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Θέμα: Αντιρρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία 

ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ» 

 

Συνημμένα: 

1) Υπόμνημα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη» - Κριτική στην Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 

2) Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και 

ιδιαίτερα παρατηρήσεις σε θέματα Τοπίου και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 

3) Υπόμνημα του Steve Dudley, “Opposition to the proposed wind farm development on western Lesvos” 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Αξιότιμες κυρίες, 

 

Οι οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 

Πολιτισμού καταθέτουμε τις αντιρρήσεις μας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

για το σύνολο του έργου εγκατάστασης αιολικών σταθμών «Αιγαία Ζεύξη», ισχύος 706MW με 

ανάδοχο τη ROKAS RENEWABLES. 

 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να τονίσουμε την αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 

των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «Αιγαία Ζεύξη», αντίθεση που 
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εδράζεται σε αντικειμενικά και επιστημονικά στοιχεία. Για την τεκμηρίωση της θέσης αυτής 

επισυνάπτουμε λεπτομερή επιστημονικά υπομνήματα σχετικά με τις ανεπάρκειες της εν λόγω ΜΠΕ, 

αλλά και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που προβλέπεται να προκαλέσει η εγκατάσταση της 

σχεδιαζόμενης επένδυσης στην οικολογική ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000 των νήσων 

Λέσβος-Λήμνος-Χίος. 

 

Τονίζουμε ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η αιολική, για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί αναγκαία λύση για την κλιματική αλλαγή αλλά και 

ενίσχυση της αυτονομίας των τοπικών οικονομιών. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός των έργων οφείλει 

να είναι σε συμφωνία με τους σκοπούς της Ε.Ε. και της Ελλάδας για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες για την 

προστασία της Φύσης (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα Άγρια Πουλιά και Οδηγία 92/43/ΕΕΚ για τους 

Οικότοπους). Η ΜΠΕ αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την επίτευξη αυτής της βέλτιστης ισορροπίας. 

Αυτό άλλωστε τονίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό κατευθύνσεών της προς τα κράτη-

μέλη με τίτλο «Wind Energy Development and Natura 2000»1.  Δυστυχώς όμως η ΜΠΕ του έργου 

«Αιγαία Ζεύξη» δεν επιτυγχάνει μια ισόρροπη προσέγγιση ανάμεσα στην ενίσχυση των ΑΠΕ και 

ταυτόχρονα την προστασία της φυσικής κληρονομιάς του Βορείου Αιγαίου. Με την παρούσα 

επιστολή μάλιστα υποστηρίζουμε ότι κάνει το αντίθετο: χάνει από την οπτική της την προστασία της 

σημαντικής βιοποικιλότητας των τριών νησιών, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

Κοινοτικές Οδηγίες και επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις σημαντικές επιπτώσεις του έργου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΠΕ υποεκτιμά το εύρος και τη σημαντικότητα (significance) των επιπτώσεων 

του έργου στα προστατευόμενα είδη και τους βιότοπούς τους, καθώς:  

1) Συνολικά, η ΜΠΕ περιέχει σοβαρές ελλείψεις στη μεθοδολογία 

2) Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων στις επιμέρους Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες 

(ΕΟΜ) είναι ελλιπής 

3) Οι ΕΟΜ υποεκτιμούν τους πληθυσμούς πουλιών και άρα τη σημαντικότητα των περιοχών 

εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ για τη βιοποικιλότητα 

4) Η ΜΠΕ συνολικά υποεκτιμά τη σημαντικότητα των επιπτώσεων του έργου στην 

ορνιθοπανίδα και την οικολογική ακεραιότητα των περιοχών ΖΕΠ 

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ανεπαρκειών, οι πλειοψηφία των επιπτώσεων του έργου 

αξιολογούνται από την ΜΠΕ ως μη σημαντικές ή αναστρέψιμες και επομένως αποδεκτές, παρόλο 

που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (περίπου 68% της συνολικής ισχύος) οι ΑΣΠΗΕ χωροθετούνται 

εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας των νήσων Λήμνος, Χίος και Λέσβος. Μάλιστα, η επιλογή της 

συγκεκριμένης χωροθέτησης και της μεγάλης κλίμακας του σχεδιαζόμενου έργου θίγει άμεσα 

ορισμένα σημαντικά ενδιαιτήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας προστατευόμενων ειδών για τα 

