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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΠΗΕ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ: 

Συγκεκριμένα για τα υπό δημόσια διαβούλευση έργα: 

Α)"Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 40MW στη θέση 
ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ και συνοδά έργα" με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας 
ΠΕΤ 2009371218  και  

Β) "Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειαςσυνολικής  ισχύος 46 MW στην θέση 
ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ, , και συνοδά υποστηρικτικά έργα" με αριθμό 
Περιβαλλοντικής Ταυτότητας ΠΕΤ 2004292211 

Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω έργα έχουν  κοινά στοιχεία όπως δρόμους πρόσβασης, 
υποσταθμούς και δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ανήκουν στον ίδιο μέτοχο και αποτελούν 
ένα επενδυτικό σχέδιο και η κριτική θα είναι κοινή και για τα δύο έργα. 

Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Πρόκειται για δύο Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ο ένας 
στην κορυφογραμμή Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απελίνα 40 MWμε 10 Α/Γ σε περιοχή 
βορειότερα του διάσελου Αγ.ΝικολάουΒραγγιανώνκαι ο άλλος στην κορυφογραμμή  
Γραμμένη – Τούρλα- Καρνόπι 46 MWμε 11 Α/Γ σε περιοχή που εκτείνεται από το μνημείο 
της Νιάλας και νοτιότερα. 
Οι δύο σταθμοί συνδέονται με μεταξύ τους με υπόγειο καλώδιο μέχρι τοκοινό κτίριο 
υποσταθμού ανύψωσης τάσης ρεύματος βορειότερα του δασικού χωριού Δρυάδες και στην 
συνέχει το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος γίνεται εναέριο μέχρι τον ΥΗΣ Πλαστήρα στο 
Μοσχάτο που συνδέεται με το εθνικό δίκτυο ρεύματος. 
Η περιοχή των ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά  υποστηρικτικά έργα χωροθετούνται συνολικά σε τρεις 
Καλλικρατικούς Δήμους: τον Δ. Αγράφων, τον Δ. Λίμνης Πλαστήρα και τον Δ. Καρδίτσας. 
 
Τα έργα εντάσσονται στις προστατευόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα  στην περιοχή 
εντοπίζεται η Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα της Οδηγίας 
2009/147/ΕΟΚ(προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000), με κωδικό 
GR2430002 και ονομασία«Όρη Άγραφα», οι δύο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά την 
Οδηγία 92/42/ΕΟΚ, μεκωδικό GR1410002, και ονομασία «Άγραφα» και GR1410001 και 
ονομασία «ΠεριοχήΛίμνης Ταυρωπού» καθώς η περιοχή Τοπίο Ιδιαίτερα Φυσικού 
Κάλους (ΤΙΦΚ) Περιοχή Λίμνης Πλαστήρα (Ταυρωπού ή Μέγδοβα) με κωδικό ΑΤ3011009. 
 
Τα υψόμετρα εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ είναι από 1.700μ έως και 1.973μ 
 
Στην ανωτέρω προστατευόμενη περιοχή θα διανοιχθούν (σελ 45 και 39 των ΜΠΕ): 

• Νέοι δασικοί δρόμοι 15.329,04μ για οδοποιία (για εσωτερική οδοποιία 6.000μ + 
3056μ  και για νέους  οδούς πρόσβασης 4.536,95μ μέχρι Αγ.Νικόλαο + 1.736,09μ 
για το καλώδιο στη θέση Λάκα Οσμάν.)   

• Νέοι δασικοί δρόμοι 14.113,91μ για το δίκτυο Υ.Τ. (σελ35 αρχικής ΜΠΕ)  
• Επέμβαση σε υπάρχοντες δρόμους 16.992,00μ (οδός πρόσβασης 11.356μ -4.534μ 

= 6.822μ και συνδετήρια οδός 10.170μ) 
• Ισοπεδώσεις και διαμόρφωση πλατειών Α/Γ και κτιρίων υποσταθμών 139.185μ2 
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Το σύνολο της απώλειας δασικών εκτάσεων επέμβασης-κατάληψης-εκχέρσωσης είναι 
410.917 μ2 (291.506μ2 για Το Μίχος-Βοϊδολίβαδο σελ.220 και 119.408 μ2 για το Γραμμένη-
Τούρλα σελ.167 
Από τις οποίες εκτάσεις θα κοπούν 1.825 δέντρα ( Έλατα 672, δρύες 723, οξιές 
205κλπ.πλατύφυλλα 225) και 753 θάμνοι σελ.223 και 167 
Σημειώνουμε εδώ ότι οι αρχικές μελέτες έλεγαν ότι θα κοπούν μόνον 30 έλατα (σελ.132 
και 134 αρχικών μελετών) και οι υπόλοιπες εκτάσεις παρουσιάζονταν ως χέρσες ή 
θαμνώδεις.  

 
Τα έργα είχαν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το 2012 χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση και 
το 2018 εκδόθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και τα έργα ήταν ώριμα να ξεκινήσουν.  

Φορείς – πολίτες,  κινήματα και σχετικοί επιστήμονες στην πορεία ανέδειξαν τα 
πλείστα των προβλημάτων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την οικονομία της 
περιοχής των σχεδιαζόμενων έργων.    
 Έτσι τον Αύγουστο του 2020 υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΝ τροποποιήσεις των έργων οι 
οποίες κρίθηκαν ουσιώδεις με βάσει τα όσα αναφέρονται στον Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 
92 Α’) και ειδικότερα στο άρθρο 4, παρ. 2.ββ αυτού και προκειμένου για την 
προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης απαιτείται η εκπόνηση 
και υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τις οποίες μελέτες κρίνουμε 
τώρα. 
 
