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Προς τον κo. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

 
 

Θέμα: Εναντίωση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος 

 

 

 
Αξιότιμε κε. Υπουργέ, 

 
 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελίες κατοίκων, θεσμικών φορέων και των 

Δημοτικών Συμβουλίων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, υφίσταται διαδικασία υλοποίησης ενός 

περιβαλλοντικού εγκλήματος, το οποίο συντελείται μέσα στο Νομό Αττικής. 

 
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στις πλαγιές του 

σημαντικότερου ορεινού «πνεύμονα» της Ανατολικής Αττικής, του Πάνειου Όρους, το οποίο 

εκτείνεται νοτιοανατολικά του Υμηττού, ανάμεσα στην Κερατέα και τα Καλύβια Θορικού. Το 
Πάνειο Όρος έχει, επίσης, ανακυρηχθεί αρχαιολογικός χώρος από το 1995, ενώ τμήμα του 

βουνού κάηκε το καλοκαίρι του 2007, αλλά πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναδάσωση την 

άνοιξη του 2009. 

 
Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου από 

την «Ελληνική Τεχνοδομική Ανεμος Α.Ε.» του ομίλου «Ελλάκτωρ», αποτελούμενου από 27 

ανεμογεννήτριες των 900 kW η καθεμία, διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου και διάνοιξη 

νέου, και διαμόρφωση 27 πλατωμάτων με εκχέρσωση 2 στρεμμάτων το καθένα, προκειμένου 
να συναρμολογηθούν και να ανεγερθούν στην τελική τους θέση. Ωστόσο, ο νεότερος 

σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση 19 ανεμογεννητριών. Η απόπειρα έναρξης εργασιών 

για την εγκατάσταση της πρώτης ανεμογεννήτριας στο Πάνειο Όρος από την εταιρεία 

«Αιγαιοηλεκτρική Στεφάνας Αττικής Α.Ε.», ξεκίνησε εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του 
κορονοϊού, έπειτα από άδεια ανέγερσης που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 

Μαρκοπούλου, στην κορυφή Πανί. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των 

τοπικών αρχών και κατοίκων των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, που κατέθεσαν αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα διακοπής εργασιών στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου. 

 

Όπως επισημαίνεται, οι δύο δημοτικές αρχές, αντιτίθενται στη μαζική εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών υπέρ ενός θολού σχεδιασμού, σχεδόν ατεκμηρίωτου, που αναπτύσσεται 

ερήμην του στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και ερήμην της 
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τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της. Επιπροσθέτως, εκφράζεται σθεναρά η ανησυχία της 

τοπικής κοινωνίας για τη φυσική ακεραιότητα του βουνού, εξαιτίας των παρεμβάσεων που θα 

απαιτηθούν μέσα στον ορεινό όγκο για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών (αρκετά 
χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις). 

 

Η αγωνία των κατοίκων είναι μεγάλη, διότι το βιομηχανικό αιολικό πάρκο των 19 

ανεμογεννητριών, μαζί με τα έργα που συνοδεύουν ως προς την υλοποίησή του, θα 

προκαλέσουν τεράστια ζημιά στο φυσικό περιβάλλον του Πάνειου Όρους και θα πλήξουν 
βάναυσα την οικολογική φυσιογνωμία του ιδιαίτερου τοπίου του. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Θα προβείτε σε άμεση διαδικασία παύσης του περιβαλλοντικού εγκλήματος της 

εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος, η οποία θα συμβάλλει στην 

πολυεπίπεδη περιβαλλοντική καταστροφή της ιδιαίτερης αυτής περιοχής, 

υποβαθμίζοντας με κατακλυσμιαίο τρόπο την ζωή των κατοίκων; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 
 

 
 

Μαρία  Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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