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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φράγματα αποτελούν μία από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες κατηγορίες υποδομών,

όντας πολλές φορές προϋπόθεση και κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη μιας περιοχής, μιας

περιφέρειας ή ακόμη κι ενός κράτους. Με την κατασκευή φραγμάτων το νερό δεσμεύεται και

χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση ή παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται περί

δαπανηρών υποδομών, αλλά με μεγάλη οικονομική απόδοση και για αυτό επιδιώκεται η

κατασκευή τους.

Τα φράγματα συμβάλλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη με ποικίλους τρόπους. Με

τόνωση της αγροτικής οικονομίας μέσω της άρδευσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς

και με την ύδρευση των μεγάλων αστικών κέντρων και όχι μόνο. Η κατασκευή και η

λειτουργία ενός φράγματος συντελεί επίσης στην αύξηση της απασχόλησης και του

εισοδήματος του πληθυσμού της εκάστοτε περιοχής, στη βιομηχανική ανάπτυξη με την

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και στην τουριστική ανάπτυξη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην πραγματικότητα συμβαίνει και με το φράγμα Νεστορίου,

η εξέλιξη ορισμένων φραγμάτων είναι πάρα πολύ αργή με τεράστιες και αδικαιολόγητες

καθυστερήσεις. Τα φράγματα είναι αντικείμενο έντονης συζήτησης και φιλολογίας, με

διάφορους φορείς και ομάδες ενδιαφέροντος που εκφράζουν διαφορετική στάση απέναντι σε

αυτά τα έργα, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που συνήθως έχουν στο περιβάλλον και

στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η όσο το δυνατόν αμερόληπτη και

αντικειμενική εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και αξιολόγησης επιπτώσεων και τελικά η

ανάλυση κόστους και οφέλους ενός τέτοιου έργου, ώστε να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις και

ενέργειες. Αυτό είναι και το θέμα που πραγματεύεται το δεύτερο και βασικό μέρος της

παρούσας εργασίας και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το φράγμα Νεστορίου, Καστοριάς ως

μελέτη περίπτωσης για το οποίο ουσιαστικά εκπονήθηκε ανάλυση κόστους - οφέλους

χρησιμοποιώντας στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών

και λοιπών επιπτώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Υποδομή

Φράγμα

Ανάπτυξη

Ανάλυση Κόστους - Οφέλους

1



2

Infrastructure

KeyWords

Dam

Development

Cost - Benefit analysis

ABSTRACTΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ABSTRACT

Dams constitute one of the most known and widespread categοήes of infrastructure, being,

sometimes, an essential condition for the growth of an area, a region or even a state. ΒΥ

manufacturing dams, water is committed and used for irrigation, water supply or for production

of hydropower. Dams are costly but they have big economic output for that reason their

manufacture is pursued.

Dams cοηtήbute ϊη local and regional growth ϊη various ways. Reinforcing rural economy by

means of cultivated extents iπigatiοη, as well as with the water supply to big urban centers and

other settlements. The manufacture and operation of a dam ίη a region contributes also ίη the

increase of employment and income of the said region' s population, ϊη the industrial growth by

the production of hydropower and ϊη tοuήstίc growth.

However, ϊη some cases, one ofthem actually being the dam ofNestorio, Kastoria, the progress

of some dams is very slow with enormous and unjustifiable delays. Dams are subject of intense

discussion and literature, with various institutions and teams of interest expressing different

opinions towards these projects, mainly due to the negative impacts they usually cause to the

environment and society. For that reason, the objective and unbiased elaboration of projects

assessing the economic and environmental impacts of dams is considered crucial, so it can lead

to ήght decisions and actions. This is the subject addressed by the second and basic part of this

work and specifically it is about the dam ϊη Nestorio, Kastoria as a case study for which a cost 

benefit analysis was actually elaborated, using data obtained from the evaluations of the

economic, environmental and other impacts.
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ΕΣΠ = Ειδικές Συνθήκες Παραγωγής

ΚΟΚ = Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

ΚΠΑ = Καθαρά Παρούσα Αξία

ΜΠΠ = Μέγιστη Πιθανή Πλημμύρα

ΜΣΛ = Μέγιστη Στάθμη Λειτουργίας

ΜΣΠ = Μέγιστη Στάθμη Πλημμύρας

ΜΥΗΣ = Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός

ΟΕΒ = Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων

ΠΑ = Παρούσα Αξία

ΣΑΥ = Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

ΤΙΦΚ = Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

ΦΕΚ = ΦύλλοΕφημερίδαςΚυβερνήσεως

IRR = IntemalRateofRetum

NPV = Net Present Value

SCI = Sites of Community Importance

SPΑ = SpecialProtectionArea

WCD = World Commission ση Dams
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Φεβρουάριος,2013

Μπατσούκας Ανδρέας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την παρούσα διπλωματική εργασία περατώνονται οι σπουδές μου στο Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το διάστημα που μεσολάβησε από την ημέρα που μπήκα

για πρώτη φορά σε αίθουσα διδασκαλίας ως φοιτητής, αλλά ακόμη και έξω από

αίθουσες, μέχρι τη στιγμή της αποφοίτησής μου αποτέλεσε καθοριστικό στάδιο της

ζωής μου και μάλιστα το θεωρώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου

τμήματος στο οποίο φοίτησα. Στάθηκε ικανό να αναδιαμορφώσει ριζικά το χαρακτήρα

μου και τη στάση μου απέναντι σε ποικίλες πτυχές της πραγματικότητας καθώς και την

αντίληψή μου για αυτήν, ενώ ταυτόχρονα με εξόπλισε με γνώση χρήσιμη για το αύριο

και ικανή να προσφέρει στην κοινωνία. Για όλα τα παραπάνω οφείλω να ευχαριστήσω

όλους τους καθηγητές μου, διότι από τον καθένα είχα γνώσεις και θετικά στοιχεία να

αποκομίσω, καθώς και την οικογένειά μου, η στήριξη της οποίας αποτελεί την

πρωταρχική προϋπόθεση για οποιονδήποτε νέο θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της

ανώτατης εκπαίδευσης, ακόμη περισσότερο δε στους δύσκολους καιρούς που

διανύουμε. Τέλος, ευχαριστίες οφείλω και σε οποιονδήποτε άλλο στάθηκε αρωγός της

προσπάθειάς μου όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τον κ. Σεραφείμ Πολύζο, την

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και γενικά

όσους βοήθησαν για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.



Τα τελευταία χρόνια, έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος των υποδομών ως ένα

σημαντικό μέσο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, στις προσπάθειες που γίνονται να

υποκινηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή

Ένωση, με τις διάφορες χρηματοδοτήσεις της με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

καθώς και από το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των βιομηχάνων για τις υποδομές

(Σκάγιαwης, 1994). Οι υποδομές, επομένως, βρίσκονται στο προσκήνιο και αποτελούν

ουσιώδη παράμετρο στις διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού.

Η σημασία των υποδομών έγκειται σε δύο παράγοντες κατά κύριο λόγο. Στη φύση τους

ως μεγάλων επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο που ως επί το πλείστον υποστηρίζει τις

κοινωνικοοικονομικές δομές συνολικά και στη χωρική και παραγωγική αναδιάρθρωση

που η κατασκευή και λειτουργία τους επιφέρει (νέες περιοχές συσσώρευσης,

υποστήριξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, θέσεις εργασίας). Τα πράγματα,

όμως, δεν είναι τόσο απλά, όσον αφορά το σχεδιασμό των υποδομών, καθώς η σύνθετη

φύση τους και οι πολυποίκιλες επιπτώσεις τους, καθιστούν αναγκαία μια αντίστοιχα

σύνθετη θεώρησή τους (Σκάγιαννης, 1994).

Τα φράγματα αποτελούν μία μεγάλη ενότητα του κεφαλαίου που λέγεται «υποδομή». Η

κατασκευή φραγμάτων είναι μια τεχνολογία και μια πρακτική που χρησιμοποιείται για

πολλούς αιώνες. Παγκοσμίως τα φράγματα ανέρχονται σε περίπου 50.000 μεγάλα και

πολλά μικρότερα (Κωστόπουλος, 2007). Είναι αναμφίβολο ότι τα φράγματα έχουν

συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση της ανθρώπινης ευημερίας καθώς εξασφαλίζουν

βασικές ανάγκες αποθήκευσης και ρύθμισης της χρήσης του νερού για την ασφάλεια,

την υδροδότηση, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλους σημαντικούς λόγους

που ενισχύουν την παραγωγική διαδικασία. Η κατασκευή φραγμάτων, βέβαια, επιφέρει

και σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς ακόμη και πιθανές

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων,

ανταγωνιστικών ως προς αυτά που θα ευνοηθούν και έτσι η κατασκευή των

φραγμάτων, ναι μεν απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και μελέτη, αλλά δημιουργεί

και σημαντικά ηθικά και ιδεολογικά ζητήματα.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά μία σύντομη επισκόπηση

του ζητήματος από θεωρητική σκοπιάκαι κατόπιν η αξιολόγηση των επιδράσεων του

φράγματος Νεστορίου, Καστοριάς στην τοπική ανάπτυξη (ανάλυση οικονομικής
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σκοπιμότητας και περιβαλλονnκών και κοινωνικών επιπτώσεων).Θα πρέπει να

υπογραμμιστεί όn χρησιμοποιούμε τον όρο ανάπτυξη με την ευρεία ΈWOια, ΕWOOύμε

δηλαδή τη βιώσιμη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας.Αυτό σημαίνει ότι μελετάμε

τις επιπτώσεις σε οικονομική, περιβαλλονnκή και κοινωνική βάση, ελέγχοντας αν το

αποτέλεσμα θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο.

Το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί τη θεωρηnκή επισκόπηση του ζητήματος,

ξεκινά με μια συνοπnκή παρουσίαση βασικών ΕWOιών και ορισμών που σχετίζονται με

το θέμα της εργασίας. Έπειτα εξετάζει κάποια θεωρηnκά ζητήματα περί της συμβολής

των υποδομών στην ανάπτυξη. Ακολουθούν οι ενότητες που παρουσιάζουν κάποια

γενικά στοιχεία για τα φράγματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και τη συμβολή

τους στην ανάπτυξη, εστιάζοντας στους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και

της κοινωνίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης, έχει ως

αντικείμενο δηλαδή το φράγμα Νεστορίου, Καστοριάς. Αρχικά παρουσιάζεται

αναλυnκά το ιστορικό και τα στοιχεία του έργου και ακολουθεί η πρόβλεψη των

επιδράσεων του φράγματος στην τοπική ανάπτυξη.

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΡΟΣΑ'

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Αρχικά, στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική απόδοση του γενικότερου

πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσονται και λειτουργούν οι υποδομές. Για το σκοπό αυτό

παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί για την υποδομή, καθώς και ο ρόλος

των υποδομών στο γενικότερο πλαίσιο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επιπλέον,

γίνεται μια συνοπτική ανάλυση των συνθηκών παραγωγής και άλλων εισαγωγικών

εwοιών που σχετίζονται με τον τομέα των υποδομών, για την καλύτερη κατανόηση του

ζητήματος.

Η υποδομή θα μπορούσε να οριστεί ως «κάθε επένδυση εκφρασμένη σε φυσικό

κεφάλαιο σταθερό στο έδαφος και σχετικά μεγάλης κλίμακας, που στοχεύει στην

εξυπηρέτηση διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων» ή ως «η υλική στήριξη 

υπόβαθρο των παραγωγικών και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δηλαδή των

ανθρωπογενών (διαμεσολαβημένων) συνθηκών παραγωγής (Σκάγιαννης, 1994). Για

παράδειγμα, υποδομή είναι οι δρόμοι, οι γέφυρες, τα λιμάνια κλπ. που εξυπηρετούν την

οικονομική δραστηριότητα που λέγεται «μεταφορές», ή το σύστημα των σχολικών

κτιρίων που εξυπηρετούν τη δραστηριότητα που λέγεται «εκπαίδευση». Ωστόσο, ο

ορισμός αυτός αποτελεί περισσότερο έναν ορισμό εργασίας, καθώς ένα

πολυκατάστημα, για παράδειγμα, που εξυπηρετεί το λιαVΙKό εμπόριο αποτελεί μεν

σταθερή στο έδαφος επένδυση με τη μορφή φυσικού κεφαλαίου, δεν πρόκειται όμως

περί υποδομής αλλά περί ιδιωτικού παγίου κεφαλαίου (Πλασκοβίτης, 2007).

Με τη σειρά τους όμως, οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν ανήκουν όλες στο ίδιο

επίπεδο. Ορισμένες αποτελούν προϋποθέσεις για άλλες, όπως η ίδια η υποδομή

αποτελεί προϋπόθεση αυτών των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα

«μεταφορές και επικοινωνίες» αποτελεί προϋπόθεση μιας σειράς άλλων

δραστηριοτήτων, όπως της «μεταποιητικής βιομηχανίας», της «γεωργίας, δασών και

αλιείας» κλπ.

Αυτές οι δραστηριότητες που αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ίδια την

ύπαρξη και την ενδυνάμωση της παραγωγής στο επίπεδο της κοινωνίας, τις ονομάζουμε

Γενικές Συνθήκες Παραγωγής (ΓΣΠ). Οι ΓΣΠ διαφέρουν συνεπώς από την υποδομή

κατά το ότι αποτελούν οικονομικές δραστηριότητες, ενώ η υποδομή, όπως ορίστηκε,

αποτελεί ένα τμήμα του παγίου κεφαλαίου, αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί

«υποδομιακό κεφάλαιο», το οποίο υπεισέρχεται στις δραστηριότητες αυτές, ως

προϋπόθεση της ίδιας τους της ύπαρξης (Σκάγιαwης, 1994).
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1.1 ΦΡΑΓΜΑ

Τα φράγματα είναι ιδιόμορφα έργα και καθένα έχει τη δική του λειτουργικότητα, τους

δικούς του φυσικούς παράγοντες και το δικό του φυσικό περιβάλλον. Παρά ταύτα είναι

δυνατόν να τυποποιηθούν σύμφωνα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Το φράγμα είναι υδραυλικό τεχνικό έργο που κατασκευάζεται κάθετα στην κοίτη ενός

ποταμού για την αποκοπή της ροής, με σκοπό την αποθήκευση, παροχέτευση ή

ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρεύματος. Όσον αφορά τα φράγματα που

αποσκοπούν στην αποθήκευση νερού, με την κατασκευή τους δημιουργούνται

ταμιευτήρες όπου το νερό δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για άρδευση καλλιεργειών,

ύδρευση οικισμών και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Διακρίνονται σε μικρά

φράγματα με ύψος μέχρι 15 μέτρα, σε φράγματα μέσου ύψους από 15 έως 50 μέτρα και

σε μεγάλα φράγματα με ύψος άνω των 50 μέτρων. Από την άποψη των υλικών

κατασκευής διακρίνονται σε αυτά που κατασκευάζονται από άοπλο σκυρόδεμα και στα

χωμάτινα φράγματα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα φράγματα βαρύτητας, τα

αντιριδωτά και τα τοξωτά φράγματα (Κωστόπουλος, 2007).

Αρχικά τα φράγματα κατασκευάζονταν λόγω της ανάγκης εξασφάλισης νερού για

άρδευση, ενώ αργότερα ακολούθησε η υδροδυναμική αξιοποίηση του αποθηκευμένου

νερού. Τα φράγματα είναι ιδιαίτερα δαπανηρά έργα, αλλά με μεγάλη οικονομική

απόδοση και για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η κατασκευή τους. Η κατασκευή ενός

φράγματος μελετάται ανάλογα με το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει και

βρίσκεται τόσο ο καλύτερος τύπος φράγματος όσο και οι απαιτούμενες διαστάσεις του

(Κωστόπουλος, 2007).

Αντίστοιχα, αυτές οι δραστηριότητες που αποτελούν προϋποθέσεις για τη λειτουργία

μιας συγκεκριμένης και μόνο (συνήθως ιδιωτικής) επιχείρησης, τις ονομάζουμε Ειδικές

Συνθήκες Παραγωγής (ΕΣΠ). Άρα, οι ΕΣΠ αποτελούν ιδιαίτερα συστήματα

δραστηριοτήτων (π.χ. μεταφορικά, επικοινωνιακά κλπ.) συγκεκριμένων ιδιωτικών

επιχειρήσεων και έχουν τη δική τους υποδομή. Για παράδειγμα, μια εταιρεία τσιμέντου

μπορεί να διαθέτει δικά της μεταφορικά συστήματα (ειδικά τμήματα για την οργάνωση

των μεταφορών, πλοία κλπ.), καθώς και δική της υποδομή για αυτά (ιδιωτικό λιμάνι,

αποθήκες κλπ.) (Σκάγιαννης, 1994).
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Οι τύποι των φραγμάτων ανάλογα με τα υλικά κατασκευής τους και τη γεωμετρία είναι

οι εξής (Μανωλιάδης, 2002):

• ΑΚΑΜΠΤΑ: Βαρύτητας, Τοξωτά, Αντιριδωτά

• ΕΥΚΑΜΠΤΑ: Χωμάτινα, Λιθόρριπτα

• ΜΙΚΤΑ ή ΣΥΝΘΕΤΑ (Βαρύτητας Χωμάτινα Αντιριδωτά)

Επίσης, τα φράγματα μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως (Μανωλιάδης, 2002):

Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν:

• Φράγματα συγκέντρωσης νερού (συγκέντρωση νερού σε επιφανειακούς

ταμιευτήρες)

• Φράγματα εκτροπής: Μόνιμα ή προσωρινά (εκτροπή της ροής του νερού είτε για

διευθέτηση είτε για εκτέλεση εργαmών εν ξηρώ)

• Φράγματα ανάσχεσης (ανάσχεση της ορμής είτε για τη μείωση της διάβρωσης είτε

για τεχνητό εμπλουτισμό)

• Φράγματα ρύθμισης (έλεγχος και πρόβλεψη πλημμυρών)

Ανάλογα με το σκοπό εκμετάλλευσης:

α) Φράγματα απλής σκοmμότητας:

• Υδροηλεκτρικά

• Αρδευτικά

• Υδρευτικά

• Αντιπλημμυρικά

• Ανασχετικά

β) Φράγματα διπλής σκοmμότητας:

• Συνδυασμός των προηγούμενων ανά δύο.

γ) Φράγματα πολλαπλής σκοmμότητας:

• Συνδυασμός των προηγούμενων ανά τρία ή περισσότερα.
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2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΒΟΛΉ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η έλλειψη υποδομής είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των λιγότερο

ανεπτυγμένων περιοχών ή χωρών (Σκάγιαννης, 1994). Το πρόβλημα της υπανάπτυξης,

προφανώς, είναι συνθετότερο, όμως οι θεωρητικοί της ανάπτυξης σε αρκετές

περιπτώσεις έχουν ασχοληθεί με την υποδομή.

Σε όλες τις παραπάνω θεωρίες, ορίζεται το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο ως ο υλικός όρος

ή η προωθητική δύναμη για μια ουmαστική ανάπτυξη, είτε με τη μορφή της μεγάλης

ώθησης (Rosenstein-Rodan), είτε με τη μορφή της απογείωσης (Rostow).

Υποστηρίζουν ότι το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο είναι μία μεγάλη κεφαλαιακή επένδυση

σε τομείς που εξυπηρετούν άλλες, «άμεσα παραγωγικές» δραστηριότητες. Έτσι,

ορίζουν εμπειρικά το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο ως μεταφορές, ενέργεια, επικοινωνίες

κλπ., δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες χωρίς τις οποίες ο πρωτογενής, δευτερογενής και

τριτογενής τομέας της οικονομίας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πιστεύουν, δηλαδή,

ότι το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια απαραίτητη κεφαλαιακή εισροή, η οποία

χαμηλώνει το κόστος της βιομηχανικής παραγωγής. Με την έννοια αυτή, η μόνη σχέση

που συνδέει την εισροή αυτή με τη συσσώρευση του κεφαλαίου, είναι η διευκόλυνση

της ιδιωτικής βιομηχανίας και πιθανώς η προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας ή

των δορυφόρων βιομηχανιών που μπορεί να αναπτυχθούν γύρω από την παροχή του

πάγιου κοινωνικού κεφαλαίου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αναπτυξιακές

θεωρίες αντιλαμβάνονται το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο ως μία έμμεση παραγωγική

δραστηριότητα στην καλύτερη περίπτωση (Σκάγιαwης, 1994).

Στις διάφορες αναπτυξιακές θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί (Hirschman,

Rosenstein-Rodan, Rostow), συναντώνται ποικίλες οπτικές και προσεγγίσεις,

παράλληλα όμως, αναγνωρίζονται και κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία

σχετίζονται με τις υποδομές.

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των αναπτυξιακών θεωριών, το οποίο έχει να κάνει με

τις υποδομές, είναι ότι και οι τρεις προαναφερθείσες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι το

πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο κάποιου δημόmου φορέα. Αυτό

βασίζεται στην απαίτηση για εφ' άπαξ δαπάνη και στη μεγάλη κλίμακα κεφαλαίου που

απαιτείται για την έναρξη της επένδυσης, στο γεγονός ότι η επένδυση είναι
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2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

σχεδιασμένη να εξυπηρετεί περισσότερα από ένα ιδιωτικά κεφάλαια και στις διάφορες

αδιαιρετότητες συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του αποκλεισμού ή του μη

αποκλεισμού.Βέβαια, το δεύτερο αυτό σημείο στο οποίο συγκλίνουν οι αναπτυξιακές

θεωρίες, φαίνεται να μην ισχύει πάντα στην πραγματικότητα και ιδιαίτερα στις χώρες

του ανεπτυγμένου καπιταλισμού (Σκάγιαννης, 1994).

ΣΥΜΒΟΛΗΥΠΟΔΟΜΩΝΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2.2 ΚΡΙΤΙΚΉ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Όσον αφορά την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, ο Μαρξ διατυπώνει κάποια

χαρακτηριστικά των υποδομών όπως το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται από μεγάλες

φυσικές διαστάσεις, αργή περιστροφή του κεφαλαίου, αργή πραγματοποίηση της αξίας

κλπ. και αναγνωρίζει ότι οι ΓΣΠ αποτελούν «γενικώς χρήσιμα έργα», γεγονός που

παραπέμπει στις ιδιότητες της γενικότητας ή κοινωνικής ωφελιμότητας και αρτηριακής

λειτουργίας ή διασυνδετικότητας που έχουν οι υποδομές. Διατυπώνει, επίσης,

χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην κερδοφορία, όπως το ότι πρέπει οι ΓΣΠ να

αποδίδουν τουλάχιστον το αντίστοιχο του επιτοκίου και ότι πρέπει να καλύπτουν τα

έξοδά τους.

Πέραν των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, όμως, ο Μαρξ διατυπώνει θέσεις για τα

ζητήματα των ΓΣΠ οι οποίες μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι οι ΓΣΠ αποτελούν ζήτημα

του κεφαλαίου και μάλιστα περισσότερο όσο περισσότερο ανεπτυγμένο είναι το

κεφάλαιο, ότι βασίζονται στην αρχή της συνεργασίας του κεφαλαίου (προϋποθέτουν

συγκέντρωση - συγκεντροποίηση της παραγωγής) και ότι ο σκοπός της ύπαρξής τους

είναι η επίτευξη οικονομιών σε έξοδα κυκλοφορίας του κεφαλαίου και στο κόστος

(βιομηχανικής και άλλης) παραγωγής (ειδικά του πάγιου τμήματος του σταθερού

κεφαλαίου) (Σκάγιαννης, 1994).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ένα δίκτυο υποδομών δύναται να αυξήσει τις δυνατότητες για

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Βέβαια, τα οικονομικά αποτελέσματα των υποδομών δεν

είναι εκ των προτέρων προκαθορισμένα και δεν ακολουθούν κάποιο κανόνα στον

τρόπο με τον οποίο επέρχονται σε κάθε περιοχή ή σε κάθε χρονική περίοδο. Υπάρχουν,

δηλαδή, παράγοντες που επηρεάζουν τις εξωτερικές οικονομίες και τα
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πολλαπλαmαστικάαποτελέσματαπου προκαλούνταισε μια δεδομένη χωρική ενότητα.

Οι σημαντικότεροιπαράγοντεςείναι (Κωστόπουλος,2007):

Κατά το σχεδιασμό μιας υποδομής θα πρέπει, επίσης, να δίνεται προσοχή στα δύο

ακόλουθα βασικά κατώφλια. Το πρώτο κατώφλι είναι ο ελάχιστος αριθμός των

χρηστών που θα χρηmμοποιήσουν το συγκεκριμένο έργο υποδομής, το οποίο θα πρέπει

να ξεπερασθεί. Το δεύτερο κατώφλι είναι ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού των

χρηστών της συγκεκριμένης υποδομής, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερασθεί για να μην

προκληθεί συμφόρηση και κατά συνέπεια δυσχέρεια στην αξιοποίησή της

(Κωστόπουλος, 2007).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• Οι υφιστάμενοι φυmκοί πόροι.

• Οι γεωγραφικές και μορφολογικές δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

• Οι διαθέσιμοι συντελεστές παραγωγής.

• Η γεωγραφική θέση της περιοχής.

• Οι συντελεστές παραγωγής των γεΙΤOVΙKών περιοχών.

• Η προϋπάρχουσα υποδομή.

• Το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων υποδομών, καθώς και η

τεχνολογία που αυτές ενσωματώνουν.

• Η σωστή συντήρηση των έργων, εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών.

Μια ισχυρή οικονομία μπορεί να δημιουργήσει ευκολότερα ένα δίκτυο υποδομών που

να δίνει προοπτική επίτευξης υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Όμως, η τελική αξιοποίηση

του δικτύου των υποδομών εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα

των υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής, οι οποίοι καθορίζουν το ποσοστό

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δίκτυο

υποδομών. Οι υποδομές αποτελούν βασικό συντελεστή παραγωγής που εισέρχεται ως

εισροή στη διαδικασία παραγωγής αρκετών οικονομικών αγαθών, διαμορφώνοντας

κατά αυτόν τον τρόπο την τελική τιμή διάθεσής τους. Κάθε μείωση στο κόστος αυτού

του συντελεστή μπορεί να συμπαρασύρει την τιμή του τελικού προϊόντος, να αυξήσει

τα περιθώρια κερδοφορίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση της

παραγωγής και της εργασίας.Παρόμοια αποτελέσματα δημιουργούνται και στις

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τις υποδομές ως εισροή τους. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα

υποδομής αυξάνουν την παραγωγικότητα με άμεσο τρόπο (μειώνοντας το κόστος

παραγωγής) και με έμμεσο τρόπο (βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, την υγεία και το
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προσδόκιμο ζωής των ανθρώπινων συντελεστών). Δημιουργούν, δηλαδή, τις

προϋποθέσεις για ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία υποδομών τροφοδοτεί την

αναπτυξιακή διαδικασία και ενισχύει την επιχειρηματικότητα (Κωστόπουλος, 2007).

Ένα στοιχείο που κάνει τη σύνδεση των υποδομών με την οικονομία πιο σύνθετη, είναι

το γεγονός ότι οι υποδομές επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και την κατανάλωση. Οι

υποδομές συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας την παραγωγικότητα και

βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, όπως προαναφέρθηκε. Οι υπηρεσίες αυτές που

δημιουργούνται επενδύοντας σε υποδομές, οδηγούν σε ανάπτυξη της παραγωγής των

βιομηχανιών με δύο τρόπους:

α) Οι υπηρεσίες υποδομών αποτελούν ενδιάμεσες εισροές στην παραγωγή, οπότε

προκαλούν μείωση σε εισροές κόστους και αυξάνουν την κερδοφορία της παραγωγής,

επιτρέποντας υψηλότερα επίπεδα παραγωγής, εισοδήματος και απασχόλησης.

β) Οι υπηρεσίες υποδομών αυξάνουν την παραγωγικότητα των υπόλοιπων τομέων

επιτρέποντας τη χρήση πιο σύγχρονων μέσων για την παραγωγή, μειώνοντας το χρόνο

εργασίας και βελτιώνοντας τις ροές πληροφοριών. Η ύπαρξη της υποδομής σε μια

τοποθεσία προσελκύει πρόσθετους πόρους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του

κόστους μεταφοράς και του κόστους συντελεστών παραγωγής. Δύναται η υποδομή,

δηλαδή, να προκαλέσει τη δημιουργία οικονομιών συσσώρευσης. Θα πρέπει, όμως, να

υπογραμμιστεί ότι όταν η εκάστοτε υποδομή αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα

υπερφόρτωσης ή αρχίζει να δημιουργεί σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον,

τότε η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει παρακμάζει και η συμβολή της στην

παραγωγικότητα φθίνει.

Και οι δυο προαναφερθείσες λειτουργίες των υποδομών συμβάλλουν στην οικονομική

ανάπτυξη τονώνοντας τη συνολική προσφορά και ζήτηση. Η «κατανάλωση» των

υποδομών από τα νοικοκυριά συμβάλλει στην οικονομική ευημερία, καθώς

προσφέρουν υπηρεσίες που μειώνουν τα κόστη ενός νοικοκυριού (π.χ. για νερό,

επικοινωνία κ.ά.), ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθούν και στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι υποδομές, παρέχουν στα άτομα ευκολότερη

πρόσβαση στην εργασία ή στην κατανάλωση καθώς και διευκολύνουν την επίλυση

ζητημάτων υγείας. Επομένως, οι μειώσεις στο κόστος και οι βελτιώσεις στην ποιότητα

των υπηρεσιών που προσφέρουν οι υποδομές, έχουν ως θετικά αποτελέσματα στα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν, τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα δεν

μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. Απαιτούν

μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου, όπως επίσης μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες

ποσότητες συναλλαγματικών πόρων, όταν ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, ο χάλυβας και

ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο τομέας των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι εξαιρετικά κρίσιμος για τις σύγχρονες

κοινωνίες, καθώς η αστικοποίηση και η εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η απαιτούμενη πολιτική

προγραμματισμού της ορθής διαχείρισης των υδάτων δεν μπορεί παρά να είναι

πολύπλευρη. Από την άλλη, το συνεχώς μεταβαλλόμενο κλίμα, οι λιγότερες

βροχοπτώσεις και η διάβρωση εδαφών, έχουν καταστήσει τα μεγάλα αρδευτικά και

αντιπλημμυρικά έργα ως μία από τις καλύτερες λύσεις του αγροτικού προβλήματος για

μια σειρά από λόγους.

νοικοκυριά, την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και της κατανάλωσης,

αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο των ατόμων,

συμβάλλοντας εν τέλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η

ύπαρξη των υποδομών από μόνη της, δεν αρκεί για να επιτευχθούν τα παραπάνω.