Β. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΣΠΗΕ 
Η συνολική σκοπιμότητα της αλλαγής των έργων αναφέρει στο κεφάλαιο 3.3 των μελετών 
και περιληπτικά αναφέρει ότι «ο τροποποιημένος σχεδιασμός παρουσιάζει μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά οφέλη και συνδυάζει ταυτόχρονα μια καλύτερη σχέση μεταξύ του 
βέλτιστου επιχειρησιακού αποτελέσματος, της παραγωγής φθηνότερου ηλεκτρικού 
ρεύματος και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 

Αυτό, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, δεν έχει καμία σχέση με τα ουσιαστικά αίτια της 
τροποποίησηςδιότι ο νέος σχεδιασμός γίνεται κυρίως γιατί ο αρχικός ήταν εντελώς 
ανεδαφικός και οι αρχικές μελέτες είχαν εκπονηθεί αποκρύπτοντας τις πραγματικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον για την εύκολη έγκρισή τους και όλα αυτά αναδείχθηκαν μέσα 
από ενασχόληση με το θέμα από πολλούς εθελοντές και επιστήμονες  και παρεμβάσεις στις 
αρμόδιες αρχές. Ο μοναδικός στόχος των τροποποιήσεων των ΜΠΕ  είναι η μεγιστοποίηση 
του  οικονομικού οφέλους, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές  επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, και την οικονομία της περιοχής. Επίσης δεν μελετάται καθόλου η μηδενική 
λύση της μη εγκατάστασης των αιολικών σταθμών αυτή που υποστηρίζουμε.    

Ο νέος σχεδιασμός επιφέρει πολύ μεγαλύτερες και καταστροφικές επιπτώσεις στο 
προστατευόμενο περιβάλλον της περιοχής και σκοπίμως αποκρύπτεται από τις ΜΠΕ 

Α)Ενώ μειώνονται οι ανεμογεννήτριεςτων δύο αιολικών και αντίστοιχα οι πλατείες 
εγκατάστασης από 20+20=40σε 10 (Μίχος-Βοϊδολίβαδο) +11 (Γραμμένη –Τούρλα) =21 στον 
νέο σχεδιασμό, α) αυξάνονται οι επιφάνειες των πλατειώναυτών από 50 (Μίχος αρχική 
ΜΠΕ σελ.34 20 Α/Γ Χ 2,5 στρ=50 στρ) + 40 (Γραμμένη αρχική ΜΠΕ σελ.35 20 Α/Γ Χ 2στρ = 40 
στρ)  =90 στέμματα (και όχι εσφαλμένα που αναφέρουν οι νέες ΜΠΕ στην σελ.46 και 
σελ.40 για 60+60=120 στρ για να παρουσιάσουν μείωση) σε 54,5 + 42,3 = 96,7 στρέμματα. 

  Β)  Ενώ μειώνονται οι ανεμογεννήτριες των δύο αιολικώνοι εκσκαφές για τις βάσεις τους 
αυξάνονται, από (686,72 +567,18) Χ 20= 25.078,00 μ3σε 1400 Χ 21 = 29.400,00μ3 
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Γ) Ενώ μειώνονται οι ανεμογεννήτριεςη επιφάνεια σαρώσεως τους σχεδόν 
διπλασιάζεταιαπό (3.957,19 Χ 20+5.278,34 Χ20) =184.710,60 μ2 σε 14.527 Χ 21 = 
305.067,00 μ2   με ότι αυτό συνεπάγεται για τα προστατευόμενα είδη της ορνιθοπανίδας. 

Δ)Πέρα από τις προβλεπόμενες διανοίξεις των προηγούμενων ΜΠΕ προβλέπει διάνοιξη 
νέων δασικών δρόμων μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και σε εντελώς παρθένα 
οικοσυστήματα ο ένας  4.536,95μ από τον οικισμό Έλατο προς την κορυφή Βουτσικάκικαι ο 
άλλος 1.736,09μ από το ρέμα Οξούλα στην ιστορική θέση Λάκα Οσμάν μέσα σε δάσος 
οξιάς.  

Ε) Επεμβάσεις επιβαρυντικές στο περιβάλλον με την εγκατάσταση εργοστασίων 
παρασκευής σκυροδέματος που δεν προβλέπονταν, και μάλιστα σε δύο διαφορετικές 
εκτάσεις 5.335μ2 για κάθε ΑΣΠΗΕ που όμως αναφέρουν ότι είναι η ίδια έκταση!! Σελ. 99 
και 78 νέων ΜΠΕ 

ΣΤ)Μερική υπογειοποίηση του καλωδίου μεταφοράς ρεύματος όχι μόνο από υπάρχουσα 
οδοποιία αλλά και με διάνοιξη νέας μέσα σε περιοχή Natura 2000. 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΠΕ 

Α)Στη ΜΠΕ προσδιορίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της οδοποιίας, όμως δεν υπάρχουν  
αναλυτικές μελέτες οδοποιίας για τις αλλαγές που προτείνονται στο σχεδιασμό πχ 
μεγαλύτερες Α/Γ με μήκος πτερυγίων σχεδόν διπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμόμήκος 
68μ αντί 35,5μ αρχικά. Ο υπολογισμός των εκσκαφών έχει γίνει με πλάτος δρόμου 5μ  
σελ.166 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμό για τις Α/γ με πτερύγια 35μ.  

Τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του εξοπλισμού των Α/Γ είναι 
υπερμεγέθη καιμεγάλου βάρους. Το μήκος αυτών των οχημάτων καθορίζεται από το μήκος 
των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας (εν προκειμένω 66,6 μ., σελ.69 της ΜΠΕ), ενώ το 
πλάτος καθορίζεται από τη νασέλατης Α/Γ (σύνηθες πλάτος 5 μ). Συνεπώς τα οχήματα αυτά 
έχουν ελάχιστο μήκος 55-60 μ και πλάτος 5 μ. Αν και στην ΜΠΕ αναφέρει μήκος οχήματος 
40μ  σελ.72.  Για ναστρίψουν δε αυτά τα οχήματα, χρειάζονται ακτίνες καμπυλότητας 
μεγαλύτερες των 55-60 μ. Στις περιοχέςαυτές και σ΄αυτά τα υψόμετρα δεν υπάρχουν 
δρόμοι μ΄αυτά τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς οι υπό βελτίωσηυφιστάμενοι δασικοί δρόμοι 
είναι σα να κατασκευάζονται από την αρχήκαι δεν απαντούνταιτα ερωτήματα: 

