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ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.9/26-6-2020    Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ 

Του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρου 113 Ν.3852/2010, φςτερα από τθν αρικμ. 95/2019 ανακιρυξθ του Πολυμελοφσ 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοςίασ), το οποίο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου 
167 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α, όπωσ ιςχφουν και τθσ Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α), ςυνιλκε ςε κατεπείγουςα –μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ- ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα (Διοικθτιριο), ςτισ είκοςι ζξι (26) του μθνόσ Κουνίου του ζτουσ 2020, θμζρα Ραραςκευι και 
ϊρα12.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ.77571/1399/22-6-2020, Ρρόςκλθςθσ του Ρροζδρου του, ςτθν οποία αναφζρεται και ο λόγοσ 
του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τθσ ςυνεδρίαςθσ 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν οι :  
Α.   Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Θπείρου  
Β.  1. Ραργανάσ Σταφροσ, Ρρόεδροσ του Ρ.Σ. 
2. . Σακαρζλθσ Δθμιτριοσ, Αντιπρόεδροσ του Ρ.Σ 
      3. Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ, Γραμματζασ του Ρ.Σ. 
Γ.  1. Ψακάσ Βαςίλειοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 
     2. Ριτοφλθσ Κωμάσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Κεπρωτίασ 
     3. Σιαράβασ Κωνςταντίνοσ,  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Λωαννίνων 
     4. Λωάννου Ευςτράτιοσ (Στράτοσ),  Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
 Δ.  1. Νάκου – Δαςοφλα Αγνι, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Ρότςθσ Οδυςςεφσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      3. Μπραϊμθ – Μπότςθ Σταυροφλα, Κεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
4. Ρατιλασ Κωνςταντίνοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
5. Γοφςθσ Χριςτοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι: 
1.Κατζρθσ Λωάννθσ  2.Σίμου –Τάςιου Αναςταςία3. Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Φϊτθσ Φϊτιοσ 5.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 6.Δθλαβζρθ εγγίνα 

7.Σπανοποφλου –Σάρρα Θλιάνα 8.Τςιάρα Σταυροφλα 9.Ναυρόηογλου Ραναγιϊτα (Γιϊτα) 10.Γκαρτηονίκασ Θλίασ 11.Γαϊτανίδθσ Ρρόδρομοσ 

(Μάκθσ) 12.Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα) 13.Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 14.Λαηάνθσ  Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 15.Καλοφδθσ Βαςίλειοσ 

16.Σπυρζλθσ Μιχαιλ  17.Ματςίρασ Χριςτοσ 18.Γκοφμασ Αχιλλζασ 19.Τρομποφκθσ Δθμιτριοσ 20.Γκίηα Ουρανία (άνια) 21.Ηάψασ Γεϊργιοσ 

22.Σπζγγοσ Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ ) 23.Λζκκα Χριςτίνα 24.Κορωναίοσ Κεόδωροσ 25.ιηόπουλοσ Σπυρίδων 26.Ραππάσ Δθμιτριοσ 

(Τάκθσ) 27.Δθμθτρίου Δθμιτριοσ 28.Λιοφρθσ Κεοχάρθσ (Χάρθσ) 29.Φραγκοφλθσ Ραφλοσ 30.Ρρζντηασ Γεϊργιοσ 31.Ηζκα – Ράςχου 

Κωνςταντίνα 32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Ηικοσ Νικόλαοσ 34.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 35.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 36.Βλζτςασ 

Ακανάςιοσ (Σάκθσ)  

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι  κ.κ.:1.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Κεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 2.Νάνοσ Ευςτάκιοσ  και 

3.Κιτςανοφ Μαργαρίτα (δικαιολογθμζνα), τακτικά μζλθ του Ρ.Σ., τακτικά μζλθ του Ρ.Σ., αν και νόμιμα κλικθκαν                                         

Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου  Κεοδϊρα Μιτςιου, Αργυρϊ 
Ραππά και Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

ΗΜΕΗΣΚΑΣ ΔΚΑΤΑΞΗΣ 
       Ιζμα 3

ο 

           ======== 
 Σχετικά με τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία Αιολικϊν Ράρκων ςτθν  Θπειρο 

 
Το Ρεριφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Τον Οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ηπείρου (Ρ.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  

Συντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Τθν από 23-6-2020 επί του κζματοσ ειςιγθςθ του κου Ρεριφερειάρχθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (Α.Ρ./Ρ.Σ. 

78952/1419/24-6-2020) (ςυνθμμζνα με α/α:  45 ςτο φάκελο 1/2020 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Ρ.Σ), ςτθν 

οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι:  
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«Θ αντιμετϊπιςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ είναι παγκόςμιο ηιτθμα  το οποίο δεν επιτρζπει και δεν δικαιολογεί εξαιρζςεισ από τισ δράςεισ και 
τισ πρωτοβουλίεσ που πρζπει να αναλθφκοφν. Είναι μια πρόκλθςθ ςτθν οποία ζχει ανταποκρικεί θ Ελλάδα δθμιουργϊντασ Εκνικό Σχζδιο 
για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο ςτοχεφει ςτθν αυξθμζνθ διείςδυςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) ςτθν 
ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ και ιδιαίτερα ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία το 2030 κα 
πρζπει  να ανζρχεται ςτο 60%.  
Θ αιολικι ενζργεια είναι μια από τισ βαςικζσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου  και 

ςτθν ενεργειακι αυτονομία τθσ χϊρασ. Άρα κανείσ δεν μπορεί να είναι εξ αρχισ αντίκετοσ ςε μια τζτοια δραςτθριότθτα.  

Είναι αλικεια ότι κατά καιροφσ ζχουν ακουςτεί διάφορα επιχειριματα για επιπτϊςεισ ςτα είδθ, ςτα οικοςυςτιματα, ςτθ βιοποικιλότθτα, 

ςτο περιβάλλον γενικότερα. Οριςμζνα εκφράηουν μια φοβικότθτα που δεν ςυμβαδίηει με τθν πραγματικότθτα, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ 

αρμόδιοι να τοποκετθκοφν επί αυτϊν είναι οι ειδικοί.  

 Δεδομζνο  είναι ότι θ εγκατάςταςθ των αιολικϊν ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνοδεφεται από εκχζρςωςθ βλάςτθςθσ, ζργα 

διάνοιξθσ νζου οδικοφ δικτφου, δθμιουργία νζων τεχνθτϊν επιφανειϊν ςτισ πλατείεσ όπου εγκακίςταται οι πυλϊνεσ και ζργα μεταφοράσ 

τθσ ενζργειασ.   

Τα ζργα αυτά  αλλάηουν τθ χριςθ τθσ γθσ και αλλοιϊνουν ριηικά το τοπίο, ενϊ θ  αλλοίωςθ  αυξάνει γεωμετρικά όςο περιςςότερεσ είναι  οι 

ανεμογεννιτριεσ και όςο υψθλότεροι οι πυλϊνεσ τουσ.   

Από το ςθμείο αυτό αρχίηει ο ζντονοσ προβλθματιςμόσ μασ:  Κζλουμε  κακαρι ενζργεια, αλλά προχπόκεςθ είναι τα ζργα αυτά να γίνονται 

με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και με ςωςτι χωροκζτθςθ.  

Κα πρζπει δθλαδι να δίνονται απαντιςεισ ςτα ερωτιματα:  ποφ μποροφν να γίνουν αιολικά πάρκα, πόςθ ιςχφ μπορεί να ζχουν και κυρίωσ 

ποιεσ κα είναι οι επιπτϊςεισ τουσ επί των άλλων δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ςτισ ίδιεσ περιοχζσ επεμβάςεων.  

Το πρόβλθμα κα είναι τεράςτιο ςτθν Ιπειρο, κακϊσ διαπιςτϊνουμε ότι υπάρχει μεγάλθ κινθτικότθτα για ζκδοςθ νζων αδειϊν. Θ 

αιφνιδιαςτικι για μασ υποβολι τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για το αιολικό πάρκο ςτο Ρεριςτζρι, ιταν θ αφορμι να 

ερευνιςουμε το ηιτθμα, ζχοντασ καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι μπορεί να λάβει ανεξζλεγκτεσ διαςτάςεισ θ εγκατάςταςθ  αιολικϊν 

πάρκων ςε όλθ τθν Ιπειρο, εν αγνοία και άνευ ςυναίνεςθσ- ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ- των τοπικϊν κοινωνιϊν.  

Κάτι τζτοιο δεν μποροφμε να το επιτρζψουμε. Είναι αναγκαίο να λθφκοφν πρόνοιεσ ϊςτε να ςταματιςει θ ζκδοςθ αδειϊν που βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ,  για τισ οποίεσ κανζνασ από εμάσ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηει τι ακριβϊσ ςχεδιάηεται και κατά δεφτερο λόγο  ποιοι είναι οι 

επενδυτζσ. Τα μζτρα πρζπει να ςτοχεφουν  ςτθν προςταςία των περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ αλλά και ςτθ ςωςτι κατανομι τουσ.  

Εν ολίγοισ δεν μποροφμε να καταςτρζφουμε και να επιφζρουμε ριηικζσ αλλοιϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον τθσ Θπείρου, να καταςτρζψουμε 

παραγωγικζσ, τουριςτικζσ, φυςιολατρικζσ δραςτθριότθτεσ για να καταςκευάςουμε κάτι άλλο που είναι αμφίβολο αν κα ζχει και ιςοδφναμα 

οικονομικά οφζλθ για τισ ίδιεσ περιοχζσ.  

 Θ καταςτροφι  δε κα είναι ακόμθ πιο επιβαρυντικι για περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει υψθλι βλάςτθςθ, θ οποία με τθν πάροδο του 

χρόνου κα  μποροφςε να καλφψει  τθν αλλοίωςθ που κα προκλθκεί με τθν καταςκευι νζων δρόμων, πλατειϊν κλπ. 

Το εν ιςχφει Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ» (ΕΡΧΣΑΑ -ΑΡΕ), 

αποδείχκθκε ακατάλλθλο για τθν Ελλάδα. Ζγινε πριν από 13 χρόνια, ζχει καταγγελκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Διαδικαςία επί 

παραβάςει, υπόκεςθ 2014/4073) και δεν ζδωςε λφςθ ςτο πρόβλθμα. Υπάρχουν βζβαια και οιμελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι και οι 

μελζτεσ ειδικισ οικολογικισ αξιολόγθςθσ όταν οι ΑΣΡΘΕ εμπίπτουν ςτο δίκτυο Φφςθ 2000, αλλά πολφ ςυχνά οφτε αυτζσ είναι κατάλλθλεσ 

για να δϊςουν λφςεισ.   

Ειδικά για το δίκτυο Φφςθ 2000, ο νόμοσ προβλζπει (άρκρο 6 Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ) πωσ «οι αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ ςυμφωνοφν για το οικείο 

ςχζδιο μόνον αφοφ βεβαιωκοφν ότι δεν κα παραβλάψει τθν ακεραιότθτα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομζνωσ, αφοφ 

εκφραςκεί πρϊτα θ δθμόςια γνϊμθ».  Ππωσ γίνεται αντιλθπτό θ  βιομθχανικι ανάπτυξθ των ΑΣΡΘΕ δεν ςυνάδει με τουσ ςτόχουσ του 

Natura 2000.  

