
 

 

Αθήνα, 11 Ιανοσαρίοσ 2021 

Δπίκαιρη Δρώτηση 

Προς τον Υποσργό Περιβάλλοντος & Δνέργειας 

Θέμα: ‘Πάγωμα’ αιολικών πάρκων εντός τοσ Γικτύοσ Natura 2000 

Σύιθωκα ιε πνόζθαηδ επζζηδιμκζηή δδιμζίεοζδ, ζηδκ Δθθάδα έπμοκ απμιείκεζ 

1.115 Πενζμπέξ Άκεο Γνόιωκ (ΠΑΓ), ωξ ημιιάηζα βδξ πμο έπμοκ έηηαζδ πάκω από 1 

km2 ηαζ απέπμοκ πάκω από 1 km από ημκ πθδζζέζηενμ δνόιμ.  

Η ένεοκα ηαηέδεζλε έλζ αμοκά ηδξ Δθθάδαξ, ηα μπμία ιέπνζ ζήιενα είκαζ 

αδζαηάναηηα ηαζ οθίζηακηαζ θζβόηενεξ ακενωπμβεκείξ πζέζεζξ, ηαεώξ είκαζ εθεύεενα 

από δνόιμοξ ηαζ άθθεξ ηεπκδηέξ επζθάκεζεξ. Σοβηεηνζιέκα, μζ πμθύ ιεβάθεξ ΠΑΓ 

(≥50 km2) εκημπίγμκηαζ ζηα Λεοηά όνδ ηδξ Κνήηδξ, ηδκ Τύιθδ ηαζ ημ Σιόθζηα ηδξ 

Πίκδμο, ημκ Όθοιπμ, ημκ Ταΰβεημ, ηαζ ημ όνμξ Σάμξ ηδξ Σαιμενάηδξ. 

Σηζξ 22/12/2020 ηαηά ηδ δζάνηεζα ζογήηδζδξ ζπεηζηήξ επίηαζνδξ ενώηδζήξ ιμο μ 

ηέωξ οθοπμονβόξ η. Οζημκόιμο δήθωζε: «θεωπώ αςηό ηο επγαλείο .. εξαιπεηικά 

σπήζιμο και θα ηο σπηζιμοποιήζοςμε και ζηα Ειδικά Χωποηαξικά Πλαίζια όσι μόνο 

ηων ΑΠΕ αλλά και ηων ςπολοίπων». Δπζπθέμκ δεζιεύηδηε όηζ «οι αιηήζειρ πος 

γίνονηαι ή πος θα γίνοςν ζηο μέλλον ζε αςηέρ ηιρ πεπιοσέρ (Natura 2000) για 

εγκαηάζηαζη αιολικών πάπκων θα κπιθούνε ζηο πλαίζιο ηων ποπιζμάηων αςηών ηων 

μελεηών (Ειδικών Πεπιβαλλονηικών Μελεηών)». 

Δρωτάται ο κ. Υποσργός: 

1. Γεζιεύεηαζ κα εηπθδνώζεζ ηζξ δεζιεύζεζξ ηδξ πνμδβμύιεκδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ 

ηαζ κα ακαηδνύλεζ ηζξ 6 πνμακαθενόιεκεξ μνεζκέξ πενζμπέξ ωξ πενζμπέξ πμο 

δεκ εα επζηνέπεηαζ δ δζάκμζλδ κέωκ δνόιωκ; Γεζιεύεηαζ κα εκζωιαηώζεζ ηζξ 

ΠΑΓ ωξ πενζμπέξ εθεύεενεξ από δνόιμοξ ηόζμ ζηζξ Δζδζηέξ Πενζααθθμκηζηέξ 

Μεθέηεξ όζμ ηαζ ζημ κέμ πωνμηαλζηό ζπεδζαζιό βζα ηζξ ΑΠΔ ζημ πθαίζζμ ηαζ ηδξ 

Δονωπαϊηήξ Σηναηδβζηήξ βζα ηδ Βζμπμζηζθόηδηα πμο ηαθεί βζα 10% αοζηδνή 

πνμζηαζία ημο εδάθμοξ ηδξ ΔΔ; 

2. Γεζιεύεηαζ κα ζηαιαηήζεζ ηδκ αδεζμδόηδζδ ηαζ ηαηαζηεοή αζμιδπακζηώκ 

αζμθζηώκ πάνηωκ ζηζξ πνμζηαηεοόιεκεξ πενζμπέξ Natura 2000 έωξ όημο 

μθμηθδνωεμύκ ηαζ εβηνζεμύκ μζ Δζδζηέξ Πενζααθθμκηζηέξ Μεθέηεξ ηαζ ηα 

Πνμεδνζηά Γζαηάβιαηα Πνμζηαζίαξ; 

Ο ερωτών Βοσλεστής 
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