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Αθήνα, 15 Αππιλίος 2022 

Επώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζηρ Εγγπάθων 

Ππορ Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ, Ανάπηςξηρ & Επενδύζεων 

Θέμα: Καηαζηποθή δάζοςρ ζηο αποκαηεζηημένο παλιό Οπςσείο 

Πηολεμαΐδαρ για ηην εγκαηάζηαζη θωηοβοληαϊκών 

Ζ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο θύζεο, απνηειεί ηνλ δεύηεξν θνκβηθό ππιώλα 

ηεο λέαο Δπξσπατθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα κε νξίδνληα ην 2030. 

Γηα ηα εμνθιεκέλα ιηγληηηθά πεδία ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απνθαηάζηαζε 

ζεκαίλεη επαλαθνξά ησλ εδαθώλ θαη ησλ πδάησλ ζε κηα πγηή θαη βηώζηκε 

θαηάζηαζε έηζη ώζηε νη θάηνηθνη λα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ βηώζηκεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη λα «πάξνπλ πίζσ» ηελ αλάζα ηνπο. Σεκαίλεη αλαδάζσζε 

θαη εθκεηάιιεπζε από αγξόηεο θαη θηελνηξόθνπο ηεο πεξηνρήο. Σεκαίλεη 

θαηάιιεια ηερληθά έξγα γηα ην ζηακάηεκα ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

πνπ απεηινύλ κε εμαθάληζε νιόθιεξνπο νηθηζκνύο (Άγηνη Αλάξγπξνη, 

Βαιηόλεξα), αγξνηηθέο εθηάζεηο  αιιά θαη ηηο γύξσ ιίκλεο.  Ωζηόζν ην «Σρέδην 

Γίθαηεο Αλαπηπμηαθήο Μεηάβαζεο» ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ δελ πξνβιέπεη θάηη 

ηέηνην. 

Σηνλ Ν. 4759/2020 (ΦΔΚ 245/Α/9.12.2020) άξζξν 155, 156 βαθηίδνληαη νη 

«Εώλε Απνιηγληηνπνίεζεο Κνδάλεο» (Ε.ΑΠ. Κνδάλεο) θαη «Εώλε 

Απνιηγληηνπνίεζεο Φιώξηλαο» (Ε.ΑΠ. Φιώξηλαο) θαη αλαηίζεηαη ζηε Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ. ε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ κειεηώλ ησλ Δηδηθώλ 

Πνιενδνκηθώλ Σρεδίσλ (Δ.Π.Σ.) εληόο ησλ αλσηέξσ Ε.ΑΠ. Με άιια ιόγηα ηα 

εηδηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ηα νπνία ππνηίζεηαη ζα έβαδαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ δίθαηεο κεηάβαζεο, θαζώο, κέζσ ηνπ θαζνξηζκνύ 

ρξήζεσλ γεο, ζα μεθαζάξηδαλ ην ηνπίν ζρεηηθά κε ην πνηεο επελδύζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ, πνύ θαη κε πνηνπο 

όξνπο, ζα ηα θαζνξίζεη πιένλ κηα εηαηξεία. Έλα ρξόλν κεηά ςεθίδεηαη ν Ν. 

4872/2021 (ΦΔΚ 247/Α/10.12.2021) πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ πξνεγνύκελν, θαη 

πιένλ (ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΥΠΔΝ) «με ππογπαμμαηική ζύμβαζη μεηαξύ 

ηος Υποςπγείος Ανάπηςξηρ και Δπενδύζεων, ηηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην 

επωνςμία «Δλληνική Δηαιπεία Γίκαιηρ Αναπηςξιακήρ Μεηάβαζηρ» 

(ΔΛ.Δ.Γ.Α.Μ. Α.Δ.) και ηον διακπιηικό ηίηλο «ΜΔΤΑΒΑΣΗ Α.Δ.» και ηηρ Γ.Δ.Η. 