Υπάρχει και το κζμα των τοπικϊν κοινωνιϊν. Δεν είναι δυνατόν να μθν ερωτϊνται για ζργα, όπωσ τα μεγάλα αιολικά πάρκα, που 

αλλοιϊνουν το τοπίο, εμποδίηουν ιδθ ανεπτυγμζνεσ δραςτθριότθτεσ για ποιοτικι  κτθνοτροφία, δαςοκομία, μελιςςοκομία κ.α., τουσ  

ςτεροφν δθλαδι πόρουσ χωρίσ τθν ίδια ςτιγμι να ζχουν κανζνα αντιςτακμιςτικό άμεςο όφελοσ. Άλλωςτε θ ςυμμετοχι των τοπικϊν 

κοινωνιϊν ςτισ αποφάςεισ  που λαμβάνονται για τον τόπο τουσ, προβλζπεται από τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για το τοπίο.  

Θ  ορεινι Ιπειροσ, ζχει περιοχζσ που κατά τθ γνϊμθ μασ μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων, μζςθσ ιςχφοσ 

που δεν κα επθρεάηουν αρνθτικά οφτε το περιβάλλον, οφτε τισ γεωργικζσ και τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ρεριοχζσ ςτισ οποίεσ κα μποροφν 

να τοποκετθκοφν ανεμογεννιτριεσ ιςχφοσ 1 MW και φψοσ 50 μζτρων, που δεν απαιτοφν εκτεταμζνεσ διαμορφϊςεισ.  

Εκείνο όμωσ που δεν μπορεί να γίνει να γίνεται ανάπτυξθ μεγάλων αιολικϊν πάρκων  ςε τόπουσ ιδιαίτερθσ φυςικισ, οικολογικισ, 

πολιτιςτικισ αξίασ που δεν ςυνάδει και με το όραμα τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου, όπωσ αυτό εκφράηεται και ςτθν Στρατθγικι Ζξυπνθσ 

Εξειδίκευςθσ.  
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Να κυμίςουμε ότι το μοντζλο τθσ Θπείρου ςτθρίηεται ςε τρεισ καίριουσ πυλϊνεσ: 

 τον πρωτογενι τομζα και τον τομζα τθσ μεταποίθςθσ για ποιοτικά τοπικά προϊόντα με διεκνι προοπτικι εξαγωγϊν. 

 τθν βιομθχανία τθσ εμπειρίασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τον τουριςμό και τον πολιτιςμό, αναδεικνφοντασ το μοναδικό φυςικό και 

πολιτιςτικό κεφάλαιο τθσ περιοχισ 

  τθ ςφνδεςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθν κοινωνία μζςω τθσ καινοτομίασ και των ςφγχρονων τεχνολογιϊν, με επίκεντρο το 

Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων.  

 Σιμερα υπάρχουν περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι τοπικζσ κοινωνίεσ   αναπτφςςονται  ςυνδυάηοντασ τθν κτθνοτροφία, δαςοκομία, μεταποίθςθ, τα 

τοπικά προϊόντα, τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τον οικοτουριςμό.  

Υπάρχουν κι άλλεσ περιοχζσ όπου,   με επίκεντρο το τοπίο τουσ, ο τουριςμόσ και ο πολιτιςμόσ είναι θ βαριά τουσ βιομθχανία,  

Και τζλοσ υπάρχουν άλλεσ περιοχζσ που ςτθρίηουν τθν αναπτυξιακι τουσ προοπτικι ςτο τοπίο, ςτθν άγρια φυςικι τουσ ομορφιά και ςτον 

ανερχόμενο οικοτουριςμό, και οι οποίεσ κινδυνεφουν να υποβακμιςτοφν πλιρωσ ςε περίπτωςθ που τουσ ςτεριςουν το φυςικό τουσ 

περιβάλλον.  

Συμπεραςματικά, θ κζςθ μου είναι ότι θ βιομθχανικι ανάπτυξθ των Αιολικϊν Στακμϊν Ραραγωγισ Ενζργειασ ςτο μζγεκοσ που 

προγραμματίηεται να γίνει ςτθν Ιπειρο χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ρεριφζρειασ, Διμων, Κοινοτιτων και των τοπικϊν κοινωνιϊν είναι 

ανεπίτρεπτθ. 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω θ πρόταςθ που προτείνω να διαβιβαςτεί ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ περιλαμβάνει τα εξισ: 

1.  Θ  αδειοδότθςθ ζργων ΑΡΣΘΕ να γίνεται εκτόσ του δικτφου Natura 2000 

2.  Θ  αδειοδότθςθ των ζργων ΑΣΡΘΕ να γίνεται  μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν,  ιτοι τθσ Ρεριφζρειασ, Διμων και 

Κοινοτιτων.  

3.  Θ  διαδικαςία αδειοδότθςθσ νζων ζργων ΑΣΡΘΕ να αρχίςει μετά τθν ολοκλιρωςθ του νζου εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

χωροταξίασ των ΑΣΡΘΕ, όπου κα πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ όλα τα κριτιρια τεχνικισ, περιβαλλοντικισ, πολιτιςτικισ 

και κοινωνικο-οικονομικισ υφισ.  

4. Να γίνουν αδειοδοτιςεισ ΑΣΡΘΕ κατά προτεραιότθτα ςε οικολογικά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ, ςε εγγφτθτα με το 

οδικό δίκτυο, οι οποίεσ δεν κα περιλαμβάνουν τοπία υψθλισ αιςκθτικισ, πολιτιςτικισ, ιςτορικισ ι άλλθσ αξίασ και δεν κα 

απειλοφν τθν τοπικι οικονομία. 

5.  Να λθφκεί μζριμνα για ςοβαρά  αντιςτακμιςτικά μζτρα με τθ ςθμαντικι μείωςθ των λογαριαςμϊν του ρεφματοσ ςτουσ κατοίκουσ 

του Διμου/Διμων όπου εγκακίςτανται οι ΑΣΡΘΕ.  

 

Τζλοσ θ Ρεριφζρεια Θπείρου καλεί τθν Ελλθνικι Ρολιτεία γενικότερα να εξετάςει ςοβαρά το κζμα (α) τθσ δυναμικότερθσ πολιτικισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλουσ οικονομικοφσ τομείσ, και (β) τθσ παροχισ κινιτρων για τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΡΕ εντόσ του 

αςτικοφ ιςτοφ κατά προτεραιότθτα, με τουσ καταναλωτζσ να ζχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο ςτισ ενεργειακζσ αγορζσ του μζλλοντοσ, με 

βάςθ το Ευρωπαϊκό πακζτο «Κακαρι ενζργεια για όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ».  

 

5. Τισ απόψεισ των παρατάξεων προσ τθν αποτροπι εγκαταςτάςεων που κα αποβοφν καταςτρεπτικζσ για το περιβάλλον, τουσ 

κατοίκουσ και τθν οικονομία τθσ περιοχισ, με διάφορεσ προςεγγίςεισ, όπωσ προκφπτουν από τισ τοποκετιςεισ τουσ, 

καταχωρθμζνεσ ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋτθσ παροφςασ απόφαςθσ,  και 

 & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
  (αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
 

Αποφαςίηει   
(απόφαςθ: 9/35/26-6-2020  ) 

 
Τθν κατάκεςθ ςτο αρμόδιο Υπουργείο των κάτωκι προτάςεων, όςον αφορά τθν εγκατάςταςθ και τθ λειτουργία των Αιολικϊν Ράρκων 

ςτθν Θπειρο, ιτοι:  

 
1. Η  αδειοδότθςθ ζργων ΑΡΣΗΕ να γίνεται εκτόσ του δικτφου Natura 2000 και των ΖΕΡ 

2.  Η  αδειοδότθςθ των ζργων ΑΣΡΗΕ να γίνεται  μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν,  τθσ Ρεριφζρειασ, των  Διμων 

και των Κοινοτιτων.  

3. Να γίνουν αδειοδοτιςεισ ΑΣΡΗΕ κατά προτεραιότθτα ςε οικολογικά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ, ςε εγγφτθτα 

με το οδικό δίκτυο, οι οποίεσ δεν κα περιλαμβάνουν τοπία υψθλισ αιςκθτικισ, πολιτιςτικισ, ιςτορικισ ι άλλθσ αξίασ και δεν 

κα απειλοφν τθν τοπικι οικονομία. Να εξαιρεκοφν, από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, οι ορεινοί βοςκότοποι που 

αποδεδειγμζνα φιλοξενοφν προχπάρχουςα κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα και είναι επιλζξιμοι. Πμοια, να εξαιρεκοφν οι 
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περιοχζσ με προχπάρχουςα οικονομικι δραςτθριότθτα οικοτουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, χιονοδρομικά κζντρα, 

αναγνωριςμζνα περιπατθτικά μονοπάτια και διαδρομζσ, μνθμεία πολιτιςμοφ, κρθςκευτικά κζντρα, οι ιςτορικοί τόποι και 

τοπία φυςικοφ κάλουσ. 

4. Να λθφκεί μζριμνα για ςοβαρά  αντιςτακμιςτικά μζτρα με τθ ςθμαντικι μείωςθ των λογαριαςμϊν του ρεφματοσ ςτουσ 

κατοίκουσ του Διμου/Διμων όπου εγκακίςτανται οι ΑΣΡΗΕ 

5. Η  διαδικαςία αδειοδότθςθσ νζων ζργων ΑΣΡΗΕ να αρχίςει μετά τθν ολοκλιρωςθ του νζου εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

χωροταξίασ των ΑΣΡΗΕ, όπου κα πρζπει να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ όλα τα κριτιρια τεχνικισ, περιβαλλοντικισ, 

πολιτιςτικισ και κοινωνικο-οικονομικισ υφισ.  

 

Η Ρεριφζρεια Ηπείρου καλεί τθν Ελλθνικι Ρολιτεία γενικότερα να εξετάςει ςοβαρά το κζμα (α) τθσ δυναμικότερθσ πολιτικισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλουσ οικονομικοφσ τομείσ, και (β) τθσ παροχισ κινιτρων για τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΡΕ εντόσ του 

αςτικοφ ιςτοφ κατά προτεραιότθτα, με τουσ καταναλωτζσ να ζχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο ςτισ ενεργειακζσ αγορζσ του μζλλοντοσ, με 

βάςθ το Ευρωπαϊκό πακζτο «Κακαρι ενζργεια για όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ 

 

Σθμειϊνεται ότι θ παράταξθ «ΟΛΗΟΝΤΕΣ ΘΡΕΛΟΥ-Ρεριφανοι Ξανά!»,  απείχε από τθ ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί του κζματοσ,  ενϊ 
το μζλοσ τθσ παράταξθσ κ. Ραππάσ διλωςε «παρϊν» 
 
……………….……………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………… 
       Το παρόν Ρρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
Η Ρρακτικογράφοσ       Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Σ.                
Ιεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Σταφροσ Ραργανάσ 
       
     

Ο Αντιπρόεδροσ του  Ρ.Σ 
Σακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Θ Γραμματζασ του Ρ.Σ. 
Αργυρϊ Ραππά        Ο Γραμματζασ του Ρ.Σ. 
         Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ             
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α’ 

ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΕΚΣ ΤΩΝ ΡΑΑΤΑΞΕΩΝ 

 

1.Η παράταξθ «ΚΟΚΝΟ ΤΩΝ ΗΡΕΚΩΤΩΝ» 

ΗΑΨΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ: Ξεκινϊ από μία από τισ τελευταίεσ φράςεισ του κυρίου Καχριμάνθ, που μίλθςε και είπε ότι ζρχεται κφελλα. 

