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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο θεσµός των ΜΠΕ ειδικότερα για την κατασκευή και λειτουργία φραγµάτων έχει ακολουθηθεί τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια και έχει αναπτυχθεί µια πρακτική σε ότι αφορά τη σύνταξη των ΜΠΕ, 
την αξιολόγηση και έγκρισή τους, την έκδοση της σχετικής εγκριτικής ΚΥΑ και τις απαιτήσεις για 
την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων.  Γίνεται µια αξιολόγηση σε όλη αυτή την πρακτική και 
τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης των προδιαγραφών σύνταξης των ΜΠΕ, εξασφάλισης µεγαλύτερης 
σαφήνειας στις περιγραφές των περιβαλλοντικών όρων των ΚΥΑ, θεσµοθέτησης προδιαγραφών 
και αµοιβών των ειδικών µελετών που επιβάλλονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, σύντµησης 
του χρόνου αξιολόγησης και έγκρισης των ΜΠΕ και επικέντρωσης του ενδιαφέροντος της 
περιβαλλοντικής αρχής και των φορέων υλοποίησης των έργων στην πλήρη εφαρµογή των 
περιβαλλοντικών όρων κατά περίπτωση. 

 

2.  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

O τοµέας του σχεδιασµού και της κατασκευής των φραγµάτων είναι από τους πλέον σηµαντικούς 
των δηµοσίων έργων και η δηµιουργία αυτών προυποθέτει την κινητοποίηση µιας 
πολυεπιστηµονικής οµάδας, τη συµβολή της για µακρύ χρονικό διάστηµα στο φορέα υλοποίησης 
και την εξασφάλιση µιας συνέργειας, ώστε να καλύπτονται έγκαιρα και έγκυρα όλα τα θέµατα 
κάθε αρµοδιότητας χωριστά και στο σύνολο τους. Λόγω της σηµαντικότητας των έργων αυτών 
έχει διαχρονικά δηµιουργηθεί µια διεθνής πρακτική για την αξιόπιστη αντιµετώπιση των τεχνικών 
θεµάτων και σταδιακά αποκτήθηκε η επαρκής εµπειρία για την κατοχύρωση ενός επιπέδου υψηλής 
ασφάλειας και απόδοσης αυτών και για την εξυπηρέτηση των βασικών στόχων δηµιουργίας τους 
και του κοινωνικού συνόλου.  

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιµη ανάπτυξη 
έχει δοθεί έµφαση σε όλους τους τοµείς των έργων για την θεώρηση των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων.  Ειδικότερα δε όταν προγραµµατίζεται ένα φράγµα έχει ενισχυµένα τονισθεί η 
ανάγκη µιας έγκαιρης θεώρησης των περιβαλλοντικών  δεδοµένων µε ποσοτική και ποιοτική 
προσέγγιση επαρκή για την επιλογή των βασικών συνιστωσών του έργου και την υποστήριξη της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  Στην Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική υπάρχει η επίσηµη 
κατεύθυνση να εξετάζεται ολοκληρωµένα ο σχεδιασµός ενός φράγµατος µε την περιβαλλοντική 
διάσταση να λαµβάνεται υπόψη ισότιµα µε την τεχνική, κοινωνική και οικονοµική συνιστώσα. 

Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων 
θεσµοθετήθηκε µε την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την 
έκδοση της ΚΥΑ 69269/90 και µε την Οδηγία 97/11/ΕΚ τροποποιήθηκε η αρχική Οδηγία.  

Σε όλη αυτή την περίοδο από το 1990 µέχρι σήµερα ακολουθείται η βασική ΚΥΑ 69269/90 µε τις 
πολύ γενικές προδιαγραφές. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι ερµηνευτικού 



χαρακτήρα για την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
έχει εκπονήσει σχετική  µελέτη µετά το 2000, όπου έχουν αναλυτικά προδιαγραφεί οι απαιτήσεις 
για τη σύνταξη των ΜΠΕ για δέκα κατηγορίες έργων. Εντούτοις οι προδιαγραφές αυτές δεν έχουν 
τεθεί σε ισχύ µέχρι σήµερα, γεγονός που δηµιουργεί ιδιαίτερη σύγχυση σε σχέση µε την 
αξιολόγηση του περιεχοµένου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη µεθοδολογία τους, 
την ποιότητα και την πληρότητα, καθώς και την ουσιαστική συµβολή αυτών των µελετών στην 
πραγµατική εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην επαρκή αντιµετώπιση αυτών µε 
συγκεκριµένα µέτρα και έργα.  

