
 

 

Αθήνα, 6 Οκηωβρίοσ 2022 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 

προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας 

Θέμα: Αναγκαζηική απαλλοηρίωζη ζε δημόζια γη για τάρη ιδιωηικής εηαιρείας 

για καηαζκεσή θωηοβοληαϊκού πάρκοσ ζηο Μενοίκιο Όρος Σερρών ενηός 

Περιοτών Άνεσ Γρόμων (ΠΑΓ) και Περιοτής Natura 

Σην Μελνίθην Όξνο ησλ Σεξξώλ αδεηνδνηήζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ, Φσηνβνιηατθό Πάξθν 

«κακνύζ» έθηαζεο 4.100 ζηξ, (έθηαζε όζν ε πόιε ησλ Σεξξώλ) κέζα ζε Πξνζηαηεπόκελε 

Πεξηνρή ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Natura. Τν έξγν βξίζθεηαη εληόο ΠΑΓ (έθηαζε 26 η.ρικ., 

3ε κεγαιύηεξε παλειιαδηθά). Η Απόθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ εθδόζεθε παξά 

ηηο αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ 

Σεξξώλ, ηελ ηεθκεξησκέλε αξλεηηθή εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔ Σεξξώλ δηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ (Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο - Τκήκα Πεξηβάιινληνο θαη 

Υδξννηθνλνκίαο), ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δκ. Παππά, ησλ παξαγσγηθώλ 

θνξέσλ θαζώο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ 

αλαθέξεη όηη «ηο έπγο θα έσει ωρ αποηέλεζμα ηη διαηάπαξη ηηρ ςδπολογικήρ ιζοπποπίαρ ηος 

ζςζηήμαηορ με δςζμενή αποηελέζμαηα ζηη παποσή ηων καηάνηη πηγών (π.σ. πηγέρ Αγ. 

Ιωάννη) πος ςδποδοηούν ηοςρ όμοποςρ οικιζμούρ αλλά και με άμεζη ζςνέπεια ζηιρ 

ανθπωπογενείρ δπαζηηπιόηηηερ πος λαμβάνοςν σώπα ζηιρ πεπιοσέρ πληζίον ηων πηγών 

αςηών». 

Σύκθσλα ινηπόλ κε ην πξόζθαην ΦΔΚ 599/Γ/21-9-2022 ε έθηαζε πνπ πξννξίδεηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ην θσηνβνιηατθό πάξθν ζε πςόκεηξν 1.600 κ. ζην όξνο Μελνίθην 

απαιινηξηώλεηαη αλαγθαζηηθά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ κε έμνδα ηεο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείαο. 

Η έθηαζε κάιηζηα πξνζδηνξίδεηαη αληί γηα ζηξέκκαηα ζε ηεηξαγσληθά κέηξα! Μεηά από 

απηήλ παύνπλ ηα όπνηα δηθαηώκαηα είραλ ηπρόλ ηδηνθηήηεο ηεο γεο ζε απηή ηελ έθηαζε, όπσο 

θαη πηζαλόλ ηα όπνηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πνπ ζα δηεθδηθνύζαλ ηόζν ν Γήκνο Δκκαλνπήι 

Παππά, όζν θαη ν Γήκνο Σεξξώλ. 

Γεδνκέλνπ όηη ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ έληαμε θαη ησλ 55 ΠΑΓ ηεο Διιάδαο (άλσ 

ησλ 10 η.ρικ.) ζην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ησλ «Απάηεησλ Βνπλώλ» ζύκθσλα θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, 

ερωηάηαι ο σποσργός: 

1. Γεδνκέλεο ηεο εθθξαζκέλεο βνύιεζή ζαο γηα έληαμε ησλ 55 ΠΑΓ ηεο ρώξαο ζην 

θαζεζηώο πξνζηαζίαο ησλ «Απάηεησλ Βνπλώλ», δεζκεύεζηε λα αλαθαιέζεηε ηελ 

Απόθαζε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο θαη λα αθπξώζεηε ηελ ΑΔΠΟ;  Ιζρύεη όηη ε 

πιεξσκή ηεο απαιινηξίσζεο ζα γίλεη ζε ηηκή 1.000 θνξέο κηθξόηεξε από ηελ 

αληηθεηκεληθή αμία βάζεη ηνπ ΦΔΚ; 

2. Αθνύ αγλνήζαηε ηελ αξλεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο 

Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο Natura, κε πνην ηξόπν έγηλε ε «Γένπζα Δθηίκεζε», ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 6 παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ 

θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο; 

Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης 

https://www.anexartitos.gr/dimos-serron-gia-fotovoltaiko-parko-mamoyth-aytos-ayti-kai-ta-mystiria
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