ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

409

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/2/2022

Ώρα κατάθεσης:

09:36'

Αθήνα, 14 Φεβροσαρίοσ 2022
Δπίκαιρη Δρώηηζη
προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας
Θέμα: Πιέρια Όρη: ανεμογεννήηριες ζηα 2.188 μέηρα σψόμεηρο
ηα Απάηεηα Βνπλά ησλ Πηεξίδσλ Μνπζώλ, ζηα κνλαδηθά θαηάθπηα δάζε κε πινύζηα θαη
πνηθίιε βιάζηεζε, απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 37 ηνπιάρηζηνλ εγθξίζεηο γηα αλεκνγελλήηξηεο πνπ ε
εγθαηάζηαζή ηνπο ζα θαηαζηξέςεη εληειώο ην νηθνζύζηεκα, ζα ηζνπεδώζεη ηνπιάρηζηνλ
1.500.000 η.κ. θνξπθώλ, θαζώο θαη ππεξδηπιάζηεο εθηάζεηο ηνπ βνπλνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
απαξαίηεησλ δξόκσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ αλεκνγελλεηξηώλ.
ηελ θνξπθνγξακκή ησλ Πηεξίσλ ζηα 2.188 κ. πςόκεηξν εηνηκάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί
βηνκεραληθό ΑΠΖΔ κε 13 Α/Γ ηζρύνο 44,85 MW. Σν έξγν έιαβε από ηε ΡΑΔ, ζηηο 14/10/2020,
βεβαίσζε παξαγσγνύ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
ηελ Άλσ Μειηά Πηεξίαο ζε παξζέλν δάζνο, κνλαδηθνύ θάιινπο, ζε κηα πεξηνρή κε ηεξάζηηα
ηζηνξηθή ζεκαζία ζηε ζέζε „Πέληε Πύξγνη‟ ζηα 1.600 κ. πςόκεηξν ππάξρεη ήδε ΑΔΠΟ γηα 11 Α/Γ
(πνπ έγηλαλ πιένλ 6 κεγαιύηεξεο) ηζρύνο 21,60 MW. Ζ πξνεγνύκελε δεκνηηθή δηνίθεζε
δηεπθόιπλε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, παξαρσξώληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεκνηηθέο εθηάζεηο.
Ο ΑΠΖΔ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε «Παπά Χσξάθηα» ηζρύνο 29,40 MW, έλα ρηιηόκεηξν
καθξηά από ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν Διαηνρσξίνπ, ζηα 1.400 κ. πςόκεηξν ζπλαληά ηελ νκόζπκε
αληίδξαζε θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Ωζηόζν, ην έξγν βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο
αδεηνδόηεζεο (δεκόζηα δηαβνύιεπζε).
Γεδομένοσ όηι:
●

●

●

Σα δύν από ηα πξναλαθεξζέληα „έξγα‟ βξίζθνληαη εμ‟ νινθιήξνπ εληόο Πξνζηαηεπόκελεο
Πεξηνρήο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Natura 2000 θαη ην ηξίην ζε πεξηνρή Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνύ
Θάιινπο θαη Θαηαθύγην Άγξηαο Εσήο (ΘΑΕ).
Ο ηέσο πθππνπξγόο θ. Οηθνλόκνπ ζηηο 22.12.2020 είρε δεζκεπηεί πσο “ηο ειδικό σωποηαξικό
πλαίζιο πποσωπάει πολύ γπήγοπα, δεν θα έσει καθςζηεπήζειρ, όπωρ κάποια άλλα. Σηο ηέλορ ηος
2021 θα έσει ολοκληπωθεί!” σζηόζν αθόκα αγλνείηαη.
Σα Γεκνηηθά πκβνύιηα θαη νη ηνπηθέο θνηλόηεηεο ζην ζύλνιό ηνπο είλαη αληίζεηεο κε ηα „έξγα‟
απηά.
Δρωηάηαι ο σποσργός:

1. Γλσξίδεη όηη ζηηο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο πνπ θαηαηέζεθαλ ε παξνπζίαζε ζπλνιηθά ηεο
παλίδαο θαιύπηεη ιηγόηεξε από κηζή ζειίδα; Αλ λαη, ηη πξνηίζεηαη λα πξάμεη έηζη ώζηε λα κελ
εδξαησζεί ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ζαλ κηα επηειήο δηαδηθαζία;
2. Γλσξίδεη όηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ελ ιόγσ ΑΠΖΔ ζηα Πηέξηα Όξε ζα γίλεη ζε θπζηθέο θαη
νξεηλέο πεξηνρέο ρακειήο θαηάηκεζεο από δξόκνπο; Γέρεηαη όηη ππάξρεη ζνβαξή αληίθαζε από
ηε κηα ε Πνιηηεία λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζεζκνζεηεί ηηο Πεξηνρέο Άλεπ Γξόκσλ θαη από ηελ άιιε
λα πξνρσξνύλ έξγα ΑΠΔ ζε πεξηνρέο κε πςειή θπζηθόηεηα, ρακειή θαηάηκεζε δξόκσλ θαη ζε
κεγάια πςόκεηξα;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

