
 

 

Αθήνα, 9 Μαΐοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς Υποσργό Περιβάλλονηος και Ενέργειας 

Θέμα: Ωμή πολιηική παρέμβαζη Υποσργού Περιβάλλονηος και Ενέργειας σπέρ 

εηαιρείας αιολικών ζηην Άνδρο 

Δπν ρξόληα έρνπλ πεξάζεη από ηελ επηζηνιή θαηαπέιηε απ’ ην Παλεπηζηήκην Ιξήηεο – Λνπζείν 

Φπζηθήο Θζηνξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Bonelli eastMed πξνο ην ππνπξγείν γηα ηελ ππόζεζε 

ηνπ αηνιηθνύ ζηελ πεξηνρή Φξαγθάθη-Ράρε. ην ελδηάκεζν ζπλέβεζαλ πξσηνθαλή γεγνλόηα, 

κεζνιάβεζαλ πξόζηηκα ζε Αλδξηώηεο πνπ έηπρε λα πεξλάλε από ηε πεξηνρή Φξαγθάθη, ε 

θαηαζηξνθή ηεο αλέγγηρηεο παξαιίαο ζην ηελό Ινξζίνπ, ε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηεο 

παξάλνκεο πξνβιήηαο αθόκα θαη κεηά ηελ έθδνζε αλάθιεζεο ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο από 

ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ΑΔΑ: Φ9ΦΗ-Υ70) ζην ηελό Ινξζίνπ, ε αιιαγή θαηά ην δνθνύλ 

κε έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Δ/ληε ηνπ ΤΠΕΜ ηεο πεξηόδνπ αλαπαξαγσγήο ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ 

πηδαεηνύ (ΤΠΕΜ/ΓΔΠΠ/5569/73 – 20/01/2021), ε θαηαζθεπή ηεξάζηησλ δξόκσλ θαηά 

πιάηνο θαη κήθνο γηα λα πεξάζνπλ θνξηεγά βάξνπο 80 ηόλσλ από ην ηελό έσο ην Φξαγθάθη 

ρσξίο άδεηα, κηα κήλπζε ηεο εηαηξείαο θαηά 11 εθπξνζώπσλ 9 πεξηβαιινληηθώλ θνξέσλ ηεο 

Άλδξνπ θ.α. 

ηηο 24 Λαξηίνπ 2022 εθδόζεθε από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Αηγαίνπ απόθαζε γηα ηελ 

άκεζε, πξνζσξηλή δηαθνπή θαηαζθεπήο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ θαζώο δηαπηζηώζεθε όηη ε 

εηαηξεία παξαβίαζε ηνπο όξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη ιάβεη.  

Ο ππνπξγόο ελώ είρε δεηήζεη ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ θαη ηηο απόςεηο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο ζηηο 7.4.2022 κε πξνζεζκία 31.5.2022 θαη ζε δηάζηεκα ιίγσλ εκεξώλ  από 

ηελ πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο πηνζεηεί εμ νινθιήξνπ ηηο απόςεηο ηεο θαη ζπληάζεη απόθαζε 

αθύξσζεο ηεο απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Αηγαίνπ ζηηο 14.4.2022 (ΑΔΑ: 

Φ8ΣΖ4653Π8-ΑΜΤ). Λε απηή ηελ απόθαζε ν ππνπξγόο επηβάιιεη απζαίξεηα όηη ην 

παξαδνζηαθό δεκνηηθό νδηθό δίθηπν πνπ θαηαζηξάθεθε από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δε ζα 

έξζεη ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε, θαζώο θαη ηηο μεξνιηζηέο πνπ νξηνζεηνύλ ακθίπιεπξα ηνλ 

παιηό δξόκν, όηη δε ζα ηεξεζνύλ νη απνζηάζεηο αζθαιείαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

αλεκνγελλεηξηώλ από ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν θαη δελ ζα απνθαηαζηαζεί ν αηγηαιόο θαη ν 

ζαιάζζηνο ρώξνο ζηε παξαιία ηελό. 

Ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Πξνβιέηαη από ηε λνκνζεζία θαη ηε ρξεζηή δηνίθεζε ε αθύξσζε ελεξγεηώλ ηεο Γεληθήο 

Δηεύζπλζε Δεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη Ινηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, 

ηνπ Κηκελαξρείν Άλδξνπ, ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Ιπθιάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Μνηίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθνύ 

Ειέγρνπ - Σκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο από ηνλ ππνπξγό 

Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο;  

2. Γηα πνην ιόγν δε δηαβηβάζηεθε ε πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο ζηε Δηεύζπλζε Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη Ελαιιαθηηθώλ Ιαπζίκσλ ηνπ ΤΠΕΜ; Γηα πνην ιόγν δελ αλέκελε ηηο 

απόςεηο επί ηεο πξνζθπγήο από ηε Δηεύζπλζεο Σερληθνύ Ειέγρνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο αιιά 

θαη ηηο απόςεηο ηνπ λνκηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ΤΠΕΜ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζήο ηνπ; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 

https://www.lifebonelli.eu/el/
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