 Κα ςυμφωνιςω μαηί ςασ και ςασ καλωςορίηω ςτθ λογικι των Ενεργειακϊν Κοινοτιτων, που είπατε κι εςείσ με τθ χριςθ των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

Επίςθσ, κα ςυμφωνιςω με τα βαςικά ςθμεία τθσ ειςιγθςισ ςασ, που κατακζςατε ςιμερα ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και ελπίηω να 

μθν είναι αργοπορθμζνθ θ ςυνειδθτοποίθςθ το προβλιματοσ τθσ αδειοδότθςθσ ςτθν Ιπειρο.  

Είναι γεγονόσ με βάςθ τθ .Α.Ε., ότι δε κα μείνει κορυφι ςτα Γιάννενα, ςτθ Κεςπρωτία, ςτθν Άρτα, ςτθν Ρρζβεηα,  ειδικά ςτα Γιάννενα 

και ςτθν Άρτα, που ζχουμε και τισ ψθλότερεσ κορυφζσ. Κα περικυκλωκοφν από ανεμογεννιτριεσ τα βουνά μασ, δε κα μείνει βοςκότοποσ 

ςτθν Ιπειρο για τουσ κτθνοτρόφουσ.  

Και ςφμφωνα με το Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων, κα υπάρξει τεράςτια περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ. Είναι πτυχζσ του κζματοσ που είχαμε 

τονίςει, ςτο παρελκόν ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και καταλαβαίνουμε όλοι πωσ το επιχείρθμα που χρθςιμοποιικθκε ςτο παρελκόν, 

ότι υπάρχουν όλεσ οι νόμιμεσ αδειοδοτιςεισ από κεςμικοφσ εκπροςϊπουσ, κι εδϊ κα πρζπει να το προςζξουν αυτό το πράγμα οι 

υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ειδικά οι Δαςάρχεσ –ζχω λόγουσ που το λζω– ζχει πζςει ςτο κενό. Κυμθκείτε το. Και αναφζρομαι ςτουσ 

Δαςάρχεσ, διότι υπάρχει δικαςτικι απόφαςθ ςτθν Άρτα, που ανατρζπει οριςμζνεσ ειςθγιςεισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Δυςτυχϊσ, το ηιτθμα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ βρίςκεται ςτα χζρια των εταιρειϊν, με το Κράτοσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ να 

ςφρονται πίςω από γνωμοδοτιςεισ, όπωσ είπε ο κφριοσ Ρεριφερειάρχθσ, μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περιβαλλοντικι προςταςία. 

Κεωρϊ ότι με τθν ειςιγθςι ςασ καλφπτετε το μεγαλφτερο μζροσ του προβλιματοσ και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο κα πρζπει να 

διεκδικιςει τθ ςυμπερίλθψθ και ενςωμάτωςθ τθσ πρόταςι μασ ςτθν Εκνικι Νομοκεςία. Μόνο ζτςι μποροφμε να προςτατεφςουμε ζνα 

μζροσ τθσ περιοχισ μασ.  Πχι όλο, μθν τρζφουμε ψευδαιςκιςεισ, ζχουν προχωριςει πάρα πολφ. Ζχουν αντίςτοιχα τοποκετθκεί και άλλα 

Ρεριφερειακά Συμβοφλια, όπωσ τθσ Κεςςαλίασ για τθν περίπτωςθ του Αςπροποτάμου και τθν περίπτωςθ των Αιολικϊν ςτο Λάκμο και 

αλλοφ.  

Συγκεκριμζνα: 

Ρρϊτον, κεωροφμε ότι κα πρζπει να προςτατευτοφν οι περιοχζσ του δικτφου «NATURA», όπωσ και οι περιοχζσ Η.Ε.Ρ. 

Δεφτερο, να προςτατευτοφν τα βουνά, το τοπίο, να μθν υπάρχει αλλοίωςθ του ανάγλυφου των κορυφογραμμϊν. Ξζρετε, πάνε ςτο 

«φρφδι», εκεί που γυρνάν τα νερά, και κάνουν δρόμο! Δεν υπάρχει άλλο ςθμείο δθλαδι; Δεν τουσ ενδιαφζρει. Ζρχονται ωσ κατακτθτζσ 

και καταπατοφν τα βοςκοτόπια, οποιαδιποτε δραςτθριότθτα υπάρχει ςτον ορεινό όγκο. 

Άρα κα πρζπει να μθν αλλοιϊνονται οι κορυφογραμμζσ και να μθν τοποκετοφνται ανεμογεννιτριεσ, ςε ψθλζσ βουνοκορφζσ, όπωσ 

αντίςτοιχα ιςχφει ςτισ Άλπεισ. Άκουςα για 1.500 υψόμετρο, εγϊ δεν είμαι ο ειδικόσ για να πω αν κα ʾναι 1.500, ι 1.450, ι 1.550, να το 

βροφμε αυτό. 

Τρίτο, απειλείται θ κτθνοτροφία με αφανιςμό. Υπάρχει αλλαγι χριςθσ και υφαρπάηονται βοςκοτόπια, οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προθγοφνται των εταιρειϊν των Αιολικϊν. Άρα, όπου υπάρχει προχπάρχουςα δραςτθριότθτα, κα πρζπει αυτι να προςτατευτεί. Δεν 

μπορεί να ʾρχεται ο άλλοσ και να λζει, φφγε εςφ να ʾρκω εγϊ, «ιρκαν τα άγρια να διϊξουν τα ιμερα»!  

Για παράδειγμα, ςτον Διμο Γεωργίου Καραϊςκάκθ, που ζχει δυο απ’ τουσ τρεισ επιλζξιμουσ βοςκοτόπουσ τθσ Άρτασ, ςτθ κζςθ «Ηιοφρα» 

ςτο Γεραμπί, προςπακοφν να εγκαταςτιςουν ζνα αιολικό, πετϊντασ ζξω τθ βόςκθςθ και τουσ κτθνοτρόφουσ,  με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται. 

Δίπλα από καλφβεσ κτθνοτρόφων, πάνω από 150 παραγωγοφσ με χιλιάδεσ πρόβατα και γελάδια. Τι κα γίνουν οι άνκρωποι; Στον Λάκμο, 

που ςυηθτοφμε τϊρα, τα ίδια. Τελικά μασ ενδιαφζρει ο πρωτογενισ τομζασ ι «μ’ άλλα λόγια να αγαπιόμαςτε»; Ρϊσ ςτθρίηουμε τουσ 

κτθνοτρόφουσ; 
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Και δεν ζχω καταλάβει ακόμα, γιατί θ Ρεριφζρεια με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ δεν προχωρά ςε μελζτεσ βοςκοϊκανότθτασ, 

βοςκοφόρτωςθσ, ζτςι ϊςτε να τουσ προςτατεφςουμε; Τι περιμζνουμε, να τουσ ςϊςουν οι εταιρείεσ με 10 μπάλεσ τριφφλλι που τουσ 

χαρίηουνε; Γιατί αυτό κάνουνε, τουσ εκβιάηουν, είναι φτωχοί άνκρωποι και τουσ λζνε αυτό. 

Λοιπόν, κφριε Καχριμάνθ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ςασ καλϊ να διεκδικιςουμε τθν προςταςία τθσ Θπείρου με νομοκετικζσ 

πρωτοβουλίεσ, ειδάλλωσ ασ ενθμερϊςουμε όλεσ τισ παράπλευρεσ δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ τομζα για το Ταμείο Ανεργίασ του 

ΟΑΕΔ! Νομίηω ότι ςτισ προτάςεισ, που ιδθ ζχει κατακζςει ο κφριοσ Ρεριφερειάρχθσ, μπορϊ να προςκζςω και μια παρατιρθςθ και 

πρόταςθ. 

Ο ςτόχοσ για το 2030, με βάςθ τθ Μελζτθ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, ζχει καλυφκεί απ’ τθ χϊρα μασ για παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από Α.Ρ.Ε. και κα πρζπει να ςταματιςουν να αδειοδοτοφν πλζον τζτοιασ μορφισ επενδφςεισ. Αφοφ ζχει καλυφκεί ο ςτόχοσ 

απ’ το 2020, μζχρι να δοφμε τι κα γίνει με τουσ καινοφργιουσ όρουσ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ. 

Θ πρόταςι μου, τθν κάνω πιο ςυγκεκριμζνθ: να εξαιρεκοφν οι ορεινοί βοςκότοποι, που αποδεδειγμζνα φιλοξενοφν κτθνοτροφικι 

δραςτθριότθτα και είναι επιλζξιμοι. Επίςθσ και τα αναγνωριςμζνα και δθλωμζνα περιπατθτικά μονοπάτια και διαδρομζσ, οι ιςτορικοί 

τόποι, τα τοπία και οι περιοχζσ που ζχουν προθγθκεί οι εγκαταςτάςεισ οικοτουριςτικισ δραςτθριότθτασ.  Διότι ζχουν δαπανθκεί 

χριματα και ζχουν γίνει επενδφςεισ ς’ ζναν άλλον τομζα όπωσ αυτόσ του Οικοτουριςμοφ. 

Θ ειςιγθςι ςασ κα ζλεγα ότι ςε πολφ μεγάλο μζροσ καλφπτει τθν ανάγκθ που ζχουμε πάνω ςτο αντικείμενο. 

Θ τελικι πρόταςθ τθσ παράταξθσ ζχει ωσ εξισ:  

1) Να εξαιρεκοφν, από τθν εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων, οι περιοχζσ του δικτφου Natura 2000, όπωσ και οι περιοχζσ ΗΕΡ 

(Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ). 

2) Θ αδειοδότθςθ των ζργων ΑΣΡΘΕ (Αιολικοί Στακμοί Ραραγωγισ Ενζργειασ) να γίνεται μόνο με τθν ςυγκατάκεςθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν, μετά από εκτενι ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ. (*) 

3) Να εξαιρεκοφν, από τθν εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν, οι ορεινοί βοςκότοποι που αποδεδειγμζνα φιλοξενοφν 

προχπάρχουςα κτθνοτροφικι δραςτθριότθτα και είναι επιλζξιμοι. Πμοια, να εξαιρεκοφν οι περιοχζσ με προχπάρχουςα 

οικονομικι δραςτθριότθτα οικοτουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, χιονοδρομικά κζντρα, αναγνωριςμζνα περιπατθτικά μονοπάτια 

και διαδρομζσ, μνθμεία πολιτιςμοφ, κρθςκευτικά κζντρα, οι ιςτορικοί τόποι και τοπία φυςικοφ κάλουσ. 

