
 

 

Αθήνα, 21 Ιοσνίοσ 2022 
Επίκαιρη Ερώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας 
Θέμα: Θα ζεβαζηεί η κσβέρνηζη ηην Εσρωπαϊκή δέζμεσζη απόλσηης 

προζηαζίας ηοσ 10% ηης επικράηειας ηης τώρας; 

Σύιθςκα ιε πνόζθαηδ επζζηδιμκζηή δδιμζίεοζδ ημο Πακεπζζηδιίμο Ιςακκίκςκ μ ανζειόξ 

ηςκ Πενζμπώκ Άκεο Γνόιςκ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ 389 ΠΑΓ/Αδζαηάναηηεξ Φοζζηέξ Πενζμπέξ 

δζαθμνεηζηώκ ιεβεεώκ ηαζ 3.518 κδζζά/κδζίδςκ άκεο δνόιςκ. Σοκμθζηά, μ εεκζηόξ πάνηδξ 

απμηεθείηαζ από 3.907 πενζμπέξ πςνίξ δνόιμοξ, δ ζοκμθζηή έηηαζδ ηςκ μπμίςκ ακηζζημζπεί 

ζημ 6,18% ηδξ έηηαζδξ ηδξ Δθθάδαξ. 

Τμ οπμονβείμ επέθελε κα ηδνύλεζ ‘Απάηδηα αμοκά’ 6 πενζμπέξ (ηα Λεοηά Όνδ, ηδκ Τύιθδ, 

ημκ Ταΰβεημ, ημ Σιόθζηα, ημ Σάμξ ηαζ ημ όνμξ Χαηγή ήημζ ιόθζξ 0,51% πενζαίαξ έηηαζδξ ηδξ 

Δθθάδαξ) πμο ήδδ πνμζηαηεύμκηακ, αθήκμκηαξ όθα ηα οπόθμζπα δζαεέζζια βζα ηάεε είδμοξ 

ηεπκζηά ένβα ηαζ ένβα ΑΠΔ. Γεκ είκαζ άθθςζηε ηοπαίμ όηζ δ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεθέηδξ ημο 

Δζδζημύ Χςνμηαλζημύ πθαζζίμο βζα ηζξ ΑΠΔ παναηείκεηαζ ιε απόθαζδ οπμονβμύ βζα ιεηά 

ημκ Απνίθδ ημο 2023. 

Οζ Δζδζηέξ Πενζααθθμκηζηέξ Μεθέηεξ (ΔΠΜ) βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ Πενζμπώκ ημο 

Δονςπασημύ Γζηηύμο Natura 2000 ζε εθανιμβή ηςκ Οδδβζώκ 79/409/ΔΟΚ ηαζ 

2009/147/ΔΚ (εοιίγμοιε ηδ πνόζθαηδ ηαηαδίηδ ηδξ πώναξ από ημ Δονςπασηό Γζηαζηήνζμ) 

έπμοκ ακαηεεεί από ημκ Γεκάνδ ημο 2019 ηαζ εα μθμηθδνςκόηακ ζε 30 ιήκεξ. Ωζηόζμ ηαζ 

ζε αοηό ημ ημιιάηζ έπμοιε πνμηθδηζηά ιεβάθεξ ηαεοζηενήζεζξ. 

Τμ οπμονβείμ ζηζξ 22/12/2020 ηαηά ηδ δζάνηεζα ζογήηδζδξ ζπεηζηήξ επίηαζνδξ ενώηδζήξ 

ιμο δεζιεοόηακ πςξ «οι αιηήζεις ποσ γίνονηαι ή ποσ θα γίνοσν ζηο μέλλον ζε ασηές ηις 

περιοτές (Natura 2000) για εγκαηάζηαζη αιολικών πάρκων θα κριθούνε ζηο πλαίζιο ηων 

ποριζμάηων ασηών ηων μελεηών (Ειδικών Περιβαλλονηικών Μελεηών)». 

H Δονςπασηή Δπζηνμπή ημκ Μάζμ ημο 2020 όνζζε ηδ Σηναηδβζηή βζα ηδ Πνμζηαζία ηδξ 

Βζμπμζηζθόηδηαξ ηαζ ηδκ ακαπαίηζζδ ηδξ οπμαάειζζδξ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ιε μνίγμκηα ημ 

2030 ηαζ ηαθεί βζα 30% πνμζηαζία ηαζ 10% αοζηδνή πνμζηαζία ζημ έδαθμξ ηδξ ΔΔ. Με 

αάζδ ημ ζπεηζηό μδδβό ηδξ Δπζηνμπήξ, μζ γώκεξ αοζηδνήξ πνμζηαζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ 

γώκεξ εθάπζζηδξ ή ιδδεκζηήξ ακενςπμβεκμύξ πανέιααζδξ, όπμο αηόιδ ηαζ δ εήνα ή δ 

αόζηδζδ εα πνέπεζ κα επζηνέπμκηαζ ηαηόπζκ ιεθέηδξ πμο κα απμδεζηκύεζ όηζ εοκμμύκ ηδ 

αζμπμζηζθόηδηα. Πνμθακώξ ηαζ εα είκαζ γώκεξ απμηθεζζιμύ επεκδύζεςκ πάζδξ ιμνθήξ.  

Ερωηάηαι ο Υποσργός: 

1. Πόηε εα εκζςιαηώζεηε ζηδκ Δθθδκζηή κμιμεεζία ηδκ Δονςπασηή Σηναηδβζηή βζα ηδ 

Βζμπμζηζθόηδηα, ηαζ εα εέζεηε ζε ηαεεζηώξ αοζηδνήξ πνμζηαζίαξ ημ 10% ηαζ ζε ηαεεζηώξ 

πνμζηαζίαξ ημ 30% ηςκ εδαθώκ ηςκ εκαπμιείκακηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηδξ πώναξ όπςξ 

μνίγεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή; Λαιαάκεηαζ οπόρδ από ημοξ ιεθεηδηέξ ηςκ ΔΠΜ δ έκκμζα 

ηδξ αοζηδνήξ πνμζηαζίαξ ηαζ ιε πμζα ηνζηήνζα από ημκ Δονςπασηό Οδδβό ηδκ μνίγμοκ;  

2. Γεδμιέκμο όηζ έπεηε πνμηείκεζ ζημ πνςεοπμονβό ηδκ έκηαλδ άθθςκ 55 πενζμπώκ ζηα 

‘Απάηδηα Βμοκά’ πόηε εα εέζεηε μνζγόκηζα κμιμεεζία βζα όθεξ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ; Θα 

ακαζηείθεηε ηδκ έηδμζδ ηαζ οθμπμίδζδ αδεζώκ έςξ όημο κα εηδμεμύκ ηα δζαηάβιαηα 

πνμζηαζίαξ ηςκ πενζμπώκ αοηώκ; Γεζιεύεζηε κα πνμζηαηεύζεηε ημ ζύκμθμ ηςκ Πενζμπώκ 

Άκεο Γνόιςκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ Νδζζώκ άκεο δνόιςκ (ΠΑΓ/ΑΦΠ/ΝΑΦΠ);  

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

Κρίηων Αρζένης 
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