
 

 

Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ.  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

Θέμα: To Λασίθι σύσσωμο αντιδρά στην τοποθέτηση 50 γιγάντιων  

ανεμογεννητριών στο οροπέδιο Λασιθίου Καθαρού 

 Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και οι φορείς 

του τόπου λένε ηχηρό όχι στην δημιουργία ΒΑΠΕ σε  μια περιοχή απείρου κάλλους 

με αυτόν τον ανεξέλεγκτο τρόπο. 

Με την εγκατάσταση δηλαδή συνολικά 50 γιγαντιαίων  ανεμογεννητριών  που η κάθε 

μια έχει ύψος 120 μέτρα και φτερωτή 70 μέτρα.  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ΤΕΕ /ΤΑΚ, με απόφαση του 

το 2015, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφερόμενο στις επιπτώσεις που θα 

έχει η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση, εκφράζοντας κάθετη αντίθεση προς αυτή. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) εξέδωσε ψήφισμα στις 

12-9-2020 ενημερώνοντας όλες τις αρμόδιες αρχές κατά της σχεδιαζόμενης 

εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε προστατευμένες περιοχές της Ελλάδας περιοχές 

Νatura 2000, Ramsar, Γεωπάρκα, και ορεινούς όγκους. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι 

καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει την εγκατάσταση ΒΑΠΕ σε αυτά 

τα υψόμετρα! 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ)  Λασιθίου, 

που πρόσφατα έκανε ανάβαση διαμαρτυρίας για το θέμα.  

Όλοι οι φορείς διατρανώνουν την κάθετη αντίδρασή τους  κατά της εγκατάστασης 

τεράστιων Βιομηχανικών ΑΠΕ στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου διότι θα πρέπει να 

προστατευθεί ως περιοχή NATURA και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους βάση 

ΦΕΚ.   
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Το Δημοτικό Συμβούλιο δε τονίζει ότι  και βάσει της αρμοδιότητας που τους δίνει το 

Σύνταγμα για να εκφέρουνε άποψη για οτιδήποτε αφορά την τοπική περιοχή, 

επιβάλλεται  να έχουν άποψη για αυτά που σχεδιάζονται στον τόπο τους.   

Επίσης, προτείνουν την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου με τους 

Λασιθιώτικους Παραδοσιακούς ενεργειακούς ανεμόμυλους με την ακριβή έννοια του 

όρου όπως ήταν παλιά και με την παραγωγή ενέργειας βάσει και πρότασης που 

έχουνε υποβάλλει στη Διεύθυνση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Ακόμα ζητάνε τη διοργάνωση ημερίδας στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και αλλού π.χ 

Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο και Αθήνα σε συνεργασία με τον ΕΟΣ Λασιθίου και άλλους 

φορείς για να ενημερωθεί ο κόσμος για τις εγκαταστάσεις αυτές. 

Για το ίδιο θέμα επίσης ο  ΕΟΣ Λασιθίου αναφέρεται στην  αρνητική εξέλιξη 

αναφέροντας ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προέβη στις 12 Οκτωβρίου 

2021 σε επικαιροποίηση αδειών παραγωγής (με ευνοϊκότερους όρους) που είχαν 

εκδοθεί μεταξύ 2010-2012 στην εταιρεία «Κ.ΣΑΡΡΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ.» για την 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε 4 κορυφογραμμές του ορεινού όγκου της Δίκτης 

με μέσο υψόμετρο τα 1500 μέτρα, οι οποίες είναι : Λουλουδάκι ( Πάνω από Ι Μ 

Βιδιανής) με 13 ανεμογεννήτριες 29,9MW, τη Σελένα με 13 Α/Γ 29,9MW, Βαρσάμη 

(πάνω από Μέσα Λασίθι) με 12 Α/Γ 27,6 MW, και στο Καθαρό με 12 Α/Γ 27,6MW .  

Η οροσειρά της Δίκτης που περιβάλλει το Οροπέδιο Λασιθίου και Καθαρού είναι 

χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους NATURA 2000 και 

προστατεύεται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχεδιαζόμενες 

εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών συνιστούν οικολογικό έγκλημα για τον ορεινό όγκο 

της Δίκτης, με αποτέλεσμα να επίκειται μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική 

καταστροφή . Το έργο προβλέπει διάνοιξη μεγάλων δρόμων πρόσβασης προς τις 

κορυφές και τις βουνοπλαγιές, μεγάλες εκσκαφές για την θεμελίωση των 

ανεμογεννητριών (βάσεις από μπετόν 350τμ) και των πυλώνων μεταφοράς του 

ρεύματος. 