Απαιτείται επιπλέον η αποδοτική διαχείριση και ο δίκαιος καταμερισμός της αξίας που

λαμβάνουν οι χρήστες από τις υπηρεσίες των υποδομών (Κωστόπουλος, 2007).

Οι αποδόσεις κλίμακας αρδευτικών έργων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ακριβώς. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι μερικά από αυτά συνοδεύονται από την παραγωγή

υδροηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η άρδευση σπάνια είναι η μόνη μεταβολή η οποία

πραγματοποιείται στη γεωργία. Συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις στο σύστημα έγγειας

ιδιοκτησίας, από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή από την αυξημένη χρήση

λιπασμάτων και άλλων εισροών οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της

παραγωγικότητας των επενδύσεων σε υδατικά έργα (Κωστόπουλος, 2007).

Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να αναμένεται διπλασιασμός ή και μεγαλύτερη

αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων λόγω των αρδεύσεων. Επιπλέον, διευρύνεται το

φάσμα των καλλιεργειών οι οποίες μπορούν να αποδώσουν καρποφόρα. Τέλος, η

κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων και η παροχή του νερού είναι διοικητικά

ευκολότερη από άλλες μορφές γεωργικών βελτιώσεων (Κωστόπουλος, 2007).
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οι τεχνικές υπηρεσίεςπου απαιτούνταιγια την κατασκευή πρέπει να εισαχθούν από το

εξωτερικό και είναι δυνατό να επιφέρουν έτσι ανάσχεση της ανάπτυξης άJ..λων τομέων

της οικονομίας(Κωστόπουλος,2007).

Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα αυτών των έργων, όπως συμβαίνει

και με όλα τα άλλα έργα μακράς κύησης, είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο

απαιτείται για την απόδοση των επενδύσεων, πράγμα το οποίο αναφέρθηκε ανωτέρω

κατά τη σύντομη παρουσίαση σχετικών οικονομικών θεωριών. Η υψηλή, συχνά κοντά

στη μονάδα, ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα για τα τρόφιμα, μαζί με την

αύξηση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργεί γρήγορα αυξανόμενη

ζήτηση καθώς αναπτύσσεται η οικονομία. Αν η ανάπτυξη της οικονομίας δε

συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής τροφίμων, οι τιμές των τροφίμων

θα ανέλθουν γρήγορα και θα απειλήσουν τη μεJ..λoντική πορεία της ανάπτυξης

(Κωστόπουλος, 2007).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕillΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ

ΕΜΙΙΕΙΡΙΑ

Η κατασκευή φραγμάτων έχει μεγάλη σημασία, αν ληφθούν υπ' όψιν οι αυξημένες

ανάγκες νερού για άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας και μάλιστα σε χώρες

Μεσογειακές όπως είναι η Ελλάδα (Μανωλιάδης, 2002). Τα φράγματα έχουν προαχθεί

ως σημαντικά μέσα για την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό και ενέργεια και ως

μακροπρόθεσμες στρατηγικές επενδύσεις με τη δυνατότητα να παραδώσουν

πολλαπλάσια οφέλη. Μερικά από αυτά τα πρόσθετα οφέλη είναι χαρακτηριστικά όλων

των μεγάλων δημόσιων υποδομών, ενώ άλλα είναι καθαρά προερχόμενα μόνο από

επενδύσεις σε φράγματα.

Η περιφερειακή ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση μιας

βιομηχανικής βάσης με εξαγωγική ικανότητα συχνότερα αναφέρεται σαν πρόσθετη

εκτίμηση για την οικοδόμηση των μεγάλων φραγμάτων. Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν

τη δημιουργία του εισοδήματος από την αύξηση των εξαγωγών, ως αποτέλεσμα της

βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας.

Τα παραδείγματα ανά τον κόσμο είναι πάρα πολλά. Πλούσιες χώρες σε νερό, όπως ο

Καναδάς, η Νορβηγία, η Βραζιλία και η Ρωσία, κατασκευάζουν μεγάλα φράγματα για

την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ημιάγονες χώρες όπως η Νότια Αφρική, η

Αυστραλία και η Ισπανία, έχουν την τάση να χτίζουν φράγματα με μεγάλη

αποθηκευτική ικανότητα για την ικανοποίηση της ζήτησης νερού και για την ασφάλεια

ενάντια στον κίνδυνο ξηρασίας. Στην Ισπανία, μία από τις πέντε πρώτες χώρες στην

κατασκευή φραγμάτων σε αριθμό, οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν μεταβλητότητα κατά

τη διάρκεια ενός έτους. Σήμερα τα μεγάλα φράγματα ρυθμίζουν, αποθηκεύουν και

εκτρέπουν το νερό από τους ποταμούς για γεωργική παραγωγή, για ανθρώπινη και

βιομηχανική χρήση, για την παραγωγή ενέργειας και για τον έλεγχο των πλημμυρών.

Φράγματα έχουν κατασκευαστεί επίσης, σε μικρότερη έκταση, για να βελτιωθεί η

μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων μέσω των ποταμών (Κωστόπουλος, 2007).

Οι ταμιευτήρες πολλών μεγάλων φραγμάτων χρησιμοποιούνται επιπλέον για την

αναψυχή, τον τουρισμό και την υδατοκαλλιέργεια. Περίπου το ένα τρίτο από τα μεγάλα

φράγματα εξυπηρετούν δύο ή περισσότερους σκοπούς. Οι πρόσφατες τάσεις έχουν

ευνοήσει την κατασκευή φραγμάτων για πολλές χρήσεις. Στον πίνακα 3.1 φαίνεται η

εκτιμώμενη ετήσια επένδυση σε φράγματα τη δεκαετία του '90 εκφρασμένη σε

δισεκατομμύριαδολάρια ανά έτος.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔIEΘNH~ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

EΠIΔPA~E]~ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ~THN

Πίνακας 3.1 : εl\ϊφώμενη Ετήσια Επένδυση σε Φράγματα τη Δεκαετία του '90 (Δισ.$ / έτος)

Αναπτυσσόμενες ΑναπτυΎμένες
Σύνολο

Χώρες Χώρες

Φράγματα για 12-18 7-10 19-28
γδοοπλεκτοική Ενέογεια

Φοάγuατα για Άoδευσn 8- Ι Ι

Φοάγuατα για Ύδοευσπ 1,5 3-5 13-18

Φοάγu.ατα Αντιπληu.u.υοικά 0,5-1

Σύνολο 22·31 10-15 32-46
Πηγη. WorldCon1mISS1OnonDan1S

Ο πίνακας αυτός, αποδεικνύει τα προαναφερθέντα περί της ποικιλίας των λειτουργιών

που μπορεί να έχει ένα φράγμα, δείχνοντας ότι έχουν επενδυθεί παγκοσμίως χρήματα

σε φράγματα που εξυπηρετούν όλους τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι

σαφές, επίσης, ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κεφαλαίου που επενδύθηκε τη

δεκαετία του '90, ήταν σε υδροηλεκτρικά και αρδευτικά φράγματα.Το διάγραμμα

3.1αποτυπώνει την κατανομή των φραγμάτων ανά τον κόσμο με βάση τη λειτουργία

τους.

Διάγραμμα 3.1: Κατανομιl Φραγμάτ@' ανά το\' κόσμο με βάσΙ1 111 λειτουργία τους,

Έλενχος

Πλημυρών

• Πολλαπλές
ΛειτουΡΥίες

ι Άλλη ΛειτουρΥία

Άρδευση

• γδρoηλε~τρι~ή

Εviργεια

.Ύδρευση

'"
1-----''1~1--_ι".ι------i

"'"....--1_1---1,..1---1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% +---"-""'<-~--~---~'--~-.-;"""~-",,,~

Πηγή: WοrldCοlnιnίssίοποnDaιns

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η πλειοψηφία των μεγάλων φραγμάτων στην Αφρική

και στην Ασία εξυπηρετεί την άρδευση, αν και τα μΕΎάλα φράγματα προορίζονται τις

περισσότερες φορές για πoλλtς χρήσεις. Τα φράγματα παραγωγής υδροηλεκτρικής

ενέργειας είναι τα πιο συνηθισμένα στην Ευρώπη και στη Νότια Αμερική, ενώ έργα με

στόχο την αύξηση του νερού που χρησιμοποιείται για ύδρευση κυριαρχούν στην

Αυστραλασία. Η Βόρεια Αμερική παρουσιάζει μια σχετική ισοκατανομή των μΕΎάλων
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες κοινωνικές

ομάδες υφίστανται δαπάνες και πώς τελικά κατανέμονται τα οφέλη και αν το

αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Οι διάφοροι μηχανισμοί κατανομής ωφελειών ίσως

οδηγήσουν στην ανακατανομή εισοδημάτων σε διαφορετικές περιοχές. Το ίδιο πράγμα

Πολλέςφορές η συζήτηση περί φραγμάτων και ανάπτυξης προχωρούν πέρα από τον

αντίκτυπο του ίδιου του έργου και ασχολούνται με το ευρύτερο πλαίmο της

περιφερειακής ή εθνικής ανάπτυξης. Τα ζητήματα που εγείρονται περιλαμβάνουν την

αναλογία του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη που διατίθεται στην κατασκευή

μεγάλων φραγμάτων, σε αντιδιαστολή με άλλα έργα που χρηματοδοτούνται αντί των

φραγμάτων, τον αντίκτυπο μιας επένδυσης σε ένα φράγμα στο χρέος της χώρας και τις

εκτιμήσεις για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Υπάρχουν και θετικότερες

εκτιμήσεις που μιλούν για δυνατότητα των φραγμάτων να συμβάλλουν στην αύξηση

των εξαγωγών και των κερδών που απορρέουν από αυτές (Κωστόπουλος, 2007).

ΕillΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΣΤΗΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΙ1ΕΙΡΙΑ

Τελικά, η απόδοση ενός φράγματος είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα χρήmμο αλλά και

ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογιστεί. Η απόδοση υπολογίζεται συχνά με βάση τον

παρακάτω όρο: εάν το φράγμα απέδωσε τα οφέλη που ήταν η βάση για την έγκριση και

χρηματοδότηση του έργου. Όμως, ο υπολογισμός της απόδοσης δεν είναι τόσο απλός.

Μια αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης, ή της απόδοσης κατά τη διάρκεια του

πλήρους κύκλου ζωής ενός φράγματος, συχνά παράγει πολλά διαφορετικά

αποτελέσματα. Οι δαπάνες εξαρτώνται αρκετά από τον τρόπο με τον οποίο είναι

εσωτερικοποιημένες. Μεγάλη σημασία έχει ποιες κοινωνικές ομάδες ή κατηγορίες

υφίστανται τις ιδιαίτερες δαπάνες, σε σχέση πάντα με το πώς κατανέμονται τα οφέλη

(Κωστόπουλος, 2007).

φραγμάτων της μεταξύ των λειτουργιών που εξυπηρετούν. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα

αντιπλημμυρικά φράγματα εντοπίζονται σε σημαντικά ποσοστά στη Βόρεια και Νότια

Αμερική αλλά στον υπόλοιπο κόσμο αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος των φραγμάτων.

Άλλες πιθανές χρήσεις και λειτουργίες φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων της

αναψυχής, της ναυmπλοίας κλπ. εντοπίστηκαν σε ποσοστά μικρότερα του 5% των

έργων σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες του πλανήτη. Συνολικά, το ποσοστό των

φραγμάτων άρδευσης και των φραγμάτων που εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες έχει

αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων20 χρόνων, ενώ το ποσοστό των φραγμάτων

που προορίζονται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί (WCD,

2000).



ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

μπορεί να ισχύσει από μια κοινωνική προοπτική: μερικές κοινωνικές ομάδες μπορούν

να ωφεληθούν περισσότερο από άλλες από την ανακατανομή των ωφελειών ή μερικές

κοινωνικές ομάδες μπορούν ακόμη και να αντλήσουν κέρδη από ένα έργο υποδομής εις

βάρος άλλων ομάδων. Αυτές οι πτυχές παρουmάζονται παρακάτω.

Τα φράγματα έχουν εmπτώσεις στους οικονομικούς πόρους των περιοχών με άμεση

εγγύτητα που ωφελούνται από τέτοια έργα. Εντούτοις, αυτός δεν είναι γενικά ο

κανόνας, ιδιαίτερα για μεγάλα φράγματα που κυρίως κατασκευάζονται προς όφελος

ευρύτερων περιφερειακών ή εθνικών εκλογικών περιφερειών. Ένα μερίδιο των

ωφελειών τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ανακατανέμεται ουσιαστικά στις κοινότητες

που τοποθετούνται κοντά στο πρόγραμμα.

Ορισμένα φράγματα υδροηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλους ταμιευτήρες μπορούν να

τροποποιήσουν σημαντικά το φυmκό και υδρολογικό περιβάλλον των κατάντη

εκτάσεων και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ασκήσουν αρνητικές εmδράσεις επάνω

στις κατάντη κοινότητες. Τέτοιες εmδράσεις μπορούν να επεκταθούν σε

δραστηριότητες αλιείας στον ποταμό ή στην κατάντη εκβολή ενός φράγματος, καθώς

επίσης και στις κατάντη γεωργικές δραστηριότητες. Επειδή τέτοια φράγματα έχουν

επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα των υδάτινων πόρων για τις κατάντη

κοινότητες, οι συγκεκριμένες κοινότητες πρέπει επίσης να μοιραστούν τα οφέλη που

απορρέουν από τα υδροηλεκτρικά έργα. Σε διάφορες περιπτώσεις όπου τα εθνικά ή

τοmκά ρυθμιστικά πλαίσια καθορίζουν τις απαιτήσεις για την κατανομή ωφελειών που

εφαρμόζονται από τους υπερασmστές των έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι

μηχανισμοί κατανομής ωφελειών δεν επεκτείνονται στις κατάντη κοινότητες, ακόμα κι

αν τέτοιες κοινότητες είναι πιθανό να επηρεαστούν από ένα τέτοιο έργο (Κωστόπουλος,

2007).
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4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕωΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΠΙΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Συχνά τα φράγματα δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές προσδοκίες που δημιουργούν με

την κατασκευή τους. Κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχει υπολογιστεί, παράγουν

λιγότερη ενέργεια από ότι έχει υπολογιστεί. Τα φράγματα βοηθούν την αστική τάξη να

ελέγχει την περιοχή που αυτά βρίσκονται και το νερό. Για μια σειρά από λόγους τα

φράγματα γίνονται όλο και πιο ακριβά. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι(Κωστόπουλος,

2007):

• Αυξανόμενα τεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα αντιμετωπίζονται στο

χτίσιμο των φραγμάτων (καθιζήσεις).

• Αυξανόμενες απαιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων με στόχο την ύφεση

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων.

• Καθυστερήσεις λόγω της δημόσιας αντίδρασης και αντιπολίτευσης.

• Το γεγονός ότι τα περισσότερα σημεία για την κατασκευή φραγμάτων έχουν ήδη

επιλεγεί.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ανελαστική πηγή ενέργειας, ευπαθής στις μη

αναμενόμενες αλλαγές της ζήτησης. Ένα μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο χρειάζεται μια

δεκαετία από την κατασκευή του για να παράγει ενέργεια. Κατά τη διάρκεια της

περιόδου αυτής, η ζήτηση για την ενέργεια που παράγεται μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο

βαθμό, έτσι ώστε μερικές φορές ακόμη να μηδενιστεί. Τέτοια προβλήματα συντελούν

στην υπερχρέωση φορέων που επένδυσαν μεγάλα ποσά σε τέτοια φράγματα

(Κωστόπουλος, 2007).

Τα φράγματα αυξάνουν τις οικονομικές ανισότητες. Σε πολλές περιπτώσεις τα

φράγματα και οι εγκαταστάσεις τους, όπως τα έργα άρδευσης, έχουν ωφελήσει

δυσανάλογα τα μέλη της κοινωνίας που είναι ήδη πλούσια. Αυτό συμβαίνει επειδή σε

έργα άρδευσης, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες γης, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για

επιχειρήσεις, είναι περισσότερο ικανοί να ανταποκριθούν στην αγορά πρόσθετων

μηχανημάτων, χημικών, εργασίας, που θα χρειαστούν για να επωφεληθούν από την

πρόσθετη ποσότητα νερού. Οι αγρότες από την άλλη πλευρά, βρίσκονται σε κίνδυνο να

χάσουν ολοκληρωτικά το μερίδιο του νερού που τους αναλογεί. Αυτό συμβαίνει διότι

το μερίδιο τους εξαγοράζεται ή διώχνονται από τη γη τους από τους
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4.1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Όσον αφορά την μέθοδο της ΚΠΑ, αυτή υπολογίζεται ως εξής:

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

n

Σ
Χ

ΚΠΑ= n
. (1 +τ)Π
ι=~

Οι παραπάνω μέθοδοι υπολογισμού οικονομικών επιπτώσεων έχουν κάποια

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η κάθε μία και για τον λόγο αυτό καλείται ο

εκάστοτε μελετητής να επιλέγει αυτήν ή αυτές οι οποίες τον εξυπηρετούν καλύτερα.

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, για την αξιολόγηση των οικονομικών

επιπτώσεων του φράγματος Νεστορίου χρηmμοποιούνται η Καθαρά Παρούσα Αξία και

το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης.

• Η μέθοδος της «περιόδου επανείσπραξης» των αρχικών επενδυτικών εκροών

(payback Ρeήοd),

• Η μέθοδος του «επιτοκίου απόδοσης επί της λογιστικής αξίας» της επένδυσης

(Return Οη Investment),

• Η μέθοδος του «ισοδύναμου ετήσιου κόστους» ή ετήσιας χρηματοροής (equivalent

annual net cash flow),

• Η μέθοδος της «Καθαρής Παρούσας Αξίας» (ΚΠΑ, Net Present Va1ue),

• Η μέθοδος του «εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης» (lntemal Rate of Return),

• Η μέθοδος του «δείκτη κερδοφορίας» (profitability index) ή του λόγου ωφέλειας

κόστους.

Για την αξιολόγηση των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων, οι περισσότερο γνωστές

μεθοδολογίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται, είναι οι εξής (Σοφιός

και Πολύζος, 2008):

μεγαλογαιοκτήμονες που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γη (Κωστόπουλος,

2007).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα σημαντικότερα τεχνικά έργα υποδομής χρηματοδοτούνται

με κρατικούς πόρους. Προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται μια αρχική

ποσοτική ανάλυση της προτεινόμενης επένδυσης. Απαιτείται να καταστεί γνωστό αν

πρέπει να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο, αν το όφελος υπερβαίνει το κόστος (Σοφιός και

Πολύζος, 2008). Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά οι μεθοδολογίες

υπολογισμού των οικονομικών επιπτώσεων από την κατασκευή φραγμάτων.
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4.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

όπου

EΠΠlΤΩΣEIΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

όπου

f το προεξοφλητικό επιτόκιο.

χ η καθαρή ροή πόρων του έργου

Η μία μέθοδος συμπληρώνει τα μειονεκτήματα της άλλης. Ενώ η ΚΠΑ αποτελεί έναν

απόλυτο δείκτη, ο δείκτης IRR είναι σχετικός και ανεξάρτητος του έργου, οπότε

επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ επενδυτικών προτάσεων (Σοφιός και Πολύζος, 2008). Ο

συνδυασμός των δύο αυτών κριτηρίων θεωρείται αξιόπιστος και δίνει μία πλήρη

εικόνα για τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα της προτεινόμενης επένδυσης.

f το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης.

n

Σ
Xn

ΚΠΑ =. (1 +τγι = Ο
ι=1

Μία επένδυση θεωρείται σκόπιμη αν για συγκεκριμένο επιτόκιο προεξόφλησης ισχύει

ΚΠΑ > ο. Εάν ΚΠΑ < Ο, τότε η επένδυση δεν είναι σκόπιμη και αν ΚΠΑ = Ο τότε η

επένδυση δεν θα έχει καμία καθαρή επίπτωση.

Όσον αφορά το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης, αυτό υπολογίζεται από την εξής

μαθηματική εξίσωση:

Τα φράγματα και γενικότερα τα τεχνικά έργα, βελτιώνουν την ευημερία του KOινωVΙKOύ

συνόλου, αλλά επιπλέον, προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι γενικές

επιπτώσεις τους αφορούν τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα, το ζωτικό χώρο των

περιοχών εντός του ταμιευτήρα και κατάντη του φράγματος, όπως απώλεια δασικών

εκτάσεων και σε ζωτικό χώρο άγριας πανίδας, εξαφάνιση ειδών από την ενδημική

χλωρίδα και πανίδα, απώλεια ειδών που ζουν στο ίδιο το νερό, τόσο ανάντη όσο και

κατάντη των φραγμάτων. Επιπλέον, απώλεια αξιοποιήσιμης γης στην περιοχή

χ η καθαρή ροή πότων του έργου

Μία επένδυση θεωρείται σκόπιμη αν για συγκεκριμένο κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου [ι

ισχύει IRR > [ι. Στην περίπτωση που IRR < rι, τότε η επένδυση δεν είναι σκόπιμη. Αν

IRR = rι, τότε η επένδυση δεν θα έχει καμία καθαρή επίπτωση.



28

πλημμύρας καθώς και μεταβολή των οικοσυστημάτων στις εκβολές και στις γύρω

ακτές (Σοφιός και Πολύζος, 2006). Η κατασκευή, λοιπόν, ενός φράγματος και η

δημιουργία ταμιευτήρα είναι μεταξύ των έργων που προκαλούν τις μεγαλύτερες και

εντονότερες διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον (φυσικό και βιολογικό).

Επίσης, ο μικρότερος χείμαρρος αλλά και ο μεγαλύτερος ποταμός διαβρώνει και

διαμορφώνει το φυσικό ανάγλυφο της γης, μεταφέροντας φερτά από το ένα υψόμετρο

στο άλλο, καθώς και στη θάλασσα. Αυτή η φυσική διαδικασία διακόπτεται με την

κατασκευή ενός φράγματος και οι εmπτώσεις από αυτό είναι έκδηλες τόσο στο φυσικό

περιβάλλον γύρω από τον ποταμό όσο και στο ίδιο το οικοσύστημά του.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Όπως προκύπτει από τον ορισμό του, η κατασκευή ενός φράγματος αποσκοπεί στην

ανάσχεση του ρου ενός ποταμού. Αυτό το εγχείρημα της παρεμπόδισης της

φυσιολογικής ροής έχει πολλά αρνητικά αποτελέσματα στη φυσιολογία της περιοχής

όπου κατασκευάζεται το έργο.Μία από τις σημαντικότερες εmπτώσεις είναι η αλλαγή

του μικροκλίματος της περιοχής. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκαλέσει, για

παράδειγμα, προβλήματα στις γύρω καλλιέργειες (Μανωλιάδης, 2002).

Εmπλέον, μπορεί να προκληθούν προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωλογία και τη

σταθερότητα του ίδιου του φράγματος. Αυτό συμβαίνει διότι στην περιοχή που

κατακλύζεται από το νερό του ποταμού, λόγω των τεράστιων ποσοτήτων

συσσωρευμένου νερού, δημιουργούνται ισχυρές πιέσεις που καταπονούν το υπέδαφος.

Εκτός, όμως, από τις πιέσεις, οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιουργούν και

προβλήματα διαβρώσεων, διαρροών ή ακόμη και κατολισθήσεων στην περιοχή του

φράγματος που αν δεν προβλεφθούν για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να

οδηγήσουν στην καταστροφή του (Κωστόπουλος, 2007).

Όσον αφορά το βιολογικό περιβάλλον, οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή

ενός φράγματος είναι οι σημαντικότερες. Ένα μεγάλο φράγμα από σκυρόδεμα ή ένα

χωμάτινο φράγμα, παρεμποδίζει την εδώ και χιλιετίες προκαθορισμένη πορεία κάποιων

ειδών ψαριών προς τις εκβολές του ποταμού για την εναπόθεση των αυγών τους. Άλλο

ένα σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται από την κατασκευή είναι η μεταβολή των

χαρακτηριστικών της ροής του ποταμού. Έτσι, η παροχή του ποταμού αυξομειώνεται,

με αποτέλεσμα την αυξομείωση της ταχύτητας του νερού, που με τη σειρά του

εmταχύνει τη διάβρωση της κοίτης του ποταμού.
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Ο τελικός απολογισμός σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι σε ορισμένες

περιπτώσεις αρνητικός και τα εφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα επανορθωτικά μέτρα δεν

αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Επιπλέον, όμως, προκαλούνται μεγάλες και σημαντικές επιπτώσεις και στο

ανθρωπογενές περιβάλλον. Τέτοιου είδους έργα έχουν, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα

να αλλάξει η αξία και οι χρήσεις γης της περιοχής. Έτσι, αν η περιοχή προκαλέσει

μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, η αξία της θα αυξηθεί και η αξιοποίηση της γης μπορεί

να μεταβληθεί από αγροτική σε τουριστική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον

(Μανωλιάδης, 2002).

ΕΠΠ1ΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν πρέπει να παραλειφθούν οι μεγάλες αλλαγές που προκαλούνται από τέτοιων

διαστάσεων κατασκευές στο κοινωνικό περιβάλλον. Πολλές φορές για την κατασκευή

ενός φράγματος αναγκάζονται να μετακινηθούν πληθυσμοί σε νέους οικισμούς.

Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν υποχρεωθεί σε επανεγκατάσταση λόγω της κατασκευής

φραγμάτων ανά τον κόσμο. Ένα τέτοιο τεράστιο εγχείρημα αποτελεί η κατασκευή του

φράγματος των τριών κοιλάδων στην Κίνα (Three Gorges Dam) (Μανωλιάδης, 2002).

Επιπλέον, έχει υπολογιστεί ότι από την εποχή που ανεξαρτητοποιήθηκε η Ινδία,

περίπου 14 εκατομμύρια πληθυσμού έχουν μετατοπιστεί από τον τόπο κατοικίας τους,

εξαιτίας των φραγμάτων και των σχετιζόμενων με αυτά κατασκευών, όπως είναι τα

αρδευτικά κανάλια. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η καλή οικονομική

κατάσταση και η υγεία των μετατοπισμένων επηρεάστηκαν αρνητικά. Οι κοινότητες

που μετατοπίστηκαν έχασαν τα κοινωνικά δίκτυα και τον τρόπο ζωής τους. Μια ακόμη

επίπτωση είναι η απώλεια του ελέγχου των υδάτινων πόρων από τις κοινότητες των

περιοχών κατασκευής των φραγμάτων (Κωστόπουλος, 2007).

Εκτός από τα αρνητικά αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν και θετικά,

όπως το ότι το φράγμα μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό των υδάτινων

αποθεμάτων της περιοχής (Μανωλιάδης, 2002). Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η

κατασκευή ενός φράγματος αποτελεί και ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός

βιότοπου, που, συνήθως είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με παραδείγματα από τον

ελλαδικό χώρο τη λίμνη Πλαστήρα στο φράγμα του Ταυρωπού, την Υλίκη κ.ά.

(Μανωλιάδης, 2002).
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Σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις των φραγμάτων, οι αρνητικές πλευρές σπανίως

καταγράφονται, πολύ περισσότερο δε λαμβάνονται υπ' όψιν. Το μέγεθος των

επιπτώσεων στη ζωή, στο εισόδημα και στην υγεία των θιγόμενων κοινοτήτων που

εξαρτώνταιαπό τους υδάτινουςπόρους είναι δυσθεώρητο(Κωστόπουλος,2007):

Τα φράγματα, ως μεγάλης κλίμακας τεχνολογία, απαιτούν μεγάλη τεχνική εξειδίκευση

για τη διαχείρισή τους. Η ζήτηση για εξειδίκευση συχνά καταλήγει στην ανάληψη της

διαχείρισής τους από την κυβέρνηση. Καθώς ο έλεγχος πάνω στους πόρους γίνεται

περισσότερο συγκεντρωτικός, τα άτομα και οι κοινότητες θα τείνουν να χάσουν τον

έλεγχο που κάποτε είχαν στους πόρους, από τους οποίους εξαρτώνται (Κωστόπουλος,

2007).

ΕΠΠΙΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• Εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από τα φράγματα, κυρίως εκείνοι που

εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους στις περιοχές των φραγμάτων από την αλιεία,

έπρεπε να αποδεχθούν βαριές απώλειες όσον αφορά το επάγγελμά τους.

• Αρκετά τμήματα των μετατοπισμένων πληθυσμών δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια,

με αποτέλεσμα την μη συμμετοχή τους σε προγράμματα μετοικισμού και

αποζημίωσης.

• Συχνά οι αποζημιώσεις ήταν ανεπαρκείς και άφηναν έξω πολλούς θιγόμενους.

• Σπάνια οι μετοικισμένοι πληθυσμοί ξαναβρίσκουν το υπόβαθρο της επιβίωσής τους

για το λόγο ότι τα προγράμματα μετεγκατάστασης επικεντρώνονται στο οικιστικό

ζήτημα και αφήνουν έξω την οικονομική και κοινωνική πλευρά του ζητήματος, η

οποία είναι μεγάλης σημασίας.

• Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της μετεγκατάστασης και του αποδιωγμού, τόσο

δυσκολότερο είναι να βρουν οι θιγόμενοι τη δυνατότητα να επανοικοδομήσουν τον

ζωτικό τους χώρο.

• Ακόμα και στη δεκαετία 1990-2000 δεν εντάχθηκαν στο σχεδιασμό των μεγάλων

φραγμάτων οι επιπτώσεις στους πληθυσμούς που ζουν στις κοιλάδες, κυρίως

αναφορικά με τον ζωτικό τους χώρο.

• Έχει διαπιστωθεί ότι κυρίως φτωχά πληθυσμιακά στρώματα, αλλά και οι

επερχόμενες γενιές, πληρώνουν ένα δυσανάλογα μεγάλο τίμημα, όσον αφορά το

κοινωνικό και οικολογικό κόστος, χωρίς να συμμετέχουν ανάλογα στα όποια

οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τη λειτουργία των μεγάλων φραγμάτων.
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Μερικά από τα συμπεράσματα μελέτης της WCD σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις,

για τις επιπτώσεις των φραγμάτων παγκοσμίως ήταν (WCD, 2000):

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

• Μεγάλα φράγματα με στόχο την τροφοδότηση με νερό οικισμών και βιομηχανιών,

συνήθως απέτυχαν στο στόχο τους, όσον αφορά την ποσοτική και έγκαιρη χρονικά

τροφοδοσία. Παρουσιάζουν χαμηλή κάλυψη του οικονομικού κόστους και μικρή

οικονομική απόδοση.