4) Δεδομζνου του ότι θ χϊρα ζχει καλφψει ιδθ (από το 2020) τον ςτόχο παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για το 2030, από ΑΡΕ, 

να αναςταλεί θ αδειοδότθςθ νζων ζργων ΑΣΡΘΕ ςε ιδιαίτερα ψθλζσ βουνοκορφζσ με χαρακτθριςτικό ανάγλυφο ωσ αςφμβατθ 

δραςτθριότθτα για αλπικι ηϊνθ, όπωσ αντίςτοιχα ιςχφει ςτισ Άλπεισ και να προχωριςει θ χαρτογράφθςθ και ο οριςμόσ των 

οικολογικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν τθσ περιφζρειασ που δφνανται να φιλοξενιςουν αιολικά πάρκα. Θ επιλογι ανϊτερου 

επιτρεπτοφ φψουσ πυλϊνων (π.χ. τα 60 m) για τθν περιφζρεια μασ και μία λογικι απόςταςθ μεταξφ των ανεμογεννθτριϊν τθσ 

τάξθσ των 400 - 500 μζτρων ζτςι ϊςτε να υπάρχουν ελεφκεροι διάδρομοι για τα πουλιά, κα ςυμπλθρϊςει ζνα πλαίςιο 

αποδεκτϊν κανόνων εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων. Τζλοσ, θ κζςπιςθ ανϊτατων υψομετρικϊν ορίων εγκατάςταςθσ 

ανεμογεννθτριϊν, όπωσ και θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν τρόπων μεταφοράσ των κα ελαχιςτοποιιςει το περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα ςτθν περιφζρεια τθσ Θπείρου 

 

2. Η παράταξθ  «ΗΡΕΚΟΣ ΟΛΟΝ» 

ΔΘΜΘΤΛΟΥ ΔΘΜΘΤΛΟΣ: Κα ξεκινιςω, λζγοντασ ότι ελπίηω αυτι θ ςυηιτθςθ να μθ γίνεται πολφ αργά. Αυτι θ ςυηιτθςθ ζπρεπε να είχε 

γίνει εδϊ και πάρα πολλά χρόνια. 

Κα πω ζνα παράδειγμα:  για να ρίξεισ λφματα ς’ ζναν επιφανειακό αποδζκτθ, ςυνάδελφοι, πρζπει να τθρείσ κάποιουσ όρουσ, που 

ζχουνε μπει από τθν Ρεριφζρεια Θπείρου. Άρα θ Ρεριφζρεια Θπείρου ς’ αυτό το κομμάτι ζχει βάλει όρουσ, ζχει βάλει όρια, για να πάει 

ζνασ επιχειρθματίασ να κάνει μία δράςθ. 

Εμείσ λοιπόν και ςτθν προγραμματικι μασ ςυηιτθςθ πριν τισ Εκλογζσ, αλλά και ς’ ζνα δελτίο τφπου, που αναρτιςαμε πριν από 20 μζρεσ, 

μιλάμε για τθν ίδια φιλοςοφία και τθν ίδια λογικι, ότι κα ζπρεπε να είμαςτε ζτοιμοι πριν ψθφιςτεί ο Νόμοσ, γιατί τϊρα ουςιαςτικά δεν 

ξζρω αν αυτι θ κουβζντα ζχει και ουςία, δεν ξζρω αν αυτι θ γνωμοδότθςθ, όπωσ πολφ ςωςτά μπικε κι απ’ τον κφριο Ρεριφερειάρχθ κι 
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απ’ τον κφριο Ηάψα, μπορεί να ανακοπεί, τθ ςτιγμι που μπορεί το Υπουργείο να υπογράψει τζτοιεσ άδειεσ, χωρίσ καν να λάβει υπόψιν 

τισ γνωμοδοτιςεισ τθσ Ρεριφζρειασ και των τοπικϊν κοινωνιϊν. 

Κα ανοίξω όμωσ λίγο περιςςότερο τθν κουβζντα, ςυνάδελφοι. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννιτριεσ, είναι οι Μονάδεσ Ραραγωγισ 

Ενζργειασ απ’ το νερό και είναι και τα φωτοβολταϊκά. Ρριν από ζνα μινα ςτθν Επιτροπι  Ρεριβάλλοντοσ αντιμετωπίςαμε κάτι ανάλογο 

με τθ γνωμοδότθςθ επί μιασ εταιρείασ απ’ το εξωτερικό, που ικελε να ςτρϊςει φωτοβολταϊκά ς’ όλο το Μαργαρίτι. Κι εκεί είχαμε 

βοςκοτόπια και ξαφνικά από βοςκοτόπια κα γεμίηαμε τηάμια. Εμείσ φυςικά απαντιςαμε όχι, δε νομίηω όμωσ ότι το όχι το δικό μασ 

μπορεί να ςυνεχίςει να ʾναι όχι και πιο πζρα, ςτισ Υπθρεςίεσ και ςτθν αδειοδότθςθ.  

Άρα τι λζμε ςαν Ραράταξθ; Λζμε κάτι πολφ απλό, λζμε αυτό που λζει κι ο κφριοσ Καχριμάνθσ ςτθν τρίτθ παράγραφο των 

ςυμπεραςμάτων του. Αλλά δεν ξζρω αν αυτό μπορεί να γίνει ςτον Εκνικό Στρατθγικό Σχεδιαςμό, ι αν ζπρεπε εμείσ ςαν Ρεριφζρεια, να 

βάλουμε τουσ όρουσ, να ποφμε εμείσ τι δεχόμαςτε ςαν Α.Ρ.Ε. ςτθν Ιπειρο. 

Δεν μποροφμε να αρνθκοφμε τθν τεχνολογία, δεν μποροφμε να αρνθκοφμε τθν εξζλιξθ, αλλά δεν μποροφμε να γίνουμε και χϊρα, που 

κα νιϊκει χαρά ςαν… όπωσ μοιράηαν κακρεφτάκια ςτουσ ικαγενείσ, επειδι ζρχονται να μασ βάλουν δφο ανεμογεννιτριεσ και να μασ 

δϊςουν και 5 μπάλεσ, ι να μασ δϊςουν και λίγα χριματα για το ρεφμα μιασ Κοινότθτασ. 

Είμαςτε λοιπόν μία Ραράταξθ, που από τθν αρχι είπε όχι ςτο ανεξζλεγκτο επιχειρθματικό παιχνίδι, που κα παιχτεί ςτθν Ιπειρο. Κι αυτό 

το παιχνίδι κα απλωκεί και ςτισ άλλεσ Α.Ρ.Ε., και ςτα νερά μασ, και ςτα φωτοβολταϊκά. Τθ ςτιγμι που υπάρχουν ενζργειεσ, που μπορεί 

να γίνουν ςτισ ςτζγεσ των ςπιτιϊν, γίνεται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, μπορεί να υπάρχουνε τα Ενεργειακά Ράρκα, όπωσ πολφ ςωςτά είπατε, 

που εξετάηουμε πάρα πολφ και με το Επιμελθτιριο κι άλλοι φορείσ, υπάρχουν ιπιεσ δράςεισ, που δε κα ανακόψουν όλθ αυτι τθν 

κουβζντα που κάνουμε. 

Δε νομίηω ότι υπάρχει κάποιοσ, που να μθν ζχει τθν άποψθ ότι όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ, είτε μασ αρζςει, είτε όχι, ζχουν περιβαλλοντικι 

επίπτωςθ από τθν πιο μικρι μζχρι τθν πιο μεγάλθ. Απλά πρζπει να ʾναι τόςο ιπια αυτι θ επίπτωςθ, που να ςυμβαδίηει με τθ φιλοςοφία 

και το όνειρο, και το όραμα που ζχουμε για τθν Ιπειρο. Οφτε κα γεμίςουμε τουσ κάμπουσ με κακρεφτάκια, οφτε κα γεμίςουμε τισ 

οροςειρζσ μασ με ανεμογεννιτριεσ φψουσ 110 μζτρων και ακτίνα πτερυγίων τεράςτια, οφτε κα γεμίςουμε όλα τα ρζματα με 

υδατοπτϊςεισ, για να παράγουμε ενζργεια. 

Εγϊ λοιπόν κα ικελα, αν μπορεί, να είναι πιο ςκλθρι θ γραμμι, κφριε Ρεριφερειάρχα, τθν οποία ψθφίηουμε. Υπερψθφίηουμε, πιο 

ςκλθρι θ γραμμι και πιο απαιτθτι. Αν μπορεί ςτον εκνικό ςχεδιαςμό αυτά να περάςουν για τθν Ιπειρο, γιατί το κζμα όταν φτάνει ςτθν 

Ρεριφζρεια για γνωμοδότθςθ, ιδθ ουςιαςτικά ζχει τελειϊςει. Μποροφν όλοι οι επιςτιμονεσ του Ρεριβάλλοντοσ να ςασ αποδείξουν ό,τι 

κζλετε.Κζλετε να αποδείξουν ότι δε βλάπτει μια ανεμογεννιτρια; Κα το αποδείξουν. Κζλετε να αποδείξουν ότι βλάπτει; Ράλι κα το 

αποδείξουν.  

Σθμαςία είναι τι κζλουμε εμείσ για τθν Ιπειρο. Τι κζλουμε εμείσ για το αφριο των ανκρϊπων, που κζλουμε να κατοικιςουν εδϊ. Αν 

υπάρχει κάποιοσ που νομίηει ότι ζνα υδροθλεκτρικό, ι ζνα φωτοβολταϊκό, ι μία ανεμογεννιτρια δίνει κζςεισ εργαςίασ, τότε είμαςτε ςε 

άλλο επίπεδο και ςε άλλθ κουβζντα. 

Συμφωνϊ λοιπόν, πρζπει να ʾμαςτε πολφ αυςτθροί. Ξαναλζω πάλι ότι φοβάμαι μιπωσ είναι πολφ αργά γι’ αυτι τθν κουβζντα. Ζπρεπε 

να είχε γίνει εδϊ και χρόνια. Να μπουν οι όροι και τα όρια τθσ εκμετάλλευςθσ, και πρζπει ςίγουρα, -τουλάχιςτον εγϊ ςασ εξουςιοδοτϊ-, 

να τουσ πείτε ότι δεν είμαςτε ικαγενείσ και κα χαροφμε με τα κακρεφτάκια, που μπορεί να παίξουν αυτοφ του τφπου οι επιχειριςεισ και 

οι επενδφςεισ. 

 

 

3.Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΡΕΚΩΣΗ» 

ΡΕΝΤΗΑΣ ΓΕΩΓΛΟΣ: Εμείσ κα κζςουμε ζνα και μόνο κριτιριο, για να ςυνοψίςουμε τθ κζςθ μασ τθν πολιτικι κατ’ αρχάσ, ςε ςχζςθ όχι 

μόνο με τα Αιολικά Ράρκα, αλλά και με κάκε είδουσ επζνδυςθ, που αφορά ςτθν Ενζργεια. Αυτό το κριτιριο είναι ότι, ποιοσ είναι ο 

ιδιοκτιτθσ των μζςων παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ τθσ ενζργειασ. 

