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2. περιθερειακούς ζσμβούλοσς 

 

Αίηεκα γηα ζπδήηεζε πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 3εο Ινύλε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ ζην Πάλεην όξνο 

 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο νη θάηνηθνη ησλ δήκσλ αξσληθνύ θαη Λαπξεσηηθήο βξίζθνληαη ζε 

θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηώλ ζην Πάλεην Όξνο, πεξηνρή αλάκεζα ζηα 

Καιύβηα θαη ηελ Κεξαηέα.  

Ζ εγθαηάζηαζε κηαο αλεκνγελλήηξηαο ηζρύνο 0,8 ΜW, κε θνξέα ηελ ΑΗΓΑΗΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΣΔΦΑΝΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ  πνπ επηρεηξείηαη ζα ζπλερηζηεί ζύκθσλα κε ηελ έγθξηζε (Απόθαζε 

Απνθεληξσκέλεο 65373/3900/18/30-1-2019) κε ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθνύ Πάξθνπ ηζρύνο 24,30 

MW, θαζώο θαη ησλ ζπλνδώλ έξγσλ απηνύ, κε 27 αλεκνγελλήηξηεο θαη εξγνιάβν ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΔΧΝΟΓΟΜΗΚΖ ΑΝΔΜΟ ΑΔ ηνπ νκίινπ ΔΛΛΑΚΣΩΡ.   

Ζ πξώηε εηαηξεία πξνζπάζεζε λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο γηα λα εγθαηαζηήζεη ηελ πξώηε 

αλεκνγελλήηξηα. Με ηηο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ ε έλαξμε ησλ έξγσλ ζηακάηεζε. Αληίζεηα 

ζην έξγν έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε νκόθσλεο απνθάζεηο ηνπο θαη ηα δύν δεκνηηθά ζπκβνύιηα, ηόζν 

ηνπ Δήκνπ αξσληθνύ όζν θαη ηνπ Δήκνπ Λαπξεσηηθήο.  

Πέξα από ηηο γεληθόηεξεο ελζηάζεηο καο ζην γεγνλόο όηη ηα πξνγξάκκαηα αλεκνγελλεηξηώλ – 

αηνιηθώλ πάξθσλ έρνπλ ζθαλδαιώδεηο όξνπο ππέξ ησλ εηαηξεηώλ – επελδπηώλ πνπ ηα 

αλαιακβάλνπλ θαζώο: 

 έρνπλ ζηαζεξή εγγπεκέλε ηηκή γηα όιεο ηηο ΑΠΔ πςειόηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ 25% 

ηεο ηηκήο ηνπ ΓΔΜΖΔ θαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ απνξξόθεζε όιεο ηεο παξαγόκελεο 

ελέξγεηαο από ην δεκόζην δηαζθαιίδνληαο πςειά πνζνζηά θέξδνπο ζηνπο επελδπηέο. 

 νη πνιίηεο επηβαξπλόκαζηε όινη ην ηέινο ησλ ΑΠΕ – νη πνιίηεο πιεξώλνπλ ηηο 

επελδύζεηο απηέο από ηηο νπνίεο θεξδίδνπλ νη εξγνιάβνη 

 ε απόδνζε ησλ ΑΠΕ δελ κεηώλεη ζην ειάρηζην ηελ ηηκή ζηνλ θαηαλαισηή γηα λα 

έρεη θζελόηεξν ξεύκα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη. 

 ην θόζηνο, ε ελέξγεηα θαη νη πόξνη πνπ ζπαηαιηνύληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

είλαη ζπρλά κεγαιύηεξα από ηελ ελεξγεηαθή απόδνζή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ 

θάζε άιιν παξά κηα «πξάζηλε εγθαηάζηαζε» 

 ηα πξνγξάκκαηα δε δεζκεύνπλ ηνπο επελδπηέο λα απεγθαηαζηήζνπλ θαη λα 

αλαθπθιώζνπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο κεηά ηε ιήμε ηεο «δσήο ηνπο» (θαη νύησο ή άιισο ηα 

πιηθά ηνπο δελ είλαη πιήξσο αλαθπθιώζηκα) 



 δελ ππάξρεη έλα ζπλνιηθό ζρέδην από ηελ πνιηηεία γηα ηελ ρσξνζέηεζε, ην κέγεζνο 

ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ζπλδπαζκό ηνπο, δειαδή ηε ζπκβνιή ηνπο ζην γεληθό 

ελεξγεηαθό ζρέδην ηεο ρώξαο, κε επζύλε ηνπ δεκνζίνπ, ώζηε λα είλαη ζε όθεινο όισλ 

θαη λα κελ απνηεινύλ «απξαρηέο» επθαηξίαο γηα θέξδε ησλ εξγνιάβσλ, κε αξλεηηθέο 

εληέιεη ζπλέπεηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Η πνιηηηθή όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, θαη ηεο ζεκεξηλήο κε απνθνξύθσκα ηνλ 

