
 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Όλυμπος: η κυβέρνηση εξετάζει την εγκατάσταση  βιομηχανικών αιολικών σταθμών 

Σε αξιολόγηση από τη ΡΑΕ βρίσκεται αιολικός σταθμός 6 Α/Γ ισχύος 33 MW στην καρδιά του Ολύμπου. 

Η χωροθέτηση έχει γίνει σε δασικές εκτάσεις κοντά στα χωριά Καρυά και Καλλιπεύκη νοτίως του 

Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, στους βόρειους πρόποδες του Κάτω Ολύμπου στη θέση Tούμπα 

Ελασσόνας, ο οποίος απέχει περίπου 1,5 χλμ. από Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Κάτω Όλυμπος -  

Καλλιπεύκη και την Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) Κάτω Όλυμπος, Όρος Γκονταμάνι και Κοιλάδα 

Ροδιάς. 

Όπως έχω ήδη ενημερώσει το Σώμα κατά τη διάρκεια συζητήσεων επίκαιρων ερωτήσεών μου 

(260/14.12.2020 και 308/25.1.2021) σχετικά με πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση, στην Ελλάδα 

έχουν απομείνει 1.115 Περιοχές Άνευ Δρόμων (Π.Α.Δ.), ως κομμάτια γης που έχουν έκταση πάνω από 1 

km2 και απέχουν πάνω από 1 km από τον πλησιέστερο δρόμο. Η έρευνα κατέδειξε έξι βουνά της 
Ελλάδας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι αδιατάρακτα και υφίστανται λιγότερες ανθρωπογενείς πιέσεις, 
καθώς είναι ελεύθερα από δρόμους και άλλες τεχνητές επιφάνειες. Συγκεκριμένα, οι πολύ μεγάλες ΠΑΔ 
(≥50 km2) εντοπίζονται στον Όλυμπο, τα Λευκά όρη της Κρήτης, την Τύμφη και το Σμόλικα της Πίνδου, 
τον Ταΰγετο, και το όρος Σάος της Σαμοθράκης. Ζήτησα από τον κ. Οικονόμου και τον κ. Ταγαρά να 
ενσωματώσει τις ΠΑΔ ως περιοχές ελεύθερες από δρόμους τόσο στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 

όσο και στο νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 

τη Βιοποικιλότητα. 

Ωστόσο, ενώ ο τέως υφυπουργός είχε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό (ΠΑΔ) στα 

Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια όχι μόνο των ΑΠΕ αλλά και των υπολοίπων και δεσμεύτηκε ότι «οι αιτήσεις 

που γίνονται ή που θα γίνουν στο μέλλον σε αυτές τις περιοχές (Natura 2000) για εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων θα κριθούνε στο πλαίσιο των πορισμάτων αυτών των μελετών (Ειδικών 

Περιβαλλοντικών Μελετών-ΕΠΜ)», το ΥΠΕν -σε αντιδιαστολή με τα λεγόμενά του- συνεχίζει να 

αδειοδοτεί χωρίς τις ΕΠΜ την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ εντός Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 

(Πιέρια Όρη, Πίνδος, Κάρυστος, Μάνη, Γυάρος, Σαμοθράκη, Αστερούσια Όρη, Έβρος κλπ). 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Έχουν ενσωματωθεί τελικά οι Π.Α.Δ. ως περιοχές ελεύθερες από δρόμους τόσο στο -εδώ και 

καιρό αργοπορημένο- σχέδιο για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ όσο και στις Ειδικές 

Περιβαλλοντικές Μελέτες; Θα σταματήσει τις άδειες εντός των περιοχών Natura 2000 μέχρι να 

εγκριθεί ένα νέο χωροταξικό που θα λαμβάνει υπόψη την επιστήμη και την βιώσιμη ανάπτυξη 

του τόπου; 

2. Δεσμεύεται να απορρίψει το έργο για αιολικό σταθμό στις παρυφές του Εθνικού Δρυμού του 

Ολύμπου; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 
 
 

Κρίτων Αρσένης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

845

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/6/2021

Ώρα κατάθεσης:

09:47'




