
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: «Διαμαρτυρίες κατοίκων Αετορράχης Ελασσόνας» 

 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή της 

Επιτροπής κατοίκων Αετορράχης Ελασσόνας. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το 

σχέδιο κατασκευής ενός από τους συνολικά τρεις στην ευρύτερη περιοχή 

φωτοβολταϊκού σταθμού στο χωριό Αετορράχη του δήμου Ελασσόνας. Ο σταθμός 

έχει αδειοδοτηθεί σε πρώτη φάση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, παρόλο που έχουν εκδοθεί 

ομόφωνα αρνητικές γνωμοδοτήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ελασσόνας 

και το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. 

Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει το ισχυρό κύμα αντίδρασης και αγανάκτησης των κατοίκων, 

καθώς το σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. 

Επισυνάπτεται η επιστολή της Επιτροπής Κατοίκων Αετορράχης Ελασσόνας. 
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Προς: 

Γραμματέα ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη 
 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 
 

Θέμα: Ανοιχτή επιστολή ενημέρωσης Γραμματέα ΜέΡΑ25 για τις επιπτώσεις και ζητήματα που 
εγείρονται από τον σχεδιαζόμενο φ/σ ισχύος 36MW στην Αετορράχη Ελασσόνας 
 
Αξιότιμε κ. Γραμματέα, 
 
Σκοπός της επιστολής αυτής είναι να παραθέσει εν συντομία τα γεγονότα που αφορούν στο σχέδιο 
κατασκευής ενός από τους συνολικά τρεις (3) στην ευρύτερη περιοχή φωτοβολταϊκού σταθμού (φ/σ) ισχύος 
36 MW με φορέα την εταιρεία «Iliako Power III ΜΙΚΕ» σε έκταση περίπου 400 στρεμμάτων στο χωριό 
Αετορράχη του δήμου Ελασσόνας και το οποίο σε πρώτη φάση έχει αδειοδοτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (Άδεια Παραγωγού) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(Περιβαλλοντική Αδειοδότηση), παρόλο που έχουν εκδοθεί ομόφωνα αρνητικές γνωμοδοτήσεις επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από: α) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ελασσόνας και β) το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Τέλος στην παρούσα φάση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) δεν έχει ακόμη εγκρίνει την εκμίσθωση της εν λόγω έκτασης (όλης ή μέρος αυτής). 

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία 3 αδειοδοτημένων φωτοβολταϊκών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή Αετορράχης 
 
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εύλογα ισχυρό κύμα αντίδρασης και αγανάκτησης των κατοίκων της 
Αετορράχης αλλά και των παρακείμενων οικισμών της περιοχής λόγω ότι παρόλο που η Επιτροπή Κατοίκων 
Αετορράχης από τον Απρίλιο 2021 ενημερώνει γραπτώς και με τεκμήρια όλες τις συναρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες - σε κεντρικό (π.χ. υπουργεία) και τοπικό επίπεδο (π.χ. Αποκεντρωμένη, Περιφέρεια κ.α.) - το έργο 



Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης 

Σελίδα 2 από 8 

αδειοδότησης και εκμίσθωσης της έκτασης συνεχίζεται. Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να 
ενημερώσουμε και εσάς για τις ακόλουθες σοβαρές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου φ/σ. 

1. Χρήση γης 

Αναιρεί τις πράξεις διανομής της εν λόγω εποικιστικής έκτασης στους κατοίκους για δική τους χρήση με 
αποφάσεις κατά τα έτη 1928, 1934 και 1964 μέσω της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (σύσταση 
Επιτροπής: ΦΕΚ 289/13.10.1923) και του τότε Υπουργείου Γεωργίας (Κτηματολογικός Πίνακας Διανομής 
1928, χρήση τεμαχίου Νο96 έκτασης 2.786 στρεμμάτων – Κτηματολογικός Πίνακας Διανομής 1964, χρήση 
τεμαχίου 169 και τεμαχίου 186 έκτασης 2.253 στρεμμάτων). Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Κατοίκων 
Αετορράχης κατέθεσε τεκμήρια τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πρόσφυγες του συνοικισμού έχουν πληρώσει 
και εξοφλήσει κάθε χρέος (Δελτία χρεών ν. 5151 Αγροτών της Αγροτικής Τράπεζας) που τους επιβλήθηκε για 
τις «ανταλλάξιμες γαίες» και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι και οι κάτοικοι της Αετορράχης έχουν δικαιώματα 
επί των κοινόχρηστων εκτάσεων βοσκοτόπια-χερσολείβαδα, στα οποία σχεδιάζεται η εγκατάσταση των φ/σ 
γύρω από τον οικισμό. 

