ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2548

Ημερομ. Κατάθεσης:

20/1/2022

Πέμπτη 20/1/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής και το φυσικό
περιβάλλον απειλούνται από δεκάδες ανεμογεννήτριες που πρόκειται να
εγκατασταθούν στο Πάνειο `Ορος και στον Λαυρεωτικό `Ολυμπο.

Οι πρώτες αιτήσεις για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Πάνειο `Ορος (Δήμοι
Σαρωνικού και Λαυρεωτικής) υποβλήθηκαν την περίοδο 2000-01, οπότε και
δόθηκαν οι πρώτες θετικές γνωμοδοτήσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ). Οι τότε Δήμοι Καλυβίων & Κερατέας αντέδρασαν, με αποτέλεσμα ο
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) να απορρίψει για το σύνολο της
Αττικής, τις αρχικά θετικές γνωμοδοτήσεις υπέρ της εγκατάστασης αιολικών
πάρκων.
Παρά την απόρριψη όμως του ΟΡΣΑ, με το ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008
(Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ),επετράπη η χωροθέτηση αιολικών πάρκων
στην Αττική, στις εξής περιοχές ορεινών όγκων: α) Πάστρας (Δυτ.Αττική) και
β)Πανείου Όρους, Λαυρεωτικού Ολύμπου και τμήματος Όρους Μερέντα εκτός
επιρροής αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"(Ανατολική Αττική)
Για μια δεκαετία οι διαδικασίες είχαν διακοπεί. Από το 2017-2018 όμως,
παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα με σωρεία αιτήσεων, αδειοδοτήσεων και με
έναρξη εργασιών, με σκοπό την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια.
Στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, έχουμε υφίστανται δυο αιολικά πάρκα,
α)της "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑ" με μία ανεμογεννήτρια (Α/Γ) και β) της
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ"-η οποία έχει απορροφηθεί πλέον από την
"ΕΛΛΑΚΤΩΡ"-με δεκαοκτώ Α/Γ, αντί των αρχικώς εικοσιεπτά Α/Γ ( η μείωση ήταν

αποτέλεσμα των αντιδράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω της προϋπάρχουσας
βάσης στην περιοχή).
Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την Υπηρεσία Δόμησης
Μαρκοπούλου, στις 27/4/2020 χωρίς καμία ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων
Καλυβίων και Κερατέας, η "ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑ" ανέβασε στο Πάνειο Όρος
σκαπτικό μηχάνημα και άρχισε εκσκαφές. Έγινε όμως αντιληπτή από κατοίκους των
Καλυβίων που βρίσκονταν σε Ναό (σημ: σε απόσταση 250 μ. από την εκσκαφή). Οι
Δημοτικές αρχές Σαρωνικού και Λαυρεωτικής ενημερώθηκαν αμέσως και με την
ομόθυμη ενεργοποίηση των κατοίκων, οι εργασίες διακόπηκαν.
`Εκτοτε οι δύο Δημοτικές Αρχές Σαρωνικού και Λαυρεωτικής εξέδωσαν κοινό
ψήφισμα και με ομόφωνες αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων δήλωσαν
την αντίθεσή τους, το ίδιο δε έπραξε και η Περιφέρεια Αττικής με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακολούθως διατύπωσε τις αντιρρήσεις του και το
Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητος με αναλυτική του μελέτη (μετά από
σχετικό αίτημα του Δήμου Σαρωνικού).
Σήμερα βρίσκεται σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση της μίας Α/Γ της εταιρείας
"ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑ", ενώ εξελίσσονται οι διαδικασίες για την
εγκατάσταση των δεκαοκτώ Α/Γ της εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ", ενώ προσφάτως
ανακοινώθηκαν από την ΡΑΕ αιτήσεις για την εγκατάσταση τεσσάρων ακόμη
αιολικών πάρκων στο Πάνειο Όρος και στον Λαυρωτικό Όλυμπο.
Οι αντιρρήσεις ομάδας κατοίκων και επιστημονικών φορέων βασίζονται στα εξής
επιχειρήματα:
1)Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Α΄ απολύτου προστασίας (ΦΕΚ
121Δ/2003)
2)Το Πάνειο Όρος αποτελεί τόπο προσβάσιμο και επισκέψιμο για αθλητικούς,
ψυχαγωγικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς λόγους.
3)Η κατασκευή των βάσεων και η μεταφορά των εξαρτημάτων των Α/Γ, θα
απαιτήσει διάνοιξη νέων δρόμων και διαπλάτυνση των ήδη υπαρχόντων, άρα
μείωση της πανίδας και χλωρίδας και επομένως μεταβολή του μικροκλίματος.
(Συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των δεκαοκτώ Α/Γ της εταιρείας
"ΕΛΛΑΚΤΩΡ" σύμφωνα με την μελέτη ,απαιτεί διάνοιξη εσωτερικής οδού μήκους 4,4
χλμ., αύξηση του πλάτους καταστρώματος στις υφιστάμενες οδούς, εκσκαφές για
την θεμελίωση των Α/Γ και διαμόρφωση των αντίστοιχων πλατωμάτων 2.000 τ.μ.
έκαστο με εκχέρσωση, καθώς και κατασκευή κτιρίου 130τ.μ.)
4)Οι δημοτικές αρχές Σαρωνικού και Λαυρεωτικής σχεδιάζουν την δημιουργία μίας
οργανωμένης περιοχής αναψυχής με μονοπάτια και χώρους άθλησης στο βουνό.
5)Στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συντελώντας στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

6)H περιοχή επιβαρύνεται επιπλέον από την αδιάλειπτη λειτουργία τον
αερολιμένα Αθηνών, την λειτουργία επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων και
την διαρκή κυκλοφορία εκατοντάδων οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου.
Κάτοικοι και δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν το οξύμωρο που παρατηρείται. Η
λεγόμενη Πράσινη Ενέργεια να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον που υποτίθεται
ότι προστατεύει. Οι υποδομές των ΑΚΕ να παραβιάζουν ευθέως τη νομοθεσία περί
προστατευόμενων περιοχών και όλα αυτά να γίνονται αυθαίρετα και ερήμην των
πολιτών, και ενώ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το πολυσυζητημένο χωροταξικό
σχέδιο για τις ΑΠΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
Ερωτάται ο υπουργός:


Είναι λογική και σύννομη η εγκατάσταση καταστροφικών για το περιβάλλον
υποδομών ¨Πράσινης Ενέργειας;¨ σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
και περιβαλλοντικής αξίας;



Πώς προστατεύονται από την πολιτεία οι ¨προστατευόμενες περιοχές¨ από
την κερδοσκοπία ιδιωτικών και κρατικών φορέων;



Γιατί οι αποφάσεις που αφορούν τους πολίτες λαμβάνονται ερήμην των
πολιτών;



Πότε θα δοθεί σε διαβούλευση το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

