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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Ημερομηνία: ……………………..…….

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): ………….
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): ………..
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου
ή δραστηριότητας: ………………..……..
(συμπληρώνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκφράζει τις
προσωπικές του απόψεις)
1.1 ΟΝΟΜΑ:
1.2 ΕΠΩΝΥΜΟ:
1.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
1.4 Α.Δ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
1.5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΕΡΙΟΧΗ:
Τ.Κ.:
1.6 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
1.7 FAX:
1.8 EMAIL:

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκπροσωπεί κάποιον
φορέα)
2.1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟ
ΥΣ 80

2.3
ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΑΘΗΝΑ

2.4 Τ.Κ.:

10681

2.5
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210 8228704

2.6 FAX:

210
8228704

2.7 EMAIL:

info@ornithologi
ki.gr

2.8
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σ:

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΤΣΗΣ

2.9 ΘΕΣΗ:

2.10
EMAIL:

akaltsis@ornitho
logiki.gr

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
"ΒΕΛΟΥΤΣΑ" - ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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)
(μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί)

Το εν λόγω έργο δεν δύναται να αδειοδοτηθεί, καθώς η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του
έργου, που αποτελεί το πλέον ουσιώδες τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), παρουσιάζει πληθώρα ελλείψεων και ανακριβειών, οι οποίες συνοπτικά είναι:
 Η ΕΟΑ δεν τηρεί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς την περίοδο διενέργειας
εργασιών πεδίου και την αποτύπωση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των σημαντικών
ειδών της περιοχής μελέτης.
 Σημαντικές ελλείψεις στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την
ορνιθοπανίδα και ιδιαίτερα για το Κρισίμως Κινδυνεύον στην ηπειρωτική χώρα Όρνιο
(που οδηγεί και σε ανεπαρκή εκτίμηση επιπτώσεων).
 Η εκτίμηση των επιπτώσεων πρόσκρουσης βασίζεται αποκλειστικά σε βιβλιογραφικές
πηγές και όχι στα δεδομένα εργασίας πεδίου για τον συγκεκριμένο ΑΣΠΗΕ.
 Ανεπαρκής εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων του έργου σε συνδυασμό με τα
υπόλοιπα σχεδιαζόμενα έργα αιολικής ενέργειας στα Ακαρνανικά Όρη.
Συνολικά, η ενδεχόμενη υλοποίηση του έργου εντός μίας από τις λιγοστές περιοχές της
ηπειρωτικής Ελλάδας με ενεργές αποικίες Όρνιων, τη στιγμή που το Υπουργείο Περιβάλλοντος