Οι συνοπτικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/90 έχουν οδηγήσει σε ποικίλους τρόπους σύνταξης 
των µελετών αυτών, όπου δίνεται έµφαση κυρίως στην εκτεταµένη παρουσίαση της υφιστάµενης 
κατάστασης µε στοιχεία και πληροφορίες, που δεν έχουν άµεση σχέση µε το συγκεκριµένο έργο 
και την περιοχή επιρροής του. Έτσι είτε µεγιστοποιείται η ανάλυση ορισµένων παραµέτρων, 
επειδή τυχαίνει να είναι διαθέσιµα αντίστοιχα υπολογιστικά εργαλεία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα 
απαιτητός αυτός ο βαθµός ανάλυσης, είτε ελαχιστοποιείται η σηµασία παραµέτρων, επειδή 
τυχαίνει ο συντάξας τη µελέτη να έχει συγκεκριµένη επιστηµονική ειδικότητα διάφορη των 
βασικών χαρακτηριστικών των ειδικών  παραµέτρων, είτε γίνεται µία τεχνητή µείωση του 
χαρακτήρα των επιπτώσεων, ώστε να υπάρχει η εντύπωση σε τρίτους µιας µειωµένης αρνητικής 
επιρροής των έργων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Επιχειρώντας µία αξιολόγηση της ποιότητας των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως 
διαχρονικά έχει διαµορφωθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια επισηµαίνεται, ότι υπάρχει µία σαφής 
ενίσχυση της δυνατότητας της εκτίµησης ποσοτικών δεδοµένων, όπου είναι δυνατή για τις 
παραµέτρους του περιβάλλοντος και έχει επιτευχθεί µία µεγαλύτερη ποιότητα σε ότι αφορά την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και τη δυνατότητα της κατανόησης των αποτελεσµάτων από το µέσο 
πολίτη, που καλείται στη διαδικασία της δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ να εκφράσει τις απόψεις του. 

Με τη διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται η ΚΥΑ, η οποία εµπεριέχει 
αναλυτικά τη σχετική νοµοθεσία µε τη διαδικασία αυτή καθώς και ειδικότερα µε την κατηγορία 
των έργων, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, που αφορά τα φράγµατα. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό για κάθε φορέα υλοποίησης έργου η ΚΥΑ να απεικονίζει αναλυτικά και µε σαφήνεια 
τις απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σχετική ΚΥΑ για τη εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του. Είναι εµφανές, ότι µε τα χρόνια η 
περιβαλλοντική αρχή έχει αναβαθµισθεί και αποδίδει δυσανάλογα καλλίτερης ποιότητας υπηρεσίες 
από τις άλλες υπηρεσίες της ∆ιοίκησης.  Έχει αποκτηθεί εµπειρία και έχει επιτευχθεί πρόοδος, που 
αντανακλούν στη µεγαλύτερη ανάλυση του περιεχοµένου των εγκριτικών αποφάσεων 
περιβαλλοντικών όρων, αλλά και στη σαφέστερη παρουσίαση των ειδικών απαιτήσεων κατά 
περίπτωση, γεγονός που έχει και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην εγκαθίδρυση και ευρύτερη 
αποδοχή του θεσµού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Επισηµαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι στις πλείστες των περιπτώσεων δηµιουργούν 
υποχρεώσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών, χωρίς να είναι σαφή τα όρια των αρµοδιοτήτων µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση στο φορέα υλοποίησης κατά πόσο ο περιβαλλοντικός όρος 
βαρύνει αυτόν η είναι ευθύνη της Πολιτείας να καλύψει την απαίτηση και υποβοηθήσει του φορέα 
υλοποίησης στην σύννοµη λειτουργία του έργου του. 

 Επιχειρώντας µία διακριτική αποδελτίωση των ΚΥΑ για έργα, όπως τα φράγµατα, διαπιστώνεται 
ότι καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι µε συνοπτικές περιγραφές και επιβαρύνονται οι φορείς 
υλοποίησης µε την εκπόνηση µεγάλου αριθµού µελετών για πλήθος παραµέτρων και δηµιουργία 
δεδοµένων.  

