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Σήµερα, στις 27 Σεπτεµβρίου 2017, στο Μεσολόγγι, συνήλθαµε σε 
σύσκεψη όλοι οι παρακάτω υπογράφοντες, ο εκπρόσωπος του Δήµου 
Ι.Π. Μεσολογγίου και οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, µετά από 
ενηµέρωση πού είχαµε την 20.09.2017 από την οµάδα πολιτών 
“Λιµνοθάλλαζα” και έχοντας υπ΄ οψιν και την από 
30.08.2017 οµόφωνη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Μεσολογγίου, µετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Να κάνουµε όλες τις ενέργειες, προκειµένου να σταµατήσει η 
κατασκευή των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
βιορευστών στον κάµπο του Ευηνοχωρίου και εντός του Εθνικού Πάρκου 
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 

  

Επισηµαίνουµε ότι η αδειοδότηση αυτών των µονάδων δόθηκε χωρίς καµία 
ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας και του Δήµου Μεσολογγίου και η τυχόν 
κατασκευή και λειτουργία αυτών των µονάδων θα είναι  καταστροφική για την 
περιοχή µας. 

Και αυτό γιατί: 



Ο στρατηγικός στόχος στην ευρύτερη περιοχή του δήµου µας, όπως 
αυτός αποτυπώνεται σε όλα τα επαναλαµβανόµενα και ακριβοπληρωµένα 
επιχειρησιακά σχέδια του Δήµου της τελευταίας τουλάχιστον 15ετίας, είναι 
η οικοτουριστική ανάπτυξη και ο εναλλακτικός τουρισµός, η πλήρης 
αξιοποίηση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών µας πηγών (ιαµατικά, 
λιµνοθάλασσα, αλυκές κλπ), η ανάπτυξη και προώθηση τοπικών προϊόντων 
και υπηρεσιών άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και η ανάδειξη της µοναδικής 
οµορφιάς της περιοχής. 

Αυτό, ακριβώς, το µοντέλο ανάπτυξης επιβεβαιώνεται και από το νέο 
επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή µας από την Αιρετή Περιφέρεια της 
Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό έχει εκφραστεί και πρόκειται να υλοποιηθεί 
µέσω της ΟΧΕ (Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση). 

 Όλα τα παραπάνω κυριολεκτικά ακυρώνονται µε την επαπειλούµενη 
υλοποίηση των καταστροφικών αυτών επενδύσεων στον κάµπο του 
Ευηνοχωρίου και µέσα στο Εθνικό µας Πάρκο. 

Οι µονάδες καύσης βιορευστών έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε το µοντέλο 
ανάπτυξης της περιοχής µας, για το οποίο όλοι µας έχουµε 
συναποφασίσει!Ουσιαστικά µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια η 
Λιµνοθάλασσα κινδυνεύει να µετατραπεί σε επικίνδυνη βιοµηχανική 
περιοχή. 

Οι προβλεπόµενες θέσεις εγκατάστασης των µονάδων βρίσκονται µέσα 
στο Εθνικό Πάρκο της Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, που είναι, όπως όλοι 
γνωρίζουµε, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και προστατευόµενο από δύο διεθνείς 
συνθήκες, οικοσύστηµα µε τεράστια περιβαλλοντική αλλά και οικονοµική 
σηµασία για την περιοχή µας, αλλά και για τη χώρα µας. Η επιβάρυνση που 
έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται το Εθνικό Πάρκο είναι καταγεγραµµένη απ’ 
όλους τους δηµόσιους φορείς. Αντί να προσπαθήσουµε όλοι µαζί να 
καθορίσουµε και να υλοποιήσουµε τους στόχους αποκατάστασης βλέπουµε 
να αδειοδοτούνται βιοµηχανικές µονάδες χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 
περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Κάποιες από τις υπό κατασκευή µονάδες βρίσκονται µόλις 200 µέτρα από 
τον πυρήνα της προστατευόµενης περιοχής και 500 µέτρα από την 
λιµνοθάλασσα, ενώ περιβάλλονται όλες από εύφορη παραγωγική γη. 

Παρότι η χωροθέτηση αυτή εµφανίζεται “σύννοµη”, η καύση 6.500 τόνων 
φυτικών ελαίων σε ετήσια βάση και για 20 ολόκληρα χρόνια, όχι µόνο 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την ανάγκη για προστασία αυτής της πολύτιµης 
για τη φύση και τον άνθρωπο περιοχής, αλλά θα υπονοµεύσει µεσοπρόθεσµα 
και την ίδια τη ζωή µας, που θα βρίσκεται συνεχώς σε διακινδύνευση. 

