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προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας
Θέμα: ‘Σηραηηγική επένδσζη’ αιολικό ζηη Σκύρο και θωηοβοληαϊκό πάρκο ζηις
Σέρρες ενηός Περιοτών Άνεσ Γρόμων (ΠΑΓ)
Σηε Σθύξν ε θπβέξλεζε πξνσζεί κε ην θαζεζηώο ηεο ‘ζηξαηεγηθήο επέλδπζεο’ ηελ
εγθαηάζηαζε 58 αλεκνγελλεηξηώλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 299,6MW, ζηελ πεξηνρή ηνπ Όξνπο
Κόρπιαο θαη επξύηεξα ηε λόηηα Σθύξν εληόο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο ηνπ Δπξσπατθνύ
Γηθηύνπ Natura. Τν όξνο Κόρπιαο ζηε Σθύξν πεξηιακβάλεηαη ζηηο 55 Πεξηνρέο Άλεπ Γξόκσλ
(ΠΑΓ) άλσ ησλ 10 η.ρικ., πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζρεηηθή εξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ, κε ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ΥΠΔΝ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ΠΑΓ λα
παξνπζηάδεηαη κε θάζε επηζεκόηεηα κόιηο έλαλ κήλα πξηλ. Οη λέεο βεβαηώζεηο παξαγσγνύ
ρνξεγήζεθαλ αθόκα θαη παξά ηελ πξόζθαηε απόθαζε ηνπ ΣηΔ (1690/2020) όηη ε
απαγόξεπζε εγθαηάζηαζεο αηνιηθώλ ζηαζκώλ ζηε λόηηα Σθύξν είλαη λόκηκε. Τν
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί πεξηβαιινληηθά, πνιηηηθά, ζεζκηθά, λνκηθά,
εζηθά θαη θνηλσληθά.
Σην Μελνίθην Όξνο ησλ Σεξξώλ αδεηνδνηήζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ, Φσηνβνιηατθό Πάξθν
«κακνύζ» έθηαζεο 4,1 η.ρικ κέζα ζε Πξνζηαηεπόκελε Πεξηνρή Natura. Τν έξγν βξίζθεηαη
εληόο ΠΑΓ (έθηαζε 26 η.ρικ., 3ε κεγαιύηεξε παλειιαδηθά). Η ΑΔΠΟ εθδόζεθε παξά ηηο
αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ Σεξξώλ,
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δκ. Παππά, ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Λίκλεο
Κεξθίλεο, ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ελώ δε γλσκνδόηεζε
θαζόινπ ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ε αξκόδηα ππεξεζία
Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
θαζώο ην έξγν πξόθεηηαη λα γίλεη εληόο πεξηνρήο Natura.
Γεδνκέλνπ όηη ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ έληαμε θαη ησλ 55 ΠΑΓ ηεο Διιάδαο (άλσ
ησλ 10 η.ρικ.) ζην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ησλ «Απάηεησλ Βνπλώλ» ζύκθσλα θαη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Δξγαζηήξην Γηαηήξεζεο
Βηνπνηθηιόηεηαο,
ερωηάηαι ο σποσργός:
1. Με πνηόλ ηξόπν έρεηε ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο αδεηνδνηνύζεο πεξηβαιινληηθέο αξρέο ζηε
Πεξηθέξεηα γηα ηελ εθθξαζκέλε βνύιεζή ζαο γηα έληαμε ησλ 55 ΠΑΓ ηεο ρώξαο ζην
θαζεζηώο πξνζηαζίαο ησλ «Απάηεησλ Βνπλώλ»; Θα αλαθαιέζεηε ηελ άδεηα ζην Μελνίθην
Όξνο;
2. Θα ππνγξάςεηε, σο κέινο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ, ηελ
αίηεζε ππαγσγήο ζηηο ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο ηνπ αηνιηθνύ ζηε Σθύξν;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

