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

541

Ημερομ. Κατάθεσης:

17/3/2022

Ώρα κατάθεσης:

16:48'

Αθήνα, 17 Μαρτίοσ 2022
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ
προς σποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: την κορσυή της Ότης στην Κάρσστο αιολικοί σταθμοί κάτω των 10MW
τωρίς περιβαλλοντική μελέτη
Σξεηο Άδεηεο Παξαγσγήο αηνιηθώλ ζηαζκώλ θάησ ησλ 10 MW ρνξήγεζε ε ΡΑΔ ζηηο
9/3/22 θνληά ζηε θνξπθή ηνπ Όξνπο ηεο Όρεο ζηα 1.200 κ. πςόκεηξν ζηηο ζέζεηο
“ΣΟΤΜΠΟ”, “ΝΔΡΑΪΓΑ” θαη “ΓΔΦΤΡΑΚΙ”, 580 κέηξα από ην Γξαθόζπηην ηεο Όρεο
(θεξπγκέλν ηζηνξηθό Μλεκείν ΦΔΚ 175/26.3.1966) θαη 200 κέηξα από ηνλ
Καζηαλόινγγν, αξρέγνλν δάζνο κε θαζηαληέο, κλεκείν εζληθήο θιεξνλνκηάο όπσο
ραξαθηεξίζηεθε από ηε Μειέηε ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Όπσο έρσ ήδε ελεκεξώζεη ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ζηηο 6.8.2020 ν θ. Υαηδεδάθεο κε
Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ Β 3291/6.8.2020) ηξνπνπνίεζε ηελ ππ‟ αξ. ΓΙΠΑ/νηθ.
37674/27-7-2016 (Β‟2471) «Καηάηαμε δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ» απμάλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ έξγσλ θαηεγνξίαο Β (κόλν γηα ηηο ΑΠΔ) θαη
ελζαξξύλνληαο ηελ πξαθηηθή ηεο θαηάηκεζεο ή „ζαιακνπνίεζεο‟ αηνιηθώλ ζε έξγα θάησ
ησλ 10 MW, έηζη ώζηε λα κελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε Πεξηβαιινληηθή Μειέηε παξά
κόλν ε ππνβνιή κηαο Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΠΠΓ). Έηζη κεηά ηελ παξαπάλσ Τ.Α., δεθάδεο
κεγάια έξγα „έζπαζαλ‟ ζε κηθξόηεξα ζε όιε ηε ρώξα -όπσο θαη νη 3 απηνί αηνιηθνί
ζηαζκνί ζηελ θνξπθή ηεο Όρεο- γηα λα απνθύγνπλ ηνλ έιεγρν ησλ Πεξηβαιινληηθώλ
Δπηπηώζεσλ. Πξνθαλώο ε πξαθηηθή απηή είλαη παξάλνκε θαη θαηαδηθαζηέα όπσο έρεη
επηζεκάλεη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Υσξίο „Γένπζα Δθηίκεζε‟ θαη κε Πξνεηδνπνηεηηθή Δπηζηνιή από ηελ ΔΔ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή Natura 2000 ζην Όξνο Όρε (2014/4073) ε νπνία αλαθέξεη όηη «ε
Επηηξνπή ζεωξεί όηη δελ έρεη εθπνλεζεί δένπζα εθηίκεζε ηωλ επηπηώζεωλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΕΟΚ επεηδή δε δηαηππώλεη «πιήξεηο
αθξηβείο θαη νξηζηηθέο δηαπηζηώζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ηθαλά λα δηαζθεδάζνπλ
νπνηαδήπνηε εύινγε επηζηεκνληθήο θύζεωο ακθηβνιία όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ηωλ
ζρεδηαδόκελωλ εξγαζηώλ» ζηελ πεξηνρή Natura 2000 Όρε», ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ–αληί
λα ζπκκνξθσζεί-επλνεί παξάλνκεο πξαθηηθέο όπσο ε ιεγόκελε „ζαιακνπνίεζε‟ ησλ
έξγσλ έηζη ώζηε ηα έξγα λα αδεηνδνηνύληαη ρσξίο θαλέλα θξηηήξην, αλεμέιεγθηα.
εκεηώλεηαη όηη ζηε πεξηνρή ηεο Όρεο -δηπιά πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ
δηθηύνπ Νatura- έρνπλ εγθαηαζηαζεί ήδε 174 Α/Γ ελώ βξίζθνληαη ππό εγθαηάζηαζε θαη
αμηνιόγεζε ζπλνιηθά 345 Α/Γ. Οη 3 ζηαζκνί ρσξνζεηνύληαη εληόο δώλεο Α ηεο πεξηνρήο
NATURA ζύκθσλα κε παιαηόηεξε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε.
Ερωτάται ο σποσργός:
1. Γεζκεύεηαη λα απνζύξεη ηελ αλσηέξσ ππνπξγηθή απόθαζε πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνύλ ε άλαξρε ρσξνζέηεζε αηνιηθώλ πάξθσλ, ε ζαιακνπνίεζε ησλ
κεγάισλ αηνιηθώλ πάξθσλ θαη ε ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο;
Πξνηίζεηαη λα αλαθαιέζεη ή αθπξώζεη ηηο Άδεηεο Παξαγσγήο ηεο ΡΑΔ έξγσλ πνπ
έρνπλ θαηαηκεζεί ζε κηθξόηεξα, θάησ ησλ 10 MW;
2. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ησλ ελ ιόγσ Αδεηώλ Παξαγσγήο, έρεη ζπκκνξθσζεί ε ΡΑΔ κε
ην Ν.3851/2010 άξζξν 2 παξ 1, πνπ απαηηεί από ηελ ΡΑΔ λα εμεηάδεη ην θξηηήξην
ηεο “δπλαηόηεηαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπκκόξθωζε κε ην Εηδηθό Πιαίζην
Χωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Ε. θαη εηδηθόηεξα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ρωξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεωλ
Α.Π.Ε., εθόζνλ νη πεξηνρέο απηέο έρνπλ νξηνζεηεζεί θαηά ηξόπν εηδηθό θαη
ζπγθεθξηκέλν, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο ζηηο πεξηνρέο πνπ επηηξέπνληαη Α.Π.Ε., ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαη΄
αξρήλ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο”;
Ο ερωτών Βοσλεστής
Κρίτων Αρσένης