Απ’ αυτό το κριτιριο,  προκφπτει  θ Τεχνολογία, για το αν είναι φωτοβολταϊκά ι αν είναι αιολικά πάρκα, το μζγεκοσ, μικρά ι μεγάλα, θ 

χωροκζτθςθ κι θ κάκε λφςθ.Δθλαδι αν γίνεται με γνϊμονα το καπιταλιςτικό κζρδοσ ι τθν ικανοποίθςθ των διευρυμζνων λαϊκϊν 

αναγκϊν. Συηιτθςθ, τθν οποία βλζπουμε ότι λείπει τελείωσ από τθ Συνεδρίαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου. 
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Το λζμε αυτό, γιατί ςτθν ειςιγθςθ όχι μόνο θκελθμζνα αγνοείται ότι το κριτιριο είναι το καπιταλιςτικό κζρδοσ, αλλά επιχειρείται να 

παρουςιαςτεί ότι μια Ρεριφζρεια μόνθ τθσ κα επιβάλλει όρουσ ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ, με κίνθτρο τθν ικανοποίθςθ των 

λαϊκϊν αναγκϊν και το ςεβαςμό ςτο Ρεριβάλλον. Μακάρι να ιταν ζτςι, πραγματικά μακάρι να ιταν ζτςι.  

Εμείσ από κζςθ αρχισ, αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτθν εγκατάςταςθ ιδιωτικϊν Αιολικϊν Ράρκων, που ςχεδιάηονται και λειτουργοφν με 

γνϊμονα το καπιταλιςτικό κζρδοσ και όχι τισ διευρυμζνεσ λαϊκζσ ανάγκεσ ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ. Αν και δφςκολα και βαρετά από ζνα 

ςθμείο και πζρα, κα πρζπει να επαναλάβω τθ ςυηιτθςθ ότι θ κζςθ μασ αυτι δεν προκφπτει από μία άκριτθ αποδοχι του δθμοςίου 

τομζα, που προχπιρχε, δθλαδι τθσ δθμόςιασ Δ.Ε.Θ. Αντίκετα, εμείσ αςκοφςαμε τθ μόνιμθ ουςιαςτικι κριτικι για το ρόλο τθσ και τθ 

λειτουργία τθσ, αποδεικνφοντασ πωσ και αυτόσ υπθρετοφςε το ιδιωτικό κεφάλαιο με πολλοφσ τρόπουσ 

Ρρζπει όμωσ να ποφμε ότι αξιοποιικθκε θ ΔΕΘ ςα μοχλόσ του κεντρικοφ ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ του Ελλθνικοφ Καπιταλιςμοφ για τθ 

γριγορθ επζκταςθ του δικτφου μεταφοράσ και τθ διαςφάλιςθ των αναγκϊν τθσ παραγωγισ με ςχετικι επάρκεια, ςε μία ιςτορικι 

περίοδο που το ιδιωτικό Κεφάλαιο δεν είχε τισ αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ. Κι ερχόμαςτε τϊρα ο ίδιοσ ο κρατικόσ τομζασ αυτι τθ ςτιγμι να 

υλοποιεί τθν αναδιάρκρωςθ και τθν ιδιωτικοποίθςθ του ενεργειακοφ τομζα. 

Ωςτόςο τονίηουμε πωσ, ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο κακεςτϊσ τθσ ΔΕΘ, θ ιδιωτικοποιθμζνθ πλζον παραγωγι ενζργειασ υπονομεφει 

ακόμθ περιςςότερο τθ δυνατότθτα του εργατικοφ κινιματοσ να επιδρά ςτθν πολιτικι τιμϊν, ςτον ενεργειακό ςχεδιαςμό, ςτθν 

προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και τθν αςφάλεια των κατοίκων. 

Δεφτερθ πλευρά. Για μασ είναι και αναγκαία και χριςιμθ για τουσ εργαηόμενουσ θ αξιοποίθςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ, αλλά αυτι μπορεί 

να γίνει μζςα από ζναν αποκλειςτικά κρατικό ενιαίο Εκνικό Φορζα Ενζργειασ ςτο πλαίςιο μιασ άλλθσ οικονομίασ και κοινωνίασ, μιασ 

λαϊκισ οικονομίασ με κοινωνικοποιθμζνα τα βαςικά μζςα παραγωγισ. Δθλαδι να πάρει ο λαόσ τθν τφχθ ςτα χζρια του, να εγκακιδρφςει 

τθ δικι του εξουςία και να απαγορεφςει κάκε ιδιωτικι δραςτθριότθτα ςτον ενεργειακό τομζα. 

Αυτό που προτείνουμε εμείσ, είναι ο κεντρικόσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ, που κα ςυνδυάηει και τθ διαςφάλιςθ τθσ φκθνισ παροχισ 

ενζργειασ, και τθν αςφάλεια των εργαηόμενων, και τθ μείωςθ του βακμοφ εξάρτθςθσ τθσ χϊρασ από ειςαγόμενα καφςιμα, ιδιαίτερα 

ςθμαντικό κατά τθν άποψι μασ, και τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων περιοχϊν εγχϊριων βιομθχανικϊν κλάδων, ερευνθτικισ 

δραςτθριότθτασ με μοχλό τα ζργα και τθ δραςτθριότθτα του ενεργειακοφ τομζα. 

 Από τθν ειςιγθςθ,  λείπει μία παράμετροσ, θ οποία είναι κακοριςτικι. Πτι μζςα ςτθ ηοφγκλα, που ηοφμε αυτι τθ ςτιγμι, τθσ 

απελευκερωμζνθσ αγοράσ ενζργειασ οι ιδιωτικοί Πμιλοι επιλζγουν πότε και ποφ κα επενδφςουν, ποιο κα είναι το μζγεκοσ τθσ 

επζνδυςθσ, ποιο καφςιμο κα χρθςιμοποιιςουν, με γνϊμονα μόνο τθ μζγιςτθ κερδοφορία τουσ. 

Αυτι τθν πραγματικότθτα τθ διευκολφνει ολόκλθροσ ο περιβαλλοντικόσ Νόμοσ, είτε πρόκειται για ζνα μικρό φωτοβολταϊκό, είτε για ζνα 

Αιολικό Ράρκο, είτε για οποιοδιποτε εργοςτάςιο, όςο επιβαρυντικό κι αν είναι για το Ρεριβάλλον. 

Επιπλζον απόδειξθ ςτο παραπάνω είναι ότι, ποτζ μζχρι τϊρα ςτον Καπιταλιςμό δεν είχαμε και τθν ενζργεια ςτα χζρια των 

επιχειρθματικϊν ομίλων, και ςεβαςμό ςτο Ρεριβάλλον, ςωςτι χωροκζτθςθ και τα λοιπά. Είχαμε, κατά καιροφσ, πράγματι τιρθςθ 

κάποιων περιβαλλοντικϊν όρων εκεί που ιταν δυνατόν να τθρθκοφν χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ, ι τθν εποχι που θ Οικονομία είχε 

περικϊρια να επιβάλει κάποιουσ περιοριςμοφσ.  

Στισ εποχζσ που ηοφμε τθσ οικονομικισ κρίςθσ, μιασ οικονομικισ κρίςθσ με άγνωςτθ διάρκεια και ςυνζπειεσ, κυριολεκτικά μοιάηει αςτείο 

θ ςυηιτθςθ περί χωροκζτθςθσ και ςεβαςμοφ ςτο Ρεριβάλλον γενικότερα, και ςίγουρα είναι και κόντρα ρόλοσ ςτισ επαναλαμβανόμενεσ 

δθλϊςεισ του Ρρωκυπουργοφ περί ανάπτυξθσ με κάκε τρόπο. 

Πςο το κριτιριο είναι αυτό, είτε είναι ςε παρκζνεσ περιοχζσ, είτε είναι ςε επιβαρυμζνεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ, τα ζργα αυτά 

προκαλοφν περαιτζρω επιβάρυνςθ. Δεν μποροφμε να τουσ δϊςουμε δθλαδι, επειδι είναι περιβαλλοντικά επιβαρυμζνεσ κάποιεσ 

περιοχζσ, να τουσ δϊςουμε μία να γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα δεν ζχει και νόθμα αυτι θ κατθγοριοποίθςθ, που διαβάςαμε ςτθν 

ειςιγθςθ ότι, άμα είναι να μθν πάνε ςε παρκζνα μζρθ, να πάνε εκεί που οφτωσ ι άλλωσ είναι χάλια. 

Βάηοντασ αυτι τθν παράμετρο εμείσ κατανοοφμε και για ποιο λόγο ο κρατικόσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ, το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ 

Σχεδιαςμοφ, όπωσ αναφζρκθκε, για το οποίο γίνεται αναφορά ςτθν ειςιγθςθ, ζχει αναγκαςτικά περιοριςμζνο και αντιλαϊκό χαρακτιρα. 

Δε ςτοχεφει ςτθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν, ςτθ διαςφάλιςθ φτθνισ και επαρκοφσ κατανάλωςθσ. Και ο καινοφργιοσ ςχεδιαςμόσ 

να ζρκει, πάλι το ίδιο κριτιριο κα ζχει.  
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Άρα απλά το να λζμε ότι θ αδειοδότθςθ των Αιολικϊν Ράρκων να γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθν ψιφιςθ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ 

Σχεδίου, απλά είναι μετατόπιςθ του προβλιματοσ. Και ο καινοφργιοσ ςχεδιαςμόσ ζχει ζνα μζλθμα, να διαςφαλίςει τα κζρδθ των 

μονοπωλίων, να διαχειριςτεί τον ανταγωνιςμό τουσ, τθν άναρχθ διαπάλθ τουσ και τθν κατάκτθςθ μεριδίου τθσ αγοράσ.  

Ωσ ζνα βακμό τζτοια διαχείριςθ επιχειρεί να κάνει από τθν πλευρά τθσ και θ Ρεριφερειακι Αρχι με τθν πρόταςθ για ζγκριςθ από τθν 

Ρεριφζρεια των ζργων. Γι’ αυτό και αγωνιά να γνωρίηει θ Ρεριφζρεια, ποιοσ επενδυτισ κάνει τα Αιολικά και τι ςχεδιαςμοφσ ζχει, για να 

παίξει ρόλο ςτθν τοπικι διαχείριςθ των ανταγωνιςμϊν. 

Σε ςχζςθ με το διαχωριςμό των Αιολικϊν ςε μικρά και μεγάλα, που επιχειρείται, προφανϊσ κα ςυμφωνιςουμε ότι το πολφ μεγάλο 

αρχικό μζγεκοσ μιασ προβλεπόμενθσ επζνδυςθσ κα αυξιςει τθν ανιςόμετρθ ανάπτυξθ των κλάδων, νομίηω ότι ςωςτά αναλφεται. Το 

πρόβλθμα όμωσ είναι ότι και τα μικρά Αιολικά Ράρκα μπορεί εφκολα να αυξθκοφν ςτθν πορεία, κι εδϊ υπάρχει το παράδειγμα τθσ 

νότιασ Εφβοιασ, όπου όλα για μικρά πάρκα ξεκίνθςαν και με τισ άδειεσ επζκταςθσ των επενδφςεων, δεν ζχει μείνει βουνό για βουνό. 

