
 

 
Αθήνα, 29 Νοεμβρίοσ 2021 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας 

Θέμα: Ικαρία και Φούρνοι: 150 ανεμογεννήηριες απειλούν με διάλσζη ηο θσζικό 

οικοζύζηημα 

ηηο 12 Ννεκβξίνπ ρνξεγήζεθε από ηε ΡΑΔ Βεβαίσζε Παξαγσγνύ γηα 115 αλεκνγελλήηξηεο 

ζηελ Ηθαξία (330MW). Ζ έθηαζε πνπ ζρεδηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ην αηνιηθό εξγνζηάζην 

θαιύπηεη νιόθιεξε ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ λεζηνύ ζε πςόκεηξν πάλσ από 1.000 κέηξα (όξνο 

Αηζέξα). Όπσο θαη ζε θάζε άιιε γσληά ηεο ρώξαο όπνπ ζπζηάδεηαη ε βηνπνηθηιόηεηα θαη ην 

δάζνο γηα ην ηδησηηθό ζπκθέξνλ, έηζη θαη ε Ηθαξία πξνζηαηεύεηαη από ην Δπξσπατθό Γίθηπν 

Natura 2000 κε Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο (ΕΔΠ) GR4120005 θαη σο 

ζεκαληηθόο νηθόηνπνο (ΣΘ) GR4120004. ηελ Ηθαξία ην ζπγθεθξηκέλν έξγν απεηιεί ην 

κνλαδηθό παλάξραην δαζηθό νηθνζύζηεκα «Γάζνο ηνπ Ράληε», ηόπνπο κε ηεξάζηηα 

παιαηνιηζηθή, λενιηζηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία (Πνύληα, Θαθό Θαηαβαζίδη, 

Παπνπηζνθηξύθηεο, Δξηθή θιπ), ηα πεξίθεκα ηζηνξηθά κνλνπάηηα ηεο Ηθαξίαο πνπ 

δηαηξέρνπλ όιν ηνλ Αζέξα, ηνπο πεξίθεκνπο πέηξηλνπο θξαγκνύο, κε πην ζπνπδαίν ην 

θξαγκό πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηνπ Αζέξα, ηηο πνιύηηκεο πεγέο λεξνύ θαηά κήθνο ηεο 

βνπλνθνξθήο. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα «ηο mega αιολικό project για ηην Ικαρία, προβλέπεηαι 

να «δέζει» με ηο ανηίζηοιτο ηων Φούρνων (40 Α/Γ), θηάνονηας μελλονηικά ζε ζσνολική ιζτύ 

ηα 447 MW. Μέτρι να εκδοθεί η άδεια παραγωγής για ηο Α/Π Φούρνων, γίνεηαι 

αναζτεδιαζμός ηοσ έργοσ και εκπονείηαι κοινή Μελέηη Περιβαλλονηικών Επιπηώζεων 

(ΜΠΕ), και για ηα δύο Α/Π, λόγω ηης εγγύηηηάς ηοσς». 

Γεδνκέλνπ όηη: 

● ύκθσλα θαη κε ηνλ Δπίηξνπν Πεξηβάιινληνο ηεο Δ.Δ. ην ειιεληθό “Δηδηθό 

Χσξνηαμηθό ρέδην γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο” δελ ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ Δπξσπατθώλ Οδεγηώλ. 

● Ο ηέσο αξκόδηνο πθππνπξγόο θ. Οηθνλόκνπ δεζκεύηεθε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο 

γηα νινθιήξσζε ηνπ λένπ Δηδηθνύ Χσξνηαμηθνύ γηα ηηο ΑΠΔ σο ην ηέινο ηνπ 2021. 

● Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2020 θαηαδίθαζε ηε ρώξα 

καο γηα ζπζηεκαηηθή θαη επξεία αδπλακία λα πξνζηαηέςεη νηθνηόπνπο θαη εηδε, δελ 

θαζόξηζε εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο (έσο ην 2012) ηνπο απαηηνύκελνπο 

ζηόρνπο δηαηήξεζεο θαη δελ ζέζπηζε ηα αλαγθαία κέηξα δηαηήξεζεο γηα 

πξνζηαηεπόκελα είδε θαη νηθνηόπνπο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Δπξσπατθνύ δηθηύνπ Natura 

2000. 

Ερωηάηαι ο κ. Υποσργός: 
1. Με πνηνλ ηξόπν ζπλάδεη ε βεβαίσζε παξαγσγνύ ηεο ΡΑΔ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

„επέλδπζε‟ κε ηε ζπκκόξθσζε ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ 

ελαληίνλ ηεο ρώξαο καο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο 

Natura; 

2. Πόζεο ζέζεηο απαζρόιεζεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ θαη πόζεο ππνινγίδεηαη λα 

ραζνύλ; Πόζα δέληξα ζα θνπνύλ, πόζα ρηιηόκεηξα δξόκσλ ζα δηαλνηρζνύλ; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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