2. Οικονομική δραστηριότητα 

Περιορίζει δραστικά τις εκτάσεις βόσκησης για δεκαπέντε (15) εντόπιες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
συνολικά 5.970 αιγοπροβάτων και 356 βοοειδών που δραστηριοποιούνται για δεκαετίες στην περιοχή και 
παράγουν την πρώτη ύλη για τη φημισμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη φέτα Π.Ο.Π. Ελασσόνας. 
Επισημαίνεται ότι η εν γένει έκταση που χρησιμοποιείται νομίμως και όλοι οι κτηνοτρόφοι επιδοτούνται 
μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαθέτει κτηνοτροφικές υποδομές, όπως ποτίστρες, γεωτρήσεις και ομβροδεξαμένες 
(όλα έργα των δημόσιων τοπικών υπηρεσιών). Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η Επιτροπή έχει 
ενημερώσει σχετικώς και αναλυτικά με όλα τα απαραίτητα έγγραφα-τεκμήρια τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Απρίλιο 2022) ότι η έκταση στην οποία σχεδιάζεται η εγκατάσταση του φ/σ, 
πρόκειται για γη υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής αξίας στην οποία έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις και 
υποδομές, οι οποίες συντηρούνται έως και σήμερα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής και 
στήριξης των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στον οικισμό μας. 

3. Ανθρωπογενές περιβάλλον – Πολεοδομικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

α. Δημιουργεί έντονη οπτική όχληση λόγω εγγύτητας με το χωριό (150 μέτρα από τα όρια του οικισμού!), η 
οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί και υποβαθμίζει/αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου λόγω των πολλών 
κατασκευαστικών-οικοδομικών έργων που θα γίνουν, παραβιάζοντας ρητά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
Άρθρου 17 των Κανόνων Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ενέργειας από φ/σ του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/03.12.2008). Η αδειοδοτηθείσα έκταση δημιουργεί οπτική 
αξιόλογου χώρου. 

β. Σε επαφή με τα όρια του οικισμού και σε εκτάσεις γύρω από αυτόν, σχεδιάζεται η κατασκευή συνολικά 
τριών (3) φ/σ συνολικής παραγόμενης ισχύος ≈300ΜW! Ο συνολικός σχεδιασμός, διαμορφώνει μία 
υπερσυγκέντρωση στην περιοχή και συνιστά άναρχη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, η οποία θα 
προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των 
κατοίκων της Αετορράχης και των γύρω οικισμών. 

4. Δάσος - Τοπογραφία – Μορφολογία 

Δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αύξησης περιστατικών πλημμύρας. Η έκταση που περιγράφεται στην αίτηση για 
την εγκατάσταση του φ/σ, διατρέχεται από 7 χειμάρρους και ρέματα που ξεκινούν από το βουνό, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) υπ’ αριθμ. 1131/54072 βάσει ΦΕΚ 
201/04.06.2013 και τα οποία προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4258/14.04.2014, ΦΕΚ 
4782/09.03.2021). 
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Εικόνα 2: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αετορράχης και αποτύπωση μέρους των 7 ρεμάτων 
 
Οι εγκαταστάσεις (π.χ. τσιμεντένιες βάσεις των φωτοβολταϊκών, περιφράξεις, επιχωματώσεις) του εν λόγω 
έργου, θα ανακόπτουν και θα διακόπτουν εγκάρσια τη φυσική ροή των βρόχινων νερών, με φυσική συνέπεια 
να πλημμυρίζουν το χωριό, να καταστρέφουν τις περιουσίες των κατοίκων και ενδεχομένως να προκαλέσουν 
απώλεια ανθρώπινων ζωών. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο φορέας του έργου είχε αρχικά 
αποκρύψει την ύπαρξη των ρεμάτων και στις δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρχική και 
τροποποιητική) που είχε καταθέσει. Μετά την αντίδρασή μας κατέθεσε «υδραυλική μελέτη» μέσω της 
οποίας δεν πληροφορεί τις υπηρεσίες που θα γνωμοδοτήσουν για την καταλληλόλητα ή μη της θέσης 
εγκατάστασης του φ/σ σε σχέση με το μέγεθος και τη γεωμορφολογία, τις λεκάνες απορροής της Αετορράχης 
στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους, την φυτοκάλυψη 
του εδάφους που θα απομακρυνθεί μετά τις εργασίες εκχέρσωσης, την ικανότητα του υδρογραφικού 
δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή των υδάτων και τις χρήσεις γης που 
επιβάλλεται να ισχύουν σε τέτοιου είδους εκτάσεις (ασυμβατότητα με φ/σ). Τέλος είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι η εν λόγω «μελέτη» δεν είναι θεωρημένη-εγκεκριμένη από αρμόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης παρόλα που καταθέσαμε εγγράφως και με σχετικό φωτογραφικό υλικό 
την έντονη ένσταση μας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, με τον οποίο πέρα των άλλων είχαμε και δια 
ζώσης επικοινωνία. Εν τέλει οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δήλωσαν αναρμόδιες! 
 

