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3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΄Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 38,5 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και

ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Καλοβούνι» των Δ.Ε. Αλυζίας και Αστακού του Δήμου

Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας

ΠΕΤ 2112681925

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Τα σχόλια-παρατηρήσεις µου επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή
δραστηριότητας του στοιχείου 3 έχουν ως εξής :

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011, όπως ισχύει) ο
σχολιασµός θα πρέπει να αφορά σε θέµατα που περιλαµβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον, σχετικά προληπτικά
ή/και επανορθωτικά µέτρα)

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού με τα συνοδά

έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Καλοβούνι» των Δ.Ε. Αλυζίας και Αστακού του

Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νίας, κρίνεται απαράδεκτη και πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθεί στο
σύνολό της, τόσο από την Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας), όσο και
από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες γνωμοδοτούν επ’ αυτής, για τους κάτωθι λόγους:

- Ακριβώς νότια και εφαπτόμενα με τον υπό αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι, βρίσκεται ΑΣΠΗΕ με
άδεια παραγωγής ισχύος 22MW στη θέση Κανατάκι, από την ίδια εταιρεία (ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3
Μ.Ι.Κ.Ε.), δηλ. πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενιαίο έργο 60,5ΜW στο όρος Καλοβούνι, το οποίο
σκοπίμως η εν λόγω εταιρεία διαίρεσε σε δύο μικρότερα, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή
του συνολικού έργου στην -πιο σύνθετη- κατηγορία έργων Α1 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο
η εταιρεία επιπρόσθετα ευτελίζει την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και εξαπατά τις
υπηρεσίες και τους Έλληνες πολίτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα και
αυτοτελής λόγος απόρριψης της ΜΠΕ.
Η μεθόδευση της κατάτμησης έργων έχει κριθεί ήδη απαράδεκτη με απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ 2157/2019) και στη συνέχεια με απόφαση στις 11.05.2021 του Γενικού Διευθυντή
Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/45322/558: ΥΠΕΝ ΔΙΑΚΟΠΗ 4 ΑΣΠΗΕ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ )
για αντίστοιχη περίπτωση κατάτμησης έργων τεσσάρων (4) ΑΣΠΗΕ στην ΠΕ Τρικάλων.

- Η ΜΠΕ, η οποία έχει ως χρόνο σύνταξής της, τον Ιανουάριο του 2022, αναφέρει ότι «Ο ΑΣΠΗΕ θα
συνδεθεί ηλεκτρικά με τον προτεινόμενο υπό αδειοδότηση Υποσταθμό ανύψωσης, που προτίθεται
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να κατασκευασθεί από την εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 4 Μ.Ι.Κ.Ε. για τα έργα ΑΣΠΗΕ Βελούτσα και
ΑΣΠΗΕ Καλλίδρομος, της Δ.Ε. Αστακού, Δ. Ξηρόμερου και χωροθετείται περίπου 4,8 km
νοτιοανατολικά του ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι».
Παράλληλα όμως στις 20.01.2022 η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή απέρριψε τις ΜΠΕ για τους
ΑΣΠΗΕ Βελούτσα και Καλλίδρομος με σχετικές αποφάσεις της: Aπόφαση απόρριψης ΒΕΛΟΥΤΣΑ
και Aπόφαση απόρριψης ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ, οπότε απαιτείται εκ νέου να συμπεριληφθεί στην μελέτη
του έργου η κατασκευή του υποσταθμού ανύψωσης, αφού δεν θα κατασκευαστεί για λογαριασμό
των δύο (2) ανωτέρω ΑΣΠΗΕ.