Ερµηνεύεται ότι οι µελέτες της δεκαετίας 1990-2000 αντιµετώπιζαν επιφανειακά και πολύ γενικά 
το θέµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί πήρε χρόνο να επιτευχθεί µια κατανόηση του 



θεσµού αυτού. Ως εκ τούτου η αντίστοιχη περιβαλλοντική αρχή καθιέρωσε να επιβάλει την 
εκπόνηση ειδικών µελετών για την εξασφάλιση επιπλέον στοιχείων, που έλειπαν από την 
αντίστοιχη ΜΠΕ λόγω της γενικότερης ανασφάλειας από τη µη ύπαρξη εµπειρίας και την κάλυψη 
των ειδικών θεµάτων από ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που συνεχώς διεύρυνε τα όρια του και τις 
απαιτήσεις του µε την εναρµόνηση των Οδηγιών στο Ελληνικό δίκαιο. 

Σε αντίθεση µε την πρακτική στη σύνταξη των υπολοίπων τεχνικών µελετών σύµφωνα µε το Π.∆. 
696/74, οι ΜΠΕ αντιµετωπίσθηκαν µε αµηχανία, φόβο και άρνηση αποδοχής της σε όλα τα 
επίπεδα της ∆ιοίκησης και των ιδιωτών επαγγελµατιών µελετητών και εργολάβων, µε συνέπεια 
την χαµηλή αµοιβή σύνταξή τους και την πίεση για συνοπτικές διαδικασίες µε µοναδικό στόχο την 
έκδοση της ΚΥΑ και πάντοτε σε βάρος του θεσµού των ΜΠΕ.  Μόλις πρόσφατα µε την Απόφαση 
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 για τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών θεσµοθετήθηκε ο 
τρόπος αµοιβής των ΜΠΕ και ειδικότερα των ΜΠΕ φραγµάτων, οπότε προσδοκάται και σε 
συνδυασµό µε την θεσµοθέτηση των αναλυτικών προδιαγραφών να αναβαθµιστεί στη συνείδηση 
των ενδιαφεροµένων η ανάγκη εξασφάλισης ποιότητας και η δικαιολόγηση των απόλυτης 
ουσιαστικής αναγκαιότητας των ΜΠΕ. 

Βασικός στόχος µίας ΜΠΕ και της αντίστοιχης ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι να 
εξασφαλιστεί µέσα από την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων µία βέλτιστη διαχείριση και 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τη δηµιουργία ενός 
συγκεκριµένου έργου. Από την καθηµερινή εµπειρία και τη γενικότερη αντιµετώπιση του θεσµού 
των ΜΠΕ είναι ιδιαίτερα σαφές, ότι η εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων υστερεί. Οι αρµόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές δεν παρακολουθούν την πρόοδο και απόδοση αυτής, αλλά και οι φορείς 
υλοποίησης εµφανίζονται να ενοχλούνται ιδιαίτερα µε οτιδήποτε περιβαλλοντικό και έχουν 
τοποθετήσει σε χαµηλή προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, αφού καλούνται να 
ασκήσουν εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων οι επιβλέποντες της κατασκευής και µέσω της 
σύµβασης ο ίδιος ο ανάδοχος εργολάβος, που σαφώς και οι δύο αυτές πλευρές έχουν άλλες 
προτεραιότητες και προβάλλουν εµφανέστατα αντιπεριβαλλοντική αντίληψη και νοοτροπία.  

Τα φράγµατα είναι έργα πολλαπλής σκοπιµότητας και η κατασκευή τους προϋποθέτει προσεκτική 
και αναλυτική έρευνα των χαρακτηριστικών της θέσης θεµελίωσής τους, των µεθόδων κατασκευής 
τους και της εξασφάλισης των υλικών για την ολοκλήρωσή τους.  Η επιρροή των φραγµάτων στην 
περιοχή των έργων είναι σχεδόν σηµειακή σε σχέση µε την έκταση, που καταλαµβάνει ο 
ταµιευτήρας. Στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ιδιαίτερα σαφές, ότι 
περισσότερο σηµαντικές είναι εκείνες, που αφορούν τις παραµέτρους του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ανάντη των έργων του φράγµατος και στην περιµετρική ζώνη του 
ταµιευτήρα. 