5. Φυσικό περιβάλλον 

Επιτρέπει την καταστροφή εκατοντάδων αυτοφυών δέντρων (>600 δέντρα) που έχουν αναπτυχθεί στην 
έκταση που σχεδιάζεται ο φ/σ και προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην εν γένει βιοποικιλότητα λόγω 
των εργασιών εκχέρσωσης, περίφραξης και συνοδών έργων που θα γίνουν, αλλά και λόγω οτι αποκόπτει τη 
μετακίνηση της άγριας πανίδας από την περιοχή Natura Ελασσόνας που θα συνορεύει τον φ/σ, προς το 
πευκοδάσος έκτασης περίπου 700 στρεμμάτων, διαταράσσοντας περαιτέρω το οικοσύστημα της ευρύτερης 
περιοχής. Επίσης, περιορίζει την πρόσβαση στο πευκοδάσος, σε ορεινά μονοπάτια προς την κορυφή αλλά 
και στις παρυφές του βουνού που χρησιμοποιείται από τους κατοίκους, επισκέπτες και περιηγητές άλλων 
περιοχών λόγω της φυσικής ομορφιάς του και της τοποθεσίας του. 
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Εικόνα 3 και 4: θέαση όλης της πεδιάδας επαρχίας Ελασσόνας και του Ολύμπου 

 

6. Αρχαιολογικοί χώροι – Θρησκευτικοί χώροι 

Περιορίζει την πρόσβαση στα δύο κηρυγμένα σπήλαια της περιοχής που έχουν ανακηρυχθεί «…τοπία 
εξαίρετου φυσικού κάλλους…», επηρεάζει τον φυσικό και ιστορικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου σε 
ανακηρυγμένα τοπικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως τα ερείπια της βυζαντινής μονής Αγίου Γεωργίου (17ου - 

18ου αιώνα), περιορίζει την πρόσβαση στον ιστορικό τόπο της πρώην λατομικής περιοχής και επηρεάζει 
νεότερα μνημεία που εντοπίζονται στον οικισμό και γενικότερα τις εκτάσεις πέριξ αυτού (π.χ. καρόδρομος, 
μονοπάτια συνόρων, πολεμικές θέσεις, υδραγωγείο, φυλάκια, πηγάδια κ.α.) και για τα οποία έχουμε 
ενημερώσει την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων Θεσσαλίας και η οποία δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε για 
αυτοψία και προστασία τους. Επίσης, η θετική εισήγηση του ΚΑΣ για τη συνέχιση του έργου δεν έλαβε 
υπόψη κατά τη συνεδρίαση του, ότι τα ανωτέρω μνημεία αλλά και όλη η περιοχή θα αποκλειστεί από 
συνολικά 3 φ/σ και όχι μόνο από τον φ/σ Αετορράχης. Εάν το έργο υλοποιηθεί χωρίς να αξιολογηθούν οι 
σωρευτικές επιπτώσεις και οπτική βλάβη επί των κηρυγμένων μνημείων, αυτά θα «εξαφανιστούν / χαθούν» 
από τις εκτεταμένες εκχερσώσεις, συνοδά έργα διασύνδεσης και κτίσματα, περιφράξεις συρματοπλέγματος 
και εκατοντάδες χιλιάδες πάνελ που θα τοποθετηθούν σε αυτόν. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο 
1ος όρος της θετικής εισήγησης του ΚΑΣ για τη συνέχιση του έργου («Περιμετρικά της εγκατάστασης του 
φωτοβολταϊκού σταθμού να προβλεφθεί η δημιουργία συμπαγούς και συνεχούς φυτοφράχτη από εγχώρια 
αειθαλή δένδρα, τα οποία θα έχουν ύψος τουλάχιστον 3μ») είναι μέτρο το οποίο δεν θα έχει κανένα 
απολύτως αποτέλεσμα λόγω των έντονης κλίσης του εδάφους και λόγω ότι τα ανωτέρω 4 μνημεία 
βρίσκονται σε υψηλότερο υψομετρικό επίπεδο από τα τρία γήπεδα του φ/σ Αετορράχης. 

