
 

                                 

       

 

Αετομηλίτσα, 23 Φεβρουαρίου 2023 

ΘΕΜΑ: Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την σχεδιαζόμενη κατασκευή Μικρού 
Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στην  Αετομηλίτσα  

 
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σχεδιαζόμενο έργο 
κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στην Αετομηλίτσα και να εκφράσουμε 
την αντίθεσή μας σε αυτό. 

Στις 28/06/2022 η εταιρία με την επωνυμία ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αιτήθηκε στην 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), (αριθμός αίτησης Γ-014167), αδειοδότηση για την 
κατασκευή ΜΥΗΕ στο Άσπρο Ρέμα στην Αετομηλίτσα. Διαπιστώσαμε με αγανάκτηση ότι, 
παρά τις αντιδράσεις μας, στις  15/11/2022 η ΡΑΕ  αποφάσισε την έκδοση άδειας 
παραγωγής για το προαναφερθέν ΜΥΗΕ με την υπ΄ αριθμόν ΒΕΒ-005158/2022 Βεβαίωση 
Παραγωγού και αριθμό μητρώου αδείας ΑΔ-010158. 

Το χωριό μας, η Αετομηλίτσα, χωροθετείται στις νοτιοδυτικές παρυφές του όρους 
Γράμμος και αποτελεί τον βορειότερο και πιο ορεινό οικισμό της περιφέρειας Ιωαννίνων 
και του Δήμου Κόνιτσας με υψόμετρο πλατείας περίπου 1500 μέτρα. Αποτελεί, επίσης, 
έναν από τους ορεινότερους οικισμούς  της Ελλάδας. Το χωριό αναπτύσσεται μεταξύ δύο 
βασικών ρεμάτων συνεχόμενης ροής, δυτικά το Άσπρο Ρέμα και ανατολικά το Μαύρο Ρέμα 
(Γκούρα). Τα δύο αυτά ρέματα συγκλίνουν κάτω από την τοποθεσία Κιάτρα ντι σικάτα 
(Σχισμένη Πέτρα) και μαζί με δευτερεύοντες κλάδους  δημιουργούν το ρέμα Πιστιλιάπης, 
που χύνεται νοτιότερα στον ποταμό Σαραντάπορο. Όλες οι πηγές, συνυπολογίζοντας και 
αυτή από την οποία υδροδοτείται το χωριό, καταλήγουν και συνδιαμορφώνουν αυτό το 
υδάτινο σύμπλεγμα. 

Η περιοχή που επιδιώκεται να κατασκευαστεί το ΜΥΗΕ βρίσκεται εντός 
προστατευόμενης  περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR1320002 Κορυφές 
όρους Γράμμου (KORYFES OROUS GRAMMOS). Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως α) «Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Area - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως 
αυτές ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK  και β) «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Site of 
Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  Στην περιοχή 
απαντώνται δεκάδες διαφορετικοί τύποι οικότοπων, πάρα πολύ σημαντικά  είδη χλωρίδας, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τόπο διαβίωσης σπάνιων και προστατευόμενων ειδών πανίδας 
και ορνιθοπανίδας. Το μικτό Δάσος του Γράμμου έχει χαρακτηριστεί από το ελληνικό 
κράτος ως Φυσικό Μνημείο, με ιδιαίτερη επιστημονική και οικολογική αξία. Επίσης, 



σύμφωνα με τον νόμο 2637/1998 το Άσπρο Ρέμα βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας 
Ζωής Αετομηλίτσας με κωδικό Κ589. 

Γνωρίζουμε εμπειρικά ότι τα φαινόμενα κατολισθήσεων στην περιοχή είναι πάρα 
πολύ συχνά και έντονα και δημιουργούν ραγδαίες αλλαγές στο τοπίο. Η εμπειρία μας έχει 
επιβεβαιωθεί και επιστημονικά με τη γεωτεχνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) το 2008. Η γεωγραφία της 
περιοχής, οι γεωλογικοί σχηματισμοί, το υψόμετρο, οι κλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν, καθώς και οι εναλλαγές τους, αποτελούν παράγοντες των οποίων η 
αλληλεπίδραση ευνοεί την εκδήλωση κατολισθήσεων. Το χωριό μας στην κυριολεξία 
στηρίζεται φυσικά στον ασβεστολιθικό σχηματισμό της «Σχισμένης Πέτρας». Εντός του 
χωριού στην δυτική πλευρά του υπάρχει ενεργό κατολισθητικό και διαβρωτικό φαινόμενο, 
το οποίο περιορίζεται μόνο όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση. Η μελέτη προτείνει ρητά την 
απαγόρευση δόμησης στα όρια της προαναφερθείσας κατολίσθησης.  

