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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡ.11 ΠΑΡ.7 Ν.4685/2020 

 

Του Ν.Π.Δ.Δ.-Ο.Τ.Α. Α βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», που 

εδρεύει στα Καλύβια Αττικής, με Α.Φ.Μ.997727408, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.  

ΚΑΤΑ 

Της από 14/12/2021 υπ’ αριθμ. Βεβ-4617/2021 πράξης βεβαίωσης παραγωγού, του 

Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,  με ΑΔΑ Ε4ΗΨΙΔΞ-5Ε3, που αφορά 

αιολικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2MW και μέγιστης 

ισχύς 2MW στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του 

Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με 

την επωνυμία ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ. 

 

Με την παρούσα, ζητάμε την ακύρωση της παραπάνω βεβαίωσης 

παραγωγού για τους κάτωθι νόμιμους και βάσιμους λόγους:  

1. Οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, διαχρονικά έχουν ταχθεί κατά της 

εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων, ειδικά στο Πάνειο όρος και τον Λαυρεωτικό 

Όλυμπο, όπως, ΠΑΡΑΝΟΜΑ προβλέπει η Υπουργική απόφαση 49829 α.π. 2464/3-

12-2008.  

Η αντίθεσή μας, που δεν αποτελεί αντίθεση στη παραγωγή ενέργειας από 

Α.Π.Ε., οφείλεται:  

α) Στο ότι στην Αττική έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και 

δραστηριοτήτων, όπου το ανθρωπογενές περιβάλλον, διαρκώς επεκτείνεται σε 

βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει ανάγκη ο πληθυσμός της Αττικής. 

Με τα Αιολικά Πάρκα οι κορυφογραμμές των όρων Πάνειο και Όλυμπος παύουν να 

έχουν το χαρακτηριστικά  φυσικού περιβάλλοντος.  

β) Στο Δήμο Λαυρεωτικής λειτουργεί το Ενεργειακό Κέντρο 

Ηλεκτροπαραγωγής Λαυρίου-Κερατέας (έκτασης 405.000m2), o Ατμοηλεκτρικός 

Σταθμός Κερατέας-Λαυρίου από το 1972. Σήμερα, η εγκαταστημένη ισχύς του 

Σταθμού είναι 930MW  με δυο Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου (μονάδες 4 και 5), με 

κύριο καύσιμο το Φυσικό Αέριο. Παράλληλα, υπάρχουν Υποσταθμοί (Υ/Σ) 150kv & 
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400kv που διοχετεύουν την παραγόμενη ενέργεια στο Δίκτυο Μεταφοράς με τέσσερις 

γραμμές αναχώρησης Υψηλής Τάσης προς τα Κέντρα Υψηλής Τάσης Παλλήνης, 

Μαρκοπούλου (ΑΔΜΗΕ) και προσφάτως συνδέουν με υποβρύχιο καλώδιο την 

διασύνδεση ΚΥΤ Λαυρίου με τη νησιωτική Ελλάδα. Στον ίδιο χώρο ευρίσκονται σε 

εφεδρεία οι μονάδες 1 και 2 (450 MW) και η μονάδα 3 (180 MW) οι οποίες 

διαχρονικά έχουν στηρίξει το δίκτυο τη ζήτηση και την ευστάθεια του συστήματος σε 

όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική και την Αθήνα.  

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, φιλοξενεί το παραπάνω εργοστάσιο που 

συνεισφέρει καθημερινά έως και στο 18,5% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας 

της Ελλάδας. Επιπροσθέτως, οι 4  Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής και Υπερψηλής 

Τάσης οδεύουν από τους Δήμους Λαυρεωτικής και  Σαρωνικού προς την υπόλοιπη 

ηπειρωτική Ελλάδα στο Εθνικό Διασυνδεμένο Σύστημα, διασχίζοντας σε μήκος 25 

χλμ το Δήμο και ειδικότερα οι 3 γραμμές τη βόρεια πλευρά του Πανείου όρους και η 

μια τη Νότια πλευρά αυτού.  