Συνέπεια αυτών, η αλλοίωση του ορεινού ανάγλυφου της οροσειράς καταστρέφοντας 

ιερά κορυφής , αρχαία -ιστορικά μονοπάτια και μητάτα . Η βιοποικιλότητα, 

αποτελούμενη από σπάνια ενδημική χλωρίδα (αμπελιτσιές zelkova ,arum 

creticum,viola cretica,tulipa cretica κ.α) θα κινδυνεύσει να εξαφανισθεί και θα 

υποβαθμισθούν βιότοποι, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να θανατωθεί να εκτοπιστεί 

η προστατευόμενη ορνιθοπανίδα της περιοχής ( όρνια, γυπαετοί, χρυσαετοί) . Ας μην 

ξεχνάμε ότι τα δυο τελευταία χρόνια επέλεξαν το Οροπέδιο και φωλιάζουν - 



αναπαράγονται αρκετά ζευγάρια πελαργών . Το φράγμα Αποσελέμη μαζί με τις 

Λιμνοδεξαμενές του Οροπεδίου Λασιθίου έχουν αρχίσει να αποτελούν τώρα 

διάδρομο για μεταναστευτικά πουλιά . Όπου και αν σταματήσεις τριγύρω της 

οροσειράς συνέχεια παρατηρείς το πέταγμα από τους γύπες.  

Επίσης, ελλοχεύει κίνδυνος να υπάρξει αρνητική επίδραση και στο ιδιαίτερο 

μικροκλίμα της περιοχής που κάνει τον τόπο τόσο εύφορο. 

Η εγκατάσταση των γιγάντιων ανεμογεννητριών στην προστατευμένη οροσειρά της 

Δίκτης αποκλείει την βιώσιμη ανάπτυξη με δραστηριότητες φιλικές προς το 

περιβάλλον, όπως ο εναλλακτικός τουρισμός, η ανάπτυξη του ήπιου ορεινού 

χειμερινού αθλητισμού, η πεζοπορία, η ορειβασία, η παρατήρηση πουλί κ.α. Επίσης, 

θα είναι μεγάλο πλήγμα για το τουριστικό προϊόν της περιοχής αφού θα 

υποβαθμιστούν οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής. Ο συνολικός αριθμός 

επισκεπτών – τουριστών στο Οροπέδιο Λασιθίου & Καθαρού υπολογίζεται σε 

500.000 τον χρόνο . 

Πρόσφατα τον Ιούνιο 2021,  η Δίκτη συμπεριλήφθηκε  σε πιλοτικά σχέδια 

διαχείρισης περιοχών Νatura 2000 στο έργο LIFE-IP 4 NATURA στην Περιφέρεια 

Κρήτης. 

«Η προστατευόμενη περιοχή ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) – πΤΚΣ 

(προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας) «ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 

ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΑΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ» με 

κωδικό GR4320002 αποτελεί ορεινή περιοχή με διαφορετικούς τύπους δασών και 

χαρακτηριστικούς τύπους οικοτόπων με υψηλή βιοποικιλότητα, από τα οποία 

προκύπτουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η οικολογική σημασία της 

περιοχής οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία οικοτόπων (οι περισσότεροι καλά 

διατηρημένοι), στην πυκνή δασική και μακία βλάστηση, ενώ φιλοξενούνται 

χαρακτηριστικά ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης και της Ελλάδας 

γενικότερα. Αρκετά από τα είδη χλωρίδας που καταγράφονται στη Δίκτη είναι 

στενοενδημικά και βρίσκονται αποκλειστικά στα βουνά της περιοχής. 

Τα ενδιαιτήματα της περιοχής είναι πολύ σημαντικά για πλήθος προστατευόμενων 

αρπακτικών ειδών ορνιθοπανίδας, που είτε φωλιάζουν στην περιοχή, εμφανίζονται 

σποραδικά. 

Παράδειγμα αποτελούν ο γυπαετός (Gypaetus barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus), ο 

χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco peregrinus), το χρυσογέρακο (Falco 

biarmicus), η κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax), ο γερακαετός 

(Hieraaetus pennatus) και ο σπιζαετός (Aquila fasciata). Για τον λόγο αυτό, η περιοχή 



έχει μερική χωρική αλληλοεπικάλυψη με την προστατευόμενη περιοχή (ΖΕΠ) 

GR4320010 «ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑΔΑΡΑ, ΔΙΚΤΗΣ» που θα ευνοηθεί 

σημαντικά από τις διαχειριστικές δράσεις που θα εφαρμοστούν στην περιοχή. 

Επιπλέον, το GR4320002 παρέχει υδατικούς πόρους στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη 

(ύδρευση) προσφέροντας εξαιρετικής σημασίας υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία 

της ευρύτερης περιοχής.  

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

• Για ποιο λόγο δεν προστατεύετε η περιοχή ως περιοχή NATURA;  

• Για ποιο λόγο αδιαφορείτε σχετικά με όσα αναφέρουν οι φορείς; 

• Για ποιο λόγο επιλέγετε βιομηχανικούς έλικες και τεράστιους μύλους 

παραγωγής ενέργειας, αντί τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους που ανέδειξαν 

την περιοχή; 

 

                                                 Ο ερωτών βουλευτής 

 

                                     Γεώργιος Λογιάδης 

 




