαίνει ακόμη και τα 70μ πλάτους. Για 

κατασκευαστικούς λόγους απορρίφθηκε, αφού δεν δύναται να τιθασευτεί η δύναμη του νερού 

σε τόσο μεγάλο πλάτος, ενώ παράλληλα οι μετακινούμενες αποθέσεις υλικών, θα 

δημιουργούσαν πάντα προβλήματα. 

3. Επιλέχθηκε λοιπόν η λύση 3, (ΣΧ.15.10), αφού εξασφαλίζει αθροιστικά τους βασικούς 

παράγοντες σχεδιασμού ενός ΜΥΗΕ, ήτοι δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο 

του ΔΕΔΔΗΕ,  ελευθερία του ρέματος από άλλη άδεια, η ικανοποίηση της νομοθεσίας για άλλα 

έργα στην ευρύτερη περιοχή, ύπαρξη δρόμων πρόσβασης, Δεσμεύσεις από Εθνική και λοιπή 

νομοθεσία. 

Από εκεί και μετά ο σχεδιασμός του έργου υπαγορεύτηκε μονοσήμαντα, από την χωροταξική 

κατανομή της περιοχής επέμβασης, αφού ικανοποιήθηκαν απόλυτα οι παράμετροι 
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σχεδιασμού, ήτοι ύπαρξη υδατικού δυναμικού, άμεσα αξιοποιήσιμου λόγω υψομετρικής 

διαφοράς, εγκατάσταση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, άμεση προσβασιμότητα, απουσία 

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, υπάρχουν ήδη τεχνικά έργα στην περιοχή. 

Τέλος σταθμίστηκε η ύπαρξη υφιστάμενου δασικού δρόμου, που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

εγκιβωτισμό του αγωγού, άρα με τις μικρότερες δυνατόν επεμβάσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος 

και κόστους κατασκευής, άρα επιτεύχθηκε η καλύτερη αναλογία κόστους οφέλους, άρα 

ικανοποιείται απόλυτα η οικονομία κλίμακας. Αυτά σε συνδυασμό με την βελτίωση βατότητας 

που θα επέλθει στον υπάρχων δρόμο, θα συμβάλλει στη προστασία της περιοχής. 

 

2.7. Συμπεράσματα Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

Επειδή όλα τα διακριτά μέρη του έργου, αναπτύσσονται εντός περιοχής προστασίας, γι’ αυτό 

συντάχθηκε και ειδική οικολογική αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που εκπονήθηκε στα πλαίσια ανάπτυξης του 

έργου, όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από την 

υλοποίηση του έργου. 

Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής 

έκτασης. Εντός της προστατευόμενης περιοχής GR1440002 η ζώνη κατάληψης του έργου δεν 

περιλαμβάνει οικοτόπους προτεραιότητας. Επιπλέον, η έκταση που διαταράσσεται αποτελεί 

ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με την έκταση της προστατευόμενης περιοχής. Συνεπώς, 

δεν προβλέπεται σημαντική ελάττωση της έκτασης ή κατακερματισμός των τύπων οικοτόπων 

της περιοχής NATURA 2000 απειλώντας την ακεραιότητα της ή επηρεάζοντας την 

αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό διατήρησης της δομής και των οικολογικών λειτουργιών 

τους. 

Γενικά αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι τύποι οικοτόπων και δεν αναμένονται 

σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου.  

Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής 

έκτασης και δεν περιλαμβάνονται οικοτόποι προτεραιότητας.  

Σε σχέση με τη χλωρίδα της περιοχής η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο. Εντός της ζώνης 

κατάληψης του έργου δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη χλωρίδας με περιορισμένη χωρική 

εξάπλωση. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που 

να οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους, εφόσον εφαρμοστούν όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς, εκτιμάται πως δεν θα 

υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την υλοποίηση 

του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του έργου 

καθώς επίσης και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση 

αδειοδότησης του έργου. 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω δεν προβλέπεται να προκληθεί καθυστέρηση ή διακοπή 

στην πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης της οικείας περιοχής NATURA 2000 όπως 

έχουν καθοριστεί. Επίσης δεν προβλέπεται να διαταραχθεί η ακεραιότητα της συγκεκριμένης 

περιοχής ως προς τα προστατευτέα αντικείμενα και τη συμβολή της στη συνεκτικότητα του 

δικτύου NATURA 2000. 
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