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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 26.02.2021, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 01.03.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 2102 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

18/2021 
από το πρακτικό της 3ης/ 26.02.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 1ο : Ψήφισμα σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή του Κισσάβου. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 26.02.2021, ώρα 17:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1835/22.02.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.02.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Αλεξανδρίδου Βασιλική  23. Καλαγιάς Γρηγόριος 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μακροβασίλης Βασίλειος 

26. Μπατζιόλας Ζάχος 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βασίλειος 

Τσάκνης (Καρίτσας), Ευαγγέλια Νάστου (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος 

Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 1ο : Ψήφισμα σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή του Κισσάβου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Είναι γνωστό ότι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας(ΡΑΕ) έχουν κατατεθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση 

επτά (7) ή οκτώ (8)  συνολικά αιολικών σταθμών.  

Από αυτές δυο (2) αιτήσεις, που αφορούν: 

1. αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 48 MW και μέγιστης ισχύος 

παραγωγής 48 MW ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ - ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΚΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΤΟΥΣΑ - 

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΜΑΣΚΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ - ΝΕΣΣΩΝΟΣ, των Δήμων ΑΓΙΑΣ - 

ΤΕΜΠΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Μ.Α.Ε.» και 

2. αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6 MW και μέγιστης ισχύος 

παραγωγής 6 MW στη θέση ΓΙΔΟΒΟΣΚΗ - ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, του Δήμου ΑΓΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ 

ΡΑΧΗ Μ.Α.Ε.»  , 

έχουν πρόσφατα πάρει τη θετική γνωμοδότηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΚΕΣΠΑ) και αναμένεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και η Άδεια 

Εγκατάστασης. Οι δε άλλες, είναι στη φάση της αξιολόγησης των Αιτήσεων Παραγωγής. 

 

Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη όλων των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) οι οποίες συμβάλουν με την παραγωγή καθαρής ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Όμως, δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε και να μην διαμαρτυρηθούμε όταν στη διαδικασία 

κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, 

ανεμογεννήτριες κλπ.) το αποτέλεσμα είναι εν τέλει λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της 

παραγόμενης «καθαρής ενέργειας» βλάπτοντας αισθητικά και ουσιαστικά τις ορεινές περιοχές της πατρίδας 

μας.  

Η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης 

των ορεινών περιοχών και καταδικάζει σε σταδιακή ένδεια τους κατοίκους τους, επιδρά αρνητικά στη 

χλωρίδα, στην πανίδα και τους υπαίθριους χώρους όπου ασκούνται  δραστηριότητες του βουνού, αλλά 

επιδρά και αρνητικά στην συνέχεια της αγροτικής εκμετάλλευσης και της  κτηνοτροφίας. 

Δημιουργεί μια μόνιμη ζημία και μια καταστροφή που θα παραμείνει για πάντα. 

Θεωρούμε όμως ότι η κεντρική διοίκηση προχώρησε και προχωρά στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των 

ανεμογεννητριών χωρίς ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική που να βασίζεται στις πραγματικές 

ενεργειακές ανάγκες και σε έναν ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό, στην προστασία των ιδιαίτερων 

ταυτοτήτων μας χαρακτηριστικών και στην οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα 

των Δήμων . 

 

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι, για να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί ένα 

γόνιμο έδαφος εποικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ Δήμων και Κεντρικής Διοίκησης, ώστε σε περιβάλλον 

διαφάνειας και δημοκρατίας να αναζητηθούν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες προτάσεις.  

Επίσης θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΓΙΑΣ να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή  του στα σχέδια για την 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο βουνό του Κισσάβου, διότι: 

✓ πρόκειται να κατασκευαστούν σε υψόμετρα που για άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι απαγορευτικά, 

όπως στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. 

✓ τα συνοδά έργα και οι παρεμβάσεις - και αναφερόμαστε στη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, την 

εσωτερική οδοποιία με εκσκαφές και εκβραχισμούς, την προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου, την 

ανέγερση οικίσκου ελέγχου, το υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς (πυλώνες) για τη σύνδεση με 

το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης κλπ – λόγω του 

υψομέτρου και των μεγάλων κλίσεων, θα προκαλέσουν υποβάθμιση, διάβρωση, κατακερματισμό 
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και απώλεια των φυσικών βιοτόπων των οργανισμών του Κισσάβου, θα επιδράσουν αρνητικά στη 

χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής Natura  και θα αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης 

πυρκαγιάς, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Εύβοια. 

