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ΔΔΔ999
ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 10,35 MW στη θέση «ΑΓΚΑΘΑΚΙ» της Τ.Κ. 
Αργιθέας, Δ.Ε. Αργιθέας, Δ. Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας», της 
εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
(ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1 Ν. 1650/86 - Φ.Ε.Κ. 160/Α/18-10-
1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος

2 Ν.4014/2011 - ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων κλπ.

3 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-
2022 (ΦΕΚ/Β΄/841/24-2-2022)

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).».

4 ΚΥΑ οικ.1649/45 - ΦΕΚ45/Β/15-2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 
τρόπου ενημέρωσης του κοινού κλπ

5 Ν. 3852/2010 - Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-
2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΝΑΙ ☐

Ημ/νία:  11-08-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου Εξερχόμενο: 318997 
Αρ. Πρωτοκόλλου Εισερχόμενο: 395344/21  
ΠΕΤ έργου:  2104505223

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Σ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 29, 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πληρ.: Κωστάνογλου Μαρία
Τηλ. : 24413 50162
Email: m.kostanoglou@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΧΙ ☒ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 
του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο – 
δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, αναφέρουμε τα εξής: 
Σύμφωνα με τη διαβιβασθείσα Μ.Π.Ε., το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 
Αιολικού Πάρκου (Α/Π), αποτελούμενου από 3 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ), ονομαστικής ισχύος 3,45 ΜW 
έκαστη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,35 MW, στη θέση «Αγκαθάκι» του Δήμου Αργιθέας, 
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καρδίτσας καθώς και των συνοδών τους έργων, ήτοι δρόμοι 
πρόσβασης, εσωτερική οδοποιία, υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης, έναν οικίσκο ελέγχου, κινητό 
παρασκευαστήριο σκυροδέματος, κινητός σπαστήρας για την παραγωγή αδρανών υλικών.

Ο σταθμός θα συνδεθεί υπόγεια στο νέο ΚΥΤ (κέντρου υπερυψηλής τάσης) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
(20/400kV), το οποίο θα κατασκευαστεί σε γήπεδο που χωροθετείται 3.700μ. περίπου 
νοτιοανατολικά του υπό μελέτη αιολικού σταθμού. 
Ως προς την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

• Δεν αναφέρεται ο τρόπος πρόσβασης του εξοπλισμού από το εθνικό οδικό 
δίκτυο όπως και από το εργοταξιακό δίκτυο του όμορου ΑΣΠΗΕ , διότι σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 135661/4400/16-9-2013 του Υ .ΠΕ .Κ .Α . οφείλουν να 
αποκατασταθούν . Θα υπάρχουν επεμβάσεις εκ νέου και ακολούθως 
αποκατάσταση σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο; Η συντήρηση του 
διανοιγμένου δρόμου από ποιον θα γίνεται; Είναι υποχρεωμένο το δημόσιο ή ο 
Δήμος να προβαίνουν στην συντήρησή του; 

• Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη των δρόμων , ούτε γεωτεχνική 
(πρανή , κλίσεις , μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις), αλλά ούτε και 
υδρολογική . 

• Δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις της περιοχής εγκατάστασης του αιολικού 
πάρκου . Βέβαια ρίχνοντας μια ματιά στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ , στον 
γεωπληροφοριακό της χάρτη , διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλες οι κορυφές έχουν 
καταληφθεί από ανεμογεννήτριες , οπότε δεν υπάρχουν άλλες λύσεις .

• Η εναλλακτική λύση που εξετάζουν , αυτή της εγκατάστασης περισσότερων και 
μικρότερων α/γ , και απορρίπτουν λόγω της μεγαλύτερης επέμβασης στο 
περιβάλλον , δεν ευσταθεί. Λόγω του μικρότερου μεγέθους τους η μεταφορά των 
πτερυγίων απαιτεί μικρότερα πλάτη δρόμων , άρα και λιγότερες επεμβάσεις διότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι δρόμοι ως έχουν , οι πλατείες 
ανέγερσης είναι μικρότερες , η επιφάνεια σάρωσης κατά την περιστροφή της α/γ 
είναι μικρότερη με αντίστοιχο μικρότερο κίνδυνο για την ορνιθοπανίδα.