Η σύνταξη των µελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός φράγµατος προϋποθέτει τη 
γνώση της αλληλοεξάρτησης των επιµέρους τεχνικών µελετών, την αναγκαιότητα µιας έγκαιρης 
έκφρασης και καταγραφής των ειδικών προβληµάτων ανά κατηγορία µελέτης και τη σαφή 
συσχέτιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής του έργου µε τα τεχνικά δεδοµένα του 
φράγµατος και των συνοδών αυτού έργων. 

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός φράγµατος (ΠΠΕ, ΜΠΕ) εκτιµάται ότι απαιτεί κατά µέσο 
όρο τρία χρόνια και αν ληφθεί υπόψη η συνισταµένη των αρνητικών παραγόντων, όπως 
καθυστερήσεις στις επιλογές των κριτηρίων σχεδιασµού, καθυστερήσεις στις εγκρίσεις επιµέρους 
µελετών από το φορέα υλοποίησης, καθυστερήσεις στην εξασφάλιση πιστώσεων για την κάλυψη 
των αµοιβών των µελετητών καταλήγει η διάρκεια αυτής της διαδικασίας να είναι τέσσερα µε 
πέντε χρόνια.  

Αναφέροντας τις επιµέρους περιόδους εγκρίσεων στη διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης αντίστοιχα έχουµε για το στάδιο της ΠΠΕΑ 6 µήνες – 12 µήνες, στάδιο ΕΠΟ 9 



µήνες – 12 µήνες, στάδιο υπογραφών συναρµοδίων Υπουργών της ΚΥΑ 5 µήνες - 8 µήνες.  
∆ηλαδή µια ελάχιστη περίοδος 20 µήνες έως 32 µήνες.  Εκτιµάται ότι η διαδικασία αυτή οφείλει 
να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο χρόνια και χρήζει ειδικής θεώρησης και αντιµετώπισης, 
καθόσον και τα έργα καθυστερούν να αρχίσουν και η ίδια η διαδικασία επηρεάζεται από την 
διαδοχική αναµόρφωση και ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου που επηρεάζει συγκεκριµένες 
παραµέτρους κατά περίπτωση, οπότε χρειάζεται και η σχετική προσαρµογή των ΜΠΕ και της 
ΚΥΑ σε αυτό. 

∆εδοµένης δε και της πιθανότητας-βεβαιότητας να ασκηθεί αγωγή ακυρώσεως της σχετικής ΚΥΑ 
στο Σ.τ.Ε., τότε πραγµατικά το έργο καθυστερεί σε βάρος της οικονοµίας, σε βάρος του στόχου 
δηµιουργίας του και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

Αναφέρεται ειδικότερα η περίπτωση της Εκτροπής του Αχελώου, όπου κυρίαρχη συνιστώσα των 
έργων είναι η παρουσία των φραγµάτων Μεσοχώρας και Συκιάς µε τους ταµιευτήρες τους. Στη 
περίπτωση αυτή έχουµε µια έµµεση καθυστέρηση προόδου των εργασιών άνω των δέκα ετών, µια 
περίοδος στην οποία και νέα νοµοθεσία αναπτύχθηκε, και εµπειρία προστέθηκε, και περισσότερες 
απαιτήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα προστέθηκαν, αλλά και η νοµολογία που εγκαθιδρύθηκε 
διαµόρφωσε µια φιλοσοφία αντιµετώπισης του έργου αυτού προς την κατεύθυνση της 
επισήµανσης συγκεκριµένων σηµείων-παραβιάσεων . ∆ηλαδή οι διαδοχικές ακυρωτικές 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για το έργο αυτό και από την πρακτική, που ακολουθήθηκε για την συνέχιση 
του , περισσότερο οδήγησαν τη ∆ιοίκηση σε πυροσβεστικού χαρακτήρα διαδοχικές προσεγγίσεις 
µε την σύνταξη των ΜΠΕ, παρά βοήθησαν να εγκαθιδρυθεί µια πληρέστερη διαδικασία για την 
σύνταξη των ΜΠΕ και την ετοιµότητα αντιµετώπισης των παρατηρήσεων και επιχειρηµάτων των 
προσφυγών στο Σ.τ.Ε.  ∆ηλαδή η πραγµατικότητα προβάλλει µια αντικειµενική αδυναµία της 
∆ιοίκησης να εξασφαλίζει ισχυρές ΚΥΑ και επιπλέον αφήνεται όµηρη σε γενικόλογα και 
επιφανειακού χαρακτήρα επιχειρήµατα κυρίως από την πλευρά των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, ειδικότερα δε όταν δεν καλύπτεται και από δυνατή νοµική υποστήριξη στο Σ.τ.Ε 
από πλευράς της Πολιτείας. 

