ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
Του σωματείο με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός, Φυσιολατρικός, Πολιτιστικός
Σύλλογος Οικισμού Κρυονερίου», νομίμως εκπροσωπούμενο, με έδρα το Κρυονέρι
Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με Α.Φ.Μ.: 996835679, Δ.Ο.Υ.
Μεσολογγίου που αποτελεί σωματείο δραστηριοποιούμενο την ευρύτερη περιοχή
του Κρυονερίου Χάλκειας Τ.Κ. 30014 του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα δε με το
άρθρο 2.4 του καταστατικού μας, ένας από τους σκοπούς μας είναι: Η ανάδειξη,
εξωραϊσμός, ανάπτυξη, ανάπλαση και αξιοποίηση όλων των χώρων (πάρκα,
κοινόχρηστοι αναξιοποίητοι χώροι) που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη διαβίωση
των κατοίκων και προστατεύουν το περιβάλλον καθώς και η προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση της περιοχής του ορεινού όγκου του όρους της Βαράσοβας.

ΚΑΤΑ
Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, νομίμως εκπροσωπούμενης, με έδρα την
Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 132, 118 54, Τηλ.: 210-37.27.400 e-mail: info@rae.gr
και κατά ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ
Δυνάμει της υπ΄ αρ. 2200/2021-01.03.2021 με αριθμό ΑΔΑ: Ρ637ΙΔΞ-3ΨΣ απόφασής
σας, εξεδόθη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,05 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 31,05
MW στη θέση ΒΑΡΑΣΟΒΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΧΑΛΚΕΙΑΣ, του Δήμου
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «WIND ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WIND
ENERGY Α Ε».
Την ως άνω απόφαση προσβάλλουμε με τον παρόν, για τους κάτωθι, νόμιμους,
βάσιμους και αληθείς λόγους:
Επειδή το ως άνω έργο δεν έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί ώστε να τηρούνται οι
προδιαγραφές

από

περιοχές

αποκλεισμού

χωροθέτησης

των

εγκαταστάσεων σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό ΦΕΚ 2464 Β/2008. Ειδικότερα:

αιολικών

Α)1. Το όρος Βαράσοβα βρίσκεται εντός ορίων του «Εθνικού Πάρκου
Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών
Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων» ως «Ζώνη προστασίας της φύσης Π.Φ.2
Θ» από το έτος σύστασής του. Το καθεστώς προστασίας του πάρκου προσδιορίζεται
από τη KYA 22306/31-05-2006 όπου σύμφωνα με το

Άρθρο 3 «Χρήσεις,

δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης» δεν
επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και ΑΠΕ αλλά οι παρακάτω χρήσεις:
➢ Η παρατήρηση της φύσης σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
➢

Οι επιστημονικές έρευνες − παρακολούθηση του οικοσυστήματος και η
περιβαλλοντική εκπαίδευση.

➢ Η εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη διαχείριση, συντήρηση και
λειτουργία επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και
στη

διατήρηση,

προστασία,

αποκατάσταση

και

βελτίωση

των

χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, στην παρατήρηση της φύσης, την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη φύλαξη και τη συντήρηση των υφιστάμενων
υποδομών.
➢

Η εκτέλεση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
έργων βελτίωσης υδατοποιότητας ή ανανέωσης των υδάτων.

➢ Η ήπια αναψυχή και οι οικοτουριστικές δραστηριότητες σύμφωνα με το
σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
➢ Η εγκατάσταση μόνιμης ελαφριάς υποδομής που εξυπηρετεί την
περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού
(όπως κέντρα οικολογικής ευαισθητοποίησης, παρατηρητήρια, πινακίδες,
επιστημονικός εξοπλισμός, κ.λπ.), την ήπια αναψυχή, τους λουομένους (όπως
σκιάδες, ντουζ, αποδυτήρια, αναψυκτήρια, κ.λπ.), σε θέσεις και με όρους
δόμησης που προτείνονται από ειδική μελέτη, για την εξυπηρέτηση των
επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση του
χώρου. Οι κατασκευές πρέπει κατά κανόνα να είναι μικρού όγκου και
ελαφρού τύπου, να ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνική της περιοχής, ώστε
να προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Οι

σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες εγκρίνονται από την αρμόδια ΕΠΑΕ ύστερα
από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
➢

Ο καθαρισμός καναλιών, αυλάκων και τάφρων επιτρέπεται από τον
Αύγουστο μέχρι και το Μάρτιο, δηλαδή εκτός αναπαραγωγικής περιόδου της
ορνιθοπανίδας.

