
 
 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

ΘΕΜΑ: Παναχαϊκό Όρος και Αιγιαλεία: Ανεμογεννήτριες εντός των 

Προστατευόμενων Περιοχών  

Η περιοχή του δικτύου Natura 2000 με ονομασία «όρος Παναχαϊκό- Σύραγγες 

Παναγοπούλας» GR2320007 σε λίγο καιρό δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτά για 

τα οποία ‘προστατεύεται’. Θα μοιάζει περισσότερο σε νταμάρι με ευθύνη των 

κυβερνήσεων της ΝΔ. Το 2006 με 2009 κατασκευάστηκαν 57 Α/Γ στις 

κορυφογραμμές του μαζί με τα συνοδά έργα. Τώρα η ΡΑΕ εκδίδει Βεβαίωση 

Παραγωγής για 61 ακόμα ανεμογεννήτριες, κάποιες από αυτές μέσα σε διπλά 

ενταγμένες περιοχές του Δικτύου Natura.  

Στη νοτιοανατολική συνέχεια του όρους Παναχαϊκού, στην κορυφή του 

Μπάρμπα στα 1.613 μ. υψόμετρο πάνω από τη ζώνη των ελάτων εντός περιοχής 

διπλά ενταγμένης στο Δίκτυο Natura (GR2320010, GR2320005) οι Δήμοι, η 

Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αρμόδια για 

το Φυσικό Περιβάλλον Υπηρεσία του ΥΠΕΝ απορρίπτουν το έργο 4 

ανεμογεννητριών (συν μία στην πλευρά της Ρακίτας). Η περιοχή βρίσκεται στο 

κέντρο διαδρομής απειλούμενων ειδών, αποτελεί τη μόνη εναπομείνουσα 

ακέραια φυσική περιοχή χωρίς δρόμους και επεμβάσεις με θετικές προοπτικές 

ορεινού τουρισμού. Και ας γλίτωσε από την καταστροφική πυρκαγιά του 2007. 

Πάνω από το ιστορικό χωριό Λεόντιο χωροθετήθηκαν άλλες 6 Α/Γ. Η ΡΑΕ 

πρόσφατα εξέδωσε Βεβαίωση Παραγωγής για όλες τις παραπάνω. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Αναφορικά με την επικείμενη καταγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απουσία 

ουσιαστικής Δέουσας Εκτίμησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

αιολικών σε Natura: Έγινε Δέουσα Εκτίμηση σε όσες έλαβαν 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και ποιες είναι ‘οι πλήρεις, ακριβείς και 

οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ικανά να διασκεδάσουν 

οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής αμφιβολία όσον αφορά τις 

επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων έργων’ στις συγκεκριμένες περιοχές 

Natura 2000;  

2. Πώς συνεχίζει η κυβέρνηση να αδειοδοτεί αιολικά σε Natura μετά την 

καταδικαστική απόφαση τους Ευρωπαϊκού δικαστηρίου τον Δεκέμβριο 

του 2020 για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων σε Natura χωρίς Σχέδια 

Διαχείρισης;  

Ο Ερωτών Βουλευτής 
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