Άλλθ πλευρά είναι τα λεγόμενα αντιςτακμιςτικά οφζλθ. Οι πόροι που κα επιςτρζψει ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, οι οποίοι αποτελοφνε 

ψίχουλα ςε ςχζςθ με τα κεματικά κζρδθ, που διαςφαλίηει θ αφαίμαξθ τθσ λαϊκισ κατανάλωςθσ και θ αφξθςθ του βακμοφ 

εκμετάλλευςθσ των εργαηόμενων.  

Θ απαίτθςθ για ςοβαρά αντιςτακμιςτικά μζτρα, όςο φιλολαϊκι και να ακοφγεται, ςτθν πράξθ νομιμοποιεί ότι θ λαϊκι οικογζνεια 

πλθρϊνει, με τισ απανωτζσ αυξιςεισ των τιμϊν του θλεκτρονικοφ ρεφματοσ, κα πλθρϊνει τα «πράςινα τζλθ», κα πλθρϊνει τθν 

αβάςταχτθ φορολογία πάνω από όλα αυτά, και ςτο τζλοσ κα παίρνει ζνα ψίχουλο για αντιςτακμιςτικά οφζλθ. Δεν χτυπάει δθλαδι ςτο  

κφριο εκεί που είναι το πρόβλθμα. 

Οι ελάχιςτεσ κακοπλθρωμζνεσ κζςεισ με τισ μαφρεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ για τθ λειτουργία των Αιολικϊν Ράρκων, δεν αποπλθρϊνουν τισ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ και νομίηω ότι κι αυτό αναλφκθκε. 

Επιπλζον ζχουμε κι ζνα λογικό άλμα εδϊ πζρα με τθν ειςιγθςθ, ζτςι όπωσ τίκεται. Πτι από τθ μία οι επιχειρθματίεσ κα κερδίηουν από 

τθν παραγωγι ενζργειασ, τθν οποία κα πουλάνε ςτθ ΔΕΘ, και από τθν άλλθ πλευρά θ ΔΕΘ κα πρζπει να τουσ προςφζρει και 

αντιςτακμιςτικά.  

Να δοφμε όμωσ και τθν τελευταία πλευρά. Θ ςκζψθ ότι μία επζνδυςθ κα μποροφςε να ζχει και φιλολαϊκό χαρακτιρα, αν υλοποιείται 

από τθ ΔΕΘ, και κζλουμε να τθν προςζξουμε αυτι τθν πλευρά, κι όχι από κάποιο άλλο Πμιλο, είναι απατθλι. Δεν ζχουμε εμείσ δθλαδι 

τθν αντίλθψθ ότι, ζτςι όπωσ είναι αυτι τθ ςτιγμι θ ΔΕΘ, αν ζκανε το ζργο, τότε κα ιμαςταν Ο.Κ., ενϊ επειδι τθν κάνει ζνασ ξζνοσ 

επιχειρθματικόσ όμιλοσ, τότε υπάρχει πρόβλθμα. Θ πορεία τθσ ΔΕΘ μζχρι τϊρα, που το Δθμόςιο ζχει ζνα τμιμα των μετοχϊν, 

αποδεικνφει ότι ςτθρίηει τθν κερδοφορία τθσ, όπωσ όλεσ οι καπιταλιςτικζσ επιχειριςεισ, ςτθν αφξθςθ του βακμοφ εκμετάλλευςθσ των 

εργαηόμενων, ςτθν αφαίμαξθ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ. 

Ωσ αντίφαςθ, κα το βάλω πολφ ευγενικά, κα χαρακτθρίςουμε τθν απαίτθςθ για χωροκζτθςθ των Αιολικϊν εκτόσ περιοχϊν «NATURA», 

εκτόσ δρυμϊν και τα λοιπά. Αν πραγματικά το πιςτεφατε αυτό, κα ζπρεπε, αν μθ τι άλλο, να διαμαρτυρθκείτε και για τον 

Ρεριβαλλοντικό Νόμο. Δθλαδι δεν ζχουμε πρόβλθμα να αδειοδοτοφνται εργοςτάςια μζςα ςε Εκνικά Ράρκα και ζχουμε πρόβλθμα τα 

Αιολικά Ράρκα ςε περιοχζσ «NATURA»; 

Να βάλουμε και τθν εξισ πλευρά. Ολόκλθρο το Λεκανοπζδιο των Λωαννίνων είναι περιοχι «NATURA», το ξζρουμε αυτό. Εμείσ προφανϊσ 

και δε κζλουμε οφτε ςε περιοχζσ «NATURA», οφτε πουκενά, δε κα διαφωνιςουμε ς’ αυτό το ςθμείο, εςείσ όμωσ αντιφάςκετε. 

Ομοίωσ αντίφαςθ είναι θ διαμαρτυρία για το γεγονόσ ότι δεν απαιτείται πλζον θ άποψθ των Τοπικϊν Κοινοτιτων. Οφτωσ ι άλλωσ 

άποψθ εξζφραηαν, δεν είχαν αποφαςιςτικό λόγο. Και ςτο Ρωγϊνι, για παράδειγμα, υπιρχαν Κοινότθτεσ που διαφωνοφςαν κι ο Διμοσ 

ιρκε και ςυμφϊνθςε, και όλοι μαηί άποψθ εξζφραςαν. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο ρόλοσ αυτόσ υποβακμίςτθκε ακόμα περιςςότερο απ’ το νζο Ρεριβαλλοντικό Νόμο, για τον οποίο δεν ακοφςαμε 

καμία διαμαρτυρία. Κι εδϊ εμείσ από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ αντιταχκικαμε και ςτο Νόμο, ακοφςαμε και ςτακικαμε  ςτο πλάι των 

Τοπικϊν Κοινοτιτων που διαφϊνθςαν, κι ερχόμαςτε τϊρα και λζμε πάλι όχι. 

Κεωροφμε ότι θ ειςιγθςθ ζχει ςυνταχκεί για να δϊςει άλλοκι ςτθν Ρεριφερειακι Αρχι να λζει ότι, όχι απλά διαφϊνθςε, αλλά ανζλαβε 

και πρωτοβουλίεσ, τθν ίδια ϊρα που ζχει ςτθρίξει ιδθ τον Ρεριβαλλοντικό Νόμο, που άνοιξε διάπλατα τισ πόρτεσ «να πζφτουνε βροχι» 

οι άδειεσ όχι μόνο για περιβαλλοντικά πάρκα, αλλά για κάκε είδουσ επενδφςεισ.  
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Το γεγονόσ ότι δεν μποροφμε να διαφωνιςουμε με τουσ επιμζρουσ περιοριςμοφσ, δε ςθμαίνει ότι κα ςυμφωνιςουμε ςε μία 

αποπροςανατολιςτικι ςυηιτθςθ, που επιχειρείται να γίνει, ϊςτε να ςωκεί θ Ιπειροσ κι ασ καοφν όλοι οι άλλοι, γιατί αυτό βγαίνει απ’ τθ 

ςθμερινι κουβζντα. 

Εμείσ ςασ καλοφμε να ςυνταχτείτε μαηί μασ ςε αγϊνα για φτθνό ρεφμα, για αναβάκμιςθ και αςφάλεια των κατοίκων και των 

εργαηόμενων, για κατάργθςθ κάκε άμεςθσ και ζμμεςθσ φορολογίασ ςτθν Ενζργεια για  αυςτθρι οριοκζτθςθ.  

 

 

4. Η παράταξθ «ΑΚΣΤΕΗ ΡΑΕΜΒΑΣΗ ςτθν ΗΡΕΚΟ» 

ΗΘΚΟΣ ΝΛΚΟΛΑΟΣ:Πταν ανοίγεισ τουσ αςκοφσ του Αιόλου, μια και είναι και επίκαιρο το κζμα, αναγκαςτικά κα ʾρκουν βαριζσ καταιγίδεσ. 

Αυτό ζγινε και με τον «Καςιδιάρθ», που λζγαμε νωρίτερα.  Οι πλειοψθφίεσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, τα προθγοφμενα χρόνια,  

δεν ιταν κετικζσ πάνω ς’ αυτζσ τισ αδειοδοτιςεισ; Οριςμζνοι ςαν εμάσ φωνάηαν, να μθ δοκεί αυτι θ άδεια. 

Άλλο κζμα είναι ότι  ζχουμε ςε όλθ τθν Ελλάδα μια τεράςτια εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν αυτά τα χρόνια, όχι μόνο ςτθν περιοχι τθ 

δικι μασ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Κι όμωσ ο ςυμβατόσ τρόποσ ενζργειασ αυξάνεται κι αυτόσ. Γιατί; Γιατί υπάρχει μειονζκτθμα απ’ τισ 

ανεμογεννιτριεσ, απ’ τισ 365 μζρεσ οφτε 100 δεν αποδίδουν. Άρα λοιπόν χρειάηεται να υπάρχει και θ ςυμβατι παραγωγισ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Άρα δε ςου μειϊνει  το άλλο το κόςτοσ, ι τα μειονεκτιματα των άλλων ενεργειϊν. 

Δεφτερο κζμα είναι ότι όλοι αυτοί οι ιςτοί που ζρχονται και τα πτερφγια, κ.λπ., είναι υψθλισ τεχνολογίασ, υποτίκεται, κι ζρχονται από 

Γερμανίεσ ι από Γαλλίεσ. Το 90% του κόςτουσ, αν εξαιρζςεισ μπουλντόηεσ κι αυτά τα ςκαπτικά τα και τισ αναςτθλϊςεισ, όλα τα υπόλοιπα 

ζρχονται ειςαγωγι. Το 90% κοςτίηει απ’ ζξω, δεν κερδίηεισ τίποτα δθλαδι ςαν Κράτοσ. 

Τρίτο, και το πιο βαςικό απ’ όλα. Υπάρχει τϊρα και με το πακζτο το μεγάλο, που περιμζνουν, των 32 δισ, αλλά ιδθ ζχει ξεκινιςει απ’ το 

ʾ10 απ’ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και λίγο απ’ το ʾ10, αλλά απ’ το ʾ16 να υλοποιείται ςε μεγάλο βακμό θ διαφιμιςθ τθσ «πράςινθσ» 

υποτίκεται ενζργειασ, που πίςω από κει υπάρχει πακτωλόσ επιδοτιςεων και χρθμάτων.Και υπάρχουν τϊρα και τα ντόπια ‘’αρπακτικάϋϋ, 

και τα πολυεκνικά αρπακτικά, που ακριβϊσ, χωρίσ να υπολογίηουν αν είναι δθμόςια, ιδιωτικι, ι δθμοτικι θ ζκταςθ, τρζχουν να 

επενδφςουν, να πάρουν τθν επιχοριγθςθ  και να ειςπράττουμε από κει και πζρα αυτά τα οποία μποροφν να ειςπράξουν. 

