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Αθήνα, 01.12.2022 

Αξιότιμε κε Βουλευτή, 

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιστολή σας, με την οποία μας δίνετε την ευκαιρία, 

αφενός να σας ενημερώσουμε, αφετέρου να ενημερωθούμε για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην 

τοπική κοινωνία της Αρκαδίας από την αδειοδότηση των έργων μας και παράλληλα για τις κόκκινες γραμμές 

που μας θέσατε ως προς την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε συγκεκριμένα σημεία του νομού σας. 

Όπως και εσείς αναγνωρίζετε, στη σύγχρονη εποχή η ανθρωπότητα έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα πλήθος 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ολοένα και περισσότερο εντείνονται οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και η έλλειψη φυσικών πόρων, με τον αντίκτυπό τους να ξεπερνά 

τα στενά όρια ενός κράτους και να εξαπλώνεται απειλητικά σε όλο τον κόσμο.  

Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση των φυσικών πόρων και για τις μελλοντικές γενιές προτάσσει την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), η οποία (ηλ. ενερ. από ΑΠΕ) αναγνωρίζεται ευρέως ως εκείνος ο 

παράγοντας που συμβάλλει περισσότερο στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Η σημασία της ανάπτυξης 

των ΑΠΕ έχει καταγραφεί σε πολλές διεθνείς και εθνικές έρευνες και είναι καλά εδραιωμένη στη συνείδηση 

και στο μυαλό των ανθρώπων. Ωστόσο, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών η ανάπτυξη των ΑΠΕ εμφανίζει, 

ενίοτε, μεγάλες αντιδράσεις, οι οποίες οφείλονται στην πεποίθηση των μόνιμων κατοίκων ότι η ανάπτυξή 

τους θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα (καταστροφή φυσικού κάλλους, υποβάθμιση πολιτιστικών 

μνημείων, κλπ.) παρά λύσεις. 

Οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους ένα έργο ΑΠΕ δεν θα τύχει κοινωνικής αποδοχής σχετίζονται: (α) με την 

πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξαιτίας των έργων πρόσβασης και εγκατάστασης, της περιοχής 

χωροθέτησης του σταθμού ΑΠΕ, (β) με την οπτική όχληση που επιφέρει το έργο και (γ) με την σύγκρουση 

χρήσεων γης. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη μεγάλη υστέρηση στον χωροταξικό 

σχεδιασμό και εν γένει τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ο οποίος συνήθως δεν αφουγκράζεται τις τοπικές 

ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες, η αρνητική προδιάθεση της τοπικής κοινωνίας είναι/ μοιάζει να είναι, 

δικαιολογημένη. 

Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι «εδώ», θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται 

κατανοητό ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται πλέον να αποδεχτούν μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Η ενέργεια 
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που καταναλώνουν, πλέον, θα παράγεται στον τόπο τους και ενδεχομένως «αν φυσάει πολύ» ή «αν έχει 

πολύ ήλιο» στην περιοχή τους, να χρειαστεί να δώσουν ενέργεια και στις γειτονικές περιοχές. Η δύσκολη 

αυτή μετάβαση, που δικαιολογημένα προκαλεί τριβές και αντιδράσεις, θα πρέπει να γίνεται, αφενός με 

σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και σε σημεία μείζονος ιστορικής, πολιτιστικής και τουριστικής 

σημασίας αφετέρου μετά από τη διερεύνηση της κοινωνικής αποδοχής, η οποία δεν μπορεί να αγνοεί τη 

θέση των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται άμεσα ή έμμεσα μέσω των αιρετών αρχόντων ή 

μέσω συλλόγων, περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.τ.λ. 

