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Θέμα: Ανοιχτή επιστολή προς βουλευτές ΠΕ Λάρισας για υποβολή ερωτήματος προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όσον αφορά στο σχέδιο εκμίσθωσης έκτασης 
στην Αετορράχη Ελασσόνας 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες βουλευτές, 

Σκοπός της επιστολής αυτής δεν είναι να δημιουργήσει εντυπώσεις βάσει απόψεων και ισχυρισμών 
αλλά να παραθέσει τα γεγονότα στηριζόμενη στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, υπουργικές 
αποφάσεις και αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης / υπηρεσιών. 

Η επιστολή υποβάλλεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του χωριού Αετορράχη του δήμου 
Ελασσόνας, στο οποίο σχεδιάζεται η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού (φ/σ) ισχύος 36 MW 
σε έκταση περίπου 1.100 στρεμμάτων και το οποίο σε πρώτη φάση έχει αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ 
με την έκδοση της υπ’ αριθ. ΒΕΒ-1785/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας με φορέα 
την εταιρεία «ILIAKO POWER III ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», αλλά από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει εγκριθεί 
ακόμη η εκμίσθωση της έκτασης και δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

Γνωρίζοντας ότι η διαχείριση της ανωτέρω έκτασης είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3380/36412/28.12.2020 έγγραφο του 
αρμόδιου τμήματος Αξιοποίησης Ακινήτων για την πρόθεση εκμίσθωσης της έκτασης σε ιδιώτη 
κατόπιν σχετικού αιτήματός του και έχοντας ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους τοπικούς φορείς / 
υπηρεσίες (π.χ. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας βορείου Ελλάδας, Δήμο Ελασσόνας, Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), αιτούμαστε την υποβολή σχετικής ερώτησης προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το εν λόγω έργο. 



Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αφενός 
έκπληξη και αφετέρου εύλογα ισχυρό κύμα αντίδρασης και αγανάκτησης των κατοίκων της 
Αετορράχης αλλά και των παρακείμενων οικισμών της περιοχής λόγω ότι ο σχεδιαζόμενος φ/σ: 

Ανθρωπογενές περιβάλλον – Πολεοδομικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

1. δημιουργεί έντονη οπτική όχληση λόγω εγγύτητας με το χωριό, η οποία δεν μπορεί να 
αποφευχθεί, παραβιάζοντας ρητά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Άρθρου 17 των Κανόνων 
Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ενέργειας από φ/σ του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/03.12.2008). Η αδειοδοτηθείσα έκταση δημιουργεί οπτική 
αξιόλογου χώρου, 

2. υποβαθμίζει και αλλοιώνει την αισθητική του τοπίου λόγω των κατασκευαστικών και 
οικοδομικών έργων που θα γίνουν και της έντονης γειτνίασης του φ/σ με τον οικισμό, 
επιβαρύνοντας έντονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας περιοχής που εκτός των άλλων 
δέχεται επισκέπτες από όλη την επαρχία Ελασσόνας. Λόγω ότι η αδειοδοτημένη έκταση 
προσεγγίζει έως και στα 17 μέτρα τις οικείες των κατοίκων του χωριού, του οποίου ο πληθυσμός 
διπλασιάζεται με το πέρας του χειμώνα (απογραφή 2011: 77) και κατά την τελευταία δεκαετία 
έχουν κατασκευαστεί νέες κατοικίες ή ανακαινιστεί παλαιές κατοικίες, δεν λαμβάνει υπόψη του 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 17 των Κανόνων Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων 
Παραγωγής Ενέργειας από φ/σ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 
2464/03.12.2008), όσον αφορά στη χρήση περιοχών «…αθέατες από πολυσύχναστους 
χώρους…». Δεδομένου του κυρίως δυτικού προσανατολισμού και των έντονων κλίσεων της 
περιοχής του έργου, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού, αναμένεται να ενισχυθεί το 
αρνητικό φαινόμενο της οπτικής όχλησης. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το 1982, στην 
Αετορράχη δραστηριοποιείται Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος έχει αναπτύξει σημαντική δράση 
με εκδηλώσεις μουσικές, θεατρικές και λαογραφικές, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες 
επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, 