✓ η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές του Κισσάβου και στα 2000 μέτρα κακοποιεί 

το ορεινό τοπίο, υπονομεύει τον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής και βλάπτει τις προοπτικές 

μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης διώχνοντας ουσιαστικά όσους θα ήθελαν να ζήσουν αξιοπρεπώς 

και να επενδύσουν στα χωριά τους αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες. 

✓ είναι δίπλα στον θρησκευτικό χώρο της Μονής Τιμίου Προδρόμου. 

✓ είναι σε απόσταση αναπνοής από την Περιοχή Natura. 

✓ εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) καθώς και το Προεδρικό 

Διάταγμα, που θα καθορίσουν τα όρια του Εθνικού Δρυμού, αλλά και τις χρήσεις της ευρύτερης 

περιοχής. 

✓ τέλος αναφερόμαστε στο βουνό Κίσσαβος με τη Προστατευόμενη Περιοχή NATURA με την 

πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα που αποτελεί τον βοτανικό κήπο της Ευρώπης με κάλυψη 

στο 98% της. 

 

Έχοντας υπόψιν παράλληλα: 

α) Το ΥΠΕΝ από το Νοέμβριο του 2020 προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο 

«Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)». 

β) Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, 

η ολοκλήρωση των οποίων θα διασφαλίσει την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων και θα συμβάλλει στην 

κατεύθυνση ανάταξης της κτηνοτροφίας και στην περιοχή μας. 

γ) Αυτή την χρονική στιγμή για τις ανάγκες της πανδημίας από 3% χέει κατέβει στο 1% η απόδοση εσόδων 

στους Δήμους. 

δ) Η διαβούλευση στον πρώην δήμο Λακέρειας έχει γίνει πριν πολλά χρόνια όταν οι τοπικές και εθνικές 

ανάγκες ήταν διαφορετικές. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη σύνταξη του ψηφίσματος 

με το οποίο θα ζητά: 

- Πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

- Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τους τιθέμενους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ 

και την ανάλυση του βαθμού επίτευξης αυτών έως σήμερα από τους πλέον επίσημους φορείς. 

- Ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαβούλευση της αξιολόγησης και 

αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ικανός χρόνος διάρκειας αυτής 

ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι απόψεις όλων των φορέων. 

- Αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν 

την κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα 

ποσοστού 3% επί των εσόδων. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος απόδοσης αυτών των οικονομικών 

ωφελημάτων ώστε να κατευθύνονται συνολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και 

όχι μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννήτριες. 

- Να χρηματοδοτηθεί ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης για κάθε κοινότητα 

στην οποία υπάρχει το ενδιαφέρον 

- Απαίτηση για τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης 

έργων ΑΠΕ. 

- Υψομετρικό «κατώφλι» 1.000 μέτρων, άνω του οποίου να μη δύναται η εγκατάσταση αιολικών 

σταθμών . Ο εν λόγω περιορισμός να ισχύσει μόνο εφόσον δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα για την 

αποφασιστική γνώμη των Δήμων στις αιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ. 

- Απαγόρευση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί και 

περιοχές Natura. 

- Να δημιουργηθεί «κουμπαράς» με μέρος από τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, ώστε με το 

πέρας της κάθε επένδυσης ο κάθε Δήμος να μπορεί με τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτεί την 

αποκατάσταση του τοπίου. 
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- Την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη ελεγχόμενους από τις 

ανάδοχες εταιρίες 

 

Για όλα τα παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα να απορρίψουν τα αιτήματα των 

εταιρειών και να σταματήσει επιτέλους η απειλή για το βουνό!!  

Καλούμε σε διαρκή ετοιμότητα τους κατοίκους των χωριών και κάθε ευαίσθητο πολίτη και να μην 

επιτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια που να αφορά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον   Κίσσαβο. 

