
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 24/08/2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων κατέθεσε σήμερα δύο ενδικοφανείς 
προσφυγές κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) 
που αδειοδοτούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες 
που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου. 
Συγκεκριμένα ο Δήμος προσέβαλε τις αποφάσεις:  
1) αριθμός 503/2021: «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ΚΑΤΑΡΤΙ ΑΝΕΜΙΤΣΑ», της 
Δημοτικής Ενότητας ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της 
Π.Ε.  ΕΥΒΟΙΑΣ, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  
Η απόφαση αυτή προβλέπει την εγκατάσταση  δεκαπέντε (15) 
ανεμογεννητριών ισχύος 2,0 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 90 μέτρα.  
2) αριθμός 505/2021: «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW, στη θέση «ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ ΠΕΤΡΕΣ», των 
Δημοτικών Ενοτήτων ΔΙΡΦΥΩΝ, ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  
Η απόφαση αυτή προβλέπει την εγκατάσταση δεκαέξι (16) ανεμογεννητριών  
ισχύος 3,0 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 90 μέτρα. 
 
Οι δύο ανωτέρω αδειοδοτημένες επενδύσεις, όπως δηλώνεται ρητά στις 
αντίστοιχες αποφάσεις της ΡΑΕ, αποτελούν μέρος ενός ενιαίου έργου που 
αφορά στην εγκατάσταση αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 208 MW στη 
νήσο Εύβοια. 
 
 Στις ενδικοφανείς προσφυγές ο Δήμος καταδεικνύει τα νομικά σφάλματα 
των προσβαλλόμενων αποφάσεων και ιδιαίτερα την παραβίαση του 
Ελληνικού και Ενωσιακού δικαίου με την αυθαίρετη χωροθέτηση 
ανεμογεννητριών σε περιοχές του Δήμου με πλούσια βιοποικιλότητα που 
έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών natura, 
καθώς και την παράνομη κατάτμηση ενιαίου έργου συνολικής ισχύος 208 MW 
σε επί μέρους έργα, χωρίς να εξετασθούν οι συνολικές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Τέλος, ο Δήμος ζητά την αναστολή λήψης αποφάσεων για αδειοδότηση 
ανεμογεννητριών, μέχρι την εκπόνηση σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της 
περιοχής,  μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Βόρεια 
Εύβοια. 
 

Με εκτίμηση, 
Ο Δήμαρχος 

 
Γεώργιος Ψαθάς 


