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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα στοιχεία που κατήγγειλε ο Δήμος 
Διρφύων- Μεσσαπίων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για παράβαση 
του Ενωσιακού Περιβαλλοντικού δικαίου με την σχεδιαζόμενη 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε άμεσα στην καταγγελία που 
κατέθεσε ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, καθώς και στην επιστολή που 
απέστειλε ο Δήμος στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης βιοποικιλότητας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αριθμοί CHAP(2021)02277 και CHAP(2021)02343)  
και ενημέρωσε τον Δήμο τονίζοντας τα ακόλουθα: 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία παραβίασης κατά 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθότι θεωρεί ότι η Ελληνική 
Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει βάσει του άρθρου 
6 παράγραφος 3 και του άρθρου 7 της Οδηγίας 92/43/EΟΚ «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», επειδή δεν υπέβαλε το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε διαδικασία δέουσας εκτίμησης 
των επιπτώσεών του στις περιοχές Natura2000 της Ελλάδας, με 
βάση τους στόχους διατήρησης τους, και επειδή συμφώνησε 
μ’αυτό το σχέδιο χωρίς να έχει βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει 
την ακεραιότητα των οικείων περιοχών Natura. 

• Η Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),  είναι υποχρεωμένη 
να υποβάλλει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (το 
οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης) σε διαδικασία 
δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεών του, που να πληροί τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν 
μπορεί να περιοριστεί σε μία απλή διαδικασία δέουσας εκτίμησης 
έργων, όπως έκανε η Ελληνική Δημοκρατία κατά την υιοθέτηση 
του χωροταξικού σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ). 

• Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 (υπόθεση C-849/19) το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ),  καταδίκασε την Ελλάδα για τη μη 
θέσπιση των κατάλληλων στόχων και μέτρων διατήρησης για 
όλους τους τόπους που έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΕΖΔ). Η θέσπιση κατάλληλων στόχων και μέτρων 
διατήρησης θα βοηθήσει τις ελληνικές αρχές ώστε να 
μπορέσουν να εκτιμήσουν, με τρόπο καταλληλότερο, τις 



επιπτώσεις των έργων στα είδη και στους οικοτόπους 
χαρακτηρισμού των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. 

• Προκειμένου να συμμορφωθεί με την ανωτέρω καταδικαστική  
απόφαση, η Ελληνική Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να 
θεσπίσει επαρκείς στόχους και μέτρα διατήρησης για όλες τις 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Εάν αυτό δεν γίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο για να ζητήσει την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Ελλάδας.  

• Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει 
διαδικασία παραβίασης κατά της Ελλάδας, τα στοιχεία που 
απέστειλε ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων θα χρησιμοποιηθούν 
από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της  Ελληνικής Δημοκρατίας 
(υπόθεση 2014/4073).  

 
Ο Δήμος παρακολουθεί συστηματικά την πορεία της σχεδιαζόμενης 
εγκατάστασης αιολικών στην περιοχή του, βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγωνίζεται για την αποτροπή 
της εγκατάστασης των αιολικών, ώστε να μην υπονομευθεί η ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα 
σήμερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Εύβοια.  
 
Τονίζεται μάλιστα ότι η περιοχή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων είναι η 
μόνη περιοχή στην Βόρεια Εύβοια που κατάφερε να μην πληγεί  από τις 
πυρκαγιές, συνεπώς η προστασία της βιοποικιλότητάς της είναι αναγκαία 
για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
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