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Αθήνα, 10 Οκηωβρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 

προς σποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας 

Θέμα: Παράνομες αδειοδοηήζεις καηαζκεσής σδροηλεκηρικού θράγμαηος ζηον 

Ερύμανθο Αταΐας 

Σηελ Πεινπόλλεζν, πάλσ από 100 Άδεηεο παξαγσγήο έρνπλ δνζεί γηα «κηθξά» 
πδξνειεθηξηθά έξγα (ΜΥΗΔ) ηα πεξηζζόηεξα κε ηζρύ από 0,1 MW σο 10 MW- θαη πξόθεηηαη 
λα θαηαζθεπαζηνύλ ζε ελαπνκείλαληα πνηάκηα θαη ξέκαηα όπσο ν Λνύζηνο, ν επηβαξπκέλνο 
από ηηο ππξθαγηέο ζε Αραΐα-Ηιεία-Αξθαδία Δξύκαλζνο (πνπ πδξνδνηεί ηνλ Πύξγν), ν 
Διηζζώλαο, ν Μπιάνληαο, ν Αξνάληνο, ν Τξάγνο, ε Νέδα, ν Αιθεηόο. Τν 41% ησλ 
πεξηπηώζεσλ βξίζθνληαη εληόο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Natura. Σηελ πεξηνρή ηνπ 
Δξπκάλζνπ ζε Αραΐα, Ηιεία θαη Αξθαδία ηα 18 πδξνειεθηξηθά έξγα πνπ βξίζθνληαη ππό 
αδεηνδόηεζε αθελόο ζα δηαηαξάμνπλ αλεπαλόξζσηα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ησλ 
πδάηηλσλ απηώλ ζσκάησλ κε επηπηώζεηο θαη ζηε δεκόζηα πγεία αιιά θαη ζα εμαθαλίζνπλ 
ηνπο νλνκαζηνύο θαηαξξάθηεο ηεο Νέδαο, ηεο Νεκνύηαο θαη ηνπ Τξίησλα θαη ηα ζύλνιν ησλ 
εθεί αλεθηίκεησλ νηθνηόπσλ ηνπο.  

Σηηο 6.7.2022 ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο (ΠΔΣΠΑ) ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ ζπλεδξίαζε 
γλσκνδνηώληαο ζεηηθά θαηά πιεηνςεθία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΥΗΔ 
ηζρύνο 1,33 MW ζηε ζέζε Τεζξέαο Γ.Γ. Τξηηαίαο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ Π.Δ. Αραΐαο, έξγν 
ηδησηηθήο εηαηξείαο. Σηηο 31.8.2022 εθδόζεθε ε Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ 
(ΑΔΠΟ) γηα ην έξγν. Ο Αγξνηνθηελνηξνθηθόο ζύιινγνο Γήκνπ Δξπκάλζνπ θαη ν 
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Αιεπνρσξηηώλ "ν Δξύκαλζνο" έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθπγή ελώπηνλ 
ηνπ ππνπξγνύ θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΑΔΠΟ, ιόγσ: 

(α) Παξάλνκεο ζπγθξόηεζεο, ζπλεδξίαζεο θαη γλσκνδόηεζεο γηα ην ζέκα ηνπ ΠΔΣΠΑ, ιόγσ 
ζπκκεηνρήο κέινπο ζην ζπκβνύιην κε δηπιή ηδηόηεηα (πξνέδξνπ θαη κέινπο). 
(β) Παξάλνκεο έθδνζεο ηεο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ. Η ηειηθή θαη θξίζηκε -ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία- γλσκνδόηεζε ηνπ ΠΔΣΠΑ γηα ην έξγν ππνγξάθεθε από ηνλ πξόεδξό 
ηνπ, ν νπνίνο ηαπηόρξνλα ήηαλ θαη ν ηειηθόο ππνγξάθσλ ηεο ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ, κε 
δηαθνξεηηθή ηδηόηεηα.  

Γεδνκέλνπ όηη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ είλαη αληίζεηνο κε ηελ Δπξσπατθή 
Οδεγία Πιαίζην γηα ηα ύδαηα 60/2000 αιιά θαη κε ηηο πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο ζπζηάζεηο, 
θαη επηπιένλ: 

● κε ηελ πξόζθαηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
γηα ηε Βηώζηκε Φξεκαηνδόηεζε πνπ ζπζηήλεη λα απνθεύγεηαη εληειώο ε θαηαζθεπή 
Μηθξώλ Υδξνειεθηξηθώλ Έξγσλ (ηζρύνο θάησ ησλ 10 MW), θαζώο απηή νδεγεί ζε 
αύμεζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ησλ πνηακώλ, 

● κε ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα κε νξίδνληα ην 
2030, πνπ πξνβιέπεη ηελ άξζε εκπνδίσλ θαη θξαγκάησλ ζε πνηάκηα, ώζηε λα 
απνθαηαζηαζεί ε ειεύζεξε ξνή ηνπο ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 25 ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ, 
θαη 

● κε ηελ πξόζθαηε θαηαδίθε ηεο ρώξαο από ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Απόθαζε C849/19, 17.12.2020) θαζόηη δελ θαζόξηζε κέρξη ζήκεξα ηνπο 
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απαηηνύκελνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο θαη δε ζέζπηζε ηα αλαγθαία κέηξα δηαηήξεζεο 
γηα ηα πξνζηαηεπόκελα είδε θαη ηνπο νηθνηόπνπο εληόο ηνπ επξσπατθνύ δηθηύνπ 
Natura 2000, 

ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Ήηαλ ζύλλνκε ε ζύλζεζε ησλ κειώλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Αδεηνδόηεζεο (ΠΔΣΠΑ) ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ινλίνπ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Ινπιίνπ, θαζώο θαη ε ζρεηηθή 

γλσκνδόηεζή ηνπ; Θα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί ε 

ΑΔΠΟ ηνπ έξγνπ;  

2. Γεζκεύεζηε λα ζπκκνξθσζείηε κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Νεξά, ηελ πξόζθαηε 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Βηώζηκε 

Φξεκαηνδόηεζε θαη ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα κε 

νξίδνληα ην 2030; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 




