
 

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υποσργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Αιτήσεις στη ΡΑΕ για τρεις Αιολικούς ταθμούς με 58 Ανεμογεννήτριες 

στα Γεράνεια Όρη Κορινθίας ένα τρόνο μετά τη καταστρουική πσρκαγιά 

Ζ ππξθαγηά ηεο 19εο Καΐνπ 2021 ζηα Γεξάλεηα Όξε εληόο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο 

Natura 2000 θαη Θαηαθπγίνπ Άγξηαο Εωήο ήξζε λα νινθιεξώζεη ηελ θαηαζηξνθή ελόο 

αλέγγηρηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο, όηη είρε απνκείλεη από ηελ ππξθαγηά ηνπ 2018. Δθηόο 

ηεο αλππνιόγηζηεο δεκίαο πνπ πξνθάιεζε ζε ριωξίδα θαη παλίδα ηωλ 52.000 δαζηθώλ 

ζηξεκκάηωλ, έζεζε ζε θίλδπλν ηε δωή ηωλ θαηνίθωλ ηωλ νηθηζκώλ ρίλνπ, Βακβαθηώλ, 

Καπξνιίκλεο, Αηγεηξνπζώλ, Ληνπξάθν, Κνλήο Αγίνπ Πξνδξόκνπ, Πεπθελέα, Xαλίνπ, 

Γεξβελίνπ θαη πάξηωλ, θαηαζηξέθνληαο 373 ζπίηηα, πεξηνπζίεο θαη ππνδνκέο.  

ηηο 24 Καΐνπ 2021 ν πθππνπξγόο θ. Ακπξάο έζπεπζε λα δηαβεβαηώζεη όηη ζα ππάξμεη 

αλαδάζωζε όιωλ ηωλ θακέλωλ εθηάζεωλ ζε Γπηηθή Αηηηθή θαη Θνξηλζία θαη όηη ζα θεξύμεη 

άκεζα αλαδαζωηέεο ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ από ηε ππξθαγηά όπωο επηηάζζεη ην 

ύληαγκα. Χαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε «Οι πεπιοσέρ αςηέρ άμεζα θα κπιθούν αναδαζωηέερ 

και θα πάποςν ηη ζςνήθη διαδικαζία. Δηλαδή, ούηε η σπήζη θα αλλάξει ούηε ηο καθεζηώρ 

ηοςρ. Ούηε μιζή ανεμογεννήηπια δεν ππόκειηαι να σωποθεηηθεί πόζο μάλλον να 

καηαζκεςαζηεί.» 

ηηο 30 Ηνπλίνπ 2022 θαηαηέζεθαλ από ηελ ίδηα εηαηξεία ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

γηα λα ιάβνπλ Άδεηα Παξαγωγνύ 3 αηηήζεηο γηα εγθαηάζηαζε βηνκεραληθώλ Αηνιηθώλ 

ηαζκώλ ζην Γήκν Ινπηξαθίνπ-Πεξαρώξαο- Αγίωλ Θενδώξωλ κε νλνκαζίεο Γεξάλεηα 1, 

Γεξάλεηα 2 θαη Γεξάλεηα 3, εγθαηεζηεκέλεο ζπλνιηθήο ηζρύνο 414 ΚW. Από ην 

γεωπιεξνθνξηαθό ράξηε ηεο ΡΑΔ πξνθύπηεη όηη νη 58 αλεκνγελλήηξηεο ρωξνζεηνύληαη ζε 

Παιηνβνύλα, Κηθξε Ληνπζθηά, Κεγάιε Ληνπζθηά κέρξη Καθξππιάγη θαη πάλω από ρνίλν 

πξνο Αιεπνρώξη εληόο ηεο θακέλεο έθηαζεο ηωλ Γεξαλείωλ.  

Ερωτάται ο σποσργός: 

1. Ηζρύεη ε δέζκεπζε ηνπ πθππνπξγνύ; Έρεη εθδνζεί θάπνηα δηνηθεηηθή πξάμε πνπ λα 

ζεζκνζεηεί ηε δέζκεπζή ηνπ γηα απαγόξεπζε Α/Γ ζηα Γεξάλεηα; Θα δώζεηε Άδεηα 

Παξαγωγνύ; 

2. Γεζκεύεζηε λα αθπξώζεηε άκεζα όιεο ηηο Άδεηεο Παξαγωγνύ ζε ηζρύ πνπ γεηηληάδνπλ 

κε  ηηο θακέλεο /αλαδαζωηέεο εθηάζεηο έηζη ώζηε λα κπνξέζεη απηό ην νηθνζύζηεκα ηωλ 

άιινηε 70.000 ζηξεκκάηωλ λα κπνξέζεη λα αλαγελλεζεί κέζα ζηε θαηλνύξγηα 

βιάζηεζε θαζώο δελ έρεη απνκείλεη ζρεδόλ ηίπνηα από ηε παιηά πεξηνρή Natura 

(GR2530005); 

Ο ερωτών Βοσλεστής 

Κρίτων Αρσένης 
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