
 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Εύβοια: 8 νέα αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές. Χωρίς 

τέλος η εκτροπή από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρά τις καταδίκες. 

Στις 19.2.2021 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε επένδυση, 

ύψους 489 εκατ. ευρώ με 182 νέες θέσεις εργασίας, στην εγκατάσταση 8 αιολικών 

πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW. Πρόκειται για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη 

Βόρειο–κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια, 104 ανεμογεννήτριες στο 

σύνολο. 

Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να εγκατασταθούν στα όρη Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, 

Μαυροβούνι, Σκοτεινή, Ευβοϊκό Όλυμπο, καθώς και τα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια 

(Αμπουδιώτισσας, Βρωμονέρας κ.λπ.). Πρόκειται για περιοχές που μέχρι σήμερα είναι 

αρκετά καλά διαφυλαγμένες ως προς το φυσικό τους περιβάλλον και τις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις, λόγος για τον οποίο στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ενταγμένες στο 

Δίκτυο Natura. Εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς το Αισθητικό Δάσος Στενής, έκτασης 

500 εκταρίων, τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους των χωριών της Κύμης, Καταφύγια 

Άγριας Ζωής, Τόπους Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής Αξίας για τα Πτηνά, αρχαιότητες, 

το μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων της Ελλάδας και το μοναδικό ελατόδασος του Αιγαίου. 

Η Εύβοια έχει ήδη επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την εγκατάσταση αιολικών σταθμών 

(αλλά και πολλών άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), καθώς στη Νότια Εύβοια 

υπάρχουν οι περισσότερες ανεμογεννήτριες στη χώρα, πάνω από 400 ενώ με τη νέα 

‘επένδυση’ ο Ελλάκτωρ θα κατέχει το ¼ του νησιού. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Με ποιο τρόπο έλαβε υπόψη τα 470 αρνητικά σχόλια φυσικών προσώπων, συλλόγων, 

πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών φορέων στη δημόσια διαβούλευση για το 

συγκεκριμένο έργο; Με ποιο τρόπο έλαβε υπόψη τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των 

Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου και Ερέτριας, καθώς και του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας;  

2. Εξέτασε η διυπουργική αν έχει γίνει υπέρβαση της προβλεπόμενης φέρουσας 

ικανότητας όπως αυτή ορίζεται στο ισχύον Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ 

στους επιμέρους δήμους Καρύστου και Κύμης-Αλιβερίου; Έχει γίνει υπέρβαση;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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