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Ποιοι είμαςτε 

Είμαςτε μία ανεξάρτθτθ ομάδα πολιτϊν που ενθμερωνόμαςτε ςχετικά με το προτεινόμενο ςχζδιο εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν ςτθν περιοχι των 

Κυκιρων. 

Οραματιηόμαςτε ζνα μζλλον για τα Κφκθρα, ςτο οποίο ο φυςικόσ και πολιτιςτικόσ πλοφτοσ προςτατεφεται και αναδεικνφεται. Είμαςτε υπζρμαχοι τθσ 

προόδου και τθσ τεχνολογίασ, εφόςον εφαρμόηονται προσ όφελοσ τθσ ηωισ των κατοίκων των Κυκιρων, τθσ τοπικισ οικονομίασ αλλά και του μοναδικοφ 

τοπίου του νθςιοφ μασ - δθλαδι αν εξυπθρετοφν μια πραγματικά βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

Στόχοσ μασ είναι θ ΕΝΘΜΕΩΣΘ, τόςο των κατοίκων και του απόδθμου πλθκυςμοφ όςο και τθσ κοινισ γνϊμθσ και θ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ςχετικά με τον 

τρόπο εφαρμογισ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτα Κφκθρα. 

Δεν ζχουμε καμία πολιτικι τοποκζτθςθ και δεν επικυμοφμε αντιπαράκεςθ. Αποηθτοφμε τθν ςυνεργαςία για τθν κετικι, ομαλι και οργανωμζνθ πρόοδο των 

Κυκιρων.  

Κάκε πολίτθσ ι εταιρεία με κατοικία ι δραςτθριότθτα ςτα Κφκθρα μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν προςπάκειά μασ και κάκε βοικεια είναι ευπρόςδεκτθ.  

 

 

e-mail:  dynamo.kythira@gmail.com 

 

Πλο το υλικό που ζχουμε βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://drive.google.com/open?id=1V92OLt-hy7COOCo1_8z1pm6tvWk7ARYQ 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1V92OLt-hy7COOCo1_8z1pm6tvWk7ARYQ
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Σι ςυνζβη το 2006 

Το 2006 ο Ν.3468 και οι μετζπειτα Υπουργικζσ Αποφάςεισ όριςαν το νομικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. 

Σθμαντικά ςτοιχεία: 

(Υπουργικι Απόφαςθ 49828/2008, ΦΕΚ 2464Β/2008) 

 

Το μζγιςτο επιτρεπόμενο ποςοςτό κάλυψθσ εδαφϊν ςε επίπεδο πρωτοβάκμιου ΟΤΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 0,53 τυπικζσ ανεμογεννιτριεσ / 1000 ςτρζμματα.  

Επιφάνεια Κυκιρων 278 Τετραγωνικά Χιλιόμετρα  (=278.000 ΣΤΕΜΜΑΤΑ) 

0.53 ΕΡΙ 278 = 147.34 ΣΤΠΙΚΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο ποςοςτό κάλυψθσ εδαφϊν από αιολικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα Κφκθρα. 

 

Μεταξφ 2007 και 2009 κατατζκθκαν ςτθ ΑΕ (υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ)  ΕΝΝΕΑ αιτιςεισ για τθν καταςκευι βιομθχανικϊν αιολικϊν πάρκων ςτα Κφκθρα. 
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(Σθμειϊνουμε ότι κάποιεσ από αυτζσ αλλθλοκαλφπτονται) 

 

Θ κινθτοποίθςθ που ζλαβε χϊρα τότε υπιρξε δυναμικι και κυρίωσ επικεντρϊκθκε ςτα εξισ: 

- Συλλογι υπογραφϊν ενάντια ςτθν καταςκευι βιομθχανικϊν αιολικϊν πάρκων ςτα Κφκθρα. 