Α.Δ., η οποία κςπώνεηαι από ηη Βοςλή, δύναηαι να αναηίθεηαι ζηη Γ.Δ.Η. Α.Δ. η 

ςλοποίηζη ηων νέων σπήζεων γηρ και η αναβάθμιζη εκηάζεων, πος είσαν 

πεπιέλθει ζηην κςπιόηηηα ή ηη σπήζη ηηρ Γ.Δ.Η. Α.Δ. για ηην παπαγωγή 

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από λιγνίηη». 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4748

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:
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Ζ «Γίθαηα Μεηάβαζε» ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ πεξηιακβάλεη απαιιαγή ηεο 

ΓΔΖ AE από ηελ ππνρξέσζή ηεο γηα πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αλνηρηώλ 

νξπρείσλ θαη ησλ εμνξπρζέλησλ εδαθώλ πνπ μεπεξλνύλ ηα 200.000 ζηξέκκαηα 

θαη ηε πξσηνθαλή ζηα ρξνληθά παξαρώξεζε ηνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ 

ηεξάζηησλ πεξηνρώλ ζε απηή.   

Μέζα ζε απηό ην θιίκα δόζεθε ην ‘πξάζηλν θσο’ γηα ηε θαηαζηξνθή από ηε 

ΓΔΖ ΑΔ ηνπ κνλαδηθνύ δάζνπο πνπ ε ίδηα δεκηνύξγεζε -ηε δεθαεηία ηνπ 1990-

ζηα πιαίζηα ηεο κνλαδηθήο απνθαηάζηαζεο εδαθώλ ζην παιηό Οξπρείν 

Πηνιεκαΐδαο πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη εθεί θσηνβνιηατθά. Πξόθεηηαη γηα 

έθηαζε 20.000 ζηξ. ζηα νπνία κάιηζηα είρε πξνζθαιέζεη ην 2019 

κειηζζνθόκνπο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα κειίζζηα ηνπο εληόο ηνπ δάζνπο. Τνλ 

πεξαζκέλν Αύγνπζην ζθαπηηθά κεραλήκαηα μεθίλεζαλ λα ηζνπεδώλνπλ ην 

δάζνο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θσηνβνιηατθά ηεο ΓΔΖ ΑΔ Αλαλεώζηκεο (ηεο 

όπνηαο ην 51% αλήθεη ζηελ Γεξκαληθή RWE) θαη ε θαηαζηξνθή ζπλερίδεηαη έσο 

θαη ζήκεξα. 

Όπσο έρεη αλαθνηλώζεη ε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ, εληόο ηνπ έηνπο ζα μεθηλήζνπλ 

δηαγσληζκνί γηα κεγάια θσηνβνιηατθά έξγα ζε Πηνιεκαΐδα, Ακύληαην θαη 

Μεγαιόπνιε, ζπλνιηθήο ηζρύνο άλσ ησλ 1.500 MW. 

Οη ηνπηθέο θνηλόηεηεο δε ζέινπλ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο δσήο ηνπο νύηε 

ζηέξεζε δσηηθώλ ρώξσλ από ηελ θηελνηξνθία. Σε κηα εθ ησλ πεξηπηώζεσλ,  ν 

πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ηεο Αθξηλήο Θενράξεο Καδαληζίδεο δήισζε όηη «Η 

ΓΔΗ λειηοςπγεί ωρ δςνάζηηρ ηηρ Ακπινήρ με ηην ανοσή ηηρ πολιηείαρ ζε εδάθη 

πος θα γίνονηαν επαναπόδοζη και οςζιαζηικά σπηζιμοποιούνηαι για άλλοςρ 

λόγοςρ.» 

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γλσκνδνηεί αξλεηηθά γηα όια ηα έξγα ΑΠΔ 

θαη δεηά αλαζηνιή όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο κέρξη: 

α. Τελ νινθιήξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

β. Τελ νινθιήξσζε ηνπ Δηδηθνύ Φσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο.  

