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 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Ρ.Α.Ε.) 

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

 

 

Του Σωματείου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (δια του 

εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου Φώτη Ζώη, Προέδρου ΔΣ,  ως συνημμένο πρακτικό Δ.Σ.) 

ΚΑΤΑ 

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή 

Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Αιολική Θεοδώρων Α.Ε. (Eoliki Theodoron S.A.)». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011380/16-12-2020 Αιτήσεως της εταιρείας με την 

επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία». για χορήγηση 

Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα όρια των 

δήμων : Μεγαλόπολης Αρκαδίας, Οιχαλίας Μεσσηνίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ζαχάρως 

Ηλείας, με εγκατάσταση συνολικά 72 ανεμογεννητριών στηνως άνω αναφερόμενη περιοχή. 

 

Την απόρριψη της ανωτέρω Αιτήσεως ζητάμε για τους εξής λόγους: 

 

Ι. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

Τυγχάνουμε φορέας  της περιοχής αυτής και ενδιαφερόμενοι για την προστασία του 

περιβάλλοντός μας, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Καταστατικού μας. 

Με την τυχόν αδειοδότηση της τοποθέτησης 72 τεράστιων ανεμογεννητριών με ύψος πυλώνα 100 

μέτρων και πτερυγίων των 85 μέτρων μαζί με τα συνοδευτικά έργα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τους δρόμους που θα διανοιχτούν, θεωρούμε πως υποβαθμίζεται το πολιτιστικό μας 

περιβάλλον και η βιοποικιλότητα της περιοχής, διότι  την καθιστούν βιομηχανικό πάρκο. 

Συνεπώς, έχουμε έννομο συμφέρον για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α 

Γ-011380/16-12-2020 Αιτήσεως Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων 

Ανώνυμη Βιομηχανική & Ενεργειακή Εταιρεία». 

 

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το Παρράσιο Πάρκο είναι το υπό θεσμοθέτηση πρώτο Ελληνικό Εθνικό Πάρκο Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Μια περιοχή σχεδόν 600.000 στρεμμάτων στο κέντρο της Πελοποννήσου με τμήματά 

του στους Νομούς Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας.  

Τόπος ανόθευτου φυσικού κάλλους, με παραδοσιακά χωριά, αρχαιολογικούς χώρους όλων των 

εποχών από την Τιτανομαχία ως τους αγώνες της Απελευθέρωσης και της Κατοχικής Αντίστασης 

(μυθολογική, προϊστορική, κλασσική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, μεσαιωνική και νεώτερη εποχή)/ 

Εκεί έζησε η αρχαιότερη Αρκαδική φυλή των Παρρασίων, Πελασγικής καταγωγής, τόπος που 

γέννησε πρότυπα και αρχέτυπα (Λυκόσουρα-πρώτη πόλη που είδε το φως του ήλιου, Λύκαια-οι 

αρχαιότεροι Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες 3 αιώνες πριν τους Ολυμπιακούς, κ.ά). 
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Ιστορικές και οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν την περιοχή σε πληθυσμιακή μείωση λόγω 

μετανάστευσης σε μεγάλες πόλεις και το εξωτερικό, με συνέπεια την κάθετη πτώση μιας άλλοτε 

ακμάζουσας περιοχής με μοναδικές δυνατότητες αξιοποίησης της υλικής και της άυλης 

κληρονομίας της. 

Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με παρεμφερή Νομικά Πρόσωπα της Ελλάδος και του 

Εξωτερικού, καθώς και με την τοπική κοινωνία, εργαζόμαστε μεθοδικά για την τοπική ανάπτυξη 

βασισμένη στην διεθνή προβολή των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και την αξιοποίηση 

πρωτοβουλιών ήπιας και εναλλακτικής ανάπτυξης με σεβασμό στην διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

Επειδή η παρούσα Ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει να γίνει δεκτή. 

Επειδή για τη θεμελίωση και υποστήριξη των ανωτέρω αναφερομένων επικαλούμαστε,  

προσκομίζουμε παραπέμπουμε στα εξής: 

1. Το καταστατικό του Σωματείου μας 

2. Την ιστοσελίδα με τις δραστηριότητες μας www.parrhasianparkfriends.org 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και  με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως του δικαιώματος υποβολής 

συμπληρωματικών στοιχείων, εγγράφων και μελετών 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

- Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα Ένστασή μας. 

- Να απορριφθεί η υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011380/16-12-2020 Αίτηση 

Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Θεοδώρων Ανώνυμη Βιομηχανική & 

Ενεργειακή Εταιρεία». 

 

Αθήνα 28-1-2021 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο εξουσιοδοτούμενος 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

Φώτης Ζώης 
 

 
 

http://www.parrhasianparkfriends.org/

