
 

 

Αθήνα, 10 Γεκεμβρίοσ 2021 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 
Προς ηον Υποσργό Οικονομικών 

Θέμα: Άνδρος: όργιο ασθαιρεζιών για ηην καηαζκεσή αιολικού ζηαθμού 
Με ηελ θαηάζεζε ησλ επίθαηξσλ εξσηήζεώλ κνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Άλδξνπ 
(233/7.12.2020 357/28.1.2021 θαη 424/14.2.2021) θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 
αξκόδηνη ππνπξγνί αλαδείρζεθε έλα από ηα θαιύηεξα case study ησλ κεζόδσλ 
ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ κε αλαζηνιή ζηελ πξάμε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

Σηηο 14.12.2020 ε Γελ. Δ/λζε Δεκόζηα Πεξηνπζίαο απνθάζηζε (απ 142306 ΕΞ 2020) ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ θαη ζπλερόκελνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ζην 
Σηελό Κνξζίνπ ράξηλ ηεο θαηαζθεπήο βηνκεραληθνύ αηνιηθνύ ζηαζκνύ ζηε ζέζε Φξαγθάθη. 
Σεκεηώλεηαη όηη ε πεξηνρή Σηελό Κνξζίνπ καδί κε ην ζαιάζζην ρώξν ηεο πξνζηαηεύεηαη 
από 2 Οδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη βξίζθεηαη εληόο ηνπ Επξσπατθνύ Δηθηύνπ 
Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Natura 2000. 

Σηηο 3-4 Ννεκβξίνπ έπεηηα από απηνςία ηνπ Ληκελαξρείνπ Άλδξνπ δηαπηζηώζεθε όηη ε ππό 
θαηαζθεπή πξνβιήηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κειέηεο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ 
αξρώλ θαζώο θαηαζθεπάδνληαλ ζε άιιε ζέζε από ηελ παξαρσξεζείζα, κε ρξήζε 
ηζηκεληέλησλ θπβόιηζσλ θαη ζθπξνδέκαηνο αληί άιισλ ‘πξνζσξηλώλ’ πιηθώλ κε μύιηλα 
δνθάξηα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ηερληθή έθζεζε επί ηνπ αηγηαινύ θαη εληόο 
ηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ. Αθνινύζεζε δηαηαγή δηαθνπήο εξγαζηώλ, ζρεκαηηζκόο 
δηθνγξαθίαο θαη ζύιιεςε ησλ ππεπζύλσλ. Σύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε Απόθαζε 
πξνβιέπεηαη απηνδίθαηε αλάθιεζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα “Το παρατφρούμενο δικαίφμα 
τρήζης αιγιαλού και θαλαζζίοσ τώροσ, μπορεί να ανακληθεί εκ μέροσς ηοσ Δημοζίοσ για 
λόγοσς παράβαζης ηφν όρφν ... ο θορέας εκηέλεζης ηοσ έργοσ σποτρεούηαι να 
εγκαηαλείυει ηη τρήζη και γενικά όλο ηο έργο μέζα ζε ηακηή προθεζμία. Η μη ηήρηζη ηφν 
όρφν και προϋποθέζεφν ποσ έτοσν ηεθεί από ηοσς αρμόδιοσς θορείς, καθώς και με ηην 
απόθαζη ασηή, ζσνεπάγεηαι ηην ασηοδίκαιη ανάκληζή ηης.» 

Ωζηόζν ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηελ θαηαζθεπή ηεο 
παξάλνκεο πξνβιήηαο θαη από ηηο 13.11.2021 πξαγκαηνπνηεί θαηα ζπξξνή θνξην-
εθθνξηώζεηο εμαξηεκάησλ αλεκνγελλεηξηώλ θάλνληαο ρξήζε απηήο. 

Δρωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Γηα πνην ιόγν δελ εθδόζεθε έσο ζήκεξα ε Δηαπηζησηηθή Πξάμε ηεο αλάθιεζεο ηεο κε 

απ 142306 ΕΞ 2020 Απόθαζεο παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο αηγηαινύ θαη 

ζπλερόκελνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ ζην Σηελό Κνξζίνπ;  

2. Με πνηεο ελέξγεηεο δηαθύιαμε ην δεκόζην ζπκθέξνλ; Τη πξνηίζεηαη λα πξάμεη γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε λνκηκόηεηα; 
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