
 
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
 

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

ΘΕΜΑ: Η ΕΕ εγκαλεί την κυβέρνηση για τις Ευρωπαϊκά παράνομες 

ανεμογεννήτριες  

Στο Ευρωκοινοβούλιο κατατέθηκε Ερώτηση (P-002265/2021) Ευρωβουλευτή 

της Γερμανίας στις 27/4/2021 με τίτλο «Ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο» και αφορά 

στην εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus στην χώρα μας σχετικά με τη δημόσια 

διαβούλευση αλλά και την επαρκή προστασία των περιοχών Natura από την 

εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών σταθμών.  

Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Sinkevicius απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση με το 

έγγραφο ref.ares (2021) 12853 - 27.7.2021 αναφέρθηκε στην προειδοποιητική 

επιστολή που απεστάλη στις 11/7/2014 στη χώρα μας διότι “το ελληνικό “Ειδικό 

Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” δεν ικανοποιεί τις 

σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ ‘σχετικά µε την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων’ και της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ‘για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας”, φέρνοντας ως παράδειγμα το αιολικό στην Εύβοια 

(DAMCO project) για να καταδείξει την παραβίαση της νομοθεσίας σε επίπεδο 

σχεδιασμού. Συνεχίζοντας ο Επίτροπος επισημαίνει την ανάγκη ενός νέου 

Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ το οποίο αναμένεται και από την ΕΕ. 

Όμως 8 χρόνια μετά, το νέο Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ ακόμα αναμένεται 

(μετά το τέλος του 2022), παρόλο που η ηγεσία του ΥΠΕΝ είχε δεσμευτεί για 

ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2021.  

Η απάντηση του Επιτρόπου τελειώνει αναφέροντας ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατά τη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης του ν. 4685/2020 

(νόμος Χατζηδάκη) με το ενωσιακό δίκαιο, έχει αποσταλεί στην Ελλάδα αίτημα 

EU Pilot (ΕUP(2021)9806) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην εθνική έννομη 

τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Ποια ήταν η σχετική ανταπόκριση του υπουργείου προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο 

αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας με αφορμή την 

ερώτηση P-002265/2021;  

2. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει έτσι ώστε να αφομοιώσει τα σημεία που 

επισημαίνονται στο αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806); 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

206

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

4

Ημερομ. Κατάθεσης:

11/10/2021



 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

 

1. Το επίσημο αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

2. Όλα τα επίσημα έγγραφα του ΥΠΕΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

απάντηση του EU Pilot (ΕUP(2021)9806) έως τώρα. 

3. Το -από Δεκέμβριο 2020- επίσημο έγγραφο της Αιτιολογημένης Γνώμης 

(Reasoned opinion) της ΕΕ προς τη Χώρα μας στα πλαίσια της επι 

παραβάσει διαδικασίας. 

4. Όλα τα παραστατικά περιβαλλοντικών προστίμων που πληρώνει ανά 

έτος η χώρα μας για τα τελευταία 22 έτη ως αποτέλεσμα καταδικαστικών 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παραβάσεις 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Κρίτων Αρσένης 




