
 
 

 

Αθήνα, 3 Μαΐος 2022 
Επίκαιπη Επώηηζη 

Ππορ ηον Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ  

Θέμα: Νέα Παπαπομπή ζηο Εςπωδικαζηήπιο εξαιηίαρ ηηρ ζηπεβλήρ πολιηικήρ ηηρ 

κςβέπνηζηρ για ηα αιολικά ζηον Δήμο Καπύζηος 

Σηνλ Δήκν Ιαξύζηνπ κε ηηο 411 αλεκνγελλήηξηεο, ζην ΝΑ άθξν ηεο Εύβνηαο, βξίζθεηαη ην 

ρσξηό Επαγγειηζκόο (ή Δξάκεζη). Σηελ πεξηνρή ζε πςόκεηξν 800-1000κ. έρεη μεθηλήζεη ε 

θαηαζθεπή 10 Αηνιηθώλ Σηαζκώλ Παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο (ΑΣΠΗΕ) κε 61 

αλεκνγελλήηξηεο (Α/Γ) ζπλνιηθήο ηζρύνο 183MW. Οη 27 εμ απηώλ ζα πεξηθπθιώζνπλ 

θπξηνιεθηηθά ηνλ νηθηζκό ηνπ Επαγγειηζκνύ ελώ ν Υπνζηαζκόο αλύςσζεο ηάζεο –ζπλνδό 

έξγν- θαηαζθεπάδεηαη ζε απόζηαζε 350 κ. από ηα ζπίηηα. 

Πέξα από ηελ παξαβίαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο (ρσξνηαμηθήο, θνηλσληθήο, 

πεξηβαιινληηθήο) ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Ιαθεξέα θαη ην γεγνλόο όηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία 

ήδε θαηαζθεπάδνληαη νη 61 Α/Γ είλαη εληαγκέλε κε δπν ραξαθηεξηζκνύο (Εηδηθή Ζώλε 

Δηαηήξεζεο, Ζώλε Εηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ Οξληζνπαλίδα) ζην Επξσπατθό Δίθηπν 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ NATURA, ην έξγν παξνπζηάδεη κηα ζεηξά αζπκβαηόηεηεο 

αλαθνξηθά κε ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο από επαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο νδνύο, από ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξράκπνιεο, από Θεξά Μνλή θαη απνζηάζεηο αζθαιείαο από 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο νξίδεη ν λόκνο.  

Σε θαηαγγειία έρεη πξνρσξήζεη πξόζθαηα ν Σύιινγνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Νόηηαο 

Ιαξπζηίαο θαζώο κεηά από απηνςία πνπ έθαλαλ κέιε ηνπ Σπιιόγνπ ζηε πεξηνρή δηαπίζησζαλ 

πιήζνο πηζαλώλ κε λόκηκσλ ελεξγεηώλ ζηα έξγα πνπ εθηεινύληαη όπσο δηαλνίμεηο 

δαζόδξνκσλ πνιύ πάλσ από ην λόκηκν πιάηνο ησλ 5 κέηξσλ, κπαδώκαηα ξεκάησλ, απόξξηςε 

πξντόλησλ εθζθαθώλ ζην θαηάληη ησλ δηαλνηγκέλσλ δξόκσλ, εγθαηάζηαζε θηλεηνύ 

εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο κέζα ζε ξέκα ελώ ζηε ζέζε “Σακάξη” έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξνζσξηλό ιαηνκείν. 

Σύκθσλα κε πεγέο, ε Πξνεηδνπνηεηηθή Επηζηνιή πνπ έρεη απνζηείιεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή 

ζην Υπνπξγείν θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή Natura 2000 ζην Όξνο Όρε πνιύ ζύληνκα ζα 

κεηαηξαπεί ζε Παξαπνκπή ηεο ρώξαο ζην Επξσπατθό Δηθαζηήξην. Ιαη ηνύην δηόηη ε 

θπβέξλεζε ηεο ΝΔ–αληί λα ζπκκνξθσζεί- επλνεί παξάλνκεο πξαθηηθέο θαη ζπλερίδεη ηηο 

αδεηνδνηήζεηο ζηελ νπζία ρσξίο θαλέλα θξηηήξην, αλεμέιεγθηα. Σεκεηώλεηαη όηη ππάξρεη ήδε 

κηα πξόζθαηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηελ Ειιάδα ζρεηηθά κε ηε κε-πξνζηαζία εηδώλ θαη 

νηθνηόπσλ ηνπ Δηθηύνπ Natura.  

Επωηάηαι ο ςποςπγόρ: 

1. Πνηα ππεξεζία έρεη ειέγμεη ηε „Δένπζα Εθηίκεζε‟ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 11 παξ. 9,10 ηνπ Ν. 4014/2011 (Επξσπατθή Οδεγία 92/43/ΕΟΙ, αξζ. 6 παξ. 3,7) 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ΑΕΠΟ νηθ. 152443/5.10.2015;  

2. Είλαη εηο γλώζηλ ηνπ ππνπξγείνπ ηα παξαπάλσ θαηαγγειιόκελα ηνπ Σπιιόγνπ 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Νόηηαο Ιαξπζηίαο; Έρνπλ δηεξεπλεζεί από ηελ ππεξεζία πνπ 

ειέγρεη ην έξγν; Αλ ηζρύνπλ, ζα νδεγήζνπλ ζε αλάθιεζε ησλ αδεηώλ; 

 

Ο επωηών βοςλεςηήρ 

Κπίηων Απζένηρ 
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