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Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.: 20/129 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Θέμα: Αίτηση ανάκλησης απόφασης της ΡΑΕ σχετικά με ΑΣΠΗΕ που βρίσκεται υπό 

περιβαλλοντική αξιολόγηση 

 

Αξιότιμοι κύριοι, Αξιότιμες κυρίες, 

Με την παρούσα επιστολή οι συνυπογράφοντες φορείς αιτούμαστε την άμεση ανάκληση της 

Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ υπ’ αριθ. 0071/2020, με ημερομηνία έκδοσης 27 Αυγούστου 2020, 

που αφορά αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 

5,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,0MW, στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», της 

Δημοτικής Ενότητας ΕΓΝΑΤΙΑΣ, του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 

της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ABO Wind Aktiengesellschaft». Η 

βεβαίωση αυτή αντικαθιστά προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής για τον 

ΑΣΠΗΕ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», για τον οποίο ΑΣΠΗΕ η εταιρεία «ABO Wind Aktiengesellschaft» 

έχει υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μαζί με άλλους 3 ΑΣΠΗΕ) η οποία 

βρίσκεται επί του παρόντος υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, 

στην πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου – (ΗΠΕΜ, ΠΕΤ έργου: 

2003270119) φαίνεται πως αναμένονται κρίσιμες γνωμοδότησες υπηρεσιών, όπως αυτή της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας και της Γενικής Διεύθυνσης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και των 

Δασαρχείων Μετσόβου και Ιωαννίνων, ενώ για την ΜΠΕ έχουν ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αξιολόγησαν ή 

αξιολογούν τον φάκελο ΜΠΕ που περιλαμβάνει το έργο «ΑΣΠΗΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ» με 

προβλεπόμενη ισχύ 21,35MW.  

Είναι πραγματικά πρωτοφανές να αλλάζει ο σχεδιασμός ενός έργου την ίδια στιγμή που 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις του από τη Διοίκηση και αυτό να γίνεται αποδεκτό από άλλο φορέα 

της Διοίκησης. Η στοιχειώδης λογική και πρακτική θα επέβαλε κατ’ ελάχιστον τη συνεννόηση των 

υπηρεσιών μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η διοικητική 

διαδικασία αξιολόγησης του έργου προτού να εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα τροποποίησης 

του σχεδιασμού του. Υπενθυμίζεται πως ο ΑΣΠΗΕ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ» και οι τρεις ακόμη 

ΑΣΠΗΕ που αποτελούν ενιαίο έργο στην υπό αξιολόγηση ΜΠΕ χωροθετούνται εντός ή στα όρια 

του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και της περιοχής του δικτύου Natura 2000 GR2130007, 

γεγονός που επιβάλλει την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής και σχολαστικότητας στη αδειοδοτική 

διαδικασία. 
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Σημειώνεται, επίσης, ότι η πλατφόρμα του ΗΠΕΜ έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αποτελεί τον βασικό μηχανισμό πρόσβασης στην 

πληροφορία και ελέγχου από τους πολίτες σχετικά με την αδειοδοτική διαδικασία ενός έργου. Η 

δημιουργία πλαγίων διόδων παράκαμψης στην αδειοδοτική διαδικασία υποβαθμίζει τον θεσμό 

του ΗΠΕΜ και δημιουργεί εύλογες υπόνοιες στο κοινό για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων. 

Η άμεση ανάκληση της απόφασης είναι η μοναδική επιλογή για να καταδειχθεί πως η 

τροποποίηση της άδεια παραγωγής του ΑΣΠΗΕ, την ώρα που η σχετική ΜΠΕ του έργου βρίσκεται 

υπό αξιολόγηση, αποτελεί απλή αμέλεια της υπηρεσίας σας και δεν υποκρύπτει κάποια 

σκοπιμότητα. Είναι σαφές, άλλωστε, πως η αίτηση της εταιρείας για τροποποίηση της άδειας 

παραγωγής αποτελεί μέρος μεθόδευσης για τη «σαλαμοποίηση» των συγκεκριμένων ΑΣΠΗΕ σε 

υποέργα με επιμέρους ισχύ κάτω των 10 MW, έτσι ώστε να παρακαμφθεί ο σκόπελος της 

υποχρέωσης υποβολής ΜΠΕ και τα διάφορα υποέργα να λαμβάνουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), κάνοντας χρήση της πρόσφατης ευνοϊκής (για τους ηλεκτροπαραγωγούς από 

έργα ΑΠΕ) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

(Υ/Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 ΦΕΚ3291/6-8-20 ),  σύμφωνα με την οποία τα έργα ΑΠΕ μέχρι 10 

MW υποβιβάζονται - χωρίς σχετική τεκμηρίωση - στις δραστηριότητες Κατηγορίας Β. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως μπορεί να δει καθένας στον Γεωπληροφοριακό Χάρτη στην ιστοσελίδα της 

ΡΑΕ, ο ΑΣΠΗΕ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΟΡΦΟΥΛΑ», που είχε λάβει άδεια παραγωγής για 21,35 MW έχει 

πλέον «σπάσει» σε δύο τμήματα: σε έναν ΑΣΠΗΕ ισχύος 5 MW, που έλαβε την εν λόγω Βεβαίωση 

Παραγωγού, και έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 9,994600 (!) MW, η αίτηση για τον οποίο 

βρίσκεται σε αξιολόγηση. Είμαστε βέβαιοι ότι δε θα θέλατε ο Φορέας σας να συνδεθεί με μία 

τόσο εξόφθαλμη μεθόδευση παράκαμψης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι 

υπογράφοντες φορείς επιφυλάσσονται για την άσκηση πρόσθετων νομικών ενεργειών με 

γνώμονα τη διαφάνεια των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και προς την 

κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας με βάση και 

το κοινοτικό νομικό πλαίσιο. 

Με εκτίμηση, 
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