Συνολικά τα ΜΥΗΕ που σχεδιάζονται για την περιοχή του όρους Γράμμος είναι 23(!) 
και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης. Αφορούν τα ρέματα και ποτάμια που 
καταλήγουν στον ποταμό Σαραντάπορο, τον ίδιο τον ποταμό Σαραντάπορο καθώς και 
μέρος του ποταμού Αλιάκμονα. Ο ποταμός Σαραντάπορος αποτελεί παραπόταμο του 
Αώου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται μια τεράστια προσπάθεια διάσωσης των 
τελευταίων ποταμών ελεύθερης ροής. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και ο Αώος, τον 
οποίο όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ξεκομμένο από τα 
ποτάμια και τα ρέματα που τον τροφοδοτούν. Τα ποτάμια και οι παραπόταμοί τους 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Τα δε ρέματα αποτελούν τις φλέβες του, χωρίς τις οποίες 
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα υπονομεύσει τη 
διακρατική προσπάθεια χαρακτηρισμού του Αώου/Vjosa ως του Πρώτου Διακρατικού 
Πάρκου Άγριου και ελεύθερης ροής Ποταμού στην Ευρώπη. 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση συστήνει να 
αποφεύγεται η κατασκευή ΜΥΗΕ ισχύος κάτω των 10MW καθώς αυτή οδηγεί στον 
κατακερματισμό των ποταμών. Συστήνει επίσης να εκτιμώνται οι σωρευτικές επιπτώσεις 
των ΜΥΗΕ σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στη λεκάνη απορροής των ποταμών. Επίσης, η νέα 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, προβλέπει την άρση 
εμποδίων και φραγμάτων  σε ποτάμια, ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε 
μήκος τουλάχιστον 25 χιλιάδων χιλιομέτρων. Τίποτα από όσα αναφέρουμε δεν έχει 
συνεκτιμηθεί πριν το σχεδιασμό των ΜΥΗΕ στον Γράμμο. Σε περίπτωση που 
κατασκευαστούν αυτά τα έργα θα σημάνουν την αμετάκλητη καταστροφή του βουνού και 
του μοναδικού οικοσυστήματός του.  

Στην Αετομηλίτσα, η κατασκευή του ΜΥΗΕ και των συνοδών του έργων θα 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον, στο ίδιο το χωριό και στην 
κοινότητά μας. Όπως προκύπτει από τον χάρτη της ΡΑΕ και το σχετικό τοπογραφικό 
σκαρίφημα, η κατασκευή του ΜΥΗΕ τοποθετείται εντός αυτής της περιοχής όπου 
εντοπίζονται κατολισθητικά φαινόμενα. Ζούμε στον Γράμμο εκατοντάδες χρόνια με 
σεβασμό, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του φυσικού του πλούτου, εξασκώντας ήπιες 
δραστηριότητες, όπως η παραδοσιακή κτηνοτροφία και ο ορεινός πεζοπορικός τουρισμός. 
Επιπλέον, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία και τη διαβίωση κάθε 
έμβιου όντος και δεν είναι δυνατό να το παραχωρούμε σε ιδιωτικές εταιρίες. 



Για τους ανωτέρω λόγους διαφωνούμε πλήρως με την κατασκευή ΜΥΗΕ στο Άσπρο 
Ρέμα και δηλώνουμε ότι ασκούμε και θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο ακύρωσης σχετικών 
ενεργειών. Έχουμε καταθέσει ήδη Αίτηση Αναθεώρησης της απόφασης της ΡΑΕ να 
αδειοδοτήσει το έργο, με τη συμμετοχή δεκάδων κατοίκων του χωριού μας. Σας καλούμε 
όταν και εφόσον κατατεθεί σε διαβούλευση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
για το συγκεκριμένο ΜΥΗΕ να γνωμοδοτήσετε αρνητικά. Σας καλούμε να στηρίξετε τον 
αγώνα μας, να υπερασπιστούμε από κοινού τον Γράμμο, τα δάση, τις πηγές και τα νερά 
του.  

 Με εκτίμηση, 
Πρωτοβουλία Κατοίκων Αετομηλίτσας 

Με την υποστήριξη της εκστρατείας: 
Save The Blue Heart of Europe [Σώστε τη Γαλάζια Καρδιά της Ευρώπης] 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


