
1 

 

                                                                   
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 
                                                  Κερατέα 3.12.2019 

         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθμ. πρωτ.: 22205      
     ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 
 

       
   Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου  
   Ταχ. Δ/νση:      Αθηνών Σουνίου 37 
                              19001 Κερατέα  

Πληροφορίες: κ. Ζορμπάς Απόστολος     
Τηλέφωνο:       22993-20200   

   Fax:                    22990-67900 

              Προς:  1) κ. Δημήτρη Λουκά 
                               Δήμαρχο Λαυρεωτικής 
                           2) Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 
                               
 
              Κοιν.: 1) κ. Δήμητρα Πάλλη 
                              Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής 
                          2) κ. Ηλία Στουραΐτη 
                              Αντιδήμαρχο Λαυρεωτικής 

 

Θέμα: Αποστολή της υπ’ αριθμ. 4/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερατέας που 

αφορά «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση αιολικού σταθμού 18 

ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 16.2MW στο Πάνειον Όρος, των Κοινοτήτων 

Κερατέας και Καλυβίων, Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού αντίστοιχα». 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Κερατέας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος προς ενημέρωσή σας.  

 

Συνημμένα: 

 Απόφαση  4/2019 

                                                                 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου  

       

                                                                                                                      Απόστολος Ζορμπάς  

Εσωτερική Διανομή:   
1. Φ. Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Κερατέας 
2. Γραφείο Πρωτοκόλλου 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
     ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
     

 
 

       
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης:                26 Νοεμβρίου 2019 

Ημέρα και ώρα:                                   Τρίτη, ώρα 19.00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης:      20.11.2019 

Αριθμός μελών:                                    11 

 

Παρόντα μέλη 

1. Ζορμπάς Απόστολος (Πρόεδρος) 

2. Λιούμης Κωνσταντίνος 

3. Μυλωνάς Αντώνιος 

4. Ορφανίδη Δέσποινα 

5. Παπαθανασίου Σταμάτιος 

6. Λιάπη Σταματίνα 

7. Χατζηδιαμαντής Γεώργιος 

8. Αντωνίου Ιωάννα 

9. Ρουμπάνη Ελένη 

10. Κρητικού-Αραμπατζή Μαρία 

Απόντα μέλη  

1. Καταφυγή-Εμμανουηλίδου Δήμητρα 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3ης συνεδρίασης, 

στην οποία ήταν παρών ο κ. Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής.  

 

Παρούσα και η υπάλληλος Λιάγκη Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
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Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση αιολικού σταθμού 18 

ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 16.2MW στο Πάνειον Όρος, των Κοινοτήτων 

Κερατέας και Καλυβίων, Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού αντίστοιχα». 

 

Αριθμ. απόφ.: 4/2019 

 

Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Σταμάτιο Παπαθανασίου να εισηγηθεί για το πρώτο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παπαθανασίου, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής: «Στο Πάνειον 

όρος πρόκειται να εγκατασταθούν τρία πάρκα ανεμογεννητριών ως ακολούθως: 

1. Πάνειον όρος - 27 ανεμογεννήτριες ισχύος 24.3MW της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική 

Άνεμος»  

2. Πάνειον όρος - θέση Στεφάνα - 1 ανεμογεννήτρια 0.8MW της εταιρείας «Αιγαιοηλεκτρική 

Αττικής». 

3. Τογάνι Κερατέας - 9 ανεμογεννήτριες ισχύος 18MW της εταιρείας «Αιολική Αττικής».  

Με πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:Ω15ΗΟΡ1Κ-6ΘΥ, 

21/11/2019) απορρίφθηκε το αίτημα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για Αιολικό σταθμό ισχύος 

18MW στο ΤΟΓΑΝΙ Λαυρεωτικής της εταιρείας «Αιολική Αττικής», γιατί το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας δε συνηγορεί, καθότι θα επηρεάσει τα συστήματα Radar της Πολεμικής Αεροπορίας. (Η 

εταιρεία μπορεί να κάνει προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε 30 

ημέρες). 

Για την ανεμογεννήτρια στη θέση Στεφάνα δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων. 