Το Ενεργειακό Κέντρο ΔΕΗ Λαυρεωτικής (Ε..Κ.Δ.Ε.Η.Λ) εκτός της 

συνεισφοράς του καθημερινά με το 18,5% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας της 

Ελλάδας, λόγω της εγγύτητας με την πρωτεύουσα ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για την Αθήνα και την Αττική, αφού 

συνεισφέρει εκτός του μεγάλου ποσού ενέργειας, στην ευστάθεια, στην ισορροπία και 

την ασφάλεια της ενεργειακής κάλυψης, ιδίως σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου 

δύναται να συνεισφέρει περισσότερο στην αυξημένη ζήτηση.  

Επιπλέον, στο Ε.Κ. Δ.Ε.Η.Λ. συνδέονται με το Εθνικό δίκτυο, το Αιολικό 

Πάρκο της νήσου Αγίου Γεωργίου  και τα αιολικά  πάρκα της Εύβοιας.  

Ακόμα (και αυτή έχει τεράστια σημασία)   από το Ε.Κ. Δ.Ε.Η. Λ. γίνεται η 

διασύνδεση και τροφοδότηση ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΝΗΣΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.  

Είναι δυνατόν να καταστρέφονται, ειδικά στο Δήμο Λαυρεωτικής, βουνά 

όπως το Πάνειο όρος για αιολικά πάρκα, που η συνεισφορά τους στο ενεργειακό     

ισοζύγιο της Ελλάδας είναι σχεδόν μηδαμινή (0,016%).  

2. Η υπ’ αριθμ. 115893/24/04/2020 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας 

Δόμησης Μαρκοπούλου – Μεσογαίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

οικοδομική άδεια, που αφορά στη θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στο 

Πάνειο όρος, αντίκειται στο από 19-02-2003 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ΄121/19-02-

2003) που καθορίζει τις Ζώνες προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου 

Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής).  



3 

 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 του από 19-02-2003 προεδρικού διατάγματος 

(ΦΕΚ Δ΄121/19-02-2003) καθορίστηκαν τα όρια των ορεινών όγκων Μερέντα, 

Μαυροβούνι, Ολύμπου, Πανείου (Κερατοβουνίου) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται 

στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, 

Καλυβίων και των κοινοτήτων Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγ. Κωνσταντίνου, 

Σαρωνίδας, Κουβαρά,  όπως τα όρια αυτά φαίνονται με πράσινη γραμμή στα τριάντα 

τρία (33) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1 :5000 που θεωρήθηκαν από 

τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 17407/2002 πράξη 

του και που συνοπτικά τους αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύθηκαν με το εν 

λόγω ΠΔ.  

Το σημείο στο οποίο θα εκτελεστεί το επίδικο έργο, ήτοι η θέση «Στεφάνα» 

του Πανείου όρους, έχει υπαχθεί στην Ζώνη Α του άρθρου 2 του π.δ, το οποίο 

προβλέπει τα εξής: «Εντός των ορίων των καθοριζομένων με το άρθρο 1 του 

παρόντος ορίζονται ζώνες προστασίας όπως φαίνονται  με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ (Δ 1 και 

Δ2) στα διαγράμματα του άρθρου 1 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:  

1. Ζώνη Α: Είναι ζώνη απολύτου προστασίας με χρήσεις αναψυχής, 

υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας και 

εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 

υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης για την περιοχή. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων γίνεται μετά από 

έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και γνώμη των 

αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων γεωργίας και 

Πολιτισμού.2……3……4……..5. Εντός των ζωνών Α, Β, Γ, Δ, επιτρέπονται και τα 

παρακάτω: α. ……β. Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής ήτοι: Έργα και 

εγκαταστάσεις ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ), τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, 

Δήμοι), μεταφορών (ΟΣΕ, οδικά έργα) και πεζοδρομήσεις……..6. Επιπλέον των 

ανωτέρω επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: α. Εντός των ζωνών Α, Β και γ 

εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 24α του Ν. 2075/1992 (Α  129) που προστέθηκε με το 