• Μεγάλα φράγματα με στόχο κυρίως την αντιπλημμυρική προστασία, πέτυχαν

συχνά το στόχο τους, αν και σε πολλές περιπτώσεις αύξησαν τους πλημμυρικούς

κινδύνους, διότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαθίστανται στα επικίνδυνα

μέρη. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, αυξήθηκε ο πλημμυρικός κίνδυνος και για

λόγους κακής λειτουργίας.

• Φράγματα πολλαπλών χρήσεων εκπληρώνουν, επίσης, όλο και λιγότερο τους

τιθέμενους στόχους τους και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κάτω της απόδοσης

φραγμάτων που έχουν μόνο μία χρήση.

• Έργα κατασκευής μεγάλων φραγμάτων υλοποιούνται πολλές φορές με μεγάλη

καθυστέρηση με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του κόστους. Ο αυξανόμενος

σκεπτικισμός όσον αφορά το κόστος και την αποτελεσματικότητα των φραγμάτων

και των συνοδευτικών υποδομών, οδήγησε στη θέσπιση ολοκληρωμένων μέτρων

προστασίας από τις πλημμύρες που περισσότερο συνδέονται με πολιτικές επιλογές,

παρά με τεχνικές λύσεις.

• Η εξασφάλιση και συντήρηση των μεγάλων φραγμάτων απαιτεί ταυτόχρονα με την

γήρανσή τους περισσότερη προσοχή και μεγάλες επενδύσεις. Το κόστος

συντήρησης αυξάνει διαρκώς, οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν σε βαθμό που

να επηρεάζουν τις υδρολογικές παραμέτρους της συνολικής εγκατάστασης.

ΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί το μεγάλο πολιτισμικό κόστος που μπορεί να

προκύψει από τον κατακλυσμό μιας μεγάλης περιοχής από νερό. Το νερό θα σκεπάσει

μνημεία τεράστιας πολιτιστικής αξίας που ίσως να μην είναι δυνατό να βγουν στο φως

ποτέ ξανά, εάν η αρχαιολογική σκαπάνη δεν προλάβει να τα ξεθάψει (Μανωλιάδης,

2002).
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• Η σταδιακή επικάθηση των υλικών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ωφέλιμου

όγκου και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο ένα άλυτο πρόβλημα. Μάλιστα ποταμοί με

δυνατά ρεύματα και πολλά φερτά υλικά, καθώς και μικρές τεχνητές λίμνες είναι

περιοχές περισσότερο ευάλωτες στο παραπάνω πρόβλημα.

• Υπερύγρανση της ατμόσφαιρας και υφαλμήρωση απειλούν παγκόσμια το 1/5 της

αρδευόμενης γης, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης των εδαφών, της

γεωργίας, αλλά και των ανθρώπων, εάν δεν παρθούν άμεσα και συγκεκριμένα

μέτρα.
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί η μελέτη του φράγματος του Νεστορίου και η

αξιολόγηση των επιπτώσεων που αναμένεται να έχει για την τοπική κοινωνία. Στο

σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί η υπόθεση εργασίας στην οποία βασίζεται η

μελέτη. Θεωρείται, λοιπόν, ότι η μελέτη γίνεται πριν την έναρξη κατασκευής του

έργου, δηλαδή μεταξύ των ετών 2000 - 2004. Ούτως ή άλλως τέτοιου είδους μελέτες

εκπονούνται πριν την έναρξη των εργασιών και εκτός αυτού, στην πραγματικότητα το

έργο ενώ είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται, έχει πλέον αδρανοποιηθεί και τα συνεργεία

έχουν απομακρυνθεί επ' αόριστον, διότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση.Υπό τέτοιες

συνθήκες αβεβαιότητας, μία μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας γίνεται μάλλον

ιδιαίτερα πολύπλοκη, αν μη τι άλλο, διαδικασία. Σαφώς, με δεδομένη την

προαναφερθείσα υπόθεση, οι όποιες αναφορές γίνονται σε διοικητικές ενότητες

βασίζονται κατά κύριο λόγο στο Καποδιστριακό σύστημα.

ΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

64

64

ΙΥΝΟΛΟ

30

62

Ορεινός

1

22

Ημιορεινός

1

12
Πεδινός

ΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας 5.1: Είδος Οικισμών Νομού Καστοριάς

Πηγή: www.wikipedia.org, ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεΡΎασία

• Δήμος Καστοριάς (36.566 κάτοικοι)

• Δήμος Ορεστίδος (13.375 κάτοικοι)

• Δήμος Νεστορίου (3.542 κάτοικοι)

Με την τελευταία διοικητική μεταρρύθμιση, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

αποτελείται από τους εξής καλλικρατικούς δήμους:

Ο Νομός Καστοριάς είναι ένας από τους 51 της χώρας και ανήκει στην Περιφέρεια

Δυτικής Μακεδονίας. Ο πραγματικός πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του

2001, είναι 53.483 κάτοικοι. Συνορεύει βόρεια με τον νομό Φλώρινας, στα δυτικά και

νοτιοανατολικά με τον νομό Κοζάνης και στα νοτιοδυτικά με τους νομούς Γρεβενών

και Νομός Ιωαwίνων. Στα δυτικά συνορεύει με τη Αλβανία. Πρωτεύουσα του νομού

είναι η Καστοριά.

Έχει έκταση 1.720 km2
• Είναι νομός κυρίως ορεινός και ημιορεινός σε ποσοστό 60,2 %

και 28,9 % αντίστοιχα, ενώ οι πεδινές εκτάσεις, φτάνουν σε ποσοστό μόλις το 10,5%

και περιορίζονται στο κεντρικό τμήμα του νομού. Οι πεδινές περιοχές είναι πιο

πυκνοκατοικημένες, όπου εντοπίζονται οι βιοτεχνικές μονάδες μεταποίησης γούνας και

τυποποίησης τροφίμων, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες με τον εμπορικό τομέα και η

εντατική αγροτική παραγωγή. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα κοντά στα

ελληνοαλβανικά σύνορα, είναι οι πιο αραιοκατοικημένες, τάση που τα τελευταία

χρόνια τείνει με αργό ρυθμό να αναστραφεί (www.wik:ipedia.org).

Στη συνέχεια κατά την παρουσίαση της περιοχής μελέτης, το διοικητικό σύστημα

αναφοράς θα είναι το Καποδιστριακό.

Σημαντικά κέντρα εκτός από την Καστοριά (16.218 κάτ.) και το Άργος Ορεστικό

(7.838 κάτ.), είναι οι Μανιάκοι (2.619 κάτ.) και η Μεσοποταμία (4.665 κάτ.). Άλλοι

μεγάλοι οικισμοί είναι το Μαυροχώρι (1.554 κάτ.), η Κορησός (1.370 κάτ.), το

Νεστόριο (1.214 κάτ.) και το Δισπηλιό (1.186 κάτ.) (www.wik:ipedia.org).
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Το κλίμα του νομού είναι ηπειρωτικό, ενώ κλίνει συγχρόνως προς το μεσευρωπαϊκό.

Γενικά, η μέση μηνιαία θερμοκρασίαυπερβαίνειτους 20°C μόνο από τον Ιούνιο έως το

Σεπτέμβριο. Ο χειμώνας είναι δριμύς και είναι συχνό το φαινόμενο του ολικού

παγετού, της διατήρησης δηλαδή της θερμοκρασίας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας υπό

του μηδενός. Οι απόλυτα ελάχιστες θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από τους -20°C

Φυσικός υδροκρίτης του νομού Καστοριάς είναι το Βόιο μαζί με τον Γράμμο και τις

κορυφές του, Κιάφα, Σούφλικα Κ.ά. Στα δυτικά αυτής της γραμμής όλα τα νερά της

βροχής καταλήγουν στο Ιόνιο, ενώ βόρεια και ανατολικά καταλήγουν στον Αλιάκμονα,

ο οποίος εκβάλλει στο Αιγαίο. Βασικό υδρογραφικό στοιχείο του νομού είναι ο

Αλιάκμονας, ο οποίος διαρρέει το νομό σε όλη την έκτασή του και μαζί με τους

παραποτάμους του, αποχετεύει τη λεκάνη του. Ένα μέρος των επιφανειακών υδάτων

της λεκάνης συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία της και σχηματίζει τη λίμνη της

Καστοριάς ή Ορεστιάδας, η στάθμη της οποίας βρίσκεται σε υψόμετρο 620 m. Όταν η

λίμνη υπερχειλίζει, τα νερά της αποχετεύονται στον Αλιάκμονα. Στην κοιλάδα που

σχηματίζεται μεταξύ Βόρειας Πίνδου και Αώου ρέει ο Σαραντάπορος

(diocles.civil.duth.gr).

5.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ

Ο νομός Καστοριάς είναι κυρίως ορεινός, αφού από τα 1.685 km2
. της επιφάνειάς του,

μόνο τα 209 είναι πεδινά. Στα δυτικά υψώνεται η οροσειρά της Βόρειας Πίνδου

(κορυφές Γράμμος, Κιάφα, Σούφλικας και νοτιότερα Επάνω Αρένα, Κάτω Αρένα και

Μπουχέτσι) που καθορίζει τα όρια του νομού με το νομό Ιωαwίνων. Ανατολικότερα

και παράλληλα προς τη Βόρεια Πίνδο υψώνεται το όρος Βόιο με τις κορυφές

Ψωριάρικα, Άσπρη Πέτρα, Πύργος, Παλιοκρίμινι Κ.ά. Οι βορειότερες κορυφές του

Γράμμου, Γκούμπελ και Μπανταρός, μαζί με μία από τις βορειότερες κορυφές του

Βοίου, την Αλεβίτσα, καθορίζουν τα όρια του νομού με την Αλβανία, ενώ στο βόρειο

τμήμα υψώνονται οι νότιες κορυφές του Τρικλαρίου, Όρλοβο και Μπούτσι. Στα

ανατολικά υψώνεται το Βέρνο ή Βίτσι και στα νότια οι νότιες κορυφές του Ασκίου, που

αποτελείται από κρυσταλλικά πετρώματα και ανήκει κυρίως στο νόμο Καστοριάς, στον

οποίο βρίσκονται οι κορυφές του, Κάστρο Ζώτα, Μορίκι, Κορησός και Βογάτσικο.

Μεταξύ Βέρνου και Ασκίου σχηματίζονται τα στενά της Κλεισούρας, από όπου

διέρχεται η οδική αρτηρία Καστοριάς - Φλώρινας. Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους

σχηματίζεται μια ψηλή λεκάνη, το οροπέδιο της Ορεστιάδας ή Καστοριάς, που

αποτελεί το βορειότερο τμήμα της Μεσελληνικής αύλακος (diocles.civil.duth.gr).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να διαχωρίσει το Νομό με βάση το ανάγλυφο στις

ακόλουθεςτρεις περιοχές(Βαρσακέλης,2008):

• Την πεδινή περιοχή στο κεντρικό τμήμα του Νομού, με υψόμετρα έως 700 - 750

μέτρα,

• Την ημιορεινή περιοχή, που οριοθετείται κυρίως γύρω από την προηγούμενη

(περιμετρικά της) και έχει υψόμετρα από 700 έως 1.000 μέτρα και

• Την ορεινή περιοχή του Νομού, στην οποία ανήκει και το μεγαλύτερο τμήμα του,

με υψόμετρα άνω των 1.000 μέτρων.

Η παραπάνω κατανομή αντικατοπτρίζει και τις χρήσεις γης στο Νομό (χάρτης Α.Ι του

παραρτήματος) που έχουν ως εξής(Βαρσακέλης, 2008):

• Δάση: 600.000 στρέμματα ή 34,74%

• Βοσκότοποι και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις: 590.000 στρέμματα ή 34,12%

• Γεωργική γη: 300.000 στρέμματα ή 17,79%

• Άγονες εκτάσεις: 70.000 στρέμματα ή 4,07%

• Οικισμοί, δρόμοι: 96.000 στρέμματα ή 5,57%

• Υδάτινες επιφάνειες: 64.000 στρέμματα ή 3,71%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

πολλές φορές η λίμνη και τα ποτάμια παγώνουν. Την τραχύτητα του χειμώνα εντείνουν

οι σφοδροί τοπικοί άνεμοι καθώς και εκείνοι που κατεβαίνουν από τα χιονισμένα

βουνά. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία πολλές φορές υπερβαίνει τους 40°C. Η περιοχή

είναι πολύ υγρή τους χειμερινούς μήνες και σχετικά ξηρή τους καλοκαιρινούς (σχετική

υγρασία αέρα: άνω των 80 βαθμών κατά τον Δεκέμβριο - Φεβρουάριο, 50-55 βαθμούς

τους θερινούς μήνες). Η νέφωση είναι μεγάλη (6 βαθμοί της κλίμακας 1-10 από τον

Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, 2 τον Ιούλιο - Αύγουστο, 80 αίθριες και 90 νεφοσκεπείς

ημέρες ετησίως). Το πολύπλοκο ανάγλυφο και τα ισοβαρικά συστήματα που

επικρατούν έχουν ως αποτέλεσμα τη συχνή μεταβολή της διεύθυνσης και της έντασης

των ανέμων. Συχνότεροι είναι οι άνεμοι του βόρειου τομέα από ΒΔ προς ΒΑ. Το ετήσιο

βροχομετρικό ύψος κυμαίνεται από 600 έως 800 χιλιοστά στα πεδινά, ενώ στα ορεινά

υπερβαίνει τα 1.200-1.400 χιλιοστά και τείνει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα κατά τους

διάφορους μήνες, χαρακτηριστικό στοιχείο του κλιμάτος μεσευρωπαϊκού τύπου. Το

χιόνι είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την ψυχρή εποχή, ιδίως στα ορεινά. Οι

καταιγίδες, θερμικής προέλευσης, είναι σχετικά συχνές, κυρίως κατά τη θερμή εποχή

του έτους (diocles.civil.duth.gr).
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Η αναλογίατων χρήσεωνγης στο νομό, σε συνδυασμόμε τις κλιματολογικέςσυνθήκες,

το ορεινό του εδάφους και την παραγωγική ικανότητα των γεωργικών εδαφών, έχουν

άμεσο αντίκρισμα και στο είδος των καλλιεργειώντου νομού, αλλά και στο εισόδημα

από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (έλλειψη και αδυναμία εισαγωγής δυναμικών

καλλιεργειών, δυσκολίες στην εφαρμογή γεωργικών αναδιαρθρώσεων, χαμηλά

εισοδήματα)(Βαρσακέλης,2008).

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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6.1 ΜΟΡΦΟΛΟΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡlOΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

• Αυγή

• Πεντάβρυσο

• Ομορφοκκλησιά

• Μανιάκοι

• Xtλιόδενδρo

• Τσάκονη

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• Καλοχώρι

• Μεσοποταμία

Η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται δυτικά - νοτιοδυτικά της πόλης Καστοριάς, από το

χωριό Μανιάκοι .μέχρι το Νεστόριο. Περιλαμβάνει εκτάσεις τριών πρώην

καποδιστριακών Δήμων και των εξής Δημοτικών Διαμερισμάτων:

• Νεστόριο

• Πτελέα

β) Δήμος Αλιάκμονα με 2 Διαμερίσματα:

Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται δεξιά και αριστερά της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα

σε υψόμετρο από 650 ffi. έως 780 ffi. περίπου και ορίζονται από τις γεωγραφικές

συντεταγμένες: Β.Γ.Π.: από 40Q 25' έως 40Q 31', Α.Γ.Μ.: από 21Q 05' έως 21Q 14'

(Μαυρονικολάουκ.ά., 2004).

γ) Δήμος Νεστορίου με 2 Διαμερίσματα:

α) Δήμος Αγίας Τριάδας με 6 Διαμερίσματα:

Η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα, τόσο

στην αριστερή, όσο και στη δεξιά πλευρά αυτού, από το Κάτω Νεστόριο μέχρι τους

οικισμούς Κολοκυνθού και Μανιάκοι.

Η μορφή της περιοχής, στο χαμηλό τμήμα που καταλαμβάνει την παραποτάμια ζώνη

παρουσιάζεται σχετικά ομαλή με ήπιες κλίσεις, ενώ τα υψηλότερα τμήματα

διαμορφώνονται σε τράπεζες με κλίσεις παράλληλες προς τη ροή του ποταμού, αλλά

και κάθετες προς την κοίτη. Οι εδαφικές αυτές τράπεζες βρίσκονται σε διαφορετικά
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υψόμετρα μεταξύ τους, είναι ποικίλων διαστάσεων και διαχωρίζονται από χαμηλές

λοφοσειρές, χειμαρρορεύματα και συστάσεις δέντρων και θάμνων. Οι εκτάσεις αυτές,

όσες μεν αρδεύονται, καλλιεργούνται με αραβόσιτο, πατάτες, κηπευτικά κλπ., ενώ οι

ξηρικές με σιτηρά ή αποτελούν αγραναπαύσεις (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι αρκετά ανώμαλο με κλίσεις ήπιες στα χαμηλά μέχρι

έντονες στα υψηλότερα τμήματα, όπου παρατηρείται μεγάλη διάβρωση των εδαφών.

Το ανώμαλο ανάγλυφο οφείλεται στους χειμάρρους, που διαυλακώνουν σε μερικά μέρη

την περιοχή και είναι εποχιακής διαίτης, καθώς και στις χαμηλές λοφοσειρές που

ορθώνονται και συνήθως φέρουν θαμνώδη και δενδρώδη άγρια βλάστηση

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η προσπέλαση της περιοχής από ανθρώπους και μηχανήματα είναι πολύ καλή, καθότι

διασχίζεται από ικανοποιητικό, ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά βασικές πληροφορίες που αφορούν

τη διάρθρωση της οικονομίας στην περιοχή μελέτης (την άμεσα επηρεαζόμενη από το

έργο) καθώς και στοιχεία που αφορούν την κατανομή της απασχόλησης σε τομείς και

κλάδους της οικονομίας. Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται περί κατ'

εξοχήν γεωργικής περιοχής, γεγονός στο οποίο συνηγορεί ο πίνακας 6.1.

Παρόλο που ο κλάδος της γεωργίας αποτελεί σήμερα έναν από τους κυριότερους

παράγοντες της οικονομίας της περιοχής, οι αρδευόμενες εκτάσεις στο νομό ανέρχονται

μόλις στο 13% της γεωργικής γης (έναντι 37% σε επίπεδο χώρας) (βλ. πίνακα 6.4).

Ειδικά στην περιοχή του κάμπου που προβλέπεται να αρδευτεί από το υπό μελέτη έργο,

οι αρδευόμενες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν μόλις το 5,8% της προς άρδευση

περιοχής. Στην περιοχή αυτή το αρδευτικό νερό προέρχεται από γεωτρήσεις ή πηγάδια

που διανοίχθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία και χωρίς συλλογικό σχέδιο διαχείρισης και

προγραμματισμού. Στις υπόλοιπες εκτάσεις του κάμπου κατάντη του έργου, η

εκμετάλλευση σήμερα εξακολουθεί να γίνεται όπως αυτό συνέβαινε πολλές δεκαετίες

πριν, παρά τη βελτίωση των μέσων καλλιέργειας, τη χρησιμοποίηση επιλεγμένων

ποικιλιών σπόρων και την εφαρμογή συστηματικών λιπάνσεων (Μαυρονικολάου κ.ά.,

2004).
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Πηγή: Μαυρονικολάου Ν. κ.ά., ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 6.1: Επαγγελματική κατανομή πληθυσμού κατά Διαμέρισμα βάση στοιχείων απογραφής έτους

2001

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, με εξαίρεση τη διοργάνωση του RiverParty και τους

εmσκέπτες που αυτό προσελκύει κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του, η ανάπτυξη της

περιοχής βρίσκεται ακόμη σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.Ενώ η περιοχή διαθέτει πολλά

αξιοθέατα με αξιόλογες περιοχές φυmκού κάλλους, ενδιαφέροντες οικισμούς από την

άποψη της τοmκής αρχιτεκτονικής και της ένταξης στο τοπίο, αλλά και μνημεία

ιστορικού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων και αυτών της εποχής του πολέμου,

δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσέλευση τουριστών για

διαμονή (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004). Οι κυριότερες αιτίες εντοπίζονται στην έλλειψη

τουριστικών υποδομών, καθώς και στην έλλειψη πόλων έλξης για ποικίλες μορφές

τουρισμού (ψυχαγωγικός, αγροτουρισμός) που θα συντελούσαν στην τουριστική

ανάπτυξη της περιοχής.

Γεωργοί και
Γεωργοεπαγγελματίες

Επαγγελματίες,
Σύνολο πληθυσμού

Διαμερίσματα και Γεωργοκτηνοτρόφοι εργάτες κλπ.

Δήμοι
Άτομ

Άτομα Οικογένειες Άτομα Οικογένειες Άτομα Οικογένειες
α

Οικογένειες

Α.ΔΗΜΟΣ

ΝΕΣτοριον

Δ. Νεστορίου 1039 283 94 25 81 20 1214 328

Δ. Πτελέας 372 108 11 3 13 4 396 115

ΣΥΝΟΛΟΑ 1411 391 105 28 94 24 1610 443
Β.ΔΗΜΟΣ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Δ. Καλοχωρίου 430 117 13 4 15 4 458 125

Δ. Μεσοποταμίας 2152 581 99 27 255 66 2506 674

Δ. Αγ. Κυριακής 325 88 10 3 11 3 346 94

Δ.Οινόης 540 147 20 5 23 5 583 157

Δ. Πτεριάς 194 53 6 2 7 2 207 57

ΣΥΝΟΛΟΒ 3641 986 148 41 311 80 4100 1107
Γ.ΔΗΜΟΣΑΓ.

ΤΡΙΑΔΑΣ

Δ. Πεντaβρύσου 677 178 20 5 24 7 721 190

Δ. Ομορφοκκλησιάς 44 14 3 1 47 15

Δ. Τσάκονης 292 86 7 3 12 3 311 92

Δ. Αυγής 191 50 6 2 7 2 204 54

Δ. Χιλιοδένδρου 909 232 50 12 115 31 1074 275

Δ. Μανιάκων 158 40 23 6 2438 625 2619 671

ΣΥΝΟΛΟΓ 2271 600 109 29 2596 668 4976 1297
1068

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β+Γ 7323 1977 362 98 3001 772 6 2847
100,0

ΠΟΣΟΣΤΟ 68,5% 69,4% 3,4% 3,4% 28,1% 27,1% % 100,0%



Πίνακας 6.2: Απασχόληση Μόνιμου Πληθυσμού Περιοχής (Στοιχεία μόνιμου πληθυσμού

αΠΟΥραφής 2001)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια στοιχεία που αφορούν την

απασχόληση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του έργου, στοιχεία τα οποία θα

ενισχύσουν την εικόνα που υπάρχει για την περιοχή και θα διευκολύνουν στη συνέχεια

την αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ακολουθούν πίνακες με στοιχεία

που αφορούν απασχολούμενους, άνεργους, κατανομή απασχολούμενων στους τομείς

απασχόλησης και επαγγελματική κατανομή πληθυσμού διαμερισμάτων της περιοχής

μελέτης κυρίως μεταξύ γεωργίας ή παρεμφερών - συγγενών επαγγελμάτων και λοιπών

επαγγελμάτων.

Οικονομικά ενεργοί (σύνολο) 521 34,0% 22.512 41,9% 4.615.470 42,2%

Απασχολούμενοι (σύνολο) 382 24,9% 17.188 32,0% 4.102.091 37,5%

στον Πρωτογενή τομέα 81 5,3% 3.376 6,3% 591.665 5,4%
στον Δευτερογενή τομέα 113 7,4% 4.994 9,3% 892.189 8,2%

στον Τριτογενή τομέα 180 11,7% 8.180 15,2% 2.401.835 22,0%

δεν δήλωσαν 8 0,5% 638 1,2% 216.402 2,0%

Άνεργοι (σύνολο) 139 9,1% 5.324 9,9% 513.379 4,7%
Οικονομικάμη ενεργοί

(σύνολο) 1.012 66,0% 31.190 58,1% 6.318.627 57,8%
ΣΥΝΟΛΟΜΟΝΙΜΟΥ

ΙΙΛΗΘΥΣΜΟΥ 1.533 100,0% 53.702 100,0% 10.934.097 100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ποσοστό

%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Ποσοστό

%

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ποσοστό

%

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6.2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Είδη Καλλιεργειών

Οι γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή του Νεστορίου και κατά συνέπεια η συμμετοχή

αυτού στη γεωργική παραγωγή του Νομού, είναι πολύ μικρή. Το μεγαλύτερο μέρος των

13,0%

0,4%

0,3%

11,5%

0,8%

8,1%

13,9%

5,9%

6,2%

2,4%

5,4%

7,2%

5,6%

4,2%

3,2%

1,3%

0,0%

5,4%

5,2%

100,0%

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ

598.752
18.732
12.043

530.515
38.547

375.662

643.325
272.726

286.021

109.567
251.108

330.477
257.935

192.363
145.961

61.500

1.146
247.395
241.695

4.615.470

16,1%

0,1%

0,2%

24,9%

0,6%

5,2%

11,1%

4,9%

2,7%

1,4%

3,2%

6,8%

4,9%

2,7%

2,4%

0,2%

0,0%

9,0%

3,5%

100,0%

Ποσοστό %

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3.631

29
39

5.612

130

1.172

2.509
1.102

600

305
726

1.521

1.109
617

545
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1
2.023

792

22.512

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δασοκομία, Θήρα

Αλιεία

Ορυχεία, Λατομεία

Μεταποιητικές βιομηχανίες

Παροχή ηλεκτρ. Ρεύματος, νερού, αερίου

Κατασκευές

Εμπόριο, Επισκευές οχημάτων, συσκευών

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια

Μεταφορές, Αποθήκευση, Επικοινωνίες

Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Δημόσια διοίκηση, ασφάλιση

Εκπαίδευση

Υγεία, Κοινωνική μέριμνα

Παροχή υπηρεσιών

Οικιακό προσωπικό

Ετερόδικοιοργανισμοί και όργανα

«Νέοι»

Δεν δήλωσαν κλάδο δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας 6.3: Ανάλυση Απασχόλησης ανά Οικονομικό Κλάδο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Κάποιες από τις παρατηρήσεις που προκύπτουν μελετώντας τους προηγούμενους

πίνακες είναι ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70% των απασχολούμενων στα δημοτικά

διαμερίσματα της περιοχής μελέτης ασχολούνται με τη γεωργία ή με συναφή

επαγγέλματα (αν και το ποσοστό συμμετοχής του Νεστορίου στη γεωργία είναι σχετικά

μικρό), ενώ σημαντικό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό για το Νομό Καστοριάς. Άλλο

στοιχείο άξιο παρατήρησης αποτελούν οι 139 άνεργοι μόνο στο Δήμο Νεστορίου. Τα

στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η

αποφασιστική ενίσχυση του αγροτικού τομέα στην περιοχή μελέτης, έχουν ισχυρά

θετικά αποτελέσματα να επιφέρουν στην ποιότητα ζωής και την ευημερία των

κατοίκων της περιοχής.
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2004).

Στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι γεωργικές εκτάσεις του Νομού

Καστοριάς κατά κατηγορίες καλλιεργειών και οι αντίστοιχες αρδευόμενες εκτάσεις

κατά το έτος 2001.

10,23%

64,86%

62,22%

4,55%

0,00%

0,00%

13,05%

Ποσοστό

Αρδευόμενης

27,8

2,4

11,2

0,1

0,0

0,0

41,5

από αυτή

Αρδευόμενη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

271,7

3,7

18,0

2,2

22,0

0,5

318,1

Έκταση

Καλλιέργειας

ΚΑΤΗΙΌΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αροτραίες

Κηπευτική γη

Δενδρώδεις

Άμπελοι

Αγραναπαύσεις 1-5 ετών

Λοιπή γεωργική γη

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας 6.4.: Κατηγορίες Γεωργικών Εκτάσεων Νομού Καστοριάς

Αντίθετα, στην περιοχή του κάμπου ανατολικά του Νεστορίου (κατάντη του υπό

μελέτη έργου) οι καλλιέργειες αποτελούν το σημαντικότερο κλάδο της τοπικής

οικονομίας. Οι επικρατούσες καλλιέργειες είναι τα δημητριακά (κυρίως το σιτάρι), τα

μήλα, τα φασόλια (εντόπιες ποικιλίες), τα καπνά (Ανατολικού τύπου), τα κτηνοτροφικά

φυτά και κατά δεύτερο λόγο οι πατάτες και τα οπωροκηπευτικά (Μαυρονικολάου κ.ά.,

Πηγή: MαυΡOVΙKoλάoυ Ν. κ.ά.

Αρδευόμενες Εκτάσεις

γεωργικών καλλιεργειών αφιερώνεται στην παραγωγή ζωοτροφών (μηδική κλπ.) για τη

στήριξη της κτηνοτροφίας, η οποία, σε αντίθεση με τη γεωργία, είναι σημαντική στις

ορεινές περιοχές του Νεστορίου. Οι υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις του Νεστορίου

συνίστανται σε μικρά, κατατετμημένα τεμάχια, όπου καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά

και αμπελουργικά προϊόντα που προορίζονται ως επί το πλείστον για αυτοκατανάλωση

(MαυΡOVΙKoλάoυ κ.ά., 2004).

Από τον ανωτέρω πίνακα είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργειών

της περιοχής είναι αροτραίες και ότι το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων είναι

γενικά πολύ χαμηλό (13%) με εξαίρεση τις καλλιέργειες κηπευτικών και δένδρων (οι

οποίες ούτως ή άλλως εντοπίζονται κυρίως σε άλλες περιοχές του Νομού και όχι στην

περιοχή μελέτης), ενώ σε επίπεδο χώρας το αντίστοιχο ποσοστό των αρδευόμενων

εκτάσεων προσεγγίζει το 37% της γεωργικής γης.
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Στις υπόλοιπες περιοχές του κάμπου, η κατάσταση από πλευράς δυνατοτήτων άρδευσης

είναι ιδιαίτερα δυσμενής, σε σημείο που να γίνεται λόγος μόνο για «άρδευση

δροσισμού». Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα μεμονωμένα αγροτεμάχια όπου

εξασφαλίζεται αρδευτικό νερό από μικροπαροχές διαφόρων ρεμάτων (MαυΡOVΙKoλάoυ

κ.ά., 2004).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επίσης, στην περιοχή του Δημ. Διαμ. Λακκωμάτων, λειτουργούν μικροαρδευτικά

δίκτυα, συνολικής έκτασης 800 στρεμμάτων, που κατασκευάστηκαν από ομάδες

παραγωγών προ εικοσαετίας. Τα δίκτυα αυτά υδροδοτούνται σήμερα από παραπόταμο

του Αλιάκμονα με τη βοήθεια αντλιοστασίων και αρδεύουν τις καλλιέργειες (φασόλια,

πατάτες κλπ.) με μικροσυστήματα άρδευσης (σταγόνες) (MαυΡOVΙKoλάoυ κ.ά., 2004).