Το κζμα είναι ότι δεν υπάρχει ζνασ κεντρικόσ εκνικόσ ςχεδιαςμόσ, τι ενζργεια ζχουμε, πϊσ μποροφμε να τθν παράγουμε. Και πάλι 

ςυμβαίνει μ’ όλθ αυτι τθν πλθκϊρα των ανεμογεννθτριϊν όλα τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται ο λογαριαςμόσ ςτθ ΔΕΘ του κάκε 

ανκρϊπου. Άρα δεν ζχει καμία ωφζλεια. 

Υπάρχει ςτθ δθμοςιότθτα ότι και θ Μονι τθσ Αγίασ Λαφρασ, τθσ Μεγίςτθσ Αγίασ Λαφρασ, το Βατοπζδι, κι αυτι ςυμμετζχει μ’ ζναν ιδιϊτθ 

ςτισ ανεμογεννιτριεσ που εγκατζςτθςαν ςτθ Σκφρο. Δθλαδι, ο κάκε ζνασ που μπορεί να επωφελθκεί απ’ αυτά τα πράγματα, μπαίνει 

μζςα κι ό,τι ειςπράξει, κι ό,τι κερδίςει. 

Ιρκε και ο Ρεριβαλλοντικόσ Νόμοσ και άνοιξε ακόμθ περιςςότερο τον δρόμο για να μποροφν και να νομιμοποιθκοφν οι επενδφςεισ, 

αλλά πολφ περιςςότερο να μπορεί να παίξει το αλιςβερίςι τθσ θ Κυβζρνθςθ με τουσ υποτικζμενουσ επενδυτζσ. 

Τϊρα ο Ρεριφερειάρχθσ βάηει όντωσ κάποια ηθτιματα, για να αποτρζψει κάποια πράγματα. ‘Πμωσ κα ζπρεπε να υπάρξει κατ’ αρχιν 

ζνασ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ ς’ όλθ τθν Ελλάδα, και ςτθν Ιπειρο για τθν ενζργεια.  

Αυτό το πράγμα δεν ζγινε. Υπάρχει το 10ετζσ περιφερειακό πρόγραμμα, που είχε περάςει απ’ τισ αρχζσ του ʾ10,ʾ12. Δεν αναφερόταν 

κακόλου ςτισ ανεμογεννιτριεσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ.  

Άρα πρζπει να γίνει ζνασ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, να δεισ ποφ μποροφν να χωρζςουνε αυτά τα πράγματα, λαμβάνοντασ υπόψθ κι αυτά, 

τα οποία καταλιγοντασ αναφζρει ο Ρεριφερειάρχθσ, για να μπορζςεισ από κει και πζρα να βαδίηεισ με κάποιουσ όρουσ. 

Και το πιο βαςικό ακόμα, πρζπει να υπάρχει μία διαφάνεια, ζςτω μ’ αυτόν τον καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ που γίνεται θ ενζργεια, 

πρζπει να υπάρχει μια διαφάνεια τόςο ςτισ Μελζτεσ, τισ οποίεσ κάνουνε οι εταιρείεσ, όςο και ςτισ χρθματοδοτιςεισ. Αυτό το πράγμα δε 

γίνεται. 

Και πζραν από κει, το βαςικότερο ςκεπτικό είναι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται περιςςότερο για να κονομιςουν οριςμζνοι 

«αετονφχθδεσ», που πάντα υπάρχουνε αυτοί που βγαίνουνε ζτςι ςτον αφρό. Δεν μπορείσ να ςτθρίξεισ όλα αυτά με τον  τρόπο με τον 

οποίο γίνονται. 
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Από κει και πζρα να μπουν κάποιεσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ, ζςτω και εκ των υςτζρων μετά τθν ψιφιςθ του Νόμου, όπωσ αυτζσ που 

βάηει ο κ. Καχριμάνθσ. Κα ʾκελα να προςτεκεί εδϊ… να αφαιρεκεί μάλλον, γιατί λζει για τοπικζσ κοινωνίεσ, και τισ επεξθγεί, είναι θ 

Ρεριφζρεια, οι Διμοι κι οι Κοινότθτεσ. Υπάρχουν κι άλλεσ ομάδεσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, γιατί να πάει το «ιτοι» που βάηει εκεί, ιτοι 

Ρεριφζρειεσ, Διμοι και λοιπά. Να ʾχει εκεί, με τθ ςυγκατάκεςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν και τθσ Ρεριφζρειασ, Διμων και Τοπικϊν 

τζτοιων, να μθν υπάρχει το «ιτοι», το «ιτοι» ενδιάμεςα. Είναι βαςικό δθλαδι αυτό το κζμα, γιατί κι εκεί μπορεί θ Ρεριφζρεια, ι ο 

Διμοσ μπορεί να βγάλει απ’ ζξω τουσ κατοίκουσ και να πάρει κάποιεσ αποφάςεισ.  

Τζλοσ, πρζπει οπωςδιποτε να υπάρξει χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ,εκνικόσ ςχεδιαςμόσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειεσ, και ιδίωσ τισ 

ανεμογεννιτριεσ, που δθμιουργοφν όλα αυτά τα προβλιματα που ςυηθτάμε 

 

 

5.Η παράταξθ «ΑΝΥΡΟΤΑΚΤΗ ΗΡΕΚΟΣ» 

ΝΟΥΤΣΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Κα ςυμφωνιςω με τθν ειςιγθςθ του Ρεριφερειάρχθ ςε πρϊτθ φάςθ, αλλά πρζπει να επιςθμάνω οριςμζνα 

κζματα. 

Θ απελευκζρωςθ τθσ ενζργειασ, που ζγινε με επιταγι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, φζρνει αυτά τα αποτελζςματα. Θ εγκατάλειψθ του 

προγράμματοσ καταςκευισ μεγάλων και μικρϊν υδροθλεκτρικϊν ζργων, που παράγουν ιπιασ μορφισ ενζργειασ, το ξεποφλθμα τθσ ΔΕΘ 

απ’ το 2010 και μετά, θ από; .. τθσ χϊρασ περιοχισ Ρτολεμαΐδασ Κοηάνθσ και Μεγαλοφπολθσ, μποροφςαν αυτζσ οι μονάδεσ με φυςικό 

αζριο να παράγουν ενζργεια. 

Τϊρα είπε ο κφριοσ Ρεριφερειάρχθσ ότι 69 μεγαλοεπενδυταί, -δεν ξζρουμε καν τι είναι αυτοί-, κατζκεςαν για να πάρουν άδεια. Ζπεςαν 

ςαν τα όρνια. Αυτό γίνεται γιατί  δεν υπάρχει Αρχι. Ραλιά  ςτθ ΔΕΘ υπιρχε θ Υπθρεςία Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και ζκανεσ ιπιεσ 

παρεμβάςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

Αν τελικά επικρατιςει το Ρεριβαλλοντικό Νομοςχζδιο, που ψιφιςε θ Κυβζρνθςθ και επιτρζψει τθν καταςκευι Αιολικϊν Ράρκων ςτα 

βουνά μασ, κα γίνουν «κρανίου τόποσ». Κα γίνει μεγαλφτερθ ηθμιά, παρά θ ενζργεια που κα παραχκεί. Και πζρα απ’ αυτό, ποιο είναι το 

όφελοσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ απ’ τθν τοποκζτθςθ και καταςκευι αυτϊν των Ράρκων; 

Συμφωνϊ με τθν πρόταςθ τθσ Ρεριφζρειασ, να μθν καταςκευαςτεί κανζνα Ρεριφερειακό Ράρκο ςτθν περιοχι μασ, γιατί κα ʾναι 

μεγαλφτερθ θ ηθμιά από τα οφζλθ που κα ζχουμε. 

 

 

6.Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΑΥΓΗ για τθν ΗΡΕΚΟ» 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Κα αρχίςω με το να ςυγχαρϊ το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Μετςόβου, που με ομόφωνθ απόφαςθ ςτθν 

κεκλειςμζνων των κυρϊν Συνεδρίαςθ και παρουςία του κυρίου Ρεριφερειάρχθ εκφράηει τθν αντίρρθςι του για τθν ανάπτυξθ Αιολικϊν 

Ράρκων ςτο Ρεριςτζρι και ηθτά τθν απόρριψι τουσ απ’ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. Συμφωνϊ απόλυτα μαηί τουσ. 

Ζπειτα κα ικελα να πω ςτον κφριο Ρεριφερειάρχθ ότι εδϊ κλθκικαμε να ποφμε τθν άποψι μασ και αδιαφοροφμε τι λζει θ λθςτρικι 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αυτι τθ ςτιγμι βρίςκονται ςε φάςεισ αξιολόγθςθσ, αδειοδότθςθσ ι εγκατάςταςθσ περίπου 20.000 ανεμογεννιτριεσ 

ςε πάνω από 1.500 ςθμεία ςτθ χϊρα. Ιδθ ωσ χϊρα ζχουμε δεςμευτεί για μεγαλφτερθ –δεςμευτικαμε ζτςι;– για μεγαλφτερθ διείςδυςθ 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθν θλεκτροπαραγωγι, με ςτόχο το 32% ζωσ το 2030. 

Οι επενδυτζσ ςε μεγάλο ποςοςτό είναι Γερμανικζσ εταιρείεσ, που καταςκευάηουν τον ςχετικό εξοπλιςμό και το Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που είναι κακυποταγμζνο ςτισ εταιρείεσ αυτζσ, πράττει ανάλογα. Πλοι καταλαβαίνουμε, υπάρχει και 

βαρφ ιςτορικό ς’ αυτι τθν Κυβζρνθςθ περί γερμανικϊν προϊόντων, με Siemens, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Δε χρειάηεται να τα 

αναφζρουμε, δεν είναι επί του προκειμζνου. 

Θ πλειοψθφία ςυνικωσ των ντόπιων πλθκυςμϊν τάςςεται κατά των Αιολικϊν Ράρκων. Το πρόβλθμα είναι ότι θ γνϊμθ τουσ δεν 

προςμετράται, όπωσ κα ζπρεπε, ςτθ λιψθ των αποφάςεων. Το τραγικό είναι ότι, ενϊ οι κάτοικοι των Νθςιϊν είχαν προςφφγει ςτο ΣτΕ 

κατά τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγκατάςταςθσ, όπωσ μιλάμε για Αιολικά Ράρκα, για ανεμογεννιτριεσ, τα ζργα ξεκίνθςαν πριν τθν εκδίκαςθ τθσ 

υπόκεςθσ. Με ποία λογικι και με ποιο Νόμο; Ροιοσ Νόμοσ εφαρμόςτθκε, όταν εκκρεμεί, δικαςτικι απόφαςθ να δίνεται θ αδειοδότθςθ 

να προχωρά το ζργο; 
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Τζλοσ πάντων, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γίνεται και πιγαν να αρχίςουν οι εργαςίεσ. Φυςικά οι ντόπιοι αντζδραςαν και 

αντζδραςαν με μθ βίαιο τρόπο. Στάλκθκαν όμωσ δυνάμεισ ςτθν περιοχι, αςτυνομικζσ δυνάμεισ οι οποίεσ αυτζσ όμωσ ζδραςαν με βίαιο 

τρόπο. Το ζργο κοντεφει να ολοκλθρωκεί, ενϊ θ εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ακόμθ εκκρεμεί. 