- Ζντονθ επικοινωνία ςτον τφπο 

- Επιςτολι αντίρρθςθσ από Εγχϊριο Ρεριουςία και Διμο. 
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Σι ζχει αλλάξει; 

1. Κυβερνητική βοφληςη 

Το επενδυτικό ενδιαφζρον εντείνεται από το γεγονόσ ότι βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ του γραφειοκρατικοφ βάρουσ που ςυνοδεφει τισ 

επενδφςεισ ςτθν πράςινθ ενζργεια, με πρϊτθ και κφρια τθν κατάργθςθ τθσ άδειασ παραγωγισ που κα αντικαταςτακεί, όπωσ ανακοινϊκθκε από τθ γενικι γραμματζα 

Ενζργειασ, κυρία Αλεξάνδρα Σδοφκου, από μια απλι βεβαίωςθ ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο παραγωγϊν ΑΡΕ που κα δθμιουργθκεί άμεςα. Ταυτόχρονα, θ κυβζρνθςθ ζχει 

δεςμευτεί ότι κα προχωριςει ςε μεταρρφκμιςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ με ςτόχο να ςυντμθκεί ο χρόνοσ που απαιτείται από τθν υποβολι του επενδυτικοφ 

ςχεδίου ΑΡΕ μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ. 

Ο υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κ. Κωςτισ Χατηθδάκθσ, παρευρζκθκε χκεσ ςτισ ετιςιεσ εκδθλϊςεισ του Συνδζςμου Ραραγωγϊν Ενζργειασ με Φωτοβολταϊκά 

(ΣΡΕΦ) και τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Ζνωςθσ Αιολικισ Ενζργειασ (ΕΛΕΤΑΕΝ). 

“Διαςυνδζονται μεγάλα τμιματα τθσ επικράτειασ και ιδίωσ τα νθςιά. Οι Κυκλάδεσ μζχρι το 2024. Πλα ςχεδόν τα νθςιά ζωσ το 2030” 

 

2. Αναβάθμιςη δικτφου, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςθ των παλαιότερα κατατεκειμζνων αιτιςεων.  

Ραράγοντασ κλειδί, θ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθ των ζργων επζκταςθσ και ενίςχυςθσ του δικτφου από τον ΑΔΜΘΕ (το Μάρτιο ολοκλθρϊνεται το καλϊδιο 

Μεγαλόπολθ – Ράτρα, ενϊ ζχει επιςπευςκεί και κα παραδοκεί του χρόνου το Μεγαλόπολθ – Κόρινκοσ), γεγονόσ που αυξάνει κατά πολφ τον διακζςιμο θλεκτρικό χϊρο. 

Πταν ολοκλθρωκοφν τα δφο αυτά ζργα, τα όρια αςφαλοφσ απορρόφθςθσ του δικτφου τθσ Ρελοποννιςου κα φτάςει ςτα 2310 MW, ενϊ μζχρι τϊρα ιταν 1900 MW. 

 

Σι ςυνζβη ςτισ 22 Ιανουαρίου 2020 

Χορθγικθκαν ΔΤΟ ΑΔΕΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ηλεκτρικήσ ενζργειασ από αιολικό ςταθμό, για ΔΥΟ ΑΡΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΡΟΤΑΣΕΙΣ που είχαν κατατεκεί το 2006  

(ΑΠΟΦΑΕΙ ΡΑΕ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 130/2020 και 131/2020) 

Συγκεκριμζνα,  
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ΑΔΕΙΑ 130 / 2020 

Αποφαςίςτθκε θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικό ςτακμό αποτελοφμενο από δεκαπζντε (15) ανεμογεννήτριεσ μζγιςτησ παραγόμενησ 

ιςχφοσ 2 MW εκάςτη με διάμετρο πτερωτήσ 71 μζτρα, ςτθ κζςθ «Φοινικίεσ» του Διμου Κυκιρων. 
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 Οικιςμοί που βρίςκονται κοντά τισ προτεινόμενεσ εγκαταςτάςεισ 
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ΑΔΕΙΑ 131 / 2020 

αποφαςίςτθκε θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικό ςτακμό αποτελοφμενο από δεκαπζντε (15) ανεμογεννήτριεσ μζγιςτησ παραγόμενησ 

ιςχφοσ 2 MW εκάςτη με διάμετρο πτερωτήσ 71 μζτρα, ςτθ κζςθ «Μερμηγκάρησ» του Διμου Κυκιρων. 
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  Οικιςμοί που βρίςκονται κοντά τισ προτεινόμενεσ εγκαταςτάςεισ 
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Ακόμα δφο άδειεσ χορηγήθηκαν ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2020 

