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Σύντομο Ιστορικό 

- 1965-1971: Το ΥΗΕ Αυλάκι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 
ενεργειακής αξιοποίησης του Αχελώου από τη ΔΕΗ, ήδη από το 
1971, με φράγμα χωμάτινο με στέψη στο +412, ισχύος 170MW.

- 2001: Δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν συνέχισε την περαιτέρω 
ανάπτυξη του έργου, η Τέρνα Ενεργειακή αναβιώνει το έργο με 
φράγμα λιθόρριπτο με στέψη στο +412, ισχύος 60MW. Εκδόθηκε 
Άδειας Παραγωγής το 2001.

- 2006: Η Τέρνα Ενεργειακή εκπόνησε νέα Προμελέτη με σκοπό 
τον καταβιβασμό της στέψης του φράγματος κατά 10m (+402) 
διατηρώντας την εγκατεστημένη ισχύ στα 60MW. Τροποποίηση 
Άδειας Παραγωγής (2007) και Απόφαση Έγκρισης Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕΑ, 2009). 

- 2012: Για τον περαιτέρω περιορισμό των επιπτώσεων, η Τέρνα
Ενεργειακή προχώρησε εκ νέου σε καταβιβασμό του λειτουργίας 
κατά 10μ (+392) με ταυτόχρονη αύξηση της ισχύος σε 83.6 MW. 
Τροποποίηση Άδειας Παραγωγής (2014).

- 2021: Κατατέθηκε ο Φάκελος της ΜΠΕ, συνοδευόμενος από 
πρόσθετες μελέτες, προτείνοντας φράγμα βαρύτητας από 
σκυρόδεμα με χαμηλότερη στέψη (+389). Με τη λύση αυτή 
περιορίζεται σημαντικά το εύρος κατάληψης των έργων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πλαίσιο του Εθνικού &

Περιφερειακού Σχεδιασμού των Π.Ε. Άρτας και Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, το έργο:

 είναι σύμφωνο με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ

128Α/2008), στο οποίο αναφέρεται:

«α. Αξιοποίηση για παραγωγή ενέργειας των
ιδιαίτερων ενεργειακών πλεονεκτημάτων
συγκεκριμένων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα
του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Ελλάδας –
Ηπείρου […].
δ. Ριζική βελτίωση του συστήματος παραγωγής και
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργία
νέων (υδροηλεκτρικών σταθμών) σε κατάλληλες
θέσεις.»

 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των

προγραμματιζόμενων έργων με επαρκή βαθμό

ωριμότητας του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών

Απορροής για το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΥΔ04.

 είναι σύμφωνο με το Περιφερειακό Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Ηπείρου.

 είναι σύμφωνο με το ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Αργιθέας & ΔΕ

Αχελώου.



Το έργο 
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Σκοπιμότητα
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Τεχνικά Στοιχεία
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Τα οφέλη του έργου







Τα οφέλη του έργου
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Οι Επιπτώσεις του έργου

Η κυριότερη επίπτωση του έργου είναι η κατάληψη δασικών 
και γεωργικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 13.000 στρ, 
καθώς και ολίγων κτισμάτων.

Οι ιδιωτικές εκτάσεις θα αποζημιωθούν από την Εταιρεία 
πριν την έναρξη της κατασκευής και θα καταβληθεί 
αντάλλαγμα χρήσης γης για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρεία θα 
συμφωνήσει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση επί προτάσεων 
αντισταθμιστικών έργων.

Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται 22 μνημεία. Από τον
ταμιευτήρα θα κατακλυστεί ένα μόνο κηρυγμένο μνημείο η 
Γέφυρα Καμάρα στο Μονόξυλο, για τη διάσωση της οποίας, 
η εταιρεία συνέταξε Μελέτη Σκοπιμότητας από 
Εξειδικευμένους Συμβούλους. Η μελέτη προβλέπει τη 
μεταφορά του γεφυριού σε γειτονική θέση υπό την ευθύνη 
της εταιρείας.
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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E.

Διεύθυνση Υδροηλεκτρικών Έργων
Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα
Email : ternaenergy@terna-energy.com
Τηλ: 210-6968000
Website: www.terna-energy.com

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία στο 
χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση και Λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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