Στην περιοχή του κάμπου κατάντη του μελετώμενου έργου, αρδεύονται σήμερα περί τα

4.200 στρέμματα εκατέρωθεν της κοίτης του κλάδου Νεστορίου του Αλιάκμονα, όπου

καλλιεργούνται κυρίως φασόλια, πατάτες, καλαμπόκι και λαχανικά. Το νερό που

χρησιμοποιείται για την άρδευση αυτής της έκτασης προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά

από τον Αλιάκμονα, στην κοίτη του οποίου έχουν διανοιχθεί χωμάτινες δεξαμενές,

μέσα στις οποίες συγκεντρώνονται κυρίως νερά της φρεατίου στάθμης του ποταμού. Η

άρδευση των παραποτάμιων ζωνών γίνεται με τη βοήθεια αντλητικών συγκροτημάτων

και με υπόγεια αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση που κατασκευάστηκαν από μικρές ομάδες

παραγωγών προ δεκαπενταετίας. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι άρδευσης περιορίζονται

μόνο στην εφαρμογή του συστήματος άρδευσης με σταγόνες, οι δε εφαρμοζόμενες

παροχές και πιέσεις είναι ενιαίες, αφού το σύνολο της ανωτέρω αρδευόμενης έκτασης

αποτελεί πεδινή παραποτάμια ζώνη (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα στη θέση Νεστόριο του Νομού

Καστοριάς είναι υπολεκάνη του δυτικού κλάδου του ποταμού και βρίσκεται στο

δυτικότερο άκρο της Μακεδονίας, στην ανατολική ομβροπλευρά του όρους Γράμμου

και σε γεωγραφική θέση του κέντρου βάρους της 200 53' Α.Μ. και 400 25' Β.π.

περίπου (βλ. χάρτη Α.2). Το στόμιο της λεκάνης είναι σε υψόμετροπερίπου 780 m, ενώ

το μεγαλύτερο υψόμετρο του υδροκρίτη είναι στο +2520. Η λεκάνη, με έκταση 255,3

km2 και μέσο υψόμετρο 1938 m, διαθέτει πολύ ανεπτυγμένο και πυκνό υδρογραφικό

δίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από εδάφη βαθιά με μέτρια διηθητική
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ικανότητα. Ι-Ι φυτοκάλυψη είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πλούσια δασική, με

εξαίρεση κυρίως τον ορεινό όγκο του Γράμμου στα δυτικά, όπου είναι πολύ αραιή και

το ανατολικότερο άκρο της λεκάνης, εκατέρωθεν της κύριας κοίτης, όπου είναι έντονη

η ανθρωπογενής επίδραση και η ανάπτυξη καλλιεργειών. Το μέσο ύψος βροχής της

λεκάνης για την περίοδο 1962 - 2003, ανέρχεται σε 1437 lnm. Όσον αφορά τον

ποταμό. σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 1982 - 2004 η μέση ετήσια παροχή του

προκύπτει ίση με 4.59 In~/sec ενώ διαθέτει ετήσια απορροή ίση με 144,4

hm\Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Ακολουθεί χάρτης που απεικονίζει την κατανομή της βροχόπτωσης στην Ελλάδα. από

τον οποίο φαίνεται ότι η περιοχή μελέτης ανήκει στις περιοχές με σχετικά υψηλή

ετήσια βροχόπτωση.

Εικόνα 6.1.: Κατανομι) Ετι)σιων Κατακρημνίσεων στην Ελλάδα.

• ηιριox~ Μ,Αι,,,,"

E!~σ"ς ΚΙ:Ι,oφημ~ίσ'ιι; (mm}

.... l+;fI 1110.27

Πllγι): \V\vw.greekscapes.gr. ιδία επεξεργασία
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• Ο Νόμος 2742/99 «Περί Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».

• Ο Οικιστικός Νόμος 2508/97.

Πρόκειται περί συνδυασμού ποτάμιου τοπίου (παρόχθιο τμήμα του Αλιάκμονα) και

βραχωδών σχηματισμών, κοντά στο Νεστόριο. Το τοπίο παρουσιάζει ιδιαίτερο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ

• Ο Νόμος 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ/Α' 160) και

ιδίως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' (άρθρα 18-22) «Προστασία της φύσης και του

τοπίου».

Η ευρύτερη περιοχή ανάντη του μελετώμενου έργου περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του

Γράμμου (δυτικά) και του Βόιου όρους (νότια). Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε

κάποια από τις κηρυγμένες ως προστατευόμενες περιοχές, πλην όμως το φυσικό και

πολιτιστικό περιβάλλον αυτής προστατεύεται από το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο

που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τις ορεινές περιοχές. Τα βασικά

νομοθετήματα που διέπουν την προστασία της περιοχής είναι:

Σε αυτή την ενότητα ε'λέγχεται η περίπτωση ύπαρξης θεσμοθετημένων ζωνών 

περιοχών προστασίας στη θέση του έργου, με πιθανό αποτέλεσμα να ισχύουν για αυτές

κάποιες απαγορευτικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο χάρτης Α.3 (βλ.

παράρτημα) στον οποίο φαίνονται οι σημαντικότερες ζώνες προστασίας που

εντοπίζονται στο Νομό Καστοριάς. Οι περιοχές προστασίας των οποίων η θεσμοθέτηση

ε'λέγχθηκε είναι οι εξής: Εθνικός Δρυμός / Εθνικό Πάρκο, Αρχαιολογικός Χώρος,

Ιστορικός Τόπος, Δίκτυο NATURA 2000, Περιοχή Οικοανάπτυξης, Καταφύγιο Άγριας

Ζωής, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤιΦΚ), Αισθητικό Δάσος.

Στον χάρτη Α.3 φαίνεται ότι στην περιοχή που περιλαμβάνει τις θέσεις εγκατάστασης

του φράγματος, του σταθμού παραγωγής ενέργειας και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων,

δεν υφίσταται κάποια θεσμοθέτηση όπως οι προαναφερθείσες. Παρά ταύτα, η

συγκεκριμένη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στη Βάση Δεδομένων για την Ελληνική

Φύση: ΦΙΛΟΤΗΣ. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι περιοχές που βρίσκονται στους

καταλόγους της εν λόγω βάσης δεν αποτελούν όλες θεσμοθετημένα ΤΙΦΚ, αλλά

περιοχές οι οποίες σύμφωνα με την έρευνα και καταγραφή που έγινε από την ομάδα

με'λέτης, φέρουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό τους ως

ΤιΦΚ.
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Πέραν αυτού, οι πλησιέστερες στο έργο προστατευόμενες περιοχές που

συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα NATURA 2000 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 (για

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας)

είναι (βλ. χάρτη Α.3):

• «Κορυφές όρους Γράμμος»:Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής

Προστασίας (SPA). Πρόκειται για την ορεινή περιοχή κατά μήκος των Ελληνο

Αλβανικών συνόρων με εκτεταμένα δάση και αλπικά λιβάδια (βοσκοτόπια) που

βρίσκονται ψηλότερα των δασοορίων. Αρκετά αδιατάρακτη και απομονωμένη

περιοχή, που προσφέρει οικοτόπους για την αρκούδα, το αγριόγιδο και άλλα είδη

της άγριας πανίδας. Η ανωτέρω περιοχή οριοθετείται δυτικά του μελετώμενου

έργου και το πλησιέστερο όριο αυτής απέχει 12,5 Κm από τη θέση του φράγματος

και 8,5 Κm από το πλησιέστερο άκρο της λεκάνης κατάκλυσης.

• «Λίμνη Καστοριάς»: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI). Πρόκειται για την

ομώνυμη λίμνη της Καστοριάς και την παραλίμνια περιοχή γύρω από αυτήν.

Αποτελεί υγροβιότοπο μεγάλης σημασίας για την ορνιθοπανίδα, αλλά και για τα

υδρόβια φυτά που σχηματίζουν σημαντικούς οικοτόπους και αποτελούν καταφύγιο

άγριας ζωής. Η περιοχή αυτή βρίσκεται περί τα 21 Κm ΒΑ του προτεινόμενου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

γεωλογικό ενδιαφέρον, καθώςτεράστια βράχια υψώνονται πάνω από το χώρο όπου

κάθε χρόνο γίνεται πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ, γνωστό ως River party. Ο

συνδυασμός των παραπάνω με τα νερά του Αλιάκμονα και την ψηλή βλάστηση γύρω

του, συνθέτουν ένα αρμονικό τοπίο το οποίο κινδυνεύει να αλλοιωθεί από την

ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά την αναψυχή είτε ακόμη και την πλήρη

μεταβολή του τοπίου σε ανθρωπογενές. Η περιοχή γύρω είναι αρμονικά συνδυασμένη

με το φυσικό τοπίο. Στοιχεία που απαντώνται αποτελούν κάποια πετρόχτιστα και

ξύλινα κτίσματα ανάμεσα στα σκλήθρα, τις ιτιές και τις λεύκες, χώρος υπαίθριος

κατάλληλα διαμορφωμένος για το μουσικό φεστιβάλ, χώρος κατασκήνωσης, πέτρινη

γέφυρα Κ.ά. Όσον αφορά τη χλωρίδα, συναντάται ένα είδος φυτού το οποίο είναι

σχετικά σπάνιο στην Ελλάδα (lrisGennanica). Στην περιοχή δε συναντάται κάποιο

αξιόλογο είδος πανίδας. Σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων αυτής, η

περιοχή χρήζει πρωτεύουσας προτεραιότητας προστασίας, καθότι έχει αναπτυχθεί κι

αξιοποιηθεί τουριστικά με καλαίσθητα στοιχεία και συνεπώς η αξιοποίησή της

επεκτείνεται. Για το λόγο αυτό απαιτείται προσοχή ώστε η τουριστική αξιοποίηση να

μη γίνει εις βάρος του φυσικού τοπίου της περιοχής (filotis.itia.ntua.gr).
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φράγματος. Επίσης, με μικρές διαφοροποιήσεις στα όριά της, υπάρχει και

χαρακτηρισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA).

Ευρήματα παλαιοντολογικά και αρχαιολογικά κατάλοιπα προϊστορικών και ιστορικών

περιόδων, αλλά και μεταγενέστερα (π.χ. λείψανα νεολιθικής εγκατάστασης,

αρχιτεκτονικά και ταφικά κατάλοιπα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων)

ανακαλύφθηκαν και στην περιοχή του Νεστορίου, όπως και στην περιοχή του

Κάστρου, ανατολικά του οικισμού (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στον χάρτη επίσης φαίνονται οι υπόλοιπες θεσμοθετήσεις που υφίστανται στο Νομό

Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και τα

Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη λίμνη της Καστοριάς και

βορειοδυτικά αυτής, ενώ κάποιες απομονωμένες ανάλογες θεσμοθετήσεις εντοπίζονται

στα ανατολικά του Νομού, περιμετρικά του οικισμού Κλεισούρα (ΤΙΦΚ), στο νότιο

τμήμα του Νομού Καταφύγιο Άγριας Ζωής που περιλαμβάνει και τους οικισμούς

Βράχος, Λάγκα και Καστανόφυτο, στο νοτιότερο τμήμα του Νομού, περιμετρικά του

οικισμού Επταχώρι (ΤΙΦΚ) και στο δυτικότερο τμήμα του Νομού και του όρους

Γράμμος (ΤΙΦΚ).

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους αναλυτικότερα, αν και στην περιοχή του

Γράμμου έχουν βρεθεί κατά καιρούς αρχαιολογικά ευρήματα, όπως νομίσματα,

κτερίσματα, αγαλματίδια, επιτύμβιες πλάκες και υπολείμματα κτισμάτων, δεν έχουν

γίνει μέχρι σήμερα συστηματικές ανασκαφές, ούτε υπάρχουν χαρακτηρισμένοι

αρχαιολογικοί χώροι. Ως τόποι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του έργου

χαρακτηρίζονται οι περιοχές Νεστορίου και Τσούκας στην Αγία Άwα (MαυΡOVΙKOλάOυ

κ.ά., 2004).
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Ο ταμιευτήρας που δημιουργείται έχει μέγιστη στάθμη λειτουργίας (ΜΣΛ) +862,00,

ελάχιστη (ΕΣΛ) +833,00, συνολικό όγκο 19,42 hm3 (ωφέλιμο όγκο 15,35 hJn3) και

επιφάνεια (στη ΜΣΛ) 823.000 m2
• Η μέγιστη στάθμη πλημμύρας (ΜΣΠ) είναι +866.92

(Ράμπιας κ.ά., 2004).

Το φράγμα είναι συνδυασμός χωμάτινου και λιθόρριπτου με κεντρικό αδιαπέρατο

πυρήνα με ανάντη και κατάντη βαθμίδες. Το ονομαστικό υψόμετρο στέψης του είναι

στο +868.00, το πλάτος στη στέψη 12,00 m και το μήκος περίπου 270,00 m. Το ύψος

του φράγματος είναι 72,00 m (από τη θεμελίωση) και ο όγκος του περίπου 2.000.000

m3 (Ράμπιας κ.ά., 2004).

ΦΡΑΓΜΑΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7.1 ΓΕΝ1ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η πλημμύρα σχεδιασμού του φράγματος (υπερχειλιστή) είναι η μέγιστη πιθανή

πλημμύρα (ΜΠΠ), η οποία αντιστοιχεί σε 1207,00 m3Is. Ο υπερχειλιστής είναι

πλευρικός ελεύθερης υπερχείλισης με στέψη στο υψόμετρο +862,00. Βρίσκεται στο

αριστερό (κατά τη ροή) αντέρεισμα του φράγματος και έχει μήκος στέψης συλλέκτη

50,00 m. Στο πέρας της διώρυγας του υπερχειλιστή υπάρχει έργο εκτίναξης της φλέβας

του νερού (κάδος εκτίναξης) και λεκάνη αποτόνωσης (Ράμπιας κ.ά., 2004).

Σκοπός του φράγματος είναι η ικανοποίηση των αναγκών άρδευσης (70 km2) και

πιθανώς ύδρευσης (23.000 κάτοικοι) εάν μελλοντικά κριθεί αναγκαίο. Με δεδομένα τα

παραπάνω έγινε προσαρμογή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και μεγιστοποίηση της

παραγόμενης ενέργειας. Η ενέργεια που θα παράγεται είναι περίπου 18,00 GWh το έτος

ενώ η ισχύς του σταθμού παραγωγής είναι 7.031 MW ώστε να εξασφαλίζεται

βελτιστοποίησητης παραγωγήςυδροηλεκτρικήςενέργειας (Ράμπιαςκ.ά., 2004).

Το φράγμα Νεστορίου βρίσκεται στο Νομό Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας. Τοποθετείται πάνω στον ποταμό Αλιάκμονα, στον άνω ρου - ανάντη της

συμβολής με τον κλάδο Κορομηλιάς. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς. Η λεκάνη

απορροής του ποταμού Αλιάκμονα στη θέση του φράγματος ανέρχεται στα 255,30 km2

και η μέση ετήσια απορροή του στα 144,40 hJn3 (Ράμπιας κ.ά., 2004).
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7.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΡΓΟΥ

Ακολούθως παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου

(MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004):

ΦΡΑΓΜΑΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στα έργα επόμενων φάσεων περιλαμβάνονται(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

• Δίκτυο μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα, με αγωγούς ονομ. διαμέτρου

Φ200-Φ1500, συνολικού μήκους 48,3 Km.

• Δίκτυο μεταφοράς νερού ύδρευσης (εξωτερικό δίκτυο) από το φράγμα μέχρι τις

δεξαμενές των εξυπηρετούμενων οικισμών, με αγωγούς ονομ. διαμέτρου Φ60

Φ250, συνολικού μήκους 56,2 km. Το δίκτυο αυτό θα κατασκευαστεί μελλοντικά,

μόνο εφόσον προκύψει ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων εξωτερικών

υδραγωγείων.

• Φράγμα χωμάτινο - λιθόρριπτο, μέγιστου ύψους από τη θεμελίωση 72 (κατ'

εκτίμηση).

• Λεκάνη κατάκλυσης (ταμιευτήρας νερού) μέγιστου όγκου 19,42 χ 106 m3 και

επιφάνειας 823 στρεμμάτων.

• Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 18,1 GWhιέτος, ισχύος 7,031 MW.

• Οδοποιία προσπέλασης φράγματος και Υ/Η σταθμού και αποκαταστάσεις,

συνολικού μήκους 0,840 km περίπου.

• Περιμετρική - τουριστική οδοποιία στη νότια πλευρά της λεκάνης κατάκλυσης,

μήκους 11,646 km.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο, με τα

όποια υποέργα αυτό περιλαμβάνει. Με βάση τις μελέτες που έγιναν, προβλέπεται

Εγκατεστημένη Ισχύς Σταθμού Παραγωγής 7.031 KW, γεγονός που μεταφράζεται σε

Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας περίπου 18.000.000 KWh (Μαυρονικολάουκ.ά., 2004).

Η προτεινόμενη διάταξη του έργου αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους έργα, των

οποίων τα βασικά στοιχεία έχουν ως εξής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Υδρολογία

Λεκάνη απορροής: 255,30 km2

Μέση ετήσια απορροή: 144,40 hm3



Ταμιευτήρας

Μέγιστη (Κανονική) Στάθμη Λειτουργίας: +862

Ελάχιστη Στάθμη Λειτουργίας: +833

Επιφάνεια στην Μέγιστη Στάθμη Λειτουργίας: 823 στρέμματα

Συνολικός όγκος ταμιευτήρα: 19,42 εκατ. m3

Ωφέλιμος όγκος αποθήκευσης: 15,35 εκατ. m3

Φράγμα

Τύπος: Συνδυασμός χωμάτινου και λιθόρριπτου με κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα

Υψόμετρο στέψης: +868

Μήκος στέψης: 270 m περίπου

Ύψος φράγματος: 72 m (από θεμελίωση)

Όγκος φράγματος: 2.060.000 m3 (φράγμα και βαθμίδες) πλέον 440.000 m3 αποτιθέμενα

υλικά ανάντη του προφράγματος

Υπερχειλιστής

Τύπος: Πλευρικός ελεύθερης υπερχείλισης

Υψόμετρο στέψης: +862

Μήκος στέψης - συλλέκτη: 50 m

Μέγιστη στάθμη πλημμύρας: +866,92

Παροχή σχεδιασμού (PMF): 1.207 m3/sec

Έργο εκτροπής

Τύπος: Σήραγγα ημικυκλικής- ορθογωνικής διατομής 4,00 m

Μήκος: 566,40 m (σήραγγα σε μήκος 550 m και διατομή που επιχώνεται, cut&cover,

σε μήκος 16,40 m)

Παροχή σχεδιασμού (ι: 100): 181,49 m3/sec

Έργα υδροληψίας - προσαγωγής - εκκένωσης

Υδροληψία: Φρέαρ εσωτερικής διαμέτρου 3,00 m

Σήραγγα προσαγωγής: Διαμέτρου 3,00 m συνδεόμενη με την σήραγγα εκτροπής.
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ΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
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Προσπέλαση προς το φράγμα: μήκους 30 m

Υδροληψία Άρδευσης: Χαλυβοσωλήνας διαμ. 1,20 m και μήκους 21 Ο m

Υδροληψία Ύδρευσης: Δυνατότητα απόληψης από τρία υψόμετρα (+830 από κοινού

με την άρδευση, +842 και +852). Χαλυβοσωλήνας διαμ. 0,40 m, μήκους 540 m, στον

πυθμένα της σήραγγας.

Εκκένωση: Φρέαρ εσωτερικής διαμ~ 1,00 m. Χαλυβοσωλήνας διαμ. 0,90 m, στον

πυθμένα της σήραγγας.

Βαλβίδες: Κωνική εξόδου αγωγού εκκένωσης HowellBunger Φ900. Υδροδότηση για

άρδευση Φ1200. Υδροδότηση για ύδρευση Φ400. Οικολογική παροχή Φ600 (εφ' όσον

δεν κατασκευαστεί ο ρουφράκτης).

Έργα οδοποιίας

Αποκατάσταση οδού Νεστορίου - Πεύκου: μήκους 330 m

ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Προσπέλαση προς τον ΥΗΣ από το αριστερό αντέρεισμα (από την περιοχή του

οικίσκου δικλείδων): μήκους 70 m σε Όρυγμα, 90 m Σήραγγα, 21 mCut&Cover.

Οδός προσπέλασης στον οικίσκο δικλείδων και τον ρουφράκτη από το RίverParty:

μήκους 300 m περίπου

Ρουφράκτης αναρρύθμισης εκροών Υδροηλεκτρικού Σταθμού

Υψόμετρο στέψης και Μέγιστη (Κανονική) Στάθμη Λειτουργίας: +803

Ελάχιστη Στάθμη Λειτουργίας (για την παραγωγή ενέργειας): +799

Ελάχιστη Στάθμη Λειτουργίας (για την οικολογική παροχή): +797,50

Μήκος ρουφράκτη: 50 m

Μήκος εκατέρωθεν υπερπηδητών τμημάτων: 39 m

Ωφέλιμος όγκος αναρ. Δεξαμενής (για τις αρδεύσεις): 60.000 m3 περίπου

Ωφέλιμος όγκος αναρ. Δεξαμενής (για την οικολογική παροχή): 80.000 m3
περίπου

Εmφάνεια αναρρυθμιστικής δεξαμενής στο +803: 18,50 στρέμματα

Πρόβλεψη τοξωτού θυροφράγματος ανοίγματος 4,00 m για την υδροληψία άρδευσης

και την εκκένωση της δεξαμενής. Αγωγός οικολογικής παροχής, χαλυβοσωλήνας
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διαμέτρου 800 mm με συσκευές (θυρόφραγμα, δικλείδες απομόνωσης, παροχόμετρο

και δικλείδαελέγχουπαροχής).

ΦΡΑΓΜΑΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

ΗλεκτρομηχανολογικόςεξοπλισμόςΥδροηλεκτρικούΣταθμού

α. Στρόβιλοι ΜονάδεςΝο 1, 2, 3

Τύπος Ι Μορφή Francis Ι Οριζόντια

Μέγιστη Ισχύς KW 2.800

Μέγιστη παροχή m3Isec 5,00

Μέγιστο ύψος πτώσεως m 61,70

Ελάχιστο ύψος πτώσεως m 28,70
Πιθανή ταχύτητα

περιστροφής rpm 600

β. Γεννήτριες Μονάδες Νο 1,2,3

Τύπος Σύγχρονη,τριφασική

Τάση λειτουργίας V 6.300
Συχνότητα ρεύματος ΗΖ 50
Πιθανή ταχύτητα

περιστροφής rpm 600

Ονομαστική ισχύς ΚΥΑ 3.100

γ. Μετασχηματιστές Κύριος Βοηθητικός

Υπαίθριος, Υπαίθριος,

Τύπος τριφασικός τριφασικός

Ισχύς κνΑ 10.000 315

Τάση πρωτεύοντος V 6.300 20.000

Τάση δευτερεύοντος V 20.000 231 Ι 400

Συχνότητα ρεύματος ΗΖ 50 50
Ψύξη ΟΝΑΝ ΟΝΑΝ

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού

Καστοριάς, ο οποίος λόγω της παραμεθόριας θέσης του αλλά και εξαιτίας άλλων

παραγόντων, εμφανίζει σχετική υστέρηση και έχει την ανάγκη εKσυγχρovισμoύ και

βελτίωσης στην υποδομή και στον παραγωγικό τομέα (MαυρoVΙKoλάoυ κ.ά., 2004).

Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη έργο έχει ως σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου

της περιοχής του Άνω Αλιάκμονα, ώστε με ορθολογική διαχείριση των υδάτων αυτού

να εξασφαλιστεί (MαυρovιKoλάoυ κ.ά., 2004):
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Πηγή: MαυΡOVΙKOλάOυ Ν. κ.ά.

ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

• Αρδευτικό νερό για γεωργική έκταση 70.860 στρεμ. (χάρτης Α.2).

• Ηλεκτρική ενέργεια 18,1 GWhιέτος.

• Νερό ύδρευσης για τους κατάντη οικισμούς (23.000 ισοδ. κατ.) εφόσον

παρουσιάζουν ή θα παρουσιάσουν στο μέλλον προβλήματα ποσότητας ή ποιότητας

στην υφιστάμενη υδροδότηση.

• Τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη στην περιοχή του Νεστορίου και του ορεινού

συμπλέγματος του Γράμμου γενικότερα.

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρήσεις γης ανά διαμέρισμα της

περιοχής μελέτης, δίνοντας έμφαση στην έκταση της γεωργικής γης, καθώς και ο

τρόπους με τον οποίο προβλέπεται να αρδευτούν.

Πίνακας 7.1.: Κατανομή εκτάσεων χρήσης γης κατά Διαμέρισμα και τρόπος υδροδότησης των
, δ '

προς αρl ευση εκτασεων

Γεωργική γη
Βοσκότοποι, Κοίτες

Οικισμοί,
Συνολική

Δ.Δ.
Περωχή Περωχή Δάση ποταμού

Δρόμοι,
έκταση

Συνολική
βαρύτητας άντλησης

Έργα

Οινόη 7500 6500 1000 200 1170 8870
Αγ. Κυριακή 2560 2560 100 300 300 3260
Πτεριά 1000 1000 920 20 1940
Καλοχώρι 8900 6300 2600 4180 100 1100 14280
Πτελέα 6000 3500 2500 2750 100 1700 10550
Νεστόριο 1250 800 450 2890 400 4540
Ομορφοκκλησιά 600 150 450 2160 30 2790
Μεσοποταμία 13350 13350 2500 700 800 17350
Τσάκονη 5400 5200 200 1500 300 200 7400
Χιλιόδενδρο 12800 12800 3100 1300 17200
Πεντάβρυσο 7140 5500 1640 400 650 350 8540
Αυγή 5400 5050 350 1500 200 100 7200
Μανιάκοι 1000 1000 90 200 1290

ΣΥΝΟΛΟ 72900 62710 10190 22290 4170 5850 105210
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθεί κατά πόσο η κατασκευή του φράγματος, του

υδροηλεκτρικού σταθμού και των αρδευτικών έργων είναι σκόπιμη όσον αφορά τα

οικονομικά αποτελέσματα που θα επιφέρει στον φορέα, δηλαδή τη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, αλλά και στην τοπική οικονομία. Τα οικονομικά οφέλη που

δύναται να επιφέρει το έργο στην τοπική οικονομία αφορούν κατά κύριο λόγο τον

κλάδο της γεωργίας - κτηνοτροφίας και δευτερευόντως τον τουρισμό.

Αναλυτικότερα η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η εξής: Η οικονομική

σκοπιμότητα του έργου θα εξετασθεί στο σύνολό της, δηλαδή θα εξετασθούν

ταυτόχρονα τα αποτελέσματά που θα επιφέρει στον φορέα του έργου αλλά και στην

τοπική κοινωνία, αλλά τα οικονομικά του αποτελέσματα θα εξετασθούν και ξεχωριστά

για τον φορέα και για την τοπική κοινωνία. Έτσι, συντάσσεται αρχικά πίνακας με το

σύνολο των δαπανών που θα απαιτηθούν από οποιονδήποτε εμπλέκεται οικονομικά στο

έργο και στο σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι

ετήσιες χρηματοροές που το έργο θα επιφέρει, επίσης αναφορικά με κάθε οικονομικά

εμπλεκόμενο.

Οι συνολικές δαπάνες επενδύσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων και

την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου αξιοποίησής τους, περιλαμβάνουν ποσά που θα

πρέπει να καταβληθούν τόσο από το Δημόσιο (φορέας του έργου, αναπτυξιακός νόμος

3299/04), όσο και από τον ιδιωτικό τομέα (παραγωγοί).

Στις δημόσιες δαπάνες περιλαμβάνονται τα ποσά που είναι απαραίτητα για την

κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και η προμήθεια του εξοπλισμού

που απαιτείται για το έργο. Στις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται τα

χρηματικά ποσά που απαιτούνται για τη βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή απαρχής

κατασκευή νέων κτισμάτων για τις ανάγκες τις γεωργίας, την προμήθεια αμελκτικών

μηχανών για τη λήψη του γάλακτος των αγελάδων, την αγορά μηχανημάτων και

εργαλείων, καθώς και του απαραίτητου υλικού για τη μεταφορά και διανομή του νερού

στο χωράφι για την εφαρμογή των μικροσυστημάτων άρδευσης. Πρέπει να σημειωθεί

ότι το τμήμα της δαπάνης για την κατασκευή του Υδροηλεκτρικού Έργου, επιδοτείται

από τον Αναπτυξιακό Νόμο σε ποσοστό έως και 55% (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Ακολουθεί ο πίνακας 8.1 με τα έξοδα για κάθε τμήμα του έργου,

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών στις οποίες θα πρέπει να προβεί η τοπική

κοινωνία και ό,τι άλλο προστίθεται ώστε να υπολογιστούν τα συνολικά έξοδα όλων των

οικονομικά εμπλεκόμενων για την υλοποίηση του έργου και του αναπτυξιακού σκοπού

του.

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ



ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ OIKONOMIKH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓογ

Πίνακας 8.]; Συ\'OλΙKεcδαπάνε κατασκευή::έΟΥου και α ΙKΈC δαπά\ιες παOCIΎΩVών(€x 10-).