άρθρο 41 του Ν. 2145/1993 (Α 88) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 

2166/1993 (Α 137). Οι εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών 

που εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων και του συναρμόδιου Υπουργού. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή αιολικής ενέργειας 

για σκοπούς έρευνας ή επίδειξης στη θέση Αγία Μαρίνα Λαυρίου που εμπίπτει στην 

Α  Ζώνη. Οι εγκαταστάσεις νεκροταφείων μικρής κλίμακας επιπέδου Δήμου ή 
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κοινότητας και μικρών Ιερών Ναών, εμβαδού 80 τ.μ. η χωροθέτηση των οποίων 

εγκρίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων κατά 

περίπτωση φορέων εκτός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου Μερέντας (που έχει 

κηρυχθεί με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/1848/478/21.3.1989 απόφαση Υπουργού 

Πολιτισμού (Β 302) και περιλαμβάνονται στα όρια της Α ζώνης του παρόντος. Είναι 

δυνατή η χωροθέτηση διαδημοτικών Οργανωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.), εφ’ όσον αυτές εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασμό 

κατά την οικεία νομοθεσία. β. Επίσης εντός των παραπάνω ζωνών και της ζώνης Δ 

του παρόντος επιτρέπονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις που κρίνονται απολύτως 

απαραίτητες για την άμυνα της χώρας. Στις Α ζώνες απολύτου προστασίας 

αρχαιολογικών χώρων όπως αυτές καθορίστηκαν με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α 

1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (Β 1070) και 

βρίσκονται εντός των ζωνών Α,Β,Γ και Δ του παρόντος επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις 

που καθορίζονται με την παραπάνω απόφαση καθώς και η εγκατάσταση μόνο 

υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών, εφαρμόζονται δε κατά τα λοιπά οι διατάξεις 

της παραπάνω απόφασης» . 

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές πως η συγκεκριμένη 

τοποθεσία περιλαμβάνεται σε ζώνη προστασίας Α, στην οποία δεν επιτρέπεται η 

τοποθέτηση ανεμογεννητριών σύμφωνα με το από 19-02-2003 προεδρικό διάταγμα 

(ΦΕΚ Δ΄121/19-02-2003), καθώς δυνάμει αυτού η εν λόγω τοποθέτηση επιτρέπεται 

μόνο στην τοποθεσία Αγία Μαρίνα Λαυρίου. Παρότι λοιπόν, το εν λόγω ζήτημα 

ρυθμίζεται διαφορετικά με το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΥΑ 49828/12-11-2008), πλην 

όμως αφενός μεν διάταξη κατώτερης τυπικής ισχύος (υπουργική απόφαση) δεν 

δύναται να οδηγήσει στην κατάργηση διατάξεως αυξημένης τυπικής ισχύος 

(προεδρικό διάταγμα), αφετέρου δε η γενική αναφορά του ΕΠΧΣΑΑ στο Πάνειο Όρος 

δεν καταργεί τους ειδικότερους περιορισμούς προστασίας που ρυθμίζονται με τις 

διατάξεις του από 19-2-2003 π.δ. (ήτοι η εγκατάσταση επιτρέπεται στην περιοχή της 

Αγίας Μαρίνας Λαυρίου και στις περιοχές που δεν υπάγονται σε ζώνη προστασίας 

Α). Πολλώ δε μάλλον δεν επηρεάζουν εν προκειμένω οι ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 

18 ν.3851/2010, , αφού αυτές αφορούν ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού (γενικά 

πολεοδομικά σχέδια, ρυθμιστικά σχέδια, ζώνες οικιστικού ελέγχου) και όχι ειδικές 

διατάξεις προστασίας της φύσης, όπως η προστασία των ορεινών όγκων της 

Λαυρεωτικής με το από 19-2-2003 π.δ., ενώ και η αναφορά ότι από την έναρξη 

ισχύος του ν.3851/2010 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη αφορά τις ειδικότερες 
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ρυθμίσεις του νόμου αυτού, που ουδόλως βέβαια αφορούν την προστασία των 

ορεινών όγκων της Λαυρεωτικής ή άλλες διατάξεις προστασίας της φύσης.  