 

Ο Δήμος Αγιάς επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα σε 

προάσπιση των ζητημάτων αυτών. 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε ένα τέτοιο ψήφισμα, εξάλλου την ευαισθησία της 

παράταξής μας την έχουμε δηλώσει και κατ’ αντίστοιχο τρόπο και με τα φωτοβολταϊκά. Όταν παραχωρούμε 

επίπεδα κομμάτια, καρποφόρα, με πλούτο να τα τσιμεντώσουμε και να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Υπάρχει 

βέβαια μια αδράνεια. Γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα μια αντίδραση. Απ’ αυτά που γνωρίζουμε το έργο προχωράει 

και θα γίνει. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να κάνουμε μια αντιπρόταση κι αφού έχουμε τόσες δραστηριότητες π.χ. 

η ΔΕΥΑ δεν μπορεί να κάνει μια αντιπρόταση να φτιάξει ανεμογεννήτριες, ένα έργο μεγάλο. Τι θέση θα πάρει 

η τοπική κοινωνία, τι θέση θα πάρει το δημοτικό Συμβούλιο; Πάντως μ’ αυτό που «τρέχει» τώρα θα 

ψηφίσουμε την πρόταση του Αντιδημάρχου. Δεν ξέρω αν θα πρέπει το ψήφισμα να συνταχθεί από εμάς ή από 

μια επιτροπή ευρύτερης αποδοχής και ειδικών επί του θέματος». 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του:  

«Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό, η έγκριση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και αναμένεται η αδειοδότηση εγκατάστασης δυο ιδιωτικών αιολικών σταθμών στον Κίσσαβο. 

Ο ένας στις τοποθεσίες «ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ-ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΚΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΤΟΥΣΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ-

ΜΑΣΚΑ», ισχύος 48 MW, στα όρια Δήμου Αγιάς και Τεμπών και ο δεύτερος στην τοποθεσία «ΓΙΔΟΒΟΣΚΗ-

ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Αγιάς, ισχύος 6 MW.  

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς, είναι αντίθετη στην αδειοδότηση των επιχειρηματικών επενδύσεων και 

στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοενέργεια). 

Είναι αντίθετη, όχι μόνο γιατί καταστρέφεται στη συγκεκριμένη περίπτωση το περιβάλλον στον ορεινό όγκο 

του Κισσάβου, από τις μεγάλες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 

(δρόμοι, τσιμέντο, κτίρια, κόψιμο δένδρων, πυλώνες, ανεμογεννήτριες), αλλά γιατί παραδίδει την ενέργεια στα 

χέρια των επιχειρηματιών, μετατρέποντας την σε ακριβό εμπόρευμα που θα το πληρώνει ο λαός και πολλοί δεν 

θα έχουν πρόσβαση λόγω της φτώχειας.  

 

Ψηφίσαμε λευκό στο ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη της δημοτικής αρχής διότι στέκεται μόνο σε κάποια 

περιβαλλοντικά ζητήματα και συμφωνεί μαζί με την παράταξη της Ν.Δ. στην απελευθέρωση-ιδιωτικοποίηση 

της ενέργειας, προωθώντας την απολιγνιτοποίηση και καθιστώντας κύριες μορφές παραγωγής την αιολική και 

φωτοβολταϊκή, που είναι πανάκριβες και δεν παρέχουν ασφάλεια στην κάλυψη των αναγκών. 

 

Η λεγόμενη “πράσινη ανάπτυξη” στην ενέργεια και άλλους τομείς, δεν στοχεύει, όπως προσχηματικά 

επικαλούνται η ΕΕ, οι  κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρόκειται για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ε.Ε και των 

αστικών κυβερνήσεων (Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) για την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας μέσω 

και των ΑΠΕ, ώστε να βρουν επενδυτική διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια των μονοπωλίων, τα οποία 

συμπληρώνονται και με κρατικό χρήμα μέσω επιδοτήσεων ή του «πράσινου ταμείου». 