Γενικά

Ονομασηκή
έξοδα και

Απρόβλεπτα Σύνολο Πρόβλεψη Τελική
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

δαπάνη
όφελος

9% δαπανών φnΑ 19% Επιβάρυνση
ερΥολάβου

18%

Α' ΕΡΓΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΦDάYιια Νεστοοίου 18.304,00 3.294,72 1.941.28 23.540,00 4.472,60 28.012.60

'ΕΟΥα uεταl,)Oοάc νωού 15.011.00 2.701,98 1.587,02 19.300,00 3.667,00 22.967,00

ΣΥΝΟΛΟΑ 33.315,00 5.996,70 3.528,30 42.840.00 8.139,60 50.979.60

Β' ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Η}JunΥανολοηκό;:εΕοπλισιιOC 300,60 54,11 30,29 385.00 73,15 458,15

ΙΥΝΟΛΟΒ 300.60 54,11 30,29 385.00 73,15 458,15

r ΕΡΓΑ ΜΥΗΣ

ΈΡΥα πο),ιηκού μηχανικού

ΜΥΗΣ 1.194,58 215,03 126.86 1536.47 291,93 1.828.40

Η/Μ έρΥα ΜΥΗΣ 4.707.40 847,33 499.93 6.054.66 1.150.38 7.205,04

ΣΥΝΟΛΟ Γ 5.901,98 1.062.36 626,79 7591.13 1.442.32 9.033.45

Δ' ΕΡΓΑ ΚΑ] ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΚΤΥΩΝ

ΈΟΥα διανομή, αοδευτ. Νωού 43.011.00 7.74],98 4.567.02 55.320.00 ]0.510.80 65.830,80

ΣΥΝΟΛΟΔ 43.011.00 7.741.98 4.567,02 55.320.00 10.510,80 65.830,80

Ε' ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ

Απαλλοτοιώσειc 3.060,00 3.060,00 58],40 3.64 1,40
Αποζημιώσεις ηρτημένης

εσοδεία::. 90.00 90.00 ]7,]0 107,10

ΣΥΝΟΛΟ Ε 3.150,00 3.150,00 598.50 3.748.50

ΣΤ IΔΙΩΤιΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προμήθεια ΥεωΡΥικού μηχανικού

tt.OnhtOUOIJ 1.500,00 1.500.00 285.00 1.785,00

nιχιμήθεια κινητού υλικού

άοδευσηc 3.100,00 3.100.00 589.00 3.689,00

EY~~;άσταση νέων κτισμάτων
και ελτίωση \ιιι)ιστάμενων 370.00 370.00 70.30 440.30

Ι Ζιχιμήθεια ζώων Υια αύξηση του
ωικού κεφαλαίου 370,00 370,00 70.30 440,30

ΔημιουΟΥ{α Κεφαλαίου κiνησnι: 1.800.00 1.800.00 342,00 2.142,00

ΣΥΝΟλΟΣΤ 7.140.00 7.140,00 1.356.60 8.496,60

Ζ' ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ EPEVNEΣ

Αμοι!3ή μελετών και ερευνών 1.000,00 1.000.00 190,00 1.190,00

ΣΥΝΟλΟΖ 1.000,00 1.000,00 190,00 1.190,00

ΣΥΝΟλΟ Α+Β-Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ 93.818.58 14.855,15 Ι 8.752.40 117.426,131 22.310.971 139.73710
ΠηΥη: Μαυρονlκολαου Ν. Κ.α .. ιδια επεξεργασια
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8.2.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΕΓΓΕΙΩΝΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Πίνακας 8.2: Ετήσιο κόστος απασχόλησης προσωπικού ΜΥΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

1 Γραμματέας

Μόνιμο προσωmκό:

Μερικό
Ταμείο Συνολικό

Ειδικότητα
Αριθμός Μηνιαίος Διάρκεια Εργασίας

Σύνολο
Ασφάλισης Ετήσιο

Εργαζομένων Μισθός (μήνες/έτος) (% επί του Κόστος
(€)

μισθού) (€)

Λογιστής
. 1 650,00 14 9.100,00 43,86% 13.091,26

Συντηρητής

ηλεκτρολόγος 2 650,00 7 4.550,00 43,86% 13.091,26

Φύλακας 2 650,00 14 9.100,00 43,86% 26.182,52

ΣΥΝΟΛΟ 5 1.950,00 22.750,00 52.365,04

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

1 άτομο που θα αναλάβει την οικονομική παρακολούθησή του

2 άτομα υπεύθυνα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και

εmδιορθώσεις βλαβών

2 άτομα υπεύθυνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων (φράγμα, σταθμός

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

Για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού θα ημιαπασχολούνται 5 άτομα:

8.2 ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από τους αρχικούς μελετητές του έργου προτείνεται η σύσταση Οργανισμού Έγγειων

Βελτιώσεων (ΟΕΒ) στην περιοχή, για τη διαχείριση της λειτουργίας του έργου

συνολικά και ιδιαίτερα την εποχή των αρδεύσεων.

Το ετήσιο κόστος απασχόλησης προσωmκού υπολογίζεται ως εξής:

8.2.1 ΔΑΠΑΝΕΣΜΥΗΣ

12μήνες χ 150,00€ = 1.800,000.

Για τη λειτουργία των γραφείων, ΟΤΕ και ΔΕΗ και ά')J..,α γενικά έξοδα, προβλέπεται

ύψος δαπάνης που εκτιμάται το χρόνο σε:

Για τη λειτουργία του οργανισμού θα απασχολούνται μόνιμα ή εποχιακά 2 άτομα

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):
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8.2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΏΝΕΡΓΩΝΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣΔΑΠΑΝΕΣ

Πίνακας 8.3: ΕτήσlΟ κόστος απασχόλησης προσωπικού ΟΕΒ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διάρκεια Μερικό
Ταμείο Συνολικό

Ειδικότητα
Αριθμός Μηνιαίος

Εργασίας Σύνολο
Ασφάλισης Ετήσιο

Εργαζομένων Μισθός
(μήνες/έτος) (€)

(% επί του Κόστος

μισθού) (€)

Γραμματέας 650,00 14 9.100,00 43,86% 13.091,26

Βοηθός

γραμματέας 580,00 7 4.060,00 43,86% 5.840,72
13.160,0

ΣΥΝΟΛΟ 2 1.230,00 Ο 18.931,98

Πηγή: MαυΡOVΙKOλάOυ Ν. κ.ά., ιδία επεξεργασία

75.197,02€ : 70.860στρ = 1,06€ΙστρΙχρόνo περίπου.

52.365,04€ + 18.931,98€ + 2.100,00€ + 1.800,00€. = 75.197,02€

1 Βοηθός Γραμματείας (παρακολούθηση εργασιών κατά την αρδευτική

περίοδο)

Αθροίζοντας τα mo πάνω ποσά, το συνολικό ύψος δαπάνης το χρόνο για Οργάνωση

Διοίκησης των Έργων, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των:

Συνολικό Ποσό για προσωmκό:

12μήνες χ 175,00€ = 2.100,00€

Οπότε η αντιστοιχία δαπάνης ανά στρέμμα υπολογίζεται σε:

Για τη λειτουργία των γραφείων Οργανισμού (έγγειων βελτιώσεων του οποίου η

σύσταση προτείνεται) ενοίκιο, ΟΤΕ και ΔΕΗ και άλλα γενικά έξοδα, καθώς και

αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, προβλέπεται

ύψος δαπάνης που εκτιμάται το χρόνο σε (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Έκτακτο προσωmκό 7μήνου διαρκείας:

Όπως έγινε γνωστό και από τον πίνακα 7.1, η προς άρδευση έκταση διακρίνεται σε 2

επίπεδα. α) Το πρώτο που είναι και μεγαλύτερης γεωργικής γης (62.710 στρ. μειούμενο

στα 60.955 στρ. λόγω κατάληψης εκτάσεων ως ζώνες έργων), θα αρδεύεται με

βαρύτητα και συνεπώς απαιτείται μόνο εποχιακό προσωmκό για την παρακολούθηση

των έργων άρδευσης και λήψη στοιχείων υδρομέτρου για τον καθορισμό της

εmβάρυνσης άρδευσης, σε κάθε παραγωγό. β) Το δεύτερο Επίπεδο, που είναι και
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2 σωληνουργών, για αποκατάσταση τυχόν βλαβών του δικτύου διανομής,

4 χωματουργών εργατών

Έτσι, για την εξυπηρέτηση των γεωργικών εκτάσεων του επιπέδου αυτού, εκτός του

εποχιακού προσωπικού για την παρακολούθηση των έργων άρδευσης και λήψη

στοιχείων υδρομέτρων, θα απαιτηθεί και η πρόσληψη εποχιακού επίσης προσωπικού

για την λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων του επιπέδου αυτού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

μικρότερης γεωργικής γης, 10.190 στρ μειούμενο στα 9.905στρ, για τον ίδιο λόγο, θα

αρδεύεται με τη βοήθεια αντλιοστασίων που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσεις

σε συνδυασμό με την κατασκευή ανάλογων υδατοδεξαμενών, μικρής χωρητικότητας,

που θα αποβλέπουν απλά στην απόκτηση των απαιτούμενων πιέσεων για την εφαρμογή

των μικροσυστημάτων άρδευσης (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Μόνιμο Προσωπικό

Δεν απαιτείται πρόσληψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού, επιστημονικού ή όχι, για τους

εξής πιο κάτω λόγους:

Το προτεινόμενο φράγμα θεωρείται ως έργο μικτής απόδοσης, ήτοι ως έργο

Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςκαι παράλληλης υδροδότησης των αρδευτικών

δικτύων, κατά δεύτερο:

Εποχιακό Προσωπικό

Για τη λειτουργία των έργων θα χρειαστεί η πρόσληψη βοηθητικού τεχνικού

προσωπικού, καθώς και προσωπικού παρακολούθησης καλής λειτουργίας των έργων,

υδροδότησης και καταγραφής των στοιχείων των υδρομετρητών, προκειμένου να

ελέγχεται η πιστή εφαρμογή του προγράμματος άρδευσης και να καθορίζονται οι

επιμέρους επιβαρύνσεις των καταναλωτών.

Για το σκοπό αυτό θα απαιτηθεί η πρόσληψη, σε 6μηνη βάση (Μαυρονικολάου κ.ά.,

2004):

Στην προκειμένη περίπτωση, ουδεμία ανάμιξη προβλέπεται να έχουν τα μελετώμενα

αρδευτικά δίκτυα στον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης του φράγματος, περιοριζόμενα

αποκλειστικά στη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης και των αρδευτικών

δικτύων και μόνο, τα οποία, για την καλή λειτουργία αυτών απαιτούν την πρόσληψη

και μόνο εποχιακού προσωπικού.
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Δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πίνακας 8.4: Ετήσιο κόστος απασχόλησηςπροσωmκούγια τη λειτουργίατων έργων

σευπολογίζεταιενέργειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Μερικό
Ταμείο Συνολικό

Ειδικότητα
Αριθμός Μηνιαίος Διάρκεια Εργασίας

Σύνολο
Ασφάλισης Ετήσιο

Εργαζομένων Μισθός (μήνες/έτος)
(€)

(% επί του Κόστος

μισθού) (€)

Σωληνουργός 2 650,00 7 4.550,00 43,86% 13.091,26

Χωματουργός 4 540,00 7 3.780,00 43,86% 21.751,63

Υδρονομέας 12 540,00 7 3.780,00 43,86% 65.254,90

ΣΥΝΟΛΟ 18 1.730,00 ]2.] 10,00 100.097,79

Πηγή: Μαυρονικολάου Ν. Κ.ά.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν για το δεύτερο επίπεδο άρδευσης,

12 υδρονομέων, από τους οποίους ο ένας 1 θα εκτελεί χρέη Επόπτη

Υδρονομέων και παρατηρητή καλής λειτουργίας του δικτύου γενικότερα.

Σημειώνεται ότι θα καταβάλλεται σε αυτούς μισθοί επί 7μηνο, για να καλύπτουν

αποζημίωση ενός μηνός για δικαιούμενα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.

η συνολική δαπάνη ηλεκτρικής

38,490€x103(MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας θα καταβληθούν για την υδροδότηση και μόνο του 2
ου

επιπέδου άρδευσης που η αρδεύσιμη έκταση του εκτιμάται στα 9.905 στρ. και μόνο,

ενώ στην περιοχή του 1ου επιπέδου η εφαρμογή των μικροσυστημάτων άρδευσης

επιτυγχάνεται με βαρύτητα, λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ υδροληψίας, στην

έξοδο του φράγματος και αρδεύσιμης έκτασης.

8.2.4 ΔΑΠΑΝΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έτσι προκύπτει ο επόμενος πίνακας:

Ήτοι επιβάρυνση κατά στρέμμα: 100.097,80/72.900 στρ = 1,37€/στρ

Όσον αφορά τις δαπάνες συντήρησης του φράγματος και όλων των προβλεπόμενων

συναφών έργων καθώς και του μηxαVΙKoύ εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής

ενέργειας, ο συντελεστής που καθορίζει το ύψος τους υπολογίζεται στο 1% και ο

συντελεστής που αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου στο 2,5% (Μαυρονικολάου

κ.ά., 2004). Με βάση τα παραπάνω ισχύει: (116.268.550 € χ 1% = 1.162.685 €/έτoς) +

(1.000.000 € χ 2,5% = 25.000 €/έτoς) = 1.187.685 €/έτoς /72.900 στρ. = 7,96 €/στρ.
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8.2.5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣΚΑΙΚΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΤΗΣΙΕΣΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις δαπάνες συντήρησης του εξοπλισμού του ΜΥΗΣ (για τις οποίες δεν

εmβαρύνονται οι παραγωγοί) ισχύει: 9.033.450 ε χ 1% = 90.334 ε/έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Οι ετήσιες εmβαρύνσεις, από την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων

(αποθήκευση νερού, μεταφορά, διανομή και εφαρμογή νερού στο χωράφι),

αποτελούνται από δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας, ενέργειας, συντήρησης των έργων

κεφαλής των αρδευτικών δικτύων, του εσωτερικού δικτύου, του

Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, του κινητού υλικού άρδευσης, καθώς και από τις

δαπάνες ανανέωσης του κινητού υλικού άρδευσης, σε επίπεδο παραγωγού, ενώ εάν στις

πιο πάνω εmβαρύνσεις προστεθούν και οι δαπάνες ανανέωσης του

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων και οι ετήσιες δαπάνες για τον

υδροηλεκτρικό σταθμό, τότε οι ετήσιες εmβαρύνσεις περνούν σε επίπεδο Οικονομίας

του Νομού.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες

διοίκησης, λειτουργίας, ενέργειας, συντήρησης, ανανέωσης των έργων, σε επίπεδο

Οικονομίας του Νομού και σε επίπεδο παραγωγού.Οι παραγωγοί δεν εmβαρύνονται με

ορισμένα είδη δαπανών, όπως Π.χ. κατασκευής των έργων και ανανέωσης, δαπάνες

ΜΥΗΣ κλπ., ενώ αντίθετα εmβαρύνονται με δαπάνες προμήθειας συμπληρωματικού

γεωργικού εξοπλισμού (1.500 χ 103 ε) και του απαιτούμενου κινητού υλικού άρδευσης

(3.100 χ 103 ε), συνολικής δαπάνης αμφότερων ύψους 4.600,00 χ 1Ο3ε

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).



Πίνακας 8.6: Ετήσιες επιβαρύνσεις για δαπάνες δlΟίκησης, λειτουργίας, συντήρησης και

ενέργειας, καθώς και για δαπάνες ανανέωσης εξοπλισμού που βαρύνουν τους παραγωγούς που

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία, MαυΡOVΙKoλάoυ Ν. Κ.ά.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία, MαυΡOVΙKoλάoυ Ν. Κ.ά.

Πίνακας 8.5: Ετήσιες επιβαρύνσεις για δαπάνες δlΟίκησης, λειτουργίας, συντήρησης και

ενέργειας, καθώς και για δαπάνες ανανέωσης εξοπλισμού που βαρύνουν την Οικονομία του

Ν 'ομου.

ΕπιβαρύνσειςΈργων

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συνολικά Κατά στρέμμα σε

σε € χ 103 €

1 Δαπάνες προσωπικού ΔlΟί1C1lστις και Γραφείων (ΜΥΗΣ) 52,37 0,72

2 Δαπάνες προσωπικού ΔlΟί1C1lστις και Γραφείων (ΟΕΒ) 18,93 0,26

3 Δαπάνες προσωπικού λειτουργίας αρδευτ. έργων 100,10 1,37

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΥΗΣ) σε επίπεδο

4 Οικονομίας του Νομού 1,80 0,02

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας (αρδ. Εργ.) σε επίπεδο

5 Οικονομίας του Νομού 40,59 0,56

6 Δαπάνες συ
,

έργων άρδευστις 1.187,69 16,29

7 Δαπάνες συ
,

έΡγωνΜΥΗΣ 90,33 1,24

8 Δαπάνες συ
,

κιvτιτoύ υλικού άρδευστις 31,00 0,43

9 Δαπάνες ανανέωσης ΗΙΜ εξοπλισμού 35,24 0,48

10 Δαπάνες ανανέωσης κινητού υλικού 365,20 5,01

ΣΥΝΟΛΟ 1.923,24 26,38

θα εξυπτιρετούνταιαπό το έργο.

ΕπιβαρύνσειςΈργων

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συνολικά Κατά στρέμμα σε

σε € χ 103 €

1 Δαπάνες προσωπικού ΔlΟί1C1lστις και Γραφείων (ΟΕΒ) 18,93 0,26

2 Δαπάνες προσωπικού λειτουργίας αρδευτ. έργων 100,10 1,37

Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας (αρδ. Εργ.) σε επίπεδο

3 παραγωγού 28,00 0,38

4 Δαπάνες συντήρτιστις έργων άρδευστις 1.187,69 16,29

5 Δαπάνες συ
,

κιvτιτoύ υλικού άρδευστις 31,00 0,43

6 Δαπάνες ανανέωσης κινητού υλικού 365,20 5,01

ΣΥΝΟΛΟ 1.730,91 23,74
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Οπότε το κόστος νερού ισούται:

Σε επίπεδο Οικονομίας του Νομού: (I.923,24€ χ 103) / 19.114.485 m3
= 0.1

€/m3

Σε επίπεδο παραγωγού: (I.730,91€ χ 103) /19.114.485 m3= 0.09 €/m3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κόστος αρδευτικού νερού

Από τον όγκο νερού που προβλέπεται να διέρχεται μέσω του φράγματος Νεστορίου και

του υδροηλεκτρικού σταθμού, ένα μέγεθος της τάξης των 19.114,5 χ 103 m3,

προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες άρδευσης των υπό μελέτη αρδευτικών

δικτύων (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Το κόστος του αρδευτικού νερού κατά m3 προκύπτει από τη διαίρεση των ετήσιων

δαπανών για διοίκηση - λειτουργία, συντήρηση και ανανέωση των έργων, καθώς και

του υλικού άρδευσης, προς τη συνολική ποσότητα νερού που προβλέπεται να

καταναλωθεί κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

Έτσι καταρτίζονται οι πίνακες 8.7 και 8.8 που ακολουθούν, στους οποίους δίνονται οι

ποσότητες νερού που προβλέπονται ότι θα καταναλώνονται, από χρόνο σε χρόνο, μέχρι

να καλυφθεί το σύνολο των εκτάσεων με αρδευόμενες καλλιέργειες, οπότε και θα

σταθεροποιηθούν οι καταναλώσεις νερού στα προβλεπόμενα όρια, οι ετήσιες δαπάνες

που θα βαρύνουν την Οικονομία του Νομού, αλλά και τους παραγωγούς της περιοχής

του έργου, η τιμή διάθεσης του νερού κατά m3
και το ολικό κόστος κατά στρέμμα.
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Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία,ΜαυρονικολάουΝ. κ.ά.

Πηγή: Ιδία επεξεΡΎασία,ΜαυρονικολάουΝ. κ.ά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας 8.7: Ετήσια κατανάλωση και ετήσω κόστος αρδευτικού νερού σε επίπεδο οικονομίας

του Νομού.

Πίνακας 8.8: Ετήσια κατανάλωση και ετήσω κόστος αρδευτικού νερού σε επίπεδο παραγωγού.

Χρόνια από την έναρξη Ποσότητες νερού Ετήσιες δαπάνες Τιμή κόστους Κόστος

κατασκευής του έργου που θα που θα νερού σε νερού κατά

καταναλίσκονται βαρύνουν την επίπεδο στρέμμα σε

σε rn3χ 103 κάθε Οικονομία του Οικονομίας του €
χρόνο Νομού σε€x Νομού σε€1

103 rn3

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 8.600,0 860,00 0,100 26,221

5 13.400,0 1.340,00 0,100 26,221

6 17.200,0 1.720,00 0,100 26,221

7 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

8 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

9 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

10 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

11 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

12 - 50 19.114,9 1.911,49 0,100 26,221

Χρόνια από την έναρξη Ποσότητες Ετήσιες δαπάνες Τιμή κόστους Κόστος

κατασκευής του έΡΎου νερού που θα που θα νερού σε νερού κατά

καταναλίσκονται βαρύνουν τους επίπεδο στρέμμα σε

σε rn3χ 103 κάθε παραγωγούς σε παραγωγού σε € €
χρόνο €x 103 1m3

1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 8.600,0 774,00 0,090 23,599

5 13.400,0 1.206,00 0,090 23,599

6 17.200,0 1.548,00 0,090 23,599

7 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599

8 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599

9 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599

10 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599

11 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599

12 - 50 19.114,9 1.720,34 0,090 23,599
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8.3 ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8.3.1 ΩΦΕΛΕΙΕΣΓΙΑ ΤΟΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ακαθάριστη έκταση της περιοχής μελέτης υπολογίστηκε σε 105.210 στρέμματα και η

καθαρή σε 72.900 στρέμματα περίπου. Από τις εκτάσεις αυτές, όσες μεν αρδεύονται

καλλιεργούνταιμε καλαμπόκι, πατάτες, κηπευτικά κλπ. ενώ οι ξηρικές αποκλειστικά με

χειμερινά σιτηρά ή αποτελούν αγραναπαύσεις (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έτους 1999-2000, οι ξηρικές καλλιέργειες

καταλάμβαναν ποσοστό 94,2% της όλης καλλιεργούμενης γης, από το οποίο το 91,1%

καταλάμβαναν τα χειμερινά σιτηρά και οι αγραναπαύσεις, ενώ οι αρδευόμενες

καλλιέργειες περιορίζονταν μόλις σε ποσοστό 5,8% με κύρια καλλιέργεια τα φασόλια,

σε ποσοστό 2,2% σε αμιγή μορφή ή σε συγκαλλιέργεια με καλαμπόκι, το καλαμπόκι σε

ποσοστό 0,8% σε αμιγή μορφή ή σε συγκαλλιέργεια,τα κηπευτικά σε ποσοστό 0,6%, οι

μηλιές - αχλαδιές σε ποσοστό 0,7% και η μηδική σε ποσοστό 0,3%, καθώς και άλλες

αρδευόμενες καλλιέργειες σε πολύ μικρότερα ποσοστά (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Το ύψος των επιτυγχανόμενων προσόδων, για τις σημερινές συνθήκες εκμετάλλευσης,

υπολογίστηκε για το 1999-2000 σε 3,18 εκατ. € που αφορούν στο επιτυγχανόμενο

οικογενειακό εισόδημα από τη γεωργία, ενώ το αντίστοιχο ύψος από την υφιστάμενη

κτηνοτροφία δεν ξεπερνά τα 0,84 εκατ. €, ήτοι συνολικά 3,18 + 0,84 = 4,02 εκατ. €

(MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται, από πλευράς γεωργικής ενημέρωσης, αποκλειστικά

από τον Τομέα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάπτυξης Νεστορίου. Μετά την

κατασκευή των έργων και τη συστηματική επέκταση των αρδεύσεων, στο σύνολο της

έκτασης της περιοχής μελέτης, αναμένεται σημαντική αύξηση των αρδευόμενων

φυτικών ειδών, καθώς και συστηματοποίηση και επέκταση της αγελαδοτροφίας και

προβατοτροφίας, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις ο κλάδος αυτός να αποτελέσει

σοβαρό σκέλος της Οικιακής Οικονομίας των αγροτών της περιοχής.

Η κατασκευή του φράγματος Νεστορίου και η δυνατότητα εξασφάλισης των

απαιτούμενων όγκων νερού, θα επιτρέψει, όπως προαναφέρθηκε, την αναδιάταξη των

δυνάμενων να εφαρμοστούν καλλιεργειών, αφού, βάσει και των υποδείξεων της

Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Καστοριάς, προβλέπεται τέλεια αλλαγή

στη σύνθεση και στην εκατοστιαία αναλογία των προβλεπόμενων να καλλιεργηθούν

φυτικών ειδών, με κύριες καλλιέργειες (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥ
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Συγκρίνοντας τα συνολικά τελικά ποσά σημερινής και μελλοντικής κατάστασης, η

αναμενόμενο ποσοστιαία αύξηση προσόδων (οικογενειακό εισόδημα), αγγίζει το 875%,

στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της οικονομικής ωφέλειας που αναμένεται να έχουν οι

κάτοικοι της περιοχής.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης και τα

αντίστοιχα αποτελέσματα της υφιστάμενης κατάστασης, καταρτίστηκε ο πίνακας 8.9

που ακολουθεί, στον οποίο δίνονται οι αυξήσεις των προσόδων, συνολικά και κατά

στρέμμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΕΡΓΟΥ

100%

ΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• Καλαμπόκι σε ποσοστό 25%

• Πατάτες σε ποσοστό 24%

• Φασόλια σε ποσοστό 20%

• Μηδική σε ποσοστό 15%

• Διάφορες άλλες καλλιέργειες 6%

• Αγραναπαύσεις σε ποσοστό 10%

Σύνολο

Οι αρδευτικές ανάγκες σε νερό, δεδομένου ότι το εύρος άρδευσης, λόγω των ειδικών

κλιματολογικών συνθηκών που εmκρατούν στην περιοχή αυτή, περιορίζεται βασικά

στην τρίμηνη χρονική περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου, είναι περιορισμένες συγκριτικά με

τις πεδινές περιοχές Μακεδονίας και Θεσσαλίας και δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα

19,12 εκατ. m3το χρόνο κατά μέσο όρο (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Στον πίνακα 8.10 δίνονται οι τελικές αυξήσεις προσόδων συνολικά και κατά στρέμμα,

μετά την αφαίρεση των εmβαρύνσεων άρδευσης, ήτοι τις δαπάνες διοίκησης,

λειτουργίας κλπ. όπως έχουν αναφερθεί και προηγουμένως, που υπολογίζονται σε

επίπεδο Οικονομίας του Νομού, και που συμποσούνται σε 1.911,49€ χ 103 συνολικά

και 26,22..€/στρέμμα.

Με βάση την mo πάνω κατανομή καλλιεργειών του Σχεδίου Ανάπτυξης και των

αναμενόμενων αποδόσεων των προς άρδευση καλλιεργειών, το ύψος των

προβλεπόμενωννα εmτευχθούν προσόδων (οικογενειακό εισόδημα) και με τις ίδιες

τιμές προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των σημερινών

προσόδων, αναμένεταινα φτάσει στα 34,57 εκατ. € από τη γεωργία και στα 4,55 εκατ.

€ από την κτηνοτροφία, δηλαδή συνολικά στα 39,12 εκατ. € (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά.,

2004).
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Πηγή: MαυΡOVΙKOλάOυ Ν. κ.ά., tδία επεξεργασία

Πηγή: MαυΡOVΙKOλάOυ Ν. κ.ά., tδία επεξεργασία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας 8.9: Αυξήσεις προσόδων χωρίς την αφαίρεση των επιβαρύνσεων άρδευσης, συνολικά

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στον πίνακα 8.11 που ακολουθεί, δίνονται οι τελικές αυξήσεις προσόδων συνολικά και

κατά στρέμμα, μετά την αφαίρεση των αντίστοιχων επιβαρύνσεων σε επίπεδο

Παραγωγού, οι οποίες συμποσούνται σε 1.720,34€ χ 103 συνολικά και 23,6..€/στρέμμα.

Πίνακας 8.1 Ο: Τελικές αυξήσεις προσόδων μετά την αφαίρεση των επιβαρύνσεων άρδευσης σε
3

και κατα στρεμμα.

Αυξήσεις

Υφιστάμενη Σχέδιο Συνολικές κατά

κατάσταση Ανάπτυξης αυξήσεις στρέμμα

Είδη προσόδων (€xIOJ
) (€xIOJ

) (€xIOJ
) (€)

1 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 7.507,71 50.727,30 43.219,59 592,86

2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 4.734,31 42.900,97 38.166,66 523,54

3 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αγία χωρίς τόκουι:; 4.644,10 42.537,05 37.892,95 519,79

4 ΚαθαΡi) Προστιθέμεντι Αξία 4.683,03 42.680,50 37.997,47 521,22

5 Καθαρή Πρoστιθέμεvη Αξία χωρίς τόκους 4.311,64 41.105,91 36.794,27 504,72

6 Εισόδημα εκμετάλλευσης 4.277,38 39.909,20 35.631,82 488,77

7 Οικογενειακό Εισόδημα 4.017,97 39.121,77 35.103,80 481,53

8 Κέρδος εκμετάλλευσης 3.286,95 28.437,34 25.150,39 345,00

€ χ 1Ο (σε επίπεδο Οικονομίας του Νομού).

Αυξήσεις προσόδων

σε επίπεδο

Οικονομίας του

Αυξήσεις προσόδων, Νομού μετά την

χωρίς την αφαίρεση αφαίρεση των

Είδη προσόδων των ετήσιων δαπανών επιβαρύνσεων

άρδευσης άρδευσης

Κατά Κατά

Συνολικά στρέμμα Συνολικά στρέμμα

σε€xl0
3

σε€ σε€xl0
3

σε€

1 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 43.219,59 592,86 41.308,10 566,59

2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 38.166,66 523,54 36.255,17 497,32

3 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αγία χωρίς τόκους 37.892,95 519,79 35.981,46 493,57

4 Καθαρή Προστιθέμενη Αξία 37.997,47 521,22 36.085,98 495,00

5 Καθαρή Προστιθέμενη Αξία χωρίς τόκους 36.794,27 504,72 34.882,78 478,50

6 Εισόδημα εκμετάλλευσης 35.631,82 488,77 33.720,33 462,55

7 Οικογενειακό Εισόδημα 35.103,80 481,53 33.192,31 455,31

8 Κέρδος εκμετάλλευσης 25.150,39 345,00 23.238,90 318,78
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Πηγή: Μαυρονικολάου Ν. κ.ά., ιδία επεξεργασία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πίνακας 8.11: Τελικές αυξήσεις προσόδων μετά την αφαίρεση των επιβαρύνσεων άρδευσης σε

€ 103 ( 'δ ')

Με βάση όσα υπολογίστηκαν προηγουμένως καθώς και με στοιχεία που

χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια από τη γεωργοοικονομική μελέτη, καταρτίστηκε ο

επόμενος πίνακας, στον οποίο παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη διαχρονική

εξέλιξη των αρδεύσεων και τουΟικογενειακού Εισοδήματος, όπως θα διαμορφωθεί

πριν και μετά την αφαίρεση των επιβαρύνσεων άρδευσης, σε επίπεδο Παραγωγού,με

την παρατήρηση ότι αύξηση της παραγωγής θα παρατηρηθεί από τα πρώτα χρόνια

λειτουργίαςτων έργων και μέχρι πλήρους απόδοσηςτου σχεδίου ανάπτυξης, οπότε και

θα σταθεροποιηθεί, με μικρές αυξομειώσεις από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τις

καιρικές συνθήκες.