Στην ακυρωτική απόφαση του Σ.τ.Ε. για την Εκτροπή του Αχελώου προβλήθηκε η ανάγκη µιας 
συνολικής µελέτης περιβαλλοντικών  επιπτώσεων, καθόσον η διεθνής πρακτική το εφάρµοζε και 
το Σ.τ.Ε. ανέπτυξε φιλοσοφικά το θέµα στην απόφαση του και εγκαθίδρυσε νοµολογία µε τη 
σχετική του απόφαση. Στην ελληνική νοµοθεσία και πρακτική δεν υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές, 
οπότε η ∆ιοίκηση θα έπρεπε να θεσµοθετήσει προδιαγραφές σύνταξης µιας αξιόπιστης ΜΠΕ και 
µετά να προχωρήσει σε κάθε συµπλήρωση της ΜΠΕ του έργου. Αντί αυτού συντάχθηκε µια νέα 
ΜΠΕ µε αντίστοιχο τίτλο και εφαρµόσθηκε µια µεθοδολογία, που ονοµάτισε τις συνολικές  
επιπτώσεις κατά κρίση και συνοπτικά, χωρίς να είναι δυνατός ο έλεγχος της επάρκειας και 
ποιότητας του περιεχοµένου απάντησης στο βασικό θέµα, που τέθηκε από το Σ.τ.Ε. 

Στην έναρξη της σύµβασης µελέτης ενός έργου φράγµατος εκτιµάται ένα ιδεατό χρονοδιάγραµµα 
ενεργειών και υπηρεσιών, που µονίµως καταστρατηγείται και δηµιουργούνται σύνθετες 
καταστάσεις, καθόσον ο σχεδιασµός των έργων συνεχώς προσαρµόζεται, ενώ η περιβαλλοντική 
άδεια (ΕΠΟ) έχει λάβει υπόψη το σχεδιασµό σε µια προγενέστερη χρονική στιγµή, όταν 
συντάχθηκαν και αντίστοιχα υποβλήθηκαν η ΠΠΕ και η ΜΠΕ του έργου. 

Η πρακτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ και της αντίστοιχης ΚΥΑ 69269/90 έχει δηµιουργήσει µια στρεβλή εικόνα σε ότι 
αφορά τις ανάγκες σε δεδοµένα και πληροφορίες για τη σύνταξη της αντίστοιχης ΜΠΕ του 
φράγµατος και τις υποχρεώσεις, που δηµιουργούνται από την επιβολή συγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών όρων στις εγκριτικές αποφάσεις και την αντίληψη των φορέων υλοποίησης και 
των περιβαλλοντικών αρχών ως προς την πιστή εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 



∆εν θα επιδιωχθεί να γίνει µία πλήρης ακτινογραφία των αρνητικών σηµείων από την εφαρµογή 
του θεσµού µέχρι σήµερα, αλλά θα δοθεί ένα γενικό πλαίσιο των επιµέρους συνιστωσών στην όλη 
διαδικασία, το οποίο θα µπορούσε να κατοχυρώσει ένα αυξηµένο βαθµό σύννοµης εφαρµογής του 
θεσµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα φράγµατα. Συγκεκριµένα αναφέρουµε τα 
παρακάτω: 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου πρέπει να εξασφαλίζει µια πλήρη αποτύπωση των εναλλακτικών 
λύσεων – θέσεων του συστήµατος φράγµα – ταµιευτήρας µε επαρκή τεκµηρίωση, τόσο από 
πλευράς τεχνικών παραµέτρων, όσο και σε σχέση µε µια περιβαλλοντική αξιολόγηση. ∆ηλαδή µε 
την έναρξη του σχεδιασµού του έργου να υπάρχει η συµβολή του ειδικού µελετητή 
περιβαλλοντικών µελετών, ώστε να παρουσιάζονται σε πολύ νωρίς στάδιο όλα τα κριτήρια 
αποκλεισµού ή περιορισµού της δυνατότητας δηµιουργίας ενός φράγµατος στις αντίστοιχες θέσεις. 
Αυτό θα εξασφαλίζει µια σύγχρονη και σφαιρική αντιµετώπιση του αντικειµένου της εξεύρεσης 
θέσης φράγµατος, αλλά θα περιορίζει και τις αντιστάσεις για την τελική αποδοχή µιας θέσης, 
εφόσον θα είναι εµφανής η έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση από περιβαλλοντικής πλευράς.    

