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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΥΗΕ) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΧΕΛΩΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.

N.998/79 (ΦΕΚ

2.
3.
4.

5.

6.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

289 Α΄) Όπως «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της Χώρας»
ισχύει (Άρθρα 45 και 53)
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) Όπως «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ….»,
ισχύει
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ B΄21)
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες και υποκατηγορίες ...», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Η ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων
964 Β΄)
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, ...».
ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β΄)
«Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου
ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού
στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της Απόφασης του
Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α’ 21), ....».
Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) Όπως Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών
ισχύει
Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
A.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές
Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ
Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις.
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7.

ΚΥΑ 117653/6833/28-11-2014 Απόφαση
αναπροσαρµογής
του
ύψους
καταβολής
ΑΔΑ: 7ΗΒΓ0-Ν36
ανταλλάγµατος χρήσης επί επιτρεπτών επεµβάσεων σε δάση,
δασικές εκτάσεις ή δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ
289Α ΄/29-12-1979), ως ισχύει.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ (Δια της διαδικασίας της πράξης χαρακτηρισμού για ενδεχόμενες απαλλοτριώσεις από
τη ΔΕΗ)

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Χ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος)
και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του
παρόντος, η γνωμοδότηση μας επί του υποβληθέντος φακέλου της Μελέτης Περιβάλλοντος έχει ως εξής:
Το υπό μελέτη έργο είναι υφιστάμενο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του (φράγμα, σήραγγα
προσαγωγής ύδατος και σταθμός παραγωγής του έργου). Κατασκευάστηκε την περίοδο 1986-2011. Απομένει

η κατάκλυση της λεκάνης του φράγματος για την πλήρωση του ταμιευτήρα. Με την κατάκλυση θα
καταστραφεί μόνιμα παραποτάμιο δασικό οικοσύστημα, σε έκταση 7.786,533 στρεμμάτων, το οποίο θα
μετατραπεί σε λιμναίο.
Στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο και στο υποτμήμα εδάφιο 10 εγκρίσεις επεμβάσεων
κλπ του φακέλου αρχεία, είναι καταχωρημένες όλες οι απαραίτητες άδειες επέμβασης και υλοτομίας της
βλάστησης που η υπηρεσία μας έχει εκδώσει για την εκτέλεση του έργου. Επίσης στο εδάφιο 6 έγγραφα
του ίδιου φακέλου, αναφέρονται οι μελέτες διευθέτησης των χειμάρρων της περιοχής του έργου, για την
προστασία της μονάδας παραγωγής. Το υφιστάμενο έργο έχει ήδη ενσωματωθεί στο περιβάλλον της
περιοχής και η γνωμοδότησή μας επικεντρώνεται στην περιοχή κατάκλυσης για την αποψίλωση της
οποίας έχουν εκδοθεί οι 1064/8-4-2008 και 2196/3-10-1990 αποφάσεις της Δ/νσης Δασών Τρικάλων.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.4014/2011, είμαστε αρμόδιοι να γνωμοδοτήσουμε μόνο
για τα τμήματα του έργου, που η έκταση τους, εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές,

δάση, δασικές και αναδασωτέες, καθώς και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, προσδιορίζονται στον αναρτημένο αναμορφωμένο χάρτη
(https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension). Σχετικό το με το αρ. πρωτ. 38228/04-06–2021 (ΑΔΑ: ΩΥ20ΟΡ10Χ0Τ) έγγραφο Δ/νσης Δασών Τρικάλων «2η Τροποποίηση της με αριθμό 28490/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΚΩΟΡ10ΖΞ0) απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων
της Π.Ε. Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
Ιδιοκτησιακά, το φράγμα στη Μεσοχώρα, ο σταθμός παραγωγής στη Γλίστρα, μέρος της σήραγγας

προσαγωγής και τμήμα της περιοχής κατάκλυσης, βρίσκονται σε εκτάσεις που περιλαμβάνονται στην
επικαιροποιημένη (2η) τροποποιητική δήλωση του Δημοσίου του Ν. 2308/1995 για τις δασικές και χορτολιβαδικές
εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, όπως μας γνωστοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 155922 /30-72021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Τρικάλων και διαχειρίζονται ως δημόσιες. Η υπόλοιπη έκταση του έργου,

έχει απαλλοτριωθεί ως κοινωφελές έργο υπέρ της ΔΕΗ και εμπίπτει στις διατάξεις του Δ΄ κεφαλαίου, του
Ν. 3066/2002.