- Ποιο θα είναι το πλάτος των δρόμων 

-Ποιες θα είναι οι κλίσεις των δρόμων; 

- Ποιο θα είναι το ύψος και ποιο το μήκος των πρανών; 

- Ποιο θα είναι το ύψος αλλά και ποιο θα είναι το συνολικό μήκος των τοίχων αντιστήριξης 
από μπετόν ήκαι τωνσυρματοκιβωτίων (σαρζανέτ); 

- Πόσες θα είναι οι στροφές καμπυλότητας μεγαλύτερης των 50-60 μέτρων; 

- Πόσες θα είναι οι διαπλατύνσεις σε σημεία περιορισμένης ορατότητας; 

- Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για επαναφορά των δρόμων στο επιτρεπόμενο πλάτος με 
βάση τηνυπάρχουσα νομοθεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 
αιολικού πάρκου, όταν είναιγνωστό ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν ως έχουν 
καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του Α/Π ώστε ναεξυπηρετούν ανάγκες επισκευών και 
αντικατάστασης τμημάτων του εξοπλισμού; Και επιπλέον σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
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να αποκατασταθούν φυσικά τοπία σε ορεινά εδάφη,ειδικά σε υψόμετρα 1.8000μ και με 
κλίσης εδάφους 80% και 90%. 

Β)Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη, για την κατασκευή της υφιστάμενης και της νεας 
οδοποιίας, πέρα από μια γενική αναφορά σταγεωλογικά, εδαφολογικά και τεκτονικά 
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Με δεδομένη την γεωλογικήαστάθεια της 
ευρύτερης περιοχής η οποία δημιουργεί αποδεδειγμένα πλείστα προβλήματα κάθε χρόνο 
στις τοπικές οδούς, εξαιτίας του Φλύσχη των Αγράφων, επί του οποίου προτείνεται να 
εγκατασταθούν τα Α/Π. Με δεδομένη και την έντονη υδροφορία της περιοχής, τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του μεγάλου υψομέτρου και τα κατολισθητικά 
φαινόμενα είναιαμφίβολο εάν ο υπό μελέτη δρόμος είναι σε θέση με αυτά τα δεδομένα να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κατασκευήςκαι λειτουργίας του Α/Π και δεν είναι σαφές, 
εφόσον δεν υπάρχει καμία μελέτη, εάν η επέμβαση σε ένα τόσο μεγάλοτμήμα της περιοχής 
δεν θα πυροδοτήσει διαβρωτικά και κατολισθητικά φαινόμενα, εξαιτίας των εκσκαφών 
/επιχώσεων και την διατάραξη της φυσικής επιφανειακής και υπόγειας υδατικής απορροής.  

Οι ΜΠΕ δεν έχουν υπολογίσειτο κόστος των περιβαλλοντικών αυτών επιπτώσεων. 

Ούτε έχουν υπολογίσει το κόστος της επίδρασης στη Λίμνη Πλαστήρα των τεράστιων μαζών 
στερεών υλικών που θα κατεβαίνουν στο βυθό της λίμνης. 

Είδαμε πρόσφατα τις τρομακτικές επιπτώσεις από την καταιγίδα Ιανός στα εδάφη της 
περιοχής και καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν είχαν γίνει και τα αιολικά στις 
κορυφογραμμές. 

Ειδικά δε τις τελευταίες ημέρες του έτους 2020 σημειώθηκαν εκτεταμένες κατολισθήσεις 
στον οικισμό Αγία Μαρίνα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, περιοχή  ανάντι του δρόμου μετά  
τον Μπελοκομύτη όπου στις μελέτες προβλέπονται επεμβάσεις με διαπλατύνσεις.  

Γ)  Οι κορυφογραμμές αποτελούν τον υδροκρίτη των ορεινών όγκων και ειδικά στον ΑΣΠΗΕ 
Μίχος –Βοϊδολίβαδο εντός της περιοχής επέμβαση υπάρχουν πηγές  που δεν αναφέρονται 
και δεν έχουν μελετηθεί στην ΜΠΕ και δεν έχουν γίνει υδρογεωλογικές μελέτες καθότι 
από αυτές τις πηγές αρδεύονται οικισμοί της περιοχής.Δεν έχουν εκτιμηθεί οι πιθανές 
μόνιμες επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής εξαιτίας της 
κατασκευής των τεχνικών έργων, από την στιγμή που λόγω των έργων οδοποιίας 
διαταράσσεται το φυσικό ανάγλυφομιας περιοχής μεγάλης έκτασης άρα μεταβάλλονται και 
τα στοιχεία επιφανειακής και υπόγειας απορροής. Κατά τηνφάση κατασκευής οι 
επιπτώσεις μπορεί να οφείλονται σε διαρροές καυσίμων - λιπαντικών των πάσης 
φύσεωςμηχανημάτων των έργων, εξαιτίας της πλύσης αντλιών - βαρελών σκυροδέματος 
και λόγω των λυμάτων του προσωπικού. 

Επίσης η λειτουργία  επί τόπου των  παρασκευαστηρίων σκυροδέματος με τα υγρά 
απόβλητα από τηνλειτουργία του ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στα 
επιφανειακά και υπόγεια νερά ειδικά δε αυτό που ευρίσκεται σε απόσταση 200μ από την 
Λ.Πλαστήρα στο Νεοχώρι.  