Χορθγικθκαν ΔΤΟ ΑΔΕΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ηλεκτρικήσ ενζργειασ από αιολικό ςταθμό, για ΑΚΟΜΑ ΔΤΟ ΑΠΟ ΣΙ ΕΝΝΕΑ ΠΡΟΣΑΕΙ που είχαν κατατεκεί το 2006  

(ΑΠΟΦΑΕΙ ΡΑΕ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 149/2020 και 150/2020). Συγκεκριμζνα,  

ΑΔΕΙΑ 149 / 2020 

Αποφαςίςτθκε θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικό ςτακμό αποτελοφμενο από δεκαζξι (16) ανεμογεννήτριεσ μζγιςτησ παραγόμενησ 

ιςχφοσ 3 MW εκάςτη με διάμετρο πτερωτήσ 90 μζτρα, ςτθ κζςθ «Κροτήρια – Κεφαλοβοφνι - Πφργοσ» του Διμου Κυκιρων. 
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ΚΑΙ  

ΑΔΕΙΑ 150 / 2020 

Αποφαςίςτθκε θ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από αιολικό ςτακμό αποτελοφμενο από δεκατζςςερισ (14) ανεμογεννήτριεσ μζγιςτησ παραγόμενησ 

ιςχφοσ 3 MW εκάςτη με διάμετρο πτερωτήσ 90 μζτρα, ςτθ κζςθ «Κροτήρι – Κεφαλάκια - Πφργοσ» του Διμου Κυκιρων. 
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Οι ανεμογεννήτριεσ αυτζσ είναι ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ από εκείνεσ των προηγοφμενων δφο αδειϊν, με τελικό φψοσ κοντά ςτα 150 μζτρα. 
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 Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο Πφργοσ Αθηνϊν, το υψηλότερο κτίριο ςτην Ελλάδα, ζχει φψοσ 103 τ.μ. 
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 Σφνολο αιτιςεων 
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 Οικιςμοί που βρίςκονται κοντά τισ προτεινόμενεσ εγκαταςτάςεισ – Με πράςινο οι άδειεσ 149 και 150/2020. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Πολιτιςτική Κληρονομία:  

 

Αρχαιολογικοί χϊροι και μνημεία, παραδοςιακοί οικιςμοί, διατηρητζα κτίρια: 

Κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ για εγκατάςταςθ ανεμογεννθτριϊν περιοχζσ αποτελοφν ςθμαντικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ τόπουσ. Αναφζρουμε 

ενδεικτικά μνθμεία κα αρχαιολογικοφσ χϊρουσ που βρίςκονται ςε οπτικι επαφι ι εγγφτθτα ΑΡΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΘΘΚΑΝ: 
 

Ραραδοςιακοί οικιςμοί 

Βυηαντινόσ οικιςμόσ Μυλοποτάμου είναι χαρακτθριςμζνοσ ωσ ιςτορικόσ τόποσ που χρειάηεται ειδικι κρατικι προςταςία. 
 

«Κηρφςςουμε ωσ τοπίο ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ και ιςτορικό τόπο την περιοχή τησ Κάτω Χώρασ Μυλοποτάμου, από το Ενετικό Κάςτρο, ζωσ την 

ακτή, … Η ειδική προςταςία κρίνεται αναγκαία, για την αποτροπή επεμβάςεων που θα αλλοιώςουν το ωραίο παραλιακό τοπίο και το φυςικό 

περιβάλλον των χώρων αυτών που περικλείουν αξιόλογεσ αρχαιότητεσ.» 