Ακόμα, αναφέρουμε ότι στα ειδικά διατάγματα προστασίας και 

χωροταξικής οργάνωσης της περιοχής μας (ΖΟΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ), οι  επιτρεπτές χρήσεις κατά την πάγια 

πρακτική (ερμηνεία) της ΥΔΟΜ Μαρκοπούλου διαχρονικά είναι ΜΟΝΟ αυτές που 

ρητά αναφέρονται στα διατάγματα και καμία άλλη (π.χ. προηγούμενο καθεστώς με 

χώρους  στάθμευσης σκαφών, για τα οποία απαιτήθηκε τροπολογία νόμου για αυτά 

τα διατάγματα).  

Ενώ λοιπόν στο π.δ. ορεινών όγκων Λαυρεωτικής είναι σαφές, ότι 

επιτρέπεται ΜΟΝΟ στη θέση Αγία Μαρίνα η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, και δεν 

υπάρχει άλλη διάταξη, {όπως για παράδειγμα στο π.δ. ΖΟΕ Μεσογείων ΦΕΚ 

199/Δ/2003 άρθρο 2, V.II., όπου για τη ζώνη Γ2 ορίζει ως επιτρεπτέα χρήση τις 

«Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας»}, η υπηρεσία Δόμησης 

Μαρκοπούλου  εξέδωσε παράτυπα την παραπάνω άδεια.  

  Επομένως η οικοδομική άδεια  για την θεμελίωση εγκατάστασης 

ανεμογεννήτριας στο Πάνειο όρος, ήτοι για εκτέλεση μη επιτρεπόμενου έργου εντός 

της Ζώνης Α’ απολύτου προστασίας  εκδόθηκε κατά παράβαση της παρ.2 του από 

19-02-2003 προεδρικού διατάγματος, το οποίο επιτρέπει μόνο στη θέση Αγία Μαρίνα 

Λαυρίου εγκατάσταση ανεμογεννητριών και μάλιστα του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή αιολικής ενέργειας για σκοπούς έρευνας ή 

επίδειξης. Για τον λόγο αυτό η  οικοδομική άδεια δεν πληροί τις νόμιμες 

προϋποθέσεις.  

Συνεπώς, καθίστατο σαφές πως ο εν λόγω παραγωγός ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αιολικού 

σταθμού στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ, της Δημοτικής ενότητας Καλυβίων Αττικής και εξ 

αυτών των λόγων πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη βεβαίωση παραγωγού.  

Πλέον των ανωτέρω, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αρχής της 

αναλογικότητας και του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθίσταται σαφές πως  αφενός 

οι επαχθείς συνέπειες για το περιβάλλον της διοικητικής μας περιφέρειας είναι 

ουσιωδώς σημαντικότερες και  μη αναστρέψιμες εν σχέσει με την εν λόγω 

επιχειρηματική ανάπτυξη και αφετέρου η έκδοση της εν λόγω πράξεως  δεν 

καθίσταται πρόσφορή, ανάλογη και κατάλληλη  και εξ αυτού του λόγου πρέπει να 

ακυρωθεί.   
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Επειδή, έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης 

καθώς η προσβαλλόμενη αφορά στη δημιουργία αιολικού σταθμού εντός των 

διοικητικών μας ορίων και οι δυσμενείς συνέπειες αυτού στον περιβαλλοντολογικό 

πλούτο της περιοχής μας και η γενικότερη υποβάθμιση αυτής μας νομιμοποιούν ως 

φορείς δημοσιάς εξουσίας για την άσκηση της παρούσης.   

Επειδή, οι ισχυρισμοί μας είναι νόμιμοι και βάσιμοι και η εν λόγω βεβαίωση 

παραγωγού δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της  

  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ακυρωθεί η  από 14/12/2021, υπ’ αριθμ. Βεβ.-4617/2021 πράξη 

βεβαίωσης παραγωγού, του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με ΑΔΑ 

Ε4ΗΨΙΔΞ-5Ε3. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ  

 