Βεβαίως η προώθηση της κατασκευής αιολικών σταθμών στο Κίσσαβο, δεν είναι η εξαίρεση, αφού και σε 

άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, έχουμε αδειοδότηση και εγκατάσταση ιδιωτικών αιολικών, φωτοβολταικών, 

υδροηλεκτρικών και βιοενεργειακών μονάδων, σε εκτάσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά και σε γεωργική 
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γη υψηλής παραγωγικότητας, που δείχνουν την υποκρισία όσων επικαλούνται την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι πραγματικοί στόχοι της συγκεκριμένης πολιτικής είναι: 

α)  Η επιτάχυνση της “απελευθέρωσης” του ενεργειακού τομέα απ’ την κρατική ευθύνη και η ιδιωτικοποίηση 

της παραγωγής και διανομής της ενέργειας, προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των ενεργειακών 

επιχειρηματικών ομίλων. 

β)   Ο περιορισμός της εξάρτησης της καπιταλιστικής οικονομίας της Ε.Ε απ’ τα εισαγόμενα καύσιμα, ώστε να 

μειωθεί η υπεροχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο σκέλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έναντι της 

Ε.Ε. 

γ)  Η προώθηση της σχετικής ευρωενωσιακής τεχνολογίας και τα αντίστοιχα “πράσινα” εμπορεύματα (όπως 

οι ανεμογεννήτριες) στη διεθνή αγορά. 

 

Η εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητριών στον Κίσσαβο, προϋποθέτουν τη διάνοιξη νέων δρόμων σε 

κορυφογραμμές και πλαγιές, σε προστατευόμενα λόγω της ευαισθησίας τους οικοσυστήματα, εναέριες γραμμές 

πυλώνων υψηλής τάσης σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που θα επιφέρουν τεράστιες καταστροφές 

στο περιβάλλον.  Αποτελεί την αρχή μιας διαφαινόμενης μετατροπής και του Κισσάβου από παρθένα φύση και 

καλλιέργειας οπωροφόρων δέντρων, σε βιομηχανική ζώνη, όπως και άλλων βουνών της Θεσσαλίας. 

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς, θεωρεί ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας θα έχουν 

πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Συγκεκριμένα: 

α) Δεν θα συμβάλουν στην παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά το μετατρέπουν σε πανάκριβο 

εμπόρευμα 

β) Δεν προστατεύουν το περιβάλλον και επιφέρουν μεγάλες καταστροφές στους παραπάνω ορεινούς όγκους, 

στα δάση και γενικότερα. 

γ) Καταπατήσεις περιουσιών κατοίκων σε, περιπτώσεις όπου περνούν δρόμοι ή κατασκευάζονται πυλώνες 

μέσα από ιδιοκτησίες. 

δ) Τέλος, μέσω ενός περίπλοκου συστήματος θυγατρικών εταιριών, εργολαβιών και υπεργολαβιών, γίνεται 

προσπάθεια να χτυπηθεί κάθε εργασιακό δικαίωμα, να πέσουν οι μισθοί των εργαζομένων στα έργα αυτά. 

 

Σήμερα η χώρα μας έχει τις υλικές προϋποθέσεις για να καλύψει τις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και της 

βιομηχανίας σε ενέργεια, αξιοποιώντας εγχώριες ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης και το υδάτινο δυναμικό 

με δημιουργία υδροηλεκτρικών μονάδων, σαν κύριες μορφές παραγωγής στο μίγμα παραγωγής της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με κεντρικό εθνικό σχεδιασμό, έξω από κάθε μορφή απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης, 

λαμβάνοντας υπόψη συνδυασμένα κριτήρια που αφορούν το κόστος και την ασφάλεια στην παραγωγή, το 

περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

 

Προφανώς η εγκατάσταση των αιολικών σταθμών που προωθείται στον Κίσσαβο και άλλα βουνά της 

Θεσσαλίας, δεν γίνεται στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών 

του λαού, αλλά του κεφαλαίου, που σκοπό έχουν αποκλειστικά το κέρδος. 

 

Γι’ αυτό η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς, είναι αντίθετη σ’ αυτές τις επενδύσεις και καλεί τους κατοίκους 

της περιοχής να αντιδράσουν στους σχεδιασμούς επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνησης που στηρίζονται και 

από στελέχη τους στην Τοπική Διοίκηση».  