χ σε επιπε ο παραγωγου .
Αυξήσεις προσόδων

σε επίπεδο

Αυξήσεις προσόδων, Παραγωγού μετά την

χωρίς την αφαίρεση αφαίρεση των

Είδη προσόδων των ετήσιων δαπανών επιβαρύνσεων

άρδευσης άρδευσης

Κατά Κατά

Συνολικά στρέμμα Συνολικά στρέμμα

σε€xl0
3

σε€ σε€xl0
3

σε€

1 Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 43.219,59 592,86 41.499,25 569,26

2 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 38.166,66 523,54 36.446,32 499,95

3 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αγία χωρίς τόκους 37.892,95 519,79 36.172,61 496,19

4 Καθαρή Προστιθέμενη Αξία 37.997,47 521,22 36.277,13 497,63

5 Καθαρή Προστιθέμενη Αξία χωρίς τόκους 36.794,27 504,72 35.073,93 481,12

6 Εισόδημα εκμετάλλευσης 35.631,82 488,77 33.911,48 465,18

7 Οικογενειακό Εισόδημα 35.103,80 481,53 33.383,46 457,93

8 Κέρδος εκμετάλλευσης 25.150,39 345,00 23.430,05 321,40
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01ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

140 εργαζόμενους για τρία περίπου χρόνια• Το έργο θα απασχολήσει

(www.kastοήa.gr). επιπλέον δε κατά την κατασκευή του θα προκύψουν και άλλα

οφέλη για την τοπική κοινωνία από παράπλευρες σχετικές με το έργο

δραστηριότητες (διαμονή, διατροφή, καύmμα κλπ). Από τα παραπάνω, εκτιμώνται

ετήσια οφέλη για την τοπική κοινωνία ύψους 690.000 €.

Πηγή: Μαυρονικολάου Ν. κ.ά., ιδία επεξεργασία

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εκτός από τα άμεσα οφέλη που αναμένεται να επιφέρει το έργο στον φορέα του και

στην τοπική κοινωνία κυρίως, υπάρχουν και άλλα έμμεσα οφέλη τα οποία αναλύονται

κατωτέρω:

Πίνακας 8.12: Διαχρονική εξέλιξη των αυξήσεων του Οικογενειακού Εισοδήματος.

Ν 'δ € 103

Οι ετήσιες εισπράξεις από την πώληση της παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας θα

είναι: 0,075 €/KWh χ 18.000.000 KWh = 1.350.000 € (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

ομισματικη μ,ονα α χ

Αυξήσεις Οικογενειακού

Χρόνια από Εισοδήματος πριν από την Ετήσια εmβάρυνση από

την έναρξη αφαίρεση των εmβαρύνσεων δαπάνες Διοίκησης, Αυξήσεις που θα

κατασκευής άρδευσης (Γεωργία+ Λειτουργίας, Ενέργειας και απολαμβάνουν οι

των έργων Κτηνοτροφία) Συν
,

των έογων παοαγωγοί

1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 16.242,45 786,56 15.455,89

5 25.356,45 1.073,65 24.282,80

6 30.746,38 1.610,84 29.135,54

7 35.103,80 1.730,91 33.372,89

8 35.103,80 1.730,91 33.372,89

9 35.103,80 1.730,91 33.372,89

10 35.103,80 1.730,91 33.372,89

11 35.103,80 1.730,91 33.372,89

12 35.103,80 1.730,91 33.372,89

13 35.103,80 1.730,91 33.372,89

14 35.103,80 1.730,91 33.372,89

15-50 35.103,80 1.730,91 33.372,89
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102 κλίνες χ 35% χ 365 = 13.031 επισκέπτες/έτος

Πριν την κατασκευή του έργου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

13.031 επισκέπτες/έτος χ40 € μέση τουριστική δαπάνη ανά ημέρα για κάθε κλίνη =

521.240 €/έτoς

Οπότε τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από την αύξηση είναι: 573.360€ 

521.240€ = 52. 120€/έτoς περισσότερα.

13.031 επισκέπτες/έτος + 10% = 14334 επισκέπτες/έτος

14334 επισκέπτες/έτοςΧ40 € μέση τουριστική δαπάνη ανά ημέρα για κάθε κλίνη =

573.360 €/έτoς

Μετά την κατασκευή του έργου

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας τουΝομού Καστοριάς, απαιτούνται

περίπου 200.000,00€ ετησίως για παρεμβάσεις, λόγω των πλημμυρικών

φαινομένων στην περιοχή του Αλιάκμονα στο Δήμο Νεστορίου. Με την

κατασκευή του έργου, αυτά τα ποσά εξοικονομούνται.

• Όσον αφορά τον τουρισμό. σύμφωνα με τον κατάλογο των τουριστικών μονάδων

που λειτουργούν στην περιοχή, υπάρχουν 102 κλίνες. Με βάση τα στατιστικά

στοιχεία που συγκεντρώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το ποσοστό

πληρότητας κλινών για το Νομό Καστοριάς είναι περίπου 35% σε ετήσια βάση

(μετράται μηνιαίως).

Σύμφωνα με μία μετριοπαθή υπόθεση εργασίας, η τουριστική κίνηση στην περιοχή

θα αυξηθεί κατά 10% λόγω των έργων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλους

έλξης για λόγους όπως η δημιουργία ενός καινούριου τοπίου που μπορεί να

διατίθεται για αναψυχή, για εκπαιδευτικούς λόγους κλπ. Με βάση τα παραπάνω

προκύπτει:

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Για την κατάρτιση του πίνακα 8.13, στον οποίο παρουσιάζονται οι συνολικές

χρηματοροές για τα 50 έτη λειτουργίας του έργου και με βάση τον οποίο

υπολογίζονται οι προαναφερθέντες δείκτες, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και υποθέσεις

που αναλύονται ακολούθως.

Το συνολικό κόστος κατασκευής καθώς και των αρχικών ιδιωτικών δαπανών που

απαιτούνται όπως αυτά υπολογίσθηκαν στον πίνακα 8.1 σε προηγούμενη ενότητα.

Η αξιολόγηση της επένδυσης έγινε με την εκτίμηση των καθαρών ροών σε βάθος 50

ετών και χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και του

Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης (IRR). Οι δείκτες που προαναφέρθηκαν,

υπολογίζονται σε επίπεδο Φορέα του έργου (νομαρχιακή αυτοδιοίκηση), σε επίπεδο

τοπικής κοινωνίας (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και λοιποί ωφελούμενοι) ώστε να υπάρχει

εικόνα της επίδρασης του έργου στην τοπική ανάπτυξη και τέλος, συνολικά για όλους

τους παραπάνω που εμπλέκονται στο έργο είτε με δαπάνες, είτε απολαμβάνοντας

έσοδα, ώστε να υπολογιστούν τα αποτελέσματα του έργου στην οικονομία του Νομού

συνολικά. Η εκτίμηση αυτή προϋποθέτει μια σειρά υπολογισμών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

8.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές υπολογίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα και

συνοψίσθηκαν στους αντίστοιχους πίνακες. Στον πίνακα των χρηματοροών θεωρείται

περίοδος ανανέωσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τα 17 έτη και περίοδος

ανανέωσης κινητού υλικού άρδευσης τα 12 έτη, οπότε ενώ στους αντίστοιχους πίνακες

με τις ετήσιες επιβαρύνσεις έχουν κατανεμηθεί τα ποσά αυτά ανά έτος, στον τελικό

πίνακα των χρηματοροών έχουν υπολογισθεί κανονικά τις χρονιές που αναμένεται να

καταβληθούν. Επίσης, θεωρήθηκε ότι τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει το

έργο, όπως αυτές περιγράφηκαν προηγούμενα, θα καταλάβουν εντόπιοι πολίτες, οπότε

τα λειτουργικά έξοδα που αναφέρονται στις πληρωμές μισθών αποτελούν ταυτόχρονα

και ετήσια έσοδα της τοπικής κοινωνίας (με την αφαίρεση των δαπανών ασφάλισης).

Υπολογίστηκε επιδότηση 4.968.000€ περίπου, διότι, όπως έχει πρo~ναφερθεί, η

χρηματοδότηση του έργου, προβλέπεται να γίνει αποκλειστικά από τη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, με εξαίρεση τα έργα του υδροηλεκτρικού σταθμού, τα οποία

είναι κατά 55% (λόγω περιοχής με υψηλή ανεργία, χαμηλό ΑΕΠ κλπ.) επιδοτούμενα

από τον αναπτυξιακόνόμο (Ν.3299/04).
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Για τον υπολογισμό της ΚΠΑχρησιμοποιήθηκε επιτόκιο 6,5% για περίοδο 50 ετών, όση

υπολογίζεται ότι είναι η διάρκεια ζωής του έργου. Το επιτόκιο αυτό αντιστοιχεί στο

επιτόκιο που ισχύει για δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και

χρησιμοποιείται τόσο από το Υπουργείο Γεωργίας όσο και από το ΥΠΕΧΩΔΕ

(ΥΠΕΚΑ).

Τέλος, όπως φαίνεται και στον πίνακα με διαφορετικά χρώματα, υπολογίζονται 3 έτη

κατασκευής του έργου και έπειτα 2 έτη ακόμη μέχρι την οριστική ολοκλήρωση των

αρδευτικών δικτύων, κατά τη διάρκεια των οποίων η αρδευτική λειτουργία του έργου

θα είναι μερική.
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" 2017 -157.10 ·U65.70 1.550.00 .IS.275.06 1..\92.90 .1.1,909 ..16 JB02.26 0.441 614.29 14.954.60 15.568.89

" 2018 -151.10 ·U65.70 1.550.00 .15.275.06 1..\92.90 3.1.'109•.16 .lμ02.26 0.414 576.80 14.041.87 14.618.67

Π " 2019 -151.10 ·6.11.1 ..10 1.550.00 .15.275.06 1..\92.90 29,161.76 .10.554.66 0..189 541.60 11 ..1.18,87 11.880.46

" 2020 -7<1138 ·U65.70 1.550.00 .15,275.06 758.62 3.1.'109..16 .14.667,98 Q..\65 276.<>7 12..180.15 12.657.12.. 2021 -157.10 ·1.J65,70 1,550,00 .15,275.06 1..\92.90 3.1.'109..16 .15..102.26 0,.143 477.50 11.624.55 12.102.06

Π " 2022 -157.10 ·1.365.70 1.550.00 .15,275.06 1..\92.90 3.1.'109..16 .15..102,26 Q..\22 4406 10.915.07 11"I6.1.4J

20 20n -157.10 ·U65.70 1.550.00 H.215.06 1..\92.90 3.1.'109..16 .15..102,26 0..102 421.00 10.248.90 10.6<>9.89

" 2024 -157.10 ·1.365.70 1.550.00 .15,275.06 1..\92.90 3.1.909..16 .15..102,26 0.284 .19ΒΟ 9.62.1..18 10.018.68

Π
" 2025 -157.10 ·U65.70 1.550.00 .15,215.06 1..\92.90 3.1.'109..16 35..102,26 0.266 .171.17 9.0.16.0.\ 9.407.21

" 2026 -157.10 ·1.J65.70 1.550.00 .15.215.06 1..\92.90 3.1.'109..16 .15 ..102,26 0.250 .148.52 8.484.54 8.8.13.06

" 2027 -157.10 .1.365,70 1.550.00 .15.215.06 1..\92.90 33.'109..16 .15 ..102,26 0.2Η .\27.25 7.%6.70 8,293.95

" 2028 -157.10 .1.365,70 1550.00 .15.275.06 1..\92.90 .1.1.'109..16 .15 ..102,26 0,221 .107.28 7.480.47 7.787.15

Π " 202<> -157.10 ·1.J65.70 1.550.00 .15.275.06 1..\92.90 .\3.'109•.16 .15 ..102.26 0,207 288.52 7.02.1.92 7..\12.44

" 20.10 -157.10 ·1.365.70 1550.00 .15,215.06 U92.9O 3.1.909•.16 .15..102,26 0.1'14 270.91 6595.2.1 6.866.14

" 20.11 -157.10 ·6.11.I.J0 1.550.00 .15.215.06 1..\92.90 29.161.76 .10.554,66 0.18J 254.J8 5.J2H7 5.580.05

Π " 20.12 -157.10 ·1.J65.70 1.550.00 .15.275.06 1..\92.90 3.\.'109..16 .15 ..102,26 0,171 2.18.85 5.814.74 6.053.60

" 20.1.1 -157.10 .1.J65,70 1.550.00 .15.215.06 1..\92.90 .1.1.'109•.16 .15 ..102,26 0,161 224.28 5.459.85 5.684.1.\

" 20.14 .157.10 .1.365.70 1.550.00 .15.215.06 1..\92.90 3.\.'109..16 .15 ..102,26 0.151 210.59 5.126.62 5.Η7.21

" 20Η .157.10 .1.J65,70 1.550.00 .15.215.06 1..\92,90 3.1.909..16 .\S ..102,26 0.142 197.7J 4.81.1.7.1 5.011,46

Π '" 20.16 -157.10 ·1.J65.70 1550,00 .\S,215.06 1..\92.90 .13.909..16 .15..102,26 0.1.1.1 185.67 4.519.9.1 4,705.60

" 20.17 ·7<l1.J8 ·1365.70 1.550.00 .15,215.06 158.62 .\.Ι.<ιο<Ι..Ι6 .14,667.98 Ο.ω '14.95 4.244.07 4.Η9.02

" 20,\8 ·151.10 '1 ..\65.70 1.550.00 H.215.06 1..192.90 3],909..16 .15 ..\02.26 0.118 16.\,69 J.985.(14 4,148.74

U " 20.1<> 157.10 ·U65.70 1.550.00 H,215.06 1..\92,90 J.I.909..16 .15 ..\02.26 0.110 15.1.70 3.741.82 J.895.H

" ,~o -157.10 ·1..165.70 1.550.00 H.215.06 1..192.90 J.I.909..16 .\S ..102.26 0.104 144..12 351.\.45 J.657.77

" ,~, 157.10 '1 ..\65.70 1.550.00 H.215.06 1.J92.9O J.1.909..16 Η ..102.26 ...., ω.51 J.m,OI ),4,\4.Η

U " ,~, 157.10 ·1..165.70 1.550.00 H.27S.06 1..192.90 J.I.909..16 Η ..I02.26 0.091 127.24 J.097.67 J,224.91.. 2(14.1 ·157.10 ·6.ll.υο 1.550.00 H.215.06 1..192.90 29.161.76 .10.554.66 0.086 119.48 2.50U8 2,620.85.. ,~. 157.10 ·U65.70 1.550.00 H.215.06 1..192.90 3],909..16 Η ..102.26 0.081 112.19 2.7.11,09 2,84],27

" ,~, ·157.10 ·U65.70 1.550.00 H.215.06 1..192.90 J.I.909..16 Η ..102.26 0.076 105..14 Βό4,40 2.66\1.74

U
.) ,~. -157.10 ·U65.70 1.550.00 H.215.06 1..192.90 J.I.909..II> Η ..I02.26 0.071 <ΙS.91 2.407,8<> 2.506.80.. ,~, ·157.10 ·υΌS.70 1.550.00 .15.215.06 1..192.90 Η909 ..1ό .15 ..102.26 0.067 <>2.87 2.26O.9J 2..15.\.80

" ,~, .157.10 ·l.Jό5.70 1.550.00 .15.275.06 1..\92.90 J3.909..16 .15 ..102.26 0.06.\ 87.20 2.122,'14 2.210.14

Π
.. ,~. ·157.10 ·1..165.70 1.550.00 .15.215.06 1..192.90 J).909.)I) Η ..102.26 0.0S9 81.88 1.9'J.υ7 2.075.25

" 2050 ·1~7.1O ·1..Ιό5.70 1550.00 .15.275.06 1..192.90 J3.909..16 H ..IOl.26 0.055 76.88 1.871,71 1.948.59.. 2051 ·1~7.1O ·1..165.70 Ι 550.00 .15.215.06 1..192.90 J3.909..16 Η ..Ι02.26 0.052 72.19 1.757.47 1.829.66

Π
.. 2052 -157.10 -1..165.70 1.550.00 .15.275.06 1..192.90 J3.909,J6 J5.J02.26 0.049 67.7<1 1.650.21 1.717.99

'" 205.1 ·157.10 -1..165.70 1.550.00 .15.215.06 1..192.90 JJ.909,J6 .15.J02.26 ....., 6.1.65 1.54Q.49 1.6η.14

11· ': Ιδία Επε ε ασία
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Αθροίζοντας τις τελικές ροές του πίνακα (στήλη Π.Α.) προκύπτει η Καθαρά Παρούσα

Αξία για την οικονομία του Νομού ίση με 305.566.670 €, για την τοπική κοινωνία ίση

με 402.901.170 € και αποκλειστικά για τον φορέα του έργου ίση με -97.334.510 €, με

επιτόκιο 6,5% όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επίσης, για να αξιολογηθεί η απόδοση της επένδυσης, υπολογίστηκε το εσωτερικό

επιτόκιο απόδοσης (IRR), του επιτοκίου εκείνου δηλαδή που μηδενίζει την ΚΠΑ, το

οποίο ισούται με 130,4% για την τοπική κοινωνία και 20,58% για την Οικονομία του

Νομού.

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει ότι το έργο αναμένεται να έχει απολύτως

θετικά αποτελέσματα στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας καθότι η καθαρά παρούσα

αξία του είναι θετική και το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης απόλυτα ικανοποιητικό.

Φαίνεται επίσης, ότι ο φορέας του έργου, δηλαδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Καστοριάς, όσον αφορά το δικό του όφελος και μόνο, το έργο θα αποβεί ζημιογόνο

εφόσον η ΚΠΑ που αντιστοιχεί στον φορέα υπολογίστηκε αρνητική. Από τον τελικό,

όμως, υπολογισμό της ΚΠΑ και του IRR για το σύνολο της οικονομίας του Νομού,

φαίνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικότερα

από τις οικονομικές απώλειες του φορέα, καθότι η ΚΠΑ προκύπτει θετική και το

εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης ισούται με 20,58%, βαθμός αποδοτικότητας ο οποίος

θεωρείται ως αρκετά αποδοτικός. Ως εκ τούτου, οι δείκτες αυτοί αποτελούν ένδειξη για

την οικονομική ευστάθεια των προτεινόμενων έργων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



9.1.1ΕΔΑΦΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΠΠΙΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

9.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή

αντίστοιχα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και

ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια περιοχή, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές

(δηλαδή να αναβαθμίζουν ή να υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος),

μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες, μόνιμές ή παροδικές και τέλος, άμεσες ή έμμεσες. Στο

κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτικά εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και

ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή των προτεινόμενων έργων του

φράγματος Νεστορίου.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι επιπτώσεις στο έδαφος και στη μορφολογία της περιοχής από την κατασκευή και

λειτουργία του προτεινόμενου φράγματος με τα συναφή έργα, σχετίζονται κυρίως με τις

χωματουργικές εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του φράγματος, των

σηράγγων, του υπερχειλιστή, του αναρρυθμιστικού ρουφράκτη κατάντη των έργων, του

ΜΥΗΣ και των έργων οδοποιίας.

Το μέγεθος των προκαλούμενων επιπτώσεων σχετίζεται με το βάθος και τον όγκο των

εκσκαφών και επιχωματώσεων, την έκταση αποψίλωσης της φυσικής βλάστησης και

αφαίρεσης του επιφανειακού στρώματος εδάφους, την διάθεση των πλεοναζόντων

προϊόντων εκσκαφών, τις μορφολογικές αλλοιώσεις που θα επέλθουν στο ανάγλυφο της

περιοχής, καθώς και την εξ' αυτών πιθανή αύξηση του κινδύνου διάβρωσης στις νέες

εδαφικές επιφάνειες που θα δημιουργηθούν μετά την κατασκευή των έργων

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Μεταβολές μορφολογίας του εδάφους

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα προκληθούν αλλαγές στο επιφανειακό στρώμα

του εδάφους, καθότι η κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος συνιστά ένα κατ' εξοχήν

χωματουργικό έργο. Οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν μεταβολή στην τοπογραφία και

στο ανάγλυφο του εδάφους. Ενδεχόμενες μορφολογικές αλλοιώσεις που θα

προκληθούν στην περιοχή εκτός της θέσης του έργου (π.χ. δανειοθάλαμοι), εφόσον δεν

θα κατακλυστούν από τον ταμιευτήρα, θα πρέπει να αποκατασταθούν μετά την

ολοκλήρωση της κατασκευής. Ο χώρος που προβλέπεται για την εναπόθεση των

77
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9.1.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ mOrElA ΝΕΡΑ

Γεωλογικέςδιαταράξεις

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

Η αλλαγή που θα επιφέρουν τα προτεινόμενα έργα στα επιφανειακά νερά είναι η

δημιουργία ταμιευτήρα νερού ανάντη του φράγματος που αποτελεί και τον σκοπό

κατασκευήςτου έργου, καθώς και η δεξαμενή αναρρύθμισηςτης παροχής κατάντη του

Η παρεμβολή του φράγματος στον κλάδο Νεστορίου του Αλιάκμονα, αναμένεταινα

επιφέρει αλλαγές στις συνθήκες διάβρωσηςκαι εναπόθεσηςφερτών υλών κατάντη του

έργου. Συγκεκριμένα,υπολογίζεταιότι η ετήσια προσαγωγή φερτών υλών στη λεκάνη

κατάκλυσης ανέρχεται σε 285 m3/Κm2/έτος, οπότε για την προσεχή πεντηκονταετία ο

αναμενόμενος όγκος των φερτών υλών θα είναι της τάξης των 3,6 χ 106m3. Ο όγκος

αυτός θα κατακρατείται ανάντη του φράγματος και συνεπώς δεν θα εναποτίθεται στην

κοίτη του κατάντη τμήματος του ποταμού. Παρά ταύτα, δεν αναμένονται σημαντικά

φαινόμενα διάβρωσης στον κλάδο του Νεστορίου κατάντη του φράγματος, λόγω της

ευνοϊκής μορφολογίας και σύστασης του εδάφους. Μέχρι τη συμβολή του κλάδου

αυτού με τον κλάδο της Κορομηλιάς, η ροή του ποταμού είναι πολύ ήπια με κλίσεις

που δεν υπερβαίνουν το 1%, γεγονός που ελαχιστοποιεί τυχόν προβλήματα

διαβρώσεων. Μετά τη συμβολή του ποταμού με τον κλάδο της Κορομηλιάς, ο οποίος

αποτελεί τον κυριότερο κλάδο του άνω ρου του Αλιάκμονα, η προαναφερθείσα μείωση

της στερεοπαροχής και κατά συνέπεια ο κίνδυνος διαβρώσεων καθίσταται αμελητέος.

Τέλος, αναφέρεται ότι η συγκράτηση των φερτών υλών του ποταμού από το

προτεινόμενο έργο, ευνοεί κατά τι (έστω επικουρικά) το κατάντη φράγμα του Ιλαρίωνα,

το οποίο ανακουφίζεται από την ανωτέρω στερεοπαροχή (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Στην περιοχή των προτεινόμενων έργων δεν συναντώνται σχηματισμοί με μοναδικά

γεωλογικά ή εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Η επιρροή των έργων στη γεωλογική

διάταξη των πετρωμάτων της περιοχής περιορίζεται στη θέση κατασκευής του

φράγματος, όπου θα γίνουν εκσκαφές μέχρι την προβλεπόμενη στάθμη θεμελίωσης

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Συνθήκες διάβρωσης του εδάφους

πλεοναζόντων υλικών , πρόκειται να κατακλυστεί από τα νερά του ταμιευτήρα, οπότε

δε δημιουργείται ανάγκη αποκατάστασης στη συγκεκριμένη περίπτωση

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Διαχείριση υδατικών πόρων - Απόληψη νερού

Σε σχέση με την παροχή του ποταμού προς τα κατάντη, όπου συμβάλλουν και άλλοι

κλάδοι, το ανωτέρω ποσοστό απόληψης της παροχής από το μελετώμενο έργο

διαμορφώνεται ως εξής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η οικολογική παροχή που θα διατίθεται κατάντη του φράγματος ανεξαρτήτως

συνθηκών απόληψης νερού, καθορίστηκε στα 0,64 m3/s, τιμή που ανέρχεται στο 50%

της παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου και είναι μεγαλύτερη από τη μέση παροχή των

θερινών μηνών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω τιμή της οικολογικής παροχής είναι σχεδόν

τριπλάσια από αυτή που εφαρμόζεται κατά την πρακτική των φραγμάτων της ΔΕΗ,

φράγματος. Στη Μέγιστη Κανονική Στάθμη του νερού (+862 m) ο ταμιευτήρας θα έχει

όγκο 19,42x106m3 και επιφάνεια 823 στρέμματα.Κατά τη φάση κατασκευής των έργων,

θα γίνει εκτροπή της ροής του ποταμού στην περιοχή ανάντη του φράγματος προς τα

κατάντη αυτού, μέσω σήραγγας εκτροπής, η οποία στη συνέχεια θα σφραγιστεί

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Στο ύψος της γέφυρας Αμμουδάρας - Άργους Ορεστικού, δηλαδή κατάντη της

συμβολής των 3 κλάδων (Κορομηλιάς, Μεσοποταμίας και Νεστορίου):

Ποσοστό εκτροπής: 20,8/224,2 = 9,3% της ετήσιας απορροής.

Στο ύψος της γέφυρας Γρεβενών - Κοζάνης:

Ποσοστό εκτροπής: 20,8/428,9 = 4,8% της ετήσιας απορροής.

Στο ύψος της Μονής Ιλαρίωνα:

Ποσοστό εκτροπής: 20,8/1091,0 = 1,9% της ετήσιας απορροής.

Σημειώνεται επίσης, ότι η επίδραση από την έλεγχο της ροής του κλάδου Νεστορίου θα

είναι αμελητέα στα κατάντη έργα του Αλιάκμονα, δηλαδή στο επόμενο φράγμα του

Ιλαρίωνα, αφού η λεκάνη απορροής αυτού ανέρχεται 5.800 Κrn
2

, ενώ στο μελετώμενο

έργο είναι μόλις 255 Κrn2 (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Σύμφωνα με τα υδρολογικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η μέση ετήσια παροχή του

κλάδου Νεστορίου του Αλιάκμονα ανέρχεται σε 144,4Χ1Ο6m3/έτος. Από τα στοιχεία

σχεδιασμού του έργου προκύπτει ότι η συνολική παροχή που θα λαμβάνεται από τη ροή

του ποταμού για άρδευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πιθανώς ύδρευση στο

μέλλον, είναι 20,8Χ1Ο6m3/έτος, δηλαδή στη θέση του έργου θα εκτρέπεται το

20,8/144,4 = 14,4% της ετήσιας απορροής του κλάδου του Νεστορίου (Μαυρονικολάου

κ.ά., 2004).



Υπόγειοι υδροφορείς

Οι επιπτώσεις του έργου στις συνθήκες απορρόφησης των επιφανειακών υδάτων στο

έδαφος σχετίζονται κυρίως με τη συγκέντρωση νερού στον προτεινόμενο ταμιευτήρα

και με τον ελεγχόμενο ρου του ποταμού κατάντη του έργου.

κατά την οποία λαμβάνεται ως οικολογική παροχή το 1/3 της μέσης παροχής της

θερινής περιόδου (μειωμένης) παροχής του ποταμού (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Τέλος, όσον αφορά την ποσότητα του νερού του ποταμού που είναι σήμερα διαθέσιμο

στην περιοχή του έργου, τα προτεινόμενα έργα όχι μόνο δεν θα τη μειώσουν, αλλά

αντίθετα θα αυξήσουν τη διαθέσιμη ποσότητα νερού ώστε να αρδευτούν συνολικά

εκτάσεις περίπου 72.900 στρεμμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα

υδροδότησης των κατάντη οικισμών που ενδέχεται να παρουσιάσουν έλλειμμα πόσιμου

νερού κατά την προσεχή πεντηκονταετία, δηλαδή σε πληθυσμό 23.000 ατόμων

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Οι αλλουβιακές αποθέσεις στην ευρύτερη κοίτη του ποταμού κατάντη του έργου

επικοινωνούν με φρεάτιο ορίζοντα, ο οποίος είναι σήμερα εν μέρει υπό εκμετάλλευση

(αρδευτική όπως προαναφέρθηκε). Ενδεχόμενες λήψεις αμμοχάλικου από την περιοχή

αυτή θα προκαλέσουν τοπική διαταραχή στον υδροφόρο ορίζοντα, λόγω της

στράγγισης των νερών στο σκάμμα. Η επίπτωση αυτή είναι μεν αρνητικά, αλλά

μερικώς αναστρέψιμη με την παύση των εργασιών (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Τέλος, ως έμμεση θετική επίπτωση στην υπόγεια υδροφορία, αναφέρεται η μελλοντική

μείωση της σημερινής ανεξέλεγκτης υδρομάστευσης του νερού για άρδευση, που θα
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Στη λεκάνη του ταμιευτήρα αναμένεται να σημειωθεί αύξηση στον ρυθμό διήθησης

επιφανειακού νερού στο υπέδαφος, λόγω ανύψωσης της στάθμης του νερού. Η αύξηση

αυτή θα είναι βέβαια μικρή, καθόσον η λεκάνη περιβάλλεται ως επί το πλείστον από

αδιαπέρατα γεωλογικά στρώματα, όμως γενικά θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό των

υπόγειων υδροφορέων της περιοχής του φράγματος (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Στο τμήμα του ποταμού κατάντη του έργου και μέχρι τη συμβολή του με τον κλάδο της

Κορομηλιάς, οι γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν (υψηλά υψόμετρα εκατέρωθεν

του ποταμού, εκτεταμένοι γεωλογικό φραγμοί κλπ.) εκτιμάται ότι διαμορφώνουν ένα

φρεάτιο ορίζοντα που ρέει προς τον ποταμό και τον εμπλουτίζει, καθιστώντας

ασήμαντες τις επιπτώσεις από τη μείωση της παροχής αυτού (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά.,

2004).
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2004).

Ποιοτική σύσταση - Ρύπανση υδροφορέων
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Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις στην ποιοτική σύσταση του νερού

του ποταμού περιορίζονται στην αύξηση της στερεοπαροχής υλικών μικρής

κοκκομετρίας, τα οποία θα παρασύρονται ακούσια από τη ροή στις περιοχές των

δανειοθαλάμων - λατομείων που βρίσκονται παραπλεύρως της κοίτης και ανάντη της

σήραγγας εκτροπής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θολερότητας των

υδάτων στα κατάντη, πλην όμως η επίπτωση αυτή θα είναι περιορισμένη και

αναστρέψιμη μετά το πέρας της κατασκευής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Στην πεδινή περιοχή κατάντη του έργου υπάρχει γενικά το πρόβλημα γεωργικής

ρύπανσης, που προέρχεται από την έκπλυση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων προς τον

Αλιάκμονα και τον υπόγειο υδροφορέα. Κατά τη λειτουργία του έργου, η μείωση της

παροχής του ποταμού κυρίως κατά τη θερινή περίοδο θα μειώσει ανάλογα τη

δυνατότητα αραίωσης και αυτοκαθαρισμού του από τη ρύπανση αυτής της προέλευσης.

