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Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. 
Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με 
εταίρους σε πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.  
Σκοπός της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Θέμα: «Αίτημα αναθεώρησης Ψηφίσματος αναφορικά με τη χωροθέτηση και εγκατάσταση 
ΑΣΠΗΕ στα νησιά του Ν. Αιγαίου»  
 
Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Δήμαρχοι 
 
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έλαβε γνώση της έκδοσης του Ψηφίσματος που 

προέκυψε από την κοινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τη χωροθέτηση και την 

εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στα νησιά της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ υποστηρίζει το αίτημα της αναστολής έκδοσης νέων αδειών έως ότου 

ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Άλλωστε, όπως έχει διατυπωθεί 

επανειλημμένα σε σχετικές συναντήσεις, επιστολές προς την  πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και σε 

αντίστοιχα fora, η αναστολή αυτή αποτελεί κύριο και πάγιο αίτημα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.  

Ωστόσο, διαβάσαμε με ιδιαίτερη έκπληξη το σημείο 4 του ψηφίσματος με το οποίο η 

πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου τάσσεται υπέρ της χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ σε 

νησίδες.  

Ως προς την προτεινόμενη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ σε νησίδες του Ν. Αιγαίου θα θέλαμε να σας 

υπενθυμίσουμε την υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38606/2627 - 24/05/2021 Απόφαση1 του Γενικού 

Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 

οποία απορρίφθηκε το αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου χωροθέτησης τριών 

ΑΣΠΗΕ2 (106 Α/Γ – 486MW) στον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο 14 προστατευόμενων 

                                                 
1 Η Απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ: https://files.ornithologiki.gr/docs/YPEN_Aporiptiki_Apofasi_Aiolika_Nisides.pdf 
2 Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW (106 Α/Γ) στις 14 ακατοίκητες νησίδες 
Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδα, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχειά Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, 
Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των Δήμων Νισύρου, Λέρου, Αστυπάλαιας και Ανάφης, της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, που αποτελείται από τρεις (3) ΑΣΠΗΕ, τα συνοδά τους έργα, και τη διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς (υπόγεια και 
υποβρύχια), 150 kV, με το ΚΥΤ Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττικής 

 

mailto:info@ornithologiki.gr


 

 

 

 

 

www.ornithologiki.gr 

ακατοίκητων και κατοικημένων νησίδων του Ν. Αιγαίου, εντός 10 περιοχών Natura 2000 (εκ 

των οποίων 6 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά). Στην απορριπτική απόφαση 

αναφέρεται ότι «οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου 

χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί πως 

υπάρχει βεβαιότητα των αρμοδίων αρχών για το ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την 

ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ». 

Οι επιπτώσεις χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ στις 14 νησίδες του Ν. Αιγαίου αλλά και σε πλήθος άλλων 

νησίδων με παρόμοια χαρακτηριστικά θα είναι καταστροφικές, όπως άλλωστε το αναγνωρίζει 

και η Απόφαση του Γεν. Δ/ντη Περ/κης Πολιτικής του ΥΠΕΝ. Ουσιαστικά, η κατασκευή και η 

λειτουργία των ΑΣΠΗΕ θα ακυρώσει αυτόματα τον λόγο προστασίας τους καθώς θα βλάψει 

ανεπιστρεπτί την πολύτιμη και εύθραυστη βιοποικιλότητα που φιλοξενούν (θαλασσοπούλια, 

στενοενδημικά είδη φυτών και ασπονδύλων, ερπετά κ.ά.). Σε όλο τον πλανήτη, αντίστοιχες 

νησίδες είναι αυστηρά προστατευόμενες και η μόνη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι 

η επιστημονική έρευνα. 

Ο λόγος που το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε αβίαστα στην πρόταση της χωροθέτησης 

ΑΣΠΗΕ στις νησίδες εκτιμούμε ότι οφείλεται στην εσφαλμένη εντύπωση ότι οι νησίδες είναι 

άχρηστες, και άρα μπορούν να γίνουν εξέδρες για ανεμογεννήτριες. Μας κάνει ιδιαίτερη 

εντύπωση ωστόσο, ότι πέρα από την απορριπτική απόφαση του ΥΠΕΝ είχε προηγηθεί 

πολυσέλιδη τεκμηρίωση με την οποία γνωμοδότησαν αρνητικά επί της χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ 

στις νησίδες του Ν. Αιγαίου οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και 

Δωδεκανήσων, στα ΔΣ των οποίων συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Εντύπωση μας προκαλεί επίσης ότι δεν έχει φτάσει στην πλειοψηφία των μελών του 

Περιφερειακού Συμβουλίου η καθολική εναντίωση στη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ στις νησίδες, την 

οποία συνοδεύει σημαντική τεκμηρίωση, των επιστημονικών φορέων και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας3.  

Το Περιφερειακό Συμβούλιο προβαίνει μάλιστα σε τέτοιες προτάσεις που στερούνται 

επιστημονικής ή άλλης τεκμηρίωσης τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη και οδεύει προς την 

ολοκλήρωσή του το έργο της εκπόνησης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης βάσει των 

προτάσεων της οποίας θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει με σαφήνεια τη 

ζωνοποίηση των προστατευόμενων περιοχών στις νησίδες και στον θαλάσσιο χώρο τους, 

θέτοντας όρους και περιορισμούς με σκοπό την προστασία τους. 

Κατανοούμε σαφώς την πίεση που υφίστανται τα κατοικημένα νησιά του Ν. Αιγαίου από την 

ανεξέλεγκτη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ σε περιοχές οικολογικού ή/και τουριστικού ενδιαφέροντος 

παραγκωνίζοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο, η λύση δεν είναι ο 

εξοστρακισμός των ανεμογεννητριών σε πολύτιμους θύλακες βιοποικιλότητας όχι μόνο 

εθνικής, αλλά και ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σημασίας. Η λύση βρίσκεται στην ορθή 

                                                 
3 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ https://www.ornithologiki.gr/el/yposthrixe-mas/ekstrateies/156-ta-
galapagkos-tis-mesogeiou-apeiloyntai 
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χωροθέτηση των ΑΣΠΗΕ μέσω ενός σοβαρού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ν. Αιγαίου καλείται να λάβει θέση με τεκμηριωμένες προτάσεις στην εν εξελίξει 

αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας ως δεδομένο την περιβαλλοντική ευαισθησία 

των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον σεβασμό στην ιδιαίτερη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά των νησίδων, καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου να 

σταθεί θεματοφύλακας των νησίδων και να αποσύρει την πρόταση χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ στις 

νησίδες του Ν. Αιγαίου. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία 

http://www.ornithologiki.gr/