- Η συνολική κατάληψη επέμβασης της προτεινόμενης εγκατάστασης του αιολικού σταθμού
ανέρχεται σε 173.012 τ.μ., από τα οποία τα 36.858,00 τ.μ. αφορούν τις πλατείες συναρμολόγησης
των επτά (7) ανεμογεννητριών, 4.000,5 τ.μ. προβλέπονται για το γήπεδο κατασκευής του οικίσκου
ελέγχου και 132.153 τ.μ. οδοποιία πρόσβασης και εσωτερική οδοποιία. Η επιφάνεια επέμβασης
του έργου είναι εξαιρετικά μεγάλη, όσον αφορά την οδοποιία με την ισχύ του έργου, με αποτέλεσμα
τις δυσανάλογες επιπτώσεις του ΑΣΠΗΕ στο περιβάλλον και μάλιστα εντός της Σημαντικής
Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) GR090 «Όρη Ακαρνανικά».
Αντίστοιχα, την επιφάνεια επέμβασης στους ΑΣΠΗΕ Βελούτσα και Καλλίδρομο και τις επιπτώσεις
των έργων στο περιβάλλον έλαβαν υπόψη οι Δασικές υπηρεσίες (π.χ. Δνση Δασών Αιτνίας-Αρνητ.
Γνωμ. Βελούτσα και Δνση Συντονισμού & Επιθεωρ. Δασών-Αρνητ. Γνωμ. Βελούτσα) για να
γνωμοδοτήσουν αρνητικά στις μελέτες των ανωτέρω δύο (2) ΑΣΠΗΕ και εν τέλει τα υπόψη
έγγραφα αποτέλεσαν στην συνέχεια έναν από τους λόγους απόρριψης των μελετών από την
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. (βλέπε link προηγούμενης παραγράφου).

- Ο μελετητής (ΟΙΚΟΔΑΣΙΚΗ Ο.Ε.) του υπό αξιολόγηση έργου είναι αυτός που είχε συντάξει και τις
απορριφθείσες, εν τέλει, ΜΠΕ για τους ΑΣΠΗΕ Βελούτσα και Καλλίδρομος, οι οποίες παρουσίαζαν
σοβαρότατες ελλείψεις και σημάδια προχειρότητας. Προφανώς πρόκειται επίσης για την ίδια
εταιρεία υλοποίησης των έργων, αφού η «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 4 Μ.Ι.Κ.Ε» για τους δύο
προαναφερθέντες ΑΣΠΗΕ, με την «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 Μ.Ι.Κ.Ε» του ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι είναι η
ίδια εταιρεία [παρεμφερείς ονομασίες και η υπεύθυνη επικοινωνίας των δύο ανωτέρω εταιρειών
είναι το ίδιο πρόσωπο (Ελευθεριάδη Μαρία)].

- Το έργο βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) GR090 «Όρη Ακαρνανικά»,
και η εταιρεία έχει συντάξει, εντός της ΜΠΕ, μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), ενώ η
κατασκευή του σταθμού αναμένεται να διαρκέσει 15 μήνες. Στη φάση κατασκευής των
θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών σε βάθος μεγαλύτερο των δύο (2) μέτρων και στη διάνοιξη της
εσωτερικής δασικής οδοποιίας πρόσβασης του προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ θα συναντηθεί βραχώδες
έδαφος και θα απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικής ύλης. Το έργο (7 ανεμογεννήτριες, έκαστη με ύψος
πυλώνα 101μ και ακτίνα πτερωτής 79μ) θα δημιουργεί στην ορνιθοπανίδα ένα εμπόδιο μήκους
τουλάχιστον 3 χλμ. (2,5χλμ στο νότιο τμήμα του έργου και 500μ στο βόρειο) πάνω στην
κορυφογραμμή του όρους Καλοβούνι. Ένα τμήμα της σύνδεσης των ανεμογεννητριών με τον
υποσταθμό προβλέπεται να είναι εναέριο σε μήκος περίπου 828 m (ΕΟΑ σελ 90 pdf).

Με βάσει τα ανωτέρω σημαντικές αναμένονται οι επιπτώσεις:

α) Στην ορνιθοπανίδα
Tο σύνολο των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης
ανέρχεται σε 88(!) είδη. Τα είδη ως ιδιαίτερα ευάλωτα στους ΑΣΠΗΕ (και που αφορούν ειδικότερα
στην Ελλάδα, «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά
πάρκα περιοχών της Ελλάδας, Δημαλέξης κ.α., 2010»), που καταγράφηκαν στις εργασίες πεδίου