Τη βεβαιότητά µας αυτή έρχονται να ενισχύσουν και κάποια γεγονότα µε 
ιδιαίτερη σηµασία: 

α) Οι µονάδες αυτές είναι οι πρώτες που στήνονται στην περιοχή, αλλά 
γνωρίζουµε ότι δεν θα είναι οι τελευταίες. Είναι ήδη γνωστή η ύπαρξη άλλων 



τουλάχιστον τεσσάρων ακόµη αιτήσεων σε διαδικασία αδειοδότησης για 
µονάδες καύσης βιορευστών στην ευρύτερη περιοχή του δήµου Μεσολογγίου 
και του Εθνικού µας Πάρκου (Σταµνά, Κεφαλόβρυσο κλπ) 

β) Το γεγονός της πρόσφατης αγοράς και νέων κτηµάτων γύρω από την 
περιοχή εγκατάστασης των υπό κατασκευή µονάδων, από τους ίδιους 
“επενδυτές”, καταδεικνύει τον άµεσο κίνδυνο µεσοπρόθεσµης εγκατάλειψης 
της αγροτικής παραγωγής από πολλούς αγρότες, µε δεδοµένη την ποιοτική 
υποβάθµιση των καλλιεργούµενων εδαφών της περιοχής, και µάλιστα 
εδαφών υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας! 

γ) Οι 4 µονάδες που πρόκειται να λειτουργήσουν εντός του Εθνικού µας 
Πάρκου και µέσα στο κάµπο του Ευηνοχωρίου πρόκειται να εκπέµπουν 
ετησίως περίπου 55 τόνους οξειδίων του αζώτου (NOx) στην ευρύτερη 
περιοχή µας (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Για να γίνει αντιληπτό 
το µέγεθος, οι ρύποι αυτοί αντιστοιχούν στους ρύπους που εκλύονται από την 
ετήσια λειτουργία 35.000 πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατηγορίας Εuro 6. 

δ) Η αδειοδοτική διαδικασία, γεµάτη µε σοβαρές παραβλέψεις, ύποπτες 
διοικητικές παραλείψεις και παραβιάσεις νοµικών διατάξεων και κοινών 
υπουργικών αποφάσεων, από την αρχή µέχρι το τέλος της, είναι πολλαπλά 
άκυρη, παράτυπη και παράνοµη! 

 Οι ΜΠΕ των επενδυτών είναι σε όλη τους την έκταση, επιστηµονικά 
διάτρητες (παράθεση πλασµατικών, παραπλανητικών, αυθαίρετων και 
αντιφατικών δεδοµένων, απόκρυψη πραγµατικών δεδοµένων, µε πληθώρα 
κραυγαλέων λαθών και παράθεση παραπλανητικών συµπερασµάτων). 

➨ Χωρίς θετική γνωµοδότηση του Διοικητικού του 
Συµβουλίου  του Φορέα  Διαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Αιτωλικού . 

➨ Χωρίς ειδική ορνιθολογική µελέτη, υποχρέωση των µελετητών του έργου 
που δεν έγινε και δεν παραδόθηκε ποτέ! 

➨ Χωρίς  συζήτηση και γνωµοδότηση της αντίστοιχης Επιτροπής 
Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων της Αιρετής Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος(γεγονός που καθιστά την αδειοδότηση κατάφωρα παράνοµη και 
παράτυπη). 

➨ Οι αρχικές περιβαλλοντικές µελέτες δεν παρουσιάζουν καµία βιώσιµη 
εναλλακτική λύση, που εξέτασαν και απέρριψαν, ως προς τη θέση 
εγκατάστασης του έργου, όπως ο νόµος και οι σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις επιβάλουν (Οικ. 170225/27 Ιαν 2014 και Παράρτηµα 02 αυτής, 
υποπαράγραφοι 7.1,7.2). 

➨ Οι τροποποιήσεις των αρχικά εγκεκριµένων µελετών που ακολούθησαν, 
ολοφάνερα, αποτελούν προϊόν προµελετηµένου σχεδίου εκ µέρους των 
επενδυτών (απόλυτα συντονισµένες ως προς το περιεχόµενο και τον χρόνο) 
και οδηγούν σε πλήρη ανατροπή του αρχικά αδειοδοτηµένου έργου! 



➨ Οι τροποποιήσεις των αρχικά εγκεκριµένων µελετών ακυρώνουν, έτσι, 
και το µοναδικό, αν και αναληθές, επιχείρηµα, το οποίο και επικαλέστηκαν, 
για την εξασφάλιση της αρχική τους αδειοδότησης, εκείνο της εγγύτητας των 
µονάδων τους στην πρώτη ύλη των διφασικών ελαιοτριβείων της περιοχής 
µας. 

➨ Η νέα πρώτη ύλη, µετά τις τροποποιήσεις του έργου (φυτικά έλαια ή 
τηγανέλαια) θα είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος της εισαγόµενη από ξένες 
χώρες! Εποµένως, παραβιάζουν ευθέως τη σχετική υπουργική απόφαση 
και το αντίστοιχο νοµικό πλαίσιο, που υποχρεώνει την πλήρη και επαρκή 
αιτιολόγηση της θέσης εγκατάστασης των µονάδων σε κάθε επιλεγµένη θέση, 
πολύ περισσότερο, µάλιστα, εντός του Εθνικού Πάρκου. 