7. Συμπεράσματα και επίλογος 

Εν κατακλείδι και εφόσον υλοποιηθούν όλοι οι σχεδιαζόμενοι φ/σ, το χωριό της Αετορράχης θα έχει 
περικυκλωθεί και οι κάτοικοι της θα έχουν οπτική όχληση (ανατολικά, βόρεια και νότια) από συνολικά 3 φ/σ, 
γεγονός ίσως μοναδικό και παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία, μετατρέποντάς το σε «χωριό ηλιακών 
συλλεκτών» και κάνοντας τη ζωή των κατοίκων σε αυτό ανυπόφορη. Όπως επίσης οι κτηνοτρόφοι της δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα βόσκησης των χιλιάδων αιγοπροβάτων τους, με αποτέλεσμα να μειωθεί το εισόδημά 
τους και σε βάθος χρόνου να αναγκαστούν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. 
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Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να καταστίσουμε σαφές ότι η παρούσα επιστολή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως 
ενέργεια μιας κλειστής κοινωνίας που δεν θέλει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή της, αλλά ακριβώς το 
αντίθετο. Ασφαλώς και γνωρίζουμε ότι οι ΑΠΕ αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη απειλή για τον πλανήτη μας σήμερα. Ωστόσο, η 
χωρίς πολιτική χωροθέτησης τους στην ύπαιθρο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους τοπικούς πληθυσμούς 
και το φυσικό περιβάλλον. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου φ/σ (Iliako Power III ΜΙΚΕ) στην Αετορράχη 
είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση βίαιης διατάραξης της ζωής και των δραστηριοτήτων των κατοίκων του 
χωριού παραβιάζοντας ρητά τα οριζόμενα στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ περί «αρμονικής 
ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον», καταπάτησης των δικαιωμάτων τους και με 
αρνητικές επιπτώσεις οικονομικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Τέλος, έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την πρόσφατη ομιλία σας (παράρτημα 3), όσον αφορά στην αναγκαιότητα σύμπνοιας και 
συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και τις χρήσεις χρήσης, όπως 
επίσης και με δηλώσεις του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κεδίκογλου (παράρτημα 4) 
και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού (παράρτημα 5). 

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης έχει ήδη επικοινωνήσει μέσω επιστολών αλλά 
και συναντήσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τοπικούς φορείς (Δήμος Ελασσόνας, Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτές ΠΕ Λάρισας), ώστε να μεταφέρει τις σοβαρές ενστάσεις των κατοίκων 
και κτηνοτρόφων, τις επιπτώσεις στην περιοχή και να ζητήσει σε αυτή φάση την απόρριψη της αίτησης 
παραχώρησης της έκτασης στην εταιρεία που έχει αδειοδοτηθεί αλλά και την απόρριψη της άδειας 
εγκατάστασης στον εν λόγω χώρο. 

Οι ενέργειες όμως και η στάση της εταιρείας Iliako Power III να ξεπεράσει με αθέμιτο και πλάγιο τρόπο την 
ισχυρή, ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη αντίθεση όλων των κατοίκων και κτηνοτρόφων της περιοχής στην 
κατασκευή του φ/σ Αετορράχης βασιζόμενη στα σοβαρά κενά και παραλήψεις του νόμου 49828/03.12.2008, 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και αναμένουμε το ΥπΑΑΤ να λάβει σοβαρά 
υπόψη του τις οδυνηρές οικονομικές συνέπειες που θα υποστούν οι κτηνοτρόφοι-κάτοικοι της περιοχής, σε 
περίπτωση που αποφασιστεί η εκμίσθωση της εν λόγω έκτασης. 

Ολοκληρώνοντας, αιτούμαστε την παρέμβαση σας με όποιον τρόπο κρίνετε εσείς κατάλληλο, με σκοπό να 
αποτραπεί: α) η καταστροφή του χωριού μας και β) ο οικονομικός μαρασμός και χρεοκοπία των 
κτηνοτρόφων μας. 