3

https://drive.google.com/file/d/1B4ZTeuL6nHcVVbZ4AUn30o6rnbHsvsnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHX2AaG_6U5N1nGvobJs2w3MotWUeTCy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gzwfmU-p0N0hzB32gC-kPA7YuJi6_ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gzwfmU-p0N0hzB32gC-kPA7YuJi6_ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13mvHB5TQk4tk1kqIWCsnDLo9UCbOM3F2/view?usp=sharing


της παρούσας μελέτης είναι το Όρνιο (Gyps fulvus), ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και ο
Φιδαετός (Circaetus gallicus).
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Καλαβούνι αποτελεί περιστασιακό δυνητικό χώρο τροφοληψίας για
τα όρνια (διότι υπάρχουν αρκετά κοπάδια αιγοπροβάτων ελεύθερης βοσκής) και βρίσκεται στον
διάδρομο πτήσης των όρνιων μεταξύ της ορεινής αλληλουχίας
Ακαρνανικά-Αράκυνθος-Βαράσοβα-Κλόκοβα, η οποία αποτελεί την πλέον κρίσιμη περιοχή για τον
ιθαγενή πληθυσμό των όρνιων, όπως και για αυτόν που διαχειμάζει ερχόμενος από βορειότερες
βαλκανικές χώρες. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης (ΕΟΑ σελ 89 pdf), εντοπίστηκε φωλιά ενός
ζεύγους χρυσαετών σε γκρεμό στη βόρεια πλαγιά της κορυφής Καλαβούνι, σε απόσταση 700 m
ΝΔ της Α/Γ 2 και 1,7 km ΒΑ της Α/Γ 3 και η άμεση περιοχή του έργου αποτελεί «κρίσιμο ενδιαίτημα
του είδους με μέτρια πιθανότητα πρόσκρουσης ατόμου Χρυσαετού στις κοντινές Α/Γ 1 Α/Γ2 και
Α/Γ3, αλλά μικρή πιθανότητα στις λοιπές» (!). Εντοπίστηκε και η επικράτεια ενός ζεύγους φιδαετών
που καλύπτει την κορυφή Βίτσι ανατολικά του Καλοβουνίου και τμήμα της επικράτειας συμπίπτει με
την περιοχή μελέτης. Δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής εντοπισμός της θέσης της φωλιάς, αλλά
αποκομίστηκαν ενδείξεις ότι αυτή βρίσκεται σε απόμερο σημείο της ανατολικής πλαγιάς της
κορυφής Βίτσι. Το είδος αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό όσον αφορά τη θέση φωλιάσματος.
Προϋπόθεση είναι η απομόνωση από παρουσία ανθρώπων, δρόμων και υποδομών (στάνες,
μονοπάτια κλπ). Σύμφωνα με τις καταγραφές στο πεδίο, εντοπίστηκε επίσης ακόμα μία επικράτεια
που απλώνεται στα Β- ΒΑ της πρώτης, αλλά εκτός της περιοχής μελέτης.

Η ΕΟΑ αναφέρει ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές για την ακεραιότητα του τόπου και της
βιοποικιλότητας, ενώ σε κάθε περίπτωση θα είναι προσωρινές κατά το διάστημα της κατασκευής
(ΕΟΑ σελ 93 pdf). Δεν διασφαλίζεται παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση με ακρίβεια η μη όχληση
των φωλεαζόντων και διερχόμενων πτηνών κατά την 15μηνη φάση κατασκευής του ΑΣΠΗΕ.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ, επιπρόσθετα αναφέρει ότι δεν δύναται να
ελαττώσει σημαντικά την έκταση ή να κατακερματίσει τα ενδιαιτήματα της ΣΠΠ «Όρη Ακαρνανικά»,
να μειώσει σημαντικά το μέγεθος ή την πυκνότητα του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει την
ισορροπία μεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το βαθμό απομόνωσής τους, ειδικά εφόσον ληφθούν
μέτρα για τις Α/Γ 1, 2 & 3 και να απειλήσει συνολικά την κατάσταση διατήρησης της οικείας ΣΠΠ
(ΕΟΑ σελ 105-106 pdf).
Σύμφωνα με τον μελετητή, από τα μέτρα αντιμετώπισης, τα οποία θα μειώσουν περαιτέρω τις
όποιες πιθανές επιπτώσεις και θα εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και τους στόχους διατήρησης της
περιοχής προστασίας (ΣΠΠ) είναι: η εφαρμογή συστήματος απομάκρυνσης πτηνών DtBird ή
ανάλογου άλλου σε όλες τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ) του έργου, εκτός από τις Α/Γ 1, 2 και 3 που
προτείνεται είτε η κατάργησή τους είτε η επαναχωροθέτησή τους (στην τελευταία περίπτωση,
εφόσον απομακρυνθούν από τις φωλιά χρυσαετού, θα πρέπει και σε αυτές να τοποθετηθεί το
παραπάνω σύστημα), η βαφή των πτερυγίων με χρώματα που περιέχουν μαύρες αποχρώσεις και
η σήμανση των εναέριων καλωδίων μήκους περίπου 828 m για την αποφυγή πρόσκρουσης και
ηλεκτροπληξίας των πτηνών.