(ΥΠΕΝ) έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την ανάκαμψη των
πληθυσμών των γυπών της Ελλάδας, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης του Όρνιου και κατά συνέπεια θέτει σε κίνδυνο την αποδοτική
διαχείριση της Ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης του έργου LIFE (LIFE16 IPE/GR/000002)
«Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura
2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα». Πιο αναλυτικά:
1. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου δεν πληροί τις προδιαγραφές που θέτει
η σχετική νομοθεσία
Οι προδιαγραφές της ορνιθολογικής έρευνας της ΕΟΑ για έργα κατηγορίας Α2 (όπως το παρόν)
εντός ΖΕΠ – και κατά αντιστοιχία εντός ΣΠΠ – περιγράφονται στην ΥΑ υπ’ αρ. 170225/20.10.2014
«Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.
4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (ΦΕΚ 135/τ. Β’/27.01.2014).
Στο Παράρτημα 3.2.1 «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και
δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, για την οποία δεν
προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης ή δεν συντρέχουν ειδικές
προϋποθέσεις», αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οφείλει να πραγματοποιείται η έρευνα πεδίου
για την καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Για έργα και
δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2 που υλοποιούνται εντός ΖΕΠ, περίπτωση η οποία είναι
η πλέον πλησιέστερη στην υπό κρίση περίπτωση αφού το έργο δεν βρίσκεται μεν εντός ΖΕΠ
αλλά βρίσκεται εντός ΣΠΠ, η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
• παρατηρήσεις των ειδών ορνιθοπανίδας κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, ανάλογα με
την εποχιακή παρουσία των ειδών σε κάθε περιοχή,
• εργασίες πεδίου από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες,
• καταγραφή όλων των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις
αναπαραγωγής ειδών, και
• χαρτογράφηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ΕΟΑ «Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε το διάστημα
Μάιος-Δεκέμβριος 2020» (σελ. 42). Διαπιστώνεται, επομένως, ότι ήδη η ΕΟΑ βρίσκεται εκτός
θεσμικού πλαισίου, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί παρατηρήσεις την περίοδο Μάρτιο – Απρίλιο,
όπως ρητά ορίζει η ΥΑ προδιαγραφών. Σημειώνεται εδώ ότι ο λόγος ορισμού της περιόδου
Μάρτιου – Ιούνιου ως απαραίτητης για τη διεξαγωγή εργασιών παρατήρησης – καταγραφής
ορνιθοπανίδας οφείλεται στο ότι αυτή συμπίπτει με την περίοδο αναπαραγωγής της
πλειοψηφίας των ειδών ορνιθοπανίδας στον ελλαδικό χώρο.
Εκτός από τυπική και ουσιαστική παράλειψη για τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, σημαντική είναι
και η απουσία παρατηρήσεων από Ιανουάριο έως και Μάρτιο, καθώς η περίοδος αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την αναπαραγωγή των επιδημητικών αρπακτικών, όπως ο Σπιζαετός,
το Όρνιο, ο Χρυσαετός, ο Πετρίτης, κ.α. Με την απουσία των σχετικών δεδομένων, είναι ιδιαίτερα
ελλιπής η οποιαδήποτε αποτύπωση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών, ενώ προφανώς δεν