Οικονομική δραστηριότητα 

3. εκμηδενίζει τις εκτάσεις βόσκησης για τις εντόπιες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οδηγώντας 
αυτές: α) σε επαγγελματικό αδιέξοδο (ανεργία - αλλαγή επαγγέλματος - μετοίκηση) και β) 
οριστική απώλεια κεφαλαίων που δαπανήθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν (2010 έως 
σήμερα) για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους. Υπενθυμίζεται ότι στη εν 
λόγω περιοχή δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που παράγουν την πρώτη ύλη για τη φημισμένη 
και διεθνώς αναγνωρισμένη φέτα Π.Ο.Π. Ελασσόνας, 

Χρήση έκτασης 

4. αναιρεί τις πράξεις διανομής της εν λόγω έκτασης στους κατοίκους για δική τους χρήση με 
αποφάσεις κατά τα έτη 1928, 1934 και 1964 μέσω της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων 
(σύσταση Επιτροπής: ΦΕΚ 289/13.10.1923) και του τότε Υπουργείου Γεωργίας (Κτηματολογικός 
Πίνακας Διανομής, χρήση τεμαχίου Νο96 έκτασης 2.786 στρεμμάτων: 27/05/1965), 



5. αντίκειται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1131/54072 Απόφασης έγκρισης Μελέτης ΓΠΣ των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ελασσόνας λόγω της εγγύτητας της έκτασης των 1.100 
στρεμμάτων που δεσμεύεται για την εγκατάσταση του φ/σ με τον οικισμό, όπως εύκολα μπορεί 
να διακρίνει κανείς στο εγκεκριμένο σχέδιο Π.3.12 Πολεοδομική οργάνωση Αετορράχης που 
συνοδεύει το ΦΕΚ 201/04.06.2013 και η οποία συντάχθηκε έχοντας υπόψη, την υπ' αριθμόν 
10788/2004 Υπουργικής Απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 
285/2004), 

6. καταργεί τη πεζοπορική διαδρομή Σπήλαια-ερείπια βυζαντινής μονής-πρώην λατομική περιοχή, 
όπως επίσης και του μονοπατιού προς το εικονοστάσιο Αγίου Ιωάννη, το οποίο αποτελεί 
ιστορικό τοπόσημο για τους κατοίκους (δημιουργήθηκε την δεκαετία 1930 με την έλευση τους 
από τον Πόντο), μη λαμβάνοντας υπόψη τις Γενικές Διατάξεις στην παρ. 8 του Άρθρου 5 του ΓΠΣ 
υπ’ αριθμ. 1131/54072 (ΦΕΚ 201/04.06.2013), 

Δάσος - Τοπογραφία – Μορφολογία 

7. αποκλείει τη δημιουργία δασικών δρόμων και την πρόσβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
κυρίως την πρόσβαση μέσω των υφιστάμενων χωματόδρομων και διαμορφωμένων μονοπατιών 
που προσεγγίζουν στο παρακείμενο πευκοδάσος, στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς, όπως οχήματα ή πεζοπόρα τμήματα. Επισημαίνουμε ότι το πευκοδάσος βρίσκεται σε 
πολύ κοντινή απόσταση από τις κατοικίες που είναι στη νοτιοανατολική πλευρά του χωριού, 

8. δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αύξησης περιστατικών πλημμύρας. Πιο συγκεκριμένα, σε έντονες 
βροχοπτώσεις, τα όμβρια ύδατα που κατεβαίνουν από το βουνό (η Αετορράχη βρίσκεται στις 
παρυφές του) ακολουθούν τη φυσική ροή των χειμάρρων και ρεμάτων που ξεκινούν από τις 
πλαγιές του και εκτονώνονται στα ρέματα που διατρέχουν την ανατολική και δυτική πλευρά του 
χωριού. Κατά τη πρόσφατη ιστορία (1990 έως σήμερα), παρατηρήθηκαν αρκετά περιστατικά 
πλημμυρών στο χωριό, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών (ξύλα και πέτρες) να 
διατρέχουν όλο το χωριό με σημαντικότατες καταστροφές στις υποδομές του, (δρόμους, 
φράκτες, δίκτυα ΟΚΩ, ΔΕΗ κ.α.) καθώς και σε καλλιέργειες και οικίες. Για τον λόγο αυτό, οι 
αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ελασσόνας, σε τακτά χρονικά διαστήματα επιτηρούν 
και προχωρούν σε καθαρισμό της φυσικής κοίτης των χειμάρρων, αλλά και στη διάνοιξη τους 
εάν απαιτηθεί. Επισημαίνουμε επίσης ότι ακόμα και με τις προληπτικές ενέργειες και τα μέτρα 
που λαμβάνει ο Δήμος, υπάρχουν χρονιές, όπου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, μεγάλοι 
όγκοι νερού και φερτών υλικών που κατεβαίνουν από τις πλαγιές του βουνό, πάλι διατρέχουν το 
χωριό. Η έκταση που περιγράφεται στην αίτηση για την εγκατάσταση του φ/σ, διατρέχεται από 
7 χειμάρρους και ρέματα που ξεκινούν από το βουνό, όπως αυτά εμφανίζονται στο εγκεκριμένο 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) υπ’ αριθμ. 1131/54072 βάσει ΦΕΚ 201/04.06.2013 και τα οποία 
προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4258/14.04.2014, ΦΕΚ 4782/09.03.2021). Οι 
εγκαταστάσεις (π.χ. τσιμεντένιες βάσεις των φωτοβολταϊκών, περιφράξεις, επιχωματώσεις) του 
εν λόγω έργου, θα ανακόπτουν και θα διακόπτουν εγκάρσια τη φυσική ροή των βρόχινων νερών, 
με φυσική συνέπεια να πλημμυρίζουν το χωριό, να καταστρέφουν τις περιουσίες των κατοίκων 
και ενδεχομένως να προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζωών, 



