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Δ11 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
 
 

 

ΠΡΟΣ: 

 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Ηπείρου 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασμού Ηπείρου 

 
Ημερομηνία:  ……………………..……. 

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: 

 

ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

52 

2.3 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΑΘΗΝΑ 2.4 Τ.Κ.: 10437 

2.5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8228704 2.6 FAX: 210 

8228704 

2.7 EMAIL: info@ornithologiki.

gr 

2.8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΤΣΗΣ 

 

2.9 ΘΕΣΗ:  2.10 EMAIL: akaltsis@ornitholo
giki.gr 
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3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΣΠΗΕ ΙΣΧΥΟΣ 21,6MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΙΟΝΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

 
 

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) 

 

 

 

Η ΜΠΕ του έργου δεν μπορεί να εγκριθεί, καθώς η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) του έργου όχι απλά 

δεν πληροί τις τυπικές προδιαγραφές της νομοθεσίας αλλά οι εργασίες πεδίου δεν αποτυπώνουν σε καμία 

περίπτωση την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης, αφού έχουν γίνει σε εντελώς ακατάλληλη 

περίοδο: ενώ οι προδιαγραφές της ΕΟΑ ορίζουν οι εργασίες πεδίου να γίνονται κατ’ ελάχιστον την περίοδο 

Μαρτίου – Ιουνίου (αναπαραγωγική περίοδος για την πλειοψηφία των ειδών ορνιθοπανίδας), στη 

συγκεκριμένη ΕΟΑ οι εργασίες πεδίου έχουν γίνει Οκτώβριο – Νοέμβριο! Πιο αναλυτικά: 

 

Οι προδιαγραφές της ορνιθολογικής έρευνας της ΕΟΑ για έργα κατηγορίας Α2 (όπως το παρόν) εντός ΖΕΠ 

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, 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. 

 

Η περίοδος Μάρτιος – Ιούνιος έχει οριστεί ως απαραίτητη για τη διενέργεια παρατηρήσεων ορνιθοπανίδας, 

καθώς συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο της πλειοψηφίας των ειδών ορνιθοπανίδας. Όπως, όμως, 

προκύπτει από το Κεφάλαιο 5.1 της ΕΟΑ (σελ. 52), η έρευνα πεδίου διενεργήθηκε από 19 Οκτωβρίου έως 

22 Νοεμβρίου 2021. Διαπιστώνεται αβίαστα, επομένως, πως δεν υπάρχουν καθόλου παρατηρήσεις την 
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περίοδο Μάρτιο έως Ιούνιο, επομένως δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της νομοθεσίας. Για να γίνει 

κατανοητό το μέγεθος της ανεπάρκειας των ΕΟΑ, σημειώνονται τα εξής: 

  

• Τα μεταναστευτικά αναπαραγόμενα είδη της περιοχής απουσιάζουν εντελώς από την περιοχή την 

περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι παρατηρήσεις πεδίου της ΕΟΑ έχουν διενεργηθεί 

την εποχή που απουσιάζουν στα πεδία διαχείμασης στην Αφρική 2 από τα 4 είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

GR2120009 (Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη) και μάλιστα τα πλέον απειλούμενα 

είδη, ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus) και το Κιρκινέζι (Falco naumanni)! Φυσικά απουσιάζουν και 

άλλα μεταναστευτικά σημαντικά είδη της ΖΕΠ GR2120009 και ΣΠΠ GR073, όπως ο Φιδαετός (Circaetus 

gallicus), ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) και το Σαΐνι (Accipiter brevipes).  

 

• Τα μη μεταναστευτικά αναπαραγόμενα είδη δεν έχουν αντιπροσωπευτική παρουσία την περίοδο 

Οκτώβριο - Νοέμβριο στη συγκεκριμένη ημιορεινή – ορεινή θέση (800-900 μ.), καθώς λόγω διαθεσιμότητας 

τροφής έχουν μετακινηθεί σε ακόμα χαμηλότερα υψόμετρα και πιθανώς και σε άλλες περιοχές. 

 

Αξίζει, επίσης, να σχολιαστούν τα εξής: 

 

 Ο ίδιος μελετητής ακολούθησε την ίδια «τακτική» (υλοποίηση εργασιών πεδίου για ΕΟΑ τους μήνες 

Οκτώβριο – Νοέμβριο, αντίθετα από ό,τι ορίζουν οι τυπικές προδιαγραφές) για άλλους δύο ΑΣΠΗΕ εντός 

της ΣΠΠ «Όρος Οίτη» (ΑΣΠΗΕ «ΠΥΡΓΟΣ», ΠΕΤ: 2201709926 και «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ», ΠΕΤ: 2201706526). 

 η αναφορά στη σελ. 7 της ΕΟΑ πως: «Για την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει το 

έργο στα προστατευταία αντικείμενα της προστατευόμενης περιοχής, ελήφθησαν υπόψη: τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων για την προστατευόμενη περιοχή 

GR2450008 “Όρος Βαρδούσια” η οποία αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα». 

 

Συμπερασματικά, η ανεπάρκεια και μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΜΠΕ/ΕΟΑ είναι προφανέστατη 

και εξόφθαλμη, γεγονός που δεν αφήνει κανένα περιθώριο έγκρισής τους και καθιστά άνευ αντικειμένου 

τον περεταίρω σχολιασμό της ΕΟΑ. 

 

 

                                                                                   Αποστόλης Καλτσής 
                                                                            Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 