Η επίπτωση αυτή μειώνεται προς τα κατάντη, καθώς συρρέουν και άλλοι κλάδοι που

αυξάνουν την παροχή του ποταμού, οπότε φθίνει το ποσοστό μείωσης της παροχής

εξαιτίας του έργου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κατάσταση αυτή αναμένεται να

βελτιωθεί σημαντικά στο μέλλον, όταν κατασκευαστεί το αρδευτικό δίκτυο που

προβλέπεται να τροφοδοτηθεί από το μελετώμεvO έργο, οπότε με σωστή διαχείριση του

αρδευτικού νερού και ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, θα

ελαχιστοποιηθεί η έκπλυση γεωργικών γαιών προς τον ποταμό (Μαυρονικολάου κ.ά.,

επέλθει με την υλοποίηση των αρδευτικών έργων και την διαχείριση του νερού. Η

μείωση της υπεράντλησης μπορεί να επιφέρει ακόμη και αποκατάσταση των υπόγειων

αποθεμάτων και θα συμβάλλει στη διατήρηση ή και στην επανεμφάνιση καρστικών και

αλλουβιακών πηγών, οι οποίες σήμερα εμφανίζονται προβληματικές λόγω

υπερεκμετάλλευσης του υπόγειου υδροφορέα (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση, με το μελετώμενο έργο δεν δημιουργούνται

απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά κατά την κατασκευή και

λειτουργία του. Σημειώνεται ότι στις λεκάνες απορροής των χειμάρρων της περιοχής

ανάντη του έργου δεν υπάρχουν σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες με

εξαίρεση τα τις νομαδικές κτηνοτροφικές μονάδες του Γράμμου που προκαλούν

σημειακή ρύπανση (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Κίνδυνοι από πλημμύρες
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Ατμοσφαιρικοί ρύποι - Οσμές

Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων αναμένεται να υπάρξουν εκπομπές

σωματιδίων από τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων, καθώς και

εκπομπές καυσαερίων (CO, ΝΟχ, VOC) από τη λειτουργία των σκαπτικών

μηχανημάτων και από την κυκλοφορία φορτηγών και λοιπών εργοταξιακών οχημάτων.

Όμως, οι επιπτώσεις αυτές για την ατμόσφαιρα και τους γύρω οικισμούς θα είναι πολύ

μικρές καθότι οι προβλεπόμενες χωματουργικές εργασίες θα λάβουν χώρα μακριά από

κατοικημένες περιοχές. Ο πλησιέστερος οικισμός (Νεστόριο) βρίσκεται σε ευθεία

απόσταση 2 χιλιομέτρων από την θέση του φράγματος με παρεμβολή τοπογραφικών

εξάρσεων. Παρά ταύτα, κατά τις εργασίες κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν τα

απαραίτητα μέτρα για τη μετρίαση του φαινομένου. Κατά τη λειτουργία του έργου δεν

Αντίθετα, κατά τη λειτουργία του έργου, θα σημειωθεί μείωση της στερεοπαροχής και

της θολερότητας του νερού κατάντη του έργου, καθόσον ο ταμιευτήρας του νερού θα

λειτουργεί ως δεξαμενή διαύγασης. Βέβαια, η συγκράτηση φερτών υλών του ποταμού

ανάντη του φράγματος αναμένεται να επιφέρει και σχετική μείωση στα μεταλλικά

στοιχεία του νερού, στο τμήμα του ποταμού αμέσως κατάντη του φράγματος και μέχρι

τη συμβολή με τον κλάδο της Κορομηλιάς. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να καταστήσει

το αρδευτικό νερό που χρησιμοποιείται σήμερα απ' ευθείας από τον ποταμό για τις

παραποτάμιες καλλιέργειες ελαφρώς φτωχότερο, οπότε θα πρέπει να γίνει

εμπλουτισμός με λιπάσματα. Κατάντη της συμβολής με τον κλάδο της Κορομηλιάς η

ανωτέρω μείωση καθίσταται ασήμαντη (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Καμία μεταβολή δεν προκύπτει στην πορεία των νερών από πλημμύρες, εφόσον το

έργο θα έχει εκ σχεδιασμού τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου και διευθέτησης των

πλημμυρικών παροχών στην κοίτη του ποταμού κατάντη αυτού. Αντίθετα, η κατασκευή

του έργου θα δίνει τη δυνατότητα κατακράτησης της πλημμυρικής παροχής στο ανάντη

τμήμα του ποταμού, παρέχοντας ασφάλεια στις κατάντη περιοχές (καλλιέργειες,

οικισμούς κλπ.), αλλά και στα κατάντη φράγματα του Αλιάκμονα (Μαυρονικολάου

κ.ά., 2004).
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9.1.4ΚΛΙΜΑ

θα προκαλούνται εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, ούτε δυσάρεστες οσμές

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Θόρυβος
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Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων προβλέπεται να προκληθεί τοπικά μικρή

αύξηση του θορύβου, λόγω της λειτουργίας σκαπτικών και εργοταξιακών

μηχανημάτων, καθώς και λόγω της κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων στην περιοχή για

τη μεταφορά υλικών και προϊόντων εκσκαφής. Εφόσον στην περιοχή κατασκευής δεν

υπάρχουν κατοικίες, δεν τίθεται θέμα όχλησης ανθρώπων. Όμως γενικά, θα πρέπει να

τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το θόρυβο από εργοτάξια, για να περιοριστεί

η διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος πέριξ του έργου. Επιπλέον, για την

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο Νεστόριο που βρίσκεται σε απόσταση 1

χιλιομέτρων, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η διέλευση εργοταξιακών

οχημάτων μέσα από τον οικισμό και να χρησιμοποιείται ο παραποτάμιος δρόμος νότια

του Κάτω Νεστορίου που παρακάμπτει τον οικισμό. Κατά τη λειτουργία τους, τα

προτεινόμενα έργα δεν αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση της υπάρχουσας στάθμης

θορύβου, καθότι δεν περιλαμβάνουν εκτεθειμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Οι επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων στο κλίμα της περιοχής σχετίζονται κυρίως με

τη δημιουργία ταμιευτήρα, ο οποίος στη Μέγιστη Κανονική Στάθμη του νερού θα έχει

υγρή επιφάνεια (καθρέπτη) 823 στρέμματα. Αν και το μέγεθος αυτό είναι πολύ μικρό

για να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα της περιοχής πέριξ του έργου, αναφέρονται

γενικά οι επιπτώσεις που προκαλεί η δημιουργία ενός ταμιευτήρα στο μικροκλίμα της

γύρω περιοχής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Μείωση του ημερήσιου θερμομετρικού εύρους, εξαιτίας της ελάττωσης της

ποσότητας της ανακλώμενης ηλιακής ενέργειας προς την ατμόσφαιρα.

Μείωση των μέγιστων θερμοκρασιών κατά την άνοιξη και αύξηση αυτών κατά

τους φθινοπωρινούς μήνες, λόγω της θερμοχωρητικότητας του υγρού όγκου.

Άνοδο τον ελάχιστων θερμοκρασιών και κατά συνέπεια, μείωση του αριθμού

των ημερών με παγετό και χιονοκάλυψη στην παραλίμνια ζώνη.
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Τα σημαντικότερα ή σπανιότερα είδη βλάστησης της ευρύτερης περιοχής του έργου

συναντώνται στην περιοχή του Γράμμου, ανάντη του μελετώμενου έργου. Στη θέση

κατασκευής του έργου και στην περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης αναπτύσσονται

παρόχθια οικοσυστήματα (αζωνικής) βλάστησης καθώς και δάση από οξιές, έλατα και

μαύρη πεύκη (www.kastοήa.gr).
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Αύξηση της υγρασίας από εξάτμιση, εξαιτίας της υδάτινης εmφάνειας και κατά

συνέπεια, αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ομίχλης ιδίως κατά τους θερινούς

μήνες.

Κατά δεύτερο λόγο, αναφέρεται και το ενδεχόμενο αύξησης της ταχύτητας του

ανέμου, εξαιτίας της δημιουργίας λείας και επίπεδης υδάτινης εmφάνειας στη

θέση της δενδρώδους και ανώμαλης χερσαίας, πλην όμως θα είναι ούτως ή

άλλως περιορισμένη λόγω του μαιανδρικού σχήματος της κοιλάδας και του

έντονου ανάγλυφου της περιοχής.

Λόγω της μικρής έκτασης του ταμιευτήρα, οι ανωτέρω εmπτώσεις αφορούν μόνο την

περιοχή γύρω από τον ταμιευτήρα και αναμένονται τόσο ασήμαντες που δεν χρήζουν

ποσοτικής αξιολόγησης. Για λόγους σύγκρισης, αναφέρεται ότι στους ταμιευτήρες

Μεσοχώρας και Συκιάς, συνολικής έκτασης 20.600 στρεμμάτων έναντι 823

στρεμμάτων του εξεταζόμενου έργου, η αύξηση της μέσης σχετικής υγρασίας

εκτιμήθηκε στην τάξη του 10% (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Για τη δημιουργία του ταμιευτήρα θα κατακλυστεί έκταση 823 στρεμμάτων σε κάτοψη,

που όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει δάση, παρόχθια βλάστηση και την ευρεία

κοίτη του ποταμού. Η χωροθέτηση του μεγαλύτερου τμήματος των δανειοθαλάμων

εντός της λεκάνης κατάκλυσης ή εντός της ευρείας κοίτης του ποταμού με

προτεραιότητα από τα ανάντη προς τα κατάντη περιορίζει την αποψίλωση των

φυτοκοινωνιών στην ελάχιστη αναγκαία, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του

φυσικού περιβάλλοντος εκτός της λεκάνης κατάκλυσης (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Από οικονομική άποψη, η αποψίλωση ή η κατάκλυση των δασικών εκτάσεων που

εμπίπτουν εντός της περιοχής του ταμιευτήρα είναι μικρής σημασίας, καθότι σήμερα ση

συγκεκριμένη περιοχή δε γίνεται καμία εκμετάλλευση ούτε διαχείριση αυτών, λόγω του

απόκρημνου και απροσπέλαστου εδάφους (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Έτσι, η εξέλιξη της παρόχθιας βλάστησης κατάντη του έργου θα είναι αποτέλεσμα των

αλληλεπιδράσεων των ανωτέρω φαινομένων και επιπλέον, εξαρτάται από τον φρεάτιο

υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος επικοινωνεί με τον ποταμό.

Όμως, η υπάρχουσα παρόχθια βλάστηση κατά μήκος του ποταμού που θα αποψιλωθεί,

είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να ανανεωθεί κατά μήκος της όχθης του ταμιευτήρα,

εξαιτίας των μεγάλων κλίσεων στα αντερείσματα της λεκάνης και της διακύμανσης της

στάθμης του ταμιευτήρα (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης στην κύρια κοίτη

του ποταμού, αλλά αρνητικά στην ανάπτυξη αυτής στις όχθες της πλημμυρικής

κοίτης του ποταμού, λόγω της μείωσης των πλημμυρικών παροχών.

Θα ευνοήσει ενδεχομένως την εξάπλωση της παρόχθιας βλάστησης από τις

όχθες της πλημμυρικής κοίτης προς την κύρια κοίτη του ποταμού, λόγω

μείωσης της στερεομεταφοράς και της ενδεχόμενης διάβρωσης της κύριας

κοίτης αυτού.

Κατάντη του έργου, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού μέχρι τη συμβολή του με τον

κλάδο της Κορομηλιάς, αναμένονται μέτριου βαθμού επιπτώσεις στην παραποτάμια

βλάστηση, οι οποίες θα οφείλονται στην ελεγχόμενη παροχή του ποταμού και στον

περιορισμό αυτής στην τιμή της οικολογικής παροχής των 0,64 m3/sec για μεγάλα

χρονικά διαστήματα. Η κατανομή και η δομή της παρόχθιας βλάστησης εξαρτάται σε

σημαντικό βαθμό από την ετήmα δίαιτα της ροής του ποταμού, τις πλημμυρικές αιχμές

και τη συμπεριφορά των φερτών υλών που μεταφέρονται από αυτόν. Έτm, η ρύθμιση

της παροχής του ποταμού κατάντη του έργου θα έχει ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές

επιπτώσεις στην παρόχθια βλάστηση (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Η δημιουργία λιμναίου περιβάλλοντος λόγω κατασκευής του ταμιευτήρα, αναμένεται

γενικά να ευνοήσει τη χλωρίδα της περιοχής, όπως προκύπτει από την εμπειρία (π.χ.

από ταμιευτήρες Αχελώου σε υψόμετρο άνω των 200m και με μεγάλες κλίσεις

αντερεισμάτων). Στην εξεταζόμενη περίπτωση δεν αναμένονται βιοκλιματικές

μεταβολές (αύξηση υγρασίας) που παρατηρούνται σε πεδινούς ταμιευτήρες με χαμηλό

υψόμετρο και ευνοούν μυκητολογικές ασθένειες στις καλλιέργειες και τα δέντρα. Για

τον ίδιο λόγο, δεν αναμένονται και αλλαγές στη σύνθεση των εγγύς οικοσυστημάτων

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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Οι περιοχές ειδικού ενδιαφέροντοςγια την πανίδα της ευρύτερης περιοχής του έργου

εντοπίζονται κυρίως ανάντη του έργου στην ορεινή περιοχή του Γράμμου, όπου

συναντώνταιθηλαστικάπρος εξαφάνιση όπως η αρκούδα και το αγριόγιδο, καθώς και

άλλα μεγάλα θηλαστικά, όπως ο λύκος, η βίδρα και το ζαρκάδι κλπ. Στην περιοχή του

μελετώμενου έργου ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως η OΡVΙθOπανίδα, η οποία

αναπτύσσεταιστα παρόχθια οικοσυστήματατου Αλιάκμονα. Αντίθετα, η ιχθυοπανίδα

του ποταμού είναι πτωχή, ως αποτέλεσμα ίσως της διακύμανσης της στάθμης του

ποταμού, γεγονός όμως που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Γενικά, η

δημιουργία λιμναίου περιβάλλοντος του ταμιευτήρα δεν αναμένεται να προκαλέσει

αλλαγή στην ποικιλία ειδών ή τον αριθμό των ειδών της πανίδας της περιοχής, αλλά

αντίθετα θα ευνοήσει την πανίδα, όπως και τη χλωρίδα της περιοχής (MαυΡOVΙKOλάOυ

κ.ά.,2004).

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι κυριότερες διαταράξεις που θα προκληθούν

στην πανίδα της περιοχής σχετίζονται με την παρενόχληση λόγω των εργοταξίων και

την καταστροφή των χώρων φωλιάσματος κυρίως στην παραποτάμια περιοχή. Η

δημιουργία θορύβου και σκόνης από τη λειτουργία και την κυκλοφορία των

εργοταξιακώνμηχανημάτωνπαρενοχλούντα διάφορα είδη της πανίδας (κυρίως μεγάλα

θηλαστικάκαι πτηνά) και τα εξαναγκάζουννα μετακινηθούνσε παρακείμενεςπεριοχές.

Το ίδιο συμβαίνει και εξαιτίας της κατάληψης και της τροποποίησης των χώρων

φωλιάσματος και της αποψίλωσης της βλάστησης στους εργοταξιακούς χώρους.

Επίσης, η αύξηση της θολερότητας του ποταμού κατάντη των έργων, εξαιτίας των

λεπτόκοκκων υλικών που παρασύρονται από τους δανειοθαλάμους και τα λατομεία,

διαταράσσει τη διατροφική αλυσίδα της υδρόβιας πανίδας. Όμως, όλες οι ανωτέρω

επιδράσεις θα είναι παροδικές και σε μεγάλο βαθμό αναστρέψιμες, εφόσον δεν

πρόκειται να υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον μετά το πέρας των εργασιών

κατασκευής(Μαυρονικολάουκ.ά., 2004).

Με τη δημιουργία του ταμιευτήρα, λόγω της αδυναμίας της υπάρχουσας παραποτάμιας

βλάστησης να ανακάμψει πλήρως περιμετρικά της λίμνης, όπως αναφέρθηκε και

προηγούμενα, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην πανίδα, της οποίας η ενδιαίτηση

εξαρτάται από τις διαπλάσεις αυτές. Αρνητικές επιπτώσεις επίσης αναμένεται να

προκληθούν και στην oρvιθoπανίδα που εντοπίζεται στο παραποτάμιο οικοσύστημα,

λόγω της κατάκλυσης της περιοχής, πλην όμως οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι

ΕπmΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.1. 6 ΠΑΝ/ΔΑ
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σημαντικές, καθότι σύμφωνα με την εμπειρία από παρόμοια έργα, αναμένεται

προσαρμογή της ορνιθοπανίδας στις νέες συνθήκες στην περίμετρο του ταμιευτήρα και

ενδεχομένως και προσέλκυση νέων ειδών (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η συγκέντρωση νερού στον ταμιευτήρα αναμένεται να επιφέρει αύξηση του

πληθυσμού των εντόμων και κουνουπιών στην περιοχή. Το γεγονός αυτό μπορεί να

θεωρηθεί ευνοϊκό για την ανάπτυξη της ορνιθοπανίδας, αλλά κατά τους θερινούς μήνες

ενδέχεται να δημιουργήσει όχληση στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οπότε

και θα πρέπει να γίνουν ενέργειες καταπολέμησης (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η δημιουργία του ταμιευτήρα θα αποτελέσει εκ των πραγμάτων φυσικό εμπόδιο στη

μετακίνηση των ζώων στις περιοχές εκατέρωθεν αυτού. Όμως στη συγκεκριμένη

περίπτωση το γεγονός αυτό δεν θα επιφέρει σημαντική επίπτωση στην πανίδα της

περιοχής, αφενός διότι λόγω του απόκρημνου εδάφους σε όλο το μήκος του

προβλεπόμενου ταμιευτήρα δεν υφίστανται σήμερα κύριοι οδοί διέλευσης ζώων, αλλά

και αφετέρου, διότι η πανίδα της περιοχής συνίσταται σε μικρά θηλαστικά ζώα της

υπαίθρου τα οποία ούτως ή άλλως αδυνατούν και σήμερα να διασχίσουν τον ποταμό.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί και η γειτνίαση του έργου με την κατοικημένη αγροτική

περιοχή του Νεστορίου, γεγονός που καθιστά ανεmθύμητη τη δυνατότητα μετακίνησης

και προσέγγισης μεγάλων άγριων θηλαστικών που διαβιούν στις απομακρυσμένες

ορεινές περιοχές (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιφέρει μεταβολή στο φυσικό περιβάλλον

των ιχθυοπληθυσμών του ποταμού, λόγω της δημιουργίας του φράγματος και του

ταμιευτήρα. Η παρεμβολή του φράγματος στον ποταμό θα παρεμποδίσει τη μετακίνηση

των ψαριών κατά μήκος του ποταμού και θα δημιουργήσει δύο ανεξάρτητα τμήματα:

ένα από τις πηγές μέχρι τον ταμιευτήρα και ένα κατάντη του φράγματος. Από τα είδη

της ιχθυοπανίδας που συναντώνται στην περιοχή, θα επηρεαστούν ιδιαίτερα τα

μεταναστευτικά ψάρια, όπως η πέστροφα και το σύρτι. Η σημασία της επίπτωσης αυτής

δεν έχει ιδιαίτερη οικολογική ή οικονομική σημασία, καθώς στο εξεταζόμενο τμήμα

του ποταμού δεν συναντώνται σπάνια ή οικονομικά εκμεταλλεύσιμα ψάρια

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Αντίθετα, η δημιουργία του ταμιευτήρα θα αποτελέσει οικότοπο για ανάπτυξη της

αυτόχθονης ιχθυοπανίδας, αλλά και θα παρέχει δυνατότητα τεχνητής εισαγωγής και

νέων ειδών, εάν αυτό αποφασισθεί στο μέλλον. Τα είδη της ιχθυοπανίδας που

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥ



9.1.8 AIΣΘlΠIΚH- ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΤΟΠΙΟ

9.1.7 ΦΥΣΙΚΟΙΠΟΡΟΙ

Η φυσιογνωμία της περιοχής αναμφίβολα θα μεταβληθεί από την κατασκευή των

προτεινόμενων έργων καθώς το τοπίο κατά μήκος του ταμιευτήρα θα μετατραπεί από

ποτάμιο σε λιμναίο.
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Όσον αφορά την αισθητική της περιοχής, οι μεταβολές που θα επέλθουν στο τοπίο και

τη θέα της περιοχής από τη δημιουργία του ταμιευτήρα είναι οι κοινώς γνωστές και η

αποδοχή αυτών είναι θέμα υποκειμενικό. Μειονέκτημα στην αισθητική ένταξη του

ταμιευτήρα στο περιβάλλον της περιοχής είναι ότι οι σχετικά μεγάλες κλίσεις των

πρανών και το έντονο ανάγλυφο των γύρω ορεινών όγκων δεν βοηθούν στο να

αποκτήσει ο ταμιευτήρας όψη φυσικής λίμνης. Επίσης, η πτώση της στάθμης του

ταμιευτήρα κατά τη θερινή περίοδο θα δυσχεραίνει ενδεχόμενες δραστηριότητες

αναψυχής και θα αποκαλύπτει μια αποψιλωμένη περιμετρική ζώνη υπεράνω της

στάθμης του ταμιευτήρα. Πάντως, ανεξάρτητα από τις παραπάνω παρατηρήσεις, σε
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συναντώνται σήμερα στο συγκεκριμένο τμήμα του ποταμού και μπορούν να

αναπτυχθούν σε λιμναίο περιβάλλον είναι μεταξύ άλλων η πέστροφα (Sa1mo trutta

dentex), η μπριάνα (Brabus sp.), ο γωβιός (Gobio gobio), το τσιρώνι (Rutilus rutilus),

το σύρτι ή γουρουνομύτης (Chondrostoma nasus) Κ.ά. (MαυΡOVΙKOλάOυ κ.ά., 2004).

Το μελετώμενο έργο δε δημιουργεί σημαντική εξάντληση κανενός μη ανανεώσιμου

φυσικού πόρου. Η κατασκευή του φράγματος θα αξιοποιήσει κατάλληλα την

διατιθέμενη χειμερινή απορροή του κλάδου Νεστορίου του Αλιάκμονα για την άρδευση

καλλιεργήσιμης έκτασης 72.900 στρεμμάτων περίπου και πιθανώς την ύδρευση

οικισμών της περιοχής. Η έλλειψη έργων προκειμένου να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι

τοπικοί υδατικοί πόροι της περιοχής αποτέλεσαν μία από τις βασικές αιτίες της

οικονομικής στασιμότητας που εμφανίζεται σήμερα (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Όσον αφορά την προβλεπόμενη χρησιμοποίηση του εδαφικού πόρου για καλλιέργεια,

αυτός είναι ανανεώσιμος και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εξάντλησής του με την

προϋπόθεση της ορθολογικής του χρήσης, της προστασίας των φυσικών και βιολογικών

του παραμέτρων και της προγραμματισμένης αντικατάστασης των εξαντλούμενων

συστατικών του (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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9.1.9 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τα προτεινόμενα έργα δεν βρίσκονται σε θεσμοθετημένα προστατευόμενη περιοχή. Οι

προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του έργου αναφέρθηκαν σε

προηγούμενη ενότητα και σημειώνονται στο χάρτη Α.3.

9.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΕmΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

9.2.1ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το μελετώμενο έργο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην επανεγκατάσταση και στην αύξηση

του πραγματικού πληθυσμού της περιοχής του Νεστορίου, ο οποίος εμφάνισε

σημαντική μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας διάφορων πολιτικο

οικονομικών παραγόντων.

Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη των αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων που

αναμένεται να επέλθει κατά τη λειτουργία του έργου θα αποτελέσει κίνητρο για την

παραμονή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην περιοχή αλλά και για την

ΕωΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

καμία περίπτωση ο ταμιευτήρας δεν πρόκειται να δημιουργήσει ένα αισθητικά

απαράδεκτο τοπίο (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η κατασκευή του αναχώματος του φράγματος εγκάρσια της φυmκής μισγάγγειας

αλλοιώνει το φυσικό τοπίο στην περιοχή του έργου, αλλά λόγω του αμιγώς ορεινού

χαρακτήρα και του έντονου αναγλύφου της πέριξ περιοχής, υπάρχει ικανοποιητική

απόκρυψη και έτσι το φράγμα είναι ορατό μόνο από συγκεκριμένα σημεία της κατάντη

περιοχής. Εξάλλου, η κλίμακα των ορεινών όγκων του τοπίου υπερβαίνει κατά πολύ το

μέγεθος του φράγματος, με αποτέλεσμα η οπτική εντύπωση που προκαλεί να

αμβλύνεται σημαντικά μέσα στον ορεινό περίγυρο (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Για τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου μήκους 11,65 Κm κατά μήκος της νότιας

παρειάς του ταμιευτήρα, θα δημιουργηθούν πρανή ορυγμάτων τα οποία αναπόφευκτα

θα αλλοιώσουν το τοπίο που βρίσκεται σε κοινή θέα από την απέναντι (βόρεια) παρειά,

όπου διέρχεται η Επαρχιακή Οδός 12. Επειδή οι γεωλογικές συνθήκες στην περιοχή

αυτή είναι δυσμενείς, η προτεινόμενη χάραξη του δρόμου έγινε αρκετά υψηλότερα της

ανώτατης στάθμης του ταμιευτήρα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μεγάλων

ορυγμάτων (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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επανεγκατάσταση τμήματος του πληθυσμού που λόγω έλλειψης εργασίας διαμένει

σήμερα στην Καστοριά ή άλλες γειτονικές περιοχές, διατηρώντας ταυτόχρονα

(ακατοίκητες) οικίες στο Νεστόριο. Έτσι, το μελετώμενο έργο αναμένεται να

συμβάλλει έμμεσα στην αύξηση· του πληθυσμού στην περιοχή, γεγονός που είναι

επωφελές τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.
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Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ότι η αναμενόμενη αύξηση του εισοδήματος στην

περιοχή θα αυξήσει και την οικοδομική δραστηριότητα, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για

δημιουργία τουριστικών και παραθεριστικών καταλυμάτων. Ήδη τα τελευταία χρόνια

σημειώθηκε κάποια κατασκευαστική δραστηριότητα στους εγκαταλελειμμένους

οικισμούς του Γράμμου ανάντη του έργου, που αφορά κυρίως αναστηλώσεις παλαιών

κατοικιών που προορίζονται για εξοχική κατοικία. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί

με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, η αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή εξαιτίας

της εγκατάστασης εργατικού δυναμικού θα είναι μικρή και προσωρινή, καθώς η

ευρύτερη περιοχή διαθέτει εργατικό δυναμικό που θα απασχοληθεί στην κατασκευή

των έργων. Η στέγαση του εργατικού δυναμικού που δεν διαμένει μόνιμα στην περιοχή

μπορεί να γίνει στα υφιστάμενα καταλύματα της περιοχής του έργου, οπότε δεν

αναμένεται να προκύψει ανάγκη για δημιουργία νέων κατοικιών (Μαυρονικολάου κ.ά.,

2004).

Η δημιουργία του ταμιευτήρα θα αλλάξει την υφιστάμενη εδαφοπονική κατάσταση

(χρήσεις γης) στην περιοχή, αφού οι παρόχθιες περιοχές του ποταμού που σήμερα

καλύπτονται από δασικές εκτάσεις, θα κατακλυστούν από νερά. Όπως προαναφέρθηκε,

η επιφάνεια της λεκάνης κατάκλυσης στη μέγιστη κανονική στάθμη του νερού

ανέρχεται σε 823 στρέμματα (επιφάνεια κάτοψης). Βέβαια, άξιο αναφοράς είναι και το

γεγονός ότι μακροπρόθεσμα η βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στην περιοχή του

κάμπου κατάντη του έργου και η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας θα

αποτελέσει αντικίνητρο για την εγκατάλειψη της γεωργίας και την επέκταση των

οικιστικών τάσεων σε καθαρά γεωργικές εκτάσεις, γεγονός που συντελεί στη

διατήρηση των υφιστάμενων χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής (Μαυρονικολάου

κ.ά., 2004).
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Η πρόσβαση στη θέση του έργου γίνεται από την υφιστάμενη Επαρχιακή Οδό 12 που

συνδέει το Νεστόριο με τον οικισμό του Πεύκου. Η οδός αυτή διέρχεται κατά μήκος

της βόρειας πλευράς της προτεινόμενης λεκάνης κατάκλυσης και παραπλεύρως της

προτεινόμενης θέσης του έργου. Πρόκειται για δρόμο τοmκής μόνο σημασίας που

σήμερα παρουσιάζει πολύ μικρό κυκλοφοριακό φόρτο (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Οι μετακινήσεις του προσωπικού κατασκευής του έργου αναμένεται ότι θα γίνονται

μέσω του Νεστορίου, οπότε εκτιμάται ότι κατά τη φάση κατασκευής θα σημειωθεί

αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στους κύριους δρόμους του οικισμού. Όμως,

επειδή σήμερα η κυκλοφορία στον οικισμό είναι πολύ μικρή, δεν αναμένονται

προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου. Αντίθετα, η διέλευση του προσωmκού από την

περιοχή αναμένεται να τονώσει τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα της περιοχής

(Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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9.2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να προσθέσει αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο

στην περιοχή, όσον αφορά τις μετακινήσεις που σχετίζονται με το ίδιο το έργο.