εξυπηρετείται η πρόβλεψη για «καταγραφή όλων των στοιχείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις αναπαραγωγής ειδών».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΥΑ προδιαγραφών ΕΟΑ απαιτείται και η χαρτογράφηση των
κρίσιμων ενδιαιτημάτων των σημαντικών ειδών της περιοχής. Ως «κρίσιμα ενδιαιτήματα
είδους (critical habitats)» ορίζονται «τα ενδιαιτήματα/οικότοποι που καλύπτουν τις πλέον
βασικές ανάγκες του βιολογικού κύκλου» (ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012).
Κατ΄ επέκταση, σε όλες τις σχετικές μελέτες ως Κρίσιμα Ενδιαιτήματα νοουνται τα ενδιαιτήματα
αναπαραγωγής και τροφοληψίας (για τα αναπαραγόμενα είδη), καθώς και τα ενδιαιτήματα
διαχείμασης – τροφοληψίας, για τα διαχειμάζοντα είδη, και διέλευσης – κούρνιας – ανάπαυσης
– τροφοληψίας, για τα μεταναστευτικά είδη.
Στην παρούσα μελέτη η αποτύπωση των Κρίσιμων Ενδιαιτημάτων των σημαντικών ειδών είναι
ελλιπής, καθώς στο Κεφάλαιο 4.2.3 «Αποτύπωση πληροφοριών έρευνας πεδίου και
βιβλιογραφικών αναφορών σε εικόνες τεκμηρίωσης» υπάρχουν «χάρτες» μόνο για τα 4 είδη
(Πετρίτης, Σαΐνι, Φιδαετός, Χρυσαετός), ενώ λείπουν για τα υπόλοιπα σημαντικά είδη και
ιδιαίτερα για τα πολύ σημαντικά και απειλούμενα είδη Όρνιο και Σπιζαετός. Παράλληλα
αποτελεί σοβαρή παράλειψη η μη αποτύπωση των θέσεων των ανεμογεννητριών στον ίδιο
χάρτη με τα «κρίσιμα ενδιαιτήματα» των 4 ειδών, ώστε να διαπιστωθεί η χωρική συσχέτιση. Εάν
γινόταν αυτό, θα διαπιστωνόταν με την πρώτη ματιά, για παράδειγμα, ότι 5 α/γ του ΑΣΠΗΕ
βρίσκονται εντός της χαρακτηριζόμενης «Περιοχής με συχνή παρουσία ζεύγους Πετριτών»
(Κρίσιμου Ενδιαιτήματος)!
2. Ελλιπής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (που οδηγεί σε επισφαλή εκτίμηση
επιπτώσεων) για σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας
Η ΣΠΠ των Ακαρνανικών Ορέων έχει ιδιαίτερη σημασία για το πτωματοφάγο Όρνιο (Gyps fulvus),
καθώς είναι μία από τις ελάχιστες στην ηπειρωτική χώρα που έχουν απομείνει αναπαραγωγικές
αποικίες του είδους και έχει μόνιμη παρουσία. Σημειώνεται ότι το Όρνιο χαρακτηρίζεται ως
Κρισίμως Κινδυνεύον στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο πληθυσμός του δεν ξεπερνάει τα 200
άτομα. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του προγράμματος LIFE IP 4
NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα», έχει υιοθετήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για το Όρνιο και άλλα 2 είδη γυπών
(Γυπαετό και Μαυρόγυπα), με ορίζοντα υλοποίησης την επόμενη πενταετία. Τα Όρνια είναι από
τα πλέον ευάλωτα είδη σε όσον αφορά την πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι στο ΕΣΔ η απειλή «Πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες» χαρακτηρίζεται ως
Υψηλής Σημασίας, ενώ χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο συμβάν (Δεκέμβριος 2020) στην
Αραγονία της Ισπανίας, όπου 16 Όρνια βρέθηκαν νεκρά μετά από πρόσκρουση σε
ανεμογεννήτριες https://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2096.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΕΟΑ θα έπρεπε να εστιάσει ιδιαίτερα στην αποτύπωση της
παρουσίας των Όρνιων στην περιοχή και στην εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου σε αυτά.
Εντούτοις, η συγκεκριμένη αποτύπωση και εκτίμηση είναι ελλιπέστατη από πολλές απόψεις και
πιο συγκεκριμένα:


Παρά το γεγονός πως στον Πίνακα 4.2-1 (σελ. 45) το Όρνιο αναφέρεται ως «Κοινό» στην
περιοχή, δεν υπάρχει καμία αποτύπωση ούτε των σημείων παρατήρησης, ούτε των
κύριων κατευθύνσεων πτήσης των Όρνιων, ούτε, βέβαια, χαρτογραφική αποτύπωση
της περιοχής συχνών πτήσεων, που θα υποδείκνυε και ενδιαίτημα τροφοληψίας τους.
Η καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την εκτίμηση των επιπτώσεων από πρόσκρουση θα
ήταν η καταγραφή σε χάρτη των κύριων κατευθύνσεων πτήσης και του αριθμού
διελεύσεων των Όρνιων από τις θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών,
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις ΕΟΑ για τους ΑΣΠΗΕ «ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑΚΑΡΝΟΠΙ» και «ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ» στα Άγραφα, επίσης περιοχή με συχνή
παρουσία Όρνιων. Η πλήρης απουσία τέτοιων στοιχείων καθιστά απόλυτα αστήριχτη
οποιαδήποτε εκτίμηση επιπτώσεων (η οποία, ωστόσο, τελικά δεν εξειδικεύεται καν ανά
είδος).



Απουσιάζουν, επίσης, δεδομένα βιβλιογραφίας που τονίζουν τη σημασία της
Βελούτσας (σ.σ.: όλος ο ορεινός όγκος δυτικά του Αστακού) για τα Όρνια και μάλιστα
αναφορές που υπάρχουν σε εργασία (Τσιακίρης Ρ., Ρουσόπουλος Γ., 2011, Η σημασία
του Μπούμιστου και των Ακαρνανικών στη διατήρηση των απειλούμενων αρπακτικών
πουλιών της Ελλάδας και της Ευρώπης) που επικαλείται η ίδια η ΕΟΑ ως βασική πηγή
άντλησης δεδομένων. Αρχικά, στην παραπάνω εργασία υπάρχει η αναφορά: «Πριν την
δεκαετία του ‘90 τα Όρνια φώλιαζαν σε διάφορες θέσεις γύρω από την περιοχή (των
Ακαρνανικών), όπως στην νήσο Οξειά, στο όρος Βελούτσα (Αστακός), στην
Παλαιοβούνα, στην Κανάλα (περιοχή Εμπεσού Βάλτου), στη Γαβροβού (Βάτος
Ξηρόμερου) εκ των οποίων καμία δεν υφίσταται πλέον». Σύμφωνα με τις διεθνείς
πρακτικές διατήρησης αρπακτικών πουλιών, οι ιστορικές αποικίες θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται διαχειριστικά ως ενεργές, ειδικότερα εάν βρίσκονται κοντά σε ενεργές
αποικίες (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση), καθώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις
επαναποίκησης τους (τα παραπάνω επισημαίνονται αναλυτικότερα και στο ΕΣΔ για τα
τρία είδη γυπών). Δεν υπάρχει πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τα παραπάνω
από το γεγονός πως εδώ και δύο χρόνια είναι ξανά ενεργή η αναπαραγωγική αποικία
στην περιοχή Εμπεσού Βάλτου, που επίσης έχει εγκαταλειφθεί την ίδια περίοδο με την
αποικία της Βελούτσας. Είναι απολύτως σαφές, επομένως, πως η ενδεχόμενη
εγκατάσταση των 14 α/γ των ΑΣΠΗΕ «Καλλίδρομος» και «Βελούτσα» θα εξανεμίσουν
οποιαδήποτε δυνατότητα επαναποίκησης της περιοχής από τα Όρνια.

Επιπρόσθετα, στην παραπάνω εργασία σημειώνεται σε χάρτη η «Κίνηση προς Νότιο Ξηρόμερο
και Βελούτσα Αστακού» ως μία από τις κύριες διαδρομές και προορισμοί των Όρνιων από τις
αποικίες της Πάλαιρου και του φαραγγιού Κλεισούρας, κατά τη διαδικασία αναζήτησης
τροφής. Το γεγονός αυτό τονίζει τη συχνή και τακτική παρουσία του είδους στην περιοχή και την
αυξημένη πιθανότητα σημαντικών επιπτώσεων.
Τέλος, παρατίθεται χωρίς περαιτέρω σχολιασμό και μία από τις τελικές διαπιστώσεις της
παραπάνω εργασίας: «Ο αποκλεισμός της εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων παραγωγής

αιολικής ενέργεια στις βουνοκορφές των Ακαρνανικών Ορέων αποτελεί απαραίτητο μέτρο για
την διατήρηση των ειδών πουλιών στις προστατευόμενες περιοχές».
Συμπερασματικά, το Όρνιο έχει συχνή παρουσία στην περιοχή της Βελούτσας, η οποία
αποτελεί τόπο τροφοληψίας, ενώ – ως ιστορική αποικία - αποτελεί και δυνητική θέση
επαναποίκησης. Ως εκ τούτου, η ενδεχόμενη εγκατάσταση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ αποτελεί, από
μόνη της αλλά κυρίως συνδυαστικά με δεκάδες ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται στα
Ακαρνανικά Όρη, σοβαρή τροχοπέδη στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχέδιου Δράσης
(ΕΣΔ) για τους γύπες της Ελλάδας.
3. Ανεπαρκέστατη εκτίμηση επιπτώσεων από πρόσκρουση
Στο κεφάλαιο 5 ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, και συγκεκριμένα στην
ενότητα «Απώλεια ατόμων», δεν γίνεται απολύτως καμία χρήση των παρατηρήσεων –
αποτελεσμάτων της εργασίας πεδίου για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις
επιπτώσεις από πρόσκρουση, τουλάχιστον για τα πλέον ευάλωτα είδη (μεγάλα αρπακτικά).
Έτσι, δεν υπάρχει καμία ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της χρήσης του χώρου και των
διελεύσεων των σημαντικών αρπακτικών της περιοχής μελέτης σε σχέση με τον χώρο
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία εκτίμηση και το
ενδεχόμενο προσκρούσεων για κάθε είδος σε ετήσια βάση. Η μόνη προσέγγιση που γίνεται σε
αυτό το κεφάλαιο βασίζεται μόνο σε βιβλιογραφικές αναφορές, ορισμένες τελείως γενικόλογες
και χωρίς παραπομπές. Πιο συγκεκριμένα:


«Ο κίνδυνος από πρόσκρουση είναι διαφορετικός για κάθε είδος πτηνού. Ορισμένα είδη
γερακιού, για παράδειγμα, με μεγάλη ευελιξία πτήσης μπορούν να αποφεύγουν σε πολύ
μεγάλο ποσοστό την κρούση με τα πτερύγια των ΑΓ». Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη
αναφορά για ποια είδη γερακιών γίνεται λόγος, και στη βάση ποιων δημοσιευμένων
εργασιών, καθώς και πως αυτή η πληροφορία σχετίζεται με τα γεράκια που απαντούν
στην περιοχή μελέτης.