γ. Τε ζεζκνζέηεζε ηνπ απνθαζηζηηθνύ ξόινπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ θαη 

Γεκνηηθώλ Σπκβνπιίσλ ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ. ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

δ. Τε ζεζκνζέηεζε αιιαγώλ θαη ηζρπξώλ αληαπνδνηηθώλ, ώζηε ε αλάπηπμε ησλ 

επελδύζεσλ Α.Π.Δ. ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην 

πξαζίληζκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο, κε όξνπο δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ εξγαζίαο, εηζνδήκαηνο θαη αμηώλ πεξηβάιινληνο.  

ε. Τελ εμαζθάιηζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ επελδύζεσλ ΑΠΔ από 

ηνπηθνύο επελδπηέο θαη Δλεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο ΟΤΑ ηεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο.  
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Επωηώνηαι οι κκ. Υποςπγοί: 

1. Γηα πνην ιόγν -ελώ ε ΓΔΖ είλαη ππνρξεσκέλε βάζεη ηεο ειιεληθήο θαη 

επξσπατθήο λνκνζεζίαο λα εμπγηάλεη ηα εδάθε ησλ εμαληιεκέλσλ 

ιηγληηηθώλ πεδίσλ- ε θπβέξλεζε δεζκεύεη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα επξώ 

γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο από ην Τακείν Αλάθακςεο & Αλζεθηηθόηεηαο ην 

νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παλδεκίαο; 

2. Δίλαη ή όρη ‘θξαηηθή ελίζρπζε’ ηα 242 εθαη. επξώ πνπ δεηεζε ε θπβέξλεζε 

από ην Τακείν Αλάθακςεο & Αλζεθηηθόηεηαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

εδαθώλ ησλ ιηγληησξπρείσλ ηεο ΓΔΖ; 

3. Πνηεο ζπγθεθξηκέλα είλαη «οι όποιερ πεπιβαλλονηικέρ αποκαηαζηάζειρ ζηιρ 

πεπιοσέρ ηων λιγνιηωπςσείων ηηρ ΓΔΗ (πος) ςλοποιούνηαι ζςζηηµαηικά µε 

βάζη θςζικά ηιρ ΑΔΠΟ» όπσο δήισζε ν θ. Σθξέθαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο 

επίθαηξεο εξώηεζήο κνπ ζηηο 12.4.2021; 

4. Σύκθσλα κε ηνλ θ. Σθξέθα ζηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε «ηα λιγνιηωπςσεία ηηρ 

Γςηικήρ Μακεδονίαρ, ενηάζζονηαι ζηο ππόγπαµµα ηων ηακηικών 

πεπιβαλλονηικών επιθεωπήζεων 2020 - 2021, όπωρ αςηά έσοςν 

ππογπαµµαηιζηεί από ηο Υποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ». Έγηλαλ 

νη επηζεσξήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, από πνηα ππεξεζία θαη πόηε; 

5. Θα επαλαθέξεηε άκεζα ηνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ πνπ 

επεξεάδνληαη από ηα θαξασληθά έξγα ΑΠΔ; Θα πινπνηήζεηε ηα αηηήκαηα 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο;  

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παπακάηω εγγπάθων: 

1. Τηο Δθζέζεηο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηζεσξήζεσλ ζύκθσλα κε ην πξόγξαµµα 

ησλ ηαθηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ 2020 – 2021. 

2. Τελ άδεηα επέκβαζεο /αίηεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ γηα ηελ πινηνκία ησλ αηόκσλ 

δαζηθή βιάζηεζεο (ζην απνθαηαζηεκέλν δάζνο αθαθίαο) πξνο ηελ 

αξκόδηα δαζηθή ππεξεζία. 

3. Τηο κειέηεο θαη ηηο όπνηεο άδεηεο έρνπλ εθδνζεί γηα ην θσηνβνιηατθό έξγν 

εληόο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ απνθαηεζηεκέλνπ Γάζνπο ηεο ΓΔΖ Α. 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

               Κπίηων Απζένηρ 