Μακροπρόθεσμα, βέβαια, εφόσον πραγματοποιηθούν τα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης

της περιοχής (που δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη του προτεινόμενου

ταμιευτήρα), αναμένεται σημαντική πρόσθετη κυκλοφορία οχημάτων από περιηγητές

που θα μετακινούνται προς τον Γράμμο μέσω της Επαρχιακής Οδού 12. Από τα

σημερινά δεδομένα της περιοχής εκτιμάται ότι η υφιστάμενη οδική υποδομή είναι

επαρκής για τον προαναφερθέντα πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο, αλλά ενδεχομένως

να απαιτηθούν κάποιες τοπικές επεμβάσεις που θα εξαρτηθούν από τις μελλοντικές

Κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων προβλέπεται αύξηση της τοmκής

κυκλοφορίας, λόγω της διακίνησης φορτηγών οχημάτων με υλικά και προϊόντα

εκσκαφών, καθώς και της διακίνησης και λειτουργίας σκαπτικών και εργοταξιακών

μηχανημάτων. Η αύξηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή θα είναι τοmκή και

παροδική, διότι η μεταφορά των χωματουργικών υλικών (που θα αποτελεί και τον

κυριότερο παράγοντα δημιουργίας των μετακινήσεων) εκτιμάται ότι θα γίνεται κυρίως

σε γειτονικούς χώρους της περιοχής της λεκάνης κατάκλυσης. Για τις υπόλοιπες

μεταφορές από την ευρύτερη περιοχή μέσω του Νεστορίου, θα πρέπει να

χρησιμοποιείται ο παραποτάμιος δρόμος νότια του Κάτω Νεστορίου που παρακάμπτει

τον οικισμό και συνδέει την ανωτέρω Επαρχιακή Οδό 12 με την Επαρχιακή Οδό 9 προς

Καστοριά (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).
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9.2.6ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΥΓΕΙΑ

9.2.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Για την αποφυγή ατυχημάτων, αλλά και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του

έργου (φράγμα, υδροηλεκτρικός σταθμός κλπ.), οι σχετικοί χώροι θα πρέπει να

προστατεύονται με περίφραξη και προειδοποιητικές πινακίδες, καθώς και να

φυλάγονται, ώστε να εμποδίζεται η προσέγγιση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Όσο για

92

Τα προτεινόμενα έργα δεν πρόκειται γενικά να προκαλέσουν ή να δημιουργήσουν

προϋποθέσεις για βλάβη της ανθρώπινης υγείας. Βέβαια, εφόσον δημιουργούνται

περιοχές με λιμνάζοντα ύδατα, αναμένεται να δημιουργηθούν εστίες εκκόλαψης

εντόμων, ή ενδεχομένως και εστίες μόλυνσης εάν δεν λαμβάνονται τα στοιχειώδη

μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. η ανεξέλεγκτη διάθεση

απορριμμάτων (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η λειτουργία του μελετώμενου έργου δεν απαιτεί σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας ή καυσίμου. Αντίθετα, το έργο ανήκει στην κατηγορία των επιδοτούμενων

μικρών υδροηλεκτρικών έργων που χρησιμοποιούν ήπιες και ανανεώσιμες πηγές

(ΑΠΕ) και σχεδιάζεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 18,1 GWhιέτος.

απαιτήσεις. Εξάλλου σήμερα το Νεστόριο έχει αναπτύξει αρκετά καλή οδική υποδομή

για την υποδοχή 10.000 και πλέον διερχομένων ή διαμενόντων κάθε Αύγουστο για την

εκδήλωση του «River Party» (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Τα προτεινόμενα έργα δεν θα συντελέσουν στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές σε

τομείς κοινής ωφέλειας, όπως συστήματα επικοινωνιών, ύδρευση, αποχετεύσεις

ακαθάρτων ή ομβρίων και διάθεση στερεών αποβλήτων. Στο Νεστόριο αλλά και στις

εγκαταστάσεις του «River Party» παραπλεύρως του έργου, υπάρχουν σήμερα οι

απαιτούμενες υποδομές κοινής ωφέλειας, οπότε για την κάλυψη των αναγκών του

έργου θα χρειαστεί να γίνει μικρή επέκταση των υφιστάμενων δικτύων μέχρι τη θέση

του μελετώμενου φράγματος (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).



9.2.7ΑΝΑΨΥΧΗ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

93

τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις αυτές, αυτονόητα είναι ότι θα πρέπει να τηρούν

σχολαστικά όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγείας (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τα προτεινόμενα έργα δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ή την

ποσότητα των δυνατοτήτων αναψυχής που υπάρχουν σήμερα. Η θέση του φράγματος

βρίσκεται σε απόσταση 850 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του «River Party», ώστε να

μην παρεμποδίζει την ετήσια διοργάνωσή του, σύμφωνα με τη σχετική απαίτηση της

προδιαγραφής της μελέτης.

Η δημιουργία του ταμιευτήρα (σε συνδυασμό με τη γειτονική ορεινή περιοχή του

Γράμμου και τη διοργάνωση του «River Party») αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης

τουριστών για ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες που θα συντελέσουν και στην

τουριστική ανάπτυξης της περιοχής. Ο κύριος χαρακτήρας της τουριστικής

δραστηριότητας θα είναι ο οικοτουρισμός και η δημιουργία ορεινών παραθεριστικών

κέντρων.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτός από τους εργοταξιακούς κινδύνους για το

προσωπικό κατασκευής, αυξημένοι θα είναι οι κυκλοφοριακοί κίνδυνοι λόγω της

κυκλοφορίας οχημάτων, όπως προαναφέρθηκε. Για την προστασία τόσο του

προσωπικού του έργου όσο και των κατοίκων της περιοχής, απαιτείται αυστηρή τήρηση

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

(ΣΑΥ) που θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί για το έργο (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Κατά την κατασκευή και λειτουργία του μελετώμενου έργου δεν χρησιμοποιούνται

ούτε παράγονται τοξικές ή άλλες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες και συνεπώς

δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης ή διαφυγής γενικά επικίνδυνων ουσιών στο

περιβάλλον (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Η προσέλευση τουριστών για διαμονή στο Νεστόριο και όχι μόνο για απλή διέλευση,

όπως συμβαίνει σήμερα, αποτελεί έναν από τα ους σκοπούς του έργου με στόχο την

ανάπτυξη και οικονομική ευμάρεια της περιοχής. Έτσι, πέραν των άλλων οικονομικών

ωφελειών, η κατασκευή του έργου καθίσταται ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση

των δυνατοτήτων αναψυχής σε συνδυασμό και με άλλα προγραμματισμένα έργα

τουριστικής υποδομής.
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Τα προτεινόμενα έργα δεν πρόκειται να προκαλέσουν καμία καταστροφή ή αλλοίωση

σε τόπους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

9.2.8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Στην περιοχή κατασκευής του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης δεν υπάρχουν

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Όμως, στη γειτονική περιοχή του Νεστορίου και στην

ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν γενικά χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως

αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων

Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, οι εργασίες κατασκευής του έργου θα παρακολουθούνται

αρμοδίως (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004).

Το καθαρό μέγιστο ύψος της λίμνης στη θέση του φράγματος είναι 58,5 m και το μέσο

βάθος της λίμνης είναι περίπου 30 m, επομένως όταν το μέσο ύψος του φαραγγιού

ξεπερνάει τα 80 m οι επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα, στην μορφή και εικόνα

του, θα είναι ελάχιστες και θα ενταχθεί ομαλά στο φυmκό περιβάλλον της περιοχής

καθώς ο επισκέπτης ή ο διερχόμενος οδηγός από το παράπλευρο οδικό δίκτυο

ουmαστικά θα αντικρίζει ένα βαθύ ποτάμι, καθώς η βλάστηση από το υψόμετρο 862 m

και πάνω δεν θα πειραχτεί (www.kastοήa.gr).

Από τα 823 δε στρέμματα που θα κατακλυστούν ένα ποσοστό περίπου 60% είναι η

κοίτη του ποταμού και το μεγαλύτερο μέρος του αριστερού αντερείσματος που δεν έχει

βλάστηση και επομένως μόνον 350 περίπου στρέμματα δάσους θα κατακλυστούν από

τις 500.000 περίπου του Γράμμου (www.kastοήa.gr).

Οι βοηθητικοί δρόμοι που θα γίνουν και οι δανειοθάλαμοι για την λήψη υλικών μετά το

πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την απόφαση

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την εγκεκριμένη ΜΠΕ (www.kastoria.gr).

Επειδή η μέση ετήmα παροχή του ποταμού στην θέση του φράγματος είναι 144,4

εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου και ο ωφέλιμος όγκος του φράγματος είναι 15,4

εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το νερό του φράγματος θα ανανεώνεται 9,5 φορές το χρόνο

και έτσι η διακύμανση της στάθμης της λίμνης δεν θα ξεπερνά τα 1Ο μέτρα, καθώς οι

ανάγκες νερού για άρδευση σε ετήmα βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η

δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει η ίδια (www.kastοήa.gr).
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Το συνολικό μήκος του φαραγγιού του Αλιάκμονα από το Νεστόριο έως τον Γράμμο

είναι περίπου 60 Κm δηλαδή περίπου το 1/8 του φαραγγιού θα κατακλυσθεί και όχι όλο

και έτσι όλες οι δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού θα εξακολουθήσουν να

γίνονται και μάλιστα με την δημιουργία της λίμνης εκτιμάται ότι θα αυξηθούν

(www.kastοήa.gr).

ανάγκες νερού για άρδευση σε ετήσια βάση είναι 19,12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η

δε ποιότητα του νερού λόγω της ανανέωσης θα παραμείνει η ίδια (www.kastοήa.gr).

Η τοπική ιχθυοπανίδα θα ωφεληθεί όπως συμβαίνει και με τα άλλα φράγματα της

περιοχής, καθώς στην λίμνη θα υπάρχει άφθονη τροφή και έτσι ομοίως θα ωφεληθεί

και η άγρια πανίδα της περιοχής, η οποία θα εξακολουθεί να βρίσκει στο φαράγγι

τροφή και καταφύγιο, καθώς η λίμνη θα αποτελεί ένα φυσικό τοίχος προστασίας

(www.kastοήa.gr).

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΊΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στο τμήμα που θα αποψιλωθεί φύονται συστάδες φλαμουριάς που θεωρείται φυτό

σπάνιο και υπό προστασία. . Οι συστάδες της φλαμουριάς και όχι μόνο δεν φύονται

μοναδικά στο φράγμα αλλά και στις 500.000 στρεμμάτων δάσους του Γράμμου. Άρα οι

επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα είναι από ελάχιστες έως μηδενικές. Γεγονός που

επιβεβαιώνεται από το ότι η αρμόδια υπηρεσία Δασών ήταν θετική με την υλοποίηση

του συγκεκριμένου έργου. Οι δε βραχώδεις γεωλογικοί σχηματισμοί θα κατακλυσθούν

ελάχιστα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι, γεγονός

το οποίο συντελεί σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση μέρους της φυσιογνωμίας του

τοπίου (www.kastοήa.gr).

Λαμβάνονται, επίσης, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ποιότητας του

νερού του ταμιευτήρα από αποσύνθεση οργανικών υλών, καθώς, όπως προαναφέρθηκε,

θα γίνει η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων στην ζώνη κατάληψης των

εγκαταστάσεων του φράγματος και στην λεκάνη κατάκλυσης από την Μέγιστη Στάθμη

Λειτουργίας και κάτω. Επομένως δεν θα υπάρχουν οργανικά υλικά για να

αποσυντίθενται και να επιβαρύνουν την ποιότητα των νερών. Τα δε φερτά υλικά θα

συγκρατούνται στο πρόφραγμα που θα γίνει στην περιοχή του Γλυκονερίου

(www.kastοήa.gr).

Όσον αφορά την υποβάθμιση του νερού που θα εξέρχεται του φράγματος μόλις αυτό

πληρωθεί, η ροή προς τα κατάντη θα αποκατασταθεί πλήρως και θα γίνεται από τον

υπερχειλιστή στο ανώτερο σημείο του, ενώ το τυχόν ελάχιστο οργανικό υλικό που
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Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων, δεν αναμένεται να έχει συνολικά δυσμενείς

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η σημαντικότερη και μόνιμη επίπτωση που θα επέλθει στο

περιβάλλον της περιοχής είναι η αλλαγή στη φυσιογνωμία του τοπίου στη θέση του

φράγματος και του ταμιευτήρα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Άλλωστε η ποιότητα του νερού που θα εξέρχεται είναι δυνατόν να ελέγχεται με

μετρήσεις σε τακτά διαστήματα και να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις

όταν θα απαιτείται (www.kastοήa.gr).

Ο δρόμος Νεστορίου - Πεύκου δεν κατακλύζεται σε κανένα απολύτως σημείο.

Κατακλύζεται μόνον ένα τμήμα δασικού δρόμου 200 m περίπου το οποίο διασχίζει το

ποτάμι και ούτως ή άλλως είναι βατό μόνο τρεις μήνες τον χρόνο και από οχήματα

εκτός δρόμου. Στην περιοχή του φράγματος και στην λεκάνη κατάκλισης δεν υπάρχουν

κατοικημένες περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις,

προστατευόμενες περιοχές και καθορισμένοι οικότοποι προτεραιότητας

(www.kastοήa.gr).

Το όφελος από την κατασκευή του έργου για την οικονομία της περιοχής είναι μεγάλο,

καθότι θα θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Γεωργικής Ανάπτυξης με άρδευση της

περιοχής, η οποία αναμένεται να επιφέρει σημαντικότατη αύξηση της αξίας της

γεωργικής παραγωγής και κατά συνέπεια του αγροτικού οικογενειακού εισοδήματος.

Επιπλέον, σημαντικό οικονομικό όφελος για την τοπική και γενικότερα την οικονομία

του Νομού, θα έχει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η δυνατότητα

ανάπτυξης του τουρισμού στην εξεταζόμενη περιοχή. Συνεπώς, τα συνολικά οφέλη για

την περιοχή θα είναι σημαντικά και θα υπερτερούν κατά πολύ των όποιων μεταβολών

επέλθουν στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος του έργου και ολόκληρου του σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής γενικότερα είναι

να αποτελέσει πρότυπο για εφαρμογή και σε άλλες περιοχές με παρόμοια φυσικά

χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, ώστε με σωστό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, αφενός να

προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και αφετέρου, να δοθεί μια διέξοδος για τη

βελτίωση της οικονομίας της περιοχής, η οποία βρίσκεται σε χρόνια οικονομική κρίση.
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αυτών.

Πηγή: Μαυρονικολάου Ν. Κ.ά.

ΕΙΠΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

• Κατασκευής ή Λειτουργίας, ανάλογα με το στάδιο εμφάνισης αυτών.

• Μόνιμες ή Παροδικές, ανάλογα με την αναμενόμενη χρονική διάρκεια αυτών.

• Αναστρέψιμες ή Μη Αναστρέψιμες, ανάλογα με τη δυνατότητα μελλοντικής άρσης

• Άμεσες ή Έμμεσες, ανάλογα με τη συσχέτισή τους με το έργο.

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως αυτές προσδιορίστηκαν

στις προηγούμενες ενότητες, συνοψίζονται στον πίνακα 9.1. Οι εmπτώσεις

διακρίνονται σε (Μαυρονικολάου κ.ά., 2004):

Πίνακας 9.1: Σύνοψη και διάκριση αρνητικών επιπτώσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΜΕΣΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ (ΚΑ)- (ΜΟ)- (ΑΝ)-ΜΗ (ΑΜ)-

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ

(ΛΤ) α/Α) (ΜΑ) (ΕΜ)

ΕΔΑΦΟΣ

ΜεταΒολή μΟDφολογίαc εδάφουι:; ΚΑ ΜΟ ΜΑ ΑΜ

Εκσκαφές - Εmχωματώσεις ΚΑ ΜΟ ΜΑ ΑΜ

Κίνδυνος διάβρωσης κοίτης κατάντη (ΛΤ) (ΜΟ) (ΜΑ) (ΑΜ)

Συνθήκες ευστάθειας εδάφους πρανών ΚΑ-ΛΤ ΜΟ ΜΑ ΑΜ

ΥΔΑΤΑ

ΜεταΒολή δίαιτας επιφανειακών υδάτων (ΚΑ) - ΛΤ ΜΟ ΑΝ ΑΜ

Απόληψη επιφανειακών υδάτων ΛΤ ΜΟ ΑΝ ΑΜ

Ποιοτικ:Τι σύσταση επιφανειακών υδάτων ΚΑ - (ΛΤ) ΠΑ ΑΝ ΑΜ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων (ΚΑ) (ΠΑ) (ΑΝ) (ΑΜ)

Αύξηση θορύβου (ΚΑ) (ΠΑ) (ΑΝ) (ΑΜ)

ΧΛΩΡΙΔΑ

Αποψίλωση φυτοκοινωνιών λεκάνης Kατάκλυσnι:; (ΚΑ) (ΜΟ) (ΜΑ) (ΑΜ)

ΠΑΝΙΔΑ

Παρενόχληση πανίδας από θόρυβο κλπ. ΚΑ ΠΑ ΑΝ ΑΜ

Καταστροφή χώρων ενδιαίτησης ορνιθοπανίδας ΚΑ ΠΑ ΑΝ ΑΜ

Παρεμπόδιση μετακίνησης ζώων (ΛΤ) (ΜΟ) (ΑΝ) (ΑΜ)

Παρεμπόδιση μετακίνησηι:; ΙΎθυοπληθυσμών ΚΑ-ΛΤ ΜΟ ΜΑ ΑΜ

Λνάπτυξη εντόμων ΛΤ ΜΟ ΑΝ ΑΜ

ΚΑΛVΨEIΣ ΓΗΣ

Μείωση δαmκών εκτάσεων (ΚΑ) (ΜΟ) (ΜΑ) (ΑΜ)

METAΦOPEΣ-KYΚΛOΦOP~

Αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου (ΚΑ) (ΠΑ) (ΑΝ) (ΑΜ)

ΤΟΠΙΟ

Κατασκευi] αναΎώματοι:; φDάΥματος ΚΑ ΜΟ ΜΑ ΑΜ

Κατασκευή οδών ΚΑ ΜΟ ΜΑ ΑΜ
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Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μία συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων του έργου.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα μοντέλο (Brown, Tullos κ.ά., 2009) που είναι

σχεδιασμένο να συνδυάζει τα τρία θέματα που προσδιορίστηκαν το 1992 από τη

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, σε δύο κυκλικά

διαγράμματα, όπου το ένα αντανακλά τα οφέλη που σχετίζονται με ένα προτεινόμενο

φράγμα και το άλλο τα κόστη. Κάθε ένα από τα διαγράμματα αποτελείται από 27

ξεχωριστές επιπτώσεις που επιφέρει η κατασκευή ενός φράγματος, 9 από τις οποίες

αντιπροσωπεύουν τη Βιοφυσική σφαίρα, 9 που αντιπροσωπεύουν την Κοινωνικο

οικονομική σφαίρα και 9 που αντιπροσωπεύουν τη Γεωπολιτική σφαίρα. Οι επιπτώσεις

που περιλαμβάνονται στο μοντέλο προέκυψαν από μια εκτενή ανασκόπηση της

υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικής με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κοινωνικές και

γεωπολιτικές επιπτώσεις μεγάλων φραγμάτων. Βέβαια, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν

χρησιμοποιείται ακριβώς κατά τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται από τους

δημιουργούς της.

Κάθε μία από αυτές τις 27 επιπτώσεις περιλαμβάνει μία «αντικειμενική αξιολόγηση» η

οποία προκύπτει από τις μελέτες που έχουν γίνει, καθώς και μία «υποκειμενική

εκτίμηση». Αυτό συμβαίνει διότι όπως έχει διαπιστωθεί παγκοσμίως από τη σύγκριση

μεταξύ εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων είναι ότι πολλές φορές οι

μελέτες αδυνατούν να προβλέψουν τα πραγματικά αποτελέσματα και μάλιστα είναι

συνήθως πιο αισιόδοξες από το τι τελικά συμβαίνει (WCD, 2000). Οι δύο αυτές

μορφές εκτίμησης των επιπτώσεων εκφράζονται μέσω μιας κλίμακας από το Ο μέχρι το

5 η οποία αντιπροσωπεύει καθόλου, πολύ μικρές, μικρές, μέτριες, μεγάλες, πολύ

μεγάλες επιπτώσεις αντίστοιχα. Οι παραπάνω εκτιμήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα

που ακολουθεί καθώς και σε κυκλικά σχήματα στα οποία οι αντικειμενική αξιολόγηση

εκφράζεται από το πάχος της σκιασμένης επιφάνειας, ενώ η υποκειμενική εκτίμηση από

το μήκος της ακτίνας της. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι κύκλοι αυτοί

αποτελούνται από 675 τμήματα καθένα από τα οποία έχει την ίδια αξία, ώστε να είναι

συγκρίσιμα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι 15 τμήματα θετικής

επίπτωσης στην αγροτική οικονομία είναι το ίδιο σημαντικά με 15 τμήματα αρνητικής

επίπτωσης στη βιοποικιλότητα. Αναλυτικότερα οι 27 επιπτώσεις που εξετάζονται,

καθώς και οι αξιολογήσεις αυτών που αφορούν το υπό μελέτη έργο, παρουσιάζονται

ακολούθως.
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Πίνακας 10.1: Συγκριτική αξιολόΥηση κόστους και οφέλους από το έργο σε κρίσιμους τομείς της

πραγματικοτηταζ.

ΟΦΕΛΗ ΚΟΣm

ΕΠΠΙΤΩΣΕΙΣ
AVΤΙKειμενιΙCΉ ΥΠOKειμενιΙCΉ ΑVΤΙKειμενιΙCΉ ΥΠOKειμενιΙCΉ

αΕιολόγηστι εκτίμηση αEιoλόγησn εκτίμnσn

Βιοφυσικές Επιπτώσεις

1 Ποιότητα Νερού Ταμιευτήρα Ο Ο 1 2

2 Φυσική Αξία 1 Ο 2 3

3 Κατάντη παραπόταμοι Ο Ο Ο Ο

4 Βιοποικιλότητα 2 1 2 4

5 Μήκος αποξηραμένου τμήματος ποταμού Ο Ο Ο Ο

6 Λιγότερη καύση άνθρακα 3 2 Ο Ο

7 Αντtπλημμυρική προστασία 4 3 Ο Ο

8 Σταθερότητα εδάφους Ο Ο Ο Ο

9 Επιφάνεια ταμιευτήρα Ο Ο 1 1

Κοινωνικο-οικονοβικές Επιπτώσεις

1 Κοινωνική συνοχή 2 1 Ο Ο

2 Πολιτιστική μεταβολή Ο Ο Ο Ο

3 Μη γεωργική οικονομική επίπτωση 2 2 Ο Ο

4 Υγεία Ο Ο 1 1

5 Γεωργική οικονομική επίπτωση 5 4 Ο Ο

6 Μετεγκατάσταση Ο Ο Ο Ο

7 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 4 3 1 1

8 Αξία τοπίου 2 1 2 4

9 Μεταφορές 2 1 1 1

Γεωπολιτικές Επιπτώσεις

1 Κατάντη επηρεαζόμενος πληθυσμός Ο Ο Ο Ο

2 Κατάντη επηρεαζόμενες αρδευόμενες εκτάσεις Ο Ο Ο Ο

3 Πολιτικά Σύνορα Ο Ο Ο Ο

4 Υπάρχοντα φράγματα Ο Ο 1 1

5 Φορείς που εμπλέκονται Ο Ο Ο 4

6 Πολιτική συμμετοχή Ο 1 Ο Ο

7 Συνοριακή σταθερότητα / ένταση Ο Ο Ο Ο

8 Εγχώρια διακυβέρνηση Ο Ο Ο Ο

9 Κοινωνικο-οικονομικές επtπτώσεις σε κατάντη
Ο Ο Ο Ο

πληθυσμό άλλων χωρών

ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΦΕΛΟΥΣ - ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΦΕΛΟΥΣ - ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟTlΜΗΣΗ

ΔlάΥΡαμJlα 10.1: Κύκλοι Κόστους - Οφέλους και σύγκριση αυτώ\'.

ΟΦΕΛΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

rΙωτΤοΑ.tηlιlς

•

,

. ,

ΒtοφUΟtlιtς

•

rιωττοΑ.tl1tdς •
BΙQφuoιJ<ίς

"""

ΣιιντY.uιό ΚόστοςΙυνοΝκό Όφελος

100% 0%

1---------j~f--------------1
92% 4.3%

ΠηΥΙ): Ιδία Επεξεργασία

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση πίνακα και σχήματος. στα κυκλικά διαγράμματα δεν

απεικονίζονται επιπτώσεις που έχουν το Ο ως μία από τις δύο εκτιμήσεις τους ή και τις

δύο. Για να υπάρχει απεικόνιση μίας επίπτωσης στο κυκλικό διάγραμμα θα πρέπει να

έχει μία τιμή. διάφορη του Ο και στις δύο εκτιμήσεις.

Η τελική αποτίμηση των επιπτώσεων γίνεται αθροίζοντας το εμβαδό (εκφρασμένο σε

τμήματα του κύκλου) κάθε διαγράμματος και συγκρίνοντας τα δύο αθροίσματα μεταξύ

τους. Στην περίπτωση του υπό μελέτη έργου. το αποτέλεσμα είναι 62 τμήματα στη

σημαντικότητα/μέγεθος των θετικών επιπτώσεων (όφελος) του έργου και 29 τμήματα

στη σημαντικότητα/μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων (κόστος) του έργου.

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης του αντίκτυπου που έχει το

έργο γενικότερα. Αυτό μετράται ως εξής: Θεωρητικά ένα έργο που επηρέαζε πλήρως τα

πάντα θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα ανάλογα πλήρως σκιασμένο κυκλικό

διάγραμμα. Όπως. προαναφέρθηκε τα τμήματα ενός διαγράμματος είναι 675. Έτσι

μπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό οφέλους επί του συνόλου που θα μπορούσε να

ισχύει σε μια ιδανική περίπτωση καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό κόστους και τέλος
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να συγκριθούν μεταξύ τους.Όπως φαίνεται από τη μπάρα κάτω από τα κυκλικά

διαγράμματα στο σχήμα που παρουσιάστηκε ανωτέρω, το συνολικό όφελος υπερτερεί

του συνολικού κόστους του έργου με ποσοστά 9,2% και 4,3% αντίστοιχα, ενώ γενικά

φαίνεται ότι δεν πρόκειται περί έργου πολύ μεγάλου αντίκτυπου και εmπτώσεων στο

σύνολο των τομέων της πραγματικότητας που εξετάζονται.

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την τελική αποτίμηση κόστους - οφέλους του

έργου σε συνδυασμό με τα όσα προηγήθηκαν στις εmμέρους ενότητες αξιολόγησης των

εmπτώσεων, καθιστούν σκόmμη την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου, καθώς και

την ενεργοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης της περιοχής του έργου, βασικό μοχλό για

την οποία αποτελεί το ίδιο το έργο. Πρόκειται περί έργου το οποίο εmτυγχάνει πολλά

θετικά αποτελέσματα, με τα κυριότερα να περιλαμβάνουν την πολύ μεγάλη ενίσχυση

του αγροτικού εισοδήματος μέσω της βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής, την

παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, ελαφρύνοντας έτσι το περιβάλλον από την καύση

άνθρακα και έπειτα διάφορα άλλα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν, όπως την

βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, την mθανή μελλοντική παροχή νερού για

ύδρευση οικισμών κλπ. Οι ωφέλειες από την κατασκευή και λειτουργία του έργου,

όπως προέκυψε και από την ανάλυση αναμένεται να έχουν ως αποδέκτη την

πλειοψηφία του τοmκού πληθυσμού, ο οποίος ασχολείται με τη γεωργία, καθώς και να

ενισχύσει ομάδες των οποίων το εισόδημα βασίζεται στους εmσκέπτες. Προφανώς,

κάποιες περιβαλλοντικές συνέπειες είναι αναπόφευκτες, με σημαντικότερη την

αλλοίωση του τοπίου και την παρεμπόδιση των φυσιολογικών διεργασιών κάποιον

ειδών της πανίδας, αλλά δεν είναι ικανές να καταστήσουν το έργο ως συνολικά

εmβλαβές και μη βιώσιμο για την κοινωνία. Βέβαια, για την ελαχιστοποίηση των

mθανοτήτων αστοχίας των προβλέψεων, θα πρέπει σε κάθε φάση του, από την

κατασκευή μέχρι τη λειτουργία και διαχείριση, να τηρηθούν οι κανόνες και οι

προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπ' όψιν κατά τη σύνταξη της μελέτης, ούτως ώστε να

οδηγήσει στα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, που κυρίως έχουν να κάνουν με

την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος (της πλειοψηφίας, δηλαδή, του πληθυσμού της

ευρύτερης περιοχής του έργου), καθώς και να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα

το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να μετριαστούν οι όποιες

αρνητικές συνέπειες το έργο θα εmφέρει. Εξάλλου ο όρος ανάπτυξης δεν περιορίζεται

στη στενή οικονομική του έννοια, αλλά νοείται η από κάθε άποψη βελτίωση της

ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα Ι: Θέση κατασκευής Φράγματος -Έξοδος Σήραγγας Ε"ϊροπής.

Πηγl): Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 2: Θέση κατασκευl)ς Φράγματος - Έξοδος Σι)ραγγας Εκτροπl)ς.

•

"'~
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 4: Τμήμα της Λεκάνης Κατάκλοοης.

~
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠI1ΥI): Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 6: ΠεριοΧΊΙ που Οα κατακλυστεί - Είσοδος Σήραγγας Ε.....-τροπής .
...,.- - ~~ -' .61{; -

Πηγι): Ιδία Επεξεργασία
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ΜI1ΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εtκόνα 7: Εγκαταστάσεις Riverl)arty.
,..~. '""-.

l1ηγl1: Ιδiα Επεξεργασία

Εικόνα 8: ΤμΙ1μα της λεκάνης κατάκλυσης .
•

l1ηγl1: Ιδία Επεξεργασiα
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ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕJΚΟΝΩΝ

Εικόνα 9: Εγκαταστάσεις RiverParty και στο βάθος η θέση κατασκευιΊς του Φράγματος.

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία

Εικόνα 1Ο: Εργοτάξιο.

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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nIlrll: Ιδία Επεξεργασία

ΠΜΑΡΙΉΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 12: Τμήματα εκτάσεεων προς άρδευση. "r----
!1'''''' "Ά'-ΙΙΙ

Πηγή: Ιδία Επεξεργασία
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Μ ΠΑ1ΣΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εtκόνα 13: Γενική Διάταξη του Έργου.

-.
-,

Πηγή: Μαυρονtκολάου Ν. Κ.ά.

Εtκόνα 14: Μέγιστη Διατομή ΦράΥματος.

Μέγιιστη Διατομή φρανμΟΤ;QJ;

•

•....~

Πηγή: Μαυρονlκολάου Ν. Κ.ά.
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Εικόνα 15: Κάτοψη ΜγΗΣ.
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Εικόνα 17: Τομές ΜΥΗΣ.
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Ειι.:ό,"Ο 19: Θέση ΈρΥων σε σχέση με το RiverPar1y.

Πηγή: ΜαυΡονι",ολάου Ν. κ,ά.

Στέψη Φράγματος
θέση Αναρρυβμιστιιιού

~:'~-:--;~c ...~Υ;Ψ;'+,8;'~8~'O:O~"'_''''I Ι Ροuφρόκτη

Εικό,'ο 20: Χαραι..τηριστιι.<ές ΦωτογΡαφίες

Πιριοχη .ρσyμcη~

ΠηΥlί: Μαυρονικολάου Ν. κ.ά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ
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ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΑΜιεΥΤΗΡΑ

ΠηγιΊ: Μαυρονlκολάου Ν. κ.ά.
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θΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, RIVER PARTY ΚΑΙ ΣΙΙΜΑΝΤιΚΕΣΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Πηγή: Goog.le Maps. Ιδία Επεξεργασία
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