9. καταλαμβάνει την έκταση που σκοπίμως είχε αφεθεί ελεύθερη από τους κατοίκους στις 
δενδροφυτεύσεις που έγιναν σε συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία κατά τη δεκαετία 
1930, αφενός για σκοπούς παθητικής πυροπροστασίας και αφετέρου για κτηνοτροφικούς 
λόγους, 

10. αλλάζει τα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής λόγω των εκτεταμένων 
και σημαντικών εργασιών διαμόρφωσης της χερσαίας έκτασης και των χωματουργικών 
εργασιών που θα απαιτηθούν να γίνουν εξαιτίας των έντονων κλίσεων του εδάφους 
(διακύμανση κατά μήκος κλίσης έκτασης: από 20% έως και 40%), 

11. καταλαμβάνει μέρος δασικής έκτασης, όπως αυτή εμφανίζεται στον επικαιροποιημένο 
αναρτημένο Δασικό Χάρτη του 2021 στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου 
(https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), 

Αρχαιολογικοί χώροι – Θρησκευτικοί χώροι 

12. αποκόπτει ή/και περιορίζει την πρόσβαση στα δύο σπήλαια που έχουν ανακηρυχθεί «…τοπία 
εξαίρετου φυσικού κάλλους…» βάσει του ΦΕΚ 936/22.11.1971 και τα οποία κατόπιν 
επικοινωνίας με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας βορείου Ελλάδας της 
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Υπουργείο Πολιτισμού) 
παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητα, δεν είναι γνωστή η πλήρη έκτασή τους, δεν έχουν αξιοποιηθεί 
(π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών κ.α.) και ενδεχομένως: α) να απαιτείται η οριοθέτησή 
τους (ζώνη προστασίας) κατόπιν αρχαιολογικής έρευνας και β) να εμπίπτουν στα οριζόμενα της 
παρ. 5 (ββ) του Άρθρου 50 του ν.3028/28.06.2002, 

13. αποκόπτει την πρόσβαση και επηρεάζει τον φυσικό και ιστορικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος 
χώρου σε τοπικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως τα ερείπια της βυζαντινής μονής Αγίου Γεωργίου, 
που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα βάσει του βραβευθέντος από την Ακαδημία Αθηνών 
ιστορικού-ερευνητή Σπανού Κων/νου (39ος τόμος Θεσσαλικού Ημερολογίου, Λάρισα 2001), λόγω 
ότι το έργο περικλείει τα τμήματα του καθολικού, του ιερού, του κυρίως ναού αλλά και του 
νάρθηκα, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν μνημεία τα οποία χρήζουν προστασίας από 
έμμεση ή άμεση βλάβη (ζώνη προστασίας) σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην κείμενη 
Αρχαιολογική νομοθεσία (ΦΕΚ 3028/28.06.2002, ΦΕΚ 2464/03.12.2008), 

