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ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών - κοινοποίησης 
 

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022 

Αριθ. Πρωτ.: 22/154 

 

Θέμα: Διαβίβαση επιστολής ειδικών στη μελέτη του Μαυροπετρίτη επιστημόνων σχετικά 

με τις επιπτώσεις εγκατάστασης αιολικών σταθμών στη Σκύρο 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Αξιότιμες κυρίες, 

 

Την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται υπό διαδικασία αξιολόγησης η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΕΞΙ ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 299,6 MW (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 58 Α/Γ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

«ΝΟΤΙΑ ΣΚΥΡΟΣ-ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ», ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ». Το εν λόγω έργο χωροθετείται κατά 57% 

εντός της περιοχής NATURA (ΖΕΠ/ΕΖΔ) GR2420006 «ΣΚΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ» και κατά 67% 

εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά GR115 «Όρος Κόχυλας Σκύρου». Όπως πιθανότατα 

γνωρίζετε και από προηγούμενες παρεμβάσεις της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας, στη 

Σκύρο εντοπίζεται η μεγαλύτερη αναπαραγωγική αποικία του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) 

στην Ελλάδα, με επίκεντρο την περιοχή του Κόχυλα και των γύρω νησίδων (περίπου 800 

ζευγάρια), η οποία παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων αποικιών του 

είδους παγκοσμίως. Ως γνωστόν, εκτιμάται ότι περίπου το 75-80 % του παγκόσμιου πληθυσμού 

του Μαυροπετρίτη αναπαράγεται στην Ελλάδα, καθιστώντας την χώρα μας ως έχουσα 

τεράστια ευθύνη για την διατήρηση του είδους, ενώ παράλληλα είναι σαφές πως ένα έργο με 

διαφαινόμενες πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε μία από τις μεγαλύτερες αποικίες του είδους θα 

έχει αντίκτυπο στη συνολική κατάσταση διατήρησής του σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Τα παραπάνω, καθώς και μία σειρά από πρόσθετα στοιχεία που πιστοποιούν την ασυμβατότητα 

του έργου με τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, αναλύονται διεξοδικά στο υπόμνημα1 που 

υπέβαλε η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στη δημόσια διαβούλευση του έργου και προς τις 

εμπλεκόμενες στη διαδικασία αδειοδότησης υπηρεσίες. 

 

Μπροστά στο ενδεχόμενο της εξόχως αρνητικής, ειδικότερα για τη διατήρηση του 

Μαυροπετρίτη, εξέλιξης αδειοδότησης του παραπάνω έργου, ενημερώσαμε σχετικά τους 

ειδικούς επιστήμονες (experts) που ασχολούνται με τη διατήρηση του Μαυροπετρίτη σε 

διεθνές επίπεδο, με τους οποίους η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συνεργάστηκε με ιδιαίτερα επιτυχή τρόπο 

στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE ElClimA (LIFE13 NAT/GR/000909: Conservation measures to 

assist the adaptation of Falco eleonorae* to climate change), το οποίο μάλιστα κέρδισε το πρώτο 

                                                           
1 https://files.ornithologiki.gr/docs/news/20220725_Ypomnima_ORNITHOLOGIKHS_ASPHE_KOCHYLA_250722.pdf  
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βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 στην κατηγορία «Conservation on Land» 

(πολλοί από τους συγκεκριμένους επιστήμονες, μάλιστα, συμμετείχαν και στην υλοποίηση και 

του πρώτου προγράμματος LIFE για τον Μαυροπετρίτη, LIFE 2003 NAT/GR/00091: Conservation 

measures of Falco eleonorae in Greece, 2003-2007). Κατόπιν της ενημέρωσης, συμφωνήθηκε και 

συντάχθηκε κοινή επιστολή ανησυχίας (letter of concern) σχετικά με τις επιπτώσεις από την 

εγκατάσταση και λειτουργία των 6 ΑΣΠΗΕ στη Νότια Σκύρο στον πληθυσμό του 

Μαυροπετρίτη, η οποία συνυπογράφεται από 27 ειδικούς στη διατήρηση του είδους 

επιστήμονες (προερχόμενοι από 13 χώρες) και την οποία σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή 

σας.  

 

Θεωρούμε πως θα αξιολογήσετε ως ιδιαίτερα βαρύνουσα αυτή την έκκληση ανησυχίας της 

επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις επιπτώσεις του εν λόγω έργου σε ένα από τα πλέον 

εμβληματικά αρπακτικά της Μεσογείου και θα τη λάβετε, επίσης, πολύ σοβαρά υπόψη πριν την 

έκδοση της  απόφασης σχετικά με την αδειοδότησή του. Η επιστολή κοινοποιείται στην Επιτροπή 

ΦΥΣΗ 2000, στον Δήμο Σκύρου, σε επιστημονικές εταιρείες και περιβαλλοντικές οργανώσεις 

στην Ελλάδα, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έχουν λάβει και οι σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (LIFE Unit – CINEA και DG Environment). 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

Αποστόλης Καλτσής 

Διευθυντής  

mailto:info@ornithologiki.gr


 

Αγ. Κωνσταντίνου 52, ΤΚ 104 37 Αθήνα | 210 8228704 & 210 8227937 | info@ornithologiki.gr 

www.ornithologiki.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γραφείο Υπουργού κ. Σκρέκα 

E-mail: secmin@ypen.gr    

Γραφείου Υφυπουργού κ. Αμυρά 

E-mail: secdepmin.envr@ypen.gr    

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Βαρελίδη 

E-mail: grggper@ypen.gr  

Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

E-mail: k.dimopoulos@prv.ypeka.gr    

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  

E-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr; k.nika@prv.ypeka.gr; k.giannoulakis@prv.ypeka.gr   

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας  

E-mail: a.psaila@prv.ypeka.gr; k.masika@prv.ypeka.gr 

 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

Υπόψη κ. Παπαδοπούλου, Προέδρου 

Υπόψη κ. Τριάντη, Διευθύνοντα Συμβούλου 

Υπόψη κ. Μητσόπουλου, Γενικού Διευθυντή 

Υπόψη κ. Γιάννακα, Προϊστάμενης της 2ης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών 

E-mail: info@necca.gov.gr; i.mitsopoulos@necca.gov.gr  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 

Υπόψη κ. Δημόπουλου, Προέδρου 

Υπόψη κ. Χριστοπούλου, Αντιπρόεδρου 

E-mail: pdimopoulos@upatras.gr; christopoulou.ioli@gmail.com 

 

Δήμος Σκύρου 

E-mail: dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr     

 

Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία 

E-mail: info@hzoos.gr 

Ελληνική Οικολογική Εταιρεία 

E-mail: sfendour@ucy.ac.cy 

Ελληνική Βοτανική Εταιρεία 
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E-mail: info@hbs.gr 

Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία 

E-mail: elerpe@nhmc.uoc.gr  

 

 

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης 

E-mail:  info@eepf.gr  

Αρκτούρος  

E-mail: arcturos@arcturos.gr  

Καλλιστώ 

E-mail: info@callisto.gr  

ΑΡΧΕΛΩΝ 

E-mail: info@archelon.gr 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 

E-mail: elet@ellinikietairia.gr 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών 

E-mail: spp@spp.gr   

MEDASSET 

E-mail:  medasset@medasset.org  

ΜΟm 

E-mail: info@mom.gr   

WWF Ελλάς 

E-mail: support@wwf.gr  

GREENPEACE Ελλάδα 

E-mail: gpgreece@greenpeace.org   

ΑΝΙΜΑ 

E-mail: wildlifecare@gmail.com  
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