➨ Οι τροποποιηµένες µελέτες τους, προκειµένου να αιτιολογήσουν 
(υποχρεωτικά σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση Οικ. 170225/27 Ιαν 2014 
και Παράρτηµα 02 αυτής) και την µηδενική λύση (δηλ. την τελική λειτουργία ή 
όχι της “επένδυσης”) δεν διστάζουν προκλητικά να µιλήσουν για την 
συνεισφορά αυτής, µέσω της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, στην αναγκαία 
«αναζωπύρωση και οικονοµική τόνωση της τοπικής οικονοµίας» του «ορεινού 
και µειονεκτικού τόπου» µας!!! 

➨ Οι τροποποιηµένες µελέτες τους αποκρύπτουν παντελώς την έκλυση 
ιδιαίτερα σηµαντικών ποσοτήτων θερµικής ενέργειας στο περιβάλλον 
των µονάδων, όταν είναι γενικότερα γνωστό ότι η διαδικασία καύσης 
συνθετικού αερίου ή τελικά βιορευστών παράγουν ποσότητες θερµότητας, 
ενεργειακά ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες από εκείνες της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το τελευταίο γεγονός έχει οδηγήσει στο 
να  χαρακτηρίζονται τέτοιες επενδύσεις ως µονάδες συµπαραγωγής 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Η ελεύθερη έκλυση σηµαντικότατων 
ποσοτήτων θερµότητας στο συγκεκριµένο ευαίσθητο µικροκλίµα του Εθνικού 
Πάρκου θα το επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά. Και αυτή η συνέπεια, όχι απλά 
δεν µελετάται, αλλά προκλητικά αποκρύπτεται! 

➨ Οι τροποποιηµένες µελέτες τους αποκρύπτουν κάθε άλλη σηµαντική 
πηγή ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή µας (πχ. Πυρηνελαιουργείο, 
Βιοµηχανία Άλατος κτλ.), ενώ χαρακτηριστικά επισηµαίνουν ότι «δεν υπάρχει 
βιοτεχνική - βιοµηχανική δραστηριότητα στην περιοχή µας» και ότι «η 
µοναδική πηγή ρύπανσης είναι οι αέριοι ρύποι που προκύπτουν από την 
κίνηση των οχηµάτων στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ναυπάκτου -Λιδορικίου και στο 
υφιστάµενο δευτερεύον Εθνικό δίκτυο Άµφισσας- Λιδορικίου»!!! 

➨ Οι τροποποιηµένες περιβαλλοντικές µελέτες τους δεν διστάζουν να 
χαρακτηρίσουν τον εύφορο κάµπο του Ευηνοχωρίου και την ευρύτερη 
περιοχή µας ως «περιοχή βοσκοτόπων», τη γη µας ως «µη καλλιεργήσιµη 
αγροτική γη» και το έδαφός µας ως «βραχώδες», σηµειώνοντας την παντελή 
«απουσία από αυτό µοναδικών, σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών»!!! 

➨ Οι τροποποιήσεις των µελετών υπόσχονται ανύπαρκτες θέσεις 
εργασίας, όταν αποκρύπτουν ότι οδηγούν πρακτικά στον µηδενισµό τους, 
σε σχέση µε εκείνες των αρχικά αδειοδοτηµένων µελετών τους: οι µονάδες 



καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι (ευρέως 
γνωστό) πλήρως αυτοµατοποιηµένες! 

  

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Οι παρακάτω υπογράφοντες, ο εκπρόσωπος του Δήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, 
οι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και οι πολίτες του Δήµου Μεσολογγίου  

ΖΗΤΑΜΕ  

Την άµεση παύση των οικοδοµικών εργασιών, την ανάκληση της 
αδειοδότησης λειτουργίας των µονάδων από τις αρµόδιες κρατικές 
υπηρεσίες και την οριστική ακύρωση των καταστροφικών για την 
περιοχή µας έργων. 

Είµαστε αντίθετοι στις µονάδες καύσης βιορευστών στον κάµπο του 
Ευηνοχωρίου. Είµαστε αντίθετοι στη δηµιουργία τέτοιων µονάδων εντός 
και πλησίον του προστατευόµενου από τις διεθνείς συνθήκες Natura και 
Ramsar Εθνικού Πάρκου Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.   

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  

Να προχωρήσετε άµεσα σε ΝΟΜΟΘΕΤΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ώστε οι µονάδες 
αυτού του είδους να εγκαθίστανται µέσα σε βιοµηχανικές ζώνες µε 
αυστηρές προδιαγραφές και µακριά από προστατευόµενους χώρους 
και κατοικηµένες περιοχές, για να µην ζούµε µε τη συνεχή 
διακινδύνευση του οικοσυστήµατος και της ίδιας της ζωής µας. 

Περιµένουµε άµεσα την ανταπόκρισή σας και τον ορισµό συνάντησης 
µαζί σας, για να καθορίσουµε και εµείς την παραπέρα στάση µας. 

  

Οι υπογράφοντες  
	