Η EDF Renewables Hellas, 100% θυγατρική της EDF Renewables, πρωταγωνιστεί, εδώ και 17 χρόνια στην 

παραγωγή πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα, υλοποιώντας έργα ΑΠΕ που συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Από το 2005, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της, η εταιρεία μας, έχει αναλάβει την ανάπτυξη, 

κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων, διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως Φωτοβολταϊκά, Αιολικά 

Πάρκα, καθώς και Υβριδικούς Σταθμούς, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιό της διαθέτει έργα σε 

λειτουργία, συνολικής ισχύος 325 MW, καθώς και έργα με άδειες παραγωγής άνω των 4 GW, απασχολώντας 

άμεσα περισσότερους από 110 εργαζόμενους. Παράλληλα βρίσκονται υπό κατασκευή φβ σταθμοί 

συνολικής ισχύος 110MW. 

Χάρη στην κορυφαία της εξειδίκευση η EDF Renewables Hellas πρωτοπορεί σταθερά στην ανάπτυξη έργων 

που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, δημιουργώντας οφέλη για ολόκληρη τη χώρα. Από την 

προστασία του περιβάλλοντος, μέχρι την ενίσχυση της απασχόλησης και της κυκλικής οικονομίας, η 

εταιρεία μας επενδύει σε ένα καλύτερο, καθαρότερο και κυρίως βιώσιμο μέλλον.  

Άλλωστε, η δέσμευσή μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος κοινωνικός και επιχειρηματικός εταίρος, 

αντικατοπτρίζεται στην στρατηγική του Ομίλου EDF, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με όλους τους στόχους 

και τις δράσεις της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ομίλου EDF για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, η εταιρική μας υπευθυνότητα ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια / αρχές ESG (Environmental-

Social-Governance) και αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, στην Προαγωγή της Ανθρώπινης 

Αξίας, στην Ενίσχυση του Κοινωνικού Αποτυπώματος και στη Διαμόρφωση Υπεύθυνης Αγοράς. 

Ειδικότερα: 

Συνεισφέρουμε έμπρακτα στην κοινωνία 

Ο ενεργός μας ρόλος στις τοπικές κοινωνίες γίνεται αντιληπτός μέσα από τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς 

που αναπτύσσουμε. Μέσω αυτών των δράσεων και των πρωτοβουλιών μας, ενισχύουμε τη λειτουργία των 

κοινωνικών δομών και το έργο των τοπικών αρχών, καλλιεργούμε την περιβαλλοντική συνείδηση των 

πολιτών και προάγουμε τον αθλητισμό. 

Παρέχουμε αντισταθμιστικά οφέλη 

Στην EDF Renewables Hellas φροντίζουμε ώστε τα έσοδά των δραστηριοτήτων μας να μετατρέπονται σε 

κοινωνικό όφελος. Αυτό επιτυγχάνεται είτε άμεσα με τη μορφή εισφορών είτε έμμεσα με τη μορφή 

εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων και την κατασκευή έργων υποδομής. Στο πλαίσιο 

της λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ της εταιρείας μας, αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες το 3% των 

ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη λειτουργία κάθε έργου ΑΠΕ.  

Το 2021 το ποσό αυτό ανήλθε σε πάνω από 2 εκ. € στους δήμους που φιλοξενούν τα έργα μας. 

Σεβασμός και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας 

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αναφορικά με τη διάσωση αρχαιοτήτων εντός του 

ορίου κατάληψης του εκάστοτε έργου, η EDF Renewables Hellas δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή 

εκτέλεσης των έργων με στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος (ανθρωπογενές 

περιβάλλον). Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό και συστατικό ρόλο του πολιτισμού ως πρωτογενή παράγοντα 

ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, η εταιρεία αναπτύσσει έντονη χορηγική δράση. 

