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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 11η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 118/2020 

Σήμερα 01/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) 
της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) 
της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 437560/25-6-2020 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 25/6/2020 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Συζήτηση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος. 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα έξι (76) 
παρόντων επί συνόλου εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι  
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου 
θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός Αθανάσιος. 
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Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη,  
Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης 
Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), 
Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος 
Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, 
Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, 
Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κων/νος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια Χριστίνα, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, 
Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: - 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
ενημέρωσε το Σώμα ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για το θέμα της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος προτείνεται από τη διοίκηση η έκδοση σχετικού 
ψηφίσματος. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αυγερινό, ο οποίος 
έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος το κάτωθι προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος : 
 
«Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και ο Περιφερειάρχης Αττικής αφού 
πληροφορήθηκαν ότι επιχειρείται η εγκατάσταση 18+1 ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος: 
18 ανεμογεννήτριες ισχύος 24.3 MW και 1 ανεμογεννήτρια 0.8MW από δύο εταιρείες και 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

▪ όλο το ιστορικό από το 2000 όπου καταψηφίστηκε η σχετική αίτηση εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων από τους πρώην Δήμους Κερατέας και Καλυβίων, 

▪ ότι στις αρχές του 2003 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ματαίωσε τις 
σχετικές χωροθετήσεις, 

▪ τις προσφυγές των Δημοτικών Αρχών το 2011 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
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▪ τα ασφαλιστικά μέτρα αναστολής των εργασιών και ακύρωσης των αδειών του έργου 
στο Διοικητικό Εφετείο από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με αποτέλεσμα 
την προσωρινή αναστολή των έργων,  

▪ τις ομόφωνες καταψηφιστικές Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λαυρεωτικής 
και Σαρωνικού, 

▪ το από κοινού Ψήφισμα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, 
▪ το από 1/7/2020 κοινό κείμενο του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά και του 

Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου,  
▪ ότι το Πάνειο Όρος προστατεύεται με το ΦΕΚ 121/2003 ως Ζώνη Α’ Απολύτου 

Προστασίας ορεινών όγκων Λαυρεωτικής. Σύμφωνα με αυτό δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος, 

▪ ότι το  Πάνειο Όρος έχει κηρυχθεί αναδασωτέο, μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2007, 
▪ ότι η κατασκευή και η εγκατάστασή τους θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην πανίδα, τη 

χλωρίδα και το μικροκλίμα της περιοχής. Ειδικότερα, απαιτούνται αρκετά χιλιόμετρα 
νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τσιμεντένιες βάσεις τα οποία 
συνεπάγονται αποψίλωση του δάσους και της βλάστησης, 

▪ ότι η περιοχή της Λαυρεωτικής έχει ήδη πολύ μεγάλη συνεισφορά στην παραγωγή 
ενέργειας, με την μεγάλη ενεργειακή μονάδα της Λαυρεωτικής 1,5 GW (με όλες τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες), καθώς και το μεγάλο αιολικό πάρκο στη νησίδα Άγιος 
Γεώργιος. Παράλληλα, κατά μήκος των πλαγιών του Πανείου Όρους ακριβώς δίπλα 
στην πόλη της Κερατέας διέρχονται 4 δίκτυα πυλώνων, με γραμμές υπερυψηλής 
τάσης για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας, τα οποία έχουν δεσμεύσει και 
απαξιώσει μεγάλη έκταση,  

▪ ότι η απόσταση του σχεδιαζόμενου μεγάλου αιολικού πάρκου των 18 
ανεμογεννητριών είναι μικρότερη των 500m από τα πρώτα σπίτια της πόλης που αυτό 
συνεπάγεται έντονο πρόβλημα ηχορύπανσης στην ευρύτερη περιοχή 

▪ ότι η  χωροθέτηση αυτών των έργων προχώρησε χωρίς καμία ενημέρωση και 
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και κάθε βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

▪ ότι η φέρουσα ικανότητα της Λαυρεωτικής είναι ήδη κορεσμένη και δεν μπορεί να 
υποδεχθεί άλλα τέτοια έργα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άρθρα πανεπιστημιακών 
καθηγητών  

▪ ότι στο Πάνειο Όρος έχουν δρομολογηθεί από τους Δήμους και τις Κοινότητες της 
περιοχής ενέργειες αξιοποίησης της κορυφής του. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται 
η εκμετάλλευση του ανενεργού στρατοπέδου της Αεροπορίας ως χώρος αναψυχής 
και αθλητικών δραστηριοτήτων. Επίσης έχει ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης και 
αξιοποίησης των μονοπατιών του Πανείου Όρους με βάση το ΦΕΚ206/30.0.2017.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ: 

 
α) Την απόλυτη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Αττικής στον 
δίκαιο αγώνα των δημοτικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας των Δήμων Λαυρεωτικής και 
Σαρωνικού για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος. 
β)Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Αττικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά στην εναντίωση της σε καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας με 
μεγάλο περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα. 
γ)Την ανησυχία και αντίθεσή της Περιφέρειας Αττικής στην αλόγιστη αδειοδότηση και 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε 
περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε περιοχές 
που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών 
τουριστικής ανάπτυξης. 
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δ)Τη θέση της Περιφέρειας Αττικής ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να 
απαιτείται σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση της επιτροπής 
περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως ισχύει ως σήμερα. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και 
κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων: 
▪ Την αναστολή αδειοδότησης για την εγκατάσταση των 19 ανεμογεννητριών στο Πάνειο 

Όρος και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες 
συνθήκες, 

▪ Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων ειδικά σε 
προστατευόμενες περιοχές Natura, 

