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Λαμία, 25 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“ Συνεργασία της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας με το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διόρθωση
στρεβλώσεων στους δασικούς χάρτες – Όχι στην εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων
στην Εύβοια – Αρμοδιότητες Δήμων στην κοπή ή το κλάδεμα παρακείμενων στο δίκτυο
ηλεκτροδότησης δέντρων – Ενημέρωση για τον νέο εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση”.

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 2η συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή του Προέδρου του
Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε., κ. Θανάση Λυκόπουλου.
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Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης αναφέρθηκε στις
στρεβλώσεις, που αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες, που αναρτήθηκαν πρόσφατα,
επισημαίνοντας ότι στην Ευρυτανία υπάρχουν ολόκληρα χωριά, τα οποία βάσει των χαρτών
χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις! Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Τ.Ε.Ε.,
κ. Λυκόπουλος ενημέρωσε πλήρως τα Μέλη επί του θέματος και με πρωτοβουλία του κ. Σουλιώτη
αποφασίστηκε η συνεργασία της Π.Ε.Δ. και του Τ.Ε.Ε. για την αποτύπωση των ορίων των οικισμών,
έτσι «ώστε να προστατευθούν οι δημότες και να μην μπουν στη διαδικασία να αποδείξουν τα
αυτονόητα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Συμφωνήθηκε να δημιουργηθούν άμεσα ομάδες εργασίας
ανά Περιφερειακή Ενότητα, μέσω του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να παρασχεθεί μια ασφαλής πρώτη
εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και στη συνέχεια να γίνει η πλήρης καταγραφή των ορίων
των οικισμών.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, κ. Ψαθάς αναφέρθηκε
στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εγκατάσταση 8
αιολικών πάρκων στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, χωρίς να έχει υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση
ή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές. Μάλιστα, όπως προσέθεσε ο
Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Κοντζιάς η χωροθέτηση κρίνεται εντελώς ακατάλληλη, καθώς
αποφασίστηκε να γίνει σε παρθένες περιοχές αμιγούς φυσικού κάλλους. Η Εκτελεστική Επιτροπή,
σημειώνοντας αρχικά ότι διάκειται θετικά στην παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών,
κατέθεσε την κάθετη διαφωνία της σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση και δήλωσε ότι τάσσεται
υπέρ της αναστολής κάθε νέας αδειοδότησης μέχρι να αναθεωρηθεί συνολικά το πλαίσιο
χωροθέτησης των αιολικών σταθμών. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Σουλιώτης θα
υπάρξει άμεσα σχετική ανακοίνωση και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό.
Σε σχέση με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που δημιούργησε η «Μήδεια», ο κ. Σουλιώτης
ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητα του κλαδέματος των παρακείμενων στο δίκτυο δέντρων δεν ανήκει
στους Δήμους αναφέροντας σχετικά: «Παρότι δεν μας ανήκει η αρμοδιότητα προσπαθούμε να
ελαχιστοποιήσουμε τυχόν προβλήματα και παρεμβαίνουμε όπου έχουμε τη δυνατότητα. Δεν θέλω να
ρίξω το μπαλάκι αλλού, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι να υπηρετούμε τον
δημότη και να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη. Στο πνεύμα αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη η
συνολική αρμοδιότητα να ασκείται από έναν και θεωρώ ότι κανένας Δήμος δεν θα έχει πρόβλημα να
αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, αρκεί βέβαια να μας δοθούν και τα κατάλληλα μέσα: προσωπικό,
μηχανήματα, εξοπλισμός».
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ,
όπου αποφασίστηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο για την
αυτοδιοίκηση, συμπεριλήφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι προτάσεις της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
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