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ΚΟΙΝ.:

Αποδέκτες κοινοποίησης

ΘΕΜΑ:

Διακοπή της αδειοδότησης τεσσάρων (4) ΑΣΠΗΕ στην περιοχή Ασπροποτάμου (ΠΕ Τρικάλων) – Περιφέρεια
Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας

ΣΧΕΤ.:

1) Η με Α.Π. 17/21 (ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35989/451/14.04.2021) επιστολή περιβαλλοντικών Οργανώσεων
2) Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/36188/455/19.04.2021 έγγραφό μας
3) Το με Α.Π. 151595/23.04.2021 (ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/44734/552/10.05.2021) έγγραφό σας σε απάντηση του 2ου
σχετικού

Σε συνέχεια του 3ου σχετικού εγγράφου παροχής πληροφοριών μετά το 2ο σχετικό της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σας πληροφορούμε για τα εξής, αναφορικά με τα τέσσερα (4) έργα ΑΣΠΗΕ:
1. ΑΣΠΗΕ μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση "ΚΟΚΟΣΙ", της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της
εταιρείας με την επωνυμία «HIGHVOLTAGEENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«HIGHVOLTAGEENERGY»
2. ΑΣΠΗΕ μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση "ΧΙΟΛΙ", της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της
ίδιας εταιρείας
3. ΑΣΠΗΕ μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση "ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ", της ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Δήμου
ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της ίδιας εταιρείας
4. ΑΣΠΗΕ μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW στη θέση "ΚΟΚΚΙΝΟ", των ΔΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ και ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ,
Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της ίδιας εταιρείας
Καθώς οι φάκελοι των ανωτέρω έργων, τα οποία χωροθετούνται στην ίδια περιοχή (Δ.Ε. Καστανιάς,
Δήμου Μετεώρων): α) υποβλήθηκαν ταυτόχρονα στην αρμόδια Υπηρεσία, β) οι αντίστοιχες μελέτες του
κάθε έργου εκπονήθηκαν από τον ίδιο μελετητή, γ) τα έργα ανήκουν στον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης και
νόμιμο εκπρόσωπο έργου και δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Α/Γ είναι πανομοιότυπα για όλους τους
ΑΣΠΗΕ, εντοπίζεται πως επιχειρήθηκε κατάτμηση ενός εν τοις πράγμασι ενιαίου έργου (συνολικής ισχύος
12 MW), έτσι ώστε αυτό να εμφανιστεί ως τέσσερα επιμέρους έργα, με σκοπό την υπαγωγή αυτών στην
Β’ Κατηγορία και την επίσπευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους.
Επί αυτού, δεν προκύπτει εμφανής δικαιολογητικός λόγος τήρησης παράλληλων διαδικασιών για την
αδειοδότηση τεσσάρων όμοιων έργων, με δικαιούχους ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα, ενώ θα μπορούσε
να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία για ένα ενιαίο έργο, το οποίο ωστόσο, λόγω μεγαλύτερης ισχύος, θα
υπαγόταν στην Α κατηγορία. Και ναι μεν η ως άνω κατάτμηση δεν απαγορεύεται με ρητή διάταξη, εάν
όμως συντρέχουν οι συνθήκες, όπως στην προκείμενη περίπτωση (ίδιος δικαιούχος, χρονική σύμπτωση
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στην έκδοση των πράξεων, ίδιος μελετητής, χρονική σύμπτωση στην εκπόνηση και υποβολή των μελετών),
η κατάτμηση αυτή οδηγεί σε παράκαμψη της πιο σύνθετης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
η οποία επιτρέπει τη συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και
επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου (ΣτΕ 2157/19), υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, βάσει της γενικής αρχής της προφύλαξης.
Εν συνεχεία, θεωρείται πως με τις ανωτέρω πληροφορίες τεκμηριώνεται επαρκώς εν προκειμένω η
κατάτμηση ενός ενιαίου έργου σε τέσσερα (4) επιμέρους έργα, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα μη
ορθής εφαρμογής: α) του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, β) του άρθρου 10 του Ν. 4014/11 το
οποίο ενσωμάτωσε το εν λόγω άρθρο της Οδηγίας και γ) της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ Β/3291/68-20), η οποία τροποποίησε την υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β' 2471) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.
4014/2011 (Α' 209)».
Συνεπώς, παρακαλούμε για τη διακοπή της υπό εξέλιξη αδειοδοτικής διαδικασίας των προαναφερθέντων
τεσσάρων (4) έργων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
1) ΥΠΕΝ
Γραφείο Υπουργού
secmin@ypen.gr
Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος
secdepmin.envr@ypen.gr
Γεν. Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
grggper@prv.ypeka.gr
Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
v.goudoufas@prv.ypeka.gr
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
a.psaila@prv.ypeka.gr, i.vasilaki@prv.ypeka.gr
2) ΡΑΕ
info@rae.gr
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3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
ftika.zoi@apdthest.gov.gr
4) Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Τρικάλων
periv.xorsxed@thessaly.gov.gr
5) Γραφείο Περιφερειάρχη
periferiarxis@thessaly.gov.gr
6) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
antiper.trik@thessaly.gov.gr
7) Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
sintonistis@apdthest.gov.gr , ddgram@apdthest.gov.gr
8) Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
info@ornithologiki.gr

9) Αρκτούρος
arcturos@arcturos.gr

10) Καλλιστώ
info@callisto.gr
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