14. αποκόπτει την πρόσβαση στην πρώην λατομική περιοχή, η οποία αποτελεί ιστορικό χώρο για 
την ευρύτερη περιοχή λόγω ότι σε αυτήν εργάστηκε σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού 
κατά τη δεκαετία 1960. Επιπροσθέτως και δεδομένου ότι ο φ/σ θα βρίσκεται σε περιοχή στην 
οποία δεν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις ούτε ανεπτυγμένη δόμηση με αποτέλεσμα - 
ακόμη και να οριοθετηθεί ο χώρος - θα είναι ορατό από κάθε πλευρά του πρώην λατομείου και 
θα αποκλείει την επίσκεψη σε έναν χώρο που έως σήμερα παραμένει ένας από τους ελάχιστους, 
αντιπροσωπευτικούς και ελεύθερα προσβάσιμους χώρους για την περιοχή της Ελασσόνας, την 
αρχαία Ολοοσσών την οποία ο Όμηρος αποκαλούσε "…τε πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευκήν…" λόγω 
των λατομείων που υπήρχαν κατά την αρχαιότητα (Όμηρος, Ιλιάδα, Β 739), 

15. υποβαθμίζει στο μέγιστο βαθμό την αισθητική λόγω άμεσης οπτικής επαφής με το εξωκκλήσι 
του Αγίου Γεωργίου, το οποίο επισκέπτονται καθόλη τη διάρκεια του έτους εκατοντάδες 



προσκυνητές και κάθε χρονιά τιμάται ο άγιος με την τέλεση δοξαστικής λειτουργίας στον ναό 
του, 

Φυσικό περιβάλλον 

16. επιτρέπει την καταστροφή εκατοντάδων αυτοφυών δέντρων που έχουν αναπτυχθεί σε όλη την 
αδειοδοτημένη έκταση, όπως πεύκα, μελικοκιές, άγριες αχλαδιές, συκιές, μουριές, κορομηλιές 
κ.α. και προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην εν γένει βιοποικιλότητα λόγω των εργασιών 
εκχέρσωσης, περίφραξης και συνοδών έργων που θα γίνουν, παραβιάζοντας την ΚΥΑ 
49828/2008 (ΦΕΚ 2464/03.12.2008) και το άρθρο 2 του εγκεκριμένου ΓΠΣ υπ’ αριθμ. 1131/54072 
(ΦΕΚ 201/04.06.2013) που αφορά τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ 2). Διευκρινίζεται ότι ο 
σχεδιαζόμενος φ/σ συνορεύει με τα όρια της περιοχής Natura Ελασσόνας και αποκόπτει τη 
μετακίνηση της άγριας πανίδας από και προς το πευκοδάσος έκτασης περίπου 700 στρεμμάτων, 
διαταράσσοντας περαιτέρω το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής, 

17. αποκόπτει την πρόσβαση στο πευκοδάσος, σε ορεινά μονοπάτια προς την κορυφή αλλά και στις 
παρυφές του βουνού που χρησιμοποιείται από τους κατοίκους, επισκέπτες και περιηγητές 
άλλων περιοχών λόγω της φυσικής ομορφιάς του και της τοποθεσίας του (έντονη κλίση, θέαση 
όλης της πεδιάδας επαρχίας Ελασσόνας και του Ολύμπου). 

Σε αυτό το σημείο θα επιθυμούσαμε να λάβετε υπόψη σας, γνωρίζοντας πως δεν εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες σας, ότι η αδειοδοτηθείσα από τη ΡΑΕ περιοχή είναι ακατάλληλη για φ/σ λόγω: α) 
σκίασης της από ορεινό όγκο, β) βορειοδυτικού προσανατολισμού, γ) έλευσης της άμεσης ηλιακής 
ακτινοβολίας περίπου 2 ώρες μετά την ανατολή του ηλίου και δ) μη επίπεδης μορφολογίας. 

Εν κατακλείδι και εφόσον υλοποιηθούν όλοι οι σχεδιαζόμενοι φ/σ, το χωριό της Αετορράχης θα έχει 
περικυκλωθεί και οι κάτοικοι της θα έχουν οπτική όχληση (ανατολικά, βόρεια και δυτικά) από 
συνολικά 5 φ/σ, γεγονός ίσως μοναδικό και παγκόσμια αρνητική πρωτοτυπία, μετατρέποντάς το 
σε «χωριό ηλιακών συλλεκτών» και κάνοντας τη ζωή των κατοίκων σε αυτό ανυπόφορη. 