πξόζθαην αληηπεξηβαιινληθό λόκν, αληηκεησπίδνπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο όρη σο αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, αιιά σο πεδίν θεξδνθνξίαο γηα ην θεθάιαην θαη ηνπο κεγαινεξγνιάβνπο. Με 

ηε ζεκαία ηεο αλάπηπμεο δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε αλεμέιεγθησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζε 

όιε ηε ρώξα –αλάκεζα ζ απηά θαη ζην Πάλεην όξνο ζηελ Αηηηθή– πνπ απεηινύλ βνπλά θαη δάζε 

κε κόλν θξηηήξην ην θέξδνο.   

Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ην Πάλεην όξνο επηζεκαίλνπκε όηη πξόθεηηαη 

γηα πεξηνρή πξνζηαζίαο. Σν δάζνο ζην Πάλεην όξνο θάεθε ην 2007, θεξύρηεθε αλαδαζσηέν θαη 

κε πνιύ θόπν όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα έρνπλ θπηεπηεί κε αλαδαζώζεηο πνιιώλ ρηιηάδσλ 

δέλδξσλ κέξνο ησλ νπνίσλ ζα θηλδπλεύζνπλ από ηηο εγθαηαζηάζεηο (δξόκνη, βάζεηο, εθζθαθέο θιπ). 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ ρώξνη αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα έπξεπε λα ελνπνηεζνύλ θαη 

λα αλαδεηρζνύλ κε βάζε ζρεηηθέο πξνηάζεηο πνπ ππάξρνπλ. Ζ πεξηνρή απνηειεί ζεκείν πέξαζκα 

απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ θαη ε παλίδα ηεο γεληθόηεξα ζα θηλδπλεύζεη από ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

Η επξύηεξε πεξηνρή έρεη ζπλεηζθέξεη αλαινγηθά ζε αηνιηθό πάξθν θαη ελέξγεηα θαη δελ πξέπεη 

λα επηβαξπλζεί άιιν: ππάξρνπλ ήδε εγθαηεζηεκέλεο αλεκνγελλήηξηεο ζηε Λαπξεσηηθή, πέξα από 

ηε κνλάδα ηεο ΓΔΖ, θαη ελαέξηνο αγσγόο ππεξπςειήο ηάζεο πνπ πεξλάεη πάλσ από ηα βνπλά. 

Σν Πάλεην όξνο απνηειεί ήδε, ρώξν αλαςπρήο θαη άζιεζεο ησλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ: 

δηεμάγνληαη αζιήκαηα όπσο mountainbike, αλεκόπηεξα θιπ ελώ ππάξρεη αίηεκα γηα λα νξγαλσζεί 

αθόκα πεξηζζόηεξν κε ράξαμε δηαδξνκώλ, κνλνπαηηώλ θιπ πνπ ζα θαζηζηνύλ ην βνπλό ρώξν 

αλαςπρήο, άζιεζεο θαη δηεμόδνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη επξύηεξα 

επηζθεπηώλ εθηόο ηεο πεξηνρήο. 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο νθείιεη λα ζηεξίμεη ην αίηεκα ησλ 

θαηνίθσλ θαη πιήζνπο πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη ησλ δύν Δεκνηηθώλ πκβνπιίσλ 
θαη  

- Να βγάιεη ςήθηζκα κε ην νπνίν λα ελαληηώλεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη λα ζπληάζζεηαη κε 

ηηο νκόθσλεο απνθάζεηο ησλ Γήκσλ αξσληθνύ θαη Λαπξεσηηθήο.  

- Να απνθαζίζεη λα παξέκβεη ζε όια ηα επίπεδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δύν Γήκνπο θαη 

ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη λα νξγαλώζεη πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ αηηεκάησλ γηα ηε 

δηακόξθσζε ππνδνκώλ αλαςπρήο θαη άζιεζεο, εμαηξεηηθά ήπησλ θαη απόιπηα 

πξνζαξκνζκέλσλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, πξνσζώληαο έκπξαθηα κηα άιιε ινγηθή γηα 

ηελ ζπλύπαξμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζε όθεινο ησλ θαηνίθσλ. 
Πόζν κάιινλ ζε κηα πεξηνρή πνπ είλαη επηβαξπκέλε κε Βηνκεραληθά πάξθα, ην αεξνδξόκην, 

ην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ θιπ ζε θνληηλή απόζηαζε. 

Εεηάκε λα εληαρζεί ην ζέκα ζηελ  επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη λα 

θιεζνύλ νη δήκνη θαη νη θνξείο ηεο πεξηνρήο γηα λα ηνπνζεηεζνύλ. 
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