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Προς:  
ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
(επί της3038/07.01.2021 
Ερώτησης)

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων  με θέμα: «Άναρχη εξάπλωση των “Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας”, ερήμην των τοπικών οργάνων και της τοπικής κοινωνίας στη Δυτική Μακεδονία» 

Σχετ: α) Η υπ’αριθμ. 3038/07.01.2021  ερώτηση του βουλευτή Αποστόλου Αβδελά, με θέμα: «Άναρχη 
εξάπλωση των “Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ερήμην των τοπικών οργάνων και της τοπικής 
κοινωνίας στη Δυτική Μακεδονία» 

       β) Η υπ΄ αριθ. 49828/12.11.2008 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής 
στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464/Β/2008) 
«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης  για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού».

Σε απάντηση της (α) σχετικής ερώτησης, και ως προς το μέρος αυτής που άπτεται των αρμοδιοτήτων 
της υπηρεσίας μας αναφορικά με την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Ειδικών 
Χωροταξικών Πλαισίων,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το υφιστάμενο θεσμικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας, (ΕΧΠ 
ΑΠΕ) - (β’ σχετ.), έχει στρατηγικό χαρακτήρα και δίνει κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
οργάνωση του εθνικού χώρου, όσον αφορά στη χωρική διάρθρωση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, 
ως κλάδου παραγωγικής δραστηριότητας και ως υποδομής εθνικής σημασίας και κοινής ωφέλειας, με 
βαρύνουσα σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος ενώ δίνει ταυτόχρονα και κατευθύνσεις και 
στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού σχεδιασμού και στα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού.  
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ο πιο πάνω χωροταξικός σχεδιασμός, για τις αιολικές εγκαταστάσεις αποσκοπεί: α) στον εντοπισμό, με 
βάση τα στοιχεία αιολικού δυναμικού, κατάλληλων περιοχών που θα επιτρέπουν ανάλογα με τις 
χωροταξικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες τους τη λειτουργία αιολικών εγκαταστάσεων β) στην 
καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων 
εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο και γ) στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 
χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στους 
στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών



Συγκεκριμένα, το ΕΧΠ ΑΠΕ θέτει κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων, 
καθορίζει ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και 
στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς (άρθρα7,8,9,10), ορίζει Περιοχές Προτεραιότητας και 
Καταλληλόλητας (άρθρο 5),  προσδιορίζει ρητά περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας από 
περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος -όπως είναι οι περιοχές απολύτου προστασίας, οι 
εθνικοί  δρυμοί, τουριστικών- οικιστικών περιοχών κα- (άρθρο 6), και αντίστοιχες κατευθύνσεις 
δίνονται για τα συνοδά τους έργα. Στο ΕΧΠ ΑΠΕ λαμβάνεται μέριμνα για την απόσταση των αιολικών 
εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, γίνεται ειδική μνεία στη φέρουσα ικανότητα των 
Ο.Τ.Α., δηλαδή στο μέγιστο αριθμό τυπικών ανεμογεννητριών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε 
μια ενότητα χώρου, και ορίζονται κανόνες ένταξης αυτών στο τοπίο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ IV) 
δημιουργώντας έτσι δικλείδες ασφαλείας για τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στο χώρο, στο τοπίο και στο περιβάλλον.

Το ΥΠΕΝ μετά από διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, έχει προχωρήσει στη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης μελέτης, προκειμένου να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο ΕΧΠ ΑΠΕ. Στόχος της αναθεώρησης 
είναι η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, που θα προσδώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε 
πολλά πεδία δραστηριότητας και η διασφάλιση δημιουργίας βιώσιμων εγκαταστάσεων αιολικής και 
ηλιακής  ενέργειας μέσω της αρμονικής ένταξής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και 
στο τοπίο. Επισημαίνεται δε, ότι κατά την διαδικασία έγκρισης του «νέου»  Ειδικού  Χωροταξικού  
Πλαισίου  για τις ΑΠΕ, προβλέπεται  η τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία [Ν.4447/2016,(Α’241) και ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 
(Β’ 1225)]. 

Θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ ενώ η εκτίμηση της φέρουσα ικανότητας των Περιοχών 
Αιολικής Καταλληλόλητας (όπως είναι η γνωμοδότηση επ’ αυτής κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης), εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).

Τέλος σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική νομοθεσία των ΑΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι η αρμοδιότητα 
της Δ/νσης μας περιορίζεται στην γνωμοδότηση της χωροθέτησης μεμονωμένων έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α’ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ειδικών 
και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.

      Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
                                          
   
                               Γεώργιος Μανούρης

 
Εσωτερική Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Δ/ντή Χωροταξικού Σχεδιασμού
3.  Τμήμα Β
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