Δ) Οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις των έργων (για τις οποίες επισυνάπτουμε ένθετη 
ανάλυση) ενώ έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος & ΒιοποικιλότηταςΔΕΝ έχουν ουδέποτε εγκριθεί, προφανώς λόγω των 
εσφαλμένων συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των έργων στην βιοποικιλότητα. 
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Ε) Απουσιάζει παντελώς η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του έργου για να ξέρουμε πόσο 
τελικά θα είναι το ενεργειακό  όφελος από αυτό το τεράστιο τίμημα, ούτε και αναφέρονται 
σαφή ανεμολογικά στοιχεία της περιοχής των ΑΣΠΗΕ. Αναφέρει μόνον ότι οι 
Α/ΓVestasV136  που θα εγκατασταθούν λειτουργούν  με ταχύτητες αέρα από  3 m/s μέχρι 
και 32 m/s σελ.68. Όμως οι μελέτες έλαβαν υπόψη μόνον μετεωρολογικά στοιχεία από τον 
σταθμό Υ.Η.Σ. Πλαστήρα σελ.119 όπου η μέση μηνιαία ταχύτητα ανέμου είναι 1,0 m/s, 
δηλαδή υπάρχει περίπτωση οι Α/Γ να μην δουλέψουν καθόλου; Στις μελέτες έπρεπε να 
αναφέρονται έγκαιρα ανεμολογικά στοιχεία από ανεμολογικούς ιστούς για τους οποίους 
έχουν εκδοθεί άδειες για την εγκατάστασή τους.   

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Μ.Π.Ε. 

1. Η μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών δε σημαίνει και μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού, με βάση τους νέους σχεδιασμούς των έργων, 
απαιτούνται μεγαλύτεροι δρόμοι, μεγαλύτερες πλατείες (με μέσο όρο περίπου 4.605 τ.μ., 
σχεδόν διπλάσιες, δηλαδή από τις αρχικά αδειοδοτημένες και με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τη μορφολογία ορεινών περιοχών και δη κορυφογραμμών), περισσότερες  εκσκαφές  για 
τις πλατείες και τις βάσεις των ανεμογεννητριών,  περισσότερα πλεονάσματα εκσκαφών, 
κ.λ.π. 

 
2. Οι μελέτες προβλέπουν εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε όλες τις κορυφές των 

κορυφογραμμών των ΑΣΠΗΕ. Στις αρχικές μελέτες οδοποιίας των έργων προβλέπονταν για 
την διαμόρφωση των πλατειών των ανεμογεννητριών ταπείνωση των κορυφών  μέχρι και 
17 μέτρα. Με τις υπό κρίση μελέτες, με τις πλατείες εγκατάστασης να έχουν πέραν του 
διπλάσιου μεγέθους από τις αρχικές η ταπείνωση των κορυφών των Αγράφων θα 
ξεπεράσει τα 30 μέτρα και σε συνδυασμό με τη εγκατάσταση των Α/Γ των 150 μέτρων 
ύψους πάνω στις πρώην κορυφές θα υπάρξει πλήρης αλλοίωση του τοπίου. Ειδικά δε οι 
Α/Γ του ΑΣΠΗΕ Γραμμένη Τούρλα Καρνόπι θα είναι ορατές από την πόλη της Καρδίτσας 
και από την Λάρισα προσβάλλοντας όλο το Θεσσαλικό τοπίο. 
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Εικόνα 1Φωτο από κατασκευήπλατειώνγια εγκατάσταση Α/Γ VestasV136 

 
3. Η τεράστια ποσότητα του πλεονάσματος των εκσκαφών 591.345 μ3, σελ.102 και 79 

λόγω των έντονων επεμβάσεων καιτων έντονων κατά θέσεις κλίσεων δημιουργεί σοβαρά 
ζητήματα διαχείρισηςτα οποία δεν αντιμετωπίζονται από τις μελέτες. Η εκφραζόμενη 
άποψη στηΜΠΕ ότι η διαχείριση θα γίνει με υπόδειξη των αρμόδιων Δασαρχείων για 
αποκαταστάσεις άγονων εκτάσεων και για διάστρωση δρόμων δεν μπορεί να δεσμεύσει τις 
υπηρεσίες καθ΄ότι στις εκτάσεις αρμοδιότητάς των Δασαρχείων απαγορεύεται η 
εναπόθεσή τους. Συνεπώς η ΜΠΕόφειλε να διερευνήσει πληρέστερα τις οφειλόμενες 
λύσεις και να καταθέσεισαφείς προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. 

 
4. Για την οικονομική αξία του τοπίου και αναφορικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των έργων (συμπεριλαμβανομένων αυτών στον ανθρωπογενή τομέα) δε 
λαμβάνεται υπόψη ο πρωτογενής  παραγωγικός τομέας, που αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και άλλες επαγγελματικές 
δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) στην περιοχή του έργου, παρότι στις ίδιες μελέτες 
γίνεται αποδεκτό ότι τέτοιες δραστηριότητες υφίστανται, αποτελούν χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της περιοχής και βρίσκονται σε πορεία ανοδική.  

 
5. Στις μελέτες των έργων αναφέρονται πολλά καταχωρημένα στο «κόκκινο βιβλίο» 

υπό καθεστώς απειλής είδη πανίδας,  χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται κανένα ειδικό μέτρο 
για την προστασία τους. Ειδικά δε για είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ (Όρνιο, Φιδαετός, 
Κοκκινοκαλιακούδα)  οι επιπτώσεις κρίνονται από αμελητέες έως μέτριας σημαντικότητας 
(μόνο κατόπιν εφαρμογής μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων, όπως αναφέρεται ότι θα 
εφαρμοστούν στους εν λόγω ΑΣΠΗΕ). Τα συστήματα αυτά δε έχουν αποδειχθεί στην 



7 
 

πράξη ατελέσφορα στον μετριασμό των επιπτώσεων.  Πρόσφατο το παράδειγμα της 
θανάτωσης ροδοπελεκάνων σε ΑΣΠΗΕ της Φλώρινας καθώς και βίντεο που κυκλοφόρησε 
από γειτονικό (στα Άγραφα) ΑΣΠΗΕ στα Όρη Βάλτου όπου φαίνεται ξεκάθαρα η εγγύτητα 
πτήσης διαφόρων πτηνών προς τις ανεμογεννήτριες (στις οποίες λειτουργούσε σύστημα 
DTBird) και η συνεχής λειτουργία αυτών, χωρίς διακοπή.  Για τις ΕΟΑ επισυνάπτουμε ειδικό 
ένθετο σχολιασμού(βλέπε αρχείο Κείμενο αντίκρουσης των νέων ΜΠΕ_ΕΟΑ_Άγραφα). 

