
Ψήφισμα στήριξης της Α/Α του Τ.Ε.Ε. ενάντια στην τοποθέτηση Α/Γ στην ευρύτερη 
περιοχή των Αγράφων 

Συνάδελφοι 

Oι πρώτες εργασίες που ξεκίνησαν στην περιοχή των Αγράφων για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών με επίκεντρο σε αυτή τη φάση την περιοχή του Τυμπάνου, προκαλούν ήδη 
μεγάλη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Οι εργασίες συνολικά αφορούν σε δυο 
αιολικά πάρκα σαράντα (40) ανεμογεννητριών σε πρώτη φάση και των γραμμών μεταφοράς 
μέχρι τον υφιστάμενο Η/Υ Σταθμό του Νομού Καρδίτσας. 

Από τις μέχρι τώρα αιτήσεις φαίνεται ότι θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 650 
ανεμογεννήτριες, άγνωστος αριθμός χιλιομέτρων εναέριων γραμμών μεταφοράς και 
δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων πρόσβασης, σε υψόμετρα ακόμα και 2.000 μέτρων και μάλιστα 
μέσα σε δασικές εκτάσεις, ακόμα και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και σε τόπους ιστορικής μνήμης, όπως η ιστορική Νιάλα. 

Τα σχέδια για τη συνολική εγκατάσταση των ανεμογεννητριών αυτών στα Άγραφα, 
προμηνύουν τεράστιες καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ η μαζική αλλαγή 
χρήσεων γης και η αλλοίωση της ιστορικής και οικολογικής φυσιογνωμίας της περιοχής θα 
έχουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, 
τους μελισσοκόμους αλλά και στον τουρισμό της περιοχής. 

Ενάμιση χρόνο λοιπόν μετά το πέρασμα του «Ιανού» και ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές 
πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια αλλά και αλλού, έχει φουντώσει ο σκεπτικισμός αλλά και η 
αντίθεση στην ανάπτυξη Α/Γ στο σύνολο της της επικράτειας είτε πρόκειται για βουνοκορφές 
είτε για τον κάμπο με την ανάπτυξη Φ/Β σε παραγωγικές εκτάσεις, την ίδια ώρα που ο 
πόλεμος στην Ουκρανία έχει φουντώσει τα σενάρια επισιτιστικής κρίσης. 

Ο ορυκτός πλούτος της χώρας και η αξιοποίησή του είναι αναγκαία προϋπόθεση, 
λαμβάνοντας φυσικά όλες τις παραμέτρους σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ασφάλεια των κατοίκων. Το ίδιο και οι Α.Π.Ε., ωστόσο εκτιμούμε πως αναγκαίο να 
σχεδιαστεί σε πανεθνικό επίπεδο η ισόρροπη ανάπτυξή τους για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας θα πρέπει να 
γίνει με ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων με εξασφάλιση της προστασίας 
εργαζομένων κατοίκων και περιβάλλοντος. Για μας είναι αναγκαία και χρήσιμη η αξιοποίηση 
της αιολικής ενέργειας. Είναι όμως το ίδιο αναγκαία, με την κατασκευή αντιπλημμυρικών 
έργων τα οποία τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια είναι άφαντα στη περιοχή. 

Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους αντιτασσόμαστε στην εγκατάσταση Αιολικών 
πάρκων και εκατοντάδων ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές των Αγράφων, στηρίζοντας τα 
αιτήματα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, στην ίδια λογική κατά την οποία η 
επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε, για δεύτερη συνεχή φορά (μετά και 
τις 2 Σεπτέμβρη 2021) την Τετάρτη 15/06/2022 να διατηρήσει ανοιχτή την αναφορά των 
φορέων της περιοχής λόγω της υπόστασης των αιτημάτων και επιχειρημάτων τους, αλλά και 
της απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης των Περιβαλλοντικών όρων των δύο έργων 
στην περιοχή από το ΥΠΕΝ, λόγω του ότι «οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα 
οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το 
έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου» και ως εκ τούτου «δεν εγκρίνεται εν 
προκειμένω η επέμβαση στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για 
αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος» σύμφωνα και με τα 
υπ’αριθμ. 106935/6827/19-11-2021 και 106971/6830/19-11-2021 έγγραφα της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. 