Βλζπετε λοιπόν πϊσ αντιμετωπίηεται θ άρνθςθ των κατοίκων πάντα με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ των ολίγων και των ιςχυρϊν. Κι εμείσ 

εδϊ καλοφμαςτε να ςυηθτιςουμε τθν καταςτροφι του τόπου μασ, που δεν είναι τίποτα άλλο απ’ αυτό. Αυτι είναι θ ςυγκατάκεςθ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν κι ζτςι λογίηεται απ’ τθν Κυβζρνθςθ. 

Στα Άγραφα οι δφο πρϊτεσ ςυςτοιχίεσ ανεμογεννθτριϊν είναι ςε περιοχζσ όπου βρίςκονται τα ςθμαντικότερα βοςκοτόπια τθσ περιοχισ. 

Εκκρεμεί θ εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ πάλι από το ΣτΕ, οι κτθνοτρόφοι όμωσ και τα ηωντανά τουσ ποφ κα πάνε; Εκτόσ αυτοφ, εντόσ των 

περιοχϊν που κα δεςμευτοφν βρίςκονται πθγζσ, απ’ τισ οποίεσ πίνουν νερό τα ηϊα και υδροδοτοφται ολόκλθρα χωριά. Πλα αυτά 

φυςικά δεν αναφζρονται ςτθν Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ, που κατατζκθκε για να εγκρικεί το ζργο. 

Λυπάμαι, αλλά μετά τθν αποψίλωςθ των βουνϊν μασ ςειρά ζχουν τα νερά, που ιδθ ζχουν προπωλθκεί και μάλιςτα ςε ποςοςτό 80%. 

Ζχω ξαναπεί ότι ό,τι βρίςκεται ςτον αζρα, αν κζλετε, και κάτω από το ζδαφοσ, είτε αυτό λζγεται νερό, είτε λζγεται πετρζλαιο, είτε 

λζγονται μεταλλεφματα και λοιπά, ανικουν αποκλειςτικά και μόνο ςτον κυρίαρχο Ελλθνικό λαό και ςε κανζναν άλλον, που να μπορεί να 

τα κάνει εμπόριο. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ αιολικι ενζργεια δεν μπορεί να ςτακεί αυτόνομα, γιατί δε φυςάει πάντα και γιατί με τθ ςθμερινι τεχνογνωςία δεν 

υπάρχει τρόποσ αποτελεςματικόσ αποκικευςθσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρρζπει πάντα αυτό να υποςτθρίηεται από 

κάποια πιο αξιόπιςτθ μορφι παραγωγισ ενζργειασ, και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τι ζχουμε τϊρα; Είναι το φυςικό αζριο, θ καφςθ 

λιγνίτθ και οι υδατοπτϊςεισ. Αυτι είναι θ ελλθνικι πραγματικότθτα και να μθ κζλουμε να το πάμε κάπου πιο πζρα. 

Επίςθσ, οι ανεμογεννιτριεσ, πλθν των υποιχων και υπεριχων που επιδροφν αρνθτικά ςτθν υγεία του ανκρϊπου, προκαλοφν αλλαγζσ 

και ςτθν ιςορροπία των ηϊων ς’ ζνα οικοςφςτθμα ςαν να ιταν αρπακτικά ηϊα. Δθλαδι οι ανεμογεννιτριεσ, βαςικά, είναι τα αρπακτικά 

των αρπακτικϊν, όχι με τθν ζννοια των δολοφόνων τουσ, αλλά μειϊνοντασ τθν παρουςία αρπακτικϊν ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ. Δθλαδι 

όπου υπάρχουν ανεμογεννιτριεσ, παφουν να υπάρχουνε τα αρπακτικά τθσ ελλθνικισ υπαίκρου.  

Και τι κα γίνει μετά από αυτό, όταν παφςουν να υπάρχουν τα αρπακτικά; Τθ βρϊςθ τουσ κα τθ ςυναντιςουμε ςε υπερπλθκυςμό, και με 

τον υπερπλθκυςμό αυτόν κα υπάρχουν και διάφορεσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ ενδεικτικά κα ςασ αναφζρω για τρωκτικά και ερπετά. 

Τι βλζπουμε ςτον «Καςιδιάρθ»; Βλζπουμε ζνα αποτρόπαιο κζαμα, από κει που μποροφςαμε να το κοιτάμε και να το καμαρϊνουμε.  

Ρροςωπικά πιςτεφω ότι θ απόλυτθ ανοθςία τθσ Επιςτιμθσ για τθν τεχνθτι κλιματικι αλλαγι είναι το μόνο που μασ εμποδίηει να 

μειϊςουμε τα αιολικά πάρκα. Αυτό βάλτε το καλά ςτο μυαλό μασ, τι είπα περί κλιματικισ αλλαγισ. Τα πολιτικά κίνθτρα και θ 

πλθρωμζνθ παρανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ δεν αποκλείεται να είναι ο παράγοντασ που τροφοδοτεί τθν υςτερία για μια δικεν κακαρι πθγι 

ενζργειασ και μόνο. Ζχουμε τόςο πλοφςιο υπζδαφοσ ςε υδρογονάνκρακεσ, ζχουμε πόςα καλά, κι εμείσ ςυνεχίηουμε να αυτοκτονοφμε 

και να ςτθρίηουμε καταςτροφικζσ πολιτικζσ για τον τόπο μασ και κατ’ επζκταςθ για τθν πατρίδα μασ. 

 

 

7.Ο ανεξάρτθτοσ Ρεριφερειακόσ Σφμβουλοσ κ.ΒΛΕΤΣΑΣ ΑΙΑΝΑΣΚΟΣ 

Κατ’ αρχιν να πω ότι ελπίηω ότι θ ςθμερινι μασ απόφαςθ να μθν αποδειχκεί ευχι, αλλά να υλοποιθκεί. Φοβάμαι όμωσ ότι δφςκολα κα 

αποτραπεί θ εγκατάςταςθ. 

Γενικά κα ικελα να πω ότι είμαι κετικόσ ςτισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ. Είναι αυτζσ που δεν τελειϊνουν ποτζ, θ θλιακι, θ αιολικι 

και θ υδροθλεκτρικι. Είναι θ «πράςινθ» ενζργεια, είναι θ φιλικι ενζργεια προσ το Ρεριβάλλον, που δεν το καταςτρζφουν, όπωσ για 

παράδειγμα θ εξόρυξθ του λιγνίτθ. Αλλά κα πρζπει να γίνεται με κανόνεσ. 

Επί του προκειμζνου λοιπόν, όχι άκριτο ναι ςε περιοχζσ «NATURA». Για να είμαι πιο ςαφισ, το δίκτυο «NATURA» είναι ζνα ςυνεκτικό 

οικολογικό ςφνολο προςτατευόμενων περιοχϊν ςτθν Ευρϊπθ και χερςαίων και καλάςςιων. Θ Οδθγία για τα άγρια πτθνά του ʾ79 και θ 

Οδθγία των οικοτόπων του ʾ92 είναι αυτζσ που προςτατεφουν τθ βιοποικιλότθτα γενικότερα των περιοχϊν. Και όλα τα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και όλοι οι προοδευτικοί και όχι οπιςκοδρομικοί πολίτεσ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ότι δεν υφίςταται 

υποβάκμιςθ οικοτόπων ι θ όχλθςθ των ειδϊν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ. 
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Ζτςι λοιπόν μια απ’ τισ ουςιϊδεισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ είναι ότι επιτρζπεται θ υλοποίθςθ ενόσ ζργου μεσ ςτθν περιοχι «NATURA» πότε; 

Μόνο όταν υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι το ζργο δε κα παραβλζψει τθν ακεραιότθτα του οικοτόπου. Σε παραμικρι αμφιβολία δεν μπορεί 

να γίνει το ζργο. Από κει και πζρα λοιπόν όλα τα ζργα είτε κοντά, είτε και μζςα ςε «NATURA» πρζπει να εναρμονίηεται με τον 

χαρακτιρα των ευαίςκθτων περιοχϊν.  

Συγκεκριμζνα λοιπόν για τουσ Αιολικοφσ Στακμοφσ Ραραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ το ερϊτθμα που μπαίνει είναι:  κα μειωκεί θ 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, αν δεν εγκαταςτακοφν Αιολικά ςε περιοχζσ «NATURA»; Και επί του 

προκειμζνου κα μειωκεί θ παραγωγι, αν δεν εγκαταςτακοφν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ «NATURA» του Διμου Μετςόβου;  

Θ απάντθςθ είναι απλι. Στο Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Ελλάδασ για τα κζματα τθσ ενζργειασ και του κλίματοσ παρουςιάηεται ο αναλυτικόσ 

οδικόσ χάρτθσ για τουσ ςτόχουσ ωσ το 2030. Εκεί διευκρινίηεται κάτι πολφ απλό, ότι ωσ το 2030 ο ςτόχοσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ 

μζςω αιολικισ ενζργειασ είναι 7.050 MW, 7.050 ΜW ωσ το 2030. Στθν Ελλάδα βρίςκονται ιδθ ςε λειτουργία από αιολικά ςυνολικισ 

ιςχφοσ 3.114 MW, δθλαδι λείπουν άλλα 3.936 MW, ϊςτε να καλυφκεί μζχρι το 2030, μεσ ςτα επόμενα 10 χρόνια, ο ςτόχοσ. 

Τι ςυμβαίνει γι’ αυτά τα 3.936 MW που λείπονται για τθν επόμενθ δεκαετία; Στισ εκτόσ περιοχϊν «NATURA» οι αδειοδοτθμζνοι Στακμοί 

διακζτουν ςιμερα όχι μόνο 3.936 MW, αλλά 15.235 MW αδειοδοτθμζνα. Άρα λοιπόν μόνο το 25,8% απ’ τα ιδθ αδειοδοτθμζνα εκτόσ 

«NATURA» να εγκαταςτακοφν, υπερκαλφπτεται ο εκνικόσ ςτόχοσ για το 2030. 

Συνεπϊσ, κφριε Ρρόεδρε, θ κάλυψθ των ςτόχων παραγωγισ ενζργειασ από ΑΣΡΘΕ μπορεί να καλυφκεί χωρίσ τθν εγκατάςταςθ 

πρόςκετων ανεμογεννθτριϊν μζςα ςε προςτατευόμενθ περιοχι «NATURA 2000». Ζτςι δε ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ για εγκατάςταςθ 

νζων αιολικϊν, ειδικότερα μεσ ςτο δίκτυο «NATURA 2000» του Διμου Μετςόβου. 

Συνεπϊσ διαφωνϊ με τθν τοποκζτθςθ εκεί των ςυγκεκριμζνων αιολικϊν και βρίςκω κετικι τθν ειςιγθςθ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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