 
 
6. Χιλιάδες δέντρων και τετραγωνικών λοιπής βλάστησης θυσιάζονται χάριν της 

εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων και των συνοδών αυτών έργων, χωρίς να 
παρατίθεται κανένα, απολύτως, στοιχείο, που να τεκμηριώνει ότι οι ανεμογεννήτριες 
μειώνουν περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απ’ ότι ο φυσικός 
πλούτος, που εξαιτίας τους χάνεται. 

 
7. Στις μελέτες των συγκεκριμένων έργων γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ασπόνδυλων 

μορφών ζωής στην περιοχή για τα οποία ουδεμία προσπάθεια καταγραφής και 
παρατήρησής τους αναφέρεται ή μέριμνα προστασίας τους λαμβάνεται, με την 
αυθαίρετη αιτιολογία ότι : i) η υφιστάμενη γνώση της οικολογίας τους και της γεωγραφικής 
τους κατανομής τους είναι ιδιαίτερα ελλιπής, και ii) οι επιπτώσεις έργων ΑΠΕ σε είδη και 
πληθυσμούς ασπονδύλων είναι δύσκολο να καταγραφούν και να αξιολογηθούν, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται και στην έλλειψη σχετικών δεδομένων στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Επιπλέον, για πολλά από τα ενδιαιτήματα της περιοχής του έργου περιγράφονται αρνητικές 
επιπτώσεις  (π.χ. εκτοπισμός) χωρίς να αναφέρονται επιτόπιες μελέτες, έρευνες, κ.λ.π., που 
να επιβεβαιώνουν ότι  αυτές είναι μειωμένης σημαντικότητας, όπως στις ΜΠΕ αναφέρεται . 

 

8. Πέραν των γενικών και αόριστων αναφορών περί μη ύπαρξης αρνητικών 
επιπτώσεων, δεν αναφέρεται στις μελέτες των έργων 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 (ορεινές 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.  

 
 
9. Ο υπολογισμός των εκσκαφών στις θεμελιώσεις και στις διαμορφώσεις των χώρων 

έγινε χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη το ανάγλυφο της περιοχής, όπου οι κλίσεις του εδάφους 
είναι μεγάλες και μεταβλητές.  

 
10. ∆εν γίνεται καμίαεκτίμηση για την καταλληλόλητα της υφιστάμενης επαρχιακής 

οδοποιίας, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ούτε για τις 
επιπτώσεις που θα φέρει η κατασκευή του έργου σε τμήματα αυτής, την αποκατάστασή 
τους, κ.λ.π. 
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Εικόνα 2 Ο υπάρχον δρόμος στην περιοχή της Νιάλας εποχιακής κυκλοφορίας και πλάτους 2-3μ. που διέρχεται 
μέσα από λιθώνα θα πρέπει να γίνει πλάτους 5-10μ. και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αποκατάστασης του 
τοπίου. 

11. Για την διάνοιξη νέων δασικών δρόμων οι μελέτες του έργου αναφέρουν ως  
μέγιστη κατά μήκος κλίση 12% , που, όμως, είναι απαγορευτική για χωμάτινουςδρόμους 
καθώς, σύμφωνα µε εγχειρίδια κατασκευαστών α/γ, η μέγιστη επιτρεπτή κλίση ανέρχεται 
σε μόλις 7%,  λόγω της αστάθειας των εδαφών και το μεγάλου όγκου και βάρους των 
φορτηγών μεταφοράς του εξοπλισμού. Επιπλέον, χωματόδρομοι µε κλίσεις > 8-9% αντί να 
στραγγίζουν εγκάρσια στις τάφρους, το νερό συγκεντρώνεται, ρέει κατά μήκος και 
διαβρώνει το κατάστρωμα, που βαθμιαίαμετατρέπεται σε χαντάκι. Υπάρχουν, ακόμα, 
αμφιβολίες για το αν οι ίδιοι δρόμοι μπορεί να έχουν κλίση 12%, αφού οι κλίσεις της 
περιοχής εγκατάστασης των έργων είναι κατά πολύ μεγαλύτερες.  
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Εικόνα 3 Άλλο σημείο με λιθώνα στην Νιάλα. Είναι δυνατή η αποκατάσταση του τοπίου αν ο δρόμος από 2-3μ 
γίνει 5-10μ; Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας κτηνοτροφική δρατηρότητα.  

12. Το πλάτος του δρόμου πρόσβασης των 5 μέτρων που αναφέρεται στις  μελέτες 
των έργων, είναι το θεωρητικά ελάχιστο απαιτούμενο, αφού στην πράξη απαιτούνται 
μεγαλύτερα πλάτη δρόμων, δεδομένου και του ανάγλυφου της περιοχής.  Με εγκύκλιο, 
ωστόσο, του αρμόδιου υπουργείου επιτρεπτοί δρόμοι διαστάσεων πλάτους μεγαλύτερου 
των 5μ προσκρούουν στην ισχύουσα νομοθεσία, μια κι αυτή δε μπορεί να υποκατασταθεί 
με αποφάσεις διοικητικών οργάνων (εγκυκλίους). 

