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Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022 

 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

 

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Άναρχη χωροθέτηση αιολικών σε βάρος της φύσης 

 

Όπως αποδεικνύεται από επιστημονική έρευνα του Εργαστηρίου Διατήρησης της 

Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο εθνικός στόχος του 2030 

εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ επιτυγχάνεται και υπερκεράζεται κατά 1,5 φορές στο 1,22% της 

έκτασης της δυνητικής επενδυτικής ζώνης, εξολοκλήρου εκτός του δικτύου Natura. 

Ωστόσο, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην διαχωρίζει τα Άγραφα, το όρος 

Κοχυλάς στη Σκύρο, το δάσος του Νυμφαίου, τον Έβρο, τον κάβο Μαλέα, τη Δίρφυ και 

την κεντρική Εύβοια και άλλα αδιατάραχτα έως σήμερα πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα 

από περιοχές που έχουν ήδη τροποποιηθεί από τον άνθρωπο και βρίσκονται κοντά στα 

κέντρα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η -χωρίς σχέδιο- χωροθέτηση βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και κυρίως Αιολικών συνεχίζεται. Ενώ 

στην αρχή της θητείας ο αρμόδιος υφυπουργός δεσμεύτηκε για άμεση αναθεώρηση του 

υπάρχοντος πλαισίου των χωροταξικών κανόνων για τις ΑΠΕ αρ. απoφ. 49828/2008 

(ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008) -που στην ουσία δεν τηρείται ούτε αυτό- πλέον με την 

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/51264/729/20.5.2022 μετατίθεται στα τέλη του 2023 η 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού 

Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)».  

Σημειώνεται πως η χώρα δεν έχει ορίσει ακόμη στόχους διατήρησης, ούτε τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός του Ευρωπαϊκού δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών 

Natura 2000, οι οποίες προτείνονται στα προσχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων από τις 

εν εξελίξει Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες σήμερα (Ε.Π.Μ.). Στις 17.12.2020 το 

Ευρωπαϊκό δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν προστατεύει επαρκώς την 

βιοποικιλότητα σε περιοχές Natura, ως οφείλει από το 2012. Προς νέα παραπομπή στο 

Ευρωδικαστήριο οδεύει η χώρα για τη λανθασμένη εφαρμογή της Δέουσας Εκτίμησης 
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(άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ) η οποία πρέπει να πραγματοποιείται πριν 

από την έγκριση ενός σχεδίου. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Με ποιον τρόπο συμμορφώνεται η κυβέρνηση στην καταδικαστική απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-849/19) η οποία ενώ δεν έχει ακόμα ορίσει τους 

απαιτούμενους στόχους διατήρησης και δεν έχει θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα 

διατήρησης για προστατευόμενα είδη και οικοτόπους του ευρωπαϊκού 

οικολογικού δικτύου Natura 2000 επιτρέπει την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση 

ΑΣΠΗΕ και των συνοδών τους έργων εντός των περιοχών αυτών; 

2. Για ποιο λόγο καθυστερείτε να συμμορφωθείτε με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 

τη Βιοποικιλότητα καλεί τα κράτη-μέλη να ορίσουν ζώνες αυστηρής προστασίας 

καλύπτοντας το ένα τρίτο των προστατευόμενων περιοχών της κάθε χώρας, ήτοι 

το 10% της χερσαίας (και 10% της θαλάσσιας) έκτασης της Ελλάδας;  

3. Έχετε προχωρήσει σε δράσεις αποκατάστασης της φύσης στο 20% της έκτασης 

της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας την αποκατάσταση των άγριων φυσικών 

οικοσυστημάτων (rewilding) εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών οι 

οποίες είναι δεσμευτικές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα; Αν ναι ποιες είναι αυτές; Αν όχι για ποιο λόγο καθυστερείτε; 

4. Γιατί, ενώ έχετε δεσμευτεί εδώ και σχεδόν ένα χρόνο για ένταξη των 55 Περιοχών 

Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) άνω των 10 τ. χλμ. της χώρας στο καθεστώς προστασίας των 

«Απάτητων Βουνών» δεν προχωράτε στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων; 

Θα τις ενσωματώσετε είτε ως Ζώνες Απολύτου Προστασίας της Φύσης (ΖΑΠΦ), 

είτε ως Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) όπου θα αποκλείονται οι 

δραστηριότητες που συνεπάγονται τη διάνοιξη νέων δρόμων κατά τη διαδικασία 

των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών; 

 

Αιτούμαστε τα παρακάτω έγγραφα 

Τα διαθέσιμα δεδομένα των Αιολικών διασυνδεδεμένου συστήματος που αφορούν στην 

μηνιαία παραγωγής ενέργειας (MWh) του κάθε ΑΣΠΗΕ από την έναρξη λειτουργίας του 

για τα τέσσερα τελευταία έτη 2018-2021. Πιο συγκεκριμένα για κάθε πολύγωνο Id1 με 

συντεταγμένες (γεωδετημένα δεδομένα): 

1. Αριθμός αίτησης ΑΑ βάσης ΡΑΕ 
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2. Αναγνωριστικό πολυγώνου Id1 της βάσης ΡΑΕ  

3. Όνομα θέσης πολυγώνου  

4. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ΑΣΠΗΕ στο πολύγωνο  

5. Αριθμός ανεμογεννητριών ανά πολύγωνο  

6. Εγκατεστημένη ισχύς στο πολύγωνο (MW) 

7. Μέση ετήσια παραγωγή (MWh) ανά κωδικό πολυγώνου 

8. Μέση παραγωγή ενέργειας για το έτος (ΜWh) 

 

 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Σοφία Σακοράφα 

 

 