«...από την παρακολούθηση 127 ανεμογεννητριών σε 9 ΑΣΠΗΕ την περίοδο 2008-2010
από την WWF στην περιοχή της ευρύτερης περιοχής των Εθνικών Πάρκων και των
περιοχών ΖΕΠ της Θράκης βρέθηκαν 14 νεκρά αρπακτικά και αριθμός άλλων πουλιών.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι απώλειες αρπακτικών κυρίως από την πρόσκρουση σε
πτερωτές ΑΓ κατά τη λειτουργία τους αναμένονται. (...) Εν τούτοις ο αριθμός αυτός αν
συγκριθεί με το πλήθος των ΑΓ είναι εξαιρετικά μικρός, μόλις 14/127=0,11 ανά ΑΓ τη
διετία ή 0,11/2=0,055 ανά έτος και ανά ΑΓ. Αν και ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός, εν
τούτοις αν αναχθεί στον αριθμό των 8 ΑΓ του ΑΣΠΗΕ Βελούτσα, αναμένεται ένας αριθμός
νεκρών πτηνών 8*0,055=0,44 ανά έτος για όλο το ΑΣΠΗΕ ή 1 περίπου αρπακτικό ανά
διετία». Το παραπάνω σκεπτικό είναι ολοκληρωτικά διάτρητο και αναξιόπιστο. Αρχικά,
αν ανατρέξει κανείς στην αρχική μελέτη του WWF (Doutau, B., Καυκαλέτου – Ντιέζ
Άρτεμις, Cárcamo Beatrice, Βασιλάκης, Δ. και Kret, Elzbieta. 2011. Επιπτώσεις των
αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Τεχνική Αναφορά:
Αύγουστος 2009 – Αύγουστος 2010. Σελ.45, WWF Ελλάς, Αθήνα), θα διαπιστώσει ότι, με
βάση τη μεθοδολογία των ερευνητών, υπολογίζεται πως «οι εκτιμώμενοι ρυθμοί
θνησιμότητας όλων των αρπακτικών πουλιών είναι 0,152 έως 0,173 αρπακτικά πουλιά
το χρόνο για κάθε ανεμογεννήτρια». Επομένως, ακόμα και με αυτό το «επιχείρημα», ο
αριθμός νεκρών αρπακτικών σε ετήσια βάση για τις 8 α/γ του συγκεκριμένου ΑΣΠΗΕ (1,2

έως 1,38 αρπακτικά ετησίως) είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερος από τον
αναφερόμενο στην ΕΟΑ (0,44 αρπακτικά ετησίως). Φυσικά, στην ίδια μελέτη του WWF
σημειώνεται ότι «Παρότι ο ρυθμός θνησιμότητας για κάθε ανεμογεννήτρια μπορεί
φαινομενικά να είναι χαμηλός, οι συχνότητες πρόσκρουσης μπορεί να αυξηθούν όταν ο
αριθμός των ανεμογεννητριών αυξηθεί» και πως «μικρής κλίμακας αύξηση του ρυθμού
θνησιμότητας, μπορεί να είναι σημαντική για πληθυσμούς ειδών μεγάλου μεγέθους,
μακρόβιων, με χαμηλή ετήσια παραγωγικότητα και αργή αναπαραγωγική ωρίμανση,
ιδιαίτερα αν τα είδη αυτά είναι σπάνια».
Το σημαντικότερο, όμως, σφάλμα της προσέγγισης αυτής είναι ότι η εκτίμηση επιπτώσεων από
πρόσκρουση για έναν ΑΣΠΗΕ σχετίζεται με τα τοπικά χαρακτηριστικά, τα είδη της περιοχής
μελέτης και της χρήσης του χώρου εγκατάσταση των α/γ. Αν αρκούσε μία τόσο απλοϊκή
αναγωγή στα αποτελέσματα εργασίας από μία άλλη περιοχή, δε θα υπήρχε λόγος να γίνει
εργασία πεδίου για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας για κανέναν ΑΣΠΗΕ. Και βέβαια, περιττό
να αναφερθεί ότι, εκτός από λανθασμένη, η γενική αναφορά περί απώλειας «1 αρπακτικού ανά
τριετία» (χωρίς να προσδιορίζεται αν το αρπακτικό αυτό θα είναι π.χ. η κοινή σε όλη τη χώρα
Γερακίνα ή το Κρισίμως Κινδυνεύον στην ηπειρωτική χώρα Όρνιο), δείχνει και το χαμηλό επίπεδο
της αξιολόγησης εν γένει.


«Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέες ΑΓ (όπως αυτές του συγκεκριμένου ΑΣΠΗΕ)
σε σχέση με τις παλαιότερες μικρότερης ισχύος (μικρότερης από 2MW), σύμφωνα με
αναφορές, έχουν μικρότερη ταχύτητα περιστροφής και συνεπώς αποτελούν μικρότερη
απειλή πρόσκρουσης για τα πτηνά». Και εδώ δεν υπάρχει καμία παραπομπή έστω και σε
μία εργασία που να υποστηρίζει την αξιοπιστία του παραπάνω ισχυρισμού, επομένως
δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Συμπερασματικά, η εκτίμηση των επιπτώσεων στα αρπακτικά από την εγκατάσταση του
ΑΣΠΗΕ με βάση μόνο βιβλιογραφικά δεδομένα και όχι βάσει των παρατηρήσεων πεδίου σε
καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό «δέουσα».
4. Ανεπαρκής εκτίμηση των σωρευτικών (αθροιστικών) επιπτώσεων
Η ΕΟΑ αφιερώνει 10 σειρές για το ζήτημα των σωρευτικών επιπτώσεων, αξιολογώντας ως μόνο
έργο για το οποίο οι επιπτώσεις του πρέπει να συναξιολογηθούν τον ΑΣΠΗΕ «Καλλίδρομο» με 6
α/γ, βόρεια του ΑΣΠΗΕ Βελούτσα. Ακόμα, ωστόσο, και αυτή η αξιολόγησή είναι ανεπαρκής,
αφού αντί να εκτιμηθεί η αυξημένη πιθανότητα πρόσκρουσης από το σύνολο των 14 α/γ στην
περιοχή της Βελούτσας, η ΕΟΑ καταλήγει ατεκμηρίωτα στο συμπέρασμα ότι οι 2 ΑΣΠΗΕ και τα
συνοδά έργα συνδυαστικά «δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις από πρόσκρουση
ή άλλες επιπτώσεις».
Είναι σαφές πως η γενικόλογη και ανεπαρκής εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στην ΕΟΑ
δεν συμβαδίζει κατ’ ελάχιστον ούτε με τις επιταγές της νομοθεσίας για την εκπόνηση ΕΟΑ (ΥΑ
υπ’ αρ. 170225/20.10.2014), ούτε με τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
«Έγγραφο καθοδήγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας και τη νομοθεσία της ΕΕ για την
προστασία της φύσης» (Νοέμβριος 2020)
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_el.pdf.

Όσον αφορά τη νομοθεσία, στην προαναφερθείσα ΥΑ υπ’ αρ. 170225/20.10.2014, στο
Παράρτημα 3.2.1 «Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και
δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, για την οποία δεν
προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης ή δεν συντρέχουν ειδικές
προϋποθέσεις» ορίζεται πως:
«Για τη δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου ή της
δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών λύσεων καθώς και των
συνεργιστικών και αθροιστικών επιπτώσεων με άλλα έργα ή δραστηριότητες) περιγράφεται το
σύνολο των δεδομένων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογείται κάθε περίπτωση
που το έργο δύναται να: (...)
-

Μειώσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ή να επηρεάσει τον βαθμό διατήρησης
των βιοτόπων τους ή να τους κατακερματίσει ή να επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ των
ειδών ή να επηρεάσει τον βαθμό απομόνωσης τους».