 
 
13. Η Πίνδος είναι οροσειρά µε υψηλό υψόμετρο και μεγάλο ορεινό όγκο και το 

ανάγλυφό της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σύνθετο, σύμφωνα και µε διεθνή βιβλιογραφία 
(μεγάλες υψομετρικές διαφορές, έντονες κλίσεις, κ.λ.π). Η μορφή αυτή της τοπογραφίας, 
εκτός από αξιόλογη και σημαντική για την χλωρίδα και την πανίδα της, δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο την αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού και τη βέλτιστη χωροθέτηση του, 
αφού συνήθως εμφανίζονταιαυξημένες ταχύτητες λόγω ορογραφίας και τραχύτητας, 
αλλαγές της κατακόρυφης διακύμανσης της ταχύτητας, ζώνες αποκόλλησης ροής και 
περιοχές υψηλής τύρβης. Το μεγάλο υψόμετρο µέσω της επικρατούσας ατμοσφαιρικής 
πίεσης επηρεάζει την πυκνότητα του αέρα και τη μείωση της απόδοσης των Α/Γ. Επίσης, ο 
παγετός επιδρά καθοριστικά στη λειτουργία ενός αιολικού πάρκου. Η επικάθιση πάγου στα 
μέρη της ανεμογεννήτριας αυξάνει τη στατική και δυναμική της καταπόνηση ενώ από το 
αυξημένο βάρος στα πτερύγια των ανεμογεννητριών υπάρχει  μεγάλη πιθανότητα 
εκτόξευσης τµηµάτων πάγου κατά την περιστροφή τους, γεγονός που ουδόλως δύναται να 
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αποκλειστεί ακόμα και με τα περιγραφόμενα στις μελέτες των έργων αντιπαγωτικά μέτρα 
και υλικά για την κατασκευή των ίδιων πτερυγίων, αφού κανένα στοιχείο αντίστοιχης 
δοκιμής στην πράξη δεν παρατίθεται. Ειδικά δε πρόσφατα στις 16/12/2020 κατέρρευσε 
ίδιου τύπου ανεμογεννήτρια VestasV136 που ήταν εγκατεστημένη σε αιολικό πάρκο της 
ίδιας εταιρείας.   

 

Εικόνα 4   Πτώση Α/Γ στον ΑΣΠΗΕ Κασιδιάρη 16/12/2020 

14. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Α/Γ καλούνται να δουλέψουν σε ένα ακραίο 
περιβάλλον μεγάλου υψομέτρου και χαμηλώνθερμοκρασιών, εξαιτίας του οποίου 
ενδέχεται να έχουν αρκετές βλάβες και μειωµένη απόδοση για μεγάλο διάστημαμέσα 
στο έτος. Με βάση τις διαπιστωμένες ακραίες καιρικές συνθήκες στα υψόμετρα που θα 
χωροθετηθούν τα υπό εξέταση αιολικά πάρκα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη - 
ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε και τις εξαιτίας της γεωλογίας και των καιρικών φαινομένων 
σχεδόν αναπόφευκτες καταστροφές επί των οδών πρόσβασης ή εξυπηρέτησης των ίδιων 
έργων - η πρόσβαση για επισκευή βλαβών κατά τους χειμερινούςμήνες, δεδομένο ιδιαίτερα 
επιβαρυντικό για την ηλεκτροπαραγωγή τους. Όλα τούτα, σε συνδυασμό και με τη 
δεδομένη, λόγω της στοχαστικής φύσεως του ανέμου αλλά και των εγγενών προβλημάτων 
δικτύωσης, προβληματική φύση της ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα, εγείρουνθέμα 
περί του κατά πόσο τελικά τα συγκεκριμένα έργα θα μπορέσουν να συμβάλουνπραγματικά 
στην ενίσχυση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας και στην αποκόμιση των 
περιβαλλοντικών οφελών µέσω ουσιαστικής μείωσης εκπομπής αεριών θερμοκηπίου, όπως 
οι φορείς αυτών επικαλούνται στις ΜΠΕ.  

 

15. Οι γυµνές επιφάνειες της ψευδαλπικής ζώνης την ημέρα "ψήνονται " απ’ τον ήλιο 
και το βράδυ παγώνουν. Το οργανικό έδαφος είναι ελαχίστου πάχους, αποτέλεσμα του 
κλίματος και της ποώδους βλάστησης (που σημαίνειμικρό βάθος ριζών και κατά συνέπεια 
διεργασιών) που απαιτεί χιλιετίες να δημιουργηθεί. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, 
οποιαδήποτε αποκατάσταση είναι δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, όπως αποδεικνύουν τα 
πρανή των δρόμων για την εξυπηρέτηση βοσκοτόπων της περιοχής, που, αν και 
διανοίχθηκαν προ πολλών ετών,  παραμένουν "κρανίου τόπος". Στα ίδια υψόμετρα 
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αναπτύσσεται σπάνια βλάστηση μεγάλης οικολογικής σημασίας, η καταστροφή της οποίας, 
ωστόσο, στη μελέτη του έργου αντιμετωπίζεται ως όχι ιδιαίτερης αξίας. Για την ίδια, 
σημαντικής και καθοριστικής για το οικοσύστημα της περιοχής αξίας  βλάστηση  κανένα 
ειδικό μέτρο για την αποκατάστασή της δεν υιοθετείται, εκτός των αναφορών για απλές 
φυτοτεχνικές εργασίες με χώμα από τις εκσκαφές του έργου, για τις οποίες, όμως, ισχύουν 
όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δυσκολίες και αμφιβολίες ως προς το αποτέλεσμα.  

 

16. Λόγω του µεγάλουυψοµέτρου η περιοχή του έργου είναι συχνά αποκλεισµένη το 
χειµώνα και χρειάζονται εκχιονιστικά µηχανήµατα για τη διάνοιξη των δρόµων, που, 
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και των κατολισθήσεων,  κλείνουν, χωρίς να 
περιγράφονται στη μελέτη συγκεκριμένοι και με μέριμνα του φορέα του έργου τρόποι για 
την αντιμετώπιση των εκ των συνθηκών αυτών προβλημάτων. Οι ίδιοι δρόµοι, ωστόσο, 
ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο το οποίο ευθύνεται για τη συντήρηση και επισκευή τους. 
Αυτό σηµαίνει πως, σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, απαιτούνται σημαντικά 
χρηματικά ποσά σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, για να διατηρούνται ανοιχτοί 
δρόµοι που εξυπηρετούν αποκλειστικά και µόνο συµφέροντα εταιρειών των αιολικών 
πάρκων, με το Ελληνικό δημόσιο να αντιμετωπίζει ακόμα και τον κίνδυνο προσφυγών 
εναντίον του για τα διαφυγόντα κέρδη των ίδιων εταιριών, σε περίπτωση αδυναµίας για 
έγκαιρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου.  

17. Θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε παραδοσιακές αλλά  και σύγχρονες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή των έργων. Συγκεκριμένα, η κτηνοτροφία και οι 
μικροκαλλιέργειες, που ασκούνται παραδοσιακά στην περιοχή, θα υποστούν αρνητικές 
πιέσεις, λόγω κατακερµατισµού των βοσκότοπων και απώλειας έκτασης, που καλύπτει 
διατροφικές ανάγκες του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, αλλά και εξαιτίας μείωσης της 
εμπορικής αξίας των παραγόμενων από τις δραστηριότητες αυτές προϊόντων, η 
ταυτότητα των οποίων (brandname) παραπέμπει στο παρθένο και ανέπαφο της 
εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς τοπίο της περιοχής. Για τους ίδιους, περίπου, λόγους, 
τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις θα υπάρξουν και στον διαρκώς σε άνοδο ευρισκόμενο 
(δεδομένο παραδεκτό και από τις μελέτες των έργων) στην περιοχή τουρισμό, αφού η 
βασιζόμενη, επίσης, στο παρθένο και ανέπαφο του τοπίου επισκεψιμότητα και η ανάπτυξη 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην περιοχή, θα υποστούν, αδιαμφισβήτητα, καίριο πλήγμα. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην περιοχή, άμεσα 
σχετιζόμενο με το ατομικό εισόδημα των κατοίκων, με τις αντίστοιχες κοινωνικές 
επιπτώσεις (μείωση εισοδήματος, εξάλειψη παραδοσιακών και μη θέσεων εργασίας, 
ανεργία, αστυφιλία, κ.λ.π.). Υπόψη δε ότι οι επιπτώσεις αυτές δε δύνανται να 
εξισορροπηθούν ή να αποφευχθούν με τα προβλεπόμενα «αντισταθμιστικά» των ανωτέρω 
έργων, αφού αυτά εκ του νόμου είτε κατευθύνονται απλά σε λογαριασμούς κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας (1% του ετήσιου «τζίρου») είτε αποδίδονται στους οικείους δήμους 
για εκτέλεση έργων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα (που καμία βελτίωση 
και εγγύηση ατομικού εισοδήματος δεν αποφέρουν), επιπλέον δε, η εκταμίευσή τους δεν 
γίνεται τακτικά και εξαρτάται άμεσα από την οικονομική κατάσταση της χώρας και την 
αντίστοιχη βούληση της πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη πως 
αφενός τα προβλεπόμενα για τα συγκεκριμένα (αλλά και για κάθε άλλο αντίστοιχο έργο)  
«αντισταθμιστικά» είναι μηδαμινά αφετέρου ουδόλως αυτά δύναται να συγκριθούν με την 
απώλεια του φυσικού και υδάτινου πλούτου που, εξαιτίας των ίδιων έργων και χάριν 
ιδιωτικών συμφερόντων, απεμπολείται ή παραχωρείται, αλλά ούτε και με τις συνέπειες της 
συγκεκριμένης παραχώρησης. Σε καμία, επίσης, περίπτωση από τις μελέτες των ίδιων 
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έργων δεν επιδιώκεται (αλλά και πουθενά αλλού, αντίστοιχα, δεν  επιχειρήθηκε) η 
καθιέρωση της σχέσης «κόστους – οφέλους», ώστε να αξιολογηθούν από ειδικούς και με 
βάση πραγματικά στοιχεία οι αρνητικές από τα συγκεκριμένα έργα επιπτώσεις και τα όποια 
οφέλη απ’ αυτά αναμένεται να αποκομιστούν, ώστε να καταλήξουμε ασφαλώς σε 
συμπέρασμα για το αν αυτά είναι ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, 
κ.λ.π. επωφελή. 

18. Οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν, αλλά και οι υπερμεγέθεις διαπλατύνσεις θα 
προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή των πιο επισκέψιμων μονοπατιών της 
περιοχής. Είναι τα μονοπάτια,  Κ2 προς την κορυφή Πέντε Πύργοι 2.013μ, Κ3 προς την 
κορυφή Φλιτζάνι 2.017μ και Κ1 προς την Κορυφή Μπορλέρο 2.014μ  και τις διακλαδώσεις 
τους, που αποτελούν τμήματα που πιο χαρακτηριστικού όγκου των Αγράφων, την 
Κοιμωμένη των Αγράφων  (μορφολογικά είναι το κεφάλι το στήθος και το ανασηκωμένο 
γόνατο της Κοιμωμένης αντίστοιχα). Οι πολλαπλές τομές που θα προκαλέσουν οι δρόμοι 
στα μονοπάτια και η αλλοίωση του φυσικού και ανέγγιχτου περιβάλλοντος και η μετατροπή 
αυτού σε βιομηχανικό τοπίο θα ακυρώσουν την σημαντική προσπάθεια που έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια από την πολιτεία σε συνεργασία με εθελοντές ορειβάτες για την ανάδειξη 
και προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης όπως είναι ο περιπατητικός και ορειβατικός 
τουρισμός. 

 

Εικόνα 5Η κορυφή Μπορλέρο φωτογραφία από την Πόρτα Αγράφων,  στην θέση 1 χαρακτηριστικός λιθώνας της 
νότιας πλευράς, στην θέση 2 η περιοχή Λάκκα Οσμάν όπου θα διανοιχθεί ο νέος δρόμος για το δίκτυο του 
ρεύματος. 
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Εικόνα 6 Λεπτομέρεια της ιστορικής και ανέγγιχτης τοποθεσίας Λάκκα Οσμάνόπου προβλέπεται διάνοιξη νέου 
δρόμου. Στο βάθος το Μπορλέρο. 

 

19. Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν εκτεταμένες πηγές θορύβου που παράγουν ήχο 
χαμηλών συχνοτήτων (υπόηχους) και διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιδράσεις των 
ήχων χαμηλών συχνοτήτων είναι αρνητικές για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, 
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι, αν και κατά τη διάδοση του ήχου σε ελεύθερο πεδίο 
παρατηρείται μείωση της έντασης υψηλών συχνοτήτων λόγω απορρόφησης µέσω εδάφους 
και αέρα, ήχοι χαμηλών συχνοτήτων µπορούν να μεταδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις, 
χωρίς να μειωθεί η έντασή τους σημαντικά. 

