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προς Υποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: Κρήτη: 736 γιγάντιες ανεμογεννήτριες λεηλατούν τη υύση
Δμήληα ηξεηο (63) αηνιηθνί ζηαζκνί ζπλνιηθήο ηζρύνο 1.896 MW κε 736 βηνκεραληθνύ ηύπνπ
γηγάληηεο αλεκνγελλήηξηεο ζε όιε ηελ Θξήηε, πήξαλ Βεβαίσζε Παξαγσγνύ από ηε
Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο ΡΑΔ.
Πξόθεηηαη γηα έξγα πνπ είραλ ιάβεη θαηά ην παξειζόλ (2011) Βεβαηώζεηο Παξαγσγήο
Δηδηθνύ Έξγνπ κε ηελ ππνρξέσζε εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ λα θαηαζθεπάζνπλ ελεξγεηαθέο
δηαζπλδέζεηο γηα ηε κεηαθνξά ξεύκαηνο. Σόηε όκσο νη θνξείο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ
Κειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ΚΠΔ (2015) αδξάλεζαλ δεηώληαο από ηελ
Πεξηθέξεηα αλαβνιή γλσκνδόηεζεο. Αληί ε ΡΑΔ λα αλαθαιέζεη ηηο άδεηεο απηέο ζύκθσλα κε
ηα πξνβιεπόκελα, ηώξα- έμη ρξόληα κεηά- αληηθαζηζηά θαη αλαλεώλεη ηηο άδεηεο απηέο
απαιιάζνληαο επηπιένλ ηηο δπν εηαηξείεο από ηελ ππνρξέσζε δηαζύλδεζεο ηεο Θξήηεο κε
ηελ επεηξσηηθή ρώξα θξαηώληαο όκσο ηνλ ‘πξνλνκηαθό’ ραξαθηεξηζκό ηνπ Δηδηθνύ Έξγνπ.
Σν παξαπάλσ παξάδνμν έγηλε ε ‘λέα θαλνληθόηεηα’ κε ηξνπνινγία ηεο θπβέξλεζεο ζε
άζρεην λνκνζρέδην. ην λέν Λ. 4821/2021 (ΦΔΘ 134/Α/31.7.2021) ζην άξζξν 100
αλαθέξεηαη όηη: «Έπγα Ανανεώζιμυν Πηγών Ενέπγειαρ πος .... διαθέηοςν άδεια παπαγυγήρ
ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πος εκδόθηκε ππο ηηρ 1ηρ Ιανοςαπίος 2016, ηα οποία αποηελούν ημήμα
ενόρ ενιαίος έπγος ηο οποίο αναπηύζζεηαι ζε νηζί ή ζε ζύμπλεγμα νηζιών με ππόβλετη
ςλοποίηζηρ ανεξάπηηηηρ ςποθαλάζζιαρ διαζύνδεζηρ ζηο Σύζηημα ηηρ ηπειπυηικήρ σώπαρ…
δύναηαι να ςλοποιηθούν συπίρ ηην ςποσπέυζη καηαζκεςήρ ηηρ εν λόγυ ανεξάπηηηηρ
ςποθαλάζζιαρ διαζύνδεζηρ».
Ζ ρσξνζέηεζε θαη αδεηνδόηεζε ησλ 736 Α/Γ ζηε Θξήηε έγηλε ρσξίο θαλέλα θξηηήξην
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηαπαηώληαο θάζε έλλνηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αθόκα θαη
ζεζκνζεηεκέλσλ πεξηνρώλ πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο όπσο ην Δπξσπατθό Γίθηπν
Natura 2000, Θαηαθύγηα Άγξηαο Εσήο, Πεξηνρέο Άλεπ Γξόκσλ, Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνύ
Θάιινπο, απνζηάζεηο από αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κλεκεία θιπ. Δίθνζη Γήκνη ζηελ Θξήηε
έρνπλ ήδε ςεθίζεη αξλεηηθά γηα απηά ηα έξγα ελώ ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ηνπ λεζηνύ
ηίζεηαη θαηά ηεο θαηαζθεπήο Α/Γ ζηηο πεξηνρέο Natura 2000.
Ερωτάται ο σποσργός:
1.
Γηαηί δελ έρνπλ αλαθιεζεί από ην 2013 νη Βεβαηώζεηο Παξαγσγήο Δηδηθνύ έξγνπ γηα
ηνπο 63 απηνύο αηνιηθνύο ζηαζκνύο; Γεδνκέλνπ όηη νη Βεβαηώζεηο ηνπ 2011 βαζίζηεθαλ ζηελ
ππνρξέσζε θαηαζθεπήο ππνζαιάζζηαο δηαζύλδεζεο, ζεσξεί όηη ε ζθαλδαιώδεο ηξνπνινγία
ζπλάδεη κε ηελ Αξρή ηεο Λνκηκόηεηαο; Γεδνκέλνπ όηη ν ραξαθηεξηζκόο «Δηδηθό Έξγν» δελ
απνδίδεηαη νύηε ζε «ζπγθξόηεκα αηνιηθώλ πάξθσλ» κε αηνιηθνύο ζηαζκνύο από ηε κία άθξε

ηνπ λεζηνύ έσο ηελ άιιε, νύηε θαη όηαλ απαιιάζεηαη ν θνξέαο από ηελ αξρηθή ππνρξέσζε
θαηαζθεπήο ηεο αλεμάξηεηεο ππνζαιάζζηαο, δεζκεύεηαη λα αθπξώζεη ηώξα ηηο Άδεηεο;
2.
Οη Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο Πεξηνρέο Natura 2000
ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Ρεζύκλνπ (κέξνπο), Ζξαθιείνπ θαη Ιαζηζίνπ βξίζθνληαη απηή
ηε ζηηγκή ζην ζηάδην ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. Οη ΔΠΚ απνηεινύλ εξγαιείν
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ζα έπξεπε λα έρνπλ ήδε θπξσζεί από ην 2012 (θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε Γηθαζηεξίνπ ΔΔ (C-849/19). Πσο ζα εθαξκόζεη ηηο ΔΠΚ ελώ έρεη ζθαλδαισδώο
λνκνζεηήζεη θαη αδεηνδνηήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο αηνιηθνύο απηνύο ζηαζκνύο ζε όιε ηελ
Θξήηε; Γλσξίδεη όηη ζύκθσλα κε ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο πνπ ν ίδηνο ππέγξαςε (ΦΔΘ
3663/Β/9.8.2021), ηα ηξία είδε γππώλ είλαη από ηα πιένλ επάισηα είδε ζε επηπηώζεηο από
αλεκνγελλήηξηεο θαη ε απεηιή «Πξόζθξνπζε ζε αλεκνγελλήηξηεο» ραξαθηεξίδεηαη
σο Τςειήο εκαζίαο;
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