Για το πάρκο στο Πάνειον Όρος με πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

(ΑΔΑ:602ΛΙΔΞ-Δ75, 8/10/2019) μειώθηκε ο αριθμός των ανεμογεννητριών από 27 σε 18 και η 

συνολική ισχύς από 24.3MW σε 16.2 MW μετά την παρέμβαση του ΓΕΕΘΑ. Το έργο προχωράει 

κανονικά, όπως επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» στις 

13/11/2019 στην ενημερωτική συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο Σαρωνικού με εκπρόσωπους 

των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και των Κοινοτήτων Κερατέας και Καλυβίων. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κερατέας δεν εναντιώνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι 

οποίες ασφαλώς συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας της χώρας. Η χωροθέτηση τους, όμως, θα 

πρέπει να γίνεται σε περιοχές που μπορούν να ενταχθούν τέτοιας κλίμακας έργα, όπως έγινε και 

στο νησί Αϊ-Γιώργης, όπου εγκαταστάθηκε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. 

Επειδή: 
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1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει ήδη μεγάλη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας, αφού 

διαθέτει τη μεγαλύτερη ενεργειακή μονάδα της χώρας με εγκατεστημένη ισχύ 1.35GW και 

με όλες τις περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή. Η νέα μονάδα θα είναι ισχύος 16.2 MW 

αμελητέας συνεισφοράς. 

2. Οι εταιρείες αγνοούν επιδεικτικά την τοπική κοινωνία και δρομολογούν έργα χωρίς 

ενημέρωση και διάλογο. Η  Κερατέα το έζησε και το 2010 με τις εταιρείες που ήθελαν να 

καταστρέψουν το Οβριόκαστρο. 

3. Η Κερατέα έχει ήδη στο βόρειο τμήμα της ένα μεγάλο δίκτυο πυλώνων μεταφοράς υψηλής 

τάσης που έχουν δεσμεύσει μεγάλη έκταση γης. 

4. Το Πάνειον όρος έχει δρομολογηθεί από όλες τις παρατάξεις σαν χώρος αναψυχής και 

δραστηριοτήτων. Η Κερατέα αναζητά τέτοιους χώρους εδώ και χρόνια ώστε να της δώσουν 

μια μικρή ώθηση και επισκεψιμότητα. 

5. Τα αντισταθμιστικά θα είναι ελάχιστα σε σχέση με την όχληση στην περιοχή: 115.000€ στους 

δύο δήμους (3% των κερδών, από όπου 1.7% πάει στο Δήμο, 1% στα ρολόγια των 

καταναλωτών και 0.3% στο ειδικό τέλος ΑΠΕ). Το ύψος των αντισταθμιστικών δόθηκε από 

τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» στις 13/11/2019. 

6. Οι θέσεις εργασίας είναι κυριολεκτικά μηδενικές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.  

7. Οι ανεμογεννήτριες θα επιβαρύνουν το ήδη κορεσμένο φυσικό περιβάλλον της Αττικής και 

της περιοχής μας αλλάζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός βουνού. 

8. Η ακουστική όχληση των ανεμογεννητριών θα φθάνει μέχρι τα 500μ. 

9. Ο χρόνος ζωής μιας ανεμογεννήτριας είναι περίπου 20 χρόνια και δεν υπάρχει καμία 

μέριμνα για αποκατάσταση της περιοχής.  

Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 168/2019 ομόφωνη απόφασή του εκδήλωσε την 

αντίθεση του με το έργο και παράλληλα απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και 

συγκεκριμένα στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, την απόφαση η οποία περιέχει: (α) 

Δήλωση αντίθεσης με το έργο και κάθε Αιολικό Πάρκο στο Πάνειον όρος, (β) Συγκρότηση 

διαπαραταξιακής επιτροπής για νομικά, δικαστικά μέτρα και οργάνωση κινητοποιήσεων μαζί με την 

αντίστοιχη επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού (γ) Προσφυγή της απόφαση της ΡΑΕ. Την ίδια ημέρα ο 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής απέστειλε στη ΡΑΕ αίτηση αναθεώρησης της απόφασής της. Ανάλογη 

ομόφωνη απόφαση εξέδωσε και το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού. 
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Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Αντώνιος Μυλωνάς, ο οποίος δήλωσε την αντίθεσή του στην 

εισήγηση, αναφέροντας τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε πρόσφατα μια απόφαση 

γνωμοδότησης κατά της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου προβάλλοντας κάποιες θέσεις 

εναντίωσης με σκοπό οι θέσεις αυτές να στοιχειοθετήσουν μια προσφυγή κατά του έργου. 