Στόχος μας είναι η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 
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Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου και των ειδών που διαβιούν στις περιοχές όπου 

δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί βασικό μας στόχο. Η οργάνωση που ακολουθούμε κατά την υλοποίηση 

του εκάστοτε έργου είναι βασισμένη στην αρχή της πρόληψης, προκειμένου να διασφαλίσουμε την 

ελαχιστοποίηση των επιδράσεών μας στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπεύθυνης 

διαχείρισης των επιδράσεων που δύναται να προκύψουν από τις δραστηριότητες μας στην βιοποικιλότητα, 

φροντίζουμε να υιοθετούμε μεθόδους και τεχνολογίες με σκοπό την προστασία των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του βιολογικού πλούτου των περιοχών δραστηριοποίησής μας. 

Περιβαλλοντική συμμόρφωση 

Στην EDF Renewables Hellas παρακολουθούμε στενά τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με 

την περιβαλλοντική διαχείριση, φροντίζοντας παράλληλα για την εφαρμογή όλων των σχετικών 

κανονιστικών πλαισίων και απαιτήσεων που θα διασφαλίσουν την επιχειρηματική συνέχεια των 

λειτουργιών μας με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με τον τρόπο αυτό, φροντίζουμε για 

την εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιδράσεις 

και μεγιστοποιούν την ποιότητα εφαρμογής και λειτουργίας των έργων μας.  

Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων  

Στην κατεύθυνση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, μεριμνούμε για τη δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση 

των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές μας. Συχνά τα απόβλητα αυτά μετατρέπονται σε 

πολύτιμη πηγή πρώτων υλών, σε νέα έργα ή την κάλυψη αναγκών σε υφιστάμενα ενώ τα απόβλητα που δε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη των αναγκών μας σε πρώτες ύλες, οδηγούνται προς 

ανακύκλωση από αδειοδοτημένους συνεργάτες, οι οποίοι μέσω κατάλληλης επεξεργασίας τα μετατρέπουν 

σε νέα πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά.  

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για τη δημιουργία θετικού αντικτύπου στην 

εκάστοτε περιοχή δραστηριοποίησης, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η δημιουργία υπεύθυνων 

κοινωνικών σχέσεων, συνιστά μία από τις κύριες προτεραιότητες μας. Οι υπεύθυνες σχέσεις με τις 

τοπικές κοινωνίες, επιτυγχάνονται μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργατικές προσπάθειες, 

με σκοπό την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και την ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες των 

ενδιαφερόμενων μερών μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω του 

υπεύθυνου επιχειρείν σεβόμενοι τις περιοχές με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική, τουριστική και 

περιβαλλοντική ιδιαιτερότητα, πρακτική που την εφαρμόζουμε μέσω των standards του ESG 

(Environmental-Social-Governance). 

Στο σημείο αυτό και σε ότι αφορά τα προσφάτως αδειοδοτημένα έργα της εταιρείας μας θα θέλαμε να 

διευκρινίσουμε τα εξής: 

Η εταιρεία Αιολική Θεοδώρων Α.Ε. (θυγατρική εταιρεία της EDF Renewables Hellas) υπέβαλε, τον Δεκέμβριο 

του 2020, προς αξιολόγηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τρεις (3) αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης 

Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς συνολικής ισχύος 1,3GW, οι οποίοι 

διασυνδέονται απευθείας (αυτοτελής διασύνδεση μέσω γραμμής υπερυψηλής τάσης – ΥΥΤ) με το Σύστημα 

Μεταφοράς της Στερεάς Ελλάδας (ΚΥΤ Διστόμου), παρακάμπτοντας το κορεσμένο Σύστημα Μεταφοράς της 

Πελοποννήσου.  