▪ Nα λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των τοπικών δημοτικών αρχών.» 
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον 
Περιφερειάρχη Αττικής και στο Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δ. Λουκά, στον Αντιδήμαρχο 
Σαρωνικού κ. Δ. Παπαχρήστου και στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας κ. 
Α. Ζορμπά - κατ’ άρθρο 12, παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής- και στη συνέχεια σε επικεφαλής και ειδικούς αγορητές των 
περιφερειακών παρατάξεων και σε περιφερειακούς συμβούλους που ζήτησαν να 
τοποθετηθούν επί του θέματος. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση το προτεινόμενο από 
τη διοίκηση κείμενο-σχέδιο ψηφίσματος επί του θέματος. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  

και λαμβάνοντας υπόψη  
 

▪ όλο το ιστορικό από το 2000 όπου καταψηφίστηκε η σχετική αίτηση εγκατάστασης 
αιολικών πάρκων από τους πρώην Δήμους Κερατέας και Καλυβίων, 

▪ ότι στις αρχές του 2003 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας ματαίωσε τις 
σχετικές χωροθετήσεις, 

▪ τις προσφυγές των Δημοτικών Αρχών το 2011 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 
▪ τα ασφαλιστικά μέτρα αναστολής των εργασιών και ακύρωσης των αδειών του έργου 

στο Διοικητικό Εφετείο από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού με αποτέλεσμα 
την προσωρινή αναστολή των έργων,  

▪ τις ομόφωνες καταψηφιστικές Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Λαυρεωτικής 
και Σαρωνικού, 

▪ το από κοινού Ψήφισμα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, 
▪ το από 1/7/2020 κοινό κείμενο του Δημάρχου Λαυρεωτικής κ. Δημήτρη Λουκά και του 

Δημάρχου Σαρωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου,  
▪ ότι το Πάνειο Όρος προστατεύεται με το ΦΕΚ 121/2003 ως Ζώνη Α’ Απολύτου 

Προστασίας ορεινών όγκων Λαυρεωτικής. Σύμφωνα με αυτό δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος, 

▪ ότι το  Πάνειο Όρος έχει κηρυχθεί αναδασωτέο, μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2007, 
▪ ότι η κατασκευή και η εγκατάστασή τους θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην πανίδα, τη 

χλωρίδα και το μικροκλίμα της περιοχής. Ειδικότερα, απαιτούνται αρκετά χιλιόμετρα 
νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τσιμεντένιες βάσεις τα οποία 
συνεπάγονται αποψίλωση του δάσους και της βλάστησης, 
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▪ ότι η περιοχή της Λαυρεωτικής έχει ήδη πολύ μεγάλη συνεισφορά στην παραγωγή 
ενέργειας, με την μεγάλη ενεργειακή μονάδα της Λαυρεωτικής 1,5 GW (με όλες τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες), καθώς και το μεγάλο αιολικό πάρκο στη νησίδα Άγιος 
Γεώργιος. Παράλληλα, κατά μήκος των πλαγιών του Πανείου Όρους ακριβώς δίπλα 
στην πόλη της Κερατέας διέρχονται 4 δίκτυα πυλώνων, με γραμμές υπερυψηλής 
τάσης για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας, τα οποία έχουν δεσμεύσει και 
απαξιώσει μεγάλη έκταση,  

▪ ότι η απόσταση του σχεδιαζόμενου μεγάλου αιολικού πάρκου των 18 
ανεμογεννητριών είναι μικρότερη των 500m από τα πρώτα σπίτια της πόλης που 
αυτό συνεπάγεται έντονο πρόβλημα ηχορύπανσης στην ευρύτερη περιοχή 

▪ ότι η  χωροθέτηση αυτών των έργων προχώρησε χωρίς καμία ενημέρωση και 
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και κάθε βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

▪ ότι η φέρουσα ικανότητα της Λαυρεωτικής είναι ήδη κορεσμένη και δεν μπορεί να 
υποδεχθεί άλλα τέτοια έργα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άρθρα πανεπιστημιακών 
καθηγητών  

▪ ότι στο Πάνειο Όρος έχουν δρομολογηθεί από τους Δήμους και τις Κοινότητες της 
περιοχής ενέργειες αξιοποίησης της κορυφής του. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται 
η εκμετάλλευση του ανενεργού στρατοπέδου της Αεροπορίας ως χώρος αναψυχής 
και αθλητικών δραστηριοτήτων. Επίσης έχει ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης και 
αξιοποίησης των μονοπατιών του Πανείου Όρους με βάση το ΦΕΚ206/30.0.2017.   

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

  
Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος : 
 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και ο Περιφερειάρχης Αττικής αφού πληροφορήθηκαν 
ότι επιχειρείται η εγκατάσταση 18+1 ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος: 18 ανεμογεννήτριες 
ισχύος 24.3 MW και 1 ανεμογεννήτρια 0.8MW από δύο εταιρείες, δηλώνουν : 
 
α) Την απόλυτη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Αττικής στον 
δίκαιο αγώνα των δημοτικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας των Δήμων Λαυρεωτικής και 
Σαρωνικού για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος. 
β)Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Αττικής για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά την εναντίωσή της σε καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας με μεγάλο 
περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα. 
γ)Την ανησυχία και αντίθεση της Περιφέρειας Αττικής στην αλόγιστη αδειοδότηση και 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, 
σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε 
περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και 
προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης. 
δ)Τη θέση της Περιφέρειας Αττικής ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να 
απαιτείται σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, όπως ισχύει ως σήμερα. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και 
κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων: 
▪ Την αναστολή αδειοδότησης για την εγκατάσταση των 19 ανεμογεννητριών στο Πάνειο 

Όρος και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες 
συνθήκες, 
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▪ Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων ειδικά σε 
προστατευόμενες περιοχές Natura, 

▪ Να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των τοπικών δημοτικών αρχών.» 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο ανεξάρτητος Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Μ. Αναγνωστόπουλος. 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