οποία η Ελλάδα έχει πρωταρχική ευθύνη διατήρησης σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, πρόκειται για 

το παγκοσμίως απειλούμενο Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) του οποίου όλος ο πληθυσμός 

της Ε.Ε. αναπαράγεται στην Ελλάδα και μάλιστα σχεδόν αποκλειστικά στη Λέσβο, αλλά και για τον 

                                                           
1
 Κεφάλαιο 5 στο European Commission (2010), Guidance Document: “Wind Energy development and Natura 

2000, όπου περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία Δέουσας Εκτίμησης για ΑΣΠΗΕ που μπορούν να 
επηρεάσουν το δίκτυο Natura 2000. 



Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) του οποίου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπαράγεται στη 

χώρα μας. Εξαίρεση αποτελεί η εκτίμηση επιπτώσεων ως «σημαντικών» σε ορισμένα είδη 

αρπακτικών πουλιών, λόγω πρόσκρουσης, για τα οποία ορθά προτείνεται η κατάργηση των 

συγκεκριμένων θέσεων των ανεμογεννητριών. 

 

Συμμόρφωση με την Κοινοτική νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα 

 

Η τυχόν έγκριση της υπό διαβούλευσης ΜΠΕ δε συμμορφώνεται με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ για τους Οικότοπους, το οποίο περιέχει μέτρα διασφάλισης των περιοχών Natura 2000, 

εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου δεν έχουν εκτιμηθεί ως σημαντικές και επομένως δεν 

λαμβάνονται επαρκή μέτρα αντιμετώπισης. Έτσι, δεν ακολουθείται στην πληρότητά της η «βήμα-

βήμα» διαδικασία του άρθρου 6, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία, και όπως 

εξηγείται λεπτομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο μάλιστα κατευθυντήρια έγγραφά της2. 

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή αναφέρει ότι «ΑΣΠΗΕ που πρόκειται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

σε μία περιοχή Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία Δέουσας Εκτίμησης 

λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να 

αδειοδοτηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπου οι δικλείδες ασφαλείας των δύο Οδηγιών 

για τη Φύση τηρούνται».  

 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω και τεκμηριώνεται στα επισυναπτόμενα Υπομνήματα, η διαδικασία της 

Δέουσας Εκτίμησης δεν έχει εκπονηθεί κατά τρόπο ορθό, ενώ παράλληλα οι αποτυχίες της ΜΠΕ να 

προβλέψει τις σοβαρές επιπτώσεις του έργου θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή των Οδηγιών στις 

συγκεκριμένες ΖΕΠ.  

 

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου 

 

Εκτός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου επισημαίνουμε ότι ειδικά η Λέσβος θα υποστεί 

σοβαρές οικονομικό-κοινωνικές συνέπειες από την επένδυση. Η Λέσβος είναι αγαπημένος 

προορισμός για 3000-5000 ορνιθοπαρατηρητές, βοτανολόγους και φυσιολάτρες  που επισκέπτονται 

το νησί κάθε χρόνο. Αποτελεί παγκόσμιο οικοτουριστικό προορισμό εξαιτίας ακριβώς της φυσικής 

ομορφιάς της και ιδιαίτερα της πλούσιας ορνιθοπανίδας. Τα έσοδα από την δραστηριότητα αυτή για 

την τοπική οικονομία (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α.) υπολογίζονται 

τουλάχιστον στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εάν υπολογιστεί ότι ο επισκέπτης ξοδεύει κατά μέσο 

όρο 1000 ευρώ στην σεζόν. Η ανάδειξη της Λέσβου ως οικοτουριστικού προορισμού επιστημονικού 

ενδιαφέροντος δεν θα είναι δυνατή εάν η επένδυση προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στους τόπους 

που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα. 

 

Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις κατά του εξεταζόμενου αιολικού σταθμού 

 

Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και σήμερα αναμένονται περαιτέρω ενέργειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την καταδίκη της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                           
2
 Στα α) European Commission (2010), Guidance Document: “Wind Energy development and Natura 2000 και β) Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (2000), «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000: οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
για τα ενδιαιτήματα», Λουξεμβούργο 



(ΔΕΕ), σχετικά με την υπόθεση C-293/07, βάση της οποίας η χώρα μας δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα 

προστασίας για το ελληνικό δίκτυο των ΖΕΠ. Στην εν λόγω συμμόρφωση της χώρας τίθενται και 

θέματα σχετικά με την απειλή των ΑΣΠΗΕ στην ορνιθοπανίδα της Ελλάδας.  

