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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα. 

Θέμα: « Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στον ορεινό όγκο της Οίτης.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Οίτη είναι Εθνικός Δρυμός, οικοσύστημα με ιδιαίτερη οικολογική αξία που 

παραμένει ανεπηρέαστο ή έχει επηρεαστεί ελάχιστα από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. Αποτελεί δηλαδή, οριοθετημένη περιοχή που χρειάζεται να 

προστατεύεται με ειδικούς νόμους προκειμένου να διαφυλάσσεται η μοναδικότητα 

του φυσικού πλούτου. Οι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί με τα ποτάμια που πηγάζουν 

στην Οίτη, τα πολλά υδάτινα ρέματα, η χλωρίδα και η πανίδα με το επιστημονικό κι 

εκπαιδευτικό ενδιαφέρον που εμφανίζουν, τα σημαντικά χωριά με την εκλεκτή 

αγροτική παραγωγή, τα ιστορικά ευρύματα-μνημεία της περιοχής, συνθέτουν ένα 

σπάνιο περιβάλλον με εξαιρετικές οικολογικές δυνατότητες αναψυχής για τον 

άνθρωπο. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μεγάλη δεξαμενή φυτικού και ζωικού 

γενετικού αποθέματος με ποικιλομορφία ενδιαιτημάτων, όπου ήπιες δράσεις 

οικοτουρισμού και αναζωογόνησης της Υπαίθρου, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

συνθήκες οικονομικής ενδυνάμωσης των εγκαταλελειμμένων τοπικών κοινωνιών.  

Αντιθέτως όμως με τα προαναφερόμενα, ένα κακόγουστο θέατρο του παραλόγου 

λαμβάνει χώρα εκεί, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια στην Οίτη φορείς και κάτοικοι 

αντιδρούν στην προοπτική εγκατάστασης πέντε Αιολικών Σταθμών Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), 37 ανεμογεννητριών. Οι πολίτες αγωνιούν και 

μάχονται για την ανθρωπογενή οικολογική καταστροφή που πρόκειται να προκληθεί 

στην περιοχή με το χτίσιμο των ανεμογεννητριών και το άνοιγμα δρόμων μέσα στον 

Εθνικό Δρυμό· τεμαχίζοντας και καταστρέφοντας ουσιαστικά την σπάνια ενότητά του 

με την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που φέρει. Παράλληλα, η Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία καταγγέλλει περίπτωση πρωτοφανούς ευτελισμού της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης για Αιολικούς Σταθμούς και ευθείας απειλής για τη 

βιοποικιλότητα σημαντικών, οικολογικά, περιοχών της χώρας μας. Εξηγεί ότι μία 

εταιρεία έχει αναλάβει την εκπόνηση ΜΠΕ για 6 διαφορετικούς Αιολικούς Σταθμούς 

(ΑΣΠΗΕ) σε ορεινές θέσεις, μεταξύ αυτών βρίσκονται οι κορυφές Πύργος και 

Ξηροβούνι στην Οίτη. Όπως εύκολα προκύπτει από τα κοινά στοιχεία επικοινωνίας 

που παρατίθενται στην εισαγωγή των μελετών και στις 6 περιπτώσεις ο 

Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου ταυτίζεται με τον Φορέα του έργου. Τα δύο 

έργα στην Οίτη βρίσκονται μέσα σε σημαντική Περιοχή για τα πουλιά (ΣΠΠ), το οποίο 

σημαίνει ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία, απαιτείται η υποβολή Ειδικής Οικολογικής 
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Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Φυσικά δεν είχαν υποβληθεί οι ΕΟΑ. Το καθεστώς προστασίας των 

ΣΠΠ είναι αυστηρότερο σε σχέση με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας, διότι δεν 

επιδέχεται τις εξαιρέσεις του άρθρου 6 παρ. 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 1992 για την 

προστασία και διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ΕΕ L 206/22.7.1992). Ουσιαστικά 

δεν παρέχει τη δυνατότητα έγκρισης έργων για επιτακτικούς λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι: 

- Για την αίτηση που αφορά στον ΑΣΠΗΕ στη τοποθεσία “ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ”, 

των δεκαπέντε ανεμογεννητριών της εταιρείας Αιολική Οίτης Ε.Π.Ε., έχει μεν εκδοθεί 

από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία όμως έχει προσβληθεί από το Δήμο Λαμίας κι 

εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). 

- Για τις τέσσερις αιτήσεις που αφορούν στις τοποθεσίες ΠΥΡΓΟΣ, ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ, 

ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 1 ΚΑΙ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 2, των είκοσι δύο ανεμογεννητριών, της εταιρείας PK 

ENERGY ΙΚΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκδώσει Βεβαιώσεις Παραγωγού 

ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες ο Δήμος Λαμίας έχει προσφύγει στο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, ζητώντας την ακύρωση τους. Η εταιρεία υπέβαλε δύο Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο, που αφορούν στις τοποθεσίες ΠΥΡΓΟΣ και ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 1. 

Αυτές όμως αποσύρθηκαν διότι δεν είχαν τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις που 

προβλέπει ο Νόμος. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση 

ανεμολογικών ιστών. 

Μέχρι τη στιγμή αυτή έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιηθεί οι ομόφωνες, αρνητικές 

αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λαμίας και Δελφών, όλων των Τοπικών 

Κοινοτήτων των 25 χωριών της Οίτης και των Συλλόγων τους, καθώς και η απόφαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς για το πάγωμα των αδειοδοτήσεων μέχρι να 

γίνει η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Παράλληλα, οι 

πολίτες επισημαίνουν ότι είναι αδήριτη ανάγκη πλέον να υπάρχει ουσιαστική 

παρουσία και καθαρή τοποθέτηση - για ένα τόσο σημαντικό θέμα - των βουλευτών και 

κομμάτων των δύο Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας. Χρειάζονται επίσημες και 

δημόσιες τεκμηριώσεις που να ξεκαθαρίζουν αν είναι υπέρ ή κατά των 

ανεμογεννητριών στην Οίτη.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κυρίος Υπουργός: 

- Διατίθεστε να ακυρώσετε την ΑΕΠΟ για τη θέση «ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ» και να 

ανακαλέσετε τις Βεβαιώσεις Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τις άλλες τέσσερις 

θέσεις; 

- Πως προτίθεστε να παρέμβετε ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να σταματήσει να 

αγνοεί τις ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λαμίας και Δελφών, 

όλων των Τοπικών Κοινοτήτων των 25 χωριών της Οίτης και των Συλλόγων τους, τις 

αντιδράσεις τοπικών φορέων και κατοίκων της περιοχής καθώς και τις γνωμοδοτήσεις 



των επιστημόνων που τεκμηριώνουν ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Οίτη 

αποτελεί τεράστιο και ανεπανόρθωτο περιβαλλοντικό έγκλημα;  

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




