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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα  
 

Κοιν.: 1. Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας 
Κυθήρων και Αντικυθήρων 

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 
3. Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Πελοποννήσου – Κυθήρων  
4. Δασαρχείο Πειραιά 

5. Διεύθυνση Δασών Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής 
6. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πειραιά 

 

Θέμα: Χορήγηση Στοιχείων.  
 
Σχετ.: η με αρ. 130/2020 απόφασή σας (ΑΔΑ: 6ΟΒΛΙΔΞ-7ΥΚ).   
 
Πρόσφατα, περιήλθε σε γνώση μας, μέσω αναρτήσεως στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,  
δημοσίευση της με αριθμό 130/2020 απόφασης της Αρχής, σύμφωνα με την οποία, κατά 
την τακτική συνεδρίασή της ΡΑΕ, στις 22 Ιανουαρίου 2020, αποφασίστηκε η «Χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 34,5 
MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 30 MW, αποτελούμενου από δεκαπέντε (15) 
ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2,3 MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 2 MW 
εκάστη με διάμετρο πτερωτής 71 μέτρα, στη θέση «Φοινικιές» του Δήμου Κυθήρων της 
Περιφέρειας Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PIRITIUM A.E.». 
 
Η ως άνω απόφαση μας εξέπληξε καθώς στην εν λόγω περιοχή, όπως και στην περιοχή 
«Μερμηγκάρης», όπου σύμφωνα με δημοσιεύσεις στον τύπο φέρεται να έχει χορηγηθεί 
όμοια άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού, δεν υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις, αλλά 
εκτάσεις ανήκουσες κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο, τις οποίες διαχειρίζεται το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων 
και Αντικυθήρων» σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.1416/84 και το Π.Δ. 272/85 όπως ισχύει, 
ενώ και το Ελληνικό Δημόσιο, δεν διαθέτει απολύτως κανένα ακίνητο στις εν λόγω 
περιοχές.  
 
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα: 
  
1. Από ποιον και βάσει ποιας διαδικασίας έχει εξασφαλιστεί από την ως άνω εταιρεία η 

δυνατότητα εγκατάστασης στις συγκεκριμένες θέσεις αιολικών σταθμών.  
  

2. Δεδομένου ότι τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και οι πέριξ αυτών βραχονησίδες, λόγω της  
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων που απαντούνται σε αυτά, χαρακτηρίζονται ως 
περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία, εντασσόμενες μάλιστα στο δίκτυο NATURA 
2000, το δίκτυο Ζωνών Ειδικής Προστασίας κ.λπ., ερωτάσθε εάν έχουν ληφθεί όλα τα 
αναγκαία μέτρα (προεγκρίσεις χωροθέτησης και επέμβασης κ.λπ.), ώστε να 
εξασφαλίζεται η μη διατάραξη ή βλάβη των άνω συστημάτων.  
 

3. Ομοίως ερωτάσθε εάν για την εγκατάσταση αυτήν έχει προηγουμένως ελεγχθεί κατά 
πόσον οι περιοχές αυτές τυγχάνουν ειδικής προστασίας υπαγόμενες σε ειδικό νομικό 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
Κύθηρα, 03-02-2020 

Αρ. Πρωτ.:392                               
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καθεστώς για την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος (δάση, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.) και έχουν ληφθεί οι 
αναγκαίες προεγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.  

 
Με την επισήμανση ότι η εγκατάσταση στις ως άνω θέσεις αιολικών πάρκων, πέραν της  
πιθανής προσβολής νομικώς και δικαστικώς κατοχυρωμένων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 
του Δήμου μας, θέτει σε σοβαρή διακινδύνευση τα περιβαλλοντικά, τουριστικά, οικιστικά 
και αρχαιολογικά χαρακτηριστικά των Κυθήρων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 
προοπτική ανάπτυξης του τόπου μας και τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να 
προστατεύσουμε, αξιοποιήσουμε και προβάλλουμε με στόχο την βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη του νησιού, εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας για τις ως άνω αδειοδοτήσεις και 
ζητάμε να λάβουμε πλήρη γνώση κάθε σχετικού στοιχείου, ώστε να ασκήσουμε τα νόμιμα 
δικαιώματά μας.  
 
Η «Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων» καθώς και οι λοιπές 
Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, στις  οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να 
προβούν, αρμοδίως, σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς διασφάλιση των προβλέψεων του 
νόμου ενημερώνοντας αναλυτικά το Δήμο μας για τις κατά νόμον ενέργειές τους. 
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
Μέλος Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ 

Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ 
Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ 

 
 

http://www.kythira.gr/
mailto:mayor@kythira.gr

		2020-02-03T10:53:27+0200