Η μελέτη, ωστόσο, παραλείπει να εξετάσει τη συνεχώς επιβεβαιωμένη μειωμένη
αποτελεσματικότητα των συστημάτων DtBird, με αποτέλεσμα τη συνεχή θανάτωση πτηνών στις
ζώνες εξάπλωσης ΑΣΠΗΕ, που μάλιστα υποεκτιμάται λόγω της μη συστηματικής παρακολούθησης
των περισσότερων ΑΣΠΗΕ για εύρεση νεκρών ζώων εντός ή εκτός της εμβέλειάς τους. Πρόσφατο
το παράδειγμα της θανάτωσης ροδοπελεκάνων σε ΑΣΠΗΕ της Φλώρινας
(http://mpetskas.com/?p=80620) καθώς και βίντεο που κυκλοφόρησε από ΑΣΠΗΕ στα Όρη Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας όπου φαίνεται ξεκάθαρα η εγγύτητα πτήσης διαφόρων αρπακτικών πτηνών
προς τις ανεμογεννήτριες (στις οποίες λειτουργούσε σύστημα DtBird) και η συνεχής λειτουργία
αυτών, χωρίς διακοπή. Συμπεραίνουμε επομένως ότι καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε
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στα συγκεκριμένα συστήματα μετριασμού του κινδύνου πρόσκρουσης στις ανεμογεννήτριες για τα
πτηνά της περιοχής. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω υποβάθμιση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών
προτεραιότητας για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρομοίως και για τα άλλα δύο (2) προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης σε καμία περίπτωση δεν
διασφαλίζονται, ούτε προλαμβάνονται οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στα είδη ορνιθοπανίδας
(προστατευόμενα ή μη, ευαίσθητα ή μη) από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του αιολικού σταθμού
με τις επτά (7) ανεμογεννήτριες στο όρος Καλοβούνι.

β) Στην πανίδα-βλάστηση
Απουσιάζει εντελώς από την μελέτη οποιαδήποτε αναλυτική αναφορά στις επιπτώσεις από την
κατασκευή και λειτουργία του έργου στην πανίδα (θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια) και την βλάστηση
της περιοχής, παρόλο που η έκταση επέμβασης του ΑΣΠΗΕ ανέρχεται στα 173 στρέμματα.

- Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης του Αστακού, σε μια περιοχή η οποία
αναμένεται να επιβαρυνθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις βίαιες και καταστρεπτικές για το
φυσικό περιβάλλον επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο για την εγκατάσταση του υπό
μελέτη ΑΣΠΗΕ όσο και μιας πληθώρας άλλων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών (βλ.
Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ https://geo.rae.gr/), αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό την
περιβαλλοντική αλλοίωση/υποβάθμιση της περιοχής, συνολικά.
Αυτό το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με το «Έγγραφο καθοδήγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας
και τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης (Βρυξέλλες, 18.11.2020)» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το οποίο αναφέρει ότι «οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται με
χρήση αξιόπιστων βασικών δεδομένων και όχι μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Οι εν λόγω
επιπτώσεις θα πρέπει επίσης να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εκτίμησης και δεν
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απλώς ως επουσιώδης πτυχή στο τέλος της διαδικασίας εκτίμησης»
(σελ. 100).

- Δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη στην ΜΠΕ οι επιπτώσεις στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα
(μελισσοκομία, κτηνοτροφία βοοειδών και αιγοπροβάτων), παρόλο που η συνολική έκταση
επέμβασης του έργου υπολογίζεται στα 173 στρέμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωτογενής
τομέας, αποτελεί κύρια πηγή εσόδων και βασικό πυλώνα για την οικονομική δραστηριότητα των
κατοίκων της περιοχής.

- Πέραν των γενικών και αόριστων αναφορών περί μη ύπαρξης αρνητικών επιπτώσεων, δεν
αναφέρεται στην μελέτη του έργου ουδεμία ειδική και συγκεκριμένη έρευνα και ούτε παρατίθενται
συγκεκριμένα και πραγματικά στοιχεία για τις επιπτώσεις, που θα επιφέρουν στον υδροφόρο
ορίζοντα οι σε μεγάλη έκταση και βάθος εκσκαφές για τη διάνοιξη νέων δρόμων, την κατασκευή
πλατειών και βάσεων των ανεμογεννητριών, κ.λ.π., ή του εγκιβωτισμού των τεράστιων ποσοτήτων
σκυροδέματος (μπετόν). Οι προαναφερόμενες επεμβάσεις θα επιφέρουν, αναπόφευκτα, και
αλλαγές στην όδευση των βρόχινων, των επιφανειακών (πηγές) ή και υπόγειων υδάτων, με
αντίστοιχες στην περίπτωση αυτή επιπτώσεις και στην προστατευόμενη από την ευρωπαϊκή
Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. καλή κατάσταση των εμπλουτιζόμενων από τις βροχές ή τις πηγές, κ.λ.π.
της περιοχής λοιπών επιφανειακών υδάτων.

- Η επένδυση προϋποθέτει διάνοιξη νέων δρόμων σε φυσικά οικοσυστήματα, οδηγώντας σε
κατακερματισμό τους. Ο ακατάλληλος σχεδιασμός των ΑΣΠΗΕ συγκεκριμένα βλάπτει τη
βιοποικιλότητα, απειλώντας προστατευόμενα είδη και προκαλώντας μια σύγκρουση της Οδηγίας
των ΑΠΕ (2018/2001) με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την Οδηγία των
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Πτηνών (Οδηγία 2009/147/EΕ). Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αύξησης του δείκτη
κατάτμησης τοπίου στην Ευρώπη για την περίοδο 2009-2015, ενώ τον Δεκέμβριο 2020
καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της Ε.Ε. για την πλημμελή προστασία της βιοποικιλότητας ως
προς την Οδηγία των Οικοτόπων. Η σχεδιαζόμενη επένδυση με τα συνοδά της έργα συμβάλλει
προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Υπάρχει πλέον πλήθος επιστημονικών δεδομένων για τις
άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ (από διάνοιξη νέων δρόμων, δημιουργία
τεχνητών επιφανειών, κ.ά.). Οι άμεσες αφορούν σε ευαίσθητα είδη (νυχτερίδες, αρπακτικά πουλιά),
ενώ οι έμμεσες στην υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών (όπως αδυναμία προστασίας
από διάβρωση και πλημμυρικά φαινόμενα). Έως τον Μάρτιο 2020 είχαν γίνει στην Ελλάδα αιτήσεις
για 18.000 ανεμογεννήτριες, με εγκατεστημένη ισχύ 64,17GW, κάτι που υπερβαίνει κατά 9 φορές
τον εθνικό στόχο, που είναι 7,05GW μέχρι το 2030 με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα. Τον Μάρτιο του 2020 ήμασταν ήδη στο 44% αυτού του στόχου. (πηγή: «To τρίπτυχο
βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η Ελληνική
περίπτωση, Βασιλική Κατή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»
https://drive.google.com/file/d/104zZRdqQVSZ7cL8qSTsUN_JFPIuzpXYB/view?usp=sharing).

- Ενδεικτικά, επίσης, της προχειρότητας της ΜΠΕ είναι:

α) Αναφέρει ότι «τα υψόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας (a.s.l), στις θέσεις όπου πρόκειται
να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες, κυμαίνονται από 639 έως 784 m περίπου» (σελ 12 pdf), ενώ
σε δεύτερο σημείο παραθέτει πίνακα με τα υψόμετρα των θέσεων των ανεμογεννητριών τα οποία
κυμαίνονται από «663m έως 801,5m» (σελ 14 pdf).