• Επίσης , δεν αναφέρεται σε καμία αρμόδια Υπηρεσία (ΡΑΕ , Τμήμα 
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας , ΔΕΗ) ούτε από την παρούσα ΜΠΕ εξετάζεται 
το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης των αιολικών πάρκων μεταξύ τους και τις 
επιπτώσεις στους γύρω οικισμούς καθώς στην ευρύτερη περιοχή πρόκειται να 
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εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών – όπως και στη μελέτη 
αναφέρεται – χωρίς να ελέγχεται το ποσοστό κάλυψης της περιοχής σύμφωνα με 
την  ΚΥΑ49828/08 (ΦΕΚ 2464 Β/3-12-2008) : Έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού .

• Δεν περιγράφεται η διαδικασία απομάκρυνσης και διαχείρισης του εξοπλισμού 
μετά το τέλος ζωής του πάρκου καθώς και της αποκατάστασης της περιοχής με 
δεδομένο το μέγεθος του , την κατάσταση του , το είδος των εξαρτημάτων του 
και τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης . Για παράδειγμα τα 
πτερύγια πώς θα απομακρυνθούν , οι βάσεις από σκυρόδεμα πώς θα 
αποξηλωθούν;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

• Η επέμβαση στους υπό διάνοιξη δρόμους υποεκτιμάται . Στην μελέτη 
αναγράφεται διάνοιξη δρόμων πλάτους 5 μέτρων αναφέροντας ταυτόχρονα το 
δικαίωμα χρήσης της εγκυκλίου 135661/4400/16-9-2013 της Δ/νσης Διαχείρισης 
Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ .ΠΕ .Κ .Α ., σύμφωνα με την οποία γίνεται 
παραδεκτό ότι οι δασικοί δρόμοι που ανοίγονται για την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι από το πλάτος των 5 μέτρων . Στις 
περιπτώσεις αυτές , που πρέπει να δικαιολογούνται με πλήρη τεκμηρίωση στην 
τεχνική έκθεση της μελέτης του έργου, μπορεί να εγκρίνεται στο άκρως δυνατό 
μέτρο η πέραν των 5μ πλάτους καταστρώματος διάνοιξη της δασικής οδού σε 
όποια σημεία του μήκους της απαιτείται, και κατ ’  ανώτερο μέχρι 10μ, κατά 
παρέκκλιση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών της δασικής οδοποιίας , 
αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης διέλευσης , όπως αυτή 
ανωτέρω τέθηκε . Το επιπρόσθετο των 5μ πλάτους καταστρώματος αποτελεί 
προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη και υφίσταται για το σκοπό της διέλευσης , 
μελετάται δε τεχνικά στην τεχνική μελέτη της οδοποιίας και προσδιορίζεται η 
χρονική διάρκεια διατήρησής του, καθώς και οι προϋποθέσεις της διάνοιξης στην 
απόφαση έγκρισης της μελέτης οδοποιίας . Η κλίση 12% είναι απαγορευτική για 
χωμάτινους δρόμους 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 βαθμιαία μετατρέπεται σε χαντάκι . Στην παρούσα μελέτη ο υπολογισμός έγινε 
λανθασμένα για πλάτος δρόμου πέντε μέτρων ενώ αναφέρει ότι θα χρειαστεί 
μεγαλύτερο πλάτος . 

• Το έδαφος σύμφωνα με την μελέτη χαρακτηρίζεται γαιώδες – ημιβραχώδες . Η 
κλίση των πρανών επιχωμάτων είναι 2:3 και των ορυγμάτων 5:1 έως 3:1. Οι 
κλίσεις των πρανών ισχύουν κατά γενικό κανόνα, είναι ενδεικτικές , δίχως να 
γνωρίζουμε την ακριβή σύσταση του εδάφους , αφού δεν γίνεται καμία περιγραφή , 
ούτε υπάρχει γεωτεχνική ή εδαφοτεχνική μελέτη . Ακόμη, λαμβάνοντας υπ ’  όψιν 
και υπολογίζοντας μεγαλύτερα πλάτη οδών προκύπτουν διαφορετικές κλίσεις 
πρανών ακατάλληλες πιθανώς για δασική οδό και ίσως εκτός προδιαγραφών . 
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• Οι εργασίες διάνοιξης δρόμων και διαμόρφωσης πλατειών απογυμνώνουν το 
έδαφος και επιτείνουν τα κατολισθητικά φαινόμενα. Οι πλατείες που 
διαμορφώνονται για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών καθώς και οι δρόμοι 
οδηγούν σε ταπείνωση των κορυφών και μόνιμη αλλοίωση του τοπίου. Το θεμέλιο 
από οπλισμένο σκυρόδεμα τοποθετείται περί τα 0,5μ . κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους . Το υπόλοιπο καλύπτεται με χώμα για την ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης 
επάνω από τη ζώνη θεμελίωσης . Το ύψος αυτό όμως εκτός του ότι δεν είναι 
επαρκές , δεν εξασφαλίζει την ανάπτυξη της βλάστησης λόγω του υψομέτρου.