Ο φορέας υλοποίησης σε πολύ ενωρίς στάδιο θα πρέπει να συντονίζει και να εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και ερευνών από ειδικούς επιστήµονες στο πεδίο (γεωλόγοι, 
γεωτεχνικοί, τοπογράφοι µηχανικοί). Η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδοµένων σε συνδυασµό 
µε τις αναλυτικές µελέτες για τη διαχείριση των επιφανειακών νερών της περιοχής του φράγµατος 
και της υδρολογίας, καθώς και των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του όλου έργου (γενική 
διάταξη, οριζοντιογραφία – µηκοτοµή – διατοµές επιµέρους µονάδων) θα παρέχουν τη δυνατότητα 
µιας πολύ ενωρίς αντίληψης των παραµέτρων του προβλήµατος. Συµπληρωµατικά και σαν βασική 
αναγκαιότητα για µια πλήρη απεικόνιση των παραµέτρων επιβάλλεται η σύνταξη µιας οικολογικής 
αποτύπωσης της περιοχής µελέτης, ώστε να είναι δυνατός ο συσχετισµός των τεχνικών και 
περιβαλλοντικών  παραµέτρων για µια σαφή και αντιπροσωπευτική εξαγωγή συµπερασµάτων  στη 
σύνταξη της ΜΠΕ. 

Η περιβαλλοντική αρχή θα πρέπει να αξιολογεί και να εξασφαλίζει σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε 
έγγραφη επικοινωνία προς το φορέα υλοποίησης όλα εκείνα τα στοιχεία, που τυπικά µεν, αλλά 
κυρίως ουσιαστικά δηµιουργούν σαφή εικόνα της περιβαλλοντικής ανάλυσης, είτε σε στάδιο 
ΠΠΕΑ είτε σε στάδιο ΕΠΟ.  

Οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα των φραγµάτων περιέχουν ευρύ φάσµα απαιτήσεων – 
υποχρεώσεων.  Αναφέρονται µε σχετικά σχόλια και ενδεικτικά κάποιοι περιβαλλοντικοί όροι 
παρακάτω. 

Η σύνταξη της Ειδικής ∆ιαχειριστικής Μελέτης για τον/τους ταµιευτήρα/ες πρέπει να εκπονείται 
εντός µικρού χρονικού διαστήµατος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ των Π.Ο.  Εντούτοις δεν 
υπάρχουν θεσµοθετηµένες προδιαγραφές για αυτή την κατηγορία µελέτης και οι οδηγίες, που 
δίδονται είναι γενικές, µη δεσµευτικές για τις απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, όταν θα 
υποβληθεί και αξιολογείται και δεν υπάρχει σαφής θεσµοθετηµένη αρµοδιότητα µιας Υπηρεσίας 
για την αξιολόγηση και έγκρισή της.  ∆ηµιουργείται έτσι ένα πλαίσιο  αβεβαιότητας και αµηχανίας 
για τους φορείς υλοποίησης των έργων, καθόσον θα πρέπει για την υποχρέωση της σύνταξης αυτής 
της να ληφθούν αποφάσεις για το ύψος της αµοιβής της µελέτης, την ουσία µιας πρωτοβουλίας για 
την σύνταξη της και την σκοπιµότητα υλοποίησης της πέραν από τυπική κάλυψη του αντίστοιχου 
περιβαλλοντικού όρου. 