Ο ΒΑ κλάδος του σχηματιζόμενου ταμιευτήρα βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής του
δικτύου Natura 2000 «Κερκέτιο Όρος - Κόζιακας» (GR1440002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική
Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή SCI), ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του έργου και το
μεγαλύτερο τμήμα της υπόγειας σήραγγας προσαγωγής νερού, βρίσκονται εντός των ορίων της
προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Ορέων»
(GR2130013), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.). Τμήμα από το
κατασκευασμένο σταθμό του έργου εμπίπτει στο καταφύγιο άγριας ζωής Πολυνερίου - Μυροφύλλου Δ.
Πινδαίων και Κ. Μυροφύλλου (ΦΕΚ 930/Β/2001). Επειδή τμήμα του έργου βρίσκεται εντός του δικτύου
Natura 2000 και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 4014/2011 όπως ισχύει, η ΜΠΕ του έργου
συνοδεύεται από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ).
Συμφωνούμε με τις προτάσεις του κεφαλαίου 4 της ΕΟΑ «ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» και ειδικότερα στη σελ. 25 της 3ης
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παραγράφου «Οι επεμβάσεις για επαναφορά της βλάστησης και για αποκατάσταση του τοπίου αφορούν
μετά από μελέτη σκοπιμότητας έργα φυτοτεχνικά στα πρανή του ταμιευτήρα της Μεσοχώρας, του
σταθμού παραγωγής Γλίστρας, των δρόμων διάνοιξης-βελτίωσης, των μετώπων και παραθύρων
σηράγγων, στις επιφάνειες των αναβαθμίδων, στις περιοχές εγκατάστασης εργοταξίων και δανειοθαλάμων
και στους χώρους απόθεσης στείρων υλικών εκσκαφής, τα οποία προέκυψαν ως περίσσεια αυτών που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φράγματος.».
Η επέμβαση είναι συμβατή με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, άρθρο 53 του Ν. 998/79,
εφόσον υπάρξει η έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης, διά της οποίας δικαιολογείται η ανάγκη εκτέλεσης
του έργου και η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης του. Περαιτέρω εξειδίκευση των όρων και των
προϋποθέσεων, που αφορούν στην υπό εξέταση επέμβαση, θα τεθούν με την έκδοση πράξης
πληροφοριακού χαρακτήρα που θα ακολουθήσει την έγκριση της ΜΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Γνωμοδοτούμε θετικά επί της ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα
παρακάτω:
• Προτείνουμε να αφαιρεθεί από τη μελέτη ο χάρτης χρήσεων κάλυψης γης, για να μη
δημιουργηθούν ενδεχομένως δεδομένα σε βάρος των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου, από
τις επιτροπές του Κτηματολογίου εξέτασης αντιρρήσσεων – δικαιωμάτων, γιατί ήδη υφίσταται
δασικός χάρτης και το είδος της βλάστησης και τα όριά της, θα προσδιοριθούν επίσημα με τη
δημιουργία του δασολογίου που θα ακολουθήσει.
• Η ΔΕΗ ως φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65)
απαλλάσσεται από την καταβολή ανταλλάγματος χρήσης. Υποχρεούται όμως σε υποχρεωτική
αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση για
την πραγματοποίηση της επέμβασης, που ανέρχεται κατά το τρέχον έτος στο ποσό 4.887.081,7 €
και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.998/79, όπως ισχύει.
• Οι υλοτομικές εργασίες που θα αφορούν άτομα πλατάνου, θα γίνουν σύμφωνα με την ΚΥΑ
119999/22-9-2004 (ΦΕΚ Β΄1454) και την υπ΄ αριθμό 37 ΔΑΔ με αρ. πρωτ. 6655/172444/2019 της
υπηρεσίας μας, για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς μύκητα Ceratocystis
Fimbriata f.Sp Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου.
• Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της
οποίας θα εγκριθεί η ΜΠΕ και κατά συνέπεια η επέμβαση ή σε περίπτωση που η ανωτέρω έκταση
είχε μεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε όμως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί του
δασικού χάρτη, ως μη δασική.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α΄
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