 

20. Αναφορικά με την αιολική ενέργεια έχει σήμερα καταδειχθεί ότι, εξαιτίας της 
στοχαστικότητας του ανέμου και της αδυναμίας αποθήκευσής της με πρακτικό για χρήση 
δικτύου και οικονομικό τρόπο, αυτή δε δύναται να στηρίξει εθνικό δίκτυο και να 
ηλεκτροδοτήσει αντίστοιχα, δεδομένο που επιβεβαιώνεται αβίαστα και από τις μελέτες 
επάρκειας του ΑΔΜΗΕ (βλ. π.χ. Μελέτη για έτη 2020 – 2030 και πολύ περισσότερο μελέτες 
προηγούμενων ετών) αλλά και από τον ίδιο τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, που 
επισημαίνουν ξεκάθαρα τον κίνδυνο αδυναμίας κάλυψης των εθνικών μας ενεργειακών 
αναγκών από τις ΑΠΕ, χωρίς τη στήριξη των τελευταίων από συμβατικές πηγές (βλ. 
φυσικό αέριο), εισαγωγές ρεύματος από γειτονικές χώρες, κ.λ.π.. Κι όλα τούτα δε μπορεί 
παρά να καταδεικνύουν περίτρανα και το ανώφελο και άσκοπο της περιβαλλοντικής χάριν 
της εγκατάστασης και των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών καταστροφής, του 
κατακρεουργήματος των βουνοκορφών μας (και δη ιστορικών στην περίπτωσή μας), της μη 
αναστρέψιμης καταστροφής τεράστιων εκτάσεων δασών και αλπικής βλάστησης, της 
οικονομικής καταστροφής των γειτονικών περιοχών μετά των αντίστοιχων κοινωνικών 
επιπτώσεων αυτής, κ.λ.π., τη στιγμή, μάλιστα, που για τους ίδιους λόγους τίθεται σε 
κίνδυνο, ιδιαίτερα μετά τον παραγκωνισμό του λιγνίτη, ακόμα κι αυτή η ίδια η ενεργειακή 
αυτάρκεια της χώρας (βλ. μελέτες επάρκειας του ΑΔΜΗΕ).  

 

21. Οι αναφορές στις μελέτες των έργων για δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας δεν 
ευσταθούν, αφού η λειτουργία των έργων θα γίνεται, κυρίως, αυτοματοποιημένα, όσες δε 
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εξαιτίας αυτών υπάρξουν, μόνιμες, προσωρινές, εποχικές, κ.λ.π. (το μεγαλύτερο αιολικό 
πάρκο στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους), δε δύνανται σε καμία 
περίπτωση να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος και να αντιστρέψουν τις λοιπές 
αρνητικές επιπτώσεις, που θα επιφέρουν στην περιοχή αλλά και στην εθνική οικονομία, οι 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων 
αιολικών πάρκων.  

 

22. Η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου αμφισβητείται έντονα από ειδικούς επιστήμονες, αφού η 
συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου 
ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις.  

 

23. Κανένα στοιχείο για συμβολή των υπό εξέταση έργων στην τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής, όπως στις ΜΠΕ αναφέρεται, δεν παρουσιάζεται.  

 

24. Πέρα από γενικές αναφορές για ασφάλεια, ανθεκτικότητα υλικών, κ.λ.π., δεν 
παρέχονται τεκμηριωμένες εγγυήσεις (π.χ.. σχετικές μελέτες, έρευνες, βιβλιογραφία) για 
την ακινδυνότητα των ανεμογεννητριών στην περιοχή των έργων. Επιπλέον, δεν 
υιοθετούνται μέτρα άμεσης και με ευθύνη του φορέα των έργων αντιμετώπισης των  
κινδύνων από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, την ελαχιστοποίηση των συνεπειών εξ’ 
αυτών (π.χ. πυρκαγιές εξαιτίας αυτών, εκτόξευση πτερυγίων, κ.λ.π.) αλλά ούτε και για την 
αποκατάσταση της πρόσβασης σε περίπτωση οδικού και λόγω των καιρικών συνθηκών 
αποκλεισμού. Αντίθετα, η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κινδύνων και περιστατικών 
επαφίεται σε ενέργειες των αρμόδιων κρατικών φορέων, η στελέχωση και τα μέσα των 
οποίων δεν είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες και πλέον των συνηθισμένων για την 
περιοχή αντίστοιχων μέχρι σήμερα αναγκών και προβλέψεων, η δε ανάλογη ενίσχυσή τους, 
αν υποτεθεί ότι θα αποφασιστεί, θα επιβαρύνει, αναπόφευκτα, τον κρατικό 
προϋπολογισμό και τους πολίτες, προς εξυπηρέτηση και πάλι εταιρικών συμφερόντων. 

 

25. Στα περιλαμβανόμενα στις μελέτες των έργων σχέδια των προς έκδοση ΑΕΠΟ, δεν 
περιλαμβάνεται όρος για υποχρέωση ανάκλησης, αρμοδίως, της ΑΕΠΟ, όταν οι όροι αυτής 
δεν τηρούνται. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

      Εν κατακλείδι, αποδεικνύουμε ότι οι υπό κρίση Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων των έργου είναι ελλιπείς και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους. Η 
εγκατάσταση των Αιολικών στις παρθένες και ανέγγιχτες και αδιατάραχτες περιοχές των 
Αγράφων 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 
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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).  Για τους λόγους αυτούς και η ευθύνη όλων όσων 
αποφασίζουν σήμερα για τις μελέτες εγκατάστασης αιολικών στ’ Άγραφα είναι τεράστια 
και είναι  η στιγμή που πρέπει να πουν το μεγάλο ΟΧΙ. 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 


