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*Πληροφορίες ΣΠΠΕΝΚ

Οι ανεµογεννήτριες στο ∆ήµο Καρύστου σε όλα τα στάδια αδειοδότησης είναι συνολικά 698. Από αυτές οι

411 ήδη λειτουργούν και οι υπόλοιπες θα τοποθετηθούν άµεσα (όπως για παράδειγµα οι 111 της εταιρείας
ΤΕΡΝΑ στον Καβοντόρο).

Στις 698 ανεµογεννήτριες πρέπει να προσθέσουµε και άλλες 64 που βρίσκονται “υπό αξιολόγηση”, δηλαδή
δεν είναι σε ένα από τα τρία στάδια αδειοδότησης (‘Αδεια Παραγωγής-Εγκατάστασης-Λειτουργίας). Σύνολο

762 (ή περίπου 1.500 MW).

Ας περάσουµε τώρα στις νέες αδειοδοτήσεις στον κύκλο του  Φεβρουαρίου    2021   που δηµοσιεύτηκαν στη
ιστοσελίδα της ΡΑΕ το Σάββατο 6-3-2021. 

Η εταιρεία ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ (Ελλάκτωρ) ζήτησε πριν ένα µήνα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αύξηση της
φέρουσας ικανότητας κατά 60%. Τελικά αποφάσισε να αποσύρει το αίτηµά της. ‘Ερχεται λοιπόν και κάνει

αίτηση  στη  ΡΑΕ  για  άλλες  79  ανεµογεννήτριες!  Με  διάφορες  ονοµασίες  εταιρειών  (Ορφέας,  Olympic
Energy, Σοφράνο, Ενερκοπλάν κλπ), και µε αφεντικό την εταιρεία Ελλάκτωρ ζητάει να µπουν ΑΓ (εκτός από

τις 65 της “στρατηγικής” επένδυσης της “Σοφράνο Ενεργειακή”) στις θέσεις:

α) Στο Αµινού στα Στύρα µε 22 ΑΓ των 4 έως 5 MW στη θέση Βελανίδι, Αγ. Ιωάννης κλπ (και µέσα στον

αρχαιολογικό χώρο) και άλλες 4 σε Πολυπόταµο και απέναντι από την Καβαλλιανή. 

β) Κοντά και πάνω από τον Αγ. ∆ηµήτριο (∆Ε Μαρµαρίου) και πάνω από το Κάλεργο µε 16 ΑΓ.

γ) Στο Λυκόρεµα πάνω από τη Σφυριδούπολη και προς τα νότια µε 20 ΑΓ.

δ) Στο Πόθι 2 ΑΓ σε απόσταση 500µ από το χωριό

ε) Στην περιοχή κοντά στον Τσολιά (προς Καστρί, Λιβάδι κλπ) µε 10 ΑΓ και 

ζ) Πάνω από τον βιολογικό και το ιχθυοτροφείο στο Κατσούλι, Λιβαδάκι µε 5 ΑΓ κοντά στον οικισµό της
Θεατρούπολης και τον αρχαιολογικό χώρο της Πλακαρης.

Και επειδή δεν µας έφτανε η   εταιρεία   Ελλάκτωρ   έχουµε και την Ενεργειακή Κοινότητα Καρύστου που εκτός

από ανεµογεννήτριες δίπλα στον Καστανόλογγο (για τις οποίες ο ΣΠΠΕΝΚ κατέθεσε πριν µερικές ηµέρες
ενδικοφανή  προσφυγή  κατά της  ‘Αδειας  Παραγωγής)  θέλει να  τοποθετήσει και  άλλες  4  ΑΓ κοντά στο
Καστρί/Γεραιστός.

Φέρουσα ικανότητα

Με υπολογισµούς που ο ΣΠΠΕΝΚ έκανε τις τελευταίες ηµέρες στον ∆ήµο Καρύστου δεν χωρούν οι ακόµα

79 ΑΓ (χώρια από τις 64 της στρατηγικής επένδυσης) που αιτείται η εταιρεία Ελλάκτωρ. Η ∆Ε Καρύστου
δεν έχει  κανένα περιθώριο, η ∆Ε Μαρµαρίου είναι σε “αρνητική” φέρουσα ικανότητα που σηµαίνει  27
παλιές αιτήσεις αξιολόγησης πρέπει κατά την άποψη του ΣΠΠΕΝΚ να απορριφθούν γιατί δεν χωράνε. Ο

Καφηρέας  έχει  υπέρβαση  170%  χωρίς  έγκριση  του  τοπικού  του  Καφηρέα  (δήλωση  του  ∆ηµάρχου
Καρύστου). Και τέλος η ∆Ε Στυραίων έχει φέρουσα ικανότητα που επιτρέπει τη Σοφράνο της “στρατηγικής”

επένδυσης (στις θέσεις Νηµποριό, Κελλιά, Χάρακας, Πολυπόταµος κλπ) αλλά πιθανόν όχι στο σύνολό της.
Σίγουρα όµως όχι τις αιτήσεις στη θέση Αµινού που µπήκαν στον κύκλο του Φεβρουαρίου 2021.