 

Τόποι αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ 

Μερμθγκάρθσ 

 

Μονζσ και Ναοί 

 
Μονή Μυρτιδίων 
Άγιοσ Σϊηων, Μυλοπόταμοσ 
Άγιοσ Ακανάςιοσ, Μυλοπόταμοσ 
Άγιοσ Ιωάννθσ Ρρόδρομοσ, Μυλοπόταμοσ 
Μεταμόρφωςισ, Μυλοπόταμοσ 
Ραναγία Μεςοχωρίτιςςα, Μυλοπόταμοσ 
Άγιοσ Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ, Μυλοπόταμοσ 
Άγιοι Ανάργυροι, Μυλοπόταμοσ 
Ρροφιτθσ Θλίασ, Μυλοπόταμοσ 
Ταξιάρχθσ, Μυλοπόταμοσ 
Άγιοσ Ρζτροσ, 20' από του Μυλοποτάμου 
Αγία Τριάσ, Κεραμωτό 
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Άγιοσ Θλίασ, Κεραμωτό 
Αγία Τριάσ, Καρβουνάδεσ 
Ν. Σωτιροσ, Κεραμωτό 
Ν. Ραναγίασ Ρρινιάδικθσ, Λογοκετιάνικα 
Ν. Αγ. Σοφίασ, ςπιλαιο Μυλοποτάμου 
Άγιοσ Δθμιτριοσ, Μυλοπόταμοσ 
Τρεισ Εκκλθςίεσ, Ρερλεγκιάνικα (Αγ. Ανδρζασ, Αγ. 
Γεϊργιοσ, Θεοτόκοσ) 
Άγιοσ Θεόδωροσ, Ριτςινάδεσ – Λογοκετιάνικα 
Ραναγία, Ριτςινάδεσ – Λογοκετιάνικα 
Αγ. Ακανάςιοσ, Ριτςινάδεσ – Λογοκετιάνικα 
Άγιοσ Ρολφκαρποσ, Φοίνικασ - Λογοκετιάνικα 

 

Νεότερα Μνθμεία 

Δθμοτικό κτίςμα κοινότθτασ Μυλοποτάμου αποτελεί διατθρθτζο μνθμείο. 

Κτίριο ιδιοκτθςίασ Ιωάννθ Λουράντου, ςτα Καλθςπεριάνικα 

Κτίριο ιδιοκτθςίασ Λογοκζτθ ςτθν πλατεία όηασ Λογοκζτθ, ςτα Λογοκετιάνικα 

Κτίριο ιδιοκτθςίασ Σπφρου Βλαντι ςτισ Καλοκαιρινζσ Κυκιρων 

Κτίριο ιδιοκτθςίασ Στ. Μεγαλοοικονόμου ςτθν Ρλατεία Μυλοποτάμου Κυκιρων 

Οικία Φωτεινοφ, Κάτω Χϊρα Μυλοποτάμου 

 

Άχλη πολιτιςτική κληρονομιά 

 

Ξερολικιά 

Το 2015 θ τζχνθ τθσ ξερολικιάσ εντάχκθκε ςτον εκνικό κατάλογο Νεότερου Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ και Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του Υπουργείου 

Ρολιτιςμοφ και ζπειτα θ Ελλάδα κατζκεςε πρόταςθ ςτθν UNESCO για τθν ζνταξι τθσ ςτα Μνθμεία Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ανκρωπότθτασ, θ 

οποία εγκρίκθκε το Νοζμβριο του 2018. 

 

Μζλι και μζλιςςεσ – Θυμάρι 
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Φυςική Κληρονομιά 
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Αγγελίδησ, Χ., Γεωργιάδησ, Ν., Κορδοπάτησ, Π., Πορτόλου, Δ., Τςιόπελασ, Ν. (2016) Καταγραφή και Αξιολόγηςη του Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αθήνα: Μεςογειακό 

Ινςτιτοφτο για τη Φφςη και τον Άνθρωπο – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 
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ΜΕΣΡΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

Το τελευταίο διάςτθμα εξεδόκθςαν από τθν υκμιςτικι αρχι Ενζργειασ (κατά το χρονικό διάςτθμα που ετοιμάηονταν από το δικθγόρο οι Αιτιςεισ Ανακεϊρθςθσ για τισ 

άδειεσ 130/2020 και 131/2020) επιπλζον δφο (2) άδειεσ, ιτοι οι υπ' αρικμοφσ 249/2020 και 250/2020 για Αιολικά Ράρκα ςε (Κροτιρια-Κεφαλοβοφνι- Ρφργοσ) και 

(Κροτιρι-Κεφαλάκια) περιοχζσ των Κυκιρων για λογαριαςμό άλλθσ Ιδιωτικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ». 