Με βάση την παραπάνω πρόβλεψη, οι επιπτώσεις του εν λόγω ΑΣΠΗΕ στον πληθυσμό του
Όρνιου πρέπει να αξιολογηθούν αθροιστικά κατ’ ελάχιστο με τους υπόλοιπους ΑΣΠΗΕ που
έχουν εγκατασταθεί ή σχεδιάζονται για την ΣΠΠ «Όρη Ακαρνανικά», η αποτελεί ενιαία
οικολογική ενότητα για το συγκεκριμένο είδος, που εμφανίζει μεγάλη κινητικότητα και καλύπτει
μεγάλες αποστάσεις καθημερινά κατά την αναζήτηση τροφής. Τα παραπάνω βεβαιώνουν με τον
πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο και τα δεδομένα τηλεμετρίας από δορυφορικούς πομπούς που έχουν
τοποθετηθεί σε Όρνια στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας: στην εικόνα 1 αποτυπώνονται οι
κινήσεις 2 εβδομάδων του Όρνιου με την ονομασία «Ιωάννης», στο οποίο τοποθετήθηκε
δορυφορικός πομπός μέσω ερευνητικού έργου που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων. Όπως είναι απολύτως σαφές το Όρνιο
«σαρώνει» σε μικρό χρονικό διάστημα όλη την έκταση των Ακαρνανικών Ορέων, αλλά
μεταβαίνει και σε άλλες αποικίες της Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτή του Εμπεσού.
Όσον αφορά το έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ενότητα 3.4.2 με τίτλο
«Συνιστώμενη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων στον τομέα
της αιολικής ενέργειας», αναφέρονται τα εξής:


«Τα αναπτυξιακά σχέδια ή έργα αιολικής ενέργειας θα πρέπει να εξετάζονται από κοινού
με άλλες δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στα ίδια προστατευόμενα
είδη και οικοτόπους της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της υποδομής δικτύου
ενέργειας έχει παρόμοιους τύπους επιπτώσεων στα πτηνά. Επιπλέον, στην εκτίμηση θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα υφιστάμενα έργα, αλλά και τα σχέδια ή έργα
που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν
προταθεί». Ειδικά η τελευταία φράση υποχρεώνει τις εταιρείες ανάπτυξης αιολικών να
λαμβάνουν υπόψη στις σωρευτικές επιπτώσεις ακόμα και τους ΑΣΠΗΕ με Άδεια
Παραγωγής εντός της χωρικής ενότητας αναφοράς.



«Το χωρικό αντικείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή εντός της
οποίας όλες οι δραστηριότητες του σχεδίου ή του έργου και οι σωρευτικές επιπτώσεις
τους είναι πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στους στόχους διατήρησης των συγκεκριμένων
τόπων Natura 2000». Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν Στόχοι Διατήρησης για
την ΣΠΠ, ωστόσο για το βασικό προστατευτέο αντικείμενο της ΣΠΠ, το Όρνιο, λόγω και

της μεγάλης κινητικότητας που παρουσιάζει για την εύρεση τροφής, η γεωγραφική
ενότητα στην οποία θα πρέπει να εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις είναι το σύνολο
της ΣΠΠ «Ακαρνανικά Όρη».
Με βάση τα παραπάνω, οι αθροιστικές/συνεργιστικές επιπτώσεις ενός ΑΣΠΗΕ εντός της ΣΠΠ
«Όρη Ακαρνανικά» πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ΑΣΠΗΕ σε όλα τα στάδια, εντός
τουλάχιστον της έκτασης της ΣΠΠ. Όπως προκύπτει από το αρχείο του σχετικού
Γεωπληροφοριακού Χάρτη της ΡΑΕ (εικόνα 2), εντός της ΣΠΠ έχουν ήδη εγκατασταθεί 12
ανεμογεννήτριες (α/γ) και βρίσκονται σε στάδιο «Άδειας Παραγωγής» ακόμα 85 α/γ, πέρα από
τις 14 των ΑΣΠΗΕ «Καλλίδρομος» και «Βελούτσα». Εφόσον εξεταστούν οι επιπτώσεις στο
προστατευτέο αντικείμενο από το σύνολο των έργων (111 α/γ) εναπόκειται στη συνέχεια στη
Διοίκηση να αξιολογήσει τη συνολική κατάσταση σχετικά με τα ποια έργα και με ποιους όρους
μπορούν να προχωρήσουν προς υλοποίηση.