Εφόσον αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε και ενδεχομένως παρόμοια θα είναι και η 

απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου θα περιμένουμε με βάση τις θέσεις εναντίωσης να 

αξιοποιηθεί κάθε νόμιμη και θεσμική δυνατότητα προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η θέση. 

Η προσωπική μου γνώμη είναι πως οι συγκεκριμένες αντιρρήσεις που προβάλλονται στην 

αίτηση αναθεώρησης που κατατέθηκε με σκοπό την προσφυγή στερούνται νομικού ερείσματος και 

μάλιστα λόγω δεδικασμένου τελεσίδικα στην ίδια και ταυτόσημη υπόθεση από το ΣτΕ που 

απέρριψε προσφυγή του Δήμου Λαυρεωτικής, μόλις το 2018 και την καταθέτω στα πρακτικά. 

Πέρα από αυτές τις θέσεις έχουν ακουστεί και άλλες π.χ. ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι 

μικρά. Και όμως υπάρχει νόμος που καθορίζει το ύψος των αντισταθμιστικών και μάλιστα η ΔΕΗ 

που παράγει στο Λαύριο 1000 φορές μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας αποδίδει μόλις τα διπλά από 

ό,τι προβλέπεται να αποδώσει το αιολικό πάρκο. 

Στο σημείο που διαφωνώ είναι ότι, εφόσον δεν τελεσφορήσει τελικά η νέα προσφυγή, δεν 

συμφωνώ το θέμα αυτό να χρησιμοποιηθεί για πολιτική εκμετάλλευση και να προτρέψει έμμεσα ή 

άμεσα την κοινωνία να προβεί σε έκνομες και παραβατικές ενέργειες, διότι ακούω ότι, επειδή 

ενδεχομένως δεν θα υπάρξει δικαστική δικαίωση, αναμένεται πως η ίδια η κοινωνία θα αντιδράσει 

και θα ακυρώσει το έργο. 

Μια κοινωνική αντίδραση για έργα με θετικό πρόσημο στο περιβάλλον, για έργα που είναι όχι 

πλέον επιλογή αλλά απαίτηση της εποχής μας, να περάσουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής σε 

αυτές τις μορφές ενέργειας, μπορεί να ερμηνευθεί αρνητικά και να απαξιώσει ακόμα το πάγιο 

αίτημα της πόλης για τη μη εγκατάσταση ΧΥΤΑ».    

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερατέας 

Αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των κ.κ. Σταματίου Παπαθανασίου και Αντωνίου Μυλωνά και 

μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσοι ζήτησαν το λόγο, όπως καταγράφονται στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

I. Καταδικάζει απερίφραστα το έργο αυτό, αλλά και κάθε έργο εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

στο Πάνειον όρος κατά μήκος όλης της κορυφογραμμής και στο Τογάνι.  

II. Συμμετέχει μέσω του Προέδρου στη διαπαραταξιακή επιτροπή των δύο Δήμων για νομικά, 

δικαστικά μέτρα και οργάνωση κινητοποιήσεων. 

III. Ζητά από το Δήμο Λαυρεωτικής να προχωρήσει άμεσα στην αξιοποίηση της κορυφογραμμής 

του Πανείου Όρους, μετατρέποντάς τον σε χώρο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων, 

όπως έχει αποτυπωθεί και στο προεκλογικό πρόγραμμα του Δημάρχου Λαυρεωτικής. 

IV. Θα προετοιμάσει και θα οργανώσει ανοικτή εκδήλωση - ενημέρωση στην Κερατέα ώστε να 

ενημερωθούν οι κάτοικοι της πόλης και των οικισμών για τα έργα αυτά. 

 

Ο κ. Αντώνιος Μυλωνάς απείχε της ψηφοφορίας, καθώς διαφωνεί να χρησιμοποιηθεί το θέμα για 

πολιτική εκμετάλλευση και έμμεση ή άμεση προτροπή της κοινωνίας σε έκνομες και παραβατικές 

ενέργειες, αφού μια τέτοια κοινωνική αντίδραση για έργα με θετικό πρόσημο στο περιβάλλον, για 

έργα που είναι όχι πλέον επιλογή αλλά απαίτηση της εποχής, μπορεί να ερμηνευθεί αρνητικά και να 

απαξιώσει ακόμα το πάγιο αίτημα της πόλης για τη μη εγκατάσταση ΧΥΤΑ. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 Απόστολος Ζορμπάς 

 

Τα μέλη 

 

 

 

 

 

Κερατέα 3.12.2019 
Πιστό απόσπασμα 