Οι ειδικές µελέτες έργων ορεινής υδρονοµίας επιβάλλονται έµµεσα ή άµεσα µε απαίτηση για τον 
Φορέα Υλοποίησης του έργου, χωρίς να δικαιολογείται η αναγκαιότητα τους µέσα από τη ΜΠΕ, 
ως γενική οδηγία – περιβαλλοντικός όρος.  Ειδικότερα για την περιφερειακή ζώνη ενός ταµιευτήρα 
στην πραγµατικότητα απαιτείται ένα ευρύτατο πρόγραµµα έργων ορεινής υδρονοµίας, το οποίο 



πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας και σίγουρα η υλοποίηση αυτών των µελετών είναι 
αρµοδιότητα των κατά τόπους ∆ασαρχείων και ∆ιευθύνσεων ∆ασών. 

Η σύνταξη των ΕΤΜΕ (Ειδικών Τεχνικών Μελετών Εφαρµογής) επιβάλλεται για µεγάλο αριθµό 
θεµάτων χωρίς να υπάρχει ένα το πλαίσιο των προδιαγραφών για τη σύνταξη τους και µε ασαφές 
το καθεστώς της σχετικής αρµοδιότητας για τη επιβολή κατά περίπτωση και την αντίστοιχη 
έγκριση τους από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή. 

Καθορίζεται η οικολογική παροχή κατάντη του φράγµατος στην κοίτη του ποταµού µε εµπειρικό 
µηχανιστικό τρόπο, ενώ έχει διαµορφωθεί διεθνώς σαφής πρακτική της εκτίµησης αυτής.  ∆ηλαδή 
δηµιουργείται κατά περίπτωση µια εκτίµηση, χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης της και 
δεσµεύονται ποσότητες νερού για την εξυπηρέτηση της οικολογικής παροχής, χωρίς συγκεκριµένη 
αντιστοίχιση και δικαιολόγηση της αναγκαιότητας παροχέτευσης τους για την υποστήριξη του 
οικολογικού υποβάθρου κατάντη.  Στο θέµα αυτό απαιτείται να εκπονήσει η Πολιτεία µια µελέτη 
µε αξιόπιστη προσέγγιση των αναγκών σε νερό για την διατήρηση του οικολογικού υποβάθρου 
των κυρίων ποταµίων διαδρόµων της χώρας, οπότε θα δύναται να εξετάζεται και εκτιµάται η 
οικολογική παροχή αξιόπιστα σε κάθε περίπτωση. 

Ζητείται να καθορίζονται ζώνες προστασίας και ανάπτυξης γύρω από τους ταµιευτήρες, χωρίς να 
έχει δοθεί καµία κατεύθυνση και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ότι οι ζώνες προστασίας ορίζονται 
µε βάση το Ν. 1650/86 και κάθε άλλη παραδοχή είναι αυθαίρετη, ενώ η πρωτοβουλία για αυτό το 
καθορισµό ανήκει στη Πολιτεία και όχι στο φορέα υλοποίησης του έργου. 

Επιβάλλονται εκτενή προγράµµατα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων χωρίς να 
υπάρχει καµία ένδειξη του χρονικού πλαισίου και των αναγκών σε αντίστοιχες αµοιβές για την 
συµµόρφωση του φορέα υλοποίησης. 

Επιβάλλεται να γίνεται µια µελέτη διαχείρισης των επιφανειακών νερών και προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση σύννοµης αντιµετώπισης του αιτήµατος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
έργου, όταν παρατηρείται µεγάλη αδράνεια από πλευράς Πολιτείας τα τελευταία είκοσι χρόνια στη 
διαχείριση των νερών και δεν υπάρχει έτοιµη ανά υδρολογική λεκάνη η αντίστοιχη θεώρηση για 
τις επιτρεπόµενες χρήσεις και τον χαρακτήρα των προστατευόµενων περιοχών και τις ανάγκες του 
σε νερό. 

Οι ΚΥΑ στερούνται πλήρως των στοιχείων εκείνων που θα διαµόρφωναν το πλαίσιο των 
απαιτήσεων µε βάση τα χρονικά πλαίσια και τα κεφάλαια για την πλήρη σύννοµη εφαρµογή των 
περιβαλλοντικών όρων. 

Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να τονισθεί µε έµφαση ότι οι ΚΥΑ έγκρισης Π.Ο. των φραγµάτων 
επιβάλλουν πλήθος απαιτήσεων για το φορέα υλοποίησης άµεσα και για τις αρµόδιες Υπηρεσίες 
της Πολιτείας έµµεσα, που όµως χρεώνεται στη πράξη στο φορέα υλοποίησης.  Στη συνέχεια από 
την έκδοση της ΚΥΑ παρατηρείται µια εκτεταµένη αδράνεια του φορέα υλοποίησης, επειδή έχει 
άλλες προτεραιότητες για το έργο και κυρίως διότι δεν έχει γίνει συνείδηση των αρµοδίων, ότι οι 
Π.Ο. πρέπει να εφαρµόζονται αµέσως µε την έκδοση της ΚΥΑ µε πρωτοβουλία τους, ώστε να µην 
είναι ευάλωτο το έργο σε προσφυγές του Σ.τ.Ε. και πιθανές διακοπές της κατασκευής και 
λειτουργίας του. 

Θα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση για το σεβασµό του θεσµού και την βιώσιµη ανάπτυξη, εάν 
η Πολιτεία αποφάσιζε µια αποδελτίωση των Π.Ο. της ΚΥΑ, µια οµαδοποίηση κατά αντικείµενο 
και µια σύνταξη µελέτης µε σκοπό να δοθεί σαφής ορισµός για κάθε οµάδα Π.Ο., να εγκριθούν 
προδιαγραφές, να θεσµοθετηθούν αµοιβές των ειδικά απαιτούµενων µελετών, να προδιαγραφούν η 
έκταση και η ποιότητα των προγραµµάτων παρακολούθησης, να συσχετισθούν τα επιµέρους 
αντικείµενα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ΜΠΕ θα έχει καλύψει το 
ευρύτατο φάσµα απαιτήσεων µε βάση σαφείς οδηγίες και να µη αιωρείται η αµφισβήτηση για 



ανεπάρκεια της ΜΠΕ και του ίδιου του θεσµού µε συνέπεια την ανάγκη ικανοποίησης 
παρατηρήσεων, που στη πλειοψηφία τους είναι ερµηνεία προσωπική µη δυνάµενη να 
αντιµετωπισθεί επιστηµονικά λόγω της εµµονής του αρµοδίου αξιολογητή. 

Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία των 
φραγµάτων απαιτείται να αντιµετωπιίζεται από όλες τις πλευρές µε συγκεκριµένη πρακτική, 
συµβατή µε το θεσµό των ΜΠΕ και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια της µέριµνας για το 
περιβάλλον µε την πιστή εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων της αντίστοιχης ΚΥΑ, στην οποία 
θα εκφράζεται µε σαφήνεια και επάρκεια κάθε απαίτηση της περιβαλλοντικής αρχής από τον 
φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Environmental views and practices 
Dr. Alexios G. Paraskevopoulos,  
Civil Engineer – Environmental Engineer 

Abstract: In Greece with relatively rich natural terrain there have been built high dams whose 
operation aims at the production of energy, the irrigation of agricultural areas, the water supply of 
built-up areas and indirectly the development of certain areas and their entertainment. 

The institutional requirement for the Environmental Impact Assessment Studies has been typically 
initiated with the Common Ministerial Decision 69269/90 for the reconciliation of the Greek Law 
with the Directive 85/337/EEC.  In the past the estimations of the consequences in the environment 
from the construction of the reservoirs and the operation of dams were eliminated to the offended 
built up areas and to the land-planning parameters. 

The decision for the approval of the Environmental Terms for every work is crucial for the 
confrontation of the consequences where the requirements for a balanced and sustainable 
development and for the operation of the works are defined and the complete implementation of the 
Environmental Terms with continuation and consistency is necessary. 

According to the Law and the specific requirements that derive from the validity of the European 
Legislation in the sector of the protection of natural environment: 

• the framework of the laws and decisions is presented  

• the sufficiency and the clarity of the specifications of the Environmental Impact 
Assessment Studies are estimated 

• comments are expressed for the quality of the Environmental Impact Assessment Studies  

• an evaluation of the content of the Common Ministerial Decisions for the approval of 
Environmental Terms is made, as diachronically have been issued for a number of works 
and will be notified their positive and negative points and references 

• the extent of the implementation of the environmental terms is estimated, recorded and 
commented 

• the causes of the delays from the invalidating decision for the State Council is pointed out 

• the needs for a complete management in an inter-scientific level of all people involved in 
the construction and operation of the dams for the achievement of sustainable development 
in areas that are planned and in which operate works of such a type is presented 

 

 

 