Ειδικότερα, για κάθε ένα από τα τρία (3) ως άνω έργα, η σύνδεση των πάρκων που τα απαρτίζουν με το 

Σύστημα Μεταφοράς της Στερεάς Ελλάδας θα επιτευχθεί μέσω της κατασκευής: (α) Υποσταθμών (Υ/Σ) ΜΤ 

33kV, (β) ΥΣ ΥΤ 150kV και αντίστοιχων γραμμών. Ο Υ/Σ YT δυναμικότητας 500MVA, θα διασυνδέεται με το 

Κεντρικό ΚΥΤ δυναμικότητας 1500ΜVA, μέσω γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης. Εν συνεχεία, το νέο 

Κεντρικό ΚΥΤ θα διασυνδέεται μέσω αποκλειστικής γραμμής ΥΥΤ, στο υφιστάμενο ΚΥΤ «ΔΙΣΤΟΜΟ», όπου 

και θα αποδίδεται η παραγόμενη ενέργεια από τα πάρκα του εκάστοτε έργου στο Σύστημα Μεταφοράς της 

Στερεάς Ελλάδας.  
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Στην υφιστάμενη – αρχική –  φάση σχεδιασμού, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη ευχέρεια 

ανασχεδιασμού, έχει προβλεφθεί για κάθε ένα από τα τρία (3) έργα, η κατασκευή τριών διακριτών 

διασυνδετικών γραμμών ΥΥΤ με το ΚΥΤ Διστόμου. Είναι προφανές ότι, στο πλαίσιο (α) της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (β) των διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες και (γ) της αξιολόγησης 

από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο σχεδιασμός τόσο του τρόπου διασύνδεσης όσο και των πάρκων που τελικά θα 

υλοποιηθούν θα μεταβληθεί – προσαρμοστεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και σεβόμενος 

σημεία ιστορικής, τουριστικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αναφοράς όπως το Μαίναλο και το 

Λύκαιο Όρος. Επίσης, μετά από τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και σε συνεργασία με τους 

Δήμους και τις Τοπικές Κοινότητες είναι εφικτό να βρεθούν τα κατάλληλα σημεία, όπου δεν προκαλείται 

όχληση, ώστε να γίνουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις. 

Άλλωστε, ο στόχος της εταιρείας μας μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου, είναι η δημιουργία 

ωφελειών, όπως: 

• η αξιοποίηση του υψηλού ανανεώσιμου δυναμικού της Πελοποννήσου, το οποίο από το έτος 2012, 

όταν και η περιοχή της Πελοποννήσου κηρύχθηκε κορεσμένη, βρίσκεται «εν υπνώσει», 

• η σημαντική συμβολή στην στρατηγική επιλογή της ελληνικής πολιτείας αναφορικά με την 

απολιγνιτοποίηση/ απανθρακοποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος μέσω της κατασκευής 

1.300 MW ΑΠΕ, 

• η δημιουργία περί των 2.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, 

• η ετήσια παραγωγή 3,4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η αποφυγή έκλυσης περίπου 3 εκ. 

tn CO2, 

• η παροχή ετήσιων αντισταθμιστικών ωφελειών συνολικού ύψους 6,8εκ. € στους δήμους που θα 

φιλοξενούν τα έργα μας, 

και όχι η υποβάθμιση των περιοχών δραστηριοποίησης. 

 

Αξιότιμε κε Βουλετή 

Όπως γίνεται εμφανές από τα παραπάνω, στόχος της EDF Renewables Hellas είναι η υλοποίηση και αυτού 

του έργου να πραγματοποιηθεί βάσει των αρχών του ESG και έχοντας τις τοπικές κοινωνίες συμμάχους. 

Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η «τοπικότητα» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των ΑΠΕ και με 

δεδομένο ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει πολύ ισχυρό εμπόδιο για 

την επίτευξη των αυξημένων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ, επιβάλλεται και εγγυόμαστε από την πλευρά μας την 

δημιουργία υπεύθυνων σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και 

σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της Αρκαδίας. Στην εν λόγω ειλικρινή σχέση και στη δόμηση του απαραίτητου 

ανοικτού διαλόγου, ελπίζουμε και πιστεύουμε να έχουμε αρωγούς τόσο εσάς όσο και τους Δήμους, τις 

Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς της Αρκαδίας. 

 

Με τιμή 

Αντώνης Ξενιός 

 

 

Εκτελεστικός Διευθυντής 
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