 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε 

στην τοποθέτησή του:  

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεκάθαρα πράγματα ή πάμε μπροστά ή πάμε πίσω. Ή τις θέλουμε ή δεν τις 

θέλουμε. Ιδιωτικές ή δημοσίως δεν έχει σημασία. Αν την κάνει ο δήμος δηλαδή δεν είναι ιδιωτική; Αν την 

κάνει ένας κανένας φορέας, μία εταιρεία, ένα ΣΔΙΤ τι είναι; Είναι δημόσια ή ιδιωτική. Ή θέλουμε καθαρό 

περιβάλλον ή δεν θέλουμε. 

Το ψήφισμα για μένα καλά κάνει και έρχεται. Βλέπουμε ότι έρχονται κάποια αιολικά πάρκα και θέλουμε να 

κερδίσουμε χρόνο ή να τα σταματήσουμε. Έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας και ποια είναι αυτά τα 

στοιχεία; Ότι από την πλευρά του Κράτους, της Πολιτείας δεν έχουν υλοποιηθεί ορισμένες παράμετροι και 

προαπαιτούμενα για να πάρουν τις άδειες. Αυτό είναι το ψήφισμα.  
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Επίσης έχει ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν μπορεί η κυρία κυβέρνηση η οποία κι αν είσαι να 

αφήνεις να περνάνε πάνω στον Κίσσαβο μπουλντόζες, γκρέιντερ, να ρίχνουμε μπετό κι από την άλλη να θες να 

πάρεις ένα καστανοπερίβολο και να σου λέει ο Δασάρχης «σήκω φύγε δεν είναι δικό σου». 

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και θα δηλώσω «Παρών» για ένα και μοναδικό λόγο. Έπρεπε όλοι οι Πρόεδροι των 

ορεινών κοινοτήτων να είναι στο δημοτικό συμβούλιο και όχι μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι. Πολύ καλά 

έκανες και το έφερες Αντιδήμαρχε. 

Εγώ δηλώνω «Παρών» γιατί δεν είναι σε δημόσια διαβούλευση και γιατί δεν είναι παρόντες όλοι οι πρόεδροι 

για να ενώσουν τη φωνή τους μαζί μας». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Το ψήφισμα βασίζεται σε δεδομένα τα οποία εγώ δεν δέχομαι. Αλλά παρ' όλα αυτά κι 

επειδή όντως υπάρχουν ανησυχίες στον κόσμο, τις σέβομαι και πιστεύω πως ό,τι μπορούμε, μέσα από 

οποιοδήποτε ψήφισμα, μέσα από οπουδήποτε πίεση,  να κερδίσουμε για τις τοπικές κοινωνίες, θα είναι 

κέρδος. Επομένως θα το ψηφίσω, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποδέχομαι πολλά από τα στοιχεία τα 

οποία αναφέρονται στην εισήγηση». 

 

Ο Ηλίας Ευσταθίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο», είπε στην 

τοποθέτησή του:  

«Η δημιουργία του χωροταξικού σχεδίου στο Δήμο είναι τώρα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε αν υπήρχε τότε θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε τα σημεία τοποθέτησης η ανάπτυξης ανανεώσιμων μορφών ηλεκτρικής ενέργειας 

αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κλπ, έχοντας έτσι την δυνατότητα του ελέγχου αλλά και της απόκρουσης της 

άναρχης τοποθέτησης. Αποσπώντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο και όφελος για τον Δήμο μας. Η διαχείριση προς 

όφελος του Δήμου σε αγαθά Όπως το νερό αλλά και ενέργεια είναι πλέον επιβεβλημένη με την μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή μας σε προγράμματα αλλά και με εταιρείες δικές μας για την καλύτερη δυνατή μελλοντική απόδοση 

προς όφελος των δημοτών μας. 

Η ψήφος μου είναι παρών». 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: 

«Νομίζω ότι είτε συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε γενικότερα με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, που σε 

γενικές γραμμές κανένας δεν μπορεί να είναι αρνητικός, συμμεριζόμενοι κι αυτό που ανέφερε ο Γιάννης 

Κασίδας, δηλαδή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ποιόν και γενικότερα θα έλεγα ανάπτυξη για ποιον, 

πρέπει να δούμε μία μεγάλη αντίφαση που υπάρχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για αυτό έρχεται κατά 

κύριο λόγο αυτό το ψήφισμα. 