β) Αναφέρει ότι «το έργο συνάδει απόλυτα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού
Σχεδίου για τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, το μέγεθος της εγκατάστασης (η οποία θα αποτελείται
από 6 μόνο ανεμογεννήτριες) βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις επιταγές του ίδιου Πλαισίου»
(σελ 31 pdf). Ο ΑΣΠΗΕ σχεδιάζεται παρόλα αυτά να έχει επτά (7) ανεμογεννήτριες.

γ) Η έκταση επέμβασης ανέρχεται στα 36,8 στρέμματα για τις πλατείες συναρμολόγησης των επτά
(7) ανεμογεννητριών και σε 132 στρέμματα για την οδοποιία πρόσβασης και την εσωτερική
οδοποιία (σελ 41 pdf), ενώ σε άλλο σημειο μας πληροφορεί οτι το «μικρό μέγεθος της προς
αποψίλωση έκτασης θα είναι 5 στρέμματα περίπου ανά ανεμογεννήτρια και η έκταση που
καταλαμβάνει το κατάστρωμα του δρόμου 67,30 στρ.» (σελ 159 pdf).

δ) Ο μελετητής αναφέρει ότι «η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, έγινε από την εταιρία,
μετά από εξέταση της περιοχής, ώστε να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς της σχετικής
νομοθεσίας, να μην επηρεάζει το περιβάλλον, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις εν γένει
δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής» (σελ 13 pdf), ενώ στην ΕΟΑ (σελ 109 pdf) αναιρεί τον
εαυτό του: «προτείνεται η εφαρμογή συστήματος DtBird ή ανάλογου άλλου σε όλες τις ΑΓ του
έργου, εκτός από τις Α/Γ 1, 2 και 3 που προτείνεται είτε η κατάργησή τους είτε η επαναχωροθέτησή
τους» (!).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εν κατακλείδι, αποδεικνύεται ότι η υπό κρίση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
είναι απαράδεκτη και ελλιπής και πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθεί στο σύνολό της. Εκτός του
γεγονότος ότι πρόκειται για μια πρόχειρη μελέτη, το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να μην
αδειοδοτηθεί και για άλλους λόγους. Η εγκατάσταση των Αιολικών μέσα σε παρθένες και
ανέγγιχτες περιοχές όπως το όρος Καλοβούνι, όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ,
συνεπάγεται μια τεράστια, άπαξ και διαπαντός, καταστροφή σε ένα ευαίσθητο περιβάλλον, που
έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου και αποτελεί τη φυσική κληρονομιά των προγόνων
μας, την οποία καλούμαστε όλοι μας να προστατεύσουμε και όχι να καταστρέψουμε. Συνεπάγεται
μια, παντελώς, μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική και φυσική καταστροφή, που, εξαιτίας της
δεδομένης μεταβλητότητας και στοχαστικότητας της αιολικής ενέργειας αλλά και της αδυναμίας
αποθήκευσης αυτής με πρακτικό, οικονομικό και για χρήση δικτύου τρόπο, κανένα ουσιαστικό
ενεργειακό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κ.λ.π., όφελος δεν αποφέρει. Αντίθετα, καταστρέφει το
περιβάλλον στο όνομα της προστασίας του, αποβαίνει σε βάρος της τοπικής αλλά και εθνικής
οικονομίας και δημιουργεί συνθήκες ενεργειακής εξάρτησης της χώρας (ανάγκη εισαγωγής
αξιόπιστων πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο ή οι εισαγωγές ρεύματος από γειτονικές
χώρες), ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των ανεμογεννητριών να συμβάλουν πραγματικά και με
τρόπο αξιόπιστο στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών, όπως αβίαστα ανακύπτει κι από τις
εισηγήσεις αυτών των ίδιων των μελετών επάρκειας του ΑΔΜΗΕ αλλά και τον Εθνικό Σχεδιασμό
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Υπογραφή
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