Ράλι προβλζπεται μία περίοδοσ 30 θμερϊν για ενδικοφανι προςφυγι και ιδθ ζχει εκδθλωκεί ενδιαφζρον να κατατεκοφν αιτιςεισ ανακεϊρθςθσ και για αυτζσ τισ δφο 

άδειεσ.  

Ο δικθγόροσ Αλζξανδροσ Μίντηιασ, ο οποίοσ ετοίμαςε και κατζκεςε τισ δφο πρϊτεσ αιτιςεισ ανακεϊρθςθσ, κα πραγματοποιιςει τθν ίδια εργαςία και για τισ δφο 

επόμενεσ. 

  

Η προχπόθεςη για την ςυμμετοχή ςτισ αιτήςεισ αναθεϊρηςησ ςφμφωνα με το δικηγόρο είναι να είςτε κάτοικοι (ζςτω και με εξοχικζσ κατοικίεσ) ςτα Κφκθρα.  

 

Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να ςυμμετάςχετε ςτθν προςφυγι, κα χρειαςτεί από εςάσ: 

α) Ε-9 θ άλλο ςτοιχείο περιουςιακισ κατάςταςθσ που να αποδεικνφει ότι ζχετε κάποια ιδιοκτθςία ςτα Κφκθρα (π.χ. κτθματολόγιο). 

β) Το πλιρεσ ονοματεπϊνυμό ςασ, όνομα πατρόσ, διεφκυνςθ κατοικίασ ςτα Κφκθρα και Αρικμό Φορολογικοφ μθτρϊου (είναι απαραίτθτα για να μπορεί να κατατεκεί θ 

αίτθςθ επ' ονόματί ςασ.) 

Πςοι ζχουν ιδθ δϊςει τα ςτοιχεία αυτά για τισ προθγοφμενεσ ΔΕΝ ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ να ξαναςτείλουν, απλϊσ ζνα mail ςτο mintzias@mail.com ότι επικυμοφν να ςυμμετζχουν 

και ςτισ νζεσ Αιτιςεισ και ςυναινοφν ςτθν χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ. 

 γ) Εχει οριςτεί από τον δικθγόρο το ποςό των πενήντα (50) Ευρϊ πλζον ΦΠΑ ωσ κόςτοσ για κάκε ζναν που επικυμεί να ςυμμετζχει ανά αίτθςθ που κα κατατεκεί.  

Το ποςό που αντιςτοιχεί ςε κάκε αίτθςθ κα κατατεκεί ςε λογαριαςμό του δικθγόρου κ. Αλζξανδρου Μίντηια. 
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Να ςθμειωκεί, προσ αποφυγι παρεξθγιςεων, ότι δεν επιτρζπεται να γίνει μία αίτθςθ ανακεϊρθςθσ για παραπάνω από μία αποφάςεισ διότι είναι ςίγουρο ότι κα 

απορριφκεί για τυπικοφσ λόγουσ. 

  

H Αίτθςθ ανακεϊρθςθσ για κάκε μία από αυτζσ τισ Αποφάςεισ (249/2020 και 250/2020) πρζπει να κατατεκεί ζωσ την 20/3/2020, Πποιοσ επικυμεί να ςυμμετζχει να 

ενθμερϊςει άμεςα τον δικθγόρο. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του είναι: 

 

Alexandros Mintzias A.& E.& A.MINTZIAS & ASSOCIATES ATTORNEYS AT LAW 

ATTORNEY AT LAW 7, Solonos str., Athens - Greece 

mintzias@mail.com tel: +30 210 3628800 

fax:+30 210 3606608 

  

Με εκτίμθςθ, 

 

DYNAMO-KYTHIRA (dynamo.kythira@gmail.com) 

Σθμειϊςτε: 

- ΑΔΕΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΔΕΝ ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ. Για να τοποκετθκοφν οι ανεμογεννιτριεσ πρζπει να χορθγθκεί ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ.  

 

 

 

mailto:mintzias@mail.com
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ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 25/2/2020 

 

… 
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