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Προς: τον Νομάρχη Αρκαδίας
Κο Δ. Κωνσταντόπουλο

Κε Νομάρχα
Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 18/4/2008, λήφθηκε απόφαση, να συζητηθεί το
συντομότερο δυνατόν, το μείζον θέμα εξέτασης των Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων
για τα δυο έργα Φωτοβολταικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που
προγραμματίζονται στο Δήμο Μεγαλόπολης.
Υπενθυμίζουμε ότι σ’ αυτή τη Συνεδρίαση του ΝΣ (18/4/2008) αποφασίστηκε
σχεδόν ομόφωνα, να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη συνεδρίαση και εκπρόσωποι του
Δήμου Μεγαλόπολης.
Απ’ ότι γνωρίζουμε, με βάση αυτήν την απόφαση ορίστηκε συνεδρίαση της
αρμόδιας επιτροπής «Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - Φυσικού Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής» για τις 12/5/2008 για να αποφασίσει και να εισηγηθεί στο Ν.Σ.
Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για τις δύο μελέτες είναι απορριπτική
γιατί είναι ανεπαρκής όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα (σε 6 σημεία), αλλά
κυρίως γιατί:
«Το έργο έχει χωροθετηθεί με την υπ.αριθ, 3930/26.09.07 απόφαση της Δ/σης
ΠΕΧΩ Περιφάρειας Πελοποννήσου κατά παράβαση της ΚΥΑ 100532/200/23-012004 με την οποία καθορίστηκαν περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των ορυχείων
Μεγαλόπολης της ΔΕΗ ΑΕ και η οποία επιβάλλει ο χώρος που προτείνεται να
εγκατασταθούν τα Φ/Β συστήματα να αποδοθεί ως δάσος.»
Η αρμόδια Αντινομάρχης ανέβαλε τη συνεδρίαση της επιτροπής με την αιτιολογία
ότι επίκειται νέα ΚΥΑ με βάση την οποία αλλάζει η χρήση γης για τον χώρο
τοποθέτησης των Φ/Β, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης.
Τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει προκαλέσει στην περιοχή της
Μεγαλόπολης η παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΗ και η έλλειψη πρωτοβουλιών
για την ανάδειξη του λεκανοπέδιου (αρχαίο θέατρο, Λύκαιο κλπ) είναι δεδομένα.
Η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, μπορεί να δώσει μια διαφορετική
προοπτική για το λεκανοπέδιο, αλλά όχι με αδιαφανείς και αμφιλεγόμενες
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μεθοδεύσεις, που καλλιεργούν τη δυσπιστία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ).
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που μπορεί να αποτελέσει το μοχλό για
αυτήν την προοπτική, εφόσον υπηρετεί τους πολίτες με διαφάνεια και ειλικρίνεια.
Στα πλαίσια αυτά, πιστεύουμε ότι:
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει για το έργο εντός των
χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος.
Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε ως Νομαρχιακό Συμβούλιο υπόλογοι απέναντι
στους πολίτες της Αρκαδίας.
Γι’ αυτό καλούμε το Νομάρχη, την αρμόδια Αντινομάρχη και τον Πρόεδρο
του Νομαρχιακού Συμβουλίου να συγκαλέσουν την 3η Νομαρχιακή επιτροπή
και την ολομέλεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου, το συντομότερο δυνατόν.
Οι πολίτες της Αρκαδίας και ιδιαίτερα της Μεγαλόπολης πρέπει να γνωρίζουν:
•

Έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα προς τη Νομαρχία (από τη ΔΕΗ, την
Περιφέρεια Πελοποννήσου ή το Υπουργείο) για αναβολή της συζήτησης
μέχρι να τροποποιηθεί η ΚΥΑ και η χρήση γης;

•

Επειδή η ισχύουσα ΚΥΑ προβλέπει την απόδοση του χώρου που
προβλέπεται να εγκατασταθούν τα Φ/Β ως δάσος, αναγνωρίζοντας την
επιβάρυνση της περιοχής από τη λειτουργία των ορυχείων, ρωτάμε:
9 Τι έχει αλλάξει ώστε να τροποποιηθεί η ΚΥΑ;
9 Για την αλλαγή της ΚΥΑ δεν πρέπει να υπάρξει διάλογος με την
τοπική κοινωνία;
9 Δεν πρέπει να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο;

•

Η επικείμενη τροποποίηση της ΚΥΑ αφορά όχι μόνο το χώρο εγκατάστασης
των Φ/Β σταθμών αλλά και τη χωροθέτηση της περιοχής για τη Διάθεση
των Βιομηχανικών Αποβλήτων της περιφέρειας (ΧΔΒΑ). Το Νομαρχιακό
Συμβούλιο οφείλει να ζητήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ το προσχέδιο της ΚΥΑ και
να το φέρει για συζήτηση σε ειδική συνεδρίαση.

•

Στη συνεδρίαση αυτή πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για το νέο Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο, ώστε να γνωρίζει η κοινωνία της Αρκαδίας τί
προβλέπεται για το Νομό μας. Η διαβούλευση και η συνδιαμόρφωση από
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τους φορείς της Τ.Α. του ΕΧΣ είναι προϋπόθεση για την «πράσινη»
ανάπτυξη της Αρκαδίας.

Για όλους τους παρακάτω λόγους σας παρακαλώ κε Νομάρχα, να ορίσετε το
συντομότερο δυνατόν τη συμπεφωνημένη
συνεδρίαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου στην οποία πρέπει να κληθεί, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευτεί, και ο
Δήμος Μεγαλόπολης.

Ο επικεφαλής της Νομαρχιακής Παράταξης «Η Αρκαδία μας η Δύναμή μας»
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