 

Ποια είναι η μεγάλη αντίθεση. Απ’ τη μια εξαγγέλλουμε χωροταξικά και λέω τον Ηλία τον Ευσταθίου ότι η 

χωροθέτηση τέτοιων μεγάλων πάρκων δεν είναι θέμα κανενός Δήμου, δεν μπορεί ο δήμος να πει ότι εγώ κάνω 

ένα χωροταξικό και λέω ότι απαγορεύω εδώ την αιολική ενέργεια, δεν είναι δικά μας αρμοδιότητα και 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν ξέρουμε που υπάρχει το αιολικό δυναμικό. Είναι θέματα τα οποία τα 

είχε χειριστεί παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Γιώργος Σουφλιάς που είχε καταγράψει το αιολικό 

δυναμικό όλης της Χώρα, ήταν μια σημαντική παρέμβαση αυτή. 

 

Ποιος θα ‘ρθει να μας το πει αυτό; Θα έρθει το χωροταξικό το οποίο έχει προκηρύξει το ίδιο το Κράτος. Και 

την ώρα που προκηρύσσει το Κράτος το χωροταξικό, σου λέει φτιάξε και εκεί 17 ανεμογεννήτριες πάρκα. 

 

Σ’ αυτή τη μεγάλη αντίθεση πρέπει να βασιστούμε όλοι μας και να έχουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα στο οποίο 

μπορούμε να προσθέσουμε, όταν έρχεται ένα ψήφισμα, σχεδόν πάντα το κάνουμε, δεν σημαίνει ότι ψηφίζεται 

αυτούσιο, ενδεχομένως κάτι από δω να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι να προσθέσουμε, να βρούμε μία 

σύνθεση σ΄ αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εν αναμονή του χωροταξικού να παγώσει το θέμα, να 

έρθουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, δεν χρειάζεται να βασιστούμε σε καμία μελέτη, θα βασιστούμε στο 

καινούργιο χωροταξικό που θα γίνει. Αλλά τώρα ταυτόχρονα με το χωροταξικό να λέμε φτιάξε και 17 

ανεμογεννήτριες στην κορυφή του Κισσάβου νομίζω πως δεν γίνεται. 

 

Μ’ αυτό και μόνο νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε και νομιμοποιούμαστε αλλά και στηριζόμαστε 

ηθικά, στο να πούμε στοπ. Και νομίζω διευκολυνόμαστε όλοι μας. 
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Θα σας αναφέρω κι ένα παράδειγμα. Συζητούσαμε με το δήμαρχο του αδελφοποιημένου δήμου Ettenheim της 

Γερμανίας. Μου ανέφερε ότι έχουν μια είσπραξη γύρω στις 600.000€ από μια περιοχή στον Μέλανα Δρυμό, 

χαμηλά κι όχι στην κορυφή που απαγορεύεται να γίνουν οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, όπου υπήρχε αιολικό 

δυναμικό. Και ποια είναι η διαδικασία; Ο δήμος δημοπράτησε πρώτα από όλα το χώρο, άρα πήρε ένα πάρα 

πολύ καλό τίμημα από την ενοικίαση του χώρου και στη συνέχεια δημοπράτησε τις αποδόσεις των εταιρειών 

προς το δήμο.  

 

Εμείς εδώ είχαμε 2,8% απόδοση και πήγε 1% και δεν ξέρουμε αν τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία μείνουν 

κάποια χρήματα για τους δημότες μας. Γιατί στο 2,8%  υπήρχε και ένα ποσοστό το οποίο αφαιρούνταν 

απευθείας από τα ρολόγια των κατοίκων της Ανατολής ως αντιστάθμισμα στην τοπική κοινωνία. Αυτά λόγω 

covid πλέον δεν υπάρχουν. 