Εικόνα 1: Αποτύπωση μετακινήσεων 2 εβδομάδων του Όρνιου «Ιωάννης» στην
περιοχή των Ακαρνανικών Ορέων και της Αιτωλοακαρνανίας

Εικόνα 2: Αποτύπωση της θέσης του ΑΣΠΗΕ «Βελούτσα» (κίτρινος κύκλος) εντός της ΣΠΠ «Ακαρνανικά Όρη» (διακρίνονται
τα όρια της με βεραμάν χρώμα) σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ανεμογεννήτριες που σχετίζονται με τη ΣΠΠ (Βεραμάν: Άδεια
Λειτουργίας, Σκούρο Πράσινο: Άδεια Εγκατάστασης, Ανοιχτό Πράσινο: Άδεια Παραγωγής)

5. Πρόσθετα σχόλια σχετικά με παραλείψεις – ανακρίβειες της ΕΟΑ


Η ΕΟΑ αναφέρει πως «Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 επισκέψεις στην περιοχή διάρκειας δύο
ημερών πεδίου η καθεμία». (σελ 42). Οι 12 ημέρες πεδίου είναι μεν οριακά εντός των
προδιαγραφών που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο (10-30 ημέρες), ωστόσο πουθενά δεν
παρατίθεται καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά με τις ημερομηνίες που διεξήχθησαν οι
παραπάνω επισκέψεις πεδίου, ενώ δεν υπάρχουν και λίστες παρατήρησης ανά επίσκεψη, παρά
μόνο ένας γενικός πίνακας για τα είδη που καταγράφηκαν στην περιοχή και αξιολόγηση της
πληθυσμιακής τους παρουσίας τους. Η έλλειψη αυτή δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της
πληρότητας και της χρονικής διασποράς των εργασιών πεδίου.



Στο κεφάλαιο 5, επίσης, γίνεται εκτίμηση των απωλειών από πρόσκρουση σε α/γ «αναμένεται ένας
αριθμός νεκρών πτηνών 8*0,055=0,44 ανά έτος για όλο το ΑΣΠΗΕ ή 1 περίπου αρπακτικό ανά
διετία», η οποία συνοδεύεται στη συνέχεια από τον εξής σχολιασμό: «Είναι βέβαιο ότι ο αριθμός
απωλειών από δηλητηριασμένα δολώματα, τοξικότητα τροφής από αντιφλεγμονώδη NSAIDs και
κτηνιατρικά σκευάσματα, πνιγμό σε υδατοσυλλογές, λαθροθηρία ή άλλες προσκρούσεις είναι πολύ
μεγαλύτερος από τον ως άνω αριθμό απωλειών. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 15 χρόνια (μέχρι το
2017) δηλητηριάστηκαν στην Ελλάδα 167 Όρνια, 10 Μαυρόγυπες, 17 Ασπροπάρηδες και ένας
Γυπαετός, ενώ το 2019 μόνο στη Θράκη εντοπίστηκαν δηλητηριασμένοι 5 Μαυρόγυπες και 1 Όρνιο».
Η παρατήρηση αυτή, εκτός από παραπλανητική (γιατί η «εκτίμηση» απωλειών για τον συγκεκριμένο
ΑΠΣΗΕ συγκρίνεται με αριθμούς που αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα) είναι και παντελώς άσχετη με
τη σκοπιμότητα εκπόνησης της ΕΟΑ. Σε καμία περίπτωση οι επιπτώσεις ενός έργου δεν
αξιολογούνται σε σχέση με τις επιπτώσεις άλλων, άσχετων με το αντικείμενο, δραστηριοτήτων.
Αν είχε την οποιαδήποτε βάση αυτή η λογική, θα έπρεπε με το επιχείρημα «τα δηλητηριασμένα
δολώματα είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα αρπακτικά» να μην αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε
αυτά από οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο.

Υπογραφή

Αποστόλης Καλτσής
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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