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ΘΕΜΑ: Σχετικά με αποφάσεις αδειοδότησης αιολικών σταθμών κατηγορίας Β στην 
ΣΠΠ GR 090 “Όρη Ακαρνανικά”. 

 ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ αριθμ πρωτ ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/391838/12/21.01.2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
(ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/17908/473/23.2.2022)
2. το υπ αριθμ πρωτ οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/164734/3106/16.6.2021 έγγραφο της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
(ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/17900/471/23.2.2022)
3. Το υπ αριθμ 21/238/28.12.2021 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/125278/3763/30.12.2021)
4. Το υπ αριθμ 21/236/28.12.2120 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/125254/3761/30.12.2021 /30.12.2021)
5. Το υπ αριθμ 21/235/28.12.2021 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/125274/3762/30.12.2021)
6. Το υπ αριθμ πρωτ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/45322/558/11.05.2021 έγγραφο του Γενικού 
Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο 1ο σχετικό σε συνδυασμό με το 6ο σχετικό, η αδειοδοτούσα 
αρχή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των επιμέρους φακέλων του έργου ώστε να 
εντοπίσει πιθανή κατάτμηση ενός ενιαίου έργου σε μικρότερα και εν συνεχεία να 
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τεκμηριώσει τυχόν μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 
του άρθρου 10 του Ν 4014/2011.
 
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι από το 2018 υλοποιείται με συντονιστή το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συγκεκριμένα την Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας το πρόγραμμα LIFE IP 4 Nature “Ολοκληρωμένες 
δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 των ειδών, 
των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλαδα”. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 έτη 
και προϋπολογισμό 17 εκ ευρώ. 

Η Δράση Α1 του έργου, αφορούσε την εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης, για 
είδη και τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε 
μελέτη και θεσμοθετήθηκε με την υπ αρθμ Υ.Α. 68086/2149/2021 (ΦΕΚ 3663/ Β/9.8.2021) 
το “Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τα τρία πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας (γύπες): 
Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus), Μαυρόγυπα (Aegypius monachus)”.  

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, αναφέρονται οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ, όπως: 

 Η διατήρηση της υπάρχουσας αναπαραγωγικής κατανομής των ειδών και η άμεση 
ανάσχεση της περαιτέρω δραματικής μείωσης των πληθυσμών. 

 Η χωρική αποτύπωση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, διασποράς 
και τροφοληψίας και η βελτίωσή τους.

 Η επανεποίκηση τμημάτων ιστορικών περιοχών εξάπλωσης, μέσω της 
ενδυνάμωσης / εμπλουτισμός τοπικών πληθυσμών και τη δημιουργία 
αναπαραγωγικών πυρήνων. 

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των ανωτέρω στόχων, υλοποιούνται στην περιοχή των 
Ακαρνανικών Ορέων δράσεις παρακολούθησης και απογραφές Όρνεων σε θέσεις 
κούρνιας που αποτελούν τη Δράση C1 του προγράμματος LIFE IP 4 Nature “Πιλοτική 
εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τα είδη και τους οικοτόπους” και μέρος της 
προβλεπόμενης από το ΕΣΔ “Υλοποίηση προγράμματος εθνικής απογραφής – 
Χαρτογράφηση όλων των ενεργών και ιστορικών αποικιών”. Όλα τα δεδομένα του 
προγράμματος (Σχέδια Δράσης, έργα υλοποίησης αυτών, πρόγραμμα παρακολούθησης 
όρνιων κλπ) είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (edozoume.gr).

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιοχή των Ακαρνανικών Ορέων, όπως φαίνεται 
και στον χάρτη της ΡΑΕ που επισυνάπτεται, εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR 2310011 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και στις 
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά με κωδικό GR 090, αποτελεί ενδιαίτημα του είδους 
Όρνιο (Gyps fulvus) και είναι από τις σημαντικότερες αναπαραγωγικές αποικίες που έχουν 
απομείνει στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για τη διατήρηση των πληθυσμών των όρνιων είναι 
σημαντική η εξάλειψη ή τουλάχιστον η μείωση των επιπτώσεων από τις υποδομές 
ενέργειας σε αυτά, όπως πρόσκρουση σε ηλεκτροφόρα καλώδια και ανεμογεννήτριες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι λόγω της κατηγορίας 
περιβαλλοντικής κατάταξης που υπάγονται τα εν λόγω έργα (Β’ Κατηγορία) δεν έχει 
συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και συνεπώς δεν έχει γίνει 
δέουσα εκτίμηση των  περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, παρακαλούμε να μην 
ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής των εν θέματι αιολικών σταθμών στις περιοχές 
υλοποίησης του προγράμματος LIFE IP 4 Nature, μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω 
Δράσης και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. Κατόπιν, ως αδειοδοτούσα αρχή, θα 
πρέπει να επανεξετάσετε τότε, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν, την 
ενδεχόμενη επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων και την υλοποίηση ή όχι των εν 
θέματι ΑΣΠΗΕ. 



Ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος
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