• Τα προϊόντα εκσκαφής βάσει της νομοθεσίας πρέπει να αποθηκεύονται σε 
πιστοποιημένο χώρο διάθεσης αδρανών υλικών ο οποίος δεν έχει υποδειχθεί και 
δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει κατάλληλος και επαρκής χώρος .

• Ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζεται η διάνοιξη οδών δείχνει απλά 
υπολογιστικό τρόπο κατασκευής τους , χωρίς να υπολογίζονται οι κλίσεις , η 
χλωρίδα και η πανίδα, τα γεωλογικά φαινόμενα της περιοχής , η ύπαρξη πηγών και 
ρεμάτων , η επιρροή επί των υπογείων υδάτων , η σύσταση του εδάφους . Από την 
μελέτη απουσιάζει η επιστημονική διερεύνηση , η περιβαλλοντική ευαισθησία , η 
αναφορά όλων των ανωτέρων στοιχείων και του τρόπου αντιμετώπισής τους . 

• Πλησίον της περιοχής επέμβασης υπάρχουν πηγές όπου αρδεύονται οικισμοί 
της περιοχής , οι οποίες δεν αναφέρονται στη μελέτη . Πλησίον της περιοχής 
επέμβασης ξεκινά η πηγή Γκούρα από την οποία υδρεύεται ο οικισμός Βατσουνιάς , 
αντλεί νερό και λειτουργεί το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού «Θεώνη», καθώς και 
ο υδροηλεκτικός σταθμός Βατσουνιάς και αρδεύεται η κτηματική περιφέρεια της 
Βατσουνιάς . Ουσιαστικά οι πηγές Γκούρα αποτελούν τις πηγές του Πάμισου 
ποταμού . Εφ ’  όσον διαταράσσεται το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής θα έπρεπε να 
υπάρχει κατάλληλη υδρογεωλογική μελέτη για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στα 
επιφανειακά καθώς και στα υπόγεια νερά από τις διανοίξεις των οδών και τις 
χωματουργικές εργασίες στην κορυφογραμμή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών . 
Τέτοιου μεγέθους επεμβάσεις μπορεί να επιφέρουν μόνιμες και μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στα ρέματα με ότι συνεπάγεται αυτό για την βιωσιμότητα των 
κατοίκων και της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής . Αντιθέτως δεν γίνεται καμία 
αναφορά για ύπαρξη πηγών και ρεμάτων . Κατά την μελέτη δεν υπάρχουν 
επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Το συμπέρασμα είναι αυθαίρετο , 
δεν αναφέρονται οι γύρω πηγές και τα υδατικά συστήματα. Καμία αναφορά δεν 
γίνεται γι ’  αυτό και τις επιπτώσεις που θα προκαλέσουν οι εκσκαφές και η 
απογύμνωση του εδάφους στην πηγή.

• Το έδαφος χαρακτηριζέται αλπικό-ψευδοαλπικό , χωρίς δέντρα αλλά με 
χαμηλή βλάστηση η οποία ευδοκιμεί σε τέτοιο περιβάλλον . 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 σημαίνει μικρό βάθος ριζών και κατά συνέπεια 
διεργασιών) που απαιτεί χιλιετίες να δημιουργηθεί. Κάτω απ ’  αυτές τις συνθήκες 
οποιαδήποτε αποκατάσταση είναι δύσκολη , αν όχι ανέφικτη κατ ’  εμάς , όπως 
αποδεικνύουν τα πρανή των δρόμων βοσκοτόπων της περιοχής ή πρανή 
εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας τοποθετημένων προ πολλών ετών 
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που παραμένουν "κρανίου τόπος", η οποία επέμβαση είναι ασήμαντη σε σύγκριση 
με τις επεμβάσεις των αιολικών . Στα υψόμετρα αυτά αναπτύσσεται σπάνια 
βλάστηση μεγάλης οικολογικής σημασίας και αυτός είναι και ο λόγος που τα 
περισσότερα ορεινά συγκροτήματα εντάχθηκαν στο δίκτυο Natura 2000. Η 
συγκεκριμένη περιοχή αν και δεν είναι ενταγμένη στον κατάλογο αυτό , είναι όμως 
ενταγμένη σε ένα άλλον τύπο προστασίας , τον βιότοπο Corine, ο οποίος δεν έχει 
λιγότερο σημαντική οικολογική αξία αφού συμπληρώνει το κενό που υπάρχει και 
προστατεύει την περιοχή από τον κατακερματισμό της . Για τον λόγο αυτό 
φρονούμε ότι έπρεπε να συνταχθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση (ΕΟΑ).

• Λόγω του μεγάλου υψομέτρου η περιοχή είναι συχνά αποκλεισμένη το 
χειμώνα και χρειάζονται εκχιονιστικά μηχανήματα για τη διάνοιξη των δρόμων . 
Ακόμη , λόγω των καιρικών συνθηκών και των κατολισθήσεων οι δρόμοι κλείνουν . 
Οι διανοιγμένοι δασικοί δρόμοι παραχωρούνται στο ελληνικό δημόσιο το οποίο 
αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή τους . Αυτό σημαίνει πως θα δαπανώνται 
μεγάλα ποσά σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για να διατηρούνται οι  
δρόμοι αυτοί ανοιχτοί. Δεδομένων των ακραίων καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή , του γεγονότος ότι οι δρόμοι αυτοί κλείνουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα λόγω χιονιού και κατολισθήσεων και της οικονομικής κρίσης που 
επικρατεί στην Ελλάδα , αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία συντήρησης των δρόμων 
οι οποίοι εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τα συμφέροντα των εταιρειών των 
αιολικών πάρκων , χωρίς να υπολογιστούν και τυχόν προσφυγές τους εναντίον του 
Ελληνικού Δημοσίου, για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή 
μη έγκαιρης αποκατάστασης του οδικού δικτύου αφού δεν θα έχουν πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών . Σε περίπτωση που το κόστος αναληφθεί 
από την εταιρεία εκμεταλλεύσεως του Α/Π  ποιες είναι οι προσκομιζόμενες 
εγγυήσεις επί τούτου; Πώς υπεισέρχεται το κόστος συντήρησης στο ολικό κόστος 
του έργου;

• Επίσης θα υπάρχουν αρνητικές πιέσεις στην κτηνοτροφία που ασκείται 
παραδοσιακά στην περιοχή λόγω κατακερματισμού των βοσκοτόπων και απώλειας 
έκτασης που καλύπτει διατροφικές ανάγκες του κτηνοτροφικού κεφαλαίου . Δεν 
λαμβάνονται καθόλου υπ ’  όψιν οι δραστηριότητες αυτές στην περιοχή και η τύχη 
τους , ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι όλες οι κορυφές της περιοχής πρόκειται να 
καταληφθούν από ανεμογεννήτριες και θα ανοιχτούν δεκάδες χιλιομέτρων δρόμοι 
για την πρόσβαση σε αυτές αλλοιώνοντας και κατακερματίζοντας παντελώς την 
περιοχή . 

• Για την αποτίμηση της ηχητικής όχλησης των αιολικών πάρκων δεν λήφθηκαν 
υπ ’  όψιν τα γύρωθεν αιολικά πάρκα τα οποία αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους 
ενισχύουν τα ποσοστά θορύβου . 

• Για την ευρύτερη περιοχή έχουν εκδοθεί πολυάριθμες άδειες (παραγωγής από 
την ΡΑΕ) για εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ , των οποίων η διασπορά στο σενάριο της 
πλήρους υλοποίησης τους , καλύπτουν σχεδόν την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή 
ή στην περίπτωση κατά την οποία και μέρος από αυτές τις άδειες καταλήξουν σε 
εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ , δεν έχουν ελεγχθεί οι επιπτώσεις από τις σωρευτικές 
επεμβάσεις για την πανίδα και τη χλωρίδα .
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• 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 εμφανίζονται 
αυξημένες 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 χωρίς να 
γνωρίζουμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία , αφού κανένα στοιχείο αντίστοιχης δοκιμής 
στην πράξη δεν παρατίθεται . 

• Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι οι αιολικοί σταθμοί είναι ενεργειακή επιλογή 
οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον και ότι ενισχύεται η 
οικονομική ανεξαρτησία . Σαν ενεργειακή επιλογή είναι στοχαστική μορφή 
ενέργειας και δεν γνωρίζουμε την απόδοση η οποία πάντα εξαρτάται από την πνοή 
του ανέμου (τι γίνεται στην περίπτωση ανεπάρκειας ή δυνατών ανέμων , πώς 
γνωρίζουμε πότε και πώς θα φυσήξει;). Εξάλλου οι επεμβάσεις στο περιβάλλον 
είναι μη αναστρέψιμες , όπως και ο κατακερματισμός της περιοχής λόγω της 
διάνοιξης δρόμων . 

• Στην παρούσα μελέτη , σε καμία περίπτωση δεν συνδέουν την απόσβεση του 
έργου λαμβάνοντας υπ ’  όψιν το κόστος αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος 
χώρου , την αποξήλωση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας λειτουργίας τους , την 
διαχείριση των αποβλήτων . Για την αποξήλωση απαιτείται η ίδια διαδικασία της 
εγκαθιδρύσεως , από πλευράς μεταφοράς , οδοποιίας , αποξήλωσης και διαχείρισης 
βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποκατάστασης εδάφους στην πρότερα μορφή 
του, φύτευση και επιτυχία αυτής κ .λ .π . Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την 
αποκατάσταση μετά το πέρας της λειτουργίας .  

• Σύμφωνα με την μελέτη , η λειτουργία του Αιολικού Σταθμού έχει μηδενική 
παραγωγή αποβλήτων με αποτέλεσμα της αποφυγή της ρύπανσης του τοπικού 
περιβάλλοντος . Αυτό που δεν λαμβάνεται υπ ’  όψιν είναι η παραγωγή ρύπων κατά 
την κατασκευή του στο εργοστάσιο, την μεταφορά του από άλλη χώρα , την 
εγκατάσταση και την αποκαθήλωσή του στο τέλος ζωής του.  

• Δεν μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι η χρήση των ανεμογεννητριών δεν 
επιβαρύνει το περιβάλλον , ούτε ότι συμβάλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του 
εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας όταν βασίζεται στην στοχαστική 
ενέργεια του ανέμου, όταν η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο Εθνικό 
διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας μας δεν μπορεί να ξεπεράσει στην καλύτερη 
περίπτωση το 5% του φορτίου και για να απορροφηθεί η ενέργεια από το 
σύστημα , η οποία δεν είναι σταθερή αφού εξαρτάται από την ένταση του ανέμου 
χρειάζεται η υποστήριξη του από μια σταθερή ενέργεια που μόνον μια συμβατική 
πηγή μπορεί να δώσει (λιγνίτης , αέριο κ .λ .π .). Η δημιουργία θέσεων εργασίας που 
ισχυρίζεται η μελέτη ότι δημιουργούνται περιορίζεται στην κατασκευή του 
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αιολικού πάρκου αφού για την συντήρηση του απαιτούνται δύο-τρεις 
εξειδικευμένοι μηχανικοί . Οι δεκάδες ανεμογεννήτριες , οι υποσταθμοί , οι γραμμές 
μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν 
σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας γι ’  αυτό και δεν είμαστε σε 
θέση να ισχυριστούμε οικολογική επένδυση.

• Δεν γνωρίζουμε εάν είναι βιώσιμη η δραστηριότητα εφ ’  όσον είναι άγνωστος 
ο τρόπος αποκατάστασης και το κόστος του , λαμβάνοντας δε υπ ’  όψιν τις 
επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και την πιθανή καταστροφή  και υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την λειτουργία των γύρωθεν εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . 

• Επίσης θα φέρουν καίριο πλήγμα στον τουρισμό , την κτηνοτροφία και σε 
όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το δάσος .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα , την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και τα σχετικά έγγραφα που την συνοδεύουν , σας γνωρίζουμε ότι η 
υπηρεσία μας εισηγείται  αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
σχετικά με τις  αναμενόμενες  επιπτώσεις  στο Περιβάλλον από την εγκατάσταση 
και λειτουργία του αιολικού πάρκου ισχύος 10,35 MW στην θέση «Αγκαθάκι».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ☐

Β.  ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Γ.  ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☒

Δ.  ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

☐

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ 
ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ☐

Εσωτ. Διανομή
1. Χρον.Αρχείο
2. Φ.31
Σχ.: 395344/21
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