
 

 

Αθήνα, 21 Φεβροσαρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώτηση 

προς Υποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Όρος Βέρμιο: 70 ανεμογεννήτριες σε σψόμετρο 1.700-2.065 μέτρων  

Τνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην ην ΥΠΔΝ ‘παλεγύξηζε’ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο ‘mega επέλδπζεο’ 

5 Αηνιηθώλ Σηαζκώλ κε 70 αλεκνγελλήηξηεο, ύςνπο 197,5 κ. ε θάζε κηα, ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 315 MW ζην όξνο Βέξκην Γήκσλ Βέξνηαο θαη Νάνπζαο, Ηκαζίαο θαη ηνπ 

Γήκνπ Δνξδαίαο, Κνδάλεο εθδίδνληαο ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ 

Όξσλ ηεο α.π. νηθ. 170044/09-01-2014.  

Σην Βέξκην έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί 41 αλεκνγελλήηξηεο. Έλα βνπλό πνπ είλαη ήδε εμαληιεκέλν, 

όπσο ηνλίδνπλ νη ληόπηνη, από: α) ηελ ήδε πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ εθεί, β) ηα δύν 

ρηνλνδξνκηθά (Σέιη, 3-5 Πεγάδηα), γ) ηε δηάλνημε ηνπ δπζθνιόηεξνπ θνκκαηηνύ ηεο Δγλαηίαο, δ) 

ηε δηάλνημε ηνπ ΤΑΠ, ε) ηα ιηγληησξπρεία ηεο Πηνιεκαΐδαο ζηηο βνξεηνδπηηθέο παξπθέο ηνπ. 

Τα βηνκεραληθνύ ηύπνπ απηά έξγα βξίζθνληαη εληόο ή θνληά ζην όξην Πξνζηαηεπόκελεο 

Πεξηνρήο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Natura 2000. Τν Όξνο Βέξκην ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

θαιύπηεηαη από δάζε πιαηύθπιισλ θαη θσλνθόξσλ, κε θπξίαξρα είδε ηε Μαύξε Πεύθε θαη ηελ 

Ομπά. Η βιάζηεζε, πάλσ από ηα δαζνόξηα θαιύπηεηαη από ππαιπηθά ιηβάδηα ελώ, ζηα 

ρακειόηεξα κέξε από μεξνύο ιεηκώλεο θαη ζάκλνπο. Ο πινύηνο ηεο πεξηνρήο πξνέξρεηαη από ηελ 

πνηθηιόηεηα ηεο βιάζηεζεο, ηελ παξαγσγή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα αιιά θαη ηνλ νηθνηνπξηζκό. 

Απνηειεί έλα από ηα πην πδξνθόξα βνπλά ηεο Διιάδαο. 

Τν θαξασληθό έξγν ζεσξήζεθε από ηε πεξηβαιινληηθή κειέηε όηη δελ ζα επεξεάζεη ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρεο Natura. Ωζηόζν δελ ηίζεηαη ε παξακηθξή ακθηβνιία όηη ρσξίο Σηόρνπο 

Γηαηήξεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ε ζρεηηθή Δηδηθή 

Οηθνινγηθή Αμηνιόγεζε πνπ ζπληάρζεθε είλαη έσιε. Πόζν κάιινλ όηαλ πξνηείλεη κε 

επηζηεκνληθέο κεζόδνπο όπσο ηε κεηαθίλεζε δώσλ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ ιαγόγπξνπ (Spermophilus 

citellus) θηλδπλεύνλ (EN) είδνο ζύκθσλα κε ηελ IUCN, θαηά ηελ όριεζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. 

Ερωτάται ο σποσργός: 

1. Πόηε ζα πινπνηεζεί ε δέζκεπζε Μεηζνηάθε από ηα Τδνπκέξθα γηα απαγόξεπζε αηνιηθώλ 

ζε κεγάια πςόκεηξα; 

2. Γηαηί ζπλερίδεη λα επηηξέπεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Natura 2000 ελώ ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην έρεη θαηαδηθάζεη ηε 

ρώξα καο γη’ απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν;  

Ο ερωτών Βοσλεστής 

 

Κρίτων Αρσένης 

https://www.newmoney.gr/tag/perioches-natura/
                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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