 

Συνοψίζοντας, επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή τη βέλτιστη διαθέσιμη πληροφορία για τα 

τρία νησιά, από ορνιθολογικής και πολιτιστικής σκοπιάς, την οποία και αντιδιαστέλλουμε με τα 

βασικά επιχειρήματα της ΜΠΕ του έργου. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από: 

 

1) Υπόμνημα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κριτικής της ΜΠΕ, η οποία αμφισβητεί την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της ΜΠΕ και τεκμηριώνει σημαντικές επιπτώσεις του 

προτεινόμενου ΑΣΠΗΕ στις ΖΕΠ των νήσων Λέσβος, Λήμνος και Χίος. 

 

2) Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της ΜΠΕ του έργου σχετικά με τις αρνητικές 

επιπτώσεις στο Τοπίο και την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, και ιδιαίτερα της Χίου. 

 

3) Υπόμνημα του Steve Dudley “Opposition to the proposed wind farm development on western 

Lesvos”, συγγραφέα του βιβλίου «A birdwatching guide to Lesvos», έμπειρου Άγγλου 

ορνιθοπαρατηρητή της Λέσβου ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στον τουρισμό του νησιού. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Αξιότιμες κυρίες, 

 

Τα δεδομένα συνθέτουν με βεβαιότητα μία ανεπαρκή ΜΠΕ, η οποία εάν εγκριθεί από τη διοίκηση 

θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη σχεδόν μοναδική αποικία του παγκοσμίως απειλούμενου 

Σμυρνοτσίχλονου στην Ε.Ε., την διατήρηση σε ευνοϊκό καθεστώς προστατευόμενων αρπακτικών 

πουλιών, καθώς και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων του δικτύου των ΖΕΠ στις τρεις νήσους. 

 

Άποψη των συνυπογράφοντων περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ, ένας 

από τους λίγους αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας, οφείλει να γίνεται 

με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μία ζωντανή, όσο το 

δυνατόν αυτάρκης και μακρόχρονα βιώσιμη οικονομία. Είναι σαφές ότι μία επένδυση τέτοιας 

κλίμακας έχει στόχο το βραχυπρόθεσμο όφελος, καθώς δεν μεριμνά για την διατήρηση του 

μοναδικού κεφαλαίου των νησιών του Βορείου Αιγαίου, της φυσικής κληρονομιάς τους. 

 

Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να λάβει τις σωστές 

αποφάσεις για την προστασία του δικτύου Natura 2000 και τα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας 

που φιλοξενεί, παραμένοντας παράλληλα σύννομο με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.  

Καλούμε επίσης το Υπουργείο να στηρίξει έμπρακτα την ανεπτυγμένη οικοτουριστική 

δραστηριότητα της Λέσβου αναδεικνύοντάς έτσι το νησί ως παράδειγμα του κοινωνικού οφέλους 

που μπορούν να φέρουν οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.  

 



Η μη έγκριση της ΜΠΕ για το καταστροφικό αυτό έργο θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την 

πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε μία κρίσιμη 

περίοδο όπου το φυσικό περιβάλλον είναι ένα από τα πιο σημαντικά θησαυροφυλάκια για το 

οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της χώρας.  

 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση. 

 

Με εκτίμηση, 

      
Αποστόλης Καλτσής      Ιωάννης Μιχαήλ 

Πρόεδρος      Πρόεδρος 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Κοινοποίησης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 DG Environment (υ/ο κου Παπούλια, Κουνινιώτη) 

κο Αθανάσιο Γιακαλή, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου 

κο Γανιάρη Κώστα, Αντιπεριφερειάρχη Χίου 

κο Βερβέρη Ηρακλή, Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου  

κο Μάρκου Νικόλαο, Θεματικός Περιφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  

κο Βουνάτσο Δημήτριο, Δήμαρχο Λέσβου  

κο Λαμπρινούδη Πολύδωρο, Δήμαρχο Χίου  

κο Χατζηδιαμαντή Αντώνη , Δήμαρχο Λήμνου 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/ververis