Προς διευκόλυνση σας για την αξιολόγηση των ανωτέρω σημείων, επισυνάπτονται ως 
παραρτήματα: α) απόσπασμα του ΦΕΚ 2464/03.12.2008, β) απόσπασμα του ΦΕΚ 936/22.11.1971, 
γ) ταυτότητα μνημείου σπηλαίου Γκορτσιά, δ) ταυτότητα μνημείου σπηλαίου Καλιούρα, ε) 
απόσπασμα του ΦΕΚ 3028/28.06.2002, στ) απόσπασμα του ΦΕΚ 201/04.06.2013, ζ) 
αεροφωτογραφία της αδειοδοτημένης περιοχής με σήμανση της καταληφθείσας δασικής έκτασης, 
η) αεροφωτογραφία της αδειοδοτημένης περιοχής με σήμανση των περικλειόμενων μνημείων-
διαδρομών-μονοπατιών, θ) Κτηματολογικό Χάρτη Διανομής 1964 με σήμανση της αδειοδοτημένης 
περιοχής εντός του τεμαχίου Νο96, ι) πολεοδομική οργάνωση οικισμού Αετοράχης από το ΦΕΚ 
201_04.06.2013, ια) αεροφωτογραφία γειτνίασης με την περιοχή Natura, ιβ) αεροφωτογραφία 
Αετορράχης περικυκλωμένης από 5 φ/σ, ιγ) επιστολή αποδοκιμασίας του Δήμου Ελασσόνας προς το 
Υπουργείο ΑγρΑν&Τρ για το σχέδιο εκμίσθωσης της έκτασης και ιδ) ανακοίνωση Δήμου Ελασσόνας 
για την αρνητική του θέση επί της δημιουργίας φ/σ στην Αετορράχη. 

Με την παρούσα επιστολή και για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε να συζητηθεί το 
αίτημά μας σε συνεδρίαση της Βουλής, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τον κ. Υπουργό 



Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και να ανακληθεί το αίτημα εκμίσθωσης της έκτασης για 
δημιουργία φ/σ στη θέση «Αετορράχη». 

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να καταστίσουμε σαφές ότι η παρούσα επιστολή δεν πρέπει να 
ερμηνευθεί ως ενέργεια μιας κλειστής κοινωνίας που δεν θέλει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή 
της και ότι απωθεί την εγκατάσταση φ/σ, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Άλλωστε στην ευρύτερη 
περιοχή και μάλιστα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον οικισμό μας, έχουν υποβληθεί προτάσεις 
και έχουν ήδη λάβει σχετική αρχική αδειοδότηση (Βεβαιώσεις Παραγωγού ΡΑΕ) κι άλλες επενδύσεις 
ΑΠΕ επί των οποίων δεν εκφράζουμε καμία ένσταση, αποφεύγοντας να οικειοποιηθούμε μια λογική 
οριζόντιας «δαιμονοποίησης» οποιωνδήποτε επενδύσεων ΑΠΕ και να αποτελέσουμε το μέρος ενός 
συνόλου τοπικών κοινωνιών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα έργα αυτά με την λογική του «Όχι στην 
αυλή μου». 

Ασφαλώς και γνωρίζουμε ότι οι ΑΠΕ αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία, μαζί με την απώλεια της βιοποικιλότητας, αποτελεί τη σημαντικότερη 
απειλή του πλανήτη μας σήμερα. Ωστόσο, η χωρίς ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτική 
χωροθέτησης τους στην ύπαιθρο έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους τοπικούς πληθυσμούς, τη 
βιοποικιλότητα, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον. Η εγκατάσταση φ/σ στη θέση «Αετορράχη» 
είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση βίαιης διατάραξης της ζωής και των δραστηριοτήτων των 
κατοίκων του χωριού (οικονομικές και κοινωνικές) παραβιάζοντας ρητά τα οριζόμενα στην παρ. 1 
(β) του Άρθρου 1 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/03.12.2008) περί 
«…αρμονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον…», καταπάτησης των 
δικαιωμάτων τους και με αρνητικές επιπτώσεις περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 
(Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 17 και 24). 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη δίκαιη αξιολόγησή του αιτήματός μας, εν 
αρχή ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στη Βουλή των Ελλήνων αλλά 
και ως απλοί πολίτες αυτής. 

 

Με εκτίμηση, 

Βέρρας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 

Δημητριάδης Χαράλαμπος του Νικολάου 

Δημητριάδης Χρήστος του Νικολάου 

Κινατίδης Χρήστος του Αλεξάνδρου 

Μαγαΐτης Χαρίσης του Αθανασίου 