➢

Η μεταφορά και η διάθεση των υλικών που προκύπτουν από τον ως άνω
καθαρισμό των καναλιών κ.λπ. και η διαχείριση αυτών διέπονται από τις
διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/16.12.2003.

➢ Επιπλέον, στην υποζώνη Π.Φ.2Θ (Βαράσοβα) επιτρέπεται ο ορειβατικός
αθλητισμός, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας
του Φορέα Διαχείρισης.
2. Ομοίως δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις Ζώνη προστασίας
της φύσης και σύμφωνα με το Ν.4685 / 7.05.2020 - Άρθρο 26 «Φορείς Εθνικού
Συστήματος Διακυβέρνησης πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές» και το
Άρθρο 14Β του Π.Δ. 59/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4685/2020
περί «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης στις προσταυτεόμενες περιοχές» που
αναφέρει:
Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη προστασίας της φύσης επιτρέπονται
μόνο ορισμένες ή/και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες
επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε
προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της
παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως
ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής:
•

Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας και εργαζομένους

•

Διοίκηση, μόνο για τις ανάγκες της Ζώνης ή της προστατευόμενης
περιοχής

•

Kέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

•

Αναψυκτήρια μέχρι 50 τ.μ.

•

Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια

•

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με
εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη

•

Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά
υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη

•

Κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα
επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την
ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των
χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
•

Εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά
των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και
μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.
στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας
νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που
απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.
•

Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες,
αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)

•

Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων
ή εδαφών

•

Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

•

Έργα

που

αφορούν

την

αποκατάσταση

και

βελτίωση

υδατοαποθεμάτων
•

Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

•

Φάροι

των

Οι ζώνες προστασίας της φύσης αποτελούν περιοχές ασύμβατες με τη
εγκατάσταση ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΚΥΑ
49828/2008 (ΦΕΚ 2462/3-12-2008). Συνεπώς στο όρος Βαράσοβα απαγορεύεται
η οποιαδήποτε εγκατάσταση ΑΠΕ.
3. Τέλος, το όρος Βαράσοβα βρίσκεται εντός Δικτύου Natura 2000 και
συγκεκριμένα εντός ζώνης ΖΕΠ «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Special Protection Areas
– SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών» με κωδικό GR23100015- SPA, αλλά και εντός ζώνης
ΤΚΣ «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Απόσπασμα από WEB GIS Φορέα Διαχείρισης, https://www. arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b29f1b684eba426da0d47b2789be1d46

Σας υπενθυμίζουμε το υπ΄ αριθμό 9292/30-03-2017 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης προς την υπηρεσίας σας που αφορά απορριπτική απόφαση για την
ίδρυση και λειτουργία ΑΠΕ στη Βαράσοβα.

Β. Ολόκληρος ο ορεινός όγκος της Βαράσοβας από τη θάλασσα μέχρι την Εθνική
Οδό είναι χαρακτηρισμένος ως τόπος ιστορικός και τοπιού ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους (ΦΕΚ 325/Β΄/01-03-1975) και αποτελεί το ιερό όρος της Αιτωλίας και
περιλαμβάνει δίκτυο μονοπατιών προς τον Άγιο Νικόλαο και τις Ιερές Σκήτες που
υπάρχουν διάσπαρτες στο όρος.
Συνεπώς υπάγεται στη παρ. 5. εδάφιο ββ του άρθρου 50 του Ν 3028/02 περί «την
προστασία των μνημείων που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, καθώς και των άλλων μείζονος σημασίας μνημείων, αρχαιολογικών
χώρων και ιστορικών τόπων» που αποτελούν περιοχές ασύμβατες με τη
εγκατάσταση ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαισίο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΚΥΑ
49828/2008 (ΦΕΚ 2462/3-12-2008).

