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ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών-κοινοποίησης
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Αριθ. πρωτ. 18/095

Θέμα: «Αίτημα για έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των 8 ΑΣΠΗΕ στο Όρος Όχη»
Σχετ: α) υπ’ αριθ. οικ. 50319/19-10/2016 ΥΑ (ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α)
Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να αιτηθούμε τη διενέργεια ελέγχου ως προς την
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των
εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW,
Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW,
Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος
32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά,
Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική
Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων
Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής».
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ΑΣΠΗΕ χωροθετούνται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του
δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2420012 και ονομασία «Όρος Όχη, παράκτια ζώνη και
νησίδες» και ήδη έχουν ξεκινήσει χωματουργικές και εκσκαφικές εργασίες για την
κατασκευή τους.
Από τη μελέτη φωτογραφικού υλικού που έχουμε στη διάθεσή μας (βλ. σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/sh/w39mcvrxobz9mck/AAAmU9Vx1VQDFkXMqL2et4vRa?dl=0)
φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος διαβρώσεων και κατολισθήσεων στα πρανή των δρόμων αλλά
και σε μικρούς εποχικούς χειμάρρους, και πιθανά να παραβιάζεται ο Π.Ο. 45.7 της α) σχετικής
ΥΑ.
Επιπλέον σύμφωνα με τον Π.Ο. 45.13 της α) σχετικής ΥΑ κατά τη φάση κατασκευής «H
οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να
περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως
απαραίτητες. Ο Χωροταξικός σχεδιασμός εγκατάστασης του έργου να γίνει με κάθε δυνατή
σαφήνεια και λεπτομέρεια ούτως ώστε να μη θιγεί στο ελάχιστο τόσο το ξυλώδες κεφάλαιο
όσο και η παραγωγικότητα και η δυναμική του δάσους. Η υλοτομία ή εκρίζωση δασικών
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θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής Υπηρεσίας Να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών». Ωστόσο, οι διαθέσιμες
φωτογραφίες δείχνουν κοπή νεαρών και γηραιών πλατάνων, εκρίζωση θάμνων ερείκης και
κατάρριψη στο έδαφος καστανιάς στον Καστανόλογγο, ενώ πολλά κομμένα δέντρα έχουν
καταπλακωθεί από τα μπάζα.
Παράλληλα, ενώ ο όρος Π.Ο. 45.12 της (α) σχετικής ΥΑ όριζε την υποβολή από τον φορέα
εκμετάλλευσης του έργου ειδικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, εξ όσων
γνωρίζουμε δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχουν τηρηθεί
τα προβλεπόμενα του Π.Ο. 45.12. Επί του παρόντος τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών
μεταφέρονται σε εγκαταλειμμένα λατομεία. Επίσης έχουμε λάβει ενημέρωση ότι αντλούνται
νερά από χειμάρρους, πηγές και κρουνούς πυρόσβεσης, επέμβαση που δεν έχει προβλεφθεί
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν αυτή η
ενέργεια λαμβάνει χώρα νόμιμα και αν έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια χρήσης νερού.
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούνται το Δασαρχείο Αλιβερίου, η ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Υ.Π.ΕΝ. να μεριμνήσουν από
κοινού για να προβούν σε άμεση αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι
περιβαλλοντικοί όροι. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε για άμεση διακοπή των εργασιών
κατασκευής των ΑΣΠΗΕ, καθώς και σε διερεύνηση των τρόπων αποκατάστασης της
περιβαλλοντικής ζημιάς που πιθανόν να έχει προκληθεί.
Σε αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνα Ντεμίρη
Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
E-mail: s.stamatis@prv.ypeka.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Δασών Εύβοιας
E-mail: ddasonevias@apdthest.gov.gr
Δασαρχείο Αλιβερίου
E-mail: dasaliv@apdthest.gov.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας
E-mail: tperydroik-evo@pste.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
E-mail: g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr
Τμήμα Βιοποικιλότητας
E-mail: o.gogousos@prv.ypeka.gr
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
E-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr
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