 

Όλα αυτά είναι πέριξ της συζήτησης. Νομίζω ότι ο πυρήνας της κουβέντας που κάνουμε είναι ένας. Να 

περιμένουμε το χωροταξικό, το οποίο εσείς ως Κυβέρνηση, ως Κράτος που έχει μια συνέχεια, και ελάτε να 

κουβεντιάσουν όχι με τελεσίγραφα και αποφάσεις χωρίς να ερωτηθούν τοπικές κοινωνίες, χωρίς να 

ερωτηθούν οι κοινότητες, χωρίς να ερωτηθούν οι δήμοι. 

 

Και λέω και στον Θανάση Ολύμπιο γιατί από ότι κατάλαβα επί της ουσίας συμφωνεί με το ψήφισμα, δεν 

σημαίνει ότι επειδή δεν μπήκαν στην τηλεδιάσκεψη οι τοπικοί Πρόεδροι αυτό είναι λόγος για να μην το 

ψηφίσουμε ενώ συμφωνούμε. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί ως παρατήρηση αλλά νομίζω ότι στο ψήφισμα πρέπει 

να πάμε με θετική γνώμη». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,  

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 10 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων, 

- το σχέδιο ψηφίσματος, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε κατά την οποία: ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς») ψήφισε «Λευκό» και οι δημοτικοί Σύμβουλοι Αθανάσιος 

Ολύμπιος (δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή») και Ηλίας 

Ευσταθίου (δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο») ψήφισαν «Παρών» 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή του 

Κισσάβου: 

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με αφορμή τη θετική γνωμοδότηση που έλαβαν από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) οι αιολικοί σταθμοί στις θέσεις α) «ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ 

- ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΚΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΤΟΥΣΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ – ΜΑΣΚΑ» και β) «ΓΙΔΟΒΟΣΚΗ - ΔΡΟΣΕΡΗ 

ΡΑΧΗ» του Δήμου ΑΓΙΑΣ, ζητάμε: 

 

- Πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας. 

- Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τους τιθέμενους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ και 

την ανάλυση του βαθμού επίτευξης αυτών έως σήμερα από τους πλέον επίσημους φορείς. 

- Ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαβούλευση της αξιολόγησης και 

αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ικανός χρόνος διάρκειας αυτής 

ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι απόψεις όλων των φορέων. 

- Αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν την 

κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα 

ποσοστού 3% επί των εσόδων. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος απόδοσης αυτών των οικονομικών 
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ωφελημάτων ώστε να κατευθύνονται συνολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και όχι 

μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννήτριες. 

- Να χρηματοδοτηθεί ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης για κάθε κοινότητα στην 

οποία υπάρχει το ενδιαφέρον 

- Απαίτηση για τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης έργων 

ΑΠΕ. 

- Υψομετρικό «κατώφλι» 1.000 μέτρων, άνω του οποίου να μη δύναται η εγκατάσταση αιολικών 

σταθμών . Ο εν λόγω περιορισμός να ισχύσει μόνο εφόσον δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα για την 

αποφασιστική γνώμη των Δήμων στις αιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ. 

- Απαγόρευση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί και περιοχές 

Natura. 

- Να δημιουργηθεί «κουμπαράς» με μέρος από τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, ώστε με το 

πέρας της κάθε επένδυσης ο κάθε Δήμος να μπορεί με τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτεί την 

αποκατάσταση του τοπίου. 

- Την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη ελεγχόμενους από τις ανάδοχες 

εταιρίες 

Για όλα τα παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα να απορρίψουν τα αιτήματα των 

εταιρειών και να σταματήσει επιτέλους η απειλή για το βουνό!!  

 

Καλούμε σε διαρκή ετοιμότητα τους κατοίκους των χωριών και κάθε ευαίσθητο πολίτη και να μην επιτρέψουν 

οποιαδήποτε ενέργεια που να αφορά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον   Κίσσαβο. 

 

Ο Δήμος Αγιάς επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα σε 

προάσπιση των ζητημάτων αυτών. 

 

Το παραπάνω ψήφισμα να σταλεί στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπουργό Εσωτερικών 

και στη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και να κοινοποιηθεί στους βουλευτές του 

Νομού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας. Επίσης να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο του 

Ν. Λάρισας». 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ψήφισε «Λευκό» για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ψήφισε 

«Παρών» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ο Ηλίας Ευσταθίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο», ψήφισε «Παρών» για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