Γ. Η περιοχή της Βαράσοβας λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από
αναρριχητικής-ορειβατικής απόψεως έχει ενταχθεί σε Τοπικό Πρόγραμμα
CLLD/LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ώστε να διαμορφωθεί και να
αναπτυχθεί ως τουριστική – θεματική περιοχή.
Το έργο βρίσκεται σε στάδιο της έναρξης υλοποίησης του, καθώς έχουν
υλοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από τον Δήμο Ναυπάκτου περί
πίστωσης, χρηματοδότησης, έγκρισης και δημοπράτησης που συνοπτικά θα
περιλαμβάνει τα εξής:
➢ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ
➢ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΟΥΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ
Επισυνάπτεται η μελέτη του έργου καθώς και οι διακηρύξεις δημοπράτησης
και οι εγκρίσεις για τις άνωθι παρεμβάσεις.
Τέλος, παράλληλα με τον επαρχιακό δρόμο και πλησίον του ορεινού όγκου
της Βαράσοβας λειτουργούν τρία τουριστικά καταλύματα με απόσταση από το
οριοθετημένο πολύγωνο του υπο - αξιολόγηση αιολικού πάρκου από 750 - 800
μέτρα (στην ευρύτερη περιοχή ο αριθμός των τουριστικών καταλυμάτων
πλησιάζει τα 10).
Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από θεσμοθετημένες ή διαμορφωμένες
τουριστικά περιοχές, τουριστικά καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές
ορίζεται στα 1.000 μέτρα, η χωροθέτηση του συγκεκριμένου πάρκου εμπίπτει
εντός των ορίων της υπό διαμόρφωσης τουριστικής – θεματικής περιοχής.

Δ. Η παραλία του Κρυονερίου περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα παρακολούθησης με
κωδικό GRBW049128051 της ποιότητας των νερών κολύμβησης και σύμφωνα με τα
κριτήρια χωροθέτησης πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον
1.500 μ., στη προκειμένη περίπτωση, η απόσταση από τη τελευταία νότιο-ανατολική
ανεμογεννήτρια είναι περίπου 1292,21 μ.

Συνοπτικά το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εντός ζωνών αποκλεισμού για τη
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑΑΠΕ και συγκεκριμένα:
➢ Ζώνης προστασίας της φύσης.
➢ Σε

τόπο που

έχει χαρακτηρισθεί ιστορικός και τοπιού ιδιαίτερου

φυσικού κάλλους.
➢ Επιπροσθέτως:
➢ Δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από την ακτή
κολύμβησης με κωδικό GRBW049128051.
➢ Εμπίπτει σε περιοχή που έχει ενταχθεί προγενέστερα της αίτησης της εν
λόγω εταιρείας σε Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αιτωλικής
Αναπτυξιακής ώστε να διαμορφωθεί και να αναπτυχθεί ως τουριστική –
θεματική περιοχή.
➢ Εντός δικτύου Natura (ΖΕΠ και SCI)
Για τους λόγους αυτούς, να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μας.
Επειδή η ως άνω απόφασή σας (2200/2021-01.03.2021 με αριθμό ΑΔΑ:
Ρ637ΙΔΞ-3ΨΣ) δεν είναι συμβατή καθώς αντίκειται στην ισχύουσα περιβαλλοντική
– χωροταξική νομοθεσία ζητάμε την ανάκληση/ ακύρωση της.
Επειδή το έννομο συμφέρον μας είναι προφανές, λόγω του σκοπού του
σωματείου μας, σύμφωνα με το άρθρο 2.4 του καταστατικού μας, το οποίο
προσκομίζουμε με επίκληση και του άμεσου και ενεστώτος κινδύνου της περιοχής
από την εκτέλεση της ως άνω απόφασης.
Επειδή επιφυλασσόμεθα παντός εν γένει δικαιώματός μας ενώπιον πάσης
αρχής και παντός δικαστηρίου.
Κρυονέρι, 8-03-2021
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Περιβαλλοντολόγος

Στοιχεία επικοινωνίας: 6972018887, 2631041300, kryonericlub@gmail.com
Δ/ΝΣΗ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΓΑΛΑΤΑ Τ.Κ.30014