Με εκτίμηση, 
Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης 
 



Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης 

Σελίδα 6 από 8 

Παράρτημα 1: Φωτογραφίες της περιοχής που σχεδιάζεται ο φ/σ της εταιρείας Iliako Power III 

 
Εικόνα 5: αεροφωτογραφία των 3 γηπέδων του φ/σ Αετορράχης πλησίον του οικισμού, των 6 κτηνοτροφικών μονάδων και των 
7 ρεμάτων που διατρέχουν τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις του φ/σ 



Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης 

Σελίδα 7 από 8 

Παράρτημα 2: Αντιδράσεις από βουλευτές και τοπικούς φορείς 

 
Ο σχεδιαζόμενος φ/σ Αετορράχης, πέραν των αντιδράσεων εκ μέρους των κατοίκων και των κτηνοτρόφων, 
έχει προκαλέσει την αντίδραση από βουλευτές όλων των κομμάτων και ασφαλώς από τοπικούς φορείς και 
οργανώσεις. Στον ακόλουθο πίνακα απαριθμούνται οι εν λόγω αντιδράσεις: 
 
 

Πίνακας 1: Αντιδράσεις από βουλευτές και τοπικούς φορείς 

 



Επιτροπή Κατοίκων Αετορράχης 

Σελίδα 8 από 8 

Παράρτημα 3: Αποσπάσματα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια του φ/σ Κοζάνης στις 

06/04/22 

…Το τονίζω αυτό διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την πράσινη 
μετάβαση, να υπάρχει η σύμπνοια και η συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να μην μπούμε σε έναν 
ατελείωτο ανταγωνισμό ως προς τις χρήσεις γης. Αποδεικνύεται εδώ, σε αυτή την πολύ όμορφη περιοχή, ότι 
ένα υπερσύγχρονο φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με την κτηνοτροφία, με τις 
παραδόσεις του τόπου, χωρίς η μία χρήση να ανταγωνίζεται την άλλη… 

…Ταυτόχρονα, όμως, θα εξασφαλίσουμε ότι τα έργα αυτά ΑΠΕ θα γίνουν σε περιοχές όπου δεν θα έχουμε 
έντονες συγκρούσεις με τοπικές κοινωνίες, γιατί τα έργα αυτά δεν μπορούν να ανταγωνίζονται άλλες 
χρήσεις γης ή να παρεμβαίνουν με τρόπο υπερβολικό στο φυσικό μας τοπίο. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή 
είναι η εξίσωση την οποία καλούμαστε να λύσουμε και είμαστε σε θέση να το κάνουμε… 

(Πηγή: https://primeminister.gr/2022/04/06/29056) 

Παράρτημα 4: Αποσπάσματα της συνέντευξης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου 

…όπως γνωρίζετε η εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» αποτέλεσε μια αναγκαία διέξοδο προκειμένου 
να καταβληθούν οι κοινοτικές ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η λύση αυτή προκρίθηκε από 
την ανεπάρκεια επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας στις οποίες υπήρχε (και 
υπάρχει) σημαντικός αριθμός ζώων…. 

….Δεδομένης της ανάγκης στήριξης των ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων της χώρας, όπως της φέτας και 
των άλλων ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων, αλλά και της επίτευξης του μέγιστου δυνατού βαθμού διατροφικής 
επάρκειας του πληθυσμού, εργαζόμαστε πάνω στην οικοδόμηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου 
πλέγματος παρεμβάσεων και κινήτρων όχι μόνο για την παραμονή των κτηνοτρόφων στον τόπο τους αλλά 
και για την αύξηση του ζωικού τους κεφαλαίου… 

(Πηγή: περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία, τεύχος Σεπτέμβριος 2021) 

Παράρτημα 5: Απόσπασμα των δηλώσεων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κ. πριν τη 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (16/03/2022) 

…Δεν είμαστε ενάντια στα φωτοβολταϊκά. Αλλά τα φωτοβολταϊκά δεν πρέπει να γίνονται σε παραγωγική γη. 
Παραγωγική γη σημαίνει, πρώτον η γη η οποία μπορεί να παράγει προϊόντα φυτικά, γης αλλά και γη η οποία 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους κτηνοτρόφους για να παράγουν τα προϊόντα της κτηνοτροφίας. Συνεπώς 
εδώ υπάρχει μία γη στην οποία επιχειρείται να γίνει ένα φωτοβολταϊκό…. 

